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عناوین
۴  کار یک کدگذار چیست؟

۶ کدهای پیرامون ما
۸ کدگذاری پیش از اختراع کامپیوترها

۱۰ پیش گام در برنامه نویسی
۱۲ بسیار محرمانه

۱۴ کد انیگما
۱۶ آلن تورینگ

۱۸ اولین کامپیوتر
۲۰ ماشین های چند کاره

۲۲ مثل یک کامپیوتر فکر کردن
۲۴ بازی های اولیه

۲۶ داخل یک کامپیوتر
۲۸ گاه و بیگاه

۳۰ مثل یک کامپیوتر حرف زدن
۳۲ زبان های کامپیوتر

۳۴ برنامه ها

َاپ ها

برنامه نویسی 
گرافیکی

ربات

فالپی دیسک

اولین کامپیوتر

باگ ها

۳۶ کرم ها و باگ ها 
۳۸ اینترنت

۴۰ َاپ چیست؟
۴۲ کدگذاری روزانه

۴۴ ِاسکَرچ
۴۶ َرزبری پای

۴۸ برنامه نویس های کلیدی
5۰ دیدار با متخصصان

5۲ بازی 
5۴ کار گروهی

5۶ یادگیری برنامه نویسی
5۸ حقایق و آمار و ارقام برنامه نویسی و کدگذاری

۶۰ واژگان
۶۲ آزمون
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کدگذارها یا برنامه نویسان کسانی هستند که کدی را برای برنامه های 
به  که  دستورالعمل هاست  از  مجموعه ای  که  می نویسند  کامپیوتری 
کامپیوترها دستور انجام کاری را می دهد. بسیاری از برنامه نویسان، خود 
نحوه برنامه نویسی را یاد می گیرند و بعضی دیگر در دانشگاه تحصیل 
می کنند. برنامه نویسان برای طراحی برنامه های خوب، به انواع مهارت ها 

نیاز دارند. 

کار یک کدگذار 
چیست؟

 کد این امکان را به پپر 
می دهد تا احساسات 

مردم را بخواند.

صفحه نمایش کامپیوتر 
یک برنامه نویس معمولی، 

ُپر از کدهایی مثل این 
است.

ربات پپر

ساخت کد

برنامه نویسان با هم کار می کنند

برنامه نویسی گروهی

زبان های بسیار 

تفکر منطقی
در حالی که بسیاری 

از برنامه نویسان به تنهایی کار 
می کنند، اما بیشتر آنها به صورت گروهی 
فعالیت دارند. کار گروهی بدین معناست 

که برنامه ها سریع تر و با اشتباهات کمتری به 
پایان می رسند. کار گروهی به برنامه نویسان 

کمک می کند که مهارت های جدیدی از 
دیگران بیاموزند. 

توانایی برنامه نویسی 
به زبان های مختلف کامپیوتر، 

مهارت ارزشمندی است. یادگیری زبان های 
کدگذاری جدید در ساخت برنامه های مدرن 
و پیشرفته، برای برنامه نویسان دارای اهمیت 

زیادی است. 

کامپیوترها در 
زمان اجرای برنامه ها، 

قوانین و منطق خاصی را دنبال 
می کنند. وقتی که برنامه نویسان 
در حال نوشتن برنامه ای هستند، 
باید بتوانند مثل یک کامپیوتر 
فکر کنند و همه مراحل الزم 
برای عملکرد برنامه را در نظر 

بگیرند. 
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سونیتا ویلیام، فضانورد و مهندس پرواز از 
لپ تاپ خود در فضا استفاده می کند. 

کامپیوتر کوچکی که نحوه کارکرد کامپیوترها 
را به افراد نشان می دهد.

برای آموزش برنامه نویسی 
در مدارس به کار می رود.

کد فضایی

َرزبری پای

میکرو: بیت

برنامه نویسی در فضا

برنامه نویسی کودکان در 
مدرسه

آزمایش یک تبلت جدید

درستی

به روز ماندن

برنامه نویسان 
همیشه باید کدها را بررسی 

و بازبینی کنند تا از درستی کارکرد 
برنامه ها مطمئن شوند. دستورالعمل ها 

باید واضح و کامل باشند و به بخش های 
کوچکی تقسیم شوند تا بتوان به راحتی 

از آنها نتیجه گیری کرد.

تکنولوژی همواره در 
حال تغییر است. برنامه نویسان 

باید با آخرین تکنیک ها و زیان های 
برنامه نویسی به روزرسانی شوند. این کار در 
ساخت برنامه ها برای جدیدترین دستگاه ها 

به آنها کمک می کند.

نیست.  دیر  هرگز  شدن  برنامه نویس  برای 
کتاب های زیادی وجود دارند که برنامه نویسی 
و اطالعات زیادی را به صورت آنالین به شما 
آموزش می دهند. شما می توانید برنامه نویسی 
را در مدرسه فراگیرید یا می توانید باشگاه های 

برنامه نویسی در نزدیکی خود پیدا کنید.

چگونه یک برنامه نویس 
می شوید؟
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