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 پیشگفتار        

 
تواند به شوما کمک کند در موضووعات نویسوی میاین موضووع ثابت شوده اسوت که یادگیری برنامه

نویسوووووی  شوووووموا برنواموههوا هسوووووتیود بهتر عمول کنیود. در حین دیگری کوه در حوال مطوالعوه یوا یوادگیری آن
یود کوه چگونوه یوک مشوووووکول را بوه مراحول کوچکتری تقسووووویم کنیود و از زبوانی اسوووووتفواده کنیود کوه می آموز

 .تواند آن را درک کندکامپیوتر می
ید و حجم  مواجهه با مشوکالت بدسوت می در انجام این کار  شوما طرز تفکر مشوخصوی درباره   آور

یادی از اطالعاتی که برای حل مسووهله به  ید را پردازش میز کنید. به عبارت دیگر  شووما یاد آن نیاز دار
 .گیرید که نسبت به حل مسائل دید بزرگتری داشته باشیدمی

 ;)کنید شوید و متفاوت نسبت به دیگران فکر میتر مینویسی شما با هوشو با یادگیری برنامه 

زنودگی خود ) مهوارت  دانش و تجربوه در نویسوووووی را در توک توک ابعواد  نویسوووووی یوا کودزموانی کوه برنواموه
عودهوای دیگر زنودگی( نهوادینوه میزمینوه کودام از این بد تر از قبول  تر و هودفمنودهوا  قودرتمنودکنیود  هر 
 .شوندمی

 :در نتیجه
“Everybody in this country should learn how to program a computer… 

Because it teaches you how to think!” 
 

 


