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سردبیرسخن

توجایواهندمیخیا:داشتمیتوانبرداشتدوکارایناز.بزنندحرفسرتپشتوبگویندبدتوازکنند،حسودیتوبهدیگرانکهاستخوب
.نمیتوانندهمبازوباشندتوکناروتوبامیخواهندیانمیتوانند،وباشند

سپریمهبارامفرحومفیدساعتیبتوانیمکهامیدواریموهستیمهمیشگیهمراهانودوستانشماخدمتدرگیک هاقبیلهمجله2۳شمارهبا
…کنیممطرحاینجادرراآنازایخالصهمیکنیمسعیکهاستگذاشتهسرپشترامختلفیماجراهایگیک هاقبیلهگذشتهماهدر.کنیم

قبیلهسایتدرارآنفعالیتهایمیتوانیدکهاست،کردهفعالیتبهشروع”ساالر“خوبماندوستهمیاریوکمکباگیک هاقبیلهپادکستبخش
ازخاصیسبکبهآنقسمتهردرکهباشدمی”موسیقیوگیک“نامبهایبرنامهقبیله،هایپادکستبرنامهسریاولین.کنیددنبالگیک ها

پیداادامهگیک هالهقبیپادکستهایبرنامهدیگروبرنامهاینعزیزدوستانشماپشتیبانیوحمایتباکهامیدواریم.استشدهپرداختهموسیقی
.کند

روشفبهاقدامجشناینهایهزینهتامینبرایمامیشود،برگذارگیک هاقبیلهسالگی2تولدجشنماه،مهرپایاندرهستیدمطلعکههمانطور
تکمیلیاطالعات.مائیدفراقدامآنتهیهبهنسبتگیک هاقبیلهفروشگاهبهمراجعهبامیتوانیدعزیزدوستانشماکهایمکردهآنالینبصورتبلیط

.نمائیدمطالعه”گیکیفروشگاه“مطلبدروشمارهایندرمیتوانیدراگیک هاقبیلهتولدجشنمورددر
گیک هایلهقبآیندهشمارهدرمیتوانیدراآنجزئیاتکهداشتخواهداساسیتغییراتیگیک هاقبیلهفعالیتسالسومیندرعضویتنحوه

مشارکتامکانومیشودترسادهگیک هاقبیلهتحریریههیئتدرعضویتکهمیکنیمبسندهموضوعاینبیانبهفقطاینجادر.نمائیدمطالعه
.شدخواهدفراهمعالقمندانسریعتروبیشتر
2تولدتبریک)عنوانباچالشیماه1مدتبه1۳۹۶ماهمهر1روزازداردقصدخودفعالیتسالگرددومینرسیدنفرامناسبتبهگیک هاقبیله

قبیلهتولدالگردسدومین(…وصدا،فیلمعکس،)فرستادنباماهمهرطولدربایدچالشایندرکنندگانشرکتکهنمایدبرگذار(قبیلهسالگی
رسمبهایهدیهاشدبآوردهدستبهگیک هاقبیلهکانالدرراالیکبیشتریناوتبریککهشخصیبهچالشپایاندر.بگویندتبریکراگیک ها

.میشوداهداگیک هاقبیلهطرفازبودیاد

چیست؟گیک هاقبیلهازهدفکهمیپرسندماازدوستانازبسیاری
دهکناپرجهانسطحدرکهستاآنالیندوستانزاگروهیقعاودرقبیلهاین.استمستقلکامالزبانفارسیآنالینرسانهیکگیک هاقبیله

.هستوبودهزبانفارسییهاگیکبودنهمدوریابرمجازیهرچندمحیطیآوردنبوجودآمدنهمگردینادلیل،هستند
چندیایکدرکهمی شودگفتهکسانیبهگیکمانظراز.می باشدگیک هابرایوگیک هاتوسطگیک هاتجربیاتانتشارگیک هاقبیلههدف

وباشندکامپیوترتصنعبهوابستهتکنولوژیهایدیگریاوکامپیوتربهارتباطینبایدالزاماموضوعاتاین.باشندداشتهتخصصمتفاوتموضوع
گرفتهشمهسرچآکادمیکمحیط هایازنبایدالزاماتخصصاین.شوندشاملرا…وآشپزیتاموسیقیوفیلمازرامختلفیموضوعاتمیتوانند

بیشتریریفراگبرایروزهروکندآنوقفراخودفراغتاوقاتباشد،خودتخصصعاشقکند،رفتارگیکیکمانندکهاستآنمهمبلکهباشد
.کندکوشش

زبانفارسیگیک هایهمهازاساسهمینبرنمایدنهادینهزبانفارسیگیک هایبیندرراشخصییادگیریفرهنگتاداردسعیگیک هاقبیله
فارسیگیک هایدیگرمطلبآنیادگیریماجرایازایصفحه1حداقلگزارشیتهیهوماهدرموضوع1حداقلیادگیریباتامیکنددعوت

.نمایدسهیمخودیادگیریایندررازبان
تربهچههردرراماخودنظراتوانتقاداتپیشنهادات،ارسالباتاداریمتقاضاهمیشگیهمراهانشماهمهازهمیشهمانندهمبازوپایاندر

کهمواردیویممیکنبررسیومطالعهبسیارعالقهبارادریافتینظراتتمامیماکهباشیدداشتهاطمینانونمائیدیاریگیک هاقبیلهشدن
درشدهریافتدانتقاداتوپیشنهاداتنظرات،میتوانیدشما.کردخواهیماعمالهاگیکقبیلهدرتمامافتخارباراباشندداشتهاجراییقابلیت

.نمائیدمطالعه” گیک هاقبیلهچاپارخانه“مطلبدرراگذشتهماه

…میپردازیمگیک هاقبیلهمطالعهبهپائیزفصلماهاولینازروزنخستیندرهمکناردروهمبانیزاینبار

بابز

:هنویسند

@BoBzBoBz

zbobobzblack@gmail.com
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.کنمعنوانبخشایندرراتوضیحاتیمهمخیلیموضوعدوبهراجعدیدمالزمشمارهاینبرای
.داریمپیشدرهاگیکقبیلهتولدسالگرددومینماهایندرکههستیدجریاندرحتما

کهارددعظیمیبسیارمدیریتبهنیازوسیعحجمایندرکاریبرایامورهماهنگیمیدانیددوستانشماازخیلیکههمانطور
.نبودپذیرامکانهمدلیوفروتنیتالش،باجزموضوعاین
غم،وشادیهایلحظهگروهیکارهایهمهمانندشدند،کمجمعاینازواضافهماجمعبهدوستانیگذشتهسالدوطی

عالقهوعِرقازاستپرمابرایکاریسالپایانبخشیرضایتحسنهایت،دراماوکردیمتجربههمکناردررارضایتودلخوری
وقلمبامادستاندرکودکیمانندقبیلهاینکه.استآمدهوجودبهماتکتکهایدلدرهاگیکقبیلهبهنسبتکهوافری

رانایجایجایدرساکنهمسان،نادیدگاهبامتفاوتسنیهایگروهباطرفدارانیدارایوکردهرشدماخودجنسازتفکری
.استهاگیکقبیلهدرهمکارانمومنخوشحالیودلگرمیباعثکهمیباشدجهانکشورهایدیگرهمچنینوعزیزمان

:تولدجشنبرگزاریبهراجعکوتاهیشرح
شرکتاکثرهکآنجاییازبگیریم،نظردرکنندگانشرکتحالرفاهبرایشناسوظیفهپرسنلیبادنجمحیطیکهکردیمسعی

.استشدهگرفتهنظردرشهرهمینهایرستورانازیکیدرجشنبرگزاریمکاندارندحضورتهراندرکنندگان
ایندرتهالبمیپردازیم،چایوکیکصرفبهنهارصرفازبعدومیباشداختیاردررستورانبازمنویهاکنندهشرکتهمهبرای
اریکهایپیشرفتبرایماهمهذهندرکهمواردیهمهوآموزشیهایکالسکاری،فضاهایقبیله،بهراجعبحثبهحتمابین
راآنهاردنآوهمراهبهبرایهماهنگیقبیلهچادرگروهدرحتماداریداشتراکبرایهاییفایلاگراستبهترمیپردازیم،استنیاز

.دهیدانجامخودایقبیلههمدوستانبا
.شدخواهداهداحاضرینبهکهاستشدهگرفتهنظردرشمابرایمراسماینازیادبودرسمبههدایاییآخردر

بهترایهآیندبرایحضورتانباراماداریم،نیازهمیشگیهمراهانودوستانشماحمایتبههاگیکقبیلهپیشرفتبرایماهمه
.نماییدمفتخر

ازیکیهبقبیلهازحمایتبحثداردشماطرفازعمیقتفکریوماطرفازکوتاهنسبتاشرحیبهنیازکهدیگریموضوعاماو
:استزیرهایروش

باینآنالایرسانههاگیکقبیلهمیدانیدکههمانطوراست،بودهحاشیهدرصحبتِازبهترروشیهمیشهزدنحرفصادقانه
بهایههزینهیچدریافتبدونسالدوبهنزدیککهمیباشدمخاطبشدهشناساییعالیقِوسالیقدارایمتفاوت،هایبخش

یزیادهایقدممثبتسویوسمتبهجامعهاینپیشرفتهمچنینوگیکیمتمرکزِجامعهایجادجهتدرخودهایفعالیت
.استبرداشته

ازطفالدوستانوهمکارانبرایمجلهارسالکناردراطرافیانتان،برایهاگیکقبیلهتعریفوهاگیکجمعیتافزایشبرای
.نماییداستفادهنیزاستموجودفروشگاهدرکهمحصوالتی

.دکنیمعرفیهمکارانتانودوستانبهراماودهیدانجامراهایندرمایاریبرایمیتوانیدکهاستکاریکوچکتریناین
تازگیبهکهحمایتیهایبستهبهلطفامیباشد،بقابرایهاییهزینهنیازمندوسعت،اینباایرسانهکهنیستذهنازدوراصال

.فرماییدیاریخموپیچپرراهایندرشدنبهترهرچهبرایراماوفرماییدتوجهنیزشدهدادهقرارفروشگاهبخشدر
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1

رودتونخواسکریپتاینکهازبعدشماحالهربههستند،استفادهقابلکارهاازبسیاریبرایPythonاسکریپتهای
:زیرمانندکنید،اجرارواونوبریداسکریپتمسیربهبارهربایدنوشتین

باشین،داشتهخواستینکههرکجاوکامپیوترهردرواسکریپتاونبتونیدخواستینکهزمانهزکهخوبهچقدر
اینکهیا.باشیدداشتهpip-installableبرنامهیهشماتابدین،انجامروزیرالزمهمرحله۳کافیهفقطکاراینبرای

