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یکــی از مســائلی کــه در بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم ذهــن ارتــش بریتانیــا را بــه خــود درگیــر کــرده بــود 

ــره  ــرای مخاب ــان ب ــش آلم ــه ارت ــود ک ــگاری ب ــین رمزن ــک ماش ــا ی ــود. انیگم ــا ب ــای انیگم ــتن کده شکس

پیام هــا و رمزنــگاری کردن شــان از آن اســتفاده می کــرد. تمــام تــاش ارتــش بریتانیــا نیــز شکســتن ایــن 

رمزهــا و دســت یابی بــه پیــام اصلــی بــود. در آن زمــان ایــن کار بــه صــورت دســتی انجــام می شــد و ســاختار 

ــرد  ــف می ک ــود را بازتعری ــل خ ــورت کام ــه ص ــار ب ــک ب ــاعت ی ــر ۲۴ س ــه در ه ــود ک ــی ب ــز بصورت ــا نی انیگم

و الگوهــای جدیــدی را بوجــود مــی آورد. ایــن بــدان معنــا بــود کــه هــر فــرد کدشــکن، تنهــا ۲۴ ســاعت 

بــرای شکســتن رمــز انیگمــا و پیــدا کــردن مفهــوم پیغــام فرصــت داشــت. بیشــتر مواقــع نیــروی انســانی 

نمی توانســت پاســخگوی ایــن موضــوع باشــد چــرا کــه بــه کار مــداوم و دقیــق و نظام منــد نیــاز داشــت. 

امــا زمانــی کــه آلــن تورینــگ وارد ماجــرا شــد قضیــه بــه صــورت کامــا متفاوتــی شــروع بــه کار کــرد. آلــن 

تورینــگ ایــده ماشــینی را داد تــا بتوانــد انجــام ایــن کارهــای تکــراری را بــا ســرعت و دقــت بیشــتری انجــام 

ــگ  ــین تورین ــن ماش ــا همی ــان را دقیق ــر آلم ــا ب ــروزی بریتانی ــف پی ــه عط ــل نقط ــن دلی ــه همی ــد. ب ده

می داننــد. 

ماشــین تورینــگ یکــی از اولیــن کامپیوترهــا و خــود آلــن تورینــگ یکــی از اولیــن برنامه نویســان کامپیوتر 

بــه شــمار می رفــت.
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علــم برنامه نویســی کامپیوتــری بــه زبــان بســیار ســاده و در مقدماتی تریــن شــکل خــود در تــاش اســت 

تــا کارهایــی را کــه انســان ها از انجــام دادن شــان در بــازه زمانــی طوالنــی بــا یــک میــزان تمرکــز ثابــت عاجــز 

هســتند، انجــام دهــد.

بــرای مثــال مــا می توانیــم یــک دربــان )انســان( را در ورودی کتاب فروشــی ها قــرار داده و هــر کســی کــه 

ــی  ــدای از کتاب های ــه وی ج ــویم ک ــه ش ــا متوج ــم ت ــی بکنی ــد بدن ــود را بازدی ــارج می ش ــی خ از کتابفروش

کــه خریــده کتابــی را ندزدیــده باشــد. جــدای از آنکــه ایــن کار می توانــد بــرای بســیاری از افــراد توهیــن آمیــز 

باشــد امــکان بــروز اشــتباه نیــز بســیار زیــاد اســت. بــه همیــن دلیــل مــا دســتگاه ها و نرم افزارهایــی را در 

خروجی هــا کار گذاشــتیم تــا اگــر کتابــی از آن رد شــد و بارکــد آن مقــدار »خریــداری نشــده اســت« را نمایــش 

دهــد، یــک آژیــر بــه صــدا در بیایــد.  
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برنامه نویســی بــه پروســه ای گفتــه می شــود کــه در آن یــک نفــر و یــا یــک تیــم بــه صــورت همزمــان، یــک 

نرم افــزار )بــا کمیــت و کیفیــت متفــاوت( را ایجــاد می کنــد. بــه ایــن افــراد برنامه نویــس گفتــه می شــود. 

هــر برنامه نویــس یــا هــر تیــم برنامه نویســی از مجموعــه ای ابــزار بــرای ایجــاد برنامه شــان اســتفاده 

می کننــد  اســتفاده  برنامه هــا  ایجــاد  بــرای  آن  از  برنامه نویســان  کــه  ابــزاری  اصلی تریــن  می کننــد. 

ــم.  ــی می گویی ــان برنامه نویس ــه آن زب ــا ب ــه م ــت ک چیزی س

برنامه نویســی در قــرن ۲۱ بــا پیشــرفت های بســیار زیــادی همــراه شــده و حقیقتــا میــزان گســتردگی آن 

بــه جایــی رســیده کــه تقریبــا در بیشــتر مــدارس دنیــا تصمیم بــر آن گرفته شــده کــه کــودکان و نوجوانان 

بــه شــکل مبتدیانــه ای بــا آن آشــنا شــوند. آمــاری کــه در حــال حاضــر از برنامه نویســان در دنیــا وجــود دارد 

حــدود ۲۷ میلیــون برنامه نویــس در دنیاســت. امــا ایــن تنهــا بــه افــرادی برمی گــردد کــه برنامه نویســی 

را بــه عنــوان شــغل انتخــاب کــرده و در حــال پیشــرفت کــردن در زمینــه کاری شــان هســتند. امــا تعــداد 

افــرادی کــه بــا تفکــر برنامه نویســی آشــنایی دارنــد رقمــی حــدود ۱۲۰ میلیــون نفــر اســت. ایــن آمــار مربوط 

بــه اوایــل ســال ۲۰۲۰ می شــود و ســال بــه ســال ایــن مقــدار بیشــتر خواهــد شــد. 

همانطــور کــه گفتــه شــد برنامه نویســان بــرای ایجــاد برنامه های شــان بــه ابزارهــای متعــددی نیــاز دارنــد 

و یکــی از ایــن ابزارهــا کــه البتــه اصلی تریــن آن هاســت »زبــان برنامه نویســی« نــام دارد.
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همانگونــه کــه انســان ها بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــه یــک زبــان مشــترک نیــاز دارنــد کامپیوترهــا نیــز 

ــی  ــان اصل ــتند. زب ــان هس ــک زب ــتن ی ــد داش ــود نیازمن ــف خ ــای مختل ــا بخش ه ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب

ــا  ــتار ی ــک، نوش ــر و ی ــان از صف ــم. منظورم ــک می گویی ــر و ی ــه آن صف ــا ب ــه م ــت ک ــری، زبانی س کامپیوت

سورسی ســت کــه در آن بــه کامپیوتــر بــا اســتفاده از اعــداد صفــر و یــک گفتــه می شــود کــه چــه کارهایــی 

را انجــام دهــد. امــا بــا گذشــت زمــان و عمومی تــر شــدن برنامه نویســی، دانشــمندان علــوم کامپیوتــر بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از چنیــن حالتــی می توانــد بــرای بســیاری از انســان ها ســخت باشــد. 

ــه  ــرد. ب ــدا می ک ــش پی ــیار کاه ــز بس ــزار نی ــک نرم اف ــعه ی ــا توس ــاد ی ــرعت ایج ــی آن، س ــدای از پیچیدگ ج

همیــن دلیــل دانشــمندان تصمیــم گرفتنــد تــا براســاس همیــن موضــوع زبان هــای دیگــری را توســعه 

ــت. ــان ها داش ــان  انس ــه زب ــتری ب ــی بیش ــه نزدیک ــی ک ــد. زبان های دهن

پاییــن و  زبان هــای ســطح  بــا دو دســته بندی کلــی شــد.  زبان هایــی  پیدایــش  تــاش  ایــن  نتیجــه 

بــاال. ســطح  زبان هــای 
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زبــان ســطح پاییــن بــه زبان هایــی گفتــه می شــود کــه نزدیکــی زیــادی بــا زبــان اصلــی کامپیوتــر )صفــر 

و یــک( دارد. البتــه نــه بــه پیچیدگــی آن امــا بــرای برنامه نویســی بــا چنیــن زبان هایــی نیــاز بســیار زیــادی 

بــه درک عمیــق از کامپیوتــر و ریاضیــات داریــد. هــدف چنیــن زبان هایــی ایجــاد برنامه هایی ســت 

ــن  ــی ای ــای اصل ــی از ویژگی ه ــد. یک ــخت افزار دارن ــش س ــر و بخ ــود کامپیوت ــا خ ــاط را ب ــترین ارتب ــه بیش ک

دســته از زبان هــا ســریع بــودن آن هــا در اجراســت. امــا مشــکل اصلــی ایــن زبان هــا، ســخت بــودن درک 

ــر  ــد مگ ــی  نرون ــن زبان های ــراغ چنی ــد س ــح می دهن ــراد ترجی ــیاری از اف ــل بس ــن دلی ــه همی ــت ب آن هاس

ــی از  ــین یک ــان ماش ــود. زب ــل ش ــا ح ــته از زبان ه ــن دس ــا ای ــا ب ــا تنه ــدی برنامه ه ــه نیازمن ــرایطی ک در ش

