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مقدمه
رایج،  عامل های  سیستم  از  استفاده  یادگیری  دنیا،  سراسر  در  فناوری  و  علم  پیشرفت  با  امروزه 
اصلی ترین رکن به کارگیری سایر علوم به شمار می رود. در این کتاب، در بخش اول که هشت فصل ابتدایی 
کتاب را در برمی گیرد، مطالب منطبق بر جدید ترین استاندارد ارایه شده به وسیلٔه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مبتنی بر سیستم عامل 7 ارایه شده است. دو فصل انتهای کتاب به سیستم عامل لینوکس تعلق دارد.
امروزه تقریباً اکثر سیستم های الکترونیک از رایانه ها و تلفن های همراه گرفته تا ربات های صنعتی و 
حتی وسایل صوتی و تصویری دارای سیستم عامل های متن باز هستند. بیشتر ابزارهای مورد نیاز تحقیقات 
پیشرفته علمی و صنعتی نیز به دنیای متن باز تعلق دارند. در سال های اخیر در تمام دانشگاه های معتبر ایران 
باز در اشتغال زایی و کاهش  اهمیت متن  از طرفی  بدیهی شده است.  امری  لینوکس  از  و جهان استفاده 
وابستگی کشور عزیزمان از حقایق آشکاری است که نیاز به اثبات  ندارد. یکی از مکان هایی که می توان 
مهارت های الزم در این زمینه را آموزش داد، آموزش و پرورش است. در همین زمینه نگاه تیزبینانه گروه 
تألیف کتب درسی در آموزش و پرورش و آینده نگری قابل ستایش آنها در پیش بینی این شرایط، قابل توجه 
و در خور تقدیر بوده  است. دوراندیشی که با به روز رسانی به موقع محتوا و ورود دروس جدیدی همچون 
برنامه نویسی php و یا لینوکس این وظیفه خطیر را بسیار زودتر از آموزش عالی تشخیص داده و بر عهده 

گرفته است و اثرات مثبت آن بی گمان در راستای اقتصاد مقاومتی در حیطه فناوری قابل توجه است.
یا  اهمیت  ارائه مطالب کم  از  تا در عین رعایت دقیق سرفصل  لینوکس سعی شده است  در بخش 
غیر کاربردی اجتناب شود. ضمناً سعی شده است از آموخته های قبلی هنرجویان در تسریع فرآیند یادگیری 
استفاده شود. همچنین مطالب در حد امکان به صورت خودآموز و براساس پیش نیاز درس های بعدی و بازار 
کار و دانشگاه مرتب شده است و در ارائه سعی شده است تا با ایجاد انگیزه، هنرجو خود به تحقیق و مطالعه 
و تجربه بیشتر بپردازد. در پایان ضمن تشکر از همکاران گروه تألیف  الزم می دانیم پیشاپیش از نواقص کار 
عذرخواهی کرده و از همه اساتید و هنرجویان خواهش کرده که جهت راهنمایی با ایمیل ذکر شده در ابتدای 

کتاب با ما تماس بگیرند.
مؤلفان