.کنیدنصبشبتونیدpipدستوربابعداکهبنویسیدکتابخونهیکداریددوست

1-Write your script or application
2-Add a setup script
۳-Upload to PyP

.کنهنصبpipدستورتوسطراشمااسکریپتمیتواندهرکسیعملسهاینانجامازبعد

.مینویسیمروخودموناسکریپتاولشروعبرای

انتخابتدرسنامیککهباشیدمطمئنکنید،ولیذخیرهخواستیدکهنامیهربارااسکریپتاینمیتونیدشما
helloworld.pyمثلبشهاجرادیگههرجاییاترمینالدرشمابرنامههستقرارناماینباهردفعهچون!میکنید
کهردکاضافهبهشمیشهچیزاخیلیالبتههستصورتاینبههست،کانفیگشsetup.pyکردناظافهبعدمرحله

PyPi:بزنیدسرلینکاینبهبیشترمطالعهبرایمیافتهراهکارمونهمینبافعال your App

pipقابلیت نصب بسته توسطبرایپایتونبرنامهیککردنpackageنحوه

"!چطور برای اسکریپت های پایتون امکان نصب ایجاد کنیم"

1

2

#! usr/bin/env python
Print (“hello World")

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها

5

http://peterdowns.com/posts/first-time-with-pypi.html


1

pythonدستورازاستفادهباراخوداسکریپتمیتوانیمماحال setup.py sdistاین.کنیمپکیج
،distributionفایلکردنبازازبعدمیکنه،ایجادشماستdistributionsتمامحاویکهروdistپوشهیکعمل
.کنیدنصبزیردستورازاستفادهباراآنتوانیدمیشما

کاراینکنید،ثبتPyPiدررابستهبایدابتدا.کنیمآپلودPyPIدرروخودمونبرنامهاینکهرسیدهاینوقتحال
pythonدستورکهکافیهفقطراحتهخیلی setup.py registerایندربستهیکقبالکنید،اگرتایپرا

.بکنیدکارییهکهمیخوادازتونکهمیشهظاهردیدهشمابرایزیرپیاممشابهپیامییهباشید،نکردهثبتکامپیوتر

pypirc.فایلدرراخودوروداطالعاتمیخواهیدآیامیپرسهشماازخودتونبراییوزرایجادونامثبتانجامازپس
راخودهبستکهاینهبعدیگام.کندمیذخیرهراعبوررمزوکاربرینامعملاینفرضپیشطوربه.کنیدذخیره
.کنیدتایپرازیردستورفقط.کنیدآپلود

رودستوراینکردنkeystrokesباتوانیدمیشما!استدسترسدرPyPIدرحاضرحالدرpackageدرنهایت
.کنیدذخیره

pipدستورتوسطبستهنصب
:کنیدنصبزیردستورتوسطراخودبستهتوانیدمیاکنونهمشمانهایت،در

.کنیداجراSudoتوسطرودستوراینکهکنیدپیدانیازشایدهستیدbashیاshellمحیطدراگر
کنیداجراترمینالدرزیردستورمانندرااسکریپتتوانیدمیاکنونهمشما

1

2

3

4

5

6

from setuptools import setup 

setup(

name='my-script-helloworld', # This is the name of your PyPI-package. 
version='0.1', # Update the version number for new releases 

scripts=['helloworld'] # The name of your scipt, and also the command you'll be using for

)

1

2

3

4

5

6

7

8

$ python setup.py register 

running register 

We need to know who you are, so please choose either:

1. use your existing login,

2. register as a new user,

3. have the server generate a new password for you (and email it to you), or

4. quit 

Your selection [default 1]:

1 python setup.py sdist upload

1 sudo python setup.py

1 $ python setup.py register sdist upload

1 $ pip install my-script-helloworld

1 $ helloworld

مصلیرهام

:هنویسند

@Aaron_INET

rohammosalli@outlook.com
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حافظهقسمتکهصورتیدروکندمیدرستخالی

RAMفضایدرونشدهکپیSwapباشدنیازمورد
لکرندیگرعبارتبهافتد،میاتفاققبلعملعکس

RAMحافظهمکملبعنوانSwapفضایازلینوکس

لینوکسدرSwapفضایازاستفاده.کندمیاستفاده
دارندکمیRAMحافظهکههاییسیستمشودمیباعث

امانند،کاجراراتریسنگینوبیشترهایبرنامهبتوانند
افظهحازکردنکپیکهداشتدقتهمنکتهاینبهباید

RAMفضایبهSwapباعثاستممکنبلعکسو
 هایسیستم عاملقدیمینسخه های.شودسیستمکندی

Sunمثل)لینوکس OSوUltrix)فضایبهswapای
نشدعوضباامروزهاما.داشتندنیازرمبرابر۳تا2حدود

نیازمقداراینبهرمشدنارزانومبادلهتکنیک های
قریبیتهایحالت.نداردنیزمشکلیزیادفضایامانیست

:اندشدهنوشتهزیردر

SWAPفضایمقدار-RAMفضایمقدار

گیگابایت1-مگابایت512

گیگابایت۳-گیگابایت1

گیگابایت2-گیگابایت2

گیگابایت4-گیگابایت4

گیگابایت4-گیگابایت۸

گیگابایت۸-گیگابایت1۶

است،بهترباشدکم ترswapفضایقدرهرسروربرای
بهجهتوباحالاینبا.استکافیرمفضاینصفمعموال

در لینوکس چیست و چه کاربردی دارد؟Swapفضای 

بایدند،کاجراراایبرنامهبتوانداینکهبرایعاملسیستم

.کندمنتقل(RAM)اصلیحافظهداخلبهرابرنامهآن
تعدادلحظههردرامروزیمدرنهایعاملدرسیستم

زیادیتعدادهمچنینهستنداجراحالدربرنامهزیادی
وجهتبا.باشندمیاجراحالدرزمینهپسدرنیزسرویس

قتیواست،محدودکامپیوتراصلیحافظهمقدارکهاینبه
زیادشونداجراهمزماناستقرارکههاییبرنامهتعداد
ازهابرنامههمزماناجرایجهتالزمحافظهمقدارشود،

حالتایندر.شودمیبیشترکامپیوتراصلیحافظهکل
نهایتدروشدهاصلیحافظهکمبوددچارسیستم

crashفضایازبخشیمشکلاینحلبرای.کندمی
هحافظعنوانبهاستفادهبرایمجازیبصورترادیسک
یهاعاملسیستمدرفضااینبه.کنیممعرفیاصلی

.شودمیگفتهswapفضاییونیکسولینوکسخانواده
فایلوپارتیشنصورتدوبهتوانمیراswapفضای
.کردتعریف

پر(RAM)اصلیحافظهفضایکههنگامیswapفضای
وجودجدیدهایفرایندبرایجاییدیگروشودمی

Swapفضای.گیردمیقراراستفادهموردباشد،نداشته

بصورتتواندمیکهاستسیستمهاردازقسمتی
رنلک.شودمعرفیلینوکسکرنلبهفایلیاپارتیشن

بیشتریRAMحافظهبهاحتیاجکهمواقعیدرلینوکس
هایقسمتSwappingقابلیتازاستفادهباباشدداشته

SwapفضایدرونراRAMحافظهدرونتراستفادهکم

فضایRAMحافظهدرونخودبرایوکندمیکپی

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها
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خیبرسواپهایفایلپذیریانعطافحالاینبا.میشود
یمارزشبیراسواپپارتیشنازمشخصیهایویژگیاز

ایجهردرتواندمیسواپفایلیکمثالعنوانبهکند،
واندتمیایاندازههرگیرد،قرارشدهماونتسیستمفایل

اپسوپارتیشنامااست،تغییرقابلهمیشهوبگیرد
دتواننمینوعاین.نداردرافایلمانندپذیریانعطاف

یابدیرتغیولوممدیریتیابندیپارتیشنهایابزاربدون
ستمسیموقتیشدنمتوقفووقتاتالفباعثهااینکه
.شوندمی

مرگسواپ

انجامشحالدرفعلیعملبرایاصلیحافظهکهزمانی
هبهافعالیتاززیادیمقدارشودمیاشغالحدازبیش

لجفعاملسیستماستممکنوشوندمیمنتقلسواپ

ایپروسههرکهزمانی.باشدبیکارCPUاگرحتیشود
واپسحالتدرسیستمیعنیباشدمنتظرسواپصفدر

تنادرسکانفیگبخاطرتواندمیمرگسواپ.استمرده

Xرورسبهمرگسواپاصلیتوضیح.باشدحافظهمدیریت

سواپدرXخودبرایحافظهاگرگویدمیکهمیگرددبر
اپسوازلینوکسبایدشودمیزدهکهکلیدیهراست

عمالسیستمبنابراینشودپردازشازینکهقبلبخواند
ورطبهرادیگرشهایوظیفهاگرحتینیستپاسخگو

.دهدمیانجامنرمال

Swappiness

لینوکسکرنلپارامتریکواقعدرswappinessبلیت
وسیستمبینهابرنامهکردنswapفرآیندکهاست

وارسالواقعدر،کندمیمدیریتراRAMحافظه
برنیزسیستمCacheحافظهبهوازهافایلدریافت

.استقابلیتاینعهده

بینعددیمقداردارایتواندمیSwappinessقابلیت
پایینیPageبرایعدداینچقدرهر.باشد100تا0
هرواستبیشترنشودswapاینکهاحتمالباشدتر

swapفضایهمیشهSwapحافظهاندازهتغییرقابلیت

.بدهیدافزایششلزومصورتدرتاکنیدمانیتوررا

وSwapازاستفادهبرایPagingطرحازعاملسیستم
طرحیکPaging.کندمیاستفادهRAMباارتباط

Hardازراهاییدادهکامپیوترکهاستحافظهمدیریت

diskحافظهدراستفادهبرایRAMمیقراریادریافت
ازdiskحافظهازراهادادهکامپیوترطرحایندر.دهد

Pageمیگیرداندازه،همبلوکیهای.Pagingبخشیک
عاملسیستمدرمجازیحافظههایسازیپیادهازمهم
.استمدرنهای

ازیمجهایحافظهازپشتیبانیبهقادرلینوکسهسته

(Swap)نیازهستهکهزمانی،هستند(نهایتبیتا)زیاد
مجازیحافظهترینپراولویتازداردکردنSwapبه

حافظهچنداگر.کندمیاستفادهخالیفضایدارای
ُمدباهستهباشندشدهتایینیکسانیاولویتبامجازی
شافزایباعثکهکندمیاستفادهآنهاازنوبتیگردش
ویبرمجازیحافظهکهدستگاهاییکهزمانیتاعملکرد

.دگردمیاست،کامپیوتراختیاردرکاملداردقرارهاآن

هاپارتیشنوسواپهایفایل

اینن،پارتیشیاباشندفایلتوانندمیسواپهایحافظه
سواپهایفایلامادارندیکسانیسرعتنوعدو

وسطتمرتبطوربایدبهکهاستایندارندکهمحدودیتی
افزایشبرایشوند،مشخصسیستمفایلدرعاملسیستم

مکانازنقشهیک(Kernel)کرنلسواپ،فایلعملکرد
میهاانسراغبهمستقیمطوربهوداردمینگهراهاآن

فایلخطایازومیزنددورراکشحافظهبنابراینرود،
سواپنپارتیشتایینمواقعدر.کندمیجلوگیریسیستم

Hardدر diskمیچرخدگرداندیسکیکآندرکه
سکتوریعنیدیسکمرکزیدایرهنزدیکیدرمکانبهترین

یشنپارتعملکردسرعتوبهبودباعثکهاستاولیههای
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۶0عددعاملسیستمهایPageبرایپیشفرضمقدار.رودمیباالترآنشدنswapاحتمالباشدبیشترعدداینچقدر

راسیستمکاراییشدتبهکندپیداتغییر100بهعدداینصورتیکهدردسکتاپهایعاملسیستمازبسیاریبرایواست

.دهدمیقرارتاثیرتحت

دیسکهاردداخلبهRAMحافظهداخلازماهایفایلانتقالامکانداردSWAPحافظهکهکاربردهاییمهمترینازیکی

شناسیممیویندوزعاملسیستمدرچهولینوکسعاملسیستمدرچهHibernateعنوانبهراآنماکهقابلیتاین،است

SWAPداخلبهRAMحافظهداخلازاطالعاتاینکهازبعدکهدهدمیراامکاناین Partitionهمهبالفاصلهشدندمنتقل

بدون.برگرددخودقبلیحالتبهعاملسیستموبازگردانیRAMداخلبهعاملسیستممجددشدنروشنازبعداطالعات

SWAPوجود PartitionامکانلینوکسدرHibernateنداردوجودعاملسیستماینکردن.

