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سخن سردبیر
گیک هاقبیلههمیشگیهمراهانشمابرایموفقیتآرزویودرودبا

کهاستیزمستانسومیناینکهمیدانیدحتما  هستیدگیک هاقبیلهقدیمیهمراهانازاگر
وجودبهمکناردروهمبارابسیاریخاطراتمدتایندر.میکنیمسپرییکدیگرکناردر

.بردیملذتدادنآموزشوآموختنویکدیگرکناردربودنازوآوردیم
یاوگمنامنادرستترجمهبخاطرگیکواژهوبودیمتنهانهادیمراهایندرقدمکهروزی
دنیز مثالپشتکاریویکدیگرهمکاریوهمیاریبااما.بودبدناممواردبعضیدرحتی
گیکراماکسیاینکهازدیگرواستافتخاریکبودنگیککهرسیده ایمجاییبهامروز
.نمیکنیمشرمکندخطاب
فکرتروشیکدیگرکمکبامیتوانیمکههستیمخودبهمخصوصجامعه ایدارایماامروز
ونظراتدارندمابهبسیاریسلیقهشباهتکهافرادیازوبگذاریماشتراکبهآندرراخود

.نمائیمدریافتتخصصیبازخورد
ازیتحصیلمدارکاساسبرراخودکهمختلفیهایجمعیتوگروه هاازبسیاریبرعکس  
رکمدوسنماگیکیجامعهدر.میباشدفراوانیتنوعدارایماجامعهکرده اندجدادیگران

بهشخصهرعالقهوعشقاستارزشبا مابرایآنچهودادقراردومدرجهدرتحصیلی
.استگیکیسبکبهموضوعات
انمیدرامانشوندتلقیمهمیاوارزشبا چنداندیگراندیدازشایدگیکیرفتارهای
عالقه ایمیزانبهمستقیمبستگیگیکهراعتبارومی شوندتفاوتایجادباعثگیک ها

.میدهدنشانخودازتجربهکسبوآموختندانشبهگیکآنکهدارد
تماموممیکنیافتخارزبانفارسیگیک هایازحمایتوبودنگیکبهگیک هاقبیلهدرما

واریمامیدومینمائیمارزشمندجامعهاینبیشترهرچهاعتالیصرفراخودتالشوسعی
ارییخودانتقاداتونظرات،پیشنهاداتباهمیشهمانندرامانیزعزیزدوستانشماکه

.نمائید
ک هاگیقبیلهمجلهمطالعهبرایراخودارزشبا وقتمدرن،دورانشلوغی  ایندراینکهاز

مطالبازکوله باریبابارهرکهکردخواهیمسعیومیکنیمافتخارخودبهمیکنیدصرف
.برسیمشماحضوربهکنندهسرگرمومفید

مارهشمطالعهبهمیکنیدمزهمزهراخودچایلیوانکهحالیدرمامانندهمشماامیدواریم
.بپردازیدهاگیکقبیله۲۶
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01001001 01100110 00100000 01101110 01100101 01110100 

00100000 01101110 01100101 01110101 01110100 01110010 

01100001 01101100 01101001 01110100 01111001 00100000 

01100111 01101111 01100101 01110011 00100000 01100001 

01110111 01100001 01111001 00101100 00100000 01101001 

01110100 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 

00100000 01100110 01110101 01101110 01100100 01100001 

01101101 01100101 01101110 01110100 01100001 01101100 

01101100 01111001 00100000 01100011 01101000 01100001 

01101110 01100111 01100101 00100000 01100101 01110110 

01100101 01110010 01111001 01110100 01101000 01101001 

01101110 01100111 00100000 01100001 01100010 01101111 

01110101 01110100 00100000 01110100 01101000 01100101 

00100000 01001001 01101110 01110100 01100101 01110010 

01101110 01100101 01110100 00101110
بابز
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گولهای شیکی که بابت خوردنشان پول هم میدهیم

ار یکیمترپنجچهارهرشویمیردکهانقالبخیاباناز
درار علمیسفارشهرگونهودارددستشپالکاردمی بینی

.می کندقبولبرایترشته ایهر

سطحتاگرفتهدکتریوارشدوکارشناسی،نامه یپایاناز
.علمیهحوزه یچهاروسه

معتبرمجالتیعنی)آی اس آیوپژوهشی،علمیمقاله ی
دفاعبرایدانشجوکهزهرماریوکوفتهرو(بین الملی
بهنیازمالی اشوشغلیارتقایبرایاستادومدرکش
.داردنوشتن

