نماینده رسمی انستیتو ایزایران

مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

پکیج برنامه نویسی جاوا
این دوره برای دانشجویان و کلیه فراگیران رشته های مهندسی نرم افزار (یا رشته های دیگر) است که قصد دارند برنامه نویسی را به عنوان رشته
کاری و تجربی آتی خود انتخاب نمایند .این دوره به صورت یک پکیچ آموزشی به شکلی تدوین شده است که کلیه مطالبی که یک برنامه
نویس Front-Endو  Back-Endبه منظور تصاحب موقعیت های شغلی برنامه نویسی ،با تکنولوزی های روز ،نیاز دارد را فراگیرد.

-JAVA1
مهارت های دوره:
برنامه نویسی با جاوا
آشنایی بامفاهیم شی گرا)(Java Object Oriented

Java2- Back End Developer
مهارت های دوره:

 Java Spiring5 framework Hibernate Git Gitlab MavenSQL Server
JAvA3- Front End Developer
مهارت های دوره :
HTML CSSJava ScriptReact-
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مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

معرفی شغل :برنامه نویس فرانت اند و بک اند
برنامهنویسی بکاند ) (back endبه قسمت از برنامه گفته میشه که با الیهی دیتا سروکار داره که در مقابل فرانتاند ) (front endقرار میگیره .در برنامهنویسی
وب ،کسی که با دیتابیس و منطقِ سمتِ سرور کار میکنه برنامهنویس بکاندمی شود و چیزی که شما توی مرورگر خودتون میبینید کار برنامهنویس فرانتاند
هست .برنامهنویس فرانتاند ) (front-endبه قسمتی از برنامهنویسی گفته میشود که با آنچه که کاربر سمت مرورگرش می بیند مربوط میشود.
 Backendچیست ؟

اکثر برنامه نویسان وب در دو دسته بک اند و یا فرانت اند جای میگیرند .برای اینکه با کار برنامه نویس بک اند آشنا شویم ابتدا باید بدانیم که Backend
چیست و تفاوت آن را با فرانت اند) (Front-Endدرک کنیم.
Backendیا بک اند ،به بخشی از یک وب سایت یا نرم افزار میگویند که برای کاربران قابل مشاهده نیست .به عبارتی دیگر هسته و مغز یک سایت است که
وظیفه کنترل منطق آن را بر عهده دارد .سایتهای دینامیک به برنامه نویس بک اند نیاز دارند تا منطق سایت را به وسیله زبانهای برنامه نویسی پیادهسازی کنند.
کاربران به کدهای نوشتهشده در بک اند دسترسی ندارند و نمی توانند آنها را مشاهده کنند.
برنامه نویس بک اند باید اطالعات را متناسب با اهداف مختلف از پایگاهداده دریافت کند و در صورت نیاز پس از پردازش به کاربر نمایش دهد.
بنابراین  Backendاز دو بخش منطق سایت/نرم افزار و پایگاه داده تشکیل شده است.
هر چیزی که کاربر در مرورگرش میبیند  front endو کدهایی که نمیبیند و بهشان دسترسی ندارد  back endهستند back end .دادهها را مرتب و
جمعبندی میکند و برای  front endمیفرستد تا برای کاربرها نمایش داده شوند
Front endچیست؟

فرانت اند یا  ، Front Endبه قسمت قابل مشاهده وب سایت (نرم افزار) توسط کاربران میگویند .فرانت اند کدهای غیر قابل فهم برای کاربران را در قالب
ظاهری گرافیکی و بصری به آنها نمایش میدهد تا بتواند به راحتی از بخشهای مختلف سایت استفاده کنند .در این بخش فرمهای ورودی اطالعات ،صداها،
تصاویر ،ویدیوها و به صورت کلی هر چیز دیگری که برای کاربر قابل درک باشد ،قرار میگیرد .فرانت اند به دو بخش اصلی طراحی وب و توسعه رابط کاربری
تقسیم میشود.
در بخش طراحی وب ،طراحان با نرم افزارهای گرافیکی مانند فتوشاپ ظاهر سایت را طراحی میکنند .اما بخش توسعه رابط کاربری مربوط به پیاده سازی ظاهر
سایت در قالب کدهای CSS ، HTMLو  Javascriptاست .زبانهای برنامه نویسی که در فرانت به کار میروند ،سمت کاربر یا  Client Sideمیباشند .بنابراین
کدهای نوشته شده در فرانت در مرورگر کاربر پردازش و اجرا میشوند .یعنی کاربر به راحتی به این کدها دسترسی مستقیم دارد و میتواند آنها را مشاهده
کند .فرانت اند با بخش بک اند ) (Backendدر ارتباط مستقیم است و تاثیر بسیاری بر روی تجربه کاربری ) (UXدارد.
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