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها
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Staticتفاوت RouringوDynamic Routing

هایروتربه وسیله یمختلفشبکه هایشبکه،دنیایدر
یله یبه وسکهمی شوندمتصلیکدیگربهمحیطدرموجود

تجهدرپیام هاوبسته هابرایمسیربهترینروترهااین
هماناینکهمی شودانتخابموردنظرآدرسبهرسیدن

(Route)کردنروتعملاینبهواستروتینگ

.می شودانجاممختلفروش هایبهکهمیگویند
لبه عنوان مثاوداریممحدودشبکه هایتعدادماکهزمانی

ادهاستفدرون سازمانیشبکه هایاتصالبرایروتریکاز

Staticازمی توانمی کنیم routingکهکرداستفاده
روتربهرامختلفشبکه هایدستیبه صورتادمین

تیدسبه صورتترافیک هامدیریتجهتدرومی شناساند
بایدتصورچهبههاراترافیککهمی کندتعیینروتربرای
درکاراینبرایدستوریکازنمونه ایکهبدهدعبور

.می باشدزیربه صورتسیسکو

Ip route prefix mask { next-hop | interface

[ip address] } [disctance] [name next-hop-

name] [permenant

تندهسمتصلهمبهوهستندهمکنارکهروتریدوالبته
ویداپراهمدیگرخودزیراندارندروتایننوشتنبهنیازی

ماامی دهند؛تشخیصراخودشانبینمشترکشبکه ی
نوشتهدبایندارندمستقیمارتباطکههاییروتربقیهبرای
شودادایجهاروتینگایندرتغییراتیدرصورتی کهوشود
کهیدکناعمالدستیبه صورتراتغییراتاینتمامیباید

Staticاصلیتفاوت routingوDynamic routing

.استهمیندر

Dynamicدر routingوفرمان هاازخبریدیگر
ریتم هایالگواساسبرهاروتربلکهنیستدستیدستورات

ازراالزماطالعاتومی کنندبرقرارارتباطیکدیگربامتنوع
وی دهندمخبریکدیگربهراتغییراتومی گیرندیکدیگر
بهونندمی کانتخابانتقالبرایرامسیربهتریناین گونه

نایدرموجودالگوریتم هایکهمی پردازنداطالعاتانتقال
یمتقسمختلفانواعبهعملکردنحوه یبامتناسبشاخه

.می شوند

شبکهنیایددر.می شوندمتصلهمبهتکه هااینمختلفهایبه وسیلهواستریزودرشتتکه هایازپرمی کنیمزندگیآندرامروزماکهدنیایی
به.نیمکمتصلهمبههاراشبکهاینکهمی کنیماستفادهمختلفیروش هایازخاطرهمینبهکهداردوجودزیادیبزرگوکوچکشبکه هایهم
اولیهی هایدسته بندواولیهمفاهیممعرفیبهمی رسدانتشاربهگیک هاقبیله یدرکهمقالهایناولقسمتدر.می شودگفتهRoutingکاراین

.می دهیمبسترامطالبآیندهقسمت هایدرومی پردازیم

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها
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1

Dynamic Routing
Staticوسیله یبه شدگفتهکههمان طور routing

کهقراردادراخاصیمسیرهایRouteجدولدرمی توان
زیادتغییراتوشبکه هاتعدادوقتیاماکنندعملآنطبق
ییرتغدستیبه صورتهاراروتاینتمامینمی توانباشد
Dynamicازپسداد Routingباکهمی شوداستفاده

کیکهزمانیحتیمی توانخاصالگوریتم هایازاستفاده
یاBroadcastپیام هایبه وسیله یاستخاموشروتر

Multicastیگردبهراشبکهتوپولوژیومسیرتغییرات
Routeبودنبه روزسببکهداداطالعهاروتر tableدر

Dynamicخودکهمی شودهاروترتمامی Routingبه
:می شودتقسیمکلیدودسته ی

Interior Gateway Protocols(IGP):
مدیریتیکتحتکهداریمروترتعدادیکنیدفرض
حالتاینبهکههستندکردنکارحالدرخاص

Autonomous Systemبخواهیماگرحال.میگوییم
نیمکبرقرارارتباطخاصمدیریتتحتهایروتراینبین

استفادهIGPپروتکل هایازکنیماجراراالگوریتمیو
.کرده ایم

Exterior Gateway Protocols(EGP):
حتتهرکدامکههاییروتربینبخواهیدکهکنیدتصور

پسکنیدقراربرارتباطهستندخودخاصمدیریت
ازکهکرده ایدبرقرارخارجیارتباطنوعیدرواقع

.استاستفاده شدهآندرEGPپروتکل های

می شویمرریزتشدیمآشناکلیتقسیم بندیاینباکهحال
طوربه کهمی رویم؛جزئی تردسته بندیسراغو

Dynamicکلی routingتقسیمدیگردستهسهبه
راآن هاالگوریتم هاکردنکارنحوه یبرکهمی شود

:می کنددسته بندی

Distanceپروتکل های vector
hopاساسبرپروتکل هااینکردنکارمعیار count
بهمی شود،استفادهکوچکشبکه هایبرایمعموالًواست
بهیکیروترهرکردنردازایدرکهصورتاین
Hopعدد Countشبکه هایدرکهمی شوداضافه

Hopمحدودکوچک countواست1۶عدد
کهمی کنددراپراآنشودعدداینازبیشتردرصورتی که

جلوگیریLoopیاحلقهایجادازکهاستدلیلاینبه
بودنایداشتندپروتکل هااینکهدیگریمشکلاماکند؛

هارروتبقیهبرایراجدولکلجدولبه روزرسانیبرایکه
اینجدیدترنسخه هایدرکهراتغییراتنهمی فرستد

.شدهرفعمشکل
Linkپروتکل های state

Distanceبابه طورکلیپروتکل هانوعاین vectorها
HOPمثلمتفاوتیمعیارهایازوهستندمتفاوت
CountوترافیکوسرعتوفاصلهوCostبرای…و
رسانیزبروبه،زمانیتنهاومی کننداستفادهمسیرانتخاب

دهایجادشتغییراتیکهمی پردازندمسیریابیجدول های
وهینه ترببسیارکهمی کننداعالمراتغییرآنفقطوباشد

.استسریع تر
Hybridپروتکل های

پروتکل هاازنوعاینزدحدسمی توانکههمان طور
زایایمتمامیواستقبلیپروتکل هاینوعدوازترکیبی

استنیازکهزمانیمثالبرایکردهاستفادهراآن ها
Linkپروتکل هایروشازشوندرسانیبروزجداول state
داردنیازپردازشبهکهزمانیومی کنداستفاده

Distanceاز vector

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها

-اتاطالعفناوریمهندسیکارشناس-دهکردیاللهیفتحسیروس
ه مندعالق-کامپیوترعلوموکامپیوتریهایشبکهیحوزهدرفعال

انهسامونوینهایفناوریواطالعاتمدیریتوامینتهایزمینهبه
مدیریتیهای

:هنویسند

@Sirousfd

Sfathalahi@gmail.com

تیم در در این قسمت کمی با مقدمه الگوریتم ها آشنا شدیم و به تعریف مفاهیم اولیه و دسته بندی ها پرداخ
.مقسمت های آینده در قبیله گیک ها به بررسی بیشتر الگوریتم ها و نحوه ی کار کردن آن ها می پردازی
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1

"کاوی داده "

کاویدادهتعریف

کردنکمکرایبباالتواناییباقدرتمندجدیدفناورییککهگویندکاویدادهرابزرگهایدادهپایگاهازبینیپیشاطالعاتاستخراجیعنی

همجموعازعملیاطالعاتکشففرایندکاویداده.باشدمیها،آنهایدادهانباردرموجوداطالعاتمهمترینرویبرتمرکزباهاشرکتبه

طوربه.کندمیاستفادهاستموجودهادادهدرکههاییروندوالگوهایاستخراجبرایریاضیتحلیلوتجزیهازواستدادهبزرگهای

وجوددیزیااطالعاتکهاینیاواستپیچیدهبسیارروابطزیراکردکشفسنتیهایدادهاکتشافطریقازتواننمیراالگوهااینمعمول

وکاروکسبهایتجارتبهوکنندمیبینیپیشراآیندههایرفتاروروندچگونگیابزارهاایناستابزارسرییکشاملکاویداده.دارد

ارائهایهروشباهاتحلیلوتجزیهازفراترکاویدادهتوسطشدهارائهتحلیلوتجزیه.دهدمیرادانشاساسبرگیریتصمیماجازهغیره

جوابودبگیروقتخیلیسنتیهایروشازاستفادهباکهمختلفکارهایوکسبتجاریسواالتبهکاویدادهابزارهای.استگذشتهشده

اشتباههبراکارشناساناستممکنکهاشتباهاطالعاتوکنندمیجووجستموجودنهانالگوهاییافتنبرایرادادههایپایگاهآنهادهدمی

.استآنهاانتظارازخارجاطالعاتاینچونکهکنندمیپیدابیاندازد

کاویدادهاساس

ازطوالنیروندیکینتیجهکاویدادهتکنینک

یتکاملسیرایناستاصولیتوسعهوتحقیقات

درباراولینبرایتجاریهایدادهکهشدآغاززمانی

هاادهدبهدسترسیدرپیشرفتباشدذخیرههارایانه

دهشایجادهاییتکنولوژیاخیرااخیر،هایپیشرفتو

خودواقعیزماندرکهدهندمیاجازهکاربرانبهکه

ازرفراتتکاملیفرآیندیککاویدادهوکنندحرکت

رایبواستگذشتههایدادهبهقدیمیهایدسترسی

استآمادهکاروکسبجامعهدرکاربردیهایبرنامه

:شودمیپشتیبانیرازیربالغفناوریسهتوسطچونکه

کالنهایدادهآوریجمع•

قدرتمندپردازندهچندهایرایانه•

کاویدادههایالگوریتم•

مختلفهایدههدرکاویدادهتکنولوژیاصلیاجزای

ومصنوعیهوشآمار،نظیرتحقیقاتیهایزمینهدر

اینلتکامامروزهاست،یافتهتوسعهماشینیادگیری

دقتبادادهپایگاههایماشینباهمراههاتکنیک

اینها،دادهسازییکپارچههایتالشوعملکردی

فعلیهایدادهانبارفعلیمحیطبرایرافناوری

.سازدمیمناسب

دادهازاستفادهباهادادهدرموجودروندهایوالگوها

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها
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دادههایمدلعنوانبهوآوریجمعتوانندمیکاوی

