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نویسنده : بابز

سخنسردبیر

 در خدمت شما هستیم و ۲۴با درود و آرزوی موفقیت برای شما همراهان همیشگی قبیله گیک ها با شماره 
امیدواریم بتوانیم بار دیگر ساعتی شما را با خود همراه کنیم.

آبان ماه امسال قبیله گیک ها وارد سوم سال فعالیت خود شد و خوشحالیم که در این مدت موفق شده ایم
 جامعه ای بزرگ از گیک های فارسی زبان را به دور هم جمع کنیم تا در پلتفرمهای مختلف فضای مجازی اعم

 از(تلگرام،توئیتر،فیسبوک،یوتیوب،آپارات،اینستاگرام ، دیسکورد و...) با یکدیگر به تبادل اطلعات بپردازند و
از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

در این دو سالی که از تشکیل قبیله گیک ها میگذرد دوستان زیادی به ما در رسیدن به هدفمان که همانا برپایی 
جامعه ای پویا و مولد اطلعات بود کمک های فراوانی کردند. بعضی از این دوستان بنا به دلیل مختلفی بعد از 
مدتی از جمع ما رفتند و دوستان جدیدی جایگزین آن ها شدند و بعضی دیگر از دوستان همچنان در کنارمان 

هستند و مشتاقانه و داوطلبانه به هر نحوی که بتوانند به قبیله گیک ها و اهدافش کمک میکنند.
دوستان زیادی در این مدت برای قبیله گیک ها در اقدام به تولید محتوای (نوشتاری،صوتی،تصویری)گیکی 

کرده اند بعضی از این مطالب در قالب یک مطلب منتشر شده اند و بعضی دیگر بصورت سلسله مطالبی منتشر
 شده اند و همچنان نیز ادامه دارند.

قبیله گیک ها همیشه بر این موضوع تأکید داشته است که سعی میکند فقط مطالبی را منتشر نماید که تولید 
شده توسط نویسندگان آن باشد که متأسفانه در گذشته بدلیل مختلف در بعضی موارد مطالبی در قبیله گیک ها

لل در سایتهای دیگر منتشر شده بوده اند.  منتشر شده است که قب
بهمین دلیل تصمیم گرفته ایم در سال سوم فعالیتمان فقط مطالبی را منتشر نمائیم که برای اولین بار در فضای
لل به همین دلیل در چند ماه اول سال سوم شامل تقلیل   مجازی از طریق قبیله گیک ها منتشر شده اند. احتما

تعداد مطالب در هر شماره خواهیم بود که امیدواریم با همکاری شما دوستان عزیز بتوانیم تعداد مطالب را 
بیشتر کنیم.

یکی از اخبار خوبی که در این ماه برای شما دوستان عزیز داریم بازگشت دوباره دوست خوب و فعالمان آقای
 محمد مهدی خلعتبری مدیر بخش ویدیوکست قبیله گیک ها به جمعمان است که امیدواریم با حضور فعال و

 همیشگی خود دوباره شاهد فعالیت بیشتر بخش ویدیوکست قبیله گیک ها در آینده باشیم.

در پایان و مثل همیشه باز هم از همه شما دوستان و همراهان همیشگی صمیمانه درخواست میکنیم تا با ارسال
 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در هرچه بهتر شدن قبیله گیک ها یاری نمائید.
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ک  هاتولد دو سالگی قبیله گی

هرپاییزنویدآغازماستوچهخوشبودایندومینپاییز

بب کامپیوتری تبدیل به مجموعه ای شامل مقالت، بخش ویدیوکست های  طی دو سال گذشته، قبیله گیک ها از مجله ای مختص مطال
بی کامپیوتری و بخش پادکست های موسیقی شد، سایت این مجموعه توسط دوستان خوبمون طراحی و مدیریت شد و بعد از آن،  آموزش
بخش فروشگاه قبیله گیک ها راه اندازی شد و تلشا کردیم مجموعه ای در حد توان و تلشمون برای شما عزیزان فراهم کنیم تا بتونیم 

رضایت شما و دل خودمون رو به دست بیاریم.
همه ما برای رسیدن به اهدافمون با هم و در کنار هم، برای هرچه پربار شدن این مجموعه تلشا کردیم و از حمایت ها و همچنین 
بی شما عزیزان نهایت بهره رو می بریم. در ادامه به شرح مراسم تولد دو سالگی قبیله گیک ها می پردازیم، از  پیشنهاد ها و انتقادها

همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم:

اولین روز شروع همکاری با قبیله گیک ها رو هیچ وقت فراموشا نمیکنم، روزی که بابز برای نویسندگی در مجله از من دعوت کرد و من 
با استرس اینکه تا به حال برای هیچ مطلب علمی ای دست به قلم نشدم، (از وقتی به خاطر میارم نویسندگی رو دوست داشتم و همیشه 
لا دو یا سه تا دفترچه یادداشت  همه محتویات ذهنم رو یادداشت میکردم، شاید بهتره اینطور بگم که لوازم اتاق من در هر گروه سنی حتم
خوشگل داشت که برای من همه چیز بودن) دو دل بودم که چه جوابی باید بدم، بی درنگ محتویات ذهنم رو در پاسخ گفتم و بابز با 
شکیبایی هرچه تموم تر این جمله رو جواب داد: “بیا ما کمکت میکنیم” و از همون روز برای نوشتن اولین موضوع دست به کار شدم و 

تلشا کردم همه چیز خوب پیش بره.
لل دوستانه قبیله بود، ما بارها و بارها تو جلسات مختلف  همون روزهای اول موضوعی که توجه من رو به خودشا جلب کرد محیط کام
تصمیم می گرفتیم تا روشا جدیدی رو اعمال کنیم اما بعضی وقت ها جوری که می خواستیم پیش نمیرفت و دوباره و دوباره تست می 
کردیم. توی این راه حسابی خسته شدیم و هنوز هم خیلی موارد دیگه ای هست که باید اجرایی بشه، خیلی ها شاید نتونستن دووم 
بیارن و  متأسفانه با توجه به مخالفت جمع از ما جدا شدن، خیلی ها خواستن برن و ما زورمون رسید و اجازه ندادیم و اما خیلی از 

دوستان به این جمع اضافه شدن و ما از حضورشون دلگرم شدیم.
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بعرق به  بر من، خیلی همه چیز سخت گذشت، بدون اینکه یک بار هم تجربه ویرایش متن مجله رو داشته باشم برای  تو اولین شماره حضو
قبیله قرار شد تو این موقعییت بحرانی مسولیت کار رو به عهده بگیرم و دقیقا یادمه که فقط سه روز فرصت داشتم و یه مشکل اساسی 
لا :) ) مجله بود که هیچ جوری نمیشد درست سرهمش کرد و در نهایت شد، اما بعد  تو اون سه روز، تمپلیت سه ستونه (اونو یادتونه حتم
ها متوجه شدم متن یکی از هم گروهی هامون نصفش تو مجله بود و نصف دیگه اشا متاسفانه نبود و اما به دلیل اون حجم کار دوستان 

لطف کردن و هیچ چیزی رو به روی من نیاوردن:)
از اون روز دوسال گذشت و برای من قبیله همیشه شبیه به کودکیه که داره جلوی چشمای خودم پا میگیره و بزرگ میشه و من هر 
لحظه میبینم چطور نیازهاشو از ما طلب میکنه و هیچوقت این حس تموم نمیشه و هرسال برای تولدشا هر کاری بتونم انجام میدم 

چون وجودشا برای من با ارزشه. 
شاید برای شمایی که این متن رو می خونید این حس خیلی با معنی نباشه، اما باید باشید و خودتون ببینید، که چطور چند صفحه 
مجازی به وجود میارید و بعد مجله شدن، سایت شدن، مجموعه شدن، بزرگ شدن، بزرگ شدن و بزرگ شدنش رو می بینید و چه لذتی 
لا لذت می بری از این پیشرفت و  بن خیلی ها میشه و تو حتم بورد زبو از این بالتر که دسترنج تلشا و همدلی خودت و دوستات اینجور 

نتیجه مثبت.

