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  تشکر و قدردانی

  
  

دانیم از عزیزانی که در راه تهیه این کتاب، به هر نحوي به ما یاري رساندند تشکر نماییم. در ابتدا بر خود الزم می

کنیم که تشکر می ، www.dmf313.irو سایت بسیار خوب ایشان،   ندس مهدي دمرچیلوآقاي مهاز 

اند؛ یقینا یکی از مراجع اصلی این کتاب مطالب پربار بی هیچ چشمداشتی همواره در حال خدمت به علم بوده

کنیم که و سایت بسیار خوب دیجی اسپارك تشکر می سایت ایشان بوده است. از آقاي مهندس علیرضا قربانی
نوشتن برخی از مطالب این کتاب، بدون مفاهیم پربار این سایت ناممکن بود. همچنین از سرکار خانم مهندس 
صفورا قاسمیان متشکریم که زحمت گردآوري و نوشتن برخی از مطالب کتاب را بر عهده داشتند. از خداوند منان 

  ران توفیق روزافزون خواستاریم.براي این بزرگوا

  
  
  

  
  
  
  

  



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و - مسعود نظري دسمهنآقايان دكتر عليرضا حاتمي و "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك  " اشكان طالبيمهندس 

  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف 
  

هـا تجربـه نمـوده اسـت. بـا      گیري تا به امروز تغییـرات چشـمگیري را در سـایر حـوزه    صنعت برق از بدو شکل

د کـه نتیجـه آن،   هـا بـه وجـود آمـ    ظهور مفاهیم علـم الکترونیـک دیجیتـال، تحـولی عظـیم در همـه حـوزه       
هـا اسـت.   پیشرفت صنعت، افزایش رفـاه بـه واسـطه اتوماسـیون، و اسـتفاده از علـوم رباتیـک در سـایر حـوزه         

تـر  هـاي الکترونیکـی سـاده   نویسـی، و قطعـات الکترونیکـی، انجـام پـروژه     هاي برنامهامروزه، با پیشرفت زبان
هـا را میسـر کـرده اسـت.     تـر پـروژه  جـام سـاده  شده است و حضور یک برد قدرتمند به نام آردوینـو، امکـان ان  

به گفته سایت سازنده، آردوینـو ابـزاري اسـت بـراي تولیـد کامپیوترهـایی کـه نسـبت بـه کـامپیوتر شخصـی            

  کنند.می ز دنیاي فیزیکی را احساس و کنترلشما، مقدار بیشتري ا
 openآن اشاره کرد. ویژگی  بودن open sourceتوان به ارزان بودن، و ترین مزایاي آردوینو میاز مهم

source نویسان دسترسی داشته باشید و از علم همه آنها شود تا شما به اطالعات همه برنامهبودن موجب می
  هاي خود را با دیگران به اشتراك بگذارید.توانید پروژهچنین میاستفاده کنید. هم

اده و روان بیان شوند و سلسله مراتب بیان در تهیه این کتاب، سعی بر آن بوده است که مطالب به شکلی س
چنین اي که هیچ آشنایی با مطالب ندارد نیز بتواند از کتاب استفاده نماید. هماي است که خوانندهمطالب به گونه

  هاي متعدد سعی شده است کاربرد عملی مطالب به خوبی منتقل شود. با بیان پروژه
  

.موفق باشید         

  
  

  
  




