با این مجموعه در یک روز برنامه نویس شده و
برنامه ی خود را همه جا حتا در موبایل اجرا کنید
نویسنده و طراح:
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67
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با سالم
به کارگاه یکروزه ی تولید محصوالت نرم افزاری خوش آمدید.
اگر به برنامه نویسی عالقه مند یا در آن تازه کار هستید ،این
مجموعه کمک می کند مسیر کاربردی را طی کرده و یکروزه
یک برنامه ساز مفید شوید .اگر قصد دارید ادمین یک سایت
باشید یا حتا یک اپلیکیشن به نام خودتان بسازید این مجموعه
برای شماست.
اینجا بدون نیاز به مطالعه ی کتابهای قطور در کمترین زمان با
نیازهای مدرن جامعه در مسیر تولید نرم افزار آشنا شده و تولید
برنامه را تجربه می کنید.
در این راه پرسش های خود را می توانید در مورد آموزش و
ابزارهای معرفی شده از راه نصب نرم افزار آندروید زیر با من
درمیان بگذارید:

=https://play.google.com/store/apps/details?id
book.justadaycoding.ir
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کد قابل اجرا در هر جا

 ::. .......شیوه ی کار و ابزارها ....... .::
انسان  ،آگاهی و آزادی
شایسته ترین پیشگفتار برای این مجموعه به سبب ادعای یکروزه بودن
آموزش هایش ،معرفی محیط اجرا و ابزارهای نگارش کد است.

اجرا در همه جا بدون واسطه !
فقط یک دسته برنامه هستند که در تمام محیط ها از گوشی های
آندرویدی ،اپل و بلک بری یا سیمبیان گرفته تا کامپیوترهای شخصی که
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ویندوز ،لینوکس یا هر سیستم عامل دیگری روی آنها سوار است ،قادرند
بدون واسطه کدهای شما را اجرا کنند.
مرورگرهای اینترنت یا  Browserبدون نصب هیچ برنامه ی اضافی
خودشان مفسرهای قدرتمند کد هستند که طیف کاملی از نرم افزارهای
محاسباتی ،بانکهای اطالعاتی ،سایتهای اطالعرسانی و حتا بازی را
قادرند که اجرا کنند!

فقط یک ویرایشگر فایل متنی کافیست !
برنامه ی  Notepadرا همه دیده اند .اگر مایل به روشن
کردن لپ تاپ خود هم نباشید ،نسخه ی آندرویدی ویژه ای
هم در کار است تا بهانه ای برای جا زدن و تست نکردن این
آموزشها نداشته باشید.
برنامه ی  Notepad plusرا در مارکتهای آندرویدی جستجو کنید .این
ایده آل ترین ویرایشگر کد در موبایل است که می توانید استفاده کنید.

5

اگر فکر می کنید که همچنان صفحه کلید لپ تاپ ممکن است ابزار مناسب
تری باشد ،با همان نوتپد ویندوزی کار شما راه می افتاد اما اگر مایل به نصب
برنامه ای سبک و بی دردسر با کارآیی های ویژه ی کدنویسی هستید ،نوتپد
پالس ویندوزی را هم با یک جستجوی ساده در اینترنت خواهید یافت.

 Notepadیا  Notepad+هر دو برای کدنویسی کافی هستند .فقط
امکانات نسخه ی پالس که به صورت پیشفرض در ویندوز نیست و باید آن را
نصب کنید ،ویژه ی برنامه نویسی است.
همین اطالعات کافیست .حاال وقت آن رسیده که در موبایل یا لپ تاپ این
برنامه رو باز کنید و پروژه ی جدید خود را کلید بزنید.

 ::. .......اولین طراحی شما ....... .::
پدربزرگ فرمهای محاسباتی
برنامه ی کامپیوتری در ساده ترین تعریفش باید بتواند داده هایی را گرفته و
در خروجی خود محاسبات یا اطالعات جدیدی ارائه کند .این تعریف به
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قدری روی شخصیت کامپیوتر تأثیر گذاشته است که همه آن را به چشم یک
ماشین حساب پیشرفته نگاه می کنند .بنابراین می توان با یادگیری روش نوشتن
یک برنامه ی محاسباتی ،خود را برنامه نویس دانست.

اولین خط و شروع کار
نوتپد را باز کرده و این خطوط را در آن وارد کنید:

خط اول:
اولین شیء در برنامه نویسی شیءگرا همان فرمی است که در خط اول
معرفی کرده اید و نام آن را هم  form1گذاشته اید تا به این نام همه جا
صدایش کنید.

خط دوم:
شیء جدیدی را برای ورود اطالعات به کامپیوتر یا  inputمی سازد که از
نوع  textیا جعبه ی ورود متن است و نام آن را برای احضارهای بعدی
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 textbox1گذاشته و مقدار درون آن یا  valueهم باید خالی باشد تا فرم
آماده ی پر کردن شود.

خط سوم:
فرم را می بندد.
این آیین نگارش کد را " ابَرمتن عالمتگذاری شده " یا

Hyper Text Markup Language
می نامند که به اختصار همان  HTMLاست.

وقت آن رسیده که بدانید تا به اینجا چه چیزی را ساخته اید .برای این کار
باید فایل خود را ذخیره و سپس اجرا کنید:
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بعد از انتخاب گزینه ی  Saveشما تنظیمات ذخیره و محل ورود نام فایل را
می بینید .فایل را با نام  test1.htmذخیره می کنیم .به طور پیشفرض نوتپد
فایلها را با پسوند  txtذخیره می کند .ولی ما چون قصد داریم که فایل خود را
در مرورگر اینترنتی به اجرا در آوریم به آن پسوند  htmداده ایم .قالب فایل
را نیز که کاراکترهای استاندارد کامپیوتر یا  ANSIاست باید به  UTF-8که
قابلیت نمایش کاراکترهای فارسی و زبانهای دیگر را دارد تغییر دهیم:

نتیجه بسته به آنکه مرورگر پیشفرض شما چه باشد فایلی با
آیکون آن مروگر خواهد بود .اگر فایرفاکس یا کروم نصب کرده و آنها را
پیشفرض قرار داده باشید آیکون فایل دیگر به این صورت و مخصوص
مرورگر اِج نخواهد بود.
برای اجرای دستورات تا به همین جا کافیست فایل ذخیره شده را با دبل
کلیک روی آن اجرا کنید تا در محیط مرورگر به نمایش در آید:
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همانطور که می بینید شما اولین ناحیه ی ورود اطالعات را ساخته اید که می
توانید برای آزمایش ،عدد  123را در آن وارد کنید .در محل آدرس مرورگر
هم نشانی جایی که فایل ذخیره شده به نمایش در آمده .با شناختی که از کدها
تا به اینجا داریم الزم است که طراحی را ادامه بدهیم.