به عزیز ما باز هم  خب بریم سراغ تولد، برنامه ریزی ها از اوایل تابستون شروع شد، خیلی مهم بود که همه چیز خوب پیش بره و قبیل
باعث افتخار خودشا و ما بشه، به همین خاطر یکی از بهترین رستوران های بام لند در محدوده دریاچه چیتگر با کیفیت عالی و فضایی 

بی نظیر انتخاب شد تا برای صرف ناهار به اونجا بریم و بعد از اون به کافی شاپی زیبا برای صرف کیک و چای رفتیم.
بشا پر ثمر، با هم بودن برای بزرگ شدن قبیله و آشنایی با دوستان جدید بود. دوستان  هدف از برگزاری این جشن، شادی یک سال تل

همیشگیمون با گرمای حضور پر مهرشون جشن کوچکمون رو صفایی تازه بخشیدن.
بهتره همین جا، جای تک تک دوستانی که نتونستند تشریف بیارن رو خالی کنم و پیشنهاد کنم که برای سال بعد حتما در کنار ما این 

روز خاص رو جشن بگیرن و شادی های این اتفاق خوشا رو دو چندان کنن.
بس کار :) بگذریم از اینکه چقدر خوشا گذشت و دیداری تازه شد و قراری بود پر از حرف های نگفته و بحث های مل

امسال تصمیم بر این شد که به دلیل غیبت های گاه و بی گاه مدیر بخش ویدیوکست ها جناب آقای خلعتبری و به پاس قدردانی از 
زحمت های بی دریغ ایشون، افتخار برشا کیک نصیب ایشون بشه و این دومین جشن پاییزی رو به زیبایی و به یاد تک تک شما 

دوستان عزیز به پایان رسوندیم.
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آرچ را یکبار تجربه کنیم

آرچلینوکستوزیعدوستداشتنیوجذابدرعین
خشنوبیاعصابحال

را  آرچ  یکبار  باید  چرا  م  بگویی ه  مقال ن  ای در  م  میخواهی
 کنیم.امتحان

آرچ  عاشق  ا  ی افراد  س  و/لینوک گن دنیای  در  ه  این ت  واقعی
هستند و هیچ توزیع دیگری را قبول ندارند یا روی توزیع 
های دیگه هستند و آرچ را توزیع بیخود میدانند که باعث 

هدر دادن وقت است.
ولی  لینوکس هستند  آرچ  عاشق  ا  ه بعضی  ا چرا  واقع ا  ام

بعضی ها اصل ازشا خوششون نمیاد؟
بهتره قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم یکم بیشتر با 

آرچ آشنا بشیم
هدف  که  یه  گنولینوکس ع  توزی ک  ی م  اس س  لینوک آرچ 

اصلیش سادگی و سبک بودنه
اما اینا یک سری کلمات کلیشه ای شده سادگی و سبک 
تونسته  آرچ  ع  توزی چطور  چطوری؟  م  بفهمی د  بای بودن، 

سادگی و سبک بودن رو ملک اصلیش قرار بده؟
هیچیخب جوابش سادست با نداشتن 

شاید براتون عجیب باشه چطور هیچی؟ خب آرچ درواقع 
هیچی نداره حتی یک بسته ساده چند خطی، درواقع شما 
در آرچ از هیچی یک سیستم عامل میسازید با کنار هم قرار 
کمی  ه  البت و  د  ش ب  جال وای  ا،  ه ته  بس ک  ت ک  ت دادن 

ترسناک
منظور از هیچی این نیست که هیچ بسته و پکیجی برای 

این 
یک  ل  مث ه  این منظور  ه  بلک نشده  ه  نوشت ل  عام یستم  س
ساختمون که اول هیچی وجود نداره و کم کم با ساختن 
قسمت های مختلف ساختمان شما شکل میگیره در آرچ 
هم خود کاربرا باید بسته های مورد نیاز خودشون رو کنار 

همدیگه قرار بدند و سیستم عامل خودشون رو شکل بدند.

براتون  بزارید  باشه  گنگ  کمی  ا  شم برای  بخش  ن  ای د  شای
بازترشا کنم

سیستم عاملی مثل اوبونتو یا مینت رو در نظر بگیرید که شما 
فایل  رو از سایتش دانلود و اقدام به نصب میکنید چندتا سوال 
ازتون میپرسه مسیر نصب و در انتها بعد از ساختن نام کاربری 
و کلمه عبور سیستم عامل شما نصب میشه یعنی در واقع خود 
شرکت بسته های مورد نیاز برای اجرای معمولی سیستم عامل 
مسیر  یک  بهش  فقط  و شما  داده  قرار  کنار همدیگه  در  رو 
میدید که در اونجا کپی بشه حتی اگه کامپیوتر شما بلوتوث 
نداشته باشه بسته های راه اندازی بلوتوث روی سیستم عامل 
شما وجود داره و کلی بسته دیگه که ممکنه هیچوقت ازشون 
استفاده نشه و درواقع بسته های اضافی روی سیستم عامل 
شما هستند که باعث کند شدن سیستم عامل میشند البته 
این  امروزی  افزار های  بالی سخت  ا مشخصات  ب بگید  شاید 
کندی به چشم نمیاد اما خب باز هم بسته های اضافی روی 

سیستم عامل شما وجود داره که ازشون استفاده نمیشه
تا  کاربره  ه  ب انتخاب  ق  ح دادن  کرده  آرچ  ه  ک کاری  ب  خ
کاربرانش بتونند بسته های مورد نیاز خودشون رو در کنار هم 
دیگه قرار بدند و سیستم عاملشون رو شکل بدند البته باید بگم 
در این بخش هست که بعضی افراد عاشق آرچ میشند و بعضی 
ها متنفر، کسایی که بتونند کامل بسته هارو در کنار همدیگه 
ه نوعی شیفته آرچ میشند و نصب سیستم عامل  قرار بدند ب
نخواهد داشت چون سوار شدن  ی  لذت ا  اونه برای  دیگه  های 
ماشینی که یکی دیگه درست کرده باشه با سوار شدن ماشینی 

داره و بخش که خودتون درست کرده باشید خیلی باهم فرق 
دوم افرادی که موفق به نصب آرچ نشده و با گیجی و دلسردی 