ممتوسطهوشاینبابدبختمن  کهآماریتحلیل هاییا
هسته ایشکافتجاچندازارشدکارشناسیدورهدر

یکباهمه اشبگیرم،یادراسادهتحلیلچندتابرداشتم
تانتقدیمروزچندعرضدرحسابشمارهیکوتلفنشماره

.می شود

ول هاگبعضیمی کنمفکرخودمبامی شودتمامکهخیابان
دارددوسته یآدملطیفند،وشیکبسازکههستند

.بخوردشان
رارشسبعدوبدهدهمپولپایشبهبلکه،بخورد؛تنهانه
ماشازمنمردمآیکهبدهدپُزوبگیردباالترسانتیچند

.ببینیدرامنبیاییدخداروتوخوردم،گولبیشتر

آننذرعباسیحضرتسفره ییکهمقبلشتازه
.شودنصیبشخوردنگولتوفیقکهمی کند

استدانشگاهیعالیه یتحصیالتگولگولها،ازینیکی
هرراآنتالشنددرهمهاخیرسالدهچندایندرکه

بعقخورندگانقافله یازیک وقتوبخورندشدهطوری
.نمانند

نیکالپولخوردن،چیزاینازتشکربابتگاهیاتفاقا
اینسرپشتکهاقتصادیعظیمهایبنگاهبههم

.می دهنداستگرفتهقرارعلمیمکان های
ومگرفتارشدخوردمگولبارسهمننمی شودباورتان

.دکتریباریک
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دیسکوفتق،عملچندباروجودباسالگیچهلدرهمحاال
ووزانمفاصلودستمچاعصابآسیبوچشم،ناخنکوکمر

ریزهرماوکوفتهزاروشبانه،بی خوابی  ومیگرنیسردردهای
.خورمبگولحاضرمبازهمشدنصیبماندرس خواندنزیادباکه

بهکهاالنهاجاز باکهبودبواسیرنشدنصیمبانکهنعمتیتنها
همراآنتوفیقطبیعتدستمنتظرمرسید،فلکگوش
.بدهد

نمحله مامکانیکممد  اوسپیغمبربهپیربهچی؟کهخب
.استمنچندبرابرهمدرآمدشونداردرااین هاازکدامهیچ

یکباشداینبهحواسشمدامنیستنیازیهمکاروسط
جاهزاربهکهبدهدفالنوفالنوسیاسیسوتیموقع

.باشدپاسخگو

ریخبدانشگاهپیغمبربهپیربهعزیز،والدینمن،جانآقا
.نیست
.استکُشخالقیتحتیگاهی
.نمی خواهددانشجوهمهاینمملکتیککنیدباور

هچ)خوبفنی  استادکاریکاحتراموعزتودرآمدکنیدباور
دانشگاهاستادیکاز(مردانه اشچهوزنانهفنونوهنرها
.استبیشتر
برویماهدانشگبایدحتما  کهآمدهسرماناستمصیبتیچهاین
.کنیمگداییدولتازچندرغازبتوانیمتا
دنبالبگذاریدنکنید،کوررابچه تاناستعدادهایخدابهراتو

.استبسلیسانستاهمدانشگاه.بروداستعدادش
نوابغمالطفقدکتریوارشدپیشرفته،دنیایینگهدرکنیدباور
.پولدارخیلیآدم هایمالیااست

کاردنبالمردم.نیستچیزهااینفکربهکسیاصال
یکباکارشانوقتیهمشرکت ها.هستندگرفتنیاد

تریدکوارشدندارندمرضدیگرمی افتدراهلیسانس
وندمی ککررافلکگوشادعایشانکهکننداستخدام

.دندارنجربزههمممداوسشاگردیاندازهکاروقتبه
.ارشدودکتراستشدهکالمملکت

صداخودشاسمبهراکسینمیکنمجرأتمنواال
.بزنم

نخردساالبهحتی.دکترمی گویمهمآبدارچی مانبه
بهشاننگویی،.می گویممهندسهممحله مان
.برمی خورد
دکترهاوارشدهاهمینمی روی،کالسسرآن وقت