خط سوم:
یک جعبه ی متن این بار با نام  textbox2که نامی اختیاری است و بر
خالف پارامترهای دیگر هر اسمی می تواند باشد ساخته ایم.
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خط چهارم:
حاال می خواهیم برای ورودی به جای جعبه متن با کلید دستور بدهیم .برای
این منظور کافیست که پارامتر  typeیا نوع ورودی را به جای  textبه
صورت  buttonقرار بدهیم .نام آن را هم  button1و مقدار قابل نمایش
روی کلید را "جمع" می نویسیم.
این نتیجه ی ذخیره ی مجدد صفحه و اجرایش در مرورگر خواهد بود:

تصور کنید که همین دو جعبه ی متن و یک کلید می توانند ظاهر یک فرم
محاسباتی را بسازند .یعنی شما تعدادی دیتای ورودی دارید که با زدن کلید
"جمع" مقادیر آنها با یکدیگر جمع بسته شده و به نمایش در می آیند.
به این ترتیب نصف راه را رفته ایم تا اینکه بتوانیم در مرحله ی بعد به این
اشیاء جان بدهیم و در نهایت محاسبه ای از طریق این صفحه صورت بگیرد.
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 ::. .......جان بخشی به طراحی ....... .::
برنامه نویسی رویدادها
چیزی که تا به اینجا دیدید در واقع کدنویسی برای طراحی بودHTML .
تنها قادر به ایجاد اشیاء و آرایش آنهاست .وقتی قرار باشد مسئولیتی بر عهده
ی این اشیاء قرار گیرد یا رویدادی از آنها سر بزند ،پای زبان دیگری برای
کدنویسی به میان می آید.
جاوا اسکریپت که با آن ادامه خواهیم داد ،همان زبان  Javaنیست .چون
برنامه های جاوا را از طریق "محیط اجرای جاوا" یا  JREبه اجرا در می
آورند .در حالی که  Javascriptیک زبان متنی ساده تر برای اجرا در
مرورگر ولی با آیین نگارش شبیه جاواست.
در بخش قبل به هر یک از اشیاء نامی را اختصاص دادیم که در اینجا قرار
است با تکیه بر آن نامها اقدام به برنامه نویسی کنیم .برای این منظور خطوط
زیر را به همان طراحی ذخیره شده در فایل  test1.htmاضافه می کنیم:
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خط هفتم:
محیطی را غیر از فرم معرفی می کند که در آن تا خط آخر که بستن این
محیط را نشان می دهد قرار است به صورت رشته ای یا  scriptکدهای زبان
برنامه نویسی  javascriptرا بنویسیم.

خط هشتم:
عملیات یا  functionجدیدی به نام  sumرا ایجاد می کند .آیین نگارش
جاوا اسکریپت همانطور که روشن است بسیار خاص و حساس به حروف
بزرگ و کوچک است.
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var
مخفف  Variableیا متغیر است که در ابتدای نام هر متغیر قرار داده می
شود a .و  bمتغیرهایی هستند که مقادیر جعبه متن های اولی و دومی را به
خود می گیرند.
parseFloat
تابعی است که مقدار عددی کاراکترهای وارد شده را در هر جعبه ی متن
بر می گرداند .چون ممکن است این مقادیر شامل حروف هم باشند و اگر از
این تابع استفاده نشود ،حاصل جمع جعبه ها به صورت پیشفرض ،قرار دادن
کاراکترها کنار هم خواهد بود نه جمع ارقام آنها!
document.form1.textbox1.value
از راست به چپ می شود:
مقدار جعبه ی متن  . 1در فرم  . 1در سند اجرا شده که به نام document
شناخته می شود .یعنی کل  text1.htmیک سند است.
حاال به تغییری که در خط چهارم رخ داده توجه کنید :رویداد OnClick
زمانی به اجرا در می آید که شما کلید را کلیک کنید .در این صورت فانکشن
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یا عملیات جمع جعبه ها انجام می شود و نتیجه در جعبه ی متن سوم به نمایش
در می آید.

تبریک می گویم!
شما اولین برنامه ی محاسباتی خود را نوشتید.
برای اینکه به جدی بودن این آموزش بیشتر پی ببرید ،گام بعدی را دنبال
کنید.
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 ::. .......یک برنامه ی جدی ....... .::

اگر چه فرم باال خود گویای کاربرد برنامه هست ،اما یک برنامه نویسی
اصولی همیشه با تهیه ی اسناد و کارنمای عملیاتی یا  Flow chartهمراه
است.
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ممکن است بخواهید چنین کارنمایی را روی کاغذ بکشید یا اینکه از ابزارهای
موجود مثل  Visioدر بسته ی آفیس یا انواع برنامه های ترسیم چارت در
آندروید و سیستم عامل های دیگر استفاده کنید.
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در حرفه ی برنامه نویسی به این بخش تهیه ی مستندات گفته می شود که از
اهمیت باالیی برخوردار است و حتا برای این کار زبان ویژه ای به نام UML
طراحی و استاندارد سازی شده است.

در اینجا ابتدا طراحی فرم برنامه ی شارژ ساختمان را توضیح می دهیم .برای
گرفتن نتیجه ی بهتر روی تصویر زوم کنید.
>>html
این یک استاندارد برای تمام صفحات وب است که البته پارامترهای
گوناگوی را به منظور تنظیم صفحات در خود نگه می دارد .در اینجا فقط از
پارامتر زبان که صفحه ی ما را فارسی  faمعرفی کرده استفاده شده .فراموش
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نکنید که در کنار چنین تنظیماتی حتماً هنگام ذخیره در نوتپد همانطور که قبل
از این گفته شد از استاندارد  UTF-8برای ذخیره سازی باید استفاده کنید.
>>meta
این خط را بدون هیچ تحلیل موشکافانه ای در تمام صفحات خود به کار
ببرید تا تأثیرش را در نمایش موبایلی متوجه بشوید .پاسخگو بودن صفحات
وب یا خاصیت  Responsiveتوسط این خط انجام می شود .به شکلی که
تصویر ابعاد نمایش خود را به طور خودکار با ابعاد موبایل یا تبلت شما تطبیق
می دهد!
>>body
بدنه ی سند  htmیا فایل تحت وب شما که در اینجا تنظیمات جهت
نگارش در پارامتر  dirبه صورت  rtlیا راست به چپ (مخصوص فارسی و
عربی) و تنظیم رنگ زمینه را در خود دارد.
>>b
مخصوص ضخیم نویسی یا  Boldکردن حروف.
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همانطور که در پارامترهای  inputمالحظه می کنید موارد جدیدی اضافه
شده اند .از جمله  Disabledکه جعبه ی متن را برای ورود اطالعات غیرفعال
می کند .این کار به این دلیل صورت گرفته که ما این جعبه ها را برای نمایش
نتیجه ی محاسبات استفاده خواهیم کرد نه ورود.
>>br
یک شکستن خط یا  Breakو رفتن به خط بعد را انجام می دهد .بسته به
اینکه چه تعداد استفاده کنید به همان نسبت یک خط فاصله خواهید داشت.
>>table
ایجاد جدول برای نمایش بهتر اشیاء روی صفحه .که در آن < >trوظیفه ی
ایجاد ردیف و < >tdایجاد ستون در هر ردیف را به عهده دارد.