زبان هــای ســطح پاییــن اســت کــه توســط شــرکت های بزرگــی همچــون اینتــل، IBM، مایکروســافت و… 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

دســته دوم زبان هــای برنامه نویســی، زبان هــای ســطح بــاال هســتند. ایــن زبان هــا میــزان نزدیکی بســیار 

بیشــتری بــه نســبت زبان هــای ســطح پاییــن بــه زبــان نگارشــی انســان ها داشــته و ســرعت توســعه یــک 

نرم افــزار در آن هــا بســیار باالســت. از زبان هــای ســطح بــاال بــرای ایجــاد برنامه هــای دســکتاپ، موبایــل، 

ــه کار  ــری و ب ــی، یادگی ــان انگلیس ــا زب ــا ب ــن زبان ه ــودن ای ــک ب ــل نزدی ــود. بدلی ــتفاده می ش وب و… اس

بــردن آن هــا بســیار ســاده تر از مــورد قبلی ســت. امــا ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه از ایــن 

ــخت افزار  ــا س ــتقیم ب ــاط مس ــد ارتب ــه نیازمن ــواردی ک ــتمی و م ــای سیس ــتن برنامه ه ــرای نوش ــا ب زبان ه

ــا  ــته از زبان ه ــن دس ــزو ای ــارپ و… ج ــکریپت، سی ش ــون، جاوااس ــاوا، پایت ــود. ج ــتفاده نمی ش ــد اس دارن

هســتند کــه بیشــترین اســتفاده را نیــز توســط برنامه نویســان دنیــا دارنــد. 

یک نکته: زبان هایی مانند C که می توانند مانند زبان های سطح پایین مورد استفاده قرار گرفته 

و همچنین از ساختار نوشتاری )سینتکس( مشابهی با زبان های سطح باال برخوردار است را در 

دسته بندی زبان های سطح میانی قرار می دهیم.



9

در بخش هــای قبلــی بــا ایــن نکتــه آشــنا شــدیم کــه بــرای برنامه نویســی بــه زبــان کامپیوتــر نیــاز اســت 

تــا از زبانــی اســتفاده کنیــم کــه حــاوی دو کاراکتــر صفــر و یــک اســت. امــا تــا بــه اینجــای کار بــا زبان هایــی 

آشــنا شــدیم )زبان هــای ســطح بــاال( کــه کوچکتریــن اشــاره ای بــه صفــر و یــک در آن هــا وجــود نــدارد. امــا 

چگونــه کامپیوتــر آن هــا را متوجــه می شــود؟

ــه  ــد. در ترجم ــم ش ــنا خواهی ــر آش ــوان کامپایل ــه عن ــزی ب ــا چی ــا ب ــزار م ــاخه نرم اف ــر ش ــوم کامپیوت در عل

فارســی ایــن عنــوان را مترجــم می نامنــد. کار مترجــم ایــن اســت کــه ســینتکس نوشــته شــده بــا اســتفاده 

ــه  ــت ترجم ــک اس ــر و ی ــان صف ــه هم ــر ک ــان کامپیوت ــه زب ــرده و آن را ب ــت ک ــاوا را دریاف ــد ج ــی مانن از زبان

بکنــد. 

بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع متوجــه خواهیــم شــد کــه زبان هــای ســطح بــاال از میــزان ســرعت کمتــری 

بــه نســبت زبان هــای ســطح پاییــن برخــوردار هســتند و دلیــل اصلــی آن نیــز پروســه زمانی ســت کــه بــرای 

ترجمــه ایــن قطعــه کدهــا در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. 

برای یادگیری برنامه نویســی شــما باید دالیلی داشــته باشــید. داشــتن دلیل و باالتر از آن، داشــتن هدف 

بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا بتوانیــد بــا ســهولت بیشــتری فراینــد پــر پیــچ و خــم برنامه نویســی را 

یــاد گرفتــه و بــا انگیــزه بهتــری آن را یــاد بگیریــد. امــا ایــن دالیــل می توانــد چــه چیزهایــی باشــد؟

ــب  ــیار جال ــت. بس ــته های دانشگاهی س ــتر رش ــه بیش ــوذ ب ــال نف ــی در ح ــر و برنامه نویس ــم کامپیوت عل

خواهــد بــود اگــر بدانیــد کــه برخــی از رشــته های علــوم انســانی، ماننــد فلســفه در مقاطــع دکتــری بــه 

بــه دانشــجویان خــود برنامه نویســی و یــا حداقــل تئوری هــای برنامه نویســی را تدریــس می کننــد. 

رشــته های دیگــری چــون مهندســی مکانیــک، ریاضــی کاربــردی، معمــاری و… نیــز از دیگــر رشــته هایی 

ــود.  ــس می ش ــا تدری ــرفصل در آن ه ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــه برنامه نویس ــتند ک هس

امــا بــرای افــرادی کــه رشــته مشــخصی بــه نــام علــوم کامپیوتــر را می خواننــد، یادگیــری برنامه نویســی 

یکــی از الزامــات بــی چــون و چــرا اســت. بــه همیــن دلیــل دانشــجویان چنیــن رشــته ای بایــد حتمــا ســراغ 

ــد.  ــی برون برنامه نویس
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علــوم کامپیوتــر در قــرن حاضــر یکــی از پــر جنــب و جوش تریــن بازارهــای کاریابــی در دنیــا را دارد. از ایــن 

جهــت بــه نظــر منطقــی می رســد کــه برنامه نویســی را بــرای پیــدا کــردن یــک شــغل جدیــد یــاد بگیریــد. 

ــش  ــر از چال ــوده و پ ــاده نب ــه س ــک حرف ــی ی ــید. برنامه نویس ــته باش ــر داش ــم را در نظ ــه مه ــک نکت ــا ی ام

و مشــکات متفــاوت اســت. از ایــن جهــت ممکــن اســت زود جــا زده و تنهــا وقت تــان را تلــف کنیــد. امــا 

ــغل های  ــن ش ــه پردرآمد تری ــی از جمل ــران برنامه نویس ــارج ای ــل و خ ــه در داخ ــم ک ــد بگوی ــدای از آن بای ج

دنیــا بــه حســاب می آیــد البتــه بــه شــرطی کــه شــما دانــش باالیــی از آن داشــته و بتوانیــد بــا هــر زبــان یــا 

ابــزاری کــه کار می کنیــد شــناخت کاملــی از آن داشــته باشــید.

مهاجــرت بــه خــارج از کشــور از طریــق ویــزای کار و ویــزای برنامه نویســی یکــی دیگــر از اهــداف یادگیــری 

برنامه نویســی بــه حســاب می آیــد. البتــه نکتــه گفتــه شــده در مــورد قبلــی را در نظــر بگیریــد کــه بســیار 

مهــم اســت شــما عاقه منــدی را نیــز در کنــار ایــن موضــوع در نظــر بگیریــد. در حــال حاضــر کشــورهای 

بســیار زیــادی ماننــد کانــادا، آلمــان، انگلیــس، آمریــکا و… از طریــق دانــش برنامه نویســی می تواننــد بــه 

شــما ویــزای کار بدهنــد و دوســتان بســیار زیــادی نیــز ایــن راه را پیموده انــد. 

ــیاری  ــا بس ــتقیمی ب ــر مس ــتقیم و غی ــاط مس ــد ارتب ــه می توان ــت ک ــی از حوزه هایی س ــی یک برنامه نویس

از جنبه هــای علــم مــدرن داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل بســیار طبیعی ســت کــه یــک دانشــجوی 

عصب شناســی بــه یادگیــری برنامه نویســی و بعــدا هــوش مصنوعــی بــرای ارائــه تحقیقــات خــود نیــاز 

داشــته باشــد. از آنجایــی کــه می تــوان کامپیوتــر را یــک نمونــه شبیه ســازی شــده از انســان کارگــر )بــدون 

خســتگی( دانســت می تــوان از حوزه هــای مختلــف علمــی کامپیوتــر در علــوم مختلــف اســتفاده کــرد.
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ــد  ــی باش ــری برنامه نویس ــرای یادگی ــن ب ــح و روش ــیار واض ــل بس ــک دلی ــد ی ــود می توان ــدی خ عاقه من

امــا ایــن را نمی تــوان بــه عنــوان یــک هــدف در نظــر گرفــت چــرا کــه معمــوال هــر هدفــی نقطــه شــروع 

خاصــی داشــته و نتیجه گیری هایــی را نیــز بــه دنبــال دارد. در بیشــتر مواقــع افــرادی کــه تنهــا عاقه منــد 

ــم  ــت. آن ه ــده اس ــرت ش ــک نف ــه ی ــل ب ــان تبدی ــد، عاقه مندی ش ــی بوده ان ــاخه علمی/عمل ــن ش ــه ای ب

واضــح اســت زمانــی کــه شــما بــرای هــدف مشــخصی نجنگیــد نمی توانیــد در زمــان فشــارهای عصبــی 

ــا صبــر پیــش برویــد.  کــه برنامه نویســی بــه شــما وارد می کنــد تــاب آورده و ب
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معمــوال افــرادی کــه ســراغ برنامه نویســی می رونــد در ابتــدای کار یــک ذهنیــت از چیــزی کــه قصــد انجــام 

ــای  ــرای موبایل ه ــد دارم ب ــن قص ــد م ــی می گوی ــال کس ــرای مث ــد. ب ــر می گیرن ــد در نظ دادن ش را دارن

ــگاه  ــک فروش ــردم ی ــت ک ــد درس ــن قص ــد م ــر می گوی ــی دیگ ــم. کس ــت کن ــن درس ــدی اپلیکیش اندروی

آنایــن را دارم. امــا ســوال اصلــی کــه پیــش خواهــد آمــد ایــن اســت کــه مســیر پیــش رفتــن در هــر کــدام از 

ایــن مــوارد بــه چــه شــکلی اســت؟ در چنــد صفحــه بعــدی قصــد داریــم در رابطــه بــا حوزه هــای پرطرفــدار 

برنامه نویســی صحبــت کــرده و بــا مســیر یادگیــری هــر کــدام از ایــن مــوارد آشــنا شــویم.