برمیگردند سراغ یکی از توزیع های دیگه
دادن این قابلیت به سیستم عامل باعث شده آرچ لینوکس یک 

توزیع ساده و سبک باشه
سادگی و سبکی به اندازه نداشتن یک رابط گرافیکی تا اندازه 
ای که مدیر بسته آرچ هم بدون رابط گرافیکی هست البته این 
ا سلیقه خودشون رابط  ب از خوبی های آرچه که کاربرا  یکی 

های گرافیکی رو نصب میکنند
ا اینجا فهمیدیم که آرچ سیستم عاملی هست که در  خب ت
اون بسته  بسته های روی  انتها  در  و  نداره  ابتدا هیچ چیزی 

مورد نیازه کاربره.های  
حال باید بفهمیم آرچ جدا از سادگی و سبکی چه خوبی برای 
کاربرانش داره چون با سخت افزار های الن کند بودند سیستم 

عامل ها خیلی به چشم نمیاد (البته جدا از ویندوز)
خوبی که آرچ داره یاد دادن بخش های زیری سیستم عامل به 
های  بخش  خیلی  ا  ب ه  میکن نصب  رو  آرچ  که  کاربره، کسی 
سیستم عامل آشنا میشه،  البته دانستن این اطلعات در مورد 
که  معمول  افراد  برای  ل  عام یستم  س ف  مختل های  ش  بخ
هدفشون فقط استفاده از سیستم عامله مهم نیست چون در 
اول نصب  از  اون رو  عاملی دوباره  صورت خرابی هر سیستم 

میکنند یا به کسی که بلده مراجعه میکنند
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سیستم  ز  ری ه  ب ز  ری از  د  دارن ه  علق که  افرادی  برای  ی  ول  
عاملشون آگاهی داشته باشند آرچ لینوکس یک رویای قابل 

لمسه
انتخاب کنه  لینوکس رو  ه کسی نمیگیم آرچ  اینجا ما ب در 
چون آرچ لینوکس نیازمند وقت خیلی زیادیه تا بخش بخش 
که  ر  بیشت وقت  البته  صد  و  بشه  چیده  همدیگه  کنار  اون 
آرچ  ه سراغ  ب که  افرادی  ی  بشه، خیل برطرف  اون  مشکلت 

ا هدف  ب اون میان  و بخش های مختلف  لینوکس  یادگیری 
میان تا بخشی از سیستم عامل دچار ایراد بشه و آنها مشکل 
رو بطرف کنند که به واسطه این کار اطلعاتی در مورد اون 

پس آرچ رو  بخش کسب میکنند، این کار نیازمند وقت زیادیه
 نباید به افرادی که مشغله کاری زیادی دارند

پیشنهاد کرد برای کسی که برنامه نویسه وقتش با ارزشا تره 
ا برای حل مشکلت  که برای برنامه نویسی گذاشته باشه ت

آرچ.

بیایددرموردیکامکانخوبآرچصحبتکنیم،
قابلیترولینگریلیزبودنآرچ

 که بعد از رسیدن به یک بهینگی نسخه جدید رو منتشر  
میکنند اما در آرچ شما نسخه ای از اون رو ندارید شما کافیه 
یک بار آرچ رو نصب کنید تا از نصب مجدد سیستم عامل و 
ریلیز  رولینگ  قدرت  ن  ای د  بشی د خلص  جدی های  نسخه 
بودنه که شما یک بار نصب میکنید و برای همیشه استفاده 
میکنید ،هربار کافیه فقط بسته های نصب شده روی سیستم 
عامل رو به آخرین نسخه های موجود آپدیت کنید شما لزم 
نیست منتظر انتشار نسخه جدید آرچ باشید تا قابلیت های 
جدید یا آپدیت های مختلف رو داشته باشید یک بار آرچ را 
انتشار  نصب کنید همه قابلیت هارو خواهید داشت درواقع 
آرچ لینوکس یک تصویر لحظه ای از از بروزرسانی بسته های 
موجود با بسته های کنونی است تا شما نسخه نهایی آرچ را 

داشته باشید.

رولینگ ریلیز بودن به چه معناست و چه تفاوتی میان سیستم 
عامل هایی که رولینگ ریلیز هستند با دیگر سیستم عامل ها 

وجود داره؟
این سوال شما سیستم عامل ویندوز رو در نظر  برای جواب 
ا اسم جدید و  بگیرید که هر چند سال یک سیستم عامل ب
امکانات و آپدیت های جدید به بیرون عرضه میشه برای مثال 

اومدند و باید منتظر نسخه های  ۱0و  8و بعد از اون  7ویندوز 
بعدی با اسم های مختلف و ظاهر های متفاوت هم باشیم، تا 
اینجای کار رو همه بلد هستیم که هر نسخه از ویندوز بیاد ما 
از اطلعاتمون یک پشتیبان تهیه میکنیم و یا اطلعات رو به 
پارتیشن های دیگه انتقال میدیم و سیستم عامل قدیم رو پاک 
و نسخه جدید ویندوز رو نصب میکنیم و دوباره شروع به نصب 

این روشا درایور ها و برنامه های خودمون روی اون میکنیم. 
های  توزیع  از  یار  بس و  ویندوز  های  ل  عام یستم  س در 

/لینوکسی یافت میشهگنو

خب با دانستن این اطلعات از آرچ حال باید به این سوال 
جواب بدیم که آرچ لینوکس برای چه افرادی مناسبه؟

معمارها  ین  مهندس ه  ب رو  آرچ  ا  م ت  گف د  بای ش  جواب در 
گرافیستان برنامه نویسان و افرادی که کارشون از سیستم 
عامل استفاده از یک یا چند نرم افزار خاصه و جز اون کاری 
دیگه ای با سیستم عامل ندارند پیشنهاد نمیکنیم، درواقع 
ا سیستم  ب انداختن  برای کل  وقت  که  افرادی  ه  ب رو  آرچ 
عامل دارند و علقمندند به زندگی کردند در دنیای تاریک 
ترمینال برای حل مشکلت آرچ، پیشنهاد میکنیم این افراد 

باید یک بار آرچ را امتحان کنند.
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Ansible

درنهایت  یه زمانی میرسه که شما سرور یا سرور های خودتون رو 
: سرورهایی را که نیاز دارید  اون ها رو کانفیگ کنید کانفیگ کنید 

بزنید و دستی کانفیگش  SSHدر شرایط عادی باید  به هر کدوم 
وارد  ۱00کنید ممکنه  ترمینال  و دستی توی  و هرکدوم  دستور 

کنید مثال :  نصب کردن بسته ها، ویرایش فایل های پیکربندی و 
غیره، اما این داستان میتونه خیلی زمان شما رو بگیره و اعصاب 
 ، شه  کم  شما  ی  کارای ی  مدت از  د  بع ه  ممکن ه  کن خورد  رو  ا  شم
انسانی وارد میشه و کل داستان و خراب  اینجاست که خطاهای 
ه برای ادمین خسته کننده باشه که یه  !!! یا حتی  میتون میکنه 
بده،  انجام  و روی چندین سرور  و تکراری  روتین  کار های  سری 