&nbsp
هر یک بار استفاده از این کاراکترها یک کاراکتر فاصله یا  Spaceرا ایجاد
می کند.

وقت آن رسیده که به فرم خود جان بدهیم تا محاسبات را انجام بدهد:
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در اینجا اسمگذاری متغیرها که به صورت پینگلیس هستند به خوبی توضیح
می دهند که چه اتفاقی برای محاسبه در حال رخ دادن است.
در نهایت با فشار کلید "محاسبه" این عملیات فراخوانی شده و نتیجه ی
محاسبات در جعبه های متن جلوی اسم هر واحد به نمایش در می آیند.
همانطور که قبالً گفته شد آیین نگارش جاوا اسکریپت را باید به همین
شکل رعایت نمایید تا برنامه به درستی عمل کند.
فایل  sharzh.htmرا همانطور که میدانید ذخیره و در کامپیوتر یا موبایل
خود تست کنید.
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 ::. .......بازی و هوش مصنوعی ....... .::
توهمّ هوش در کامپیوتر
اگر در یک بازی متوجه شده اید که کامپیوتر هر بار روشهای متفاوتی را
برای غلبه بر شما به کار برده است ،دلیلش وجود توابع تولید ارقام تصادفی
است .به این ترتیب شما می توانید مشخص کنید که هر بار یک انتخاب
متفاوت و غیر تکراری از بین انتخاب های درست انجام شود .در واقع این
توابع با نوسان برق در مدار کامپیوتر ابتدا یک رقم تصادفی و اعشاری بین
صفر و یک را به ما بر می گردانند .بعد ما با رند کردن این اعداد و ضرب
کردن در ارقام دلخواه می توانیم محدوده ی مشخصی از اعداد تصادفی را
داشته باشیم .برای بهتر روشن شدن موضوع بازی تاس را با هم می نویسیم.

ابتدا با یک برنامه ی گرافیکی ساده اقدام به تولید فایلهای تصویری زیر
نمایید:
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بدون هیچ مقدمه ای فایل  dice.htmرا ایجاد کنید .همچنین تصاویری را
که با فرمت  GIFساخته اید در کنار آن کپی کنید .حاال با اجرای خط
دستوری زیر قادرید که حاال  6را از تاس روی صفحه نمایش دهید:

>>img
برای نمایش تصاویر روی صفحات به کار می رود .مثل اشیاء دیگر به آن
نام می دهیم تا بتوانیم در کدنویسی صدایش کنیم .پارامتر  srcسورس یا محل
قرارگیری فایل تصویری را تعیین می کند .کافیست با برنامه هر بار این مقدار
را تغییر دهیم تا یک فایل جدید که حالت دیگری از تاس است به نمایش در
آید:

همین !
بله همین چند خط را در ادامه بنویسید و برنامه ی تاس را ذخیره و امتحان
کنید .با هر بار کلیک بر روی تاس مقدار آن را تغییر می دهید!
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Math.random
تابعی که یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید می کند .و با ضرب آن
در  5و جمعش با  1می توان به همان اعداد تصادفی  1تا  6رسید.
Math.round
مقادیر اعشاری را حذف می کند.
در نهایت کد نام فایلی را می سازد که یکی از فایلهای  d1.gifتا d6.gif
است.

این اساس تولید تمام تصمیمات تصادفی در کامپیوتر و بازیهاست .به طور
مثال می توانید ایده ی تولید انواع ورق بازی و بُر زدن و چیدن کارتها را از
این طریق پیاده سازی کنید .کافیست برای هر کارت یک بار از  1تا  13عدد
تصادفی و بار دیگر برای خالها از  1تا  4عددی را تولید کنید.

در هوش مصنوعی هم می توانید برای تمام جوابهای درست ،یک کد در
نظر گرفته و هر بار به طور تصادفی یکی را صدا بزنید!
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 ::. .......محیط های طراحی ....... .::
همهردم WYSIWYG
یا What You See Is What You Get

هـرچه مـیبینی هـمان را دریافت مـیکنی

این خصوصیت شناخته شده برای بسیاری از برنامه های کاربردی تولید متن
یا سند است که معروفترین آنها  Wordیعنی قوی ترین نرم افزار حروف
چینی و صفحه بندی دنیاست .حاال تصور کنید که برای کدنویسی هم محیطی
در کار باشد که قبل از اجرا بتوانیم صفحاتی را که توسط کدنویسی ایجاد
کرده ایم ببینیم! اگر چه در سالهای اخیر برنامه های گوناگونی ویژه ی تولید
صفحات وب ارائه شده اند .در نهایت اکنون  Visual studioعالوه بر
طراحی صفحات عهده دار مسئولیت مدیریت و ایجاد پروژه های سنگین برنامه
نویسی است.
اما برای یک طراح چیزی که به سادگی نصب شده و امکانات فوق العاده
ای را ویژه ی طراحی ارائه کند همه در یک بسته ی رویایی به نام رویاپرداز یا
 Dreamweaverارائه شده.
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در این زمینه ممکن است عناوین دیگری هم ممکن است به گوشتان رسیده
باشد .اما هیچ کدام به اندازه برنامه ای که معرفی شد مورد تأیید برنامه نویسان
و طراحان وب دنیا نیست .پس اگر قصد سرمایه گذاری و یادگیری یک
استودیوی فراگیر را دارید ،این بهترین گزینه خواهد بود .در گامهای بعدی
این مجموعه هم متوجه خواهید شد که دریم ویور کاربرد خودش را حفظ
خواهد کرد.