آن  در  کــه  می شــود  گفتــه  برنامه نویســی  علــم  شــاخه  زیــر  از  دســته ای  بــه  وب  برنامه نویســی 

برنامه نویســان ســعی می کننــد تــا برنامه هــای مبتنــی بــر وب را ایجــاد کننــد. بــه زبــان ســاده تر در ایــن 

ــوزه  ــن ح ــی ای ــورت کل ــه ص ــم. ب ــی را داری ــایت های اینترنت ــاد وبس ــد ایج ــا قص ــی م ــوع از برنامه نویس ن

ــی  ــا Front-End و برنامه نویس ــری ی ــط کارب ــی راب ــود: برنامه نویس ــیم می ش ــر تقس ــته دیگ ــه دو دس ب

.Back-End ســمت ســرور یــا
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برنامه نویســی Front-End را بــا نــام برنامه نویســی ســمت مشــتری یــا Client-Side نیــز می شناســند. 

در ایــن بخــش برنامه نویســان ســعی می کننــد تــا رابــط کاربــری یــک وبســایت را بــا اســتفاده از زبان هــای 

مخصــوص ایــن بخــش ایجــاد کننــد. رابــط کاربــری بــه آن بخشــی از وبســایت گفتــه می شــود کــه کاربــران 

از آن اســتفاده کــرده و بــا آن تعامــل برقــرار می کننــد. اگــر وبســایت راکــت را بــاز کنیــد آن چیــزی کــه 

مشــاهده می کنیــد رابــط کاربــری اســت کــه توســط یــک برنامه نویــس Front-End ایجــاد شــده اســت.

HTML/ ــای ــا زبان ه ــه ب ــد ک ــاز داری ــما نی ــان Front-End ش ــا هم ــر ی ــمت کارب ــی س ــرای برنامه نویس ب

ــید.  ــته باش ــنایی داش CSS/Javascript آش

HTML یــا Hyper Text Markup Language در واقــع یــک زبــان برنامه نویســی نیســت بلکــه یــک 

ــری آن  ــد یادگی ــر را دارن ــمت کارب ــی س ــد برنامه نویس ــه قص ــرادی ک ــرای اف ــوده و ب ــانه گذاری ب ــان نش زب

بســیار الزامی ســت. بــا اســتفاده از ایــن زبــان شــما می توانیــد طــرح کلــی یــا ســاختار اصلــی یــک وبســایت 

را ایجــاد کنیــد. یادگیــری HTML بســیار آســان بــوده و در فراینــد یادگیــری آن بــا مشــکل خاصــی روبــرو 

 »HTML نخواهیــد شــد. بــرای یادگیــری ایــن زبــان می توانیــد بــه صــورت رایــگان دوره آموزشــی »آمــوزش

را مشــاهده کنیــد.

ــرار  ــی ق ــای برنامه نویس ــته زبان ه ــه در دس ــت ک ــر اس ــان دیگ ــک زب ــا Cascading Style Sheet ی CSS ی

نمی گیــرد امــا بــرای اســتایل دهی بــه وبســایت ها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در واقــع بــدون آن 

ــاخت  ــازه س ــه ت ــک خان ــر HTML را ی ــید. اگ ــایت تان باش ــردن وبس ــب ک ــا مرت ــا ی ــر زیب ــه فک ــد ب نمی توانی

در نظــر بگیریــم CSS بــه مــا کمــک می کنــد تــا دیوارهــای خانــه را رنــگ کنیــم، چینــش وســایل را تغییــر 

دهیــم و کارهایــی از ایــن قبیــل. بــرای یادگیــری ایــن زبــان می توانیــد بــه صــورت رایــگان دوره آموزشــی

 »آموزش CSS« را مشاهده کنید. 

https://roocket.ir/series/learn-html
https://roocket.ir/series/learn-html
https://roocket.ir/series/learn-css
https://roocket.ir/series/learn-css
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مــا جاوااســکریپت را بــه عنــوان یکــی از ضروری تریــن زبان هــای برنامه نویســی دنیای اینترنت می شناســیم. 

مطابــق بــا آمــاری کــه در اوایــل ســال ۲۰۲۰ منتشــر شــد حــدود ۹۴ درصــد وبســایت های دنیــا بــه شــکل های 

ــما  ــه ش ــت ک ــدازه ای کافی س ــه ان ــزان ب ــن می ــع ای ــد. در واق ــتفاده می کنن ــکریپت اس ــی از جاوااس متفاوت

بــرای یادگیــری طراحــی وبســایت و ایجــاد الیــه Front-End بــه یادگیــری آن نیازمنــد باشــید. بــرای یادگیــری 

جاوااســکریپت نیــز می توانیــد از دوره هــای آموزشــی جاوااســکریپت راکــت اســتفاده کنیــد. 

در چنــد صفحــه آینــده در رابطــه بــا تکنولــوژی بــه عنــوان فریمــورک صحبــت خواهــد شــد کــه در دنیــای 

برنامه نویســی وب )در هــر دو بخــش یعنــی Front-End و Back-End( بســیار مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 

برنامه نویســی ســمت ســرور یــا Back-End دســته بندی اصلــی دیگری ســت کــه در فراینــد توســعه 

اپلیکیشــن های مبتنــی بــر وب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن حــوزه برنامه نویــس ســعی در ایجــاد 

فرایند هایــی می کنــد کــه در بخــش ســرور اتفــاق افتــاده و کاربــران از آن هــا آگاهی بصری یــا دیــداری ندارند. 

ــه  ــد، وظیف ــاب می کنی ــت« را انتخ ــه »عضوی ــد و دکم ــر می کنی ــام را پ ــت ن ــرم ثب ــما ف ــی ش ــال وقت ــرای مث ب

برنامه نویــس ســمت ســرور اســت کــه اطاعــات شــما را مدیریــت کنــد.

انجــام چنیــن کاری نیازمنــد داشــتن دانش کار با یک زبان برنامه نویســی ســمت ســرور ماننــد PHP، پایتون، 

جــاوا و…، کار بــا سیســتم های مدیریــت بانک اطاعاتــی، پروتکل هــای HTTP و موارد دیگری اســت. 

ــر  ــیار متنوع ت ــا Back-End بس ــرور ی ــمت س ــی س ــوزه برنامه نویس ــی در ح ــای برنامه نویس ــه  زبان ه دامن

ــم  ــا نمی توانی ــل م ــن دلی ــه همی ــت. ب ــا Front-End اس ــت ی ــمت کاین ــی در س ــتر از برنامه نویس و بیش

در ارتبــاط بــا همــه آن هــا در ایــن کتــاب صحبــت کنیــم. امــا می توانیــم شــما را بــا مــواردی کــه بیشــترین 

اســتفاده را در ایــن روزهــا داشــته و میــزان محبوبیــت باالیــی دارنــد آشــنا کنیــم.

https://roocket.ir/skills/javascript
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ــتفاده پذیری  ــری و اس ــهولت در یادگی ــل س ــه بدلی ــت ک ــد کاره اس ــی چن ــان برنامه نویس ــک زب ــون ی پایت

فــراوان، یکــی از محبوب تریــن زبان هــای برنامه نویســی امــروزه بــه شــمار مــی ٰرود. پایتــون بدلیــل 

داشــتن ســینتکس کوتــاه و مختصــری کــه دارد می توانــد در کمتریــن میــزان قطعــه کــد بیشــترین کار را 

بــرای شــما انجــام دهــد. بواســطه داشــتن فریمورک هــا و کتابخانه هــای بســیار زیــاد، پایتــون در دنیــای 

وب و بخــش Back-End بســیار اســتفاده می شــود. شــما می توانیــد پایتــون را بــه صــورت رایــگان از 

طریــق دوره آموزشــی »آمــوزش پایتــون« یــاد بگیریــد. 