 های پیچیده دارید مثل داشتن یک Taskتصور کنید یک سری 
 OpenStack cloud  در برنامه خودتون ، انجام این کارها به

.اگر شما در یک شرکت درست صورت دستی دیوانگی بیش نیست 
و حسابی کار کنید ،مدیر ارشد سیستم اگر متوجه شه شما دارید 
کل دستورها رو دستی خودتون وارد میکنید ممکنه عصبانی بشه و 
شمارو اخراج کنه ، بله این کامل درسته در بیزینس های واقعی 

کسی با شما شوخی نداره.
حتما متوجه این شدید که برای حل این مشکل شما نیاز به ابزار 

confguration  های مثل management  یه د  داری
مثثثل های  Pupet یثثا Asnible چیزی  ابزار  ایت   ، 

  confguration management tool  راه میتونه 
 هستین یا Developer حل مناسبی برای شما باشه، اگر شما

SysAdmin و دنبال یه ابزار خوب Automate  میگردین
. اینکه خواهد بود Ansible به نظر من بهترین ابزار برای شما

چیه ؟ Ansibleفرقش با بقیه ابزار ها چیه بمونه برا بعد، اما 

Ansibleچیست؟
از یک کتاب هست . این اسم یه اسم علمی تخیلیه گرفته شده 

ansible  تواند ی  م ه  ک است  ی  تخیل ارتباطی  تگاه  دس یک 
Ursula  اطلعات را سریعتر از سرعت نور انتقال بده که نویسنده

.  K Le Guinاسم بثثه  کتابثثش  در  را  مفهوم  ایثثن     
’  Rocannon s World دیگه ندگان  نویس و  کرد،  اختراع   

Le  داستان های علمی تخیلی این ایده رو از Guinگرفتند .
Michael  ، دقیقتر بخوام بگم DeHaanخالق   Ansible 

کتاب نام  از  رو  م  اس ن  “ای  ’  Ender s Gameتوسط ه  ک  ” 
  Orson Scott Cardنیز  ۲0۱۳(در سال   نوشته شده گرفته

Gavin فیلمی با این نام توسط  Hoodساخته شد (
’ در” کتاب  Ender s Gameاسم ” ansible برای کنترل  

تعداد زیادی از کشتی های راه دور در یک زمان، در فواصل خیلی 
.وسیع استفاده میشده

حال به عنوان یک استعاره از این اسم برای کنترل سرورها از راه 
.دور استفاده میشود

چطورکارمیکند؟Ansible ابزار

را در عمل نشان  Ansible تصویر زیر نمونه مورد استفاده
.می دهد

م اس ه  ب یوزر  ه  کانفیگ  Ansible از Stacy ی برای 
 استفاده میکنه تا بتونه Ubuntuسرور مبتنی بر  ۳کردن 

Nginx رو روی اونها اجرا کنه .Stacy یک اسکریپت 
Ansible نوشته به اسم .webservers yml در ، 
Ansible کریپت اس ک  ی ه  گفته  playbook ب

 تعریف میکنه که کدوم هاست playbook.یک میشود
اسم Ansible دوراقع در( ه  remote  ب servers 

ه میش ه  بشه) شناخت تفاده  اس گ  کانفی برای  د  یک بای و   .
فهرست مرتب شده از وظایف برای انجام در آن سرورها را 

ما های  ت  هاس مثال  ن  ای در  میشود.  ل  ۱web شام  ،
۲web ۳ وweb  هستند و کارای که در آنها باید انجام

: بشه اینا هستند
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nginx نصب –۱ 
nginx - ایجاد فایل کانفیگ۲
nginx - استارت کردن سرویس۳

  با نامplaybook  را اجرا میکنه ، فعل در این مثالplaybook  چطور اینStacy در مقالت بعدی صحبت خواهیم کرد که
.webservers ymlذخیره شده که میشه با دستور زیر اون رو اجرا کرد 

$-  .ansible playbook webserversym
Ansible باطات ع یثثک  ارت ق ۳web  ,۲ ,۱ را بثثثه صثثورت موازی بثثا   SSH    دروا web and web ت اولین های یکن، درن یجاد م  ا

ل اولین دستور نثثصب  پثثکیج ثا ن م ی هد کثثرد در ا جرا خوا  تثثوسط دستور nginx دستور در لثثیست هر سثثه سثثرور را بثثثه صثثورت همزمان ا
apt یباشد قع)  م یکند Ubuntu دروا نیجر بثثرای نثثصب بثثسته ها استفاده م ین پثثکیج م ین دستور (از ا ین playbook بثثنابرا  بثثرای ا

ند دستور زیر است .کثثار چیزی مان

- :  name install nginx
          : =Apt name nginx

  بعد از اجرای یه سری کارای دیگه هم میکنه:Ansibleهمچنین 
 را نصب می کنه. nginx. یک اسکریپت پایتون ایجاد میکنه که بسته ۱
۱web. اسکریپت را به ۲ ، ۲web ۳ وweb .کپی میکند 
۱web. اسکریپت را در ۳ ، ۲web ، ۳web .اجرا میکند 
. صبر میکنه تا اسکریپت برای تمام موارد اجرا شود. ۴

 سپس سراغ کار بعدی در لیست حرکت میکنه و از طریق همین چهار مرحله آنها را انجام میده. خیلی مهمه که توجه داشته باشید:
Ansible ی کثثند جرا م یزبان ا ور موازی در تثثمام م  .هر کثثار را بثثه ط
Asnible  ی ماند تثثا تثثمام هاست ها قثثبل از رفتن بثثه کثثار بثثعدی کثثار قثثبلی را تثثمام کثثنند نتظر م  .م
Ansible ی کثثند جرا م ی کثثنید ا شخص م ها را م یبی کثثه آن  .وظایف را بثثه تثثرت

امیدوارم براتون مفید باشه، هر سوالی داشتن میتونید در گرو.ه قبیله در تلگرام مطرح کنید
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آزادی در سیستم دانشگاهی 
!سما

سیستم دانشگاهی سما چیه؟
سیستم سما  یک سیستم دانشگاهی برای مدیریت انتخاب  

آموزشی واح های  کار  انجام  کل  در  و  استادان  ی  ارزشیاب د، 
هست و اکثر دانشگاه های کشور دارن از این سیستم استفاده 

میکنن!

مشکل این سیستم چیه؟
 از مشکلتی که این سیستم برای ما دانشجو ها بوجود یکی 

میاره ارزشیابی اساتیده! قبل از اینکه ترم تموم بشه و بخوایم 
امتحان بدیم تا یه زمانی وقت داریم که ارزشیابی اساتید رو 

ارزشیابی برای هر استاد حدود  ا سؤال  ۳0انجام بدیم. در  ت
وجود داره، برای رشته های مهندسی خیلی زیاد نیست ولی 
دوستم  که  بود طوری  زیاد  پزشکی خیلی  رشته های  برای 

روز باید وقت بذاریم تا این ارزشیابی رو پر کنیم.  ۱میگفت ما 
 اگه تو اون زمان ارزشیابی نکرده باشیم، ترم بعد که میخوایم 
انتخاب واحد کنیم سیستم برای ما دیرتر از بقیه دانشجو ها 
بعد  ترم  میشیم  ا مجبور  م و  پرمیشن  و کلسا  میشه  فعال 

بگیریم یا تلشا کنیم اضافه بر ظرفیت بگیریم!

