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میخواستم تقدیم کنم به همراهان همیشگیام؛
همسر و خانوادهام.
اما ترجیح دادم جور دیگری رقم بخورد...
از طرف خانواده و همسرم ،تقدیم به همه بچههای سرزمینم؛ ایران.
امیدوارم این مسیر ،برای رشد و پیشرفت کودکان و نوجوانان میهنم
ادامه داشته باشد.
بسم هللا الرحمن الرحیم
زهره دارابیان ،مهر 1398

برنامهنویـس  1دقیقـهای تالشـی مثبـت و مؤثـر بـرای آمادهسـازی
نسـل نو در عرصههای شـغلی مطرح آینده ایران اسـت .آشـنایی
بـا تکنولوژیهـای روز و داشـتن قـدرت یادگیری آخرین فناوریها
بهمنظـور کسـب جایـگاه شـغلی مناسـب و اسـتفاده از تکنولـوژی
در صنایع ضروری مثل کشاورزی ثمره کار نویسندگان این کتاب
خواهـد بود.
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دکتر علی عبدالعالی
رئیس بنیاد تعلیم و تربیت ایران

پیشگفتار نویسنده
تقریبا  12سال از آن روزهایی که در سایت کمیته مهندسی رباتیک ،نوشتن در دنیای علم را شروع
هـدف سـاخت رباتهـای صنعتـی و بـا دغدغـه
کـردم ،گذشـته اسـت .ابتـدا تیمـی 80نفـره بودیـم بـا
ِ
سـاختن ایران؛ با انگیزه هرچهتمام و شـور و شـوقی وصفناشـدنی .من عضوی از مجموعه مکانیک
بودم ،کمی هم الکترونیک و برنامهنویسـی میدانسـتم .با همه وجود وقف کار شـده و جزو اعضای
فعـال تیـم بـودم .هرچـه یـاد میگرفتـم روی سـایت تیممان ـ یعنـی  nrec.irـ میگذاشـتم.
ذوق یادگیری همیشه با من بوده ،از کودکی تا همین حاال که دارم این متن را مینویسم .هروقت
بخواهـم خـودم را معرفـی کنـم ،مهمتریـن نکتـهای کـه دلـم میخواهـد بگویـم همیـن اسـت« :مـن
عاشـق یادگیـری و یـاد دادن هسـتم» .مـن بـه دنیـا آمـدهام تـا یـاد بگیـرم و بـه دیگـران یاد بدهـم .این
مشـغله اصلی من در جایجای زندگی شـخصی و اجتماعیام بوده اسـت .در برهههایی از زندگیام،
افتخـار معلمـی داشـتهام .درسهایـی کـه دادهام فنـی بودهانـد ،امـا بیشـتر زمانـم را بـه آموزشهـای
غیرحضوری اختصـاص دادهام.
بعـد از اینکـه اعضـای تیـم  80نفرهمـان بهدالیلی مثل مهاجرت تحصیلی ،فارغالتحصیلی از دانشـگاه
و ...پراکنده شـدند ،همچنان کنار دوسـت و همراه 10سـاله و همسـرم «سیدمحسـن طباطباییفر»،
فعالیتهـای آموزشـیام را در  nrecادامـه دادم .در زمینههـای روانشناسـی ،تیپشناسـی،