.شوندتعریفکاوی

سناریوهایعنوانبهتوانمیرااستخراجیهایمدل

:جملهازبردکاربهخاصی

خرابیایباربینیپیشوفروشبرآورد:بینیپیش•

.سرور

یبرامشتریانبهترینانتخاب:احتمالوریسک•

برایاحتمالتعیینهدفمند،هاینامهارسال

.نتایجسایریاتشخیص

هبهمبامحصوالتیچهاینکهتعیین:هاتوصیه•

.رسندمیفروش

دریمشتریکتحلیلوتجزیه:توالیکردنپیدا•

مالیاحترویدادهایبینیپیشخرید،سبدانتخاب

بعدی

بهرویدادهایامشتریانجداکردن:بندیگروه•

ینیبپیشتحلیلوتجزیهمرتبط،مواردازخوشه

.وابستگیاز

بهایمرحلهششفرآیندیکاستخراجیمدلایجاد

:استزیرصورت

مسالهتعریف•

دادهسازیآماده•

دادهکشف•

ساختهایمدل•

مدلتاییدوبررسی•

هامدلرسانیبروزواندازیراه•

ت،استکراریوپویافرآیندیککاویدادهمدلایجاد

هدادکهشویدمتوجهاستممکنهادادهکشفازپس

ونیستندمناسباستخراجیمدلایجادبرایها

وجوجسترابیشتریاطالعاتبایدشمابنابراین

وبسازیدرامدلچندشمااستممکنعوضدر.کنید

ماشکهمشکالتیبههامدلکهشویدمتوجهسپس

ایدبشمابنابراینودهندنمیجوابایدکردهتعریف

مدلمجددااستممکن.کنیدتعریفرامسالهدوباره

هایدادهزیراکنیدبروزشدناعمالازپسراها

االبفرآینددرمرحلههر.هستنددسترسدربیشتری

دلمیکتاشودتکراربارچندباشدنیازاستممکن

.شودایجادخوب

:کاویدادهمحدوده

جدیدهایفرصتتواندمیکاویدادهفناوری•

راهمفزیرهایقابلیتارائهباراکاروکسبتجارت

:کند

هاگرایشورفتارهاازخودکاربینیپیش•

ناشناختهقبلازالگوهایخودکارکشف•

زیربشرحکاویدادهدرشدهاستفادهرایجهایتکنیک

:هستند

مصنوعیهوشهایشبکه•

گیریتصمیمدرخت•

ژنتیکالگوریتم•

همسایهتریننزدیکروش•

استنتاجقانون•

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها

مدرکداریسنندج،شهراز۶7اسفندمتولدعنبری،گلپریسا
وسنندجآزاددانشگاهازاطالعاتفناوریمهندسیکارشناسی
ادآزدانشگاهکامپیوتریهایشبکهارشدکارشناسیدانشجوی

.لینوکسیادگیریبهمندعالقه.قزوین

:هنویسند

@pg13677

parisa.golanbary@gmail.com
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1

"زورآزمایی دو رقیب وب ساز"

رویککدومپرکاربردومحبوبهایزبانمیاندراینکهمطرحه،نویسیبرنامههایحوزهدرواردانتازهبرایهمیشهکهموضوعی
داشتهمتریکمزیتدیگهزبانبهنسبتزبانیکممکنهکهچرا!واردهبهشهمزیادیاشکالخوبیست،سوالکهحالعیندر!برگزینیم؟

منتهاکنهیمترکاربردییادگیریبهنسبترومادیدواطالعاتایمقایسههمچینکلطوربه!باشهترصرفهبهکاربردینظرازاماباشه
!یمکنخلقچیزیچهاستقراروخواهیممیچهکاراینازکهبدانیمنهایتدرونکنیمبسندهزبانهرهایکمیتبهکهشرطیبه

محبوبزباندویمقایسهبهمیخواممطلباینتو
ینبداغیبحثعنوانبههمیشهکهبپردازموبتحت
متندنیایدوستدارانومایکروسافتینویسانبرنامه

فقطشده؛طورهرخواستنطرفینوبودهمطرحباز
هاینکنهبدنروخودکاریحوزهمندیایعالقهپاسخ
بمطلابتدایدرهممن.اندچگونهرقیبدواینواقعا
یناهایقابلیتهمدیگهباوکنممیطرفیبیاعالم

جمالیانتیجهیهبهنهایتدرتاکنیممیبررسیرودو
.برسیم
Phpهبنسبتآشناتریناموترقدیمیشخصیت

ASP.netهمیشمحسوبزبانیهمستقالکهچراداره
نویسیبرنامهفناوریواقعدرASP.netحالیکهدر

مشهوراناز،net.زبانازاوندرکههست؛وب
وجودهعرصبهپاهابعدومیشهاستفادهمایکروسافتی

رحمطموضوعاینهاخیلیبرایکهاینجاست.گذاشت
عاملمسیستازکهنویسانیبرنامهتکلیفکهمیشه
چینمیکناستفادهمکیاولینوکسویونیکسهای

افزارینرماینکهبهتوجهباphpصورتیکهدرمیشه
تفادهاسقابلعاملیسیستمهررویبرواستبازمتن

!کند؟نمیماجراپیروزامرابتدایدرراآنآیاهست،
هبماجراتمام!داریننگهدستمیکنمپیشنهادمن

.شهنمیختماینجا
ینابهبخوادکهبعیدهمایکروسافتازکهآنجاییاز

چون،زنهمیسرشبهجالبیفکربشهتسلیمهازودی
دایرااینهمطرفیاز!بیارهکمخودرقیبازنمیخواد

ذابجواقعامالینوکسیدوستکهآنجاازونبودکمی
ASP.netازروزیادینویسانبرنامهتونهمیوهس

خیراامایکروسافتکنه،دوراونباناهماهنگیدلیلبه
کههابرنامهسرییهبابرمیادموضوعایندرصدد
monoرایگانالبتهوبازمتنبرنامهآنترینمعروف
رویبرروnet.باشدهنوشتههایبرنامهبشههست،

وانستکهبوداینجاوکرداجرادیگههایعاملسیستم
!کنهدورخودشازروشکستعاملمهمترین

بهونهتالفیبرایمیانASP.netدوستدارانحاال
.میارنجالبی

مفسریوبازمتنزبونیهمگهphpکه:میگناونا+
!نداره؟روکدکردناجراخطبهخطقابلیتبا
.درستهکهالبتهچرا:میگیم_
سترسیدسروربهبتونهکسیاگهکردیندقت:میگن+

یتامنمیشهپسنشدنکامپایلکدهاچونکنهپیدا
کهآنجاییازASP.netدرصورتیکهدربرهسوالزیر

هببشناجراهابرنامهاینکهازقبلهس،کامپایلری
ازواقعدرکهمیشنکامپایلdllپسوندباهاییفایل

.میکنهجلوگیریکدنمایش
نظرتونبه!نیسکمیبحثهمامنیتبحثخب

ASP.netر؟خییابگیرهپیشیرقیبشازتونهمی!
…ماجراادامهبریم
ونیستنکمهمphpطرفدارانخبکهآنجاییاز

۸2حدوددر2017سالدرمعتبرهایآمارطبقالبته
بهرهزباناینازدنیادرموجودهایسایتوبدرصد
نظرازهاسایتاینتمامیمیشهمگهشده،گرفته

فوذناونابهبشهراحتیبهوباشنایراددارایامنیتی
!کرد؟

phpصمیمیدوستبهمیکنیمرجوعکهاینجاس
برگذاریکدکارشبرنامهاین!zendفناورییعنی
هدایتوکنترلواقعدروهستphpهایفایلروی

ارایدنیزاینامنیتینظرازپس.دارهعهدهبهدوستش
.بودنخواهدمشکل
اما،دارنبرابریتقریباشرایطکاراینجایتارقیبان
نهادپیش.نیسکمقاعدتازبانهربررسیهایویژگی
…مطلبادامهبریممیکنم

.تاسنویسبرنامهزمانداردزیادیاهمیتکهموضوعی
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برعالوهبشراختراعاتوابداعاتگفتبشهشاید
مایهدغدغکهزمانیستبخاطربیشترزندگیسهولت

یکوصفرجهاندربخوایموشدهماشینیعصردر
هازارافنرمایجادفلسفهکنیم،بررسیروموضوعاین

بهبرگردیم.دارنخودشدررووقتمسئلههمگی
.نیمکنگاهمسئلهاینبهرقابتیدیدازوموضوعاصل

هککردهثابتوبنویسانبرنامهتجربهکلطوربه
ASP.netهایبرنامهنوشتندرکهکدیخطتعداد

البتهوهسphpازبیشترمراتببهمیرهکاربه
پیچیدگیکاهشphpابداعازهدفنماندناگفته

زباناینازاستفادهحالاینبابودهنویسیبرنامههای
هصورتیکدرترهبهینهکوچیکسایتایوببرای

ASP.netسازمانیوبزرگهایاپلیکیشنوببرای
phpچونهسکهایدیگهموضوع.میرهکاربهنیز

شتریبیسرعتاجرایینظرازطبیعتانمیشهکامپایل
نیزدوهرهایاسکریپتاجرایمورددراینوداره

.میکنهصدق
استفادهویندوزازASP.netبرایبخوایمصورتیکهدر

وکسیلینهایسرویسبهنسبتکمتریسرعتکنیم
ایهکداجرایسرعتکهکردهثابتنیزتجربهاماداره

ASP.netفناوریباmonoازبیشترلینوکسدر
پس.هسعاملسیستمهمیندرphpاجرایسرعت

برایجایینگیریمنظردرروویندوزاگرسرعتینظراز
گذشتهکلطوربهولی.ندارهوجودASP.netباخت

کهموضوعیکدها،خطوطتعدادوعاملهاسیستماز
کنهمیتقویتسرعتینظرازرونویسبرنامههمچنان

همیشعاملاینوهستنویسیبرنامهمهارتمسئله
شخودجیبتومیزارهتنهیهرودیگههایعاملگفت
!نشیمغافلمهماینازپس

جزوگفتمیشهومطرحهکهایدیگهیمسئله
نههزیمسئلهمیشه،محسوبحوزهاینتومهممسائل

رنامهببگیریم،فاکتورمندیعالقهگزینهازاگه.هس
وگیرهمیبهرهدانششازکاری،حوزهتوکهنویسی
وایدششاید؛روفاکتوراینممکنهمیکنه؛درآمدکسب
جریانیندرکههمانطور!بدهقراراولویتشاید