وانندنمی تعربیوانگلیسیپاراگرافیکخیلی هاشان
.کنندترجمه
.اساتیدپیشکشحتیپیشکش؛زدنحرفحاال

.وریدبخراگولتانبرویدبازشماولیبود؛گفتنمااز

دادبادبرتقلیدشانراخَلق
(دومدفترمثنوی، )بادتقلیداینبرلعنتصددوای

زندیمحسن
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(دومقسمت)توابع پایتونی

مهستیخدمتتوندرپایتونیتوابعدومقسمتبا
بهتره.کنیمسازیپیادهرا()Sqrtتابعکهبودقرارخب
نجاماکاریچهتابعاینکهبدونیمدقیقاچیزهرازقبل

squareچطورومیدهد rootمیکندمحاسبهرا.
استفادهbabylonianالگوریتمازکاراینبرایمن

نایعملیاتسادهخیلیصورتبهومرحله4درکهکردم
یاربسسازیپیادهبرایراکارومیدهدتوضیحراتابع

.میکندترراحت
:کنیمبررسیهمبابیاید

ایدبمیکنیم،دریافترانظرموردعدداینکهازبعد-۱
یکپسبزنیم،عددریشهبهنزدیکحدسیکبتوانیم
۲برتقسیمجوابکهguessنامبهداریمالزممتغیر
.میگیردبردررااصلیعدد
بهرااصلیعدد(شرطبهتوجهبا)بعدمرحلهدر-۲

.میکنیمتقسیمguessمتغیر
.میکنیمپیدارااعداداینمیانگین-۳
استفادهراعدداینبودالزماگربعدیحدسدر-4

.میکنیم
:استرسیدهتابعسازیپیادهزمان

def jazr(number):
error = 0.01
guess = number / 2
iteration = 0
while ( abs(number-guess**2) > error):

iteration = iteration + 1
div = number / guess
guess = (div + guess) / 2

print ("The square root of", number, "is", guess)
number = input ("please give me a number:”)
jazr(float(number))
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.میکنیمشروعآرگومانیکباراجذرتابعسازیپیاده
ممیزنیکهحدسیبهتامیگیریمنظردرخطامقداریک

.برگرداندراتریصحیحمقدار
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مقدارگفتمقبالکههمونطورومیشویمحلقهوارد
iterationهبرااصلیعددمقدار.میشوداضافهواحدیک

نامهبجدیدیمتغیرتویومیکنیمتقسیمguessمقدار
divمتغیردوجمعحاصلنهایتدرومیزاریمdivو

guessمتغیردرونومیکنیمتقسیم۲برراguessقرار
رداندبرمیگراجوابتابعباشددرستمقادیراگر.میدهیم

.داشتخواهدادامهمحاسباتاینصورتغیردر
گراباشید،رسیدهدرستیهایجواببههمشماامیدوارم

شپیهمباقرارهنباشید،نگراناصالنبودهاینطورهم
.اریمدپیشدرایطوالنیراه.بکنیمکمکهمبهوبریم

ابراهیمیشیرین

هاینکبرای.میکنیماستفادهحدسبرایguessمتغیراز
دهدمیانجامرامحاسباتبارچندعددهربرایبرنامهبدانیم

ابوحلقهاجرایدرتامیکنیماستفادهiterationمتغیراز
.شوداضافهآنمقداربهواحدیکحلقهبهورودبارهر
بهحدساگرکهمیکنیمبررسیراشرطیwhileحلقهدر

قدارمازبزرگترحاصلوشودکماصلیعددازوبرسد۲توان
هبکنیمشروعبایدباشد،درستشرطیعنیباشد،خطا
.محاسباتانجام



!چرا اوبونتو؟
ورمنهایویدئوکستیامطالبکهدوستانیمیدونم
یکسما(اوبونتو؟چرا)کنندفکرشایدباشندکردهدنبال
نکهاییادارهمطلبلینوکسآرچراجببازکهاستمقاله

وهبدقرارمخاطبرودیگههایتوزیعواوبونتوکاربرای
بهشایدمقالهایننهواقعدرامابیاره،آرچسمتبه

رودهستنجنتومثلتوزیعییاآرچرویکهافرادینوعی
یپیندیامینت،اوبونتومثلمعمولهایتوزیعسمتبه