اسـتعدادیابی ،توسـعه فـردی و آمـوزش ،مطالعـات زیـادی انجـام دادم .از تجربه همکاران و دوسـتان
زیـادی در ایـن مسـیر اسـتفاده کـردم .ایـن کتـاب ،اولیـن کتابـی اسـت که بعد از چندینسـال فعالیت
در حـوزه رباتیـک ،بـا جدیـت روی آن کار کـردم و میخواهـم آن را چـاپ کنـم؛ تحقـق آرزوی دیرینـهای
کـه از 18سـالگی یـا شـاید هـم قبلتـر ،بـا مـن بـوده اسـت.
شـاید فکـر کنیـد چاپکـردن یـک کتـاب ،چنـدان هـم کار بزرگـی نیسـت .خیلیها نویسـندهاند و کتاب
نیز چاپ کردهاند .شما درست میگویید! کار بزرگ من قدم برداشتن در مسیر طوالنی و ممتد ِ رشد ِ
خالقیـت و ارتقـای نسـل آینـده ایـران اسـت ...بـرای اینکـه جهانسـومی نباشـیم ...بـرای اینکه ایـران را
آبـاد کنیـم ...بـرای اینکـه تولیـد در ایـن کشـور از سـر گرفتـه شـود ...بـرای اینکـه تحریـم بـرای مـا هیوال
نباشـد و برای اینکه ایران همیشـه سـرافراز باقی بماند.
بـا کمبودهـا و کسـریها و فشـارها سـاختهایم و امیـد داریـم فـردا روشـنتر از امـروز باشـد .ایمـان
حتمـی دارم کـه اگـر خودمـان دسـتبهکار نشـویم ،هرگـز اتفاقـی نخواهـد افتـاد.
گرفتـن
سـخنی هـم بـا کسـانی دارم کـه از محتـوای ایـن کتـاب خوششـان آمـده و قصـد دارنـد بـدون
ِ
اجازه ،کپی کنند یا احیانا از آن درآمدی بهدسـت بیاورند .دوسـت عزیزم! برادر یا خواهر محترم! اگر
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جایـی از ایـن کشـور زندگـی میکنـی کـه واقعـا شـرایط مالـی اجـازه نمیدهـد بـرای بچههـا کتابـی تهیه
کنیـد یـا بسـتهای آموزشـی تـدارک ببینیـد ،مجموعـه مـا از شـما حمایـت خواهـد کـرد .اگـر از محتـوای
کتـاب خوشتـان آمـده و میخواهیـد یـک نسـخه کپـی از آن را در آموزشـگاهتان اسـتفاده کنیـد،
مـا هـم از ایـن کار شـما اسـتقبال میکنیـم .امـا ایـن مسـئله را نیـز درنظـر بگیریـد کـه بـا وجـود اینکـه
دغدغههـای آموزشـی و فرهنگـی داریـم ،امـا یـک مجموعـه فرهنگـی و حتی خیریه هـم نیازهای مالی
خـود را دارد .دسـت مـا بـه هیـچ سـازمان یـا بودجـه عریـض و طویلـی نمیرسـد .ایـن کتـاب و بسـته
آموزشـی آن ،تمـام و کمـال ،بـا بودجـه شـخصی و شـببیداریها و گذشـتن از خیلـی تفریحـات و
ِ
امکانـات تهیـه شـده اسـت کـه شـاید شـما حاضـر بـه گذشـتن از آنهـا نباشـید .از زمـان شـروع پـروژه