پیشهکاینطورونیسرایگانیکمپانیمایکروسافت
انیرایگچیزدورچنداننهایآیندهتانکنمفکمیره

کهآنسروروبوASP.net!باشهداشتهبساطدر

IISلویژوامثلکاربردیهایافزارنرمامارایگاننهس
مایکروسافتخفنافزاراینرمجزوکهاستودیو
ردیکاربافزارنرمیاونیستنرایگانمیشهمحسوب
SQLدیتابیس Serverوایراناگهکههمینطور،نیز
ازخارجدرنگیریم،نظردرروکرکشهایداستان
.شهمیاوناخریدصرفزیادینسبتبهیهزینهکشور
تواننمیاقتصادینظرازماکشوردرگفتمیشهپس

وphpصورتیکهدرشدقائلدواینبینتفاوتی
!ستاقتصادیمزیتیهدنیابرایآنرایگاندیتابیس

هایتشرکونشدهتعریفآنبرایخاصیادیتورالبته
دخریهزینهغالباکههستناوندهندهارائهمختلفی

مثلقدرتمندیادیتورنماندناگفتهالبته.طلبنمی
NetBeans،میشهکهphpکدنویسیاوندررو

.شدهعرضهرایگانکرد
ثبحکهبشیمهاستینگبحثوارداگهبگمآخردر

ازترقویلینوکسیهاستداره،وبحوزهتومفصلی
هیچکسبرموضوعاینوهسویندوزیهاست

دهالعافوقامنیتاون،دالیلازیکی.نیسپوشیده
یمبدونبهترهحال.هسویندوزینوعبهنسبتباالی

ومیکنهپشتیبانیphpزبانازلینوکسهاستکه
اجراویندوزهایسروررویرو،phpتوانمیالبته
قابلویندوزسروررویبرتنهاASP.netاماکرد

بوحوزهتورودواینرقابتمیشهکهاینجاس.اجراس
!کرداحساسامنیتو
کرفکردم،طرفیبیاعالمکالمابتدایدراینکهبا

!کنهمیدانتازیکهروphpتونهمیآخر؛نکتهمیکنم
ابدوهرزباندواینهاستینگ،موضوعازگذشتهاما

لیخیهایزباندارنکهفردیبهمنحصرهایقابلیت
ونهستوبتحتهایزباندیگربهنسبتقدرتمندی

؛میکنهخاصرونویسبرنامهکهچیزیکلطوربه
شد،ارهاشبهشباالکهفاکتوراییگرفتننظردربدون

هبتوناینکه!اونهتمریناستمرارو،تخصصمهارت
کشفاشبرنامههایباگکشتنبرایراهیهمیشه

تورهافاکدیگرازتخصصفاکتورصورتیکهدروکنه
قائلهازبانمیانتفاوتینمیتواندیگربگیرهپیشی

.شد

!باشینبردهلذترقابتداستاناینازامیدوارم
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قهعال.وبنویسبرنامهوطراح,کامپیوتردانشجوی,عابدیالهام
.تکنولوژیدنیایاخبارووب،رباتیکهایحوزهبهمند

:هنویسند

info@e-abedi.ir
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.استمربوطاجتماعیشبکهآنکاربران

درهکاستاجتماعیهایشبکهازاستفادهبندهپیشنهاد

.شدندبردهنامباال

:اجتماعیهایشبکهدرصفحهساخت:دوممرحله.2

هباستآسانبسیاراجتماعیهایشبکهدرصفحهساخت

امنثبتآنهادرتوانیدمیایمیلیکبافقطکهطوری

.کنید

:کنیدنوشتنبهشروع:سوممرحله.۳

.کنیدننوشتبهشروعبایدساختیدراصفحهکهاینازبعد

روزمثالباشید،داشتهمشخصبرنامهیککهاستبهتر

خودمحصوالتوبرندوبزاریدپستچهارشنبهوشنبههای

.کنیدمعرفیرا

خستگیباعثزیادومکررهایپستکهکنیدتوجه

.شودمیشماصفحهجذابیترفتنبینازوکاربران

راودخبرندکهتوانستیدمرحلهسهدرشما.استتمامکار

.کنیدمعرفیجهانیانبه

.نباشیدبهرهبدونخوبسایتیکداشتنازهمچنین

هایارکوکسبرویبرزیادیبسیارتاثیراتنیزهاسایت

.گذاشتخواهندشما

"! شبکه های اجتماعی در شناخته شدن برندتاثیر "

هشبکاینتعدادبهروزبهروزهمچنینودارندبسیاریهایطرفداراجتماعیهایشبکهامروزهدنیایدر

.افزایدمیاجتماعیهای

اریبسیکاربرانجهاندرکهاجتماعیهایشبکهازبرخی

:ماننددارند

فیسبوک

اینستاگرام

تویتر

پالسگوگل

…و

میاجتماعیهایشبکهاینواردبسیاریکاربرانروزانه

یمتوصیهکههاییدلیلازیکیخاطرهمینبهوشوند

یدکنمعرفیاجتماعیهایشبکهایندرراخودبرندشود

.استهمین

انکاربر،بسازیدصفحهیکخودبرندبرایشماوقتی

باجهنتیودرکنندمیبرسیراشماصفحهروزانهبسیاری

.شودمیشمابرندشدنشناختهعث

مابا.بیاموزیمشمابهراکارچگونگیخواهیممیحال

.شویدهمراه

:بازدیدپراجتماعیهایشبکهانتخاب:اولمرحله.1

اعیاجتمشبکهیککهاستاینمراحلترینمهمازیکی

دادتعبهبازیدتعدادزیرا.کنیمپیداراپرطرفداروخوب
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بستانمحسن

:هنویسند

17



1

"ها با شکوه رام دنیای "

چیه؟مفهومشمیاد؟کجاازواژهاینرام

شدسختهستند،کاستومهایفریمورهارامواقعدر

کنیمصحبتترسادهبیایدپس

خالصاندرویدازشدهدادهتغییرهاینسخههارام

هستند

چیه؟خالصاندرویدبازماماشدبهترکمیخب

طتوسکهاندرویدعاملسیستمهمانخالصاندروید

تیافنکسوسهایگوشیرویومیادبیرونگوگل

دیدمیشهپیکسلهایگوشیرویاالنومیشد

دمانندیگههایاندرویدباخالصاندرویدتفاواتخب

samsung،htcوظاهردرمعلومه؟چیهتو...و

مانندبزرگهایشرکتشدهاضافهامکانات

samsung،htcروگوگلخالصاندرویدکه...و

مانندخودشونکاربریرابطاونرویوبرمیدارند

دندمیقراررو(سیتیاچ)سنسیا(سامسونگ)تاچویز

میکنندنصبخودشونهایگوشیرویو

ایهگوشیرویکهاندرویدیکهفهمیدیماالنماپس

قراراندرویدوخالصهیاخاماندرویددارهوجودگوگل

رسمیاندرویدهاشرکتهایگوشیرویشدهداده

براضافهروشرکتاونکاربریظاهروامکاناتکه

دارهخاماندرویدامکانات

واژهبههنوزاماشدیمآشناواژهدوبااالنماخب

نرسیدیم(غیررسمیهایاندروید)رامکاستوم

عهتوسیکشمابشیمآشناواژهاینبااینکهبرای

رویداندهاینسخهازیکیکهبگیریدنظردررودهنده

هایسایتدرومیدهاونرویتغییراتیبرمیدراهرو

ند،کناستفادههمدیگهدوستانتامیدهقراراندروید

امکاناتکهمیسازهرواندرویدازنسخهیکدرواقع

دادهقرارهمهختیاردروکردهاضافهبهشروخودش

"ها با شکوه رام دنیای "

کهمعمولافرادبرایحداقلشده،شناختهکمترکهدنیایهارامانگیزشگفتدنیایمورددرایمقاله
.ندارنداطالعیقدرتشازکامل

.کنیمآشنااندرویددرهارامنظیربیوجذابدنیایباشماروتاباشیدمابا
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هاشرکتتوسطکهرسمیهایرامتفاوتپسخب

چیه؟تورسمیغیرهایرامبامیادبیرون

هکرسمیهایرامافراده،وشرکتهمونتوتفاوتشون

سخهنبهگفتمیشهمیادبیرونبههاشرکتتوسط

بهایندارهوجوداوندراشکالییاباگورسیدهپایدار

بزرگشرکتیکگفتمیشهومیشهدیدهندرت

ردرسمیغیرهایرامولیمیکنهرواونپشتیبانی

بهنرسیددرافرادبلکهنمیادبیرونبهپایدارحالت

عنییمیکنندکمکاوندهندهتوسعهبهپایدارحالت

ستتافرادمیدهبیرونروراماولیهنسخهدهندهتوسعه

دهندهتوسعهومیدندگزارشوپیداروایراداتشو

نایومیدهبیرونروجدیدنسخهوبرطرفروایرادات

باگبدونوکاملرامتامیکنهپیداادامهانقدرروند

بشه(ایراد)

آشناراممختلفاصطالحاتباکاراینجایتاخب

رارهبهترسمیهایرامازاستفادهببینیمحاالشدیم

کاستوم؟

ظرنبهکردید؟توجهگوشیزدنفلشواژهبهتاحاال

روگوشیگوشیزدنفلشباچجوریتعمیرکارانشما

نهمانصبدرواقعگوشیزدنفلشمیکنند؟درست

ودهبکردهنصبگوشیرویشرکتقبالکهرسمیرام

یوترکامپروکنینصبویندوزدوبارهاینکهمثلاست

بشهخرابشماعاملسیستماگهیعنیخوبهاین

همهماینجاکهچیزیمیشهنصبسالمنسخهدوباره

غیرهایرامهیچوقتگوشیتعمیرکارانکهاینه

وسالمازچوننمیدندقرارهاگوشیرویرورسمی

سپندارنداطمینانواطالعهاراماینبودنباگبدون

بهدستبایدخودتونکاستومهایرامازاستفادهبرای

کنیدنصبخودتونگوشیرویوبشیدکار

بامقایسهدرمزایاسرییکرسمیغیرهایرامخب

وهستکاربرانبرایمزایااینکهدارندرسمیهایرام

تشرکضرربهرسمیغیرهایرامازکاربراناستفاده

همراهتلفنسازندههای

متوجههمهکهکنیمبررسیجوریرومسلهبیاید

دارم2نوتگلکسیسامسونگگوشییکمنبشیم

اندرویدنسخهآخرینواومدبازاربه2012سالکه

بعدوبودکتکیت4.4اندرویداونبرایشدهمنتشر

وادندبیرونبهاونبرایرامیسامسونگشرکتاوناز

امکاناتوباالبه5اندرویدبهنمیتونههرگزگوشیاین

وتنمانندبعدیهایگوشیرویکهسامسونگجدید

بایدچیه؟چارهپسبشه،مجهزمیزاره..و۳45

رامکهاینجاستفروختش؟یاانداخت؟دورروگوشی

میکنندنماییخودرسمیغیرهای

ایبرروشدهذکرمواردهمراهتلفنسازندههایشرکت

خریدبهمجبورکاربرانتانمیدندقرار2نوتگوشی

شرکتاگربشندجدیدهایگوشیو۳نوتگوشی

دیگهکنهآپدیترو2نوتگوشیمدامسامسونگ

اینجدیدهایگوشیخریدبهتمایلیدارندگانش

لغوهایشرکتکهچیزیهاینداشتنخواهندشرکت

میاورنددرپولآنازفناوریدنیای

براشآپدیتیکهداریم2نوتگوشییکاالنماخب

ومیگیردیمرسمیغیرهایرامدنبالماحالنمیاد

تومکاسچهگوشیاینبرایدهندگانتوسعهببینیم

انددادهبیرونهاییرام

تاینترندرجستجویکباچونسادستکاراینجای

اناتامکبهمیتونیمومیادهاراماززیادیخیلیلیست

برایرامچندبیاید،باشیمداشتهدسترسیهاراماین

شیگوبهجالبیهایقابلیتکهکنیممعرفی2نوت

میدند

هایگوشیامکاناتکهDN7وDN4،DN3هایرام

میبخشند2نوتگوشیبهرو7نوتو4نوت۳نوت

هاراماینازهریکنصبباشمایعنیشدجالب
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airنظیرامکاناتی commandهایگوشیمختصونشدهعرضه2نوتبرایکهسامسونگدیگهامکاناتو