شــاید برای تــان تعجــب آور باشــد امــا جاوااســکریپت در زمینــه توســعه ســمت ســرور نیــز مشــارکت 

ــعه دهندگان و  ــود، توس ــناخته می ش ــام Node.js ش ــا ن ــه ب ــوژی  ک ــف تکنول ــه لط ــال ۲۰۰۹ ب دارد. از س

برنامه نویســان جاوااســکریپت ایــن قابلیــت را پیــدا کردنــد کــه بتواننــد همزمــان هــم برای ســمت کاینت 

ــوژی Node.js در  ــری تکنول ــرای یادگی ــد. ب ــعه دهن ــن هایی را توس ــرور، اپلیکیش ــمت س ــرای س ــم ب و ه

ابتــدا بایــد بــه خوبــی بــا جاوااســکریپت آشــنایی داشــته باشــید و بعــد از آن ســراغ یادگیــری نودجــی اس 

ــد. ــتفاده کنی ــوزش Node.js« اس ــی »آم ــد از دوره آموزش ــن کار می توانی ــرای ای ــد. ب بروی

PHP پــر اســتفاده ترین زبــان ســمت ســرور در سراســر اینترنــت جهانی ســت. مطابــق بــا آمــاری کــه در ســال 

۲۰۲۰ منتشــر شــده، PHP موتــور پیشــران بیشــتر از ۶۸ درصــد وبســایت های دنیــا اســت. یکــی از دالیــل 

ــا،  ــرس، جوم ــد وردپ ــاد مانن ــیار زی ــوای بس ــت محت ــتم های مدیری ــود سیس ــاالی PHP وج ــت ب محبوبی

دروپــال و… اســت. هــر کــدام از ایــن سیســتم های مدیریــت محتــوا بــه شــما کمــک می کننــد تــا بــدون 

داشــتن دانــش خاصــی از برنامه نویســی، وبســایت های مــورد نظرتــان را توســعه دهیــد. امــا دلیــل دیگــر 

محبوبیــت PHP بخصــوص در یــک دهــه اخیــر، وجــود فریمورک هــای قدرتمنــدی ماننــد الراول اســت. 

https://roocket.ir/series/learn-python
https://roocket.ir/series/learn-node
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ــر دو  ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــن های موبایل ــعه اپلیکیش ــدار، توس ــیار پرطرف ــای بس ــر از حوزه ه ــی دیگ یک

ــت از  ــارت اس ــد عب ــتفاده می کنن ــا از آن اس ــراه  در دنی ــای هم ــتر تلفن  ه ــه بیش ــروف ک ــتم عامل مع سیس

Android و iOS. ایــن دو مــورد را می تــوان بــا تکنولوژی هــا و زبان هــای برنامه نویســی مختلفــی توســعه 

داد. در اینجــا قصــد داریــم در ارتبــاط بــا زبان هــای برنامه نویســی و فریمورک هایــی صحبــت کنیــم کــه بــا 

اســتفاده از آن هــا شــما توانایــی ایجــاد اپلیکیشــن های موبایلــی را خواهیــد داشــت.

اصلی تریــن زبــان برنامه نویســی کــه بــرای توســعه اپلیکیشــن های اندرویــدی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد جــاوا اســت. جــاوا یــک زبــان همــه فــن حریــف بــوده و در بیشــتر حوزه هــای برنامه نویســی 

ماننــد وب، موبایــل، دســکتاپ و… مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. معمــوال افــرادی کــه قصــد دارنــد ســراغ 

برنامه نویســی اندرویــد برونــد، اولیــن انتخاب شــان جــاوا خواهــد بــود. دلیــل ایــن موضــوع نیــز پشــتیبانی 

ــاوا دارد. ــان ج ــوگل از زب ــرکت گ ــی ش ــد یعن ــروژه اندروی ــب پ ــه صاح ــت ک ــی اس ــی مدت طوالن

ســوئیفت زبانی ســت کــه توســط خــود شــرکت Apple توســعه داده شــد و از ســال ۲۰۱۴ بــه بعــد در حــال 

توســعه و بهبــودی بــوده اســت. ســوئیفت بــه عنــوان یــک زبــان قدیمــی بــه نــام Objective-C جایگزیــن 

شــد و در حــال حاضــر برنامه نویســان iOS از ایــن زبــان بــرای توســعه اپلیکیشــن های موبایلــی اســتفاده

 PHP از جملــه زبان هــای برنامه نویسی ســت کــه بــازار کار بســیار خوبــی دارد. بــرای یادگیــری PHP می توانید 

از دوره آموزشــی رایگان »آموزش PHP« اســتفاده کنید. 

در ارتبــاط بــا زبان هــای دیگــر در ادامــه کتــاب صحبت هــای بیشــتری خواهــد شــد. حــال بیاییــد بــا حوزه های 

دیگــری کــه برنامه نویســی می توانــد در آن هــا بــه مــا کمــک کند آشــنا شــویم. 

https://roocket.ir/series/learning-php
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می کننــد. ســوئیفت زبــان مدرنــی بــوده و ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی داشــته کــه بــه ما کمــک می کنند 

تــا اپلیکیشــن هایی بــا ظاهــر مــدرن و جدید ایجــاد کنیم.

کاتلیــن یــک زبــان برنامه نویســی نســبتا جدیــد اســت کــه توســط شــرکت JetBrains توســعه داده شــده 

و هــدف ش جایگزیــن کــردن کاتلیــن بــا جــاوا اســت. تــا بــه اینجــای کار و مطابــق بــا تجاربــی کــه در دنیــا 

بدســت آمــده، کاتلیــن ســنگ تمــام گذاشــته اســت. بــه همیــن دلیــل گــوگل نیــز کاتلیــن را به عنــوان یکی 

از زبان هــای اصلــی بــرای توســعه اپلیکیشــن های اندرویــدی شناســایی و معرفــی کــرده اســت. 

مورد چهارم

در چنــد ســال گذشــته فریمورک هــا و تکنولوژی هــای مختلفــی عرضــه شــده اند کــه هــدف در »یــک بــار 

برنامه نویســی، انتشــار بــرای سیســتم  عامل هــای مختلــف« را دارنــد. فاتــر و React Native دو تکنولوژی 

ــل،  ــتم عام ــر دو سیس ــرای ه ــد ب ــا می توانی ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــوند ک ــاب می ش ــروزه حس ــوب ام محب

اپلیکیشــن ایجــاد کنیــد. یادگیــری هــر کــدام از ایــن مــوارد بــه پیش نیازهــای مختلفــی نیــاز دارنــد که شــما 

 React و »آمــوزش »Flutter می توانیــد هــر کــدام را بــه صــورت جداگانــه در دوره هــای آموزشــی »آمــوزش

Native«  مشــاهده کنیــد. 

معمــوال افــرادی کــه در دانشــگاه ســراغ برنامه نویســی می رونــد، اولیــن حــوزه ای کــه در آن کار می کننــد، 

ــا  ــرد ت ــد ک ــعی خواهن ــان س ــکتاپ، برنامه نویس ــی دس ــت. در برنامه نویس ــکتاپ اس ــی دس برنامه نویس

بــا اســتفاده از زبان هــای برنامه نویســی مختلــف )معمــوال ســی پاس پاس، سی شــارپ، جــاوا و چنــد 

مــورد دیگــر( برنامه هــای دســکتاپ بــرای سیســتم عامل های وینــدوز، مــک و یــا لینوکــس ایجــاد کننــد. 

در ایــران معمــوال برنامه نویســان دســکتاپ بــرای ایجــاد برنامه هــای مدیریــت مالــی، فروشــگاهی و…. از 

ایــن حــوزه اســتفاده می کننــد.

ــارپ  ــی سی ش ــان برنامه نویس ــور، زب ــن منظ ــرای ای ــی ب ــان برنامه نویس ــن زب ــر پرطرفدارتری ــال حاض در ح

ــده  ــث ش ــه باع ــان داده ک ــن زب ــاختار ای ــی در س ــان تغییرات ــافت چن ــر مایکروس ــال های اخی ــت. در س اس

https://roocket.ir/skills/react
https://roocket.ir/skills/react
https://roocket.ir/series/learn-flutter
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تــا سی شــارپ بتوانــد جــدای از اپلیکیشــن های دســکتاپی، بــرای موبایــل و وب نیــز عملکــرد بســیار خوبــی 

را از خــود نشــان دهــد.

همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد برنامه نویســی در بســیاری از حوزه هــای کاری نقــش بســزایی داشــته و بــرای 

کاربردهــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. یکــی از حوزه هایــی کــه امــروز مطرحیــت بســیار زیــادی 

دارد، برنامه نویســی مربــوط بــه هــوش مصنوعــی و زیــر شــاخه های آن اســت. یکــی از ایــن زیرشــاخه ها، 

ــای  ــام کاره ــی در انج ــوش مصنوع ــدرت ه ــا از ق ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــام دارد ک ــین ن ــری ماش یادگی

مختلــف ماننــد اتوماســیون اســتفاده کنیــم. 