 ::. .......مرجع باقی دستورات ....... .::

یادگیری دستورات با مثال
>>a href="page2.htm" > Link text </a
دستور باال را هم به خاطر بسپارید که برای ارتباط برقرار کردن بین اسناد و
صفحات مستقل به کار می رود .نام سندی که میخواهیم به آن انتقال انجام
شود را در پارامتر  hrefقرار می دهیم و متنی را که میخواهیم لینک شود جای
 Link textمی نویسیم.
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طبیعی است که چنین مجالی جای آموزش تک تک دستورات یا تگ های
موجود نیست .هیچ چیز هم به اندازه ی یادگیری دستورات همراه با ساخت
عملی یک پروژه نمی تواند در ذهن ما حس کاربردی بودن یک علم را ایجاد
کند.

حتماً به سراغ بخش مثالها یا  Examplesبروید و برای ساخت پروژه های
خود از آنها بهره ببرید .حاال به دلیل آشنایی با ساختار این زبان قادرید
دستورات دیگر و کاربردشان را خیلی سریع یاد گرفته و به کار ببندید.
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Classic Style Sheets
اگر در پروژه های تحت وب به فایلهایی با پسوند  cssبرخورد کردید ،می
توانید آنها را نیز با نوتپد باز کرده و بررسی کنید .این تنظیمات مربوط به رنگ
و لعاب صفحات هستند و برنامه نویسان ترجیح داده اند آنها را در فایلهای
جداگانه تعریف کرده و از داخل صفحات صدایشان بزنند تا باعث شلوغی
کدهای دیگر مربوط به اشیاء روی صفحه نشوند .نوشتن استایل و تزئین
صفحات به علم ارزشمندی بدل شده است.

قدم بعدی در این مسیر آشنایی با نسل دوم اینترنت و صفحات تعاملی است.
به این معنی که به جای تنها ارائه ی تصاویر و متون ،کاربران قادر باشند که
اطالعات مورد نیاز خود را به صورت درخواست ارسال کنند تا نتیجه را کامالً
انتخابی روی صفحات وب دریافت کنند .در این راه ساخت صفحات ایستا
مانند آنچه که آموختیم کافی نبوده و الزم است صفحات پویا یا  Activeراه
تجربه کنیم .صفحاتی که قادرند به بانکهای اطالعاتی وصل شده و طیف
وسیعی از ارتباطات دوطرفه را پوشش دهند .ساخت وبالگ ،انجمن ها و
سیستم های اداری از این جمله اند.
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انتشار بانک اطالعات

 ::. .......ساختار بانک اطالعات ....... .::

اهمیت دانش دیتا بیس
درباره ی مهم بودن بانکهای اطالعاتی دانستن همین نکته کافیست که تمام
نیازهای مراکز کاری و اداری به کامپیوتر به طور عمومی در کار با بانکهای
اطالعاتی خالصه می شود! در واقع بیشتر از آنکه سامانه های تجاری دنبال
برنامه های محاسباتی باشند در درجه ی اول به ذخیره ی اطالعات و جستجو
روی آنها در مواقع لزوم فکر می کنند .از سیستم های مالی و پرسنلی تا انبار و
فروش همه با این مبحث سر و کار دارند.
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جدول اطالعاتی
یک بانک اطالعاتی شامل یک یا چند جدول مشخصات است که هر
جدول موضوعات مرتبط را در خود نگهداری می کند .مثالً در یک مثال ساده
مثل دفتر تلفن ،شما جدولی به شرح زیر دارید:

تصویر را بزرگ کرده و به محتوای آن دقت کنید .ستونها که عناوین
اطالعاتی هستند را  Fieldو هر سطر از اطالعات را که مربوط به موضوعی یا
فردی خاص است  Recordمی نامیم.

فیلدهای اطالعاتی یک جدول کاال هم می شوند مثالً  :کد کاال ،نام کاال،
محل آن در قفسه ی انبار و  ..اما رکوردها همان مشخصات هر کاال هستند که
می شوند مثالً کد  ،111لیوان ،ردیف  63و ..
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تصور کنید از بین میلیونها رکورد قصد دارید یک رکورد خاص را احضار
کرده و دقیقاً همان سطر را ویرایش کنید .این کار فقط زمانی مقدور است که
فیلد کلید یکتا که آن را  Primary keyمی نامیم ،هیچ مقدار تکراری
نداشته باشد .در واقع خصوصیت کلید مانع از درج مقدار تکراری در یک فیلد
یا ستون می شود.

ایجاد یک دیتابیس ساده
وارد نرم افزار  ACCESSاز بسته ی معروف آفیس بشوید .در آنجا یک
دیتابیس جدید  Blankکه خالی از هر جدول اطالعاتی است را ایجاد کنید.
بالفاصله  Table1ایجاد و آماده ی تنظیم می گردد .روی نام جدول در
ستون سمت چپ کلیک راست کرده و  Designیا طراحی را انتخاب کنید.
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به نوع هر فیلد توجه کنید که در ستون  Data typeقابل انتخاب است:
Auto number
مناسب برای فیلدهای کلید دار که قرار است مقدار تکراری نداشته باشند .با
انتخاب این گزینه مقادیر فیلد به طور خودکار پر می شوند.
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Text
برای فیلدهایی که قرار است مقادیر متنی بگیرند.
Number
برای فیلدهایی که قرار است مقادیر عددی بگیرند.
Memo
مناسب برای فیلدهایی که قرار است مقادیر متنی با حجم بیش از 255
کاراکتر را بگیرند.
همانطور که می بینید فیلد  IDبه طور خودکار خصوصیت کلید را در کنار
خودش دارد .اگر بخواهید به فیلد دیگری این خصوصیت را بدهید باید از
گزینه ی کلید که با یک کلید زرد رنگ در منوهای اکسس موجود است
استفاده کنید .این طراحی را ذخیره و روی نام جدول دبل کلیک کنید .حاال
بانک شما آماده ی ورود اطالعات شده است.
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 ::. .......نسل دوم صفحات وب ....... .::
صفحات پویا
پیش از این فهمیدید که فایلهایی که پسوند  htmدارند به طور مستقیم قابل
اجرا در مرورگر وب هستند .اما اگر قرار باشد که مثالً به دنبال فهرست جریمه
ها یا خالفی اتومبیل خود بگردید ،طراحی یک سیستم ذخیره و جستجوی
اطالعات خالفی به چیزی بیشتر از صفحات ایستا نیاز دارد .در واقع این بار
اطالعات در صفحه درج نمی شوند بلکه صفحات باید دستوراتی را برای یک
سرویس دهنده یا  Serverارسال کنند و جواب رو به سمت کاربر برگردانند.
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برای اینکه متوجه ی تفاوت این دو صفحه شویم الزم است هر دو را اجرا
کنیم .فقط این بار مجبوریم برنامه ی سرویس دهنده یا  Serverرا اجرا کنیم
چون یک فایل پویا با پسوند  aspمانند  htmیکراست با مرورگر اجرا نمی
شود بلکه باید از طریق برنامه ی سِرور صدا زده شوند.

