ﺷﯿﻮهای ﻧﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ زﺑﺎن  SQLرا راﯾﮕﺎن و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﭽﻮن  ،SQLﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ،Ruby ،ﭘﺎﯾﺘﻮن و
 ...را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی راه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
دﺳﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮدارد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﯾﺘﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و در
ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ راﺑﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 SQLﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮏ ﭘﺮوژه راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎی  SQLﻫﻤﭽﻮن ﺟﺪاول ،ﻣﺤﺎورهﻫﺎ ،ﺗﻮاﺑﻊ و  ....را
آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ SQL» :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :آموزش کدنویسی به کودکان

اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ  Periscopeﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  SQLﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ « .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دروس ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ درسﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻓﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی
 SQLاز اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎدهﺗﺮ datasetﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽروﯾﺪ) .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدﺣﺎم ﺑﻪ درس  SQLدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺖ دروس دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ (.ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درس اول  SQLﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ  Management Studioاس ﮐﯿﻮ ال ﺳﺮور اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ
از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻮری را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ در وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ )ﺳﺘﻮن
ﻣﯿﺎﻧﯽ( وارد ﮐﺮده و روی ﮐﻠﯿﺪ  Runدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎوره ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آنرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Nextﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽروﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از آﻣﻮزش ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮی و ﺑﺼﺮی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎورهای را روی
ﺟﺪول  celebsﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آنرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ
اﺟﺮا ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪای
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺪاول آورده ﺷﺪه ،اﺟﺰاء ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﮐﻪ در ﺟﺪاول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ روی دﮐﻤﻪ  View All Exercisesﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ﭼﻪ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 SQLﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺪآﮐﺎدﻣﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:
آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ) ،در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،HTML، CSSﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪ و
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد(.
آﻣﻮزش ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی Rails
ﯾﺎدﮔﯿﺮی AngularJS
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Ruby on Rails
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی Command Line
ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ،jQUery، PHP ،روﺑﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ) (APIو ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن دراپ ﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﯿﺖ ﻫﺎب و...
اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 07ﻣﻬﺮ 1394
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