یکــی دیگــر از حوزه هــای نســبتا مــدرن در دنیــای برنامه نویســی، علــم داده اســت. ایــن حــوزه را می توانیــد با 

نام هایــی ماننــد داده کاوی یــا Big Data نیــز پیــدا کنیــد. برنامه نویســانی کــه ایــن حــوزه را دنبــال می کننــد 

ســعی خواهنــد کــرد تــا در میــان مجموعــه عظیمــی از داده هــای مختلــف الگوهــای خاصــی را پیــدا کــرده و 

یــا آن هــا را تحلیــل نماینــد. اغلــب افــرادی کــه در ایــن حــوزه مشــغول کار هســتند از زبــان پایتــون اســتفاده 

ــد. می کنن
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زمانــی کــه پروســه یادگیــری برنامه نویســی را شــروع کنیــد بــا مســئله ای بــه اســم فریمــورک یــا چهارچــوب 

روبــرو خواهیــد شــد. فریمــورک در زبــان فارســی بــا عبــارت چهارچــوب ترجمــه شــده اســت. هــر فریمــورک 

منحصــر بــه فــرد بــرای یــک زبــان برنامه نویســی نوشــته شــده و بــه برنامه نویــس آن زبــان کمــک می کنــد 

تــا از اختــراع دوبــاره چــرخ پرهیــز کنــد. در واقع هــر فریمورک شــامل مجموعــه ای عظیم از قطعــه کدهایی 

می شــود کــه پیشــتر توســط یــک تیــم برنامه نویســی نوشــته شــده و شــما بجــای آنکــه ایــن قطعــه کدها 

را دوبــاره بنویســید، کافی ســت تــا از آن هــا بهــره بگیریــد.  

ــد روی  ــدا، می توانی ــا از ابت ــتن کده ــتن روی نوش ــت گذاش ــای وق ــما بج ــا، ش ــردن فریمورک ه ــه کار ب ــا ب ب

ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی کــه می خواهیــد در اپلیکیشــن تان داشــته باشــید تمرکــز کنیــد. بــا در نظــر 

ــاختار  ــا س ــن تان را ب ــل آورده، اپلیکیش ــی بعم ــان صرفه جوی ــد در زم ــما می توانی ــوع، ش ــن موض ــن ای گرفت

درســت تری ایجــاد کنیــد، میــزان قابلیــت شخصی ســازی آن را بــاال ببریــد، امنیــت و ســرعت باالیــی را بدســت 

بیاوریــد و مهمتــر از همــه »چــرخ را دوبــاره ابــداع نکنیــد«.

بیشــتر زبان هــای برنامه نویســی فریمورک هــای منحصــر بــه فــرد خودشــان را دارنــد. بــرای مثــال در زبــان 

Vue.js - React.js - Angular. برنامه نویســی جاوااســکریپت شــما می توانیــد فریمورک هایــی ماننــد

js - Express.js و… را داشــته باشــید. 
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هــر کــدام از ایــن مــوارد ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و گزینه هــای مختــص بــه خــود را دارنــد کــه باعــث 

ــا شــما از آن هــا اســتفاده کنیــد.  می شــوند ت

بیایید در اینجا با چند فریمورک مطرح در دنیای برنامه نویسی آشنا شویم.

ــما  ــه ش ــه ب ــت ک ــی PHP اس ــان برنامه نویس ــه زب ــوط ب ــای مرب ــن فریمورک ه ــی از محبوب تری الراول یک

اجــازه می دهــد تــا اپلیکیشــن های ســمت ســرور یــا Back-End را ایجــاد کنیــد. یکــی از دالیلــی کــه کاربران 

ــی از  ــص )وقت ــراغ PHP خال ــان س ــعه اپلیکیشن های ش ــرای توس ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــادی ب ــیار زی بس

واژه خالــص اســتفاده می کنیــم منظورمــان ایــن اســت کــه برنامه نویــس بــرای ایجــاد اپلیکیشــن مــورد 

نیــازش بجــز PHP از هیــچ ابــزار مربــوط یــا نامربــوط بــه آن اســتفاده نکــرده اســت( نمی رونــد ایــن اســت 

کــه برقــراری امنیــت در PHP کار دشــوار و زمان بری ســت امــا بــا بــه کار بــردن الراول شــما می توانیــد ایــن 

ــی  ــد از دوره آموزش ــری الراول می توانی ــرای یادگی ــد. ب ــل بکنی ــن ح ــان ممک ــریع ترین زم ــکل را در س مش

»آمــوزش الراول« بهــره بگیریــد. 

ــه  ــه ب ــت ک ــکریپت اس ــی اس و جاوااس ــر نودج ــی ب ــک مبتن ــا کوچ ــال ی ــورک مینیم ــک فریم ــپرس ی اکس

ــن های  ــی اس، اپلیکیش ــدرت نودج ــری از ق ــا بهره گی ــا ب ــد ت ــک می کن ــکریپت کم ــان جاوااس برنامه نویس

مینیمــال ســمت ســرور را ایجــاد کننــد. اهمیــت ایــن فریمــورک در ســریع بــودن آن در زمــان اجــرا و 

ــیار  ــای بس ــا و کتابخانه ه ــه ابزاره ــی ک ــت. از آنجای ــعه اپلیکیشن هاس ــد توس ــودن آن در فراین ــبک ب س

ــز  ــورک نی ــن فریم ــا ای ــی ب ــد حت ــد، می توانی ــه کنی ــک اضاف ــورک کوچ ــن فریم ــه ای ــد ب ــادی را می توانی زی

اپلیکیشــن های بزرگــی را ایجــاد کنیــد. بــرای یادگیــری اکســپرس می توانیــد از دوره آموزشــی »آمــوزش 

ــد.  ــره بگیری ــپرس« به ــی اس و اکس نودج

https://roocket.ir/skills/laravel
https://roocket.ir/skills/nodejs
https://roocket.ir/skills/nodejs
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جنگــو یــک فریمــورک تمــام عیــار مربــوط بــه زبــان برنامه نویســی پایتــون اســت. هــدف از ایجــاد جنگــو 

ــم.  ــاد کنی ــن ایج ــان ممک ــریع ترین زم ــن و س ــی را در کمتری ــن های بزرگ ــم اپلیکیش ــه بتوانی ــود ک ــن ب ای

جنگــو بــه مــا ایــن قابلیــت را می دهــد تــا اگــر Dead-line یــک پــروژه کوتــاه اســت و فرصــت مــا بــرای ارائــه 

نمونه هــای اولیــه از پــروژه در حــال بــه پایــان رســیدن اســت، هــر چــه ســریع تر نمونه هایــی از اپلیکیشــن 

را ارائــه دهیــم. از آنجایــی کــه خــود پایتــون نیــز یــک زبــان ایــده آل بــرای ایجــاد ســریع پروژه هاســت، جنگو 

را می توانیــم یــک فرزنــد خلــف و مشــروع بــرای پایتــون بدانیــم. بــرای یادگیــری جنگــو می توانیــد از دوره 

آموزشــی »آمــوزش جنگــو« بهــره بگیریــد. 

ســه فریمورکــی کــه تــا اکنــون معرفــی کردیــم مربــوط به توســعه ســمت ســرور یــا Back-End می شــود. 

امــا فریمــورک Vue.js یــک فریمــورک ســمت کاربــر یــا Front-End اســت. بــا اســتفاده از فریمورک هــای 

ــک  ــن های ت ــه و اپلیکیش ــره گرفت ــکریپت به ــای جاوااس ــر از توانایی ه ــم بهت ــا می توانی ــر م ــمت کارب س

ــری  ــان فهم پذی ــد از بیشترش ــای فرانت-ان ــان فریمورک ه ــی اس در می ــم. ویوج ــاد کنی ــه ای را ایج صفح

بســیار ســاده تری داشــته و بــرای یادگیــری آن پیچیدگــی خاصــی را تحمــل نخواهیــد کــرد. بــرای یادگیــری 

ویوجــی اس می توانیــد از دوره آموزشــی »آمــوزش ویوجــی اس« اســتفاده کنیــد.

فریمــورک React.js یــک فریمــورک دیگــر Front-End اســت کــه توســط شــرکت فیســبوک ایجاد شــده و 

بــه صــورت متــن بــاز و رایــگان در اختیــار همــگان قــرار گرفته اســت. دامنــه کاری ایــن فریمورک بســیار بزرگ 

بــوده و در حــال حاضــر در شــرکت های مختلــف بــرای کارهــای متفاوتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

بــرای مثــال فریمــورک React Native یکــی از ابزارهایی ســت کــه بــرای توســعه اپلیکیشــن های موبایــل 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر نیــز جــزو پلتفرم هــای محبــوب بــرای انجــام چنیــن کاری ســت. 

بــرای یادگیــری React.js می توانیــد از دوره آموزشــی »آمــوزش React.js« اســتفاده کنیــد.

https://roocket.ir/series/django-scratch
https://roocket.ir/series/learn-vuejs
https://roocket.ir/skills/react
https://roocket.ir/skills/react
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فریمــورک Angular یکــی دیگــر از فریمورک هــای محبــوب ســمت کاربــر بــوده و بــه نســبت دیگــر مــوارد از 

پیچیدگــی بســیار زیــادی برخــوردار اســت. ایــن فریمــورک توســط شــرکت گــوگل توســعه داده شــده و بــرای 

کار بــا آن نیــاز بــه یادگیــری زبــان برنامه نویســی Typescript نیــز داریــد. در حــال حاضــر کمتــر شــرکتی پیــدا 

می شــود کــه از ایــن فریمــورک اســتفاده کنــد چــرا کــه ویژگی هــای بســیار زیــاد و پیچیــده آن، باعــث شــده 

تــا شــرکت ها بیشــتر ســراغ فریمورک هــای ســاده تری ماننــد ری اکــت و ویوجــی اس برونــد. بــرای یادگیــری 

انگورالرجــی اس می توانیــد از دوره آموزشــی »آمــوزش انگــوالر« اســتفاده کنیــد.

https://roocket.ir/series/learning-typescript
https://roocket.ir/series/learning-typescript
https://roocket.ir/series/learn-angular
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بــرای اینکــه مســیر تبدیــل شــدن بــه یــک برنامه نویــس را بــه شــما ارائــه دهــم نمی توانــم از یــک مثــال 

جامــع و کامــل اســتفاده کنــم. چــرا کــه مســیر یادگیــری هــر کــدام از حوزه هــای برنامه نویســی جــدا اســت. 