Baby ASP web server
این برنامه را در اینترنت جستجو کرده و دریافت نمایید .بعد از اجرا در مسیر
زیر می توانید فایلهای پویا با پسوند  aspرا کپی کنید تا اجرا شوند:
C:\Webpages

اما برای ساخت یک نمونه ی پویا ،نوتپد را باز کرده و دستور کوتاه زیر را در
آن وارد کنید:
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<>%= time)( %
حاال فایل را با نام  time.aspدر مسیر اجرای وب سرور که باالتر اشاره شد
ذخیره کنید .اما برای اجرا مرورگر را باز کرده و در نوار آدرس تایپ کنید:

localhost:8080/time.asp

اگر سِرور در جایی دیگر غیر از کامپیوتر ما اجرا شود ما باید آدرس آن
کامپیوتر را در مرورگر تایپ کنیم تا فایلهای روی آن به اجرا در آیند .اما حاال
که سِرور را در کامپیوتر خودمان اجرا کرده ایم کافیست بنویسیم
 localhostیا میزبان محلی.
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همانطور که از ظاهر کار بر می آمد دستور کارش صدا زدن ساعت و نمایش
آن بود .حاال اگر صفحه را بازخوانی یا رفرش کنیم مقدار نمایش داده شده هر
بار متفاوت است و این فرق یک صفحه ی پویا با  htmاست.

فرق جالبتر این است که اگر روی صفحه ی مرورگر بعد از اجرای صفحه ی
دینامیک کلیک راست کرده و گزینه ی  Sourceرا انتخاب کنیم ،کدهای
صفحه قابل مشاهد نیست و فقط نتیجه ی اجرا دیده می شود .یعنی کدها از
چشم کاربران مخفی است! در حالی که در اجرای صفحات  htmچنین
خاصیتی را نداریم و همه چیز به سمت کاربر ارسال می شود.
امروزه استفاده از  aspبه این شکل کالسیک در حال منسوخ شدن است و
جای آن را فایلهای  aspxگرفته اند که محصول نرم افزار Visual studio
بوده و به آنها  ASP.netمی گویند .البته برای اجرای  aspxدیگر چنین
برنامه های سِروری کفایت نکرده و شما مجبور به نصب  IISکه از برنامه های
الحاقی ویندوز است می شوید .برای این منظور در جستجوی ویندوز عبارت
 windows featuresرا تایپ کرده و بعد از اجرای آن مانند عکس زیر
سرویس را فعال کنید تا نصب شود:
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این بار بعد از نصب فایلهای  aspیا  aspxرا باید در نشانی زیر کپی کنید تا
از طریق دستور  localhostدر مرورگر بتوانید آنها را صدا زده و اجرا کنید:
C:\inetpub\wwwroot
حاال وقت آن رسیده که اطالعاتی در مورد کدنویسی  ASPبدانید .اما طبق
معمول روالی که این مجموعه داشته فعالیت وقتگیر جزو برنامه ی ما نیست.
پس شاید راه حل بهتر آن باشد که از برنامه های کدساز بهره ببریم!
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چیزی مثل asp maker
خوشبختاته همچین چیزی ساخته شده است! به سایت زیر سر بزنید:
www.hkvstore.com

کاری که برنامه های موجود در این سایت انجام می دهند بیشتر شبیه به
معجزه است .کافیست دیتابیس خود را در اکسس یا هر نوع دیگر از بانکهای
اطالعاتی ساخته و به این برنامه ها بدهید تا برای شما صفحات پویای وب
تولید کند! صفحاتی که می توانید در سِرور کپی کرده و اجرا کنید تا عالوه بر
نمایش محتویات دیتابیس فرمهایی برای ورود اطالعات ،ویرایش و حذف را
در اختیارتان قرار دهد .بعد با باز کردن کدهای ساخته شده توسط این برنامه
ها به خوبی به ساختار کدنویسی آن پی خواهید برد چون بیشتر کدها بسیار
مرتب و داری توضیح هستند.
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در تصویر باال مشخص است که شما مسیر دیتابیس را وارد کرده ،دکمه ی
اتصال را میزنید .بعد اگر نیاز به تنظیمات خاصی مثل رمز عبور برای صفحات
یا تنظیم رنگ و نظایر آن را نداشته باشید ،کافیست به سربرگ Generate
رفته و اقدام به تولید خودکار کدها کنید!
همچنین این برنامه یک فایل کامل متنی برای آموزش در بخش  Helpخود
دارد که به طور کامل امکانات موجود را توضیح می دهد.
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چرا  Open source؟
مایکروسافت با ارائه تکنولوژی دات نت و پشتیبانی کامل از  ASP.netکه
تولید آن هم در محیط طراحی ویژوال استودیو به راحتی صورت می گیرد،
خیل زیادی از برنامه نویسان را به خود جلب کرده است .اما ویژوال استودیو
پولی است! یعنی باید آن را بخرید .این موضوع از گذشته ی دور برنامه
نویسان را به این فکر انداخته که محیط های مستقل از کمپانی ها را ایجاد کنند
تا اوالً رایگان باشند و ثانیاً از خطر وجود کدهای شنود و سرقت اطالعات در
آنها مطمئن باشیم .خصوصاً کشورهای صنعتی مثل آلمان امروز عالوه بر
استفاده از سیستم عامل و سِرورهای لینوکس ،زبانهای برنامه نویسی و دیتابیس
را هم به صورت منبع باز استفاده می کنند .تنها مشکل "منبع باز" این است که
از پشتیبانی شرکتی به وسعت مایکروسافت بی بهره است و در صورت بروز
مشکل در سطح برنامه نویسی های با اهمیت مثل بانک یا مراکز تجاری ،فرد
خاصی پاسخگوی خطاهای پیش آمده در برنامه نخواهد بود.