دارید؟را7یا۳،4نوتمانندجدیدهایگوشیخریدبهتمایلشماحالداشتخواهیدروباالتره

اندرویدعاملسیستمآپدیتباکنیمترجالبرابحثبیایدحاالامکاناتازاینخب

رامدرخودمونجستجویمشکلاینحلبرایبایدماپسنمیرهجلوتر4.4اندرویداز2نوتکهگفتیمترقبل

بهرامیمیشهنتیجهوبگردیمدارند7یا۶اندرویدکههاییرامدنبالوکنیمتردقیقها

RESURRECTIONاسم REMIXمیاره2نوتبهرو7.1اندرویدکهقبیلاینازهاییرامو

جاییتاهبشخارجدنیاینازدارهعالقهکسیکمترکهمیکنهجذابیبسیاردنیایواردشماروهارامازاستفاده

واختنیکبراتونهرگزشماگوشیومیکنیدنصبمختلفامکاناتوظاهربارامیکماههریاهفتههرکه

بودنخواهد

صبنکابلباوکامپیوترطریقازرسمیهایرامکهگفتبایدهارامنصبمورددرکهمهمههمنکتهیک

گوشیرویodinافزارنرمبابایدشدهدانلودرسمیرامسامسونگهایگوشیبرایمثالعنوانبهمیشند

رورامونیدمیتدیاسمیکروحافظهیکباونیستکامپیوتربهنیازیرسمیغیرهایرامبرایامابشهریخته

کنیدنصب

برقیاهبشجداکابلرسمیهایرامنصبهنگامدراگرالبتهنمیکنهایجادشماگوشیبرایخطریرامنصب

وکردکارارهدوبگوشیراممجددنصبباوافتاداتفاقمنخودبرایالبتهکهبشهبریکشماگوشیممکنهبره

نشدایجادمشکلی

". ببریدکه از دنیای شگفت انگیز رام ها در اندروید لذت امیدواریم "

@happy722

kia.arta9793@gmail.com
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"ایده ها و فراز و نشیب ها"

.دهدسوقشآسایسمتبهراخودزندگیبتواندتااستبودهنوفکریکزدنجرقهخودزندگیپیشرفتدربشرهایقدمبزرگترینازیکی

مهماینهباختراعاتتاریخبرمروربا.کنندپاودستخودبرایشهرتیواسمتوانستنجامعهنیازموردونابهایایدهخلقباموفقهایآدم

.کردخواهیدپیدادست

.چرا این موضوع باعث شد که بخواهم در این مورد مطلبی بنویسماما 

هایشرکتازخیلیکاممطلباینخروجیشاید

منفعتخاطربهشودنمیاما.کندتلخراایدهجذب

.نکردراکاراینافرادازسرییک

دکارآمهایایدهسردرکههستندزیادیبسیارافراد

وندندارآنرابخشیدنتحققتواناییامادارند،موفقی

ابراخودایدهوکننداعتمادکسیهربهتوانندنمی

سوءافرادوجودآندلیل.بگذارنداشتراکبهآنها

رادیگرانهایایدهوطرحکهباشدمیچیاستفاده

.کنندمیثبتخودنامبهوکنندمیسرقت

.استکردهپیدارواجکاراینماکشوردرمتاسفانه

ندکنمیفعالیتزمینهایندرهمموفقیهایشرکت

.ندکنمحکمراخودپایجایتوانستندسختیبهکه

ندکعملیراخودایدهبتواندشخصیکاینکهبرای

دستموفقیتبهشایدتاکندطیرازیادیمراحلباید

راشخصوکردهردراطرحمواقعاکثردرکهکندپیدا

میدیدهوقتچندگذشتازبعدولیکنندمیدلسرد

آنراگ.استشدهثبتدیگریاسمبهایدهآنکهشود

انجامبابرودقانونیمراحلوکاردنبالبخواهدفرد

.نخواهداینتیجههیچبهزیادهایهزینه

د؟کرحمایتمنظوریهیچبدونایدهیکازنبایدچرا

لپوبیشترمقداریکهافرادیدستهاونهمیشهچرا

ذارند؟بگکالهرادیگرانسربایدکنندمیفکردارند

ترسازکسیکهاستشدهدادهادامههاروشهمین

بهای.کندنمیاقدامیهیچاشایدهرفتنسرقتبه

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها
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.گرددمیخارجیاسپانسریکدنبال

؟هستندچگونهایرانازخارجوایراندرایدهآپاستارتهایشرکت

ایدهوعنسپسبرسانید،ثبتبهراشرکتیکبایداولمرحلهدرایدهیکپروراندنبرایدیگرهایکشوردر

دروردگیقرارگذارانسرمایهبررسیموردتادهیدتوضیحراخودطرحبایدبعدمرحلهدر.کنیدمشخصراخود

.نمایندمیمعرفیشماطرحساپورتروگذارسرمایهعنوانبهراخودبودآنهارضایتمورداگرنهایت

بتثبرایخودهمراهکاملتوضیحاتباوکندطراحیراایدهآنبایدباشدداشتهایایدهکسیاگرایراندر

نمیشتیبانیپاختراعاتبعضیمانندایدهثبتاز.خیریااستثبتقابلایدهکهگویندمیفردبهزمانآن.ببرد

انونیقمراجعیکهیچازباشدنشدهثبتایدهکهوقتیچونگیردقرارسرقتموردحینایندربساچهشود

.شودتهبسطرفینبینمحکمدادیقراراستبهتراحتمالیخطراتازجلوگیریبرای.کردپیگیریتواننمی

.باشدداشتهترساینکارانجامبرایکهداردحقشخصیکشدهگفتهشرایطبهتوجهبا

چهببینیممتوانیمیبودنخودجیبفکربهوطمعگذاشتنکنارباوخالقافرادبهدادنبهاوتفکرکمیبااگر

بسیارنعمواایجادبامتاسفانهاما.گرددمیزاییاشتغالوکشورپیشرفتباعثکهداردوجودبسیاریهایایده

میدهزراهایننمودنپیازودلسردراآنهاهستندخودهایاثرثبتبدنبالکهاشخاصازبسیاریراهمیاندر

.کنند

دخوطرحارائهازکسیوشوداستفادهاحسنتنحوبههاایدهازکشورماندرکهبرسدروزیهستیمامیدوار

.باشدنداشتههراس

@
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بردیا

:هنویسند

@badrinex

22



خبر,هاستاپاستارتازخبرجاهمهاستشدهداغبسیارایراندرهااپاستارتبحثهاروزاین

.بدوخوبهای

یحمایتهایوعدهازیکیگویدمیامریکایفناوریهایغولتوسطایرانیهایاپتحریمازیکی

.نوپاهایکاروکسبازجدیدوزیر

کارراآنهاوکردندپیدافارسیمعادلآنبرایواندافتادهفکربهواژهاینشدنفراگیرباهمهابعضی

.نامیدندآغازیان

سرهااپاستارتباروزهرهاایرانیاکثرامروزه

اینپشتکهدانندمیهابعضیدارندکارو

دیگربـعضی،داردوجودچیزیچهزیباظاهر

بهسطحینگاهتنهامثالاینبهتفاوتبیهم

.اندازندمیموضوع

صبحازکهدیدآنجاازتوانمیرامجاراعمق

برویسرکاربهتاشویمیتاکسیسوارکه

.شودمیآغازتپسیواسنپازهاتاکسیرانندههایگالیه

کهرابیلبوردیهرتهراندرشمالبهجنوبمسیریکدرکهکردمدرکراماجراعمقآنروزولی

داشتاطارتبهااپاستارتبامستقیمغیرصورتبهیابودیافتهرشداپاستارتیانحویبهدیدم

سازیخودروغذایموادبزرگهایشرکتتجاریهایبرندآنهادرزیادیهایروزکههایبیلبورد

کردندمیتازییکهایرانبازاربروبودندکردهخوشجا…و

بودهدیگرمحصولیتبلیغبیلبورداینرویروزیاستنشدهحسخاصیتغییرعادیفردیکنگاهدر

برایچیزهیچکندمیتغییراستزندگیصورتهردر,جدیدترمحصولیکتبلیغآنرویامروزو

…کردخواهدتغییرچیزهمهماندنمیقبلیجایهماندرهمیشه

"آپ به نام استارت رویای "
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الزمفردرهبرایهمچنانباشیمداشتهاطرافمانجریاناتواتفاقاتبهترعمیقنگاهیبایدماگیکیکعنوانبهولی

یاصدمهاوبهاتفاقاینتابدهدراالزمهایواکنشوکندتحلیلراآنهاکنددرکراخوداطرافاتفاقاتکهاست

نزند

نشاندخوازواکنشیوباشندتفاوتبیاطرافاتفاقاتنسبتکهکسانیگویدمیکهداردوجودمعروفیایجمله

روندمیبینازندهند

خودذهندرجملهاینازهایمثالتوانیدمیحتما

شرایطباراخودتوانندنمیکهحیواناتیکنیدایجاد

نکردنتغییرروندمیبینازدهندوفقخودجدید

بهتاجانوریهایگونهازبسیارینابودیدالیلازیکی

توانستندمیجانورانایناگرشایداستبودهامروز

شدندنمیدهندمنقرضتطبیقجدیدشرایطباراخود

.داشتادامهآنهانسلامروزو

استبرقرارقانونهمیننیزکاروکسبوزندگیدر

تطبیقکاروکسبوزندگیجدیدقانونباشمااگر

استجالبورفتخواهیدبیناززودیادیرنکنیدپیدا

کنندیمشناسایبقیهازقبلراهاتحدیدوهافرصتکههستندافرادیتاریخازایبرهههردرموفقافرادکهبدانید

