
                              

www.Cdigit.com

کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقیقات ، طرح و اجراي شبکه هاي ارتباطی
 و برگزارکننده دوره هاي آموزشی

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

برنامه نویسى پیشرفته پایتون

معرفی دوره :
 در دوره آموزش برنامه نویسى پیشرفته پایتون تمرکز بر استفاده از قابلیت جدید 
برنامه نویسى موازى در پایتون و پیاده سازى اسکریپت هاى کاربردى براى برنامه 

نویسى مبتنى بر شبکه و سوکت (Socket Programming)  مى باشد، 
نوشتن سناریو تست و پیاده سازى این سناریو در قالب اسکریپت هاى کاربردى 

همواره یکى از دغدغه هاى توسعه دهندگاه سیستم مى باشد.
در این دوره در مورد پیاده سازى اسکریپت هاى تست ارائه خواهیم داشت و چند 

اسکریپت کاربردى را پیاده سازى خواهیم نمود.

مخاطبان دوره :
برنامه نویسان و مدیران سیستم

 Python Advanced

   Course Outline :

 • Concurrent Programming in Python (Asynchronous I/O)
 • Advanced Network IO and Socket Programming in Python
 • Writing Functional / Acceptance Tests in Python (Selenium WebDriver)
 • Cryptography in Python
 • Extracting the Data from Websites in Python
 • HTTP Packet Manipulation in Python
 • Full Text Search in Python
 • Advanced GUI Development in Python

پیش نیاز:  برنامه نویسى پایتون (مقدماتى)مدت(ساعت):  40

اهداف دوره :
آشنایى با الگوریتم هاى پایه رمزنگارى و استفاده از ماژول هاى مرتبط در پایتون 

بازبینى بسته هاى ارسالى بین سرور و کالینت
پیاده سازى GUI حرفه اى با پایتون  و استفاده از ماژول ها و موتورهاى جستجوى 

سریع روى متن
پیاده سازى اسکریپت هاى کاربردى و مرتبط با هر موضوع

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :
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