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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

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

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  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 العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

شبنم وداد تقوي و معصومه وداد  مهندس ها سركار خانم"كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است  " تقوي 

  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.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



  : مقدمه مولف

 افراد و نوجوانان کودکان، به نویسی برنامه آموزش Small Basic نویسی برنامه آموزشی مجموعه ارائه از اصلی هدف
 ما با. باشیم داشته جالب نویسی برنامه زبان این از جامع معرفی یک که داریم قصد پست، این در. است بوده مبتدي
  Small Basic نویسی برنامه زبان تاریخچه.باشید همراه

 بیسیک نویسی برنامه زبان از شده ساده نسخه یک) Microsoft Small Basic( بیسیک اسمال مایکروسافت
)BASIC (،در که است شده طراحی افرادي براي بیشتر و است شده داده توسعه مایکروسافت شرکت توسط که است 

 به مربوط افزار نرم و است کلیدي کلمه 14 شامل فقط نویسی، برنامه زبان این. هستند مبتدي نویسی برنامه زمینه
  .است ساده و کاربرپسند بسیار زبان، این نویسی برنامه محیط

 توسط و میالدي 2008 سال اکتبر ماه در بار، نخستین براي) کوچک بیسیک( بیسیک اسمال نویسی برنامه زبان
 فایل تعدادي زمان، آن در که گردید، منتشر 2011 سال ژوئن 13 در نهایی، استفاده براي و شد معرفی مایکروسافت

  شدند ارائه MSDN روي بر همزمان صورت به نیز، زبان این با کار آموزش و تدریس راهنماي هاي

 که شد، داده توسعه فناوري نمایش پیش یک عنوان به و) Microsoft DevLabs( توسط نویسی برنامه زبان این.
 می که هستند افرادي نویسی، برنامه زبان این اصلی کاربران و مخاطبان. شد ارائه 2008 سال در گروه، این کار حال

 نوجوانان، و کودکان هم رو، این از. اند نداشته خصوص این در اي تجربه هیچ قبال و بگیرند یاد را نویسی برنامه خواهند
 میان در. شوند نویسی برنامه دنیاي وارد و نمایند استفاده نویسی برنامه زبان این از توانند می مبتدي بزرگساالن هم و

 زبان، این آموزش از پس که شوند می مشاهده سالگی 8 سن در افرادي حتی نویسی، برنامه زبان این کنندگان استفاده
 کنند کوچ) Visula Basic( بیسیک ویژوال مانند باالتر، سطح نویسی برنامه هاي زبان سمت به اند توانسته راحتی به
  .نمایند استفاده) Visula Studio Express( اکسپرس استدیو ویژوال از و

 مقطع آموزش دانش اي عده نمودند، استفاده نویسی برنامه زبان این از آزمایشی صورت به که گروهی نخستین
 این از عملی، شیآموز کارگاه یک در همچنین،. هستند مایکروسافت کارمندان از ها، آن اکثر والدین که بودند، راهنمایی

 بودند، تحصیل به مشغول دبیرستان مقطع در که نوجوان، دختر 25 به نویسی برنامه آموزش براي نویسی برنامه زبان
 به سازي، برنامه و نویسی برنامه مبانی آموزش براي زبان، این کارایی از حاکی ها، آزمایش این همه نتیجه. شد استفاده
 .است نوجوانان و کودکان