اه حل ؟ر
ه  ا استفاده از اون میتونید افزون  ای براتون آماده کردم که ب

لا با تعیین درصد رضایتتون از استاد، تمام گزینه هارو با  صرف
این استاد  از  ! یعنی شما میگین  بزنین  یک کلیک علمت 

ه برای تمام سؤالت نصف گزینه ۵0 افزون ٪ رضایت دارین، 
.هارو در نظر میگیره

از اساتیدمون درباره پرکردن همه گزینه ها بصورت یکسان 
 این سیستم زمانی که همه ی پرسیدم  و  اونها بهم گفتن

باشن  نمره  ن  بیشتری ا  ی ن  کمتری ت  حال روی  ا  ه ه  گزین
ارزشیابیتون حذف میشه. برای همین یه گزینه دیگه گذاشتم 
برای دور زدن فیلتر آماریشون که فعال باشه میاد به صورت 
تصادفی یه مقداری که از امتیاز رو کم یا زیاد میکنه و اینی 
که حال چند گزینه در میون این اتفاق میوفته بازم رندومه 
جوری که ردیابی نشه. یه گزینه دیگه هم وجود داره که اگه 
این  ن  میتونی میشن،  م  ه ال  ارس فرم  اطلعات  ه،  باش فعال 
ا بتونین تغییراتی روی اطلعات  گزینه رو غیر فعال کنین ت

بدین.

دیگه چیکار میشه کرد؟
از مشکلتی که دانشجو ها هرترم دارن، ساخت  یکی دیگه 
برنامه درسیه. هرترم بعد از انتخاب واحد دانشجو ها باید یه 
برگه بگیرن دستشون و بنویسن هر کلس قراره کجا برگزار 

...بشه، چه ساعتی و 
ای که این افزونه داره تولید برنامه هفتگیه. یه قابلیت دیگه 

کافیه دانشجو بره داخل صفحه  واحدایی که انتخاب کرده، و 
بعد توی افزونه گزینه ساخت برنامه درسی رو بزنه تا برنامه 

درسی خودشا رو به صورت گرافیکی ببینه:

:بعد از انتخاب

بعد از انجام اینکار اطلعات دروس توی مرورگر ذخیره میشن 
و دفعات بعدی میتونین بدون مراجعه به صفحه دروستون، با 
انتخاب همین گزینه توی هر صفحه ای برنامه درسیتون رو 

.ببینین
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نویسنده :  جعفر آخوندعلی



  

رادیوهای وایرلس

 به عنوان یک ۲007لیگو ویو یک شرکتی هست که در سال 
ارائه خدمات وایرلس شروع به فعالیت کرده است و  شرکت 
توانست در کشورهای مختلف از جمله ایران بازار خود را پیدا 

point  . لیگو ویو با ساخت دیوایس های کند to point 
point   و to multipoint نیاز شرکت های   توانست 

.بسیاری را رفع کند
رادیوهای لیگو ویو به چند سری تقسیم بندی شده اند که در 

سری از آن را ملحضه می نمایید. ۳ادامه با 

LigoDLB

Point   این سری از رادیوها برای کاربردهای to Pointو  
  Point to Multipoint باندهای در  و  ۵   ۲گیگاهرتز 

گیگاهرتز طراحی شده اند. این سری برای سمت سرور و هم 
سمت کلینت مدل های متنوعی را در اختیار کاربر های قرار 
می  کاربران  ه  ب العاده  فوق  ت  اینترن ه  ک های  شرکت  است. 
باند های مجاز  توانند در  اپراتورها می  دهند مناسب است. 

داشت پروتکل شبکه های خود را به یکدیگر متصل کنند. با 
اختصاصی قادر هستند ارتباط خوب را در محیط های پر نویز 

مگابایت  ۱70 باند بال در مقیاس داشته باشند. دارای پهنای
در ثانیه هستند.

همچنین با بررسی امکانات و مقایسه با دیگر برندهای موجود 
.در بازار قادر خواهند بود که بهترین انتخاب را داشته باشند

از زمان های قدیم برای برقراری ارتباط با یکدیگر از راه دور 
. برای نیاز به وسیله ای بود که بتواند این ارتباط را ایجاد کند

و  ایجاد کردند  را  امر دکل های مخابراتی  این  یافتن  تحقق 
توانستند بین مراکز مورد نیاز خود ارتباط برقرار کنند. مانند 
مختلف  نقطه  د  چن ا  ی دو  از  ه  ک تاکی  ی  واک های  یم  ببیس
باشند. داشتثثثثه  تماس  باهثثثثم  توانسثثثثتند 
ا گذشت زمان شرکت های بسیاری در این عرصه به  حال ب
تولید و ساخت وسایل بیسیم و وایرلس پرداختند و توانستند 

ر گسترشا دهند ت و گسترده  را در مقیاس وسیع  با ارتباط   .
توجه به پیدایش این راه نیاز بود تا هر ساختمان و یا مرکز 
دریافت  و  ارسال  در  اخلل  ایجاد  بدون  د  باشن قادر  ارتباطی 
با  را  های  دکل  خود  بنای  روی  بر  ز  مراک ر  دیگ از  اطلعات 
و  آب  ل  مث های  شرکت  مثال  بطور  کنند.  ب  نص بال  ارتفاع 
، پلیس راه داری و جاده ، شرکت های مخابراتی و  فاضلب 
شرکت های دیگر از این دکل ها بر روی پشت بام خود نصب 
برقرار  را  خود  با  مرتبط  ز  مراک ر  دیگ ا  ب ارتباط  ا  ت د  ان کرده 

نمایند.
از این رو شرکت های که در زمینه ساخت و فروشا رادیوهای 
بیسیم فعالیت دارند به میدان آمدند تا نیاز شرکت ها را رفع 

. برند های بسیاری در این امر توانستند برای خود نام و نمایند
شهرتی بدست آورند. در این مقاله به بررسی یکی از برند های 
فعال در این زمینه پرداخته می شود تا با بیشتر با انواع این 

دستگاه ها آشنا شوید.
یکی از برندهای که در فروشا و ارائه خدمات وایرلس در ایران 
در مورد آن بحث کنیم  قرار هست  ا  م و  فعالیت می کنند 

.دیوایس و دستگاه های رادیویی شرکت لیگو ویو می باشد

LigoPTP

یکی از پرکاربرد ترین سری رادیوهای لیگو ویو شناخته می 
 شود
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.مدیریت و گیگاهرتز هستند و عملکرد بسیار بالیی دارند۵و از لحاظ کارایی متمایز طراحی شده است. این سری از رادیوهای وایرلس 
. مورد استفاده قرار می گیردPTPنصب این سری از رادیو های لیگو ویو ساده می باشد. به طور اختصاصی برای پروژه های 

LigoPTMP

. برای پروژه های یک در این سری استفاده کرده اند  LigoPTP از سری محصولت جدید لیگو ویو است که از تمام جزیئات اصلی 
استفاده    LigoBase قدرتمندی که در محصولت   CPUاز    LigoPTMP   نقطه به چند نقطه اختصاص داده شده است..در سری

