 CIWﯾﺎ  Certified Internet Webﭼﯿﺴﺖ؟

 CIWﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻠﻤﻪ  CIWﻣﺨﻔﻒ  Certified Internet Webاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن وب ﺑﻮده ﮐﻪ در دﻫﻪ  1990اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1997ﺣﺪود
 145000ﻣﺪرک را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد داده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ را آﻣﻮزش
ﻧﻤﯿﺪادﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دورﻫﻬﺎی ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وب ،زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺗﺤﺖ وب و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی  IBM ، Novell ، HPو  Intelﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺪرک ﻣﻮﺳﺴﻪ CIWرا ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر وب را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در آزﻣﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک  CIW Associateاﻋﻄﺎ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و دورﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک
 CIW Masterداده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪرک اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار دورﻫﻬﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮی ﻣﺪارک  CIWﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺪارک آن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻬﻬﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﻃﺮاﺣﯽ
ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ و آﻣﺎدﻫﺴﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻬﻬﺎ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﺪارک زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد..
ﻣﺪرک  CIW Masterدارای  4ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک  CIW Associateرا دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در ﻫﺮ ﯾﮏ از دورﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک  CIW Professionalاﻋﻄﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل در ﮔﺮاﯾﺶ  designﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن  ،site designﻣﺪرک  professionalآن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی
ﻣﺪرک  CIW Masterﻋﺒﺎرﺗﺎﻧﺪ از :Designer :در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮ اﺑﺘﺪا دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ﮐﻪ در آن روش ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی  Flashو  Dreamweaverو ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ  scripting languageرا ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دارای  2آزﻣﻮن اﺳﺖ.
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 :Administratorدر اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی ﺑﺰرگ و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ  3آزﻣﻮن دارد :Web Site Manager .در اﯾﻦ دوره داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﯾﮏ دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﻢ ﯾﮏ دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور و در ﭘﺎﯾﺎن در ﯾﮏ دوره ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺤﺖ وب آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دوره  4آزﻣﻮن دارد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از دورﻫﻬﺎی  site designerو  server administratorﯾﮏ آزﻣﻮن و دوره  web languageدو آزﻣﻮن داردEnterprise .
 :Developerاﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرک  CIWاﺳﺖ از  4دوره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻨﻮﯾﺴﯽ
ﺗﺤﺖ وب آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد و در اداﻣﻪ ﯾﮏ دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ زﺑﺎن  JAVAرا آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادﻫﻬﺎ و ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دوره  6آزﻣﻮن دارد ﮐﻪ دوره  web languageدو آزﻣﻮن و ﺑﻘﯿﻪ دورﻫﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﯾﮏ آزﻣﻮن دارﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارک دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارک ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
و ﺑﺮای آزﻣﻮن دادن ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن  VUEو ﯾﺎ  Prometricﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
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