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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

بسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته

معرفي دوره :
دنيای متن باز )Open Source(  دانش و ابزارهای متناسب با خود را می طلبد، 
امروزه آشنائی با یک زبان پویا برای هر برنامه نویس و توسعه دهنده سيستم الزامی 

است، برنامه نویسی با پایتون می تواند نقطه آغاز خوبی در ورود به این دنيا باشد.
پایتون یک زبان پویا با خوانائی باال و مستقل از بستر اجراء می باشد كه شركت های 
بهره  آن  از  خود  سرویس های  ارائه  و  ابزارها  توسعه  در   Google همانند بزرگ 

می برند.
بسته ویژه دوره کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته شامل دو بخش می باشد؛

و  زبان  این  عمومی  قابليت های  پایتون،  نویسی  برنامه  زبان  با  نخست  بخش  در 
كتابخانه غنی پایتون آشنا می شویم، كتابخانه ای كه به سهولت امكان استفاده در 
مباحث نوینی همانند علوم داده، داده كاوی، متن كاوی، یادگيری ماشين و امنيت 

داده ها را در اختيار ما قرار می دهد.
 Python با  آشنایی  می پردازیم  بدان  اول  بخش  در  كه  مواردی  از  دیگر  یكی 

Packaging Index و ماژول های پركاربرد این بخش می باشد.
در بخش دوم تمركز بر استفاده از قابليت های مهم این زبان همانند برنامه نویسی 
مبتنی بر شبكه و سوكت و سریاالیز نمودن اشياء برای تبادل اطالعات بين كالینت 

و سرور می باشد.
جهت  كاربردی  اسكریپت  نمونه  چند  پياده سازی  و  باقاعده  عبارات  با  آشنایی 
پردازش داده های جمع آوری شده از سطح یک وب سایت انتخابی و پردازش یک 

فایل ثبت وقایع سيستمی نيز جزء بخش های جذاب این دوره كاربردی می باشد.
نوشتن سناریو تست و پياده سازی این سناریو در قالب اسكریپت های كاربردی 
همواره یكی از دغدغه های توسعه دهندگاه سيستم می باشد، در این دوره چند 

نمونه اسكریپت تست  رابط كاربر را پياده سازی خواهيم نمود.
پياده سازی GUI حرفه ای با پایتون از دیگر برنامه های این دوره خواهد بود.

الزم به ذكر است كه در هر بخش، اسكریپت های كاربردی مرتبط با آن بخش پياده 
سازی خواهد شد.

مخاطبان دوره :
مدیران سيستم

توسعه دهندگان و كارشناسان نرم افزار
دانشجویان فعال در زمينه فناوری اطالعات

Practical Advanced Python

پیش نیاز:  آشنایی با الگوریتممدت)ساعت(:  50

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
آشنایی با ماژول های عمومی و پركاربرد پایتون و نحوه استفاده از آنها

آشنایی و پياده سازی پيمایش گرها و مولدهای )Iterator & Generator(ساده و پيچيده
آشنایی و پياده سازی بستارها  )Closure(و نحوه استفاده از آن

آشنایی و كار با انواع فایل های متنی و باینری
پياده سازی برنامه جمع آوری دیتا از سطح یک وب سایت  انتخابی

نمونه  پياده سازی چند  و   )Regular Expression( باقاعده  با عبارات  آشنایی 
اسكریپت كاربردی همانند پردازش دیتا جمع آوری شده از یک وب سایت انتخابی و یا 

پردازش فایل ثبت وقایع سيستمی
آشنایی با برنامه نویسی تحت شبكه و پياده سازی اسكریپت های كاربردی سمت كالینت و سرور
آشنایی با نحوه سریاليز نمودن اشياء در پایتون و تبادل اطالعات بين كالینت و سرور

)GUI( پياده سازی رابط كاربر گرافيكی
)Object Oriented Programming( آشنایی با برنامه نویسی شیء گرا

پياده سازی اسكریپت های كاربردی برای تست رابط كاربر
آشنایی با فاز استقرار )Deployment( پروژه های پایتونی
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   Course Outline :

1. An Introduction to Python
2. Native Data Types
3. Functions and Lambda
4. Iterators and Advanced Iterators
5. Generators and Advanced Generators
6. Closures
7. Exception Handling in Python
8. Python Packaging Index
9. Familiar with Practical Builtins Modules
10. Implement custom module
11. Text and Binary Files
12. Get webpage contents with Python
13. Regular Expressions
14. Extracting data from websites with Python
15. Extracting data from log files with Python
16. XML Files
17. Fetch/Restore data from/into Relational Database
18. Classes and Objects
19. Advanced Network IO and Socket Programming in Python)Socket, Twisted(
20. Serializing Python Objects
21. Writing Functional / Acceptance Tests in Python )Selenium WebDriver(
22. GUI Development in Python
23. Deployment of Python Code