..مگابایت در ثانیه تخمین زده شده است ۶00. سرعت انتقاال در این رادیو می شود به کار رفته است

در شماره های آینده بیشتر در این خصوص مطلب قرار داده می شود تا مخاطبان علقه مند بتوانند بیشتر با امکانات این رادیو آشنا 
.شوند  . 
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[نفوذ کثیف]آشغال کردی 

مهندسی اجتماعی همواره کارسازترین روشی است که هکر 
. اگه بخوام خلصه بگم در های حرفه ازشا استفاده میکنند

روانشناسی  های  تکنیک  از  هکر  یک   ، اجتماعی  مهندسی 
استفاده کنه. مثل  ء  از شما سو  اینکه  برای  استفاده میکنه 
ممکنه در حمل کردن بار از بازار تا خانه به شما کمک کند 
فقط برای اینکه آدرس خانه تان را پیدا کند ! یا با استفاده از 
حس ترحم شما را وادار به انجام کاری کند که شما در حالت 
معمول انجام نمیدهید. هکر ها با مهندسی اجتماعی درعوض 
، کاری میکنن  اینکه وقت صرف شکستن پسوردتان بکنن 

خودتون پسورد رو بهشون بدین! (مثل فیشینگ)

اجتماعی  ی  مهندس های  روشا  ن  تری ب  جال از  ی  یک ا  ام
. در این روشا هکر با جست و جو در زباله آشغالگردی است

زباله  را بدست می آورند. خب حال  اطلعات زیادی  هایتان 
هکر  یک  و  میخوره  درد  ه چه  ب میریزم  دور  من  که  ی  های
چطوری میتونه با آشغالگردی به من نفوذ کنه ؟ برای نفوذ و 
اطلعات  اون شخص  مورد  در  د  بای کردن یک شخص  هک 
میتونه  دور میریزه  که هر کسی  هایی  ه  زبال و  آورد  بدست 

اطلعات زیادی رو راجع بهش بده.
! بزارین برم یه سر به سطل زباله خودم بندازم ... خب اوکی 

رسید های بانکی که دارم دور میریزم میگه من وضعیت ثابتی 
تو  پول  زیاد  معمول  کل  در  ولی  ندارم  ام  بانکی  و حساب  ت
به  یعنی  این   ! پاکت سیگار  زیاد  تعداد   (: ه  نمیمون حسابم 
سلمتی خیلی اهمیت نمیدم پس اهل ورزشا هم نباید باشم 
و احتمال تا چند سال دیگه سرطان میگیرم ! باقی مونده های 
خوراکی نشون میده من به چه خوردنی هایی علقه دارم و 
از یک رستوران میتونه نشون  بانکی زیاد  وجود رسید های 

یا وقت برای آشپزیدهنده زندگی مجردی و نداشتن علقه 

. دیدین چه جور اطلعاتی دارم از خودم منتشر میکنم ؟ باشه
خیلی اطلعات دیگه میشه از زباله های یک شخص بدست 

آورد و برای نزدیک شدن یا نفوذ به اون شخص استفاده کرد

نکته باحال اینه که از لحاظ قانونی آشغال گردی هیچ مشکلی 
! چرا ؟ چون به لحاظ حقوقی زباله هایی که هر شخص نداره 

دور میریزد دیگر متعلق به او نیست و نمیتواند ادعای مالکیت 
بر زباله های خودشا داشته باشد.

خیلی خب ، قبل تر گفتم که هکر برای نفوذ کردن به شخص 
این  ا  ب ر  هک حال   ، بیاره  ت  بدس ازشا  ی  اطلعات داره  نیاز 
اطلعاتی که از طریق آشغالگردی بدست آورده چیکار میتونه 
رو  استفاده  انواع سوء  ه  میتون اطلعات  نوع  ه  ب بسته  ؟  بکنه 

! در بهترین حالت میتونه از این اطلعات برای بدست بکنه 
.آوردن رمز های عبورتان استفاده کنه 

در حال حاضر رمز عبور هایی که اکثر مردم استفاده میکنند 
عباراتی هستند که معمول به آن علقه نشان میدهند ، یا سال 

اینها از  ا ترکیبی  ی د و  . آشغالگردی علیق و تمایلت هر تول
شخص رو مشخص میکنه و یک هکر با بدست آوردن اینها و 
انتقال به نرم افزار هایی که برای شکستن رمز عبور استفاده 

میشه به اهدافشون برسند.
البته حالت های بدتری هم هست که چون خانواده نشسته از 

:) اطلع رسانی معذوریم

۱۳۹۶                                                 آبان ۲۴قبیله گیک ها                                        شماره 

۱۳
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پرسش و پاسخ برنامه نویسی

سلم.

یه سری نکات تو مطلب برنامه نویسی و استخدام مطرح شد به نظرم اومد که تو یه شماره چند تا سوال برنامه نویسی خوب هم داشته 
باشیم. خب بریم سراغشون!

? encapsulation با abstraction- فرق ۱

خیلی ساده با یه مثال روشن میشه.

در کپسولیشن شما عمل دسترسی به بافت قضیه ندارید ولی در ابسترکشن دارید مثل تلویزیون و ریموت کنترل.

ریموت کنترل یه ابسترک ساده میتوان در نظر گرفت که کاربر بدون دانش از این که داخل آن چه خبر است استفاده میکند(ولی 
میتواند دسترسی بگیرد)

اما تلویزیون هیچ ایده ای از این که فیلم و آهنگ و ... پخش میشود نداریم(حداقل فرض کنیم دسترسی محلی نداریم) و دسترسی هم 
نداریم و صرفا از آن استفاده میکنیم.

?abstract با interface- فرق ۲

از نظر مهندسی نرم افزار هیچ فرقی این دو مفهوم ندارند. به طور کلی یک ایده دارند ولی از نظر برنامه نویسی یه سری تفاوت دارند مثل 
در متغیر و داستان وراثت تو اینترفیس و پیاده سازی توابع و ....

- برنامه نویس سمت سرور هستید و پاسخ هایی همیشه ثابت هستند چه کار میکنید؟۳

از دیتابیس های جدید مثل ردیس استفاده میکنیم. راه حل ساده تر (در صورت کم بودن متغیر ها ) تعریف آن در چند متغیر و استفاده 
با رم (همان مفهوم ردیس است)

 و بعد رم و CPUهدف از این کار چیست ؟ قطعا دیتا در هارد کندتر از رم است. سرعت انتقال دیتا رتبه نخست برا رجیستر ها و کش 
در انتها هارد است. پس دیتابیس های عادی که با هارد سر و کار دارند به مراتب کند تر هستند.

حال چرا اطلعات در رم نیست ؟ چون حجم اطلعات خیلی زیاد است و هزینه ساخت و داشتن رم خیلی بیشتر از هارد است.

ممکن است فکر کنید که اگر سیستم خاموشا شود چه پیش می آید یا اطلعات رم میپرد؟ پاسخ منفی است و ردیس یک بکاپ میگیرد 
و مثل دیتابیس های معمولی در هارد ذخیره میکند و نگرانی ندارد !