قضیههبمتفاوتیدیدازتاباشیدهمراهمنباپسببره،
.کنیمنگاه
تازهکهدوستانیبرایبشیمماجراوارداینکهازقبلبهتره
سلینوکآرچ،بزنمحرفآرچمورددریکمهستندکارتر
نمخاز باداشتنیدوستوجذابالعادهفوقتوزیعیک

یاستهبهیچکمبودکههاستبرنامهازغنیبسیاربسیار
ایدنیواردشماوقتیکنید،نمیاحساسروافزارینرم
نیاییدهستید،روبهرومتفاوتدنیاییکبامیشیدآرچ
بهتجرمینتیااوبونتومثلهاییتوزیعرویقبالکه

.نکردید
روچیزهاخیلیناخودآگاهآرچدنیایبهشدنواردباشما
نیدکرفعروسیستمهایباگچطوراینکهمیگیرد،یاد

خوندنیویکبگردید،اینترنتسطحدرمشکالتتوندنبال
ایهبستهناسازگاریعدمومشکالتمیگیرید،یادرو

ایناینکهعاملسیستمساختزیرهمدیگه،بامختلف
رایبهاشفایلتکتکمیکنهکارچطورعاملسیستم

خوششمادیگهعبارتبهومیشنداستفادهچیزیچه
.میشیدفکر
یفکرنظرازهستندلینوکسآرچرویکهافرادیواقعا
ند،بشروروبهمشکالتباتادارندبازتریفکرخیلی

دررانگاکهشدندروبهرومشکالتباایاندازهبهچون
ازیادبپیشجدیدیمشکلاگهشدهثبتناخوداگاهشان

جدیدیمسیرحلشراهاگهحتیکنندرفعشراهیچه
.باشه
برایهناماایهالعادهفوقتوزیعلینوکسآرچبگمکلدر

روشبخایناینکهازقبلالبتهدلیل،یکبهکسهمه
روشبقیهستیدآرچآتیشهدوعاشقاگهبگمبخونید
دامهاچونکنیدبسندهباالقسمتهمینبهونخونید
هکایدآمادهاگهنیاد،خوشمزاقتونبهممکنهمقاله
یلدلیکاونوبخونیددیگههایتوزیعواوبونتوراجب

.بشیدهمراهمابابدونید،رو
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https://www.archlinux.org/
https://www.gentoo.org/
https://www.ubuntu.com/
https://linuxmint.com/
https://www.deepin.org/en/
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وزیعتبهبگمآرچکاربرایبهاینکهبرایمندلیلیک
خیلیلیخیبرنددیپینیامینتاوبونتو،مثلدیگههای

لمهکیککرد،اشخالصهمیشهکلمهیکدروسادست
زمانهاونومیشه،شاملروهاتوضیحهمهکه
لیخیداریددوستهستیدکاربریاگهبگمروایناول

جایبهممیکنپیشنهادبگیریدیادرولینوکسبیشتر
لینوکسآرچواردفقطlpicهایدورهوهافیلمدیدن
ابایاندازهبهمیشهآرچواردکهکسیچونبشید،
خودشکهکنهلمسمیتونهومیشهدرگیرمسایل
چندزدنیاتئوریصورتبهفقطنهمیشه،استاد
هاخشبازخیلیبلکهکتابوفیلمرویازسادهدستور

فقطالبتهداریدکارسروباهاشروزمرهصورتبهرو
.دارندزیادیزمانکهکاربرانیبرای
مثلکهنویسیبرنامهنههستید،نویسبرنامهشمااگه
رویازبیکاریاوقاتدرومیکنهکارخودشبرایمن

رآمددمنبععنوانبهکهکسیبلکهمیزنهکدعالقه
ارروزگمختلفهایپروژهانجامباومیکنهنگاهبهش

اولچونندارهضررجزچیزیلینوکسآرچمیگذرونه
رووزیعتاینوبگیریدیادکاملتابزاریدزمانکلیباید
التمشکحلبرایدیگهزمانکلیبایددومکنیددرک

هاپروژهرویاگههاروزماناینکهبزاریداحتمالی
.میکنیدبیشتریسودبزارید

پروژهبههنوزشدهماهدواالنمنخودنمونش
هکهرباریچوننکردمکاملشونزدمدستدانشگاه
ومیشمردرگیآرچقسمتیکبامیشینمسیستمپشت
.نمیمونهباقیبرامپروژهانجامبرایزمانیدیگه
زیعتوامتحانفکربهدوبارهتاشدباعثمسئلهاین
...اوبونتوبهبرگردمبازوبیوفتمدیگههای