 3 ،iCodeسال میگذرد ،در این  3سال وقت و سرمایه یک تیم آموزشی ،پژوهشی و تولید محتوا
روی توسـعه نرمافزار ،بومیسـازی ،طراحی فرآیندهای آموزشـی ،اسـتانداردهای تکنولوژی آموزشـی،
طراحـی سیسـتم خدمـات آموزشـی و تربیـت مربـی رباتیـک گذاشـته شـده اسـت.
در پایـان ،از جنـاب آقـای تهرانـی معلـم دلسـوز و حرفـهای کـه در انتخـاب مسـیر آموزشـی ایـن کتـاب
همراهیمـان کردنـد تشـکری ویـژه دارم .همچنیـن از سـرکار خانـم زیبـا زفرقنـدی ،دوسـت و همـکار
عزیـزم سپاسـگزارم کـه در بازنگـری فصـل اول کتـاب و داسـتانیکردن آن بـرای بچهها تغییرات مثبتی
ایجـاد کردند.
از آقای عزیز کرمیانی که در توسـعه نرمافزار کمک شـایانی به مجموعه کردند نیز تشـکری ویژه دارم
و یادی میکنم از دوست قدیمیمان ،برنامهنویس توانمند و خوشذوق ،آقای عرفان اسماعیلی که
در ابتـدای ایـن پروژه همراه ما بودند.
بـرای نظـرات ،پیشـنهادات سـازنده و رفـع ایـرادات تعـدادی از بخشهـا ،ضمـن قدردانـی از آقـای متین
قاسـمی ،کارآموز مسـتعد و باانگیزهام ،میخواهم با همین تالش و پشـتکار به مسـیرش ادامه دهد
و برایـش آرزوی موفقیت دارم.
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پینوشت
زمان زیادی از این نوشـتار گذشـت .امروز دوباره این متن را برای ویرایشهای نهایی و سـاختاربندی
کتـاب خوانـدم ،کشـورمان در نقطـه حساسـی از تاریـخ قـرار گرفتـه اسـت ...درگیریهـای امـروز
قدرتهـای دنیـا بـر سـر زیادهخواهـی و دخالتهـای روزافـزون و بیمهابـای ایـاالت متحـده امریـکا در
امـور داخلـی منطقـه ،مـا را بیشازپیـش نسـبت بـه تلاش بـرای رشـد و پیشـرفت ایـران راغب میکند.
برای آینده صنایع این کشـور ،الزم و حتمی اسـت که نگاهی عمیق و ویژه و نه از پشتسرگذاشـتن
اسـتانداردهای حداقلـی بـه علـوم فنـی ـ مهندسـی داشـته باشـیم .درحالحاضـر در آمـوزش و پرورش،
خارجـی در دسـترس ،توجهـی سـطحی میشـود ،امـا مـا تاکیـد داریـم
بـه نرمافزارهـای برنامهنویسـی
ِ
کـه نبایـد بـه برنامهنویسـی ،فقـط بهخاطـر برنامهنویس و مهندس شـدن کودکانمـان اهمیت دهیم.
یادمان باشـد قرار نیسـت در آینده نسـلی پرورش دهیم که یکپارچه فنی باشـند .هدف ما این اسـت
کـه نسـلی آگاه بـه تکنولـوژی و ابزارهـای روز دنیـا داشـته باشـیم کـه در همه صنایـع بتوانند با تعاملی
مناسـب بـا مهندسـین ،از آخریـن علـوم رایانـه بـرای بازدهـی بهتـر همـان صنعـت بهرهمنـد شـوند .مـا
روزی بـه هـدف خـود خواهیـم رسـید کـه کشـاورز و دامـدار مـا هـم بدانـد کـه با اتوماسـیون و اسـتفاده
از فنآوریهـای الکترونیکـی و برنامهریـزی قطعـات و دسـتگاهها میتوانـد سیسـتم آبیـاری یـا نظافت
محـل دام را بـه شـکل کارآمدتـر اجـرا کند.
همـه مـا در ایـن روزهـا خردسـاالنی را میبینیـم کـه گوشـی همـراه هوشـمند را بهتـر از خیلی بزرگترها
در دستانشان گرفته و با صفحات لمسی بهآسانی ارتباط برقرار کرده و کار میکنند .شایسته ایران
نیسـت که این نسـل باهوش با انقطاع محتوا در سیسـتم آموزشـی ،تنها یک مصرفکننده ابزارآالت
هوشمند از آب دربیایند.
و این کتاب بههمیندلیل نوشته میشود.
							