امــا مــن بــا یــک مثــال می خواهــم ایــن مســئله را بیــان کنــم و نکاتــی کــه در ایــن بــاره خواهــم گفــت را 

ــا بهره گیــری از خاقیــت خــود، در حوزه هــای مختلــف بــه کار بگیریــد. شــما می توانیــد ب

تصــور کنیــد کــه شــما قصــد یادگیــری برنامه نویســی در حــوزه وب را داریــد. اولیــن قــدم بــرای شــما 

ایــن خواهــد بــود کــه در دنیــای اینترنــت جســتجویی انجــام داده و متوجــه کلیــت ماجــرا شــوید. اینکــه 

برنامه نویــس وب کیســت؟ چــه کاری را انجــام می دهــد؟ میــزان درآمــد آن چقــدر اســت؟ و… .

ــد از  ــه بای ــوالی ک ــن س ــد. اولی ــش بروی ــدم پی ــه ق ــدم ب ــد ق ــما بای ــتجوهایی ش ــن جس ــام چنی ــد از انج بع

خودتــان بپرســید ایــن اســت کــه آیــا شــما قصــد داریــد یــک توســعه دهنده Front-End باشــید یــا یــک 

ــد  ــه داری ــتر عاق ــورد بیش ــدام م ــه ک ــه ب ــد ک ــح می دانی ــورت واض ــر بص ــعه دهنده Back-End؟ اگ توس

ــد.  ــش ببری ــیرتان را پی ــان مس ــر کدام ش ــات ه ــر مقتضی ــد بناب می توانی

امــا پیــش از اینکــه وارد هــر کــدام از ایــن مســیرها شــوید شــما بــه دانش هــای اولیــه ای در زمینه هــای زیــر 

ــاز دارید: نی
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درکــی ســاده و کلــی از سیســتم عامل تــان:  شــما بایــد ســطحی از دانــش کامپیوتر را داشــته باشــید 

و بتوانیــد بــه خوبی بــا کامپیوتــر خودتــان کار کنید.

درکی مختصر از چیستی دنیای وب و آشنایی با پروتکل های مختلف

درکی مختصر از چیستی نقش های مختلف یک برنامه نویس در حوزه وب

درکــی مختصــر از پایه ای تریــن تکنولوژی های وب کــه شــامل HTML  CSS  Javascript می شــود، 

البتــه اگــر قصــد داشــته باشــید کــه ســراغ برنامه نویســی حــوزه Front-end برویــد نیــاز اســت کــه 

اتفاقــا ایــن ســه تکنولــوژی را بصــورت عمیــق درک کنیــد. امــا بــرای حــوزه Back-End نیــازی بــه ایــن 

درک عمیق نیســت.

بعــد از یادگیــری ایــن مــوارد می توانیــد بصــورت تخصصــی وارد حــوزه کاری خــود شــده و مســیر خــود را 

پیــش ببریــد. 

در برنامه نویســی ســمت کاربــر بعــد از یادگیــری ســه تکنولــوژی اصلــی شــما بایــد ســمت یادگیــری 

ــنا  ــز آش ــوارد نی ــن م ــا ای ــی، ب ــوارد اصل ــری م ــد از یادگی ــه بع ــه البت ــد ک ــا بروی ــا و کتابخانه ه فریمورک ه

ــد. ــد ش خواهی

در برنامه نویســی ســمت ســرور کمــی موضــوع پیچیده تــر اســت. شــما جــدای از نیــاز بــه درک ســطحی و 

کلــی از ســه زبــان اصلــی دنیــای وب، بایــد ســراغ یــک زبــان تخصصــی رفتــه و بــا آن کار کنیــد. بعــد از آشــنا 

شــدن بــا آن می توانیــد شــروع بــه اســتفاده از فریمورک هــای آن نمــوده و بــا آن هــا بخوبــی آشــنا شــوید. 

ــود  ــز وج ــرور و… نی ــت س ــت، مدیری ــی، امنی ــای اطاعات ــد بانک ه ــری مانن ــم دیگ ــیار مه ــائل بس ــا مس ام

دارنــد کــه یادگیــری آن هــا بســیار الزم و ضروری ســت. 
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در دنیــای برنامه نویســی چیــزی تحــت عنــوان بهتریــن زبــان برنامه نویســی وجــود نــدارد. شــما بــرای 

اینکــه متوجــه شــوید کــه چــه زبانــی از یــک مــورد دیگــر بهتــر اســت بایــد براســاس یکســری معیــار پیــش 

ــن  ــا ای ــد. ام ــدا کنی ــرا« را پی ــرعت اج ــودن س ــاال ب ــر »ب ــان از نظ ــن زب ــد بهتری ــال می توانی ــرای مث ــد. ب بروی

ــوده  ــال آن ب ــان بدنب ــتر محقق ــه بیش ــت ک ــدارد. سوالی س ــما ن ــده ش ــادی روی آین ــذاری زی ــئله تاثیرگ مس

و افــراد عمل گــرا، عمومــا زبانــی کــه بیشــترین اســتفاده بــرای آن هــا دارد را بهتریــن زبــان برنامه نویســی 

ــا  ــای م را ب ــام کاره ــن تم ــه م ــی ک ــال از آنجای ــرای مث ــت(. ب ــخصی اس ــر ش ــک نظ ــن ی ــه ای ــد )البت می دانن

زبــان برنامه نویســی پایتــون انجــام می دهــم از نظــر شــخصی بــرای مــن و موقعیتــی کــه در آن قــرار 

دارم بهتریــن زبــان برنامه نویســی بــه حســاب می آیــد. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن موضــوع می توانیــد 

ــد. ــوش دهی ــرا؟« را گ ــی و چ ــه نویس ــان برنام ــدام زب ــت »ک پادکس

https://roocket.ir/podcast/1007
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از آنجایــی کــه آمــار دقیــق و درســتی از حقــوق برنامه نویــس در ایــران نداریــم نمی توانیــم بــا قاطعیت این 

مســئله را بگوییــم. شــرکت های مختلــف دســتمزد متفاوتــی بــه برنامه نویســان می دهنــد و نمی توانیــم 

ثابــت کنیــم کــه یــک برنامه نویــس مبتــدی یــا برنامه نویــس حرفــه ای چــه میــزان حقــوق دریافــت می کنــد. 

امــا در کشــوری ماننــد آلمــان حقــوق یــک برنامه نویــس از ســالیانه ۴۸ هــزار یــورو شــروع شــده و تــا ســقف 

۹۰ هــزار یــورو حتــی بیشــتر نیــز مــی رود. بنابــر تجربه هــای شــخصی )قطعــی نیســت ایــن مســئله( حقــوق 

برنامه نویســان در ایــران از ۸۰ میلیــون شــروع شــده و بــه ۳۵۰ میلیــون در ســال می رســد. البتــه ایــن میزان 

متغیــر بــوده و ممکــن اســت چندان صحت نداشــته باشــد.

ــگی  ــکار همیش ــا راه ــی از آن ه ــت. یک ــر اس ــورت امکان پذی ــه دو ص ــی ب ــق برنامه نویس ــرت از طری مهاج

یعنــی ویــزای تحصیلــی و گرفتــن بورســیه  اســت. بــرای انجــام چنیــن کاری دانشــجویان رشــته  های علــوم 

کامپیوتــر بعــد از دریافــت کارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد از دانشــگاه های مطــرح ایــران )ماننــد 

دانشــگاه شــریف، دانشــگاه تهــران و...( فراینــد دریافــت بورســیه تحصیلــی را شــروع می کننــد. امــا روش 

ــت. ــی اس ــزای برنامه نویس ــه وی ــوم ب ــای موس ــزای کار و ویزاه ــتفاده از وی دوم اس

دانشــگاه ها در ایــران تــا حــد زیــادی از فضــای موجود در بــازار کار دور بــوده و به همین دلیل دانشــجویان 

بســیار زیــادی کــه وارد دانشــگاه بــه منظــور یادگیــری برنامه نویســی می رونــد ســرخورده می شــوند. 