:تندهسسادهخیلیاوبونتوبهبازگشتبرایمندالیل
ماشندارهلزومیمیشه،نصبراحتخیلیاینکهاول
بادباشیبلدکافیهباشیدلینوکسایحرفهکاربر

دونیدبباشهخوبزبانتونکمیوکنیدکارکامپیوتر
اتهستندچیبهمربوطمیکنیدپرکههاییقسمت
آرچدمجدنصباحتمالیزمانبخشاینکنید،نصبش

رویتریراحتفکربامیتونموگردونهمیبرمنبهرو
.عاملسیستمازدوربهکنمتمرکزدرسوکار

یعنیباشهآرچمثلکهداشتمنیازتوزیعیبهمندوم
بنصروجدیدنسخهنباشهنیازیکبارماهششهر
کهاوبونتو۱۶.04نسخهسراغرفتمهمینواسهکنم

هالبتکهدارهمدتبلندساپورتیعنیLTSنسخه
یهیونیتمیزکارباخداحافظیانگارینسخهاینچون
ترهطوالنیپشتیبانیشمدتپس
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عاملمسیستاگهپسمیشهپشتیبانی۲0۲۱آپریلتاو
هنسخنصبوکردنعوضبهنیازینشهخرابواقعا
.نیستجدید

دنه،بوپایداراوبونتوانتخاببرایمنسومدلیلخب
شدهدرستدبیانپایدارتوزیعاساسبراوبونتوچون
ایهکرششایدالبتهپایدارهخودشهماوبونتوپس

قابلماونکهبیادپیشهاافزارنرمبعضیتوکوچیکی
.پوشیهچشم
دبیانازاوبونتومخازنمخازن،نظرازمخازن،چهارم
برایدموجوهاییبستهکهمعنااینبهنهبهتربهتره،
بستههکمعنااینبهبلکهندارهوجوددبیانبرایاوبونتو

ودمیشنبروزرسانیترسریعاوبونتومخازنتویها
ودداریدبیانبامقایسهدرتریبروزهایبستهشما
رورسازدانلودسرعتکهبگمهمرونکتهاینالبته
.نداریدهمسرورمشکلوعالیهخیلیاوبونتوهای
کارهمینطورههمواقعاراحته،کردنکارپنجمدلیل
ندارهیاپیچیدهچیزاصالوراحتهخیلیاوبونتوباکردن

نایجوریونمیکنهدرگیرهمفرمانخطباشماروحتی
باتونهبکسیهرکهکردندسازیپیادهروعاملسیستم

کارباهاشایحرفهچهکارتازهچهدانشیسطحهر
برایمقایسهدرولیباشههمهنیازجوابگویوکنه

باشیددبلرولینوکسباکارمقدماتبایدآرچازاستفاده
.ندارهنیازیاوبونتوولی

:یونیتیمیزکارآخردلیلانتهادرو

درکهیتییوناسمبااوبونتوداشتنیدوستبسیارمیزکار
رومقالهاینکهاکنونهمومعرفی۲0۱0سالژوئن۹

رفتنشخبرسال7ازبعد۲0۱7سالدرمیکنمنگارش
.کنهنمیپشتیبانیمیزکاراینازاوبونتودیگهواومد
۲0۲۱سالتادارنددوسترومیزکاراینکهکسانیپس
کهاینازقبلکنندتجربهرومیزکاراینتادارندوقت

ختاریبهدارهرومیزکاراینکهاوبونتوتوزیعآخرین
.بپیونده

.باشیدپیروزوموفق

کیا
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ویدخر برایخودکشوررسمیپولازاستفادهجایبهمردمتااستشدهداغدیجیتالیارزبحثکههستمدتیچند
الزحمهحقدریافتبرایخدماتانجامیاپروژهانجامقبالدرشخصیکمثالطوربه.کننداستفادهدیجیتالیارزفروش
یگیریپقابلغیروتراکنشبودنامنبهتوانمیراارزنوعاینازاستفادهدالیل.نمایدمیاستفادهارزنوعاینازخود