پیروز باشید و پایدار!
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شـدن یـک نـوزاد را دیدهایـد .نـوزاد از همـان لحظـه تولد،
جمـع خانـواده یـا دوسـتانتان ،بزرگ
حتمـا در
ِ
ِ
شـیر خـوردن و گریهکـردن را بلـد اسـت؛ بیاینکـه کسـی ایـن کارهـا را بـه او یـاد داده باشـد .بـه نظـر

شـما نـوزادان ایـن کارهـا را چطـور یـاد گرفتهانـد؟
جالبتـر آنکـه فقـط نـوزاد انسـان نیسـت کـه از همـان لحظـه تولـد خیلی کارهـا را بلد اسـت ،بچههای
حیوانـات و جوجههـای پرنـدگان هم همینطور هسـتند.
داستان الکپشتها را شنیدهاید؟
الکپشـت مـادر وقتـی میخواهـد بچـه بهدنیـا بیـاورد ،بیاینکـه کسـی بـه او یـاد داده باشـد ،یـک شـب
میـان آب دریـا بـه سـاحل میآیـد ،زمیـن را میک َنَـد و تخمهایـش را زیـر شـنهای سـاحل پنهـان
از
ِ

میکنـد.

سـمت دریـا میرونـد .کسـی بـه
 ۹مـاه بعـد ،بچـه الکپشـتها از تخمهایشـان بیـرون میآینـد و
ِ
آنهـا یـاد نمیدهـد کـه چگونـه زندگـی کننـد؛ امـا همـه الکپشـتها بیاینکـه از همدیگـر خبـر داشـته
باشـند ،بـه همیـن شـیوه زندگـی میکننـد.
میتوانید حدس بزنید علت اصلی این هماهنگیها در طبیعت چیست؟
بلـه؛ کاملا درسـت اسـت! خـدای بـزرگ ،همـه جهـان را بـا یـک برنامـه دقیـق و حسابشـده آفریـده
اسـت .همهجـا پـر اسـت از نظـم.
از آنجایـی کـه خداونـد انسـان را از دیگـر موجوداتـی کـه آفریـده ،باالتـر میدانـد ،پـس بـرای زندگـیاش
برنامهریـزی بسـیار دقیقـی انجـام داده اسـت.
حاال سوال دیگری پیش میآید!
مغز انسان تواناییهای بسیاری مثل قدرت تفکر ،تعقل ،یادگیری و محاسبه دارد.
انسـانها از همـان ابتـدا کـه آفریـده شـدند ،بـا اسـتفاده از همیـن تواناییهـا توانسـتند چیزهـای
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مختلفـی بسـازند .مـا انسـانها از گذشـته ،مثـل آفریدگارمـان ،بـه سـاختن و آفریـدن چیزهـای
نـو عالقهمنـد بودیـم .اختراعـات سـادهای مثـل چـرخ ،میـخ ،ابـزار شـکار و کشـاورزی جـزو اولیـن
سـاختههای انسـان هسـتند.
هرچـه گذشـت اختراعـات انسـانها پیچیدهتـر شـدند ...تـا اینکـه حـدود  30سـال پیش ،دانشـمندان
موفـق شـدند دسـتگاههایی بسـازند کـه از بخشهـای مختلفـی مثـل چرخدنـده و موتـور تشـکیل
میشـد .هرکـدام از ایـن بخشهـا ،کار متفاوتـی انجـام میدادنـد.
میدانید به این بخشهای متحرک چه میگویند؟ «اجزاء متحرک مکانیکی».
اجـزاء مکانیکـی بـه قطعاتـی میگوینـد کـه بـه همدیگـر وصـل میشـوند و یـک یـا چنـد حرکـت دارنـد تا
بتواننـد کاری را انجـام دهنـد .بـه ایـن اجـزاء متحـرک مکانیکـی« ،مکانیـزم» نیز میگوینـد .مثال بخش
زنجیرچـرخ دوچرخـه شـما ،یـک مکانیـزم کوچـک اسـت و کل دوچرخـه ،یـک مکانیزم حرکتـی بزرگتر.
ِ

انسـانها مـدام دنبـال ایـن بودنـد کـه کارهـا را سـادهتر کننـد .کمـی کـه گذشـت یـاد گرفتنـد کـه ایـن

قطعـات الکترونیکـی را بههـم وصـل و دسـتگاههایی اختـراع کننـد کـه بتواننـد بـا اسـتفاده از مدارهـا
الکترونیکـی سـاده ،حرکـت کننـد .بـه ایـن اختـراع انسـان ،دسـتگاه الکترومکانیکـی یـا
یـا مسـیرهای
ِ

«ربـات» میگفتنـد .یعنـی رباتهـا از تعـدادی مکانیـزم تشـکیل شـدهاند کـه بهوسـیله قطعـات
الکترونیکـی کنتـرل میشـوند.
دسـتگاههایی کـه امـروزه بهنـام کامپیوتـر میشناسـیم نیـز از همیـن قطعـات الکترونیکـی تشـکیل
شـد و روزبـهروز پیشـرفت بیشـتری کـرد .دانشـمندان بهمـرور قابلیـت کنتـرل و برنامهریـزی را نیـز بـه
رباتهـا اضافـه کردنـد .کامپیوترهـا و قطعـات الکترونیکـی روزبـهروز کوچکتـر و پیشـرفتهتر شـدند؛
تا اینکه قطعاتی در دنیای الکترونیک سـاخته شـد که به آنها «میکروکنترلر» یا «میکروکامپیوتر»
میگفتنـد .ایـن قطعـات میتوانسـتند در عیـن کوچـک بـودن ،برنامههـا و کدهـای کامپیوتـری را در
خـود پـردازش و سـپس بـه دسـتگاهها ارسـال کننـد .اینطـور شـد کـه رباتهـای برنامهپذیـر ،روزبهروز
بیشتر شدند .خیلی از دانشمندان همچنان معتقدند دستگاهی
که قابل برنامهپذیری نباشد را نباید ربات دانست.
از طرفـی دیگـر عـدهای ایـن مهـارت را یـاد گرفتنـد کـه
ایـن دسـتگاههای کامپیوتـری را برنامهریـزی کننـد و
برنامههایـی بـرای آنهـا بنویسـند کـه کارهـا را سـادهتر،
و بـه انسـانها کمـک
کند؛ به این افراد «برنامهنویس» میگویند.
«برنامهنویسی» یکی از مهمترین فایدههای عصر

به

نظر شما خداوند

این برنامه دقیق را در

کدام قسمت بدن انسان
قرار داده است؟ بله؛
آفرین! مغز.