امــا چیــزی کــه دانشــگاه بــه شــما یــاد می دهنــد مبانــی اصلــی اســت کــه شــامل ســاختمان داده، مــدار 

منطقــی، بانــک اطاعاتــی و… می شــود. ایــن مــوارد در خــود اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد امــا تــا زمانیکــه 

نتوانیــد بــه صــورت عملــی آن هــا را پیاده ســازی کنیــد چنــدان کاربــردی ندارنــد. خودآمــوز پیــش رفتن یکی 

دیگــر از راه هــای یادگیــری اســت کــه در حــال حاضــر بســیار موثرتــر از دانشــگاه ها عمــل کــرده و بــه همیــن 

دلیــل بســیاری از افــراد ســراغ ایــن نــوع از فراگیــری می رونــد. وجــود وبســایت های آموزشــی فعــال در ایــن 

حــوزه مســیر را بــرای یادگیــری خودآمــوز بســیار هموارتــر از پیــش کــرده اســت. بنابراین می توانیــم بگوییم 

کــه بــرای کار در بــازار کار ایــران، یادگیــری بــه شــیوه خودآمــوز بهتــر می توانــد پاســخ گو باشــد. بــرای آشــنایی 

بیشــتر بــا ایــن موضــوع می توانیــد پادکســت »دانشــگاه بریــم یــا نــه؟« را گــوش دهیــد.

https://roocket.ir/podcast/1005
https://roocket.ir/podcast/1008
https://roocket.ir/podcast/1025
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ندانســتن زبــان انگلیســی یکــی از مشــکات اصلــی برنامه نویســان ایرانــی اســت. تمــام مقــاالت و 

آموزش هــای بــروز در جهــان بــه زبــان انگلیســی بــوده و بــرای پیشــرفت در این حــوزه کاری نیاز اســت که به 

خوبــی بــا زبــان انگلیســی آشــنایی پیــدا کنیــد. تمــام مســتندات موجــود بــرای زبان هــا و ابزارهــای مختلــف 

نیــز بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده و ایــن یکــی از دالیــل دیگــر بــرای یادگیــری بهتــر زبــان برنامه نویســی 

ــان  ــا زب ــت ب ــر اس ــز بهت ــتک اوفلو و… نی ــبوک، اس ــر، فیس ــی توییت ــبکه های اجتماع ــرکت در ش ــت. ش اس

انگلیســی انجــام شــود. ایــن کار باعــث می شــود تــا بــا جامعــه توســعه دهنده و برنامه نویســان بیشــتری 

آشــنا شــده و دغدغه هــای دیگــران را نیــز متوجــه شــوید.

مســئله مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای یادگیــری برنامه نویســی بــه میــزان بســیار زیــادی بســتگی به شــخص 

دارد. تــاش و میــزان هوشــی کــه شــخص داشــته بســیار در ایــن مســئله تاثیرگــذار اســت. امــا بصــورت 

میانگیــن اگــر هــر روز مــدت زمــان خاصــی را بــه یادگیــری مشــغول باشــید می توانیــد در بــازه زمانــی یــک 

یــا دو ماهــه بــا یــک زبــان برنامه نویســی آشــنا شــده و بعــد از آن آمــاده اســتفاده کــردن از آن باشــید. البتــه 

یــک مســئله مهــم دیگــر، نقشــه و پلــن شماســت. اگــر نقشــه راه درســتی داشــته باشــید می توانیــد بــا 

برنامه تــر پیــش برویــد. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن موضــوع می توانیــد پادکســت »مــدت زمــان یادگیــری 

برنامــه نویســی چقــدره؟« را گــوش دهیــد.

برنامه نویســی حــوزه کاری اســت کــه آینــده بســیار درخشــانی داشــته و تــا مدت ها مطمئنــا پابرجا خواهــد ماند. 

 در ایــن حالــت شــما بایــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی ماننــد لینکدیــن و یــا وبســایت های کاریابــی در 

کشــور مــورد نظــر، ابتــدا کار مــورد نظرتــان را پیــدا کــرده و پــس از آن بــا شــرکت مصاحبــه کنیــد. در صورتــی 

کــه مصاحبــه شــما تاییــد شــود می توانیــد از طریــق قــراردادی کــه آن هــا بــا شــما می بندنــد، فراینــد دریافــت 

ویــزای کار بــرای کشــور مقصــد را شــروع کنیــد.

https://roocket.ir/podcast/1004
https://roocket.ir/podcast/1004
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تمــام  محوریــت  برنامه نویســی  مــی رود،  شــدن  دیجیتالــی  ســمت  بــه  چیــز  همــه  کــه  آنجایــی  از 

بــره باشــند. بنابرایــن مطمئنــا ســرمایه گذاری کــردن 
ُ

توانمندی هایــی خواهــد بــود کــه افــراد بایــد در آن خ

روی یادگیــری برنامه نویســی می توانــد آینــده درخشــانی را بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد.

جــواب ایــن ســوال هــم آره و هــم خیــر اســت. در واقــع بــرای بیشــتر حوزه هــای برنامه نویســی، داشــتن 

ــما  ــر ش ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای ــیار مه ــوع بس ــا موض ــد ام ــروری باش ــد ض ــی می توان ــی از ریاض ــش ابتدای دان

ریاضــی و منطــق آن را بفهمیــد می توانیــد بهتــر در فراینــد برنامه نویســی تصمیم گیــری کــرده و بــا 

الگوریتم هــا بــه صــورت منطقی تــری برخــورد کنیــد. حوزه هایــی نیــز در برنامه نویســی وجــود دارنــد 

کــه یادگیــری ریاضیــات پیشــرفته را می طلبنــد. بــرای مثــال علــم داده کاوی، هــوش مصنوعــی، یادگیــری 

ــد. ــات دارن ــه ریاضی ــری ب ــاز واف ــه نی ــتند ک ــی هس ــه حوزه های ــق و... از جمل عمی

بــرای اینکــه بتوانیــد بهتریــن زبــان برنامه نویســی مــورد نیازتــان را انتخــاب کنیــد، در ابتــدای کار باید تصمیم 

بگیریــد کــه قصــد انجــام چــه کاری را داشــته و در چــه حــوزه ای قصــد فعالیــت و یادگیــری را داریــد. مطمئنــا 

بــدون در نظــر گرفتــن معیارهــای خاصــی نمی توانیــد بهتریــن زبــان برنامه نویســی را پیــدا کنیــد. 

یکــی از موضوعاتــی کــه بســیاری از افــراد را همــواره نگــران می کنــد ایــن اســت کــه آیــا بــرای مــن یادگیــری 

برنامه نویســی زود و یــا دیــر نیســت؟ خــب بایــد بگویــم کــه دانــش برنامه نویســی و یادگیــری آن تقریبــا 

وابســته بــه ســن خاصــی نیســت. بــرای کــودکان یادگیــری برنامه نویســی و فهــم آن می توانــد از زمانــی که 

توانایــی حــل پــازل و یــا خوانــدن و نوشــتن را پیــدا می کننــد شــروع شــود. بــرای افــراد مســن نیــز یادگیــری 

برنامه نویســی می توانــد تــا هــر زمــان کــه می تواننــد ذهن شــان را روی موضــوع خاصــی متمرکــز ســازند 

امکان پذیــر اســت. در نتیجــه یادگیــری برنامه نویســی محــدوده ســنی مشــخصی مثــل ۱۸ تا ۳۰ نداشــته و 

در تجربیــات جهانــی دیده ایــم کــه کــودکان و یــا افــراد مســن نیــز در ســاخت پروژه هــای مختلفــی شــرکت 

ــته اند. داش



29

ــود دارد در  ــی خ ــس تخصص ــان برنامه نوی ــه از زب ــی ک ــش عمیق ــدای از دان ــه ای ج ــس حرف ــک برنامه نوی ی

زمینه هــای دیگــری کــه بــه کارش مرتبط هســتتند نیز  تخصــص دارد. بــرای مثال الگوریتم، ســاختمان های 

ــیار  ــای بس ــه ای تعریف ه ــس حرف ــخه و... . برنامه نوی ــرل نس ــتم های کنت ــا سیس ــرن، کار ب ــن پت داده، دیزای

زیــادی داشــته امــا بــه زبــان ســاده، بــه کســی می گوینــد کــه درک عمیقــی از کارهایــی کــه انجــام می دهــد 

دارد.

یکــی از عمــده مشــکات افــرادی کــه فراینــد یادگیــری برنامه نویســی را شــروع می کننــد ایــن اســت کــه 

بیــن زبان هــا و تکنولوژي هــای مختلــف زیــاد َســَرک کشــیده و بجــای تمرکــز روی یــک تکنولــوژي  خــاص، 

شــاخه بــه شــاخه رفتــه و در نتیجــه نمی تواننــد پــروژه ای را پیــش ببرنــد. ایــن دســته از افــراد معمــوال از هــر 

چیــزی مقــداری را دانســته و نمی تواننــد بــه صــورت اختصاصــی روی یــک موضــوع کار کننــد.