.پذیردمیانجامانتقاالتونقلشدهرمزگذاریکدوبارکدازاستفادهباتنهاوکردعنوان
.دهیممیقراربررسیموردراآنهاهایترینپرکاربردازبخشیادامهدرکهداردوجودمتعددیدیجیتالیارزهای
اینکهاستمدتی.پردازندمیمعاملهبهکوئینبیتباافراداکثرکهاستBitCoinکوئینبیتارزهاکاربردترینپرازیکی
رایبگذاریسرمایهیکعنوانبهارزاینازافرادازبعضیهمچنین.استگردیدهروبروقیمتچشمگیرافزایشباارز

.کنندمیاستفادهخودپولافزایش



۱4

یجوالکهخودظهوراولیندرکوئینبیتمبلغچون
بااماگردید،میمعاملهدالر0.08بابود۲0۱0سال

بیتهربرایدالر۱5000بهمبلغاینسال7گذشت
ودحدقیمتیبهکاهشیباوشدمیپرداختکوئین
رزااینکهداشتتوجهباید.استرسیدهدالر۱۳000

نمیودباشنمیبینیپیشقابلآمدهبوجودشرایطبا
خواهدایآیندهچهآندرگذاریسرمایهگفتتوان

بهینکوئبیترفتنباالباکههایبرندهتنها.داشت
نزمادرکههستندافرادیاندرسیدههنگفتیسود
.دگرفتنآنخریدبهتصمیمقیمتافزایشازقبل

Ethereum:
Vitalikنامبهنویسبرنامهیک Buterinعنوانبهکه
بابودکاربهمشغولBitcoinمجلهدرنویسمقالهیک

۲0۱۳سالاواخردرمتمرکزغیربرنامهیکایجاد
وسادهینویسبرنامهزبانباجدیدپلتفرمیکتوانست
.کندسازیپیادهراعمومی

خوبیاربسیجایگاهارزهادیگربیندراتریومدیجیتالیارز
بیتازبعدکاربردپروموفقارزیککهاستکردهپیدارا

بازاردرارزاینفعلیقیمت.می رودشماربهکویین
ETHهرازایبهدالر77۲.84دیجیتالارزیمعامالت

هاتدسودادبرایکویینبیتمانندهماتریوم.باشدمی
.ودشمیاستفادهاتریومشبکهتحتهاهزینهپرداختو

LiteCoin:

ازرویپیبابازمتنصورتبهکهدیگردیجیتالیارزیک
ارزهایجمعبهLTCاختصاصیکدوکویینبیت

بیتندمانبهتخصصیطوربه.استپیوستهدیجیتالی
بهکهداردکویینبیتباهایتفاوتاما.باشدمیکویین
بیتازربیشتمراتببهکویینالیتدرامنیتمثالعنوان
-SHAبجایscryptالگوریتمازاینکاربرایواستکویین

بازاردردیجیتالیارزاینقیمت.استکردهاستفاده256
.استرسیدهLTCهرازایبهدالر۲84.7۶معامالت

Dash:

شدهینتضمامنیت)چینبالکپایهبردیجیتالیارزیک
ایدنیدرردگیریقابلغیرکهپولانتقالونقلبرای

.است(باشدمیاینترنت
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ستتوانتراکنشدرسرعتوامنیتدرباالقدرتبادش
جایدکننمیاستفادهدیجیتالیارزهایازکهافرادیبین
.ندکثابتدیجیتالیپولیواحدهایدیگربیندرراخود
درکهباشدمیسریعهایتراکنشدرDashقوتنقطه
برایحتی.می دهدانجامراکاراینثانیه5ازکمتر

.کنیدنامثبتجاییدرنیستنیازدشازاستفاده
میواحدهربرایدالرDash۱٫۲۲۱.۱۶قیمتآخرین
.باشد

میاندردیجیتالیظهورنوارزهایمورددرنظرات
است؟چگونهکشورهااصلیارزهای
بولقرادیجیتالیارزهایدنیامختلفهایکشوراکثر

مینهمچنینوشناسندنمیرسمیتبهیاوندارند
برایکشوریهر.بپذیرندارزیکعنوانبهتوانند

اما.کردندبیانرااستداللیخودبرایآنبامخالفت
گرفتنقدرتوشدنبزرگباکردانکارتواننمی

ارزشکاهشباکشورهرپولیواحددیجیتالیارزهای
.شدخواهدروبرو

آمددر کسببهخودعالقهمردمازبسیاریحالاینبا
هایآموزشحتی.انددادهنشانرادیجیتالیارزبا

زابعضیدرحتی.استدادهارائهاینکارشروعبرای
تسمبهحرکتیکزمزمهکهاستشدهشنیدهموارد
شدهشروعایرانیاشخاصبرایدیجیتالیارز