- برنامه نویس سمت سرور هستید چه راهکارهایی برای ریکوئست های الکی میدهید ؟۴

  ها در راستای authentication ، توکن ها و CAPTCHAپاسخ این سوال کمی پیچیده است اما به طور کلی استفاده از 
 گرفته شود شاید در پیچیده ترین حالت با هوشا مصنوعی و یادگیری ماشین بهبود DDOSهمین مطلب است. این که چجور جلوی 

در عملکرد سیستم داشته باشیم.

- اطلعات محرمانه ای به روی کلینت داریم چگونه جلوی دسترسی آن را میگیرید؟۵

مهندسی معکوس و جلوگیری آن باز هم مبحث گسترده ای است ولی ساده ترین ایده ای که پاسخ این مسئله را میدهد رمزنگاری و 
سالت است.
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نویسنده : امین سامانی

یعنی تقریبا کاری که بعضی از اپلیکیشن های موبایلی یا تحت وب انجام میدهند. شاید تضمینی هم در کار نباشد!

۶- OOP را تعریف کنید و مزایا و معایبش را بگید؟
 برنامه نویسی شی گرا برای راحتی برنامه نویس و مهندسین نرم افزار است مزایای فراوان که دارد و هر کدوم کاربرد خودشا ولی در 

 و ... cpuحالت کلی فانکشنال نوشتن به مراتب زمان بیشتری میبرد. معایب آن در عملکرد است. مثل اگر محدویت زیادی در رم و 
 نیست.OOPداشته باشیم گزینه ی مناسب قطعا 

 تعریف خیلی ساده هم که میتوان گفت وقتی یه سری رفتار ها و داده های یکسان و قابل تعریف در یه موضوع داریم میتوان سراغ 
OOP برویم مثل کلس حیوان و مثل وراثت کلس انسان از حیوان.( به فرض یک بازی  open world(داریم 

 و معماری ها و چارچوب خیلی مفصل هستند ولی در همین حد هم در حداقل مصاحبه ها به نظرم کافی باشه.OOPالبته 
 باید دانش کافی از وراثت و کپسولیشن ، چند ریختی و ... هم باید داشته باشیم.OOPمعمول در راستای 

 دقیقه زمان)۶0 تا ۴0- کلس های یک بازی شطرنج یا بولینگ یا .. را طراحی و پیاده سازی کنید ( معمول 7
فک میکنم سوالی معروف گوگل در استخدام باشه که یه پیاده سازی خیلی ساده با پرینت که منطق بازی کار کنه و کلس بندی ها و 

معماری خوبه داشته باشه.
coupling  تو کلس ها و معماری باید یه سری موارد را رعایت کنید مثل  cohesion یا  single responsibility... و 

- پیچیدگی الگوریتم ... چه قدر است ؟8
حتما باید مبحث پیچیدگی را مسلط باشید و بدانید الگوریتم های مورد استفاده شما چگونه عملکردی دارند. ممکن است سوالت ساده 
ای پرسیده شوند مثل ادغام دو آرایه نا مرتب در یک آرایه مرتب یا پیاده سازی یک الگوریتم مرتب سازی ساده، صف ، استک، لینک 

لیست، گراف و ....
که در نهایت شما باید بدانید چرا الگوریتم را پیشنهاد دادید و پیچیدگی چگونه است.

log   نمایش میدهند و میگن و از Oاگر شما هیچ اطلعی درباره پیچیدگی الگوریتم ندارید معمول بدترین حالت را با  n تا پیچیدگی 
های نمایی می تواند راه حل مسائل باشد.

 n بار پرینت دارید. یعنی در اوردر ۱00 بار عمل خواندن + ۱00 تایی دارید و میخواهید آن را پرینت کنید.۱00مثل اگر شما یک آرایه 
است.(پیچیدگی زمانی)

پیچیدگی مکانی هم داریم که باید محاسبه ذخیره متغییر ها را حساب کرد.( که مثل رم چه قدر نیاز است)

ا قضیه ی سیستم های  ب الن  مثل  که  متوجه هستید  و cpu مشکلت distributeاحتمال  رم  کمبود  ولی  د  ان را حل کرده   
پیچیدگی نمایی رم را کاری نمیشود کرد.

 ماه کاهش میدهیم ۲ سال طول میکشه خب صبر میکنیم هسته و سیستم زیاد میکنیم و به فرض به ۱مثل الگوریتمی در بدترین حالت 
ولی وقتی رم خیلی بالیی بخواهد کار به مراتب سخت میشود یا حتی نشدنی.

این مدل سوالت رو معمول تو مصاحبه های ایرانی میبینید. یه چیز جالبی که هست وقتی یه تکنولوژی جدیدی میاد و معروف میشه 
mongo سریع همه از اون سوال میکنن و یه خورده کار مارو هم سخت میکنه. مثل یه مدتی برا برنامه نویسی سمت سرور از  db 

 سوال میکردن در صورتی که نیازی نداشتن! یا مثل اخیرا چند جا سوال میکردن آقا مدل اسنپ را چند روزه میزنی و چجوری ..(!)

 چه مصاحبه و OOP نمونه سوالت در گیت هاب و سایت های مختلف موجوده و زیاد هستن چه برا تمرین برنامه نویسی و الگوریتم و 
چیزای دیگه

موفق باشید



  

۱۳۹۶                                                 آبان ۲۴قبیله گیک ها                                        شماره 
م)قسمت دو(الگوریتم های روتینگ 

۱۳۹۶                                                 آبان ۲۴قبیله گیک ها                                        شماره  ۱۳۹۶                                                 آبان ۲۴قبیله گیک ها                                        شماره 

در قسمت قبل در مورد دسته بندی های اولیه و مفاهیم ابتدایی صحبت کردیم ، حال می خواهیم یک مرحله جلو بریم و در 
Distance این قسمت می خواهیم دسته بندی  Vector  و الگوریتمRip  را شرح دهیم.

Distanceمعرفیپروتکلهایروتینگ Vector

 Vectorمسافت) و  (Distanceهمان طور که از نام این پروتکل ها پیداست ، این دسته از پروتکل ها از دو بخش 
جهت) تشکیل شده اند و به این وسیله مسیر خود را پیدا می کنند . این پروتکل ها به صورتی کار می کنند که روتر ها (

و با  Broadcastتوپولوژی شبکه و تغییرات را به همسایه های خود اطلع می دهند . این اطلع رسانی به صورت 
Bellman-الگوریتم  Ford   انجام می شود . به این صورت که روتر ها رو تمامinterface  های خود به صورت

Broadcast  برای تمام همسایه های خود درخواست می فرستند تا از  ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵و با آدرس ای پی به شکل
آخرین تغییرات و توپولوژی مطلع شوند و مهم تر از همه از جدول های تشکیل شده برای مسیریابی اطلع پیدا کنند . 