.دهندمینشانفرصتیاخطربهنسبتراالزمواکنشو

.نکنیدپیروینیوتونقانوناز
نیرویاآنهبهعاملیمگرکنندحفظراخودحالتکهدارندتمایلاجسامیهمهنیوتونقانونبرطبق

کندوارد

کهیدهیممتغییرراخودوضعیتحالتیدرتنهاکنیممیپیرویقانونایناززندگیدرماازبسیاری

.شویمتحرکبهمجبورماتاکندواردنیرویمابربیرونییاداخلیعاملیوباشیمتغییربهمجبور

.ودشورشکستهکنیممیکارآندرکهشرکتییاشویماخراجتادهیمنمیتغییرراخودکار

.کنیماساحسراورشکستگیونابودیکهزمانیتاکنیمنمیایجادتغییریخودکاروکسبرونددر

واردماربنیروییتشنگییاگشنگیمگرشویمنمیبلندخودجایازخوردنآبیاغذابرایحتی

.دهیمحالتتغییرماوکند

ابجاجرامنپنیرکسیچهداستاندرتنبلموشآنمثلکردتغییربایدماندنزندهبرایپس

کهکنمیمتوصیهشدتبهایدنخواندهراکردجابجامراکسیچهداستانکنونتااگر)نباشیدکرد

موجودنیزارسیفزبانبهکتابصوتینسخهکنیدمطالعهراجانسوناسپنسرنوشتهکوتاهداستاناین

(ببریدلذتکتابشنیدنازتوانیدمیراحتیبهاست

است؟تغییروقتزمانچه
گذشتهوالحزماندرخودوضعیتازخوبیاطالعاتبایدکنیدتغییربایدکیبدانیداینکهبرایشما

هایشهردرخودصنفهمومشابههایکاروکسبازخوبیاطالعاتبایدهمچنین.باشیدداشته
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شکلاطالعاتهمینبرمبتنیایرانیهایاپاستارتاکثرگفتتوانمی)باشیدداشتهدیگرهایکشورحتیوبزرگتر

(گرفتند

!کنیدنگاهعقببههمیشه

رفتندنبیازتقریباکوچکهایفروشگاهبزرگایزنجیرههایفروشگاهورودازبعدامریکاییواروپاییهایکشوردر

هایجنسکنندمیارائهبیشتریهایتخفیفمشتریانبهکهدادندبزرگیمحلیهایفروشگاهبهراخودجایو

اندکردهترراحتمشتریبرایراکارودارندیکسانیومشخصهایقیمتدارندتریمتنوعوبیشتر

فروشگاهایجنقاطاکثردرزودیبهجانبووکوروشافقمانندایزنجیرههایفروشگاهکارشناسانبینیپیشبرطبق

ایااید؟ردهنکاحساسراتغییربهنیازآیاهستیدفروشگاهصاحبشمااگرپسگرفتخواهندرامستقلوکوچکهای

؟دهیدتغییریخودکاروکسببهکهنرسیدهآنزمان

پیشازبیشراماوگرفتفراخواهدرامازندگیاززیادیبخشزودیبهتکنولوژیبرمبتنیونوپاهایکاروکسب

.کردخواهدغرقخوددر

هکمادرپنهاننیازیاوکنندبرطرفترراحتنحویبهراماواضحهاینیازکهاندامدههااپاستارتمیانایندر

.کنندبطرفراآنسپسوکنندبیداررااستنشدهبیدارهنوز

بهودکردنداغتباینازاستفادهسوبهشروعافرادازخیلیوشدداغدفعهیکاپاستارتتبایراندرمتاسفانه

.فروختنددروغینایموفقیتداشتندسردررااپاستارتاندازیراهرویایکهافرادی

رسیدندجایبهواندکردهرشدتازگیبهکههایاستارتازاستفادهسومنتظرگرسنهگرگیمانندنیزیکسریو

.هستند

یفهوظگیکیکعنوانبهشماگرفتراآنجلویتواننمیواستدادنرخحالدرتغییراتشرایطاینتمامبااما

وپولبهراافرادیدهیدتغییرراهاملتحرکتمسیربزرگرهبرانمانندتوانیدمیوداریدامروزیجامعهدرمهمی

(کنندتغییرخواهندنمیکهافرادی)کنیدنابودنیزراافرادیوبرسانیدقدرت

بهیاودباشرنجوکردنزندگیدرامدبدونمدتیتواندمیبهااینشودپرداختهبایدکهداردبهایتغییراتهمیشه

بهماوتاستغییردرحالدنیاشرایطاینتمامباولیشودتمامجامعهافرادازتعدادیافتادنکارازوشدنبیکاربهای

...باشیمتغییررهبرانازیکیتوانیممیگیکیکعنوان
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هبمندعالقهکامپیوتر،علومرشتهدانشجویعسگری،محمدرضا
پایتوننویسبرنامهووبطراح.آزادافزارنرمدنیای

:هنویسند

@mr_asg

me@mrasgari.ir
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2014:محصول

دقیقه100:زمان

درامماجراجویی،کمدی،:ژانر

:امتیازات

Wes:کارگردان Anderson

Ralph:بازیگران Fiennes،Tony Revolori،AdrienBrody،

Edward Norton

:جوایز

:داستانخالصه
ایندادننشانبافیلم”امپراطورییکپیشینمکان،روبروکاسابقجمهوری:اروپایقارههایمرزترینشرقیدر“

بودادیسربر”لوتزشهرقدیمیقبرستان”بهرفتنحالدردختریکهدهدمینشانشود،سپسمیشروعهاجمله
و”پستبودابزرگهتل”نوشتهآنرویبرکهدارددستدرکتابیکدخترکهدهدمینشاناست،بعدنویسندهیک

.استنویسندههمانعکسآنپشتبر
میادامهدر.استنویسندگیٔ  دربارهدادنتوضیححالدرنویسندههماندهدمینشانورودمی1۹۸5سالبهفیلم
حوادثردنکنقلبهشروع.کندبیانمنتظرهغیرروشیبهاستشدهنقلاوبرایکهحوادثیازیکیداردقصدگوید

:گویدمیوکندمی
بینرایج”نورآستنی”بیماریازایگونهبودم،یکشدهخفیف”فیوراسکرایب”بیماریدچاروقتیقبلسالچند

آلپهایکوهنپایی”نبلزباد”تفریحیشهردرراآگوستماهگرفتم،تصمیم(عصبیسیستمضعف)زمانآناندیشمندان
فیلم.بوداشکوهبخیلیزمانییککهیاتٔ  دیدنی،پرجریبناییک.بودمگرفتهاتاقبوداپستبزرگهتلتوی.بگذرانم

البجبرایشهتلآنٔ  دربارهکههاییچیزوافتادههتلآندرنویسندهبرایکههاییاتفاقورودمی1۹۶۸سالبه
سافرتمفصلچون.شناسدنمیرااووبیندمیرامهمانینویسندههتلدرروزچندگذشتازپس.دهدمیرانشانبود

وسیوم”اسمبههتلکارکنانازیکیاز.میشناختندرایکدیگرهمهوبودندهتلدرمهمانکمیتعدادبودگذشته
جدیدمهماناینکهپرسدبود،میکردهبرقرارایصمیمیونزدیکٔ  رابطهاوباهتلخلوتیخاطربهکه”ژون

یماینجابهسالدربارسهحداقلورسیدهصبحامروزهمینوهست”مصطفیآقای”اوکهگویدمیاوبه.کسیت
اؤ  دربارهدارندهاآنکهشودمیمتوجهمصطفیآقایهنگامهمینهست،درهتلصاحباوکهگویدآید،می
آقایازنویسندهوبینندمیاتفاقیطوربهراهمدگیرمصطفیآقایونویسندهحمامدربعدروز.کنندمیصحبت

اورایبشامسرگویدمیوکندمیدعوتشامبهرااومصطفی”خریدید؟رااینجاکهشدچطور”:پرسدمیمصطفی
4داراییلمفبعدبهاینجااز.شودمیشروعهمینجاازفیلمانگیزهیجانواصلیداستانوکندمیتعریفراداستانش

آقایطورچکهدهدمینشانوشودمیوارد”گوستاوموسیو”یعنیفیلمشخصیتترینداشتنیدوستواستقسمت
ایناصالکهمفهمیمیورسدمیبزرگیاینبههتلیبهنقاشیتابلوییکدزدیدنازگوستاوموسیوهمراهبهمصطفی

…بلکهنخریدهراهتل

"The grand Budapest hotelفیلم معرفی "

.اریجیناللمنامهفینویسندگیبهتریناسکارنامزد.کاگردانیدستاوردبهتریناسکارنامزد.فیلمبهتریناسکارنامزد

دستاوردرینبهتاسکارنامزد.لباسطراحیدردستاوردبهتریناسکاربرنده.فیلمبرداریدستاوردبهتریناسکارنامزد

موسیقی-دهشنوشتهموسیقیبهتریناسکاربرنده.موآرایشوآراییچهرهدردستاوردبهتریناسکاربرنده.تدویندر

.بافتاوگلوبگلدندیگریجایزه14نامزدیوبرندهوتولیدطراحدستاورداسکاربهترینبرنده.اریجینالمتن

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها

2۶



بیاید؟خوشمانفیلماینازاستممکنچیزهاییچهخاطربه
لاوهمانبیننده.استفیلمشود،داستانمیآنبودنجالبمتوجهوکندمیجلبراهرکسیتوجهچیزیاولین

دیالوگایبازیگرانهایشوخینهآندارخندهنکتهتریناصلیکهاستطرفایکمدیفیلمباکهشودمیمتوجه
رفیطجالبیالعادهفوقداستانبا.شودمیتردارخندهرویممیترجلوهرچهواستآنداستانبلکهدارخندههای

ازفرارواشینقتابلویدزدیدنتا(مصطفیآقایکوچیکاسم)زیرووگوستاوموسیومزهبادوستییرابطهازهستیم
ویدبرگردانعقببهرافیلماگرکهایثانیهچندکوچکهایخندهآنازنهمیدارندواخندهبهراشماهمه…وزندان

زیروماجراجوییهبهمبازببینیدبارچندفیلماگرکهایخندهبلکهنیستنددارخندهدیگرببینیددوبارهراصحنهآن
.استداستاندلدارخندهنکتهزیراخندیدمیگوستاوموسیوو

بارااواهمااست،بیشترفاینزرالفدیدنیوزیبابازیکرداشارهانبهتوانمیکهچیزیترینمهمداستانازبعد
سپازخوبوشدهظاهر(گوستاوموسیو)هتلیکمهماندارنقشدربارشناسیم،اینمیپاترهریهایفیلمسری

درودکنمیبرقرارارتباطآنباراحتیبهتماشاگرکهکردهبازیرانقشاینطوریفاینزرالف.برآمدهنقشاین
دبربیایمشکلآنپسازاگروشودمیناراحتبیایدپیشاوبرایمشکلیاگروشودمیهمراهآنماجراجویی

