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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي رضا قنبري"كتابي كه در دست داريد با همت 
  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف مقدمه

  یتعال بسمه
هـر چنـد کوچـک در توسـعه دانـش و       یکه سـهم  ،داشت یارزان من به را قیتوف نیا که را يخدا سپاس و حمد
 تیفعال سال نیچندخود را که حاصل  اتیمجموعه بنده تجرب نیا در .داشته باشم رانیا زمانیدر کشور عز يفناور

و  قـات یحاصـل تحق  اتیتجرب نیا .داد خواهم قرار خوانندگان اریاخت در ،باشد یم يهوشمندساز و کیربات نهیزم در
   .است شدهحوزه  نیمحصول در ا نیچند دیتولمنجر به که  است،حوزه  نیدر ا نجانبیاختراعات ا

 ؛گونـاگون  يها در حوزه يادیدانش ز مندازین ،که در علوم مختلف دارد اي یگستردگ لیدل به کیربات نهیزم در کار
 ییبا مواد مختلـف آشـنا   یستیبا کیافراد عالقمند به ربات یحت .است یسینو برنامه و کیالکترون ،کیمکان لیاز قب

   .ندینما اجرا شکل نیبهتر به را خود يها داشته باشند تا بتوانند پروژه
 يبـا بازارهـا   ییآشنا زیوجود دارد و آن ن گرید يامر ضرور کی ،مختلف علوم این ی ازیها بخشبا  ییکنار آشنا در

ـ تجربـه و تحق  هـا  سـال  جـه یخـود نت  نیکه ا ،استحوزه  نیدر ا ازتانیقطعات مورد ن نیمأگوناگون جهت ت در  قی
ـ ا هـا  مجموعه از آمـوزش  نیتالش من در ا .باشد میمختلف  يبازارها ـ تمـام تجرب  کـه  ،اسـت  نی خـود را در   اتی
 حـوزه  نیا در يکار فرهنگ اصالح جهت به است ذکر به الزم و دهم قرار خوانندگان اریاخت در مختلف يها حوزه

  .مینما استفاده مجموعه نیا فیلأت در زین ایدن در موجود منابع نیروزتر هب از ام نموده تالش
ـ آشـنا خواه  ها آن ینویس برنامههوشمند و  يها رباتکتاب شما با انواع  نیا در ـ شـد و ا  دی ـ   نی  شـک  یمجموعـه ب
  .باشد هوشمند يها ربات يانتها یب يایدن به شما ورود دروازه تواند یم

   گردد؟ یم هیتوص یکسان چه به مجموعه نیا خواندن اما
ـ ا نیبنـابرا  ؛ندارد يسازهوشمند و ینویس برنامهبا  اي ییآشنا چیکه خواننده ه ،است نیا بر فرض کتاب نیا در  نی

 صـورت  در نیچن هم .باشند یم ها ربات ینویس برنامهعالقمند به حوزه  کهگردد،  توصیه می يافراد يبرا ها آموزش
 جـامع  آموزش«بنده به نام  یبه کتاب قبل دیتوان یم کیمکان و کیالکترون حوزه در دخو يها مهارت تیتقو به ازین

  .دیمراجعه کن باگرانیاز انتشارات د »صد تا صفر از کیربات
ـ ا مخاطبـان  تواننـد  یم دارند عالقه ینویس برنامهو  کیمکان ،کیالکترون علوم به که يافراد یتمام  هـا  آمـوزش  نی

ـ  را يا لهیکه وس ،دیباش مخترع کی دیخواه یم اگر نیچن هم .باشند ـ ا ،سـازد  یم  توانـد  یمـ  یمجموعـه آموزشـ   نی
    .باشد شما يبرا یخوب يراهنما

  .دیما را از نظرات سازنده خود مطلع ساز یمجموعه آموزش نیا يارتقا جهت به خواهشمندم تینها در
  
  

  