 PHPو MySQL
در تکنولوژی های منبع باز برای ایجاد صفحات داینامیک و پویای غیر
مایکروسافتی به جای  ASPاز  PHPبهره می گیرند و برای ساخت دیتابیس
هم بجای اکسس یا  SQLاز مای اسکیو اِل.
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پیش از این شیوه ی راه اندازی و بهره برداری از سِرورهای وب
مایکروسافتی در ویندوز توضیح داده شد .حاال اگر بخواهیم یک سِرور غیر
مایکروسافتی داشته باشیم باید برنامه ای مثل  Apacheرا نصب کنیم .بعد
برای فهم کدهای  PHPتوسط این سِرور ،مترجم یا کمپایلر پی اچ پی و در
نهایت سیستم مدیریت بانک اطالعاتی  MySQLرا باید نصب کرد .همه ی
این برنامه به صورت مجزا وجود دارند .این کار قدری وقتگیر است .خصوصاً
اینکه در هر بار نصب شما باید روشهای تنظیم هر کدام را مطالعه کرده باشید.
اما راه بهتری هم وجود دارد.

برنامه ی زمپ XAMPP
با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید این برنامه را یافته و اجرا کنید.
حتا نسخه های پرتابل از آن در سایتهای ایرانی و خارجی وجود دارند که
سرویسهای الزم را برای راه اندازی یک سرویس دهنده ی وب ،پی اچ پی و
مای اسکیو اِل را راه اندازی می کند.
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نکته ی مهم در راه اندازی این سرویس ها روی کامپیوترتان این است که
نباید آنها را همزمان با سرویس های مایکروسافتی مثل  IISانجام بدهید .و می
توانید برای اجرای یکی از آنها  ،دیگری را موقتاً استاپ کنید.

بعد از نصب و راه اندازی زمپ ،مسیر فایلهای پروژه ی شما در نشانی زیر
خواهد بود:

C:\xampp\htdocs
حتا می توانید هر پروژه را در پوشه ای متفاوت ریخته و برای اجرا بعد از
عبارت  localhostدر مرورگر نام پوشه را بیاورید.
اگر زمپ را به درستی نصب و اجرا کرده باشید (این برنامه هم نسخه ی
لینوکسی دارد و هم ویندوزی) در کنار ساعت ویندوز آیکون آن را مشاهده
خواهید کرد .در کنترل پنل زمپ باید دو سرویس  Apacheو  MySQLرا
استارت کنید تا به رنگ سبز در آیند:
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حاال در مرورگر عبارت  localhostوارد کنید تا با صفحه ی داشبورد
زمپ مواجه شوید:
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روی گزینه ی  phpMyAdminدر گوشه ی صفحه که کلیک کنید،
همان صفحه ای را می بینید که در تمام فضاهای اجاره ای اینترنت برای
ساخت سایت و نرم افزارهای سایت ساز معروف وجود دارد .تنها فرق ماجرا
این است که به جای  localhostکه کامپیوتر رومیزی شماست ،این بار
آدرس خریداری شده ی خود را که می تواند با پسوند دات کام یا هر نشانی
دیگر باشد وارد می کنید.

در اینجا شما قادرید دیتابیس مورد نظر خود را ایجاد کنید .معموالً تا همین
جا برای راه اندازی یک برنامه ی سایت ساز کفایت می کند .اما اگر بخواهید
می توانید مانند محیط اکسس به ساخت  Tableو فیلدهای مورد نظرتان
بپردازید .بعد نشانی دیتا بیس خود را به برنامه ی  PHPmakerداده و
صفحات داینامیک ورود اطالعات ،جستجو یا ویرایش را تولید و در پوشه ی
 htdocsکه باالتر معرفی شد قرار دهید و بعد در مرورگر اجرا کنید.

توجه داشته باشید تا زمانی که به دیتابیس خود رمزی نداده اید ،کد کاربری
دستری به آن  rootو پسورد یا رمز عبورش خالی است.
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برای ساخت یک دیتابیس جدید مهمترین مالحظات این است که حتماً مثل
کاری که در ذخیره ی صفحات وب خود با قالب  UTF-8انجام می دادیم تا
قادر به نمایش کاراکترهای فارسی باشیم ،در اینجا نیز انجام داده و گزینه ی
 Collationرا روی عبارت  utf8mb4_persian_ciقرار دهیم.

برای ذخیره و پشتیبان گیری از اطالعات خود یا انتقال به سِرورهای دیگر،
گزینه های  Exportیعنی صدور و  Importیعنی ورود را می توانید به کار
ببرید.
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نشانی آی پی  127212121معادل  localhostاست که طبق مبانی علم شبکه
همواره به دستگاهی که در حال کار با آن هستید اشاره می کند .اگر هاست یا
فضای اینترنتی خریداری کرده باشید ،آی پی شما به نشانی اینترنتی خریداری
شده تغییر خواهد کرد.
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سایت ساز اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا CMS
سی ام اس مخفف  Content Management Systemبه برنامه های
نوشته شده با صفحات پویا گفته می شود که شما قادرید انواع سایت یا
وبالگ (ژورنال) را با آنها راه اندازی کنید.
تصور کنید دیتابیسی را که فیلدهای آن شامل عنوان مطلب ،تاریخ انتشار،
متن و از این دست باشد .در این صورت شما برنامه ای دارید که می توانید
مدیریت آن را به افرادی که کدنویسی نمی دانند بدهید تا خودشان مطالب
موجود در آن را ویرایش کنند.
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سیستم های مدیریت محتوا به زبانهای مختلف نوشته می شوند اما اینجا به
معرفی پرکاربردترین آنها که  25درصد از کل سایتهای جهان با آن ساخته
شده و محتوای آن به راحتی در گوگل قابل جستجو است بپردازیم .این
سیستم با  PHPتولید شده است و برای راه اندازی آن در کامپیوتر خود باید
بخش آشنایی با بانک اطالعاتی را دنبال کرده باشید.

وردپرس Wordpress
در شروع با چیزی که در بخش آشنایی با منابع اوپن سورس یاد گرفته ایم
باید برنامه ی زمپ را نصب کنیم .بعد آخرین نسخه ی فارسی شده ی
وردپرس را از اینترنت دریافت کنیم .باقی مراحل را در فیلم آموزشی نرم افزار
این مجموعه یا آموزشهای سایت وردپرس دنبال کنید.
وردپرس بسیار قویتر از چیزی است که در ظاهر پوسته ی اولیه ی آن می
بینید .کافیست پوسته های مختلف را برای آن جستجو کرده و نصب کنید تا
امکانات و ظاهر متفاوتی را برای سایت خود ایجاد کنید .همچنین با شناختی
که از ساختار کدنویسی دارید می توانید فایلهای آن را مطالعه کرده و دست به
ویرایش آن بزنید.
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پوسته ها یا Themes
مهمترین مبحثی که بعد از نصب وردپرس با آن روبرو خواهید بود ،قیافه یا
ظاهر سایت است .طراحی وردپرس به نحوی است که برای ایجاد رخ سایت
فایلهای مجزا را فراخوانی می کند .مثالً برای ردیف باالی سایت
 header.phpبرای ردیف پایین  footer.phpو نمایش محتوای سایت
 content.phpرا داریم .تصور کنید که این فایل ها را بتوان در محیطی مثل
دریم ویور ویرایش کرده و شکل و شمایل یا آبجکت ها و عناصر مورد
نظرمان را اضافه کنیم .مجموعه ی این تغییرات را در قالب یک فایل فشرده ی
 zipبه برنامه بدهیم تا روی سایت اِعمال کند.
ساخت پوسته ها امروز به یک حرفه ی مؤثر تبدیل شده است .بسیاری از
سایت های ایرانی در حال طراحی و فروش این پوسته ها هستند.

