Tytuł szkolenia: Podstawy programowania w Pythonie
Kod szkolenia: PYTHON01
Wprowadzenie
Już od wielu lat język Python wpisuje się w kanon podstawowych nar zędzi, któr ych znajomość jest wymagana w działach
infor matycznych zar ówno dużych, jak i mniejszych ﬁr m. Python jest wysokopoziomowym językiem skr yptowym, silnie
dynamicznym, o bar dzo dużym wspar ciu dla par adygmatów zar ówno pr ogr amowania obiektowego, funkcyjnego czy str uktur alnego.
Ogr omny nacisk w języku kładzie się na jego gr amatykę, któr ej pr ior ytetem jest język natur alny, a zar azem hasło Ther e’s Only One
Way To Do It. Dzięki takiemu podejściu, r ozwiązanie idealnie wpasowuje się w ekonomiczne aspekty każdego pr zedsiębior stwa czy
pr ojektu. Stwor zony kod jest czytelny co minimalizuje koszty jego utr zymania czy debugowania. Celem jest skupienie się nad
r ozwiązywanym pr oblemem, a nie technicznymi aspektami samego języka, co często jest bolączką innych zaawansowanych języków
pr ogr amowania.
Pomimo tych zalet, język pozostaje wszechstr onnym nar zędziem, zar ówno dla pr ogr amisty, a także dla administr ator a systemów lub
sieci, or az tester a czy nawet badacza naukowego. Python wykor zystywany jest do twor zenia spor ego odsetku istniejących już web
aplikacji (m.in. dzięki fr amewor kowi Django), jak i ser wisów backendowych (fr amewor ki Twisted, Celer y i inne). Świetnie spr awuje się
jako bar dziej upor ządkowany i o większych możliwości następca skr yptów systemowych zazwyczaj pisanych w bashu czy Per lu, a
także pr zy automatyzacji testów czy pr ocesów systemowych. O wszechstr onności języka może świadczyć także fakt, iż światowej
sławy instytucje jak NASA czy CERN kor zystają z języka Python do obliczeń numer ycznych, gdzie wypar ł on, wydawałoby się,
niezwyciężonego Mathlaba.
Język Python jest nar zędziem dar mowym, stwor zonym i utr zymywanym pr zez śr odowisko Open Sour ce. Dzięki temu, istnieje
niezliczona ilość bibliotek i fr amewor ków pokr ywająca zastosowanie w nawet najbar dziej wymagających zadaniach.
Kod źr ódłowy języka Python cechuje się wyjątkową czystością i czytelnością. Język ten jest często wybier any także ze względu na czas
potr zebny do zakończenia zadania, któr a zazwyczaj jest wielokr otnie kr ótszy, aniżeli kor zystając z tr adycyjnych języków.
Społeczność pr zekonuje Life is too shor t, use Python.

Adresaci szkolenia
Adr esatami szkolenia są pr ogr amiści, administr ator zy, tester zy, administr ator zy baz danych, naukowcy i wszyscy chętni
zautomatyzować pewne pr ocesy.
Szkolenie z podstaw pr ogr amowania w języku Python nie posiada minimalnych wymagań od uczestników, aczkolwiek zalecana jest
znajomość ogólnie popular nych pojęć pr ogr amistycznych jak funkcja, klasa czy iter acja.
Dodatkowa wiedza i umiejętności, któr e pozwolą spr awniej pr acować na szkoleniu i spojr zeć na zagadnienia szkolenia w szer szej
per spektywie:

Programowanie w dowolnym innym języku
Programowanie w języku obiektowym (Java, C#, C++ itp.)
Programowanie w języku skryptowym (Perl, bash itp.)

Cel szkolenia
Szkolenie koncentr uje się na poznaniu możliwości języka Python zar ówno od str ony teor etycznej jak i pr aktycznej. Pr ogr am
podstawowy obejmuje wszystkie główne aspekty języka, któr e wykor zystywane są pr aktycznie w każdej aplikacji napisanej w
Pythonie, począwszy od kr ótkich skr yptów automatyzacyjnych zadania systemowe, jak i dużych systemów infor matycznych.
Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potr afi:

Czytać, rozumieć oraz nanieść stosowne poprawki na kod źródłowy napisany w języku Python
Stworzyć programy oparte na zarządzaniu plikami na poziomie systemu
Stworzyć dowolną aplikację przy jednoczesnym poznaniu bibliotek lub frameworka wspierającego
Automatyzować testy
Szkolenie jest skoncentr owane na podstawach języka. Dzięki ugr untowaniu wiedzy podstawowej istnieje możliwość dowolnego
r ozwoju w Pythonie w zależności od zainter esowań i potr zeb.

Vavate ch Sp. z o.o., ul. Ole sińska 2 1, 02 -548 W ar sz awa, te l. (+48 2 2 ) 845 09 70, fax (+48 2 2 ) 2 13 81 2 7
e -mail: biuro@vavatec h.pl, www.vavatec h.pl

Czas i forma szkolenia
35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia
1. Wprowadzenie do języka Python
a. Idea języka
b. Konwencja
c. Dokumentacja
d. Pierwszy program
2. Podstawowe typy wbudowane
a. Liczby
b. Łańcuchy tekstowe
c. Kontenery
d. Operacje na typach
3. Podstawowa funkcjonalność
a. Funkcje wbudowane
b. Wyrażenia i instrukcje
c. Operacje przypisania
d. Instrukcje sterujące
e. Instrukcje iteracyjne
4. Definiowanie funkcji
a. Deklaracja funkcji
b. Obsługa dynamiczności argumentów
c. Namespacing i zasięg
d. Funkcje lambda
e. Wstęp do programowania funkcyjnego
5. Programowanie OOP
a. Wprowadzenie do OOP
b. Python, a OOP
c. Definiowanie klas
d. Dziedziczenie i polimorfizm
e. Enkapsulacja
f. Getters & Setters
g. Różnice i nowości między starym, a nowym typem obiektów
6. Wyjątki
a. Rodzaje wyjątków
b. Obsługa i podnoszenie wyjątków
c. Tworzenie nowych typów
d. Instrukcja finally
e. Instrukcje warunkowe
7. Moduły i pakiety
a. Wprowadzenie
b. Definiowanie modułów i pakietów
c. Importowanie modułów
d. Hermetyzacja
8. Operacje I/O
a. Formatowanie wyjścia
b. Odczyt i zapis plików
c. Serializacja obiektów
9. Standardowa Biblioteka
a. Wprowadzenie
b. Obsługa wiersza poleceń
c. Obsługa kompresji
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