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  ور اینترنت چیز چه مثال بیاد، نظر به ایبیهوده درس اول نگاه در شاید «اینترنت مهندسی»

  و گسترده محتوای برای خوبی تبلیغ درس این مناسب چنداننه اسم! کنن؟می مهندسی

  ینهم و شهمی ارائه ما یدانشکده توی فقط محتوا، این با درس این که خصوصا نیست، جذابش

  اوصاف این با. کنهمی متمایز هادانشگاه یبقیه هایبچه از رو ما یدانشکده هایکردهتحصیل

 .ستنهفته ماجرایی چه معنیکمظاهر به اسم این پشت بدونید بخواید شاید

  برای که بنویسیم هاییبرنامه طورچه گیریممی یاد کمکم ما درس این با ترم یک طول در

 .هاWeb Application : مناسبن اینترنت دنیای در استفاده

  وبیه هایبرنامه ارتباطات اغلب مادر که HTTP پروتکل مثل آغازین و ساده مفاهیم با رو درس

  HTML یادگیری به نوبت اینترنت، دوران شروع از هاییمثال از گذر با کم،کم و کنیممی شروع

  رو هابرنامه کاربر به مربوط بخش باهاشون که الفبایی رسه،می JavaScript و CSS و

 .نویسیممی

 نویسیبرنامه هایزبان و front-end برای الفبا این از استفاده با بگیریم یاد وقتشه حاال

:  بنویسیم خوبی هایبرنامه طورچه (back-end) سرور به مربوط بخش برای جاوا مثل ایدیگه

  وشتنن برای ازشون شهمی که گوناگونی الگوهای با. رسیده مختلف هایمعماری یادگیری نوبت

  البق در و شیممی کاربهدست حسابی حین این در و شیممی آشنا کرد استفاده وبی هایبرنامه

 .کنیممی وبی یبرنامه یه گسترش به شروع درسی متعدد هایپروژه

  مونبرنامه توی هادادهپایگاه مثل ایدیگه ابزارهای از گیریممی یاد و ریممی جلوتر کمی

  طرخ در کاربرهاش و باشن امن که بنویسیم هاییبرنامه طورچه گیریممی یاد. کنیم استفاده

  وبی یبرنامه یه نوشتن روند سازیساده برای گیریممی یاد. نباشن اطالعاتشون شدن دزدیده

 ابزارهای تا بگیر مختلف های Framework از شدن، نوشته متفاوتی و شماربی ابزارهای چه

Version Control و Containerها. 

  جاییه اینترنت مهندسی بدونید؟ بیشتر back-end programming مورد در دارید دوست

  در اینترنت مهندسی بشید؟ آشنا UI/UX با خوایدمی. کنید شروع رو یادگیری تونیدمی که

  برای روز هایتکنولوژی و هاحوزه اغلب با درس این پایان در. داره حرف باهاتون موردشون

  یددمی ترجیح که رو مسیری هر بین این از تونیدمی و شیدمی آشنا وبی هایبرنامه نوشتن

 .بدید ادامه رو اومدیم هم با جااین تا که راهی و کنید انتخاب

مهندسی 

 اینترنت