افزونه ها یا Plugins
افزونه ها معموالً رایگان هستند و در منابع اینترنتی وردپرس قابل دریافتند.
افزونه ای برای نمایش آمار بازدید ،یا افزونه ی فارسی سازی تاریخ از این
جمله هستند.
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فیلمهای آموزشی و سایت های فارسی یا وبالگها منابع بسیار خوبی برای
آگاهی از امکانات وردپرس و به کار بستن آنهاست .بیش از هر چیز نصب این
برنامه روی لپ تاپ شما و تمرین با آن کارساز است که روش آن را در اینجا
فهمیدید.
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دیسک چندرسانه ای

برنامه یMultimedia builder
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با استفاده از محیط توسعه ی مالتی مدیا بیلدر که به صورت مخفف MMB
هم نوشته می شود ،می توانید نرم افزارهای آموزشی چند رسانه ای ،اتوران
دی وی دی ،بازی و نرم افزارهایی بنویسید که در محیط ویندوز قابل اجرا
هستند.
همینطور اگر صفحاتی را با کمک  HTMLساخته اید می توانید با اضافه
کردن شیء مرورگر در این برنامه ،آنها را صدا زده و در اتوران یا هر محصول
دیگری فراخوانی کنید.
در کل محیط طراحی با این برنامه بیش از حد ساده و مثل  Wordحالت
 WYSIWYGدارد که در بخش اول این مجموعه ی آموزشی توضیح داده
شد.
شما صفحات خود را با ضافه کردن عکس ،فیلم ،متن و صدا ساخته و به
عنوان خروجی فایل با پسوند  EXEکه قابل اجرا در ویندوز است دریافت می
کنید.

با کمی تمرین انواع نرم افزار های آموزشی ،تبلیغاتی ،پژوهشی و برنامه های
پخش صدا ،عکس و فیلم را با آن می توانید تولید کنید که نیاز به کدنویسی
هم برای بخش اعظمی از این کارها ندارید.
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اگر با یادگیری از طریق آزمون و خطا راحت نبودید به راحتی کتابهای
الکترونیک فارسی را در مورد برنامه جستجو کرده و درس به درس پیش
بروید .در واقع قدم اصلی در کسب مهارت را این مجموعه شناخت ابزارهای
موجود می داند نه شیوه ی کار با آنها .وقتی که بدانید چه قابلیت هایی در
اختیار شماست آنها را از طریق آزمایش یاد خواهید گرفت.

برای شروع کار پس از دانلود و نصب برنامه ،برای آشنایی با محیط آن و
تولید یک صفحه ی بدون حاشیه ،تصاویر زیر را دنبال کنید:
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کتاب ساز موبایل
 .اگر قصد تولید نرم افزار سیستمی داشته باشیم بهترین گزینه همان نرم افزار
تحت وب است که در همه جا با یک مرورگر بدون واسطه و نیاز به افزونه ی
خاصی به اجرا در می آید .
اما نرم افزار موبایل شاید کاربردش را بیشتر در تولید یک اپلیکیشن
اختصاصی با آیکون مشخص در بین نرم افزارهای دیگر به این شکل نشان
بدهد که شما قصد ارائه ی نمونه ی قابل حمل مانند این مجموعه ی آموزشی
را داشته باشید که بی نیاز از اینترنت بتواند همه جا در دسترس و همراه

کاربرش باشد.
برنامه ی ایرانی joApp
سایت  bejo.irبا ارائه ی برنامه ی جواَپ توانسته تا این لحظه خیل عظیمی
از عالقه مندان به تولید اپلیکیشن را با خود همراه کند.
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همانطور که مالحظه می کنید ،برنامه ی آندروید مربوط به این مجموعه ی
آموزشی نیز به وسیله ی جواپ تولید شده است!
بعد از دانلود و نصب برنامه از سایتی که باالتر ذکر شد ،شما به راحتی اقدام
به تولید صفحات می کنید .فیلمهای آموزشی برنامه نیز در سایت قابل دریافت
هستند .فقط زمانی که قصد خروجی گرفتن از برنامه و تولید اپلیکیشن موبایل
خود را داشته باشید ،الزم است که شارژ خریداری کنید .یعنی بعد از اتمام
مراحل طراحی با خرید شارژهای یک ماهه یا بیشتر ،هر چند بار که بخواهید
می توانید خروجی تهیه کنید .نرم افزارهای کتابساز به همین یک نمونه بسنده
نمی شوند .این شاید بهترین نمونه ی موجود تا این لحظه باشد که از امکانات
بیشتری نسبت به رقبای خود برخوردار است.
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پوسته ها و افزونه ها
پوسته ها مانند برنامه های سایت ساز در اینجا هم کاربرد خودشان را نشان
می دهند .عالوه بر اینکه در بخش طراحی قالب این نرم افزار شما قادر به تغییر
پوسته های پیشفرض برنامه هستید ،می توانید به سایت های مختلف با سرچ در
گوگل سری بزنید و پوسته های طراحی شده توسط افراد دیگر را دریافت
کنید .پوسته ها در قالب همان فایل پروژه ی جواپ با پسوند  cjoارائه می
شوند .در واقع برنامه قادر است پوسته های هر پروژه از آن استخراج کند.
مهمترین افزونه های جواپ آنهایی هستند که مثل  InAppProکاربردشان
ایجاد تبلیغ در برنامه ی موبایلی است .این بهترین راه درآمدزایی از اپلیکیشن
موبایل است .چون به نظر می رسد کاربران تمایل زیادی برای خرید یک
اپلیکیشن ندارند و در مارکت های آندرویدی مختلف فقط به سراغ نرم
افزارهای رایگان می روند .در عوض سازندگان با ارائه ی تبلیغات روی برنامه
و باال رفتن آمار نصب به دلیل رایگان بودن ،این مشکل را حل کرده اند .برای
دریافت افزونه های این برنامه کافیست به همان سایت ارائه دهنده ی برنامه
مراجعه کرده و به رایگان دریافت کنید.
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برنامه ساز گوگل
استودیوی MIT App Inventor
چه میشد اگر مانند ویژوال استودیو و برنامه های مشابه ،همانطور که اشیاء را
بر روی فرمها کشیده و رها می کنیم تا طراحی انجام شود ،برای کدها نیز
چنین امکانی وجود داشت!؟ یعنی بجای تایپ کردن و بخاطر سپردن
دستورات آنها را از بین گزینه های موجود انتخاب و کنار هم قرار بدهیم!
اَپ اینورتور گوگل چنین رویایی را به حقیقت بدل کرد و خیلی زود
دانشگاه  MITاین استودیوی آنالین را خریداری و به نام خود منتشر کرد .شما
نیاز به نصب هیچ ابزار اضافی ندارید .کافیست با حساب کاربری گوگل خود
و همانطور  Gmailرا چک می کنید به نشانی زیر وارد شوید:
http://appinventor.mit.edu
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بعد از کشیدن و انداختن چند شیء مانند کلید ،لیبل و جعبه ی متن از ستون
سمت چپ روی تصویر موبایل در وسط ،کافیست از گوشه ی راست و باالی
صفحه گزینه ی  Blocksرا انتخاب کنید:
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حاال با انتخاب هر کدام از اشیاء می توانید کدهای مربوط را هم پیدا کرده و
به وسط صفحه بکشید .به این ترتیب رویدادهای مختلف را برنامه نویسی کنید!
در تنظیمات شیء  Screenشما می توانید برای برنامه ی آندروید خود
آیکون ارسال کرده و نام اپلیکیشن را تعیین کنید.
با انتخاب گزینه ی  Buildدر منوهای باالی استودیو از برنامه خروجی
گرفته و آن را روی موبایل نصب کنید.