هایخندهآنازونیستبهرهبیهمهمدیگربابازیگرانشوخیودارخندههایدیالوگازفیلم.شودمیخوشحال
رتدارخندهبرابرچندراهاشوخیوهادیالوگاینخودشخوببازیبافاینزرالفوداردهمایثانیهچندکوتاه
.استکرده

فیلمراتمسفبهوخوردمیفیلمهوایوحالبهکامالواستداشتنیدوستواقعافیلملباسطراحیوصحنهطراحی
ماجراجوییاینباواستخورداربرخوبیمتنموسیقیازهمچنینفیلم.زندمیاندرسونیوسچاشنیجوریک

عاطفیهایصحنهکند،درمیبرابرچندرافیلمهیجانماجراجوییاوجدرکهطوریبهاستهماهنگواقعاجذاب
ایندرمفیلمتنکند،موسیقیمیتردارخندهرادار،فیلمخندههایصحنهدروشودمیبیشترگذاریتاثیرباعث

انجامراخودشوظیفهخوبیبهاستوقوعحالدرنشیبیوفرازپرماجراجوییآندرکهفانتزیوکالیسکفضای
.استداده

اگروداردارباشدالعادهفوقتاداردنیازاندرسونیوسفیلمیککههاییچیزتمامفیلمگفتتوانمیجلمهیکدر
لذتونیایدخوشتانوببینیدرافیلمندارددارند،امکانمشکلاندرسونوسهایفیلمباکالکهنباشیددستهآناز

.باشیدنبرده
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نبریم؟لذتآنازکهشودباعثاستممکنفیلماینازچیزهاییچه
تمامهبتوانیدمینبریدلذتهاآنخاصسبکازوباشیدهایشفیلمواندرسونوسمخالفانازاگرکلیطوریبه

ایرادفیلمیفانتزفضایازاستبسازید،ممکنفیلمازنبردنلذتبرایدلیلیهاآنازوبگیریدایرادفیلمهایچیز

استگنگلمفیداستانواندغریبوعجیبهاشخصیتکهباشیدباشید،معتقدشاکیآنبودنواقعیغیرازوبگیرد

هایفضاازوباشیدنداشتهمشکلیاندرسونوسهایفیلمخاصسبکبااگرکهگفتیمقبالدیگر،ولیایرادهزارو

اینوارداردندامکانبریدمیلذتفیلمدیدنازندانید،حتماکنندهکسلراهاآنونیایدبدتانکالسیکوفانتزی

دروباشیدداشتهایدقیقه100دارخندهماجراجویییکوبشویدکردهخلقاندرسونوسکهجالبیوفانتریدنیای

دیگربامقایسهدرچهاستایرادیهرازعاریفیلمکهنیستمعنیاینبهاینالبته!باشدنیامدهخوشتانآنازآخر

رهاشاهاآنبهکههستندکوچکویٔ  جزیخیلیولیاستواردآنبرهاییایرادکلدرچهوکارگردانهایفیلم

.کنیم
؟نهیاشویمهمراهاشماجراجوییدرگوستاوموسیوباباالخره:آخرکالم

بهاستآمدنکاررویفاشیستدولتیککهدرحالیرابوداپستبزرگبروید،هتلماجراجوییبهگوستاومسیوبا
نهایتدروپردازیدبگریزوتعقیبکنید،بهفرارزندانبدزدید،ازنقاشیتابلویکنید،یکتبدیلبزرگتفریحگاهیک

خودتانبرایراشادوکنندهسرگرمٔ  دقیقه100واستشدههتلصاحبچگونهمصطفیزیروبفهمید
.شویدنمیپشیماندارخندهماجراجوییاینازاخردرباشیدبسازید،مطمعن

JohnnyHiles

:هنویسند

@JohnnyHiles

johnnyhiles26@gmail.com
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ایبرهمکستگیمیکنظرمبهبودخوبخیلیدیدمرو1دوتاکستمنسالم
قبیلهکستگیمبخشمیشهعالیخیلیکنید،تهیهCS:GOبازی

حسین

چاپارخونه
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بهاقدامیکبارCS:GOبازیبرایخوبتنظرازممنونجانحسینسالم
سعیاماودبنشدهانجامرکوردفنیمشکلدلیلبهمتاسفانهاماکردیمضبط

کنیمتهیههمCS:GOبازیازکستگیمیکزودیبهمیکنیم

اقبیله گیک ه

رو در خب بهتره اول با نظر دوست و همراه خوب قبیله حسین حیدری عزیز شروع کنیم که نظر خودشون
د ما چون پیام ایشون صوتی بودن، البته برای ما فرستاده بودند2مورد اولین گیم کست قبیله از بازی دوتا 

.میدهیمقسمتی از پیام رو به صورت متنی قرار 

قبیلهبعدیکستگیمدرهمکاریبهتمایلکهدوستانیازدارهجااینجادرعزیزحسیننظرازاینخب
کیا)@happy722آیدیبههماهنگیبرایمیتوننددوستاناینکنمدعوتدارندCS:GOبازیبرای

ینوکسلآرچهایویدیوکستازیکیمورددرعزیزحسینبدند،همچنینپیامقبیلهداخلیمدیر(حامدی
داشتندمثبتینظرآرچرویnvidiaکانفیگعنوانبا

درکهcasperاسمبهخوبیدوستنظرسراغبریمحاالخوندیمروحسینکنندهخوشحالنظراتخب
دادندنظرکانالهایپستزیردیسالکوالیکامکانمورد

با سالم خدمت همه مخاطبان مجله 
قبیله گیک ها

طبق روال ماه گذشته در این ماه هم 
رو چکیده ای از نظرات دوستان قبیله

برای شما جمع آوردی کرده و در 
ار قالب چاپارخانه قبیله برایتان قر

میدهیم

مخالفراتنظ.بیفزایددیسالیکمگذاشتین،الیکامکانفقطهاپستاینبرا
هستموافقنظراتازترسازنده

casper

تازنهنالیکمیتونهمخالف.نیستشکیهستمفیدومحترممخالفنظر
.نکردهحالبشیممتوجه

اقبیله گیک ه
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اهمیتهحائزهمموافقبهمخالفنظراتنسبتولی

casper

دارهادامهیاشدتموماندرویدتونهایاموزشببخشید

ماتارور

برایدجدیدورهنتونستیممشغلهدلیلبهمیکنهپیداادامهاحتماالهادوره
کنیمضبطاندروید

اقبیله گیک ه

وتندداشسواللینوکسدرموشنجنیواستدیواندرویداندازیراهونصبمورددرعزیزموندوستهمچنین
اینگفتبایددارندروjdkوموشنجنیاستدیو،اندرویداندازیراهمشکلکهدوستانیبهبایدجوابدر

هایشآموزاندرویدهایآموزشبخشدرومراجعهقبیلهسایتبهکافیهشدهضبطقبیلهدرقبالهاآموزش
کنندنگاهروابتدایی

سیریمانجامدرخودتوننظراتبابیشتربعدماهبرایامیدوارمماهشهریورچاپارخانهازبودایندوستانخب
بدیدیاریماروماسترویجلوکه

یمبدقراربررسیموردومطرحقبیلهجلساتدررومورداینمیکنیمسعیعزیزموندوستازممنون
سوالاندرویدهایدورهمورددرکهmataroRاسمبهدیگریعزیزدوستسراغبریمدوستانخب

داشتند

ولیپرایگانچحاالمیشهعالیبزاریداینابرنامهوکتابساختهایاموزشاگراها

ماتارور

رارقروکتابساختمحورپروژهآموزشاندرویددردیتابیسمباحثبرایبله
میدهیم

اقبیله گیک ه

96مهر –بیست و سوم شماره  قبیله گیک ها

مهستیعالیتونهایاموزشمنتظرماایناوجستجومثلمیشمممنونعالیهاره
عالیهمحورهپروژهچوناموزشاتون

ماتارور

روعشروجدیددورهضبطزودیبهمیکنیمسعیانشاهللداریدلطفممنون
کنیم

اقبیله گیک ه

دریستعالیهستیماندرویدتونهایاموزشمنتظردادیدرووقتتوناینکهازممنون
کنیدمی

ماتارور

۳0@happy722

kia.arta9793@gmail.com
وینویسبرنامهبهعالقمندافزار،نرمارشددانشجویحامدی،کیا

آزادافزارهاینرمدنیای

:هنویسند



بهدستASUSستمدتینیستقضیهیهمهاینولیمشهورRaspberryPiسمتمیرههمهذهنباشهIOTبحثوقتی
tinkerوشدهکار boardآیاولیکردهمعرفیدنیابهروtinker boardبشه؟طعمونامخوششاتوتاینحریفمیتونه
tinkerضعفوقوتنقاطوهاویژگیبامیخوایممقالهایندر boardبشیمآشنا.

معرفی
داشتنیدوسترزبریهماننددارهکوچیکیالعادهفوقسایزوقالبکههستSBCاصطالحایابردتککامپیوتریکبردتینکر

یاودارنعالقهرباتیکبهکهکسانیوIoTعاشقان!هاسازندهبرایبیشتربردتینکرمیخوره؟افرادیچهدردبهبردتینکراما
واقعیتبهروهااونمیخوانودارنایدهکهکسانیآخردرو!میخورهبدنانجامبیسازخودشونچیوهمهدارندوستصرفا
.هزینهحداقلباممکنزمانسریعتریندرکننبدل

Tinkerکلیشمای Board
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!تینکر برد یا رزبری، مساله این است 
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احمدزادههژیر

:هنویسند
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نگاهیکدر

Tinkerکهمیفهمیمسریعباالجدولبهتوجهبا Board4تصویرخروجیمخصوصاهسترینگاینچرایچونبیبرندهk
tinkerاینکهبرای!دارهوجودتوجهیقابلینکتهاما!میرسهنظربهانگیزهیجانبسیار board4هایویدیوبتونهkرندررو

tinkerازفقطهستالزمحاضرحالدرشماکنه osیددارروایدیگهعاملسیستمازاستفادهقصداگرپس!کنیداستفاده
tinkerروی4kپخشبرایضمانتیهیچایسوسچونباشیدمواضب boardاما.نمیدهشمابهایدیگهعاملسیستمبا

tinkerقیمت،قیمتسراغبریم boardبهنطقیمکامالرزبریبهنسبتبیشتررمگیگیکوقویتریپردازندهبهتوجهبا
tinkerباانجامقابلهایپروژهاما،میرسهنظر boardعیناشدهانجامرزبریباحاالتاکهایپروژههرگفتبایدخب؟

tinkerبامیشه boardپینهکتفاوتاینبامشابهکامالوبرابرخروجی/ورودیهایپینتعدادلطفبهکردسازیپیادههم
tinkerهای boardروژهپمیتونیدشماکهاینهبهترشقسمتومیکنههمترراحتشمابرایروکاراینوهستنرنگی
tinkerباروسنگینتریهای boardکهکنماضافهآخردر.کنیداجراهمtinker boardبسیارساختکیفیتلحاظاز

raspberryازترساختخوش piیهپیشفرضصورتبهدلیلهمینبهمیشهگرمبیشتریکمیولیهستheatsinkروی
cpuیtinker boardدادنقرار.

۳2