پس ازاین که اطلعات و تغییرات را دریافت کردند بلفاصله این تغییرات را برای همسایه های خود می فرستند . جدول های 
Distance مسیریابی همسایه های خود را به روزرسانی می کنند به این صورت که پس از دریافت تغییرات  value 

Distance روت موجود را افزایش می دهد و  value  خودشا را به آن اضافه می کند و در اختیار روتر بعدی قرار
می دهد . نکته ی جالبی که هست این است که این روتر ها به این توجه نمی کنند که چه کسی به پیام آن ها گوشا می دهد 

آن ها این پیام هارا برای همه می فرستند و نکته ی دیگر این است که حتی اگر تغییراتی نیز ایجاد نشده باشد این روتر ها 
بازهم هر از چند گاهی این پیام ها را برای بقیه نیز ارسال می کنند و بقیه ی روتر ها را از وضعیت خودآگاه می کنند .

Distance پروتکل های  Vector  جزو ساده ترین پروتکل های مسیریابی هستند و طراحی و پیاده سازی آن ها بسیار
ساده است و به منابع کمی نیاز دارند . نحوه عملکرد آن ها بسیار ساده است آن ها پیام های بروز رسانی را دریافت می کنند 

را افزایش می دهند و با مقایسه ی مقادیر بروز رسانی در صورت نیاز جدول خود را بروز رسانی می کنند  metricو مقدار  
و  RIPو پیام بروز رسانی را برای بقیه می فرستند . ازجمله پروتکل هایی که در این دسته قرار می گیرند می توان به 

IGRP  وEIGRP  کهEIGRP  تغریبا به صورتHybrid . است اشاره کنیم

RIP)معرفیپروتکلمسیریابی  Routing Information Protocol)

Hop جزو اولین پروتکل های مسیریابی است و عملکرد بسیار ساده ای دارد و بر اساس معیاری به نام  RIPپروتکل 
Count  رفتار می کند به این صورت که هر روتر را به عنوان یکHop  در نظر می گیرد و برای جلوگیری از ایجاد

loop  در شبکه تعدادHop  هایی که می تواند بگذراند را محدود می کند که یکی از روشا های جلوگیری از ایجادloop 
بیشتر شود این پروتکل توانایی پیاده سازی  ۱۵ها یا روتر ها از  Hopعدد است و درصورتی که تعداد  ۱۵است و این تعداد 

.می کند  Dropدر این محیط را ندارد و تعدادهای بالتر را حالت بی نهایت فرض می کند و بسته ها را 

loopروشا های جلوگیری از 

۱- Split Horizon: یعنی روتر حق ندارد مسیری که از یک روتر دیگر گرفته برای همان روتر بفرستد .
۲-  Route poisoning : اگر مسیری قطع شود روتر موظف است metric قرار دهد که همان ۱۶ را برابر 

. بی نهایت است
۳- Triggered Update : ثانیه ۳0 بدین معنی که روتر نباید صبر کند تا زمان به روزرسانی اصلی برسد ( هر 

Route  یک بار) و هر موقع نیاز به به روزرسانی و ارسال پیام های به روزرسانی بود همانند poisoning این عمل را 
. انجام دهد

۴-   Hold down Timer : ثانیه صبر کند و سپس جدول ۱80 درصورتی که روتر پیام به روزرسانی را دریافت کرد 
. خود را به روزرسانی کند

۵-     Split horizon with Poison reverse : به این معنی که روتر حق ندارد مسیری که از یک زوتر گرفته 
Route  است را دوباره به آن روتر اعلم کند مگر این که آن مسیر مسدود شده باشد یا poison باشد .

 RIP با پروتکل UDP لل در شبکه های کوچک مثل ۵۲0 و روی پورت  استفاده می شود و LAN کار می کند و معمو
Interior  به عنوان یک مسیریاب داخلی یا Routing نام برده می شود . به مرور زمان ایراد های RIP گرفته شد و 

 سبب بروز  تغییراتی شد و به همین دلیل ورژن های مختلفی از آن به وجود آمد که در ادامه به تفاوت ها و تغییرات این
. نسخه ها اشاره میکنیم

۱۶



  

۱۳۹۶                                                 آبان ۲۴قبیله گیک ها                                        شماره 
Calssful  پروتکل های مسیریابی  vs Classless

Classful : ه اطلعاتی در مورد Subnet  پثثروتکل هایی کثثه هیچ گثثون Mask نتقل نثثمی کثثنند . م
Classless : کل ها بثثرخلف مورد قثثبل هنگام تثثبادل اطلعات ین پثثروت Subnet  ا Mask ی کثثند نتقل م . را نثثیز م

RIPنسخه های مختلف 

 : RIPانواع نسخه های 
• ۱Version
• ۲Version
• (   )RIPng RIP next generation 

۱RIP  ویژگی های  version : 
پشتیبانی نمی کند VLSMاست و از  Classfulیک پروتکل •
نیست Authenticationامکان •
ارسال می کند Broadcastبه روزرسانی ها را به صورت •

۲RIP  ویژگی های  version : 
پشتیبانی می کند VLSMاست و از  Classlessیک پروتکل •
دارد Authenticationامکان •
می فرستد. ۲۲۴.0.0.۹به آدرس  multicastبه صورت  Broadcastبه روزرسانی ها را به جای •

 :RIPngویژگی های 
 

۶IPvپشتیبانی از •
استفاده می کند. ۵۲۱با شماره پورت  UDPاز پروتکل •

نحوه پیاده سازی

برای پیاده سازی این پروتکل در ابتدا لزم است که به روتر ها بفهمانیم از چه پروتکلی استفاده می کنیم برای این کار 
از دستور زیر استفاده می کنیم :

 ( )Router confg #  router rip
سپس باید شبکه هایی که اطراف این روتر قرار دارند را برایش مشخص کنیم که برای این کار همانند زیر عمل 

:می کنیم 
 ( - )Router confg router #  ۱0.۱0.۱0.network ۱0

.با استفاده از دستورهای دیگر می توان میزان زمان و فاصله و مسیرها ارا تنظیم کرد 
Router ( )confg #  router rip

 ( - )Router confg router # -  ‘maximum paths    ۱  ۶one number between to’
 ( - )Router confg router # -   -trafc share min across interfaces

.که به این وسیله می توان حداکثر تعداد مسیر هارا تعیین کرد 
 ( - )Router confg router #   timers basic ‘ ’update  ‘ ’ ‘  ’ ‘invalid Hold on Flush’

است که زمان اول و دوم و سوم در موردشا صحبت کردیم اما عدد چهارم  RIPاین دستور برای تنظیم زمان ها در 
Flush هم  timer . است که مربوط به کانکشن هایی است که قطع شده و از جدول پاک می شود

صحبت کردیم در قسمت های بعدی در مورد روتینگ های پیشرفته تر صحبت  RIPدر این قسمت در مورد روتینگ 
میکنیم .

نویسنده : سیروس فتح اللهی دهکردی - کارشناس مهندسی فناوری اطلعات - فعال در حوزه ی شبکه های کامپیوتری و علوم مهندسی کامپیوتر -
علقه مند به زمینه های امینت و مدیریت اطلعات و فناوری های نوین

۱۷



  


	جلد شماره ۲۴
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵
	۶
	۷
	۸
	۹
	۱۰
	۱۱
	۱۲
	۱۳
	۱۴
	۱۵
	۱۶
	۱۷
	پوستر شماره ۲۴