کامپیوتر است.
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تعـداد زبانهـای برنامهنویسـی و کاربردهایـش آنقـدر زیـا د اسـت کـه اگـر کسـی خـود را برنامهنویس
معرفـی کنـد ،دقیقـا مشـخص نیسـت دربـاره چـه کاری صحبـت میکنـد! حتـی شـاید بتـوان گفـت
برنامهنویسـی در همه شـغلها بهدرد میخورد و هر کاری حداقل به یک برنامهنویس احتیاج دارد.
بعضی از مهمترین محیطهای برنامهنویسی را با هم بشناسیم:
سـازی آنهـا بـرای
 -1وب (نوشـتن یـا دسـتکاری ک ُدهـای برنامـه وبسـایتها و تغییـر و مناسب
ِ
مرورگرهـای اینترنتـی)
(کُـد بـرای برنامهنویسهـا ،مثـل اعـداد بـرای ریاضیدانهـا و حـروف الفبـا بـرای همـه ماسـت .آنهـا
بـا اسـتفاده از ک ُدهـای برنامهنویسـی ،برنامههایـی کـه میخواهنـد را مینویسـند و در آخـر ،اجـرا
میکننـد).
 -2محاسـبات ریاضـی در علـوم مختلفـی مثـل داروسـازی ،پزشـکی ،نقشـهبرداری ،هوافضـا ،آمـار،
زمینشناسـی ،مالـی و...
  -3تلفن همراه و ابزارهای ارتباطجمعی (گوشیهای تلفن ،بازیها ،نرمافزارها و)...
 -4الکترونیک ،رباتیک و کنترل (نوشتن برنامههای کنترل دستگاههای مکانیکی ،رباتها و)...
معمـوال وقتـی میخواهنـد برنامـهای بنویسـند ،نیـاز بـه یـک محیـط بـرای نوشـتن یـا سـاختن برنامـه
دارنـد .نرمافزارهـای مختلفـی بـرای زبانهـای متنـوع برنامهنویسـی وجـود دارد .گاهـی فقـط بـرای یـک
زبـان برنامهنویسـی ،چندیـن نرمافـزار یـا محیـط برنامهنویسـی وجـود دارد.

تمرین و پرسـشهای بخش 1
 )1بـه کارهایـی کـه در روز انجـام میدهیـد فکـر کنیـد ،و تعـدادی از کارهایـی را کـه خـودکار و
بیاینکـه نیـاز باشـد دربـاره آنهـا فکـر کنیـد ،انجـام میدهیـد را نـام ببریـد.
 )2در اینباره تحقیق کنید:
در کامپیوترها ،که مغز رباتهای امروزی هستند ،قطعات الکترونیکی نقش هدایت جریان
الکتریکـی را برعهـده دارنـد ،در مغـز انسـان چـه بخشـی ایـن کار را انجام میدهد ،چـه نام دارد
و چگونـه کار میکند؟
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چیزهایی که تا اینجا یاد گرفتید
عملکرد پیچیده مغز انسان
شباهت برنامهنویسی به شیوه ادراک و تفکر انسان و اعمال موجودات زنده
آشنایی با کامپیوترهای خیلی کوچک کنترلکننده رباتها و دستگاههای الکترونیکی
آشنایی با شاخهها و زمینههای مختلف برنامهنویسی

ارزش کمکآموزشی برای محتواهای درسی دانش آموزان
اشاره به خلقت و آفرینش و عظمت آن با تأکید بر عملکرد مغز انسان
مفاهیم مربوط به غرایز حیوانات و آفرینش موجودات (علوم تجربی ،هدیههای آسمانی)
توضیح عملکرد الکپشتها درباره زندگی و تخمگذاری (علوم تجربی ،زیستشناسی)
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