اگر به نظرتان رسیده که اجرای محیط طراحی نرم افزار به صورت آنالین
چندان باب طبع شما نیست این خبر خوش را بشنوید که نسخه ی آفالین برنامه
نیز ساخته شده است! کافیست در اینترنت عبارات زیر را جستجو کنید:

App inventor portable
از منوی باالی استودیو روی  Galleryکلیک کنید تا آخرین برنامه های
تولید شده توسط کاربران را ببینید و ایده بگیرید .همینطور بعد از نگارش
برنامه ی خودتان قادرید آن را در گالری منتشر کنید تا دیگران ببینند.
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برای تست برنامه سه شیء  Textbox ،Labelو  Buttonرا مطابق شکل
باال روی صفحه رها کنید .در ستون سمت راست با انتخاب هر کدام می توانید
خصوصیت های آنها را تغییر دهید .مثالً در اینجا برای برچسب "آزمایش
برنامه" و برای کلید "کلیدتست" را قرار داده ایم .حاال گزینه ی  Blocksرا
در باال انتخاب کنید تا کدی برای نمونه ایجاد کنیم:

65

باز با انتخاب شیء در ستون راست تمام رویدادهای محتمل را مشاهد می
کنید .ما رویداد  onClickرا برای کلید انتخاب کردیم و داخلش دستور تغییر
مقدار تکست باکس را برابر پیامی فارسی قرار داده ایم.
حاال کافیست این برنامه را از منوی باال  Buildکرده و بعد از دانلود روی
موبایل آندرویدی خود نصب و تست کنیم.
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ابزارهای چندرسانه ای

لزوم دانش مالتی مدیا
اگر یک طراح یا برنامه نویس باشید ،الزم دارید که برای برنامه ی خود
آیکون طراحی کنید .گاهی نیاز به استفاده از فیلم و صدا در برنامه هایی نظیر
همین برنامه که در حال استفاده از آنید هستید .ویرایش تصاویر یا رابط
کاربری برنامه مثل منوها و تنظیم رنگها همه شما را به سمت دانشی می برد که
موضوعش شناخت قالب های صوتی ،تصویری و گرافیکی است.
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ویرایش تصاویر با Photo shop

ممکن است فکر کنید که ویرایش تصاویر را با شمار زیادی از برنامه ها می
توان انجام داد .حتا  Paintدر ویندوز کفایت می کند .اما زمانی که حرفه ای
تر به موضوع نگاه کنید مثل آیکون این برنامه که یک دایره ی بنفش در خود
دارد و اطرافش به صورت یک تلق (ترانسپارنت) و شفاف بوده که زمینه ی
قرار گرفته روی آن را نشان می دهد ،به خوبی در می یابید که کیفیت در کار
با هر ابزاری ممکن نیست .بهترین برنامه برای سرمایه گذاری آموزشی
فتوشاپ است .شمار زیادی از ویدیوهای آموزشی و متن های الکترونیک
فارسی را می توانید در مورد این برنامه در اینترنت بیابید.
قابلیت های فتوشاپ بسیار زیاد هستند .و معرفی آنها خود یک نرم افزار
آموزشی مجزا را طلب می کند.
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ویرایش صدا و فیلم
ابزارهای ویرایش صدا و فیلم بسیار متنوع هستند .طوری که هر کدام یک
رشته ی تخصصی را ایجاد کرده اند .در مورد صدا می توان به ابزارهای ویژه
ی صدابرداری اشاره کرد .یا در مورد فیلم موضوع حرفه ی تدوین دانشی
بسیار گسترده را طلب می کند .حاال باید دید اگر فقط به عنوان یک تولید
کننده نرم افزار بخواهیم از این مقوله سر در آوریم چه چیز به کار ما می آید.
به طور خیلی خالصه و ساده ،باید به دنبال ابزارهای مبدل یا Convertor
بگردید .کامل ترین این ابزارها امکاناتی مثل تبدیل ،برش زدن ،چسباندن و
میکس را همراه خود دارند.

یکی از نمونه های نسبتاً کامل که امکاناتی مثل تبدیل فرمت ها بهم ،برش
زدن صدا و فیلم ،چسباندن و زیرنویس به همراه تغییر حجم و سایز رسانه ها را
در اختیار شما قرار می دهد نرم افزار زیر است:
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Bigasoft total video convertor

عالوه بر نسخه های نصبی از این برنامه می توانید نسخه ی پرتابل و قابل
حمل آن را نیز که بدون نیاز به نصب اجرا می شوند را می توان در سایت های
دانلود ایرانی و خارجی و یافت.

پایان
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آموزش و نرم افزارهای معرفی شده با نشانی
تلگرام زیر تماس بگیرید:
@pedramrahimi1975
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