پاســخ بــه ایــن پرســش کامــا بــه عایــق و زندگــی شــخصی شــما بســتگی دارد. آیــا دوســت داریــد کــه یــک ثبــات 

اقتصــادی داشــته و روزانــه در ســاعات کاری خاصــی کار کــرده و تســک هایی کــه توســط مدیــر پــروژه تعییــن 

می شــود را انجــام دهیــد؟ خــب پــس شــما می توانیــد کارمنــد موفقــی باشــید. امــا برخــی از افــراد بنــا بــر میــل 

شــخصی کــه دارنــد نمی تواننــد بــه ایــن صــورت کار کــرده و دوســت دارنــد مســتقل تر از هــر زمانــی باشــند. بــرای 

مثــال کســی بــه آن هــا نگویــد کــه کــی کار بکنــد و کــی نکنــد، یــا اینکــه چــه کاری را انجــام دهــد و چــه کاری را نــه. 

اگــر از ایــن تیــپ شــخصیتی هســتید فریلنســر بــودن می توانــد گزینــه مناســبی باشــد.

بــرای مثــال تصــور کنیــد کــه بنــده قصــد ایجــاد یــک اپلیکیشــن چــت درون صفحــه ای را در صفحــه اصلــی 

وبســایتم دارم. در ایــن صــورت بهتــر اســت از زبان هــا و تکنولوژی هــای متناســب بــا ایــن موضــوع اســتفاده 

کنــم. بــرای مثــال نودجــی اس.

https://roocket.ir/podcast/1024
https://roocket.ir/podcast/1016
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ــرای برنامه نویســان بــه ارمغــان  برنامه نویســی یکــی از حوزه هــای کاری ســت کــه آزادی بســیار زیــادی را ب

ــا ایــن  ــرای آشــنایی بیشــتر ب آورده،  چــرا کــه شــما در هــر حالــت می توانیــد کار کــرده و پــول در بیاوریــد. ب

ــد. ــوش دهی ــری؟« را گ ــا فریلنس ــرکت ی ــک ش ــت »کار در ی ــد پادکس ــوع می توانی موض

مــدارک مختلــف برنامه نویســی گواهــی بــر میــزان دانــش شــما از برنامه نویســی نیســتند. افــراد زیــادی 

را می شناســیم کــه ده هــا مــدرک در حوزه هــای مختلــف داشــته امــا نمی تواننــد بــه خوبــی روی پــروژه ای 

کار بکننــد. از طرفــی دیگــر افــرادی نیــز هســتند کــه مــدرک خاصــی نداشــته و در زمینــه کاری شــان نخبــه 

هســتند. مــدارک برنامه نویســی بــرای اســتخدام شــدن در برخــی شــرکت ها می توانــد مهــم باشــد امــا در 

ــه های  ــگاه ها و موسس ــان را از دانش ــه مدارک ت ــر آنک ــدارد )مگ ــاری ن ــدان اعتب ــی چن ــطح علمی/عمل س

بســیار معتبــر دریافــت کــرده باشــید(. امــا یکــی از خاصیت هــای مــدرک، تســهیل فراینــد مهاجــرت بــرای 

کسانی ســت کــه قصــد دریافــت ویــزای کار را دارنــد. 

چیــزی بعنــوان آســان بــودن و ســخت بــودن چنــدان ســوال درســت و منطقــی نیســت چــرا کــه همــه چیــز 

ــخت تر از  ــمت وب س ــی س ــه برنامه نویس ــم ک ــم بگوی ــا نمی توان ــن اینج ــتگی دارد. م ــما بس ــق ش ــه عای ب

برنامه نویســی ســمت موبایــل اســت یــا برعکــس. هــر چنــد حوزه هایــی هســتند کــه دانــش بســیار عمیقی 

ــخت تر  ــا س ــت کار روی آن ه ــوان گف ــان می ت ــر ملزومات ش ــه بناب ــد ک ــترده ای را می طلبن ــات گس از موضوع

اســت. بــرای مثــال هــوش مصنوعی و برنامه نویســی ســطح ماشــین نســبت بــه حوزه هــای دیگــر می تواند 

کمــی ســخت باشــد. امــا بیشــتر از هــر چیــزی ایــن بســتگی بــه گســتره کاری شــما دارد. بایــد تعییــن کنید که 

تــا چــه گســتره ای می تــوان گفــت کــه مثــا هــوش مصنوعــی از توســعه وب ســخت تر یــا آســان تر اســت.

همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، چیــزی بعنــوان بهتــر یــا آســان تر بــه معنــای دقیق کلمــه وجــود نــدارد. هر 

کــدام از ایــن مــوارد نیــاز بــه عاقــه شــخصی شــما داشــته و بایــد تصمیــم بگیریــد کــه روی کــدام موضــوع 

تمرکــز کنیــد. عمدتــا می گوینــد کــه برنامه نویســی Back-End ســخت تر از Front-End اســت امــا ایــن 

موضــوع نیــز بــاز بــه بحــث میــزان گستردگی شــان برمی گــردد.

https://roocket.ir/podcast/1011
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یکــی از اشــتباهات بســیاری از دانشــجویان و عاقه منــدان بــه برنامه نویســی ایــن اســت کــه فکــر 

می کننــد بایــد هــر چیــزی را حفــظ کــرده و ماننــد فیلم هــای هالیــوودی آن هــا را تایــپ کننــد. ایــن تصــور 

اشتباهی ســت. در وهلــه اول شــما بایــد ویژگی هــای اصلــی یــک زبــان برنامه نویســی را درک کــرده و 

بعــد بفهمیــد کــه از هــر ویژگــی در چــه شــرایطی اســتفاده کنیــد. بعــد از ایــن کار هــر گاه کــه دســتوری 

یادتــان نیامــد کافی ســت یــک جســتجوی ســاده انجــام داده و همــه چیــز را بــه یادتــان بیاوریــد. گــوگل و 

اســتک اور فلو از دوســتان ثابــت برنامه نویس هــا بــه شــمار می آینــد.

ــری  ــرای یادگی ــز ب ــر نی ــه حاض ــی از ده ــچ زمان ــت و هی ــر نیس ــس دی ــرای هیچک ــی ب ــری برنامه نویس یادگی

برنامه نویســی بهتــر نبــوده اســت. اگــر فکــر می کنیــد کــه دیــر شــده بدانیــد کــه اشــتباه می کنیــد چــرا کــه 

هــر کاری نقطــه شــروعی داشــته و نقطــه شــروع برنامه نویســی از هــر حالتــی کــه دوســت داشــته باشــید 

آغــاز پیــدا می کنــد. در نتیجــه نگــران ایــن موضــوع نبــوده و فراینــد یادگیــری را شــروع کنیــد.

ــروع  ــی را ش ــری برنامه نویس ــد یادگی ــه فراین ــرادی ک ــت. اف ــن اس ــا همی ــی دقیق ــای اصل ــی از چالش ه یک

می کننــد معمــوال زود خســته شــده و دســت از یادگیــری برمی دارنــد. بــرای حــل کــردن ایــن مشــکل بایــد 

در نظــر بگیریــد کــه برنامه ریــزی کــرده و هــر روز مطابــق بــا برنامــه در ســاعات خاصــی برنامه نویســی را یــاد 

بگیریــد. تغذیــه ســالم، ورزش و معاشــرت بــا دیگــران را نبایــد فرامــوش کنیــد. فکــر نکنیــد کــه منــزوی 

کــردن خودتــان و خــوردن روزانــه ۲۰ فنجــان قهــوه شــما را برنامه نویــس می کنــد! 

ایــن افــراد بــا افــزودن ایــن مــدارک بــه رزومــه کاری شــان می تواننــد شــانس خــود بــرای دریافــت ویــزا را دو 

چنــدان کننــد.

https://roocket.ir/podcast/1021
https://roocket.ir/podcast/1028
https://roocket.ir/podcast/1028
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ــا  ــی ب ــچ تفاوت ــتند و هی ــادی هس ــا ع ــان های کام ــا انس ــهور اتفاق ــق و مش ــان موف ــتر برنامه نویس بیش

دیگــر انســان های اطراف شــان ندارنــد. بنابرایــن بــرای اینکــه انگیــزه خودتــان را حفــظ کنیــد ســعی کنیــد 

محدودیــت قائــل شــده و تمــام زمان تــان را پشــت کامپیوتــر نگذرانیــد.

بــا تشــکر از شــما مخاطبــان عزیــز بــرای مطالعــه این کتــاب، در صــورت داشــتن هرگونــه انتقاد و پیشــنهاد 

بــرای بهبــود وضعیــت ایــن کتــاب می توانیــد آن را از طریــق وبســایت راکــت بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد.

برنامه نویســی ماننــد حوزه هــای کاری گرافیــک، تدویــن و ادیــت فیلــم نیســت. از ایــن رو شــما نیــازی بــه 

یــک لپ تــاپ یــا کامپیوتــر قدرتمنــد نداریــد. تنهــا چیــزی کــه در اوایــل مراحــل یادگیــری شــما بــا آن ســر و 

ــا در پیچیده تریــن حالــت یــک IDE اســت. ایــن دو مــورد نیــز  کار خواهیــد داشــت یــک ویرایشــگر متــن ی

بــه سیســتم های قدرتمنــد نیــاز نداشــته و شــما می توانیــد حتــی بــا ســی پی یو های پنتیــوم فراینــد 

ــد.  ــروع کنی ــی را ش ــری برنامه نویس یادگی

https://roocket.ir/