.(.استنشدهتائیدهنوزخبراینصحت)است
برایدیجیتالیارزکهمیرسیمنتیجهاینبهانتهادر

وداردیفراوانکاربردسریعوایمنمبادالتدرپیشرفت
بههکنتبدیلکشورهرپولبهداشتنیازشخصهر

میزمینهایندرفعالهایسایتطریقازراحتی
.دهدانجامرااینکارتواند

ازتفادهاسشدهکههمیکباربرایکنیدسعی:پیشنهاد
.کنیددهاستفاخودشرایطبامتناسبدیجیتالیارزیک

بردیا
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گیمینگ

یکهبتبدیلشدباعثکهآنهاحدازفراترتکاملورشدوایرایانههایبازی
تربیشهاکاالخیلیتجارتازدرآمدشحاضردرحالشود،جهانیبزرگصنعت
.دکنیدنبالراهاشکنیرکوردایناخبارتوانیدمیروزشبانهواستشده

همینیازمینکرهرویبرانسانمیلیارد7ازگیمرمیلیارد۱.۲مثلهاییآمار)
(...یاایرانجمعیتمورددرآمار

بیهابازیگونهاینخریدارانوجودبدونایرایانههایبازیتجارتطبیعتا
د،بوآشکارابتداهمانازمابرایهابازیاینگونهجذابیتوبودخواهدفرجام
بهاینجوروباشیداشتهکنترلتحترااتعالقهموردانیمیشنکهاینبهشبیه
فیلماشایتمبهنسبتبیشتریجذابیتایرایانههایبازیانجامکهمیرسدنظر
.ستیدهشماخودبازیاصلیقهرمانکهدلیلاینبهشایدداردطرفدارانشبرای

ادهاستفتوانمیدومدلیلعنوانبه
راکامپیوتریهایبازیدرهوشاز

تفریحبقیهبهنسبتاینکهوزدمثال
.دهستنخطرتربیوترهزینهکمها
ماشواکتسابیستکمیتیکهوش)

راآنایرایانههایبازیباتوانیدمی
.(بدهیدافزایش

هایبازیماکنونیجامعهفرهنگدر
سالوسنباافرادیبرایایرایانه
ایدشونمیرسدنظربهمناسبباال
تشکستواناییخوددرافراداینهم
همیندرهمینطوروبینندنمیرا

وقتدارایافرادیراگیمرهافرهنگ
.انندمیدبیکاراصطالحدروبسیارآزاد

درایرایانههایبازیاینکهخالصه
اجخوبخیلیایرانیهاخانوادهبین

.استنیفتاده
بازیهاگیکیقبلیهدراستقرار
درونوکنیمنقدراکامپیوتریهای
.استشکلاینبههمکاراین
ار انگلیسیحروفازیکیبارهرکه
ازیبیکوکنیممیجداقرعهقیدبه

راشودشروعحرفآنباکهمعروف
کنیممینقدنظرهراز
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.کنیممیمقایسهخودشرقبایبهنسبتو

.درآمدCحرفکشیقرعهازبعدماهاینمثالعنوانبه
کهشوندمیشروعCحرفبازیادیمعروفهایبازی
بهترکارابتدایبرایقطعاولیشناسیممیراآنهااکثر
انزمگرافیکیتحولکهکنیمشروعایبازیبااست

حالهایبازیعالیهایگرافیکدلیلوبودخودش
crash<====حاضر bandicoot

Geraphic:رهمسخحاضرحالدربازیاینگرافیکشاید
.تاسبودهاولینخودشزماندرقطعاولیبرسهنظربه

Gameplay:وجلبهروجوییماجراشخصسومبازییک
لیخیاسپایرونامبهاستبازیکهخودشرقیبازکه

.استبودهقویتر

Story:همیشهکهاستدکتریکداستانبازیکل
آزمایشیکطیوکردهمیغریبوعجیبهایآزمایش

جهشدچارموشکهشودمیباعثموشنوعیکروی
بهماما  ت(کورتکسنئو)دکتربازیتمامدروشودژنتیکی
.(بندیکوتکراش)استبندیکوتموشایندنبال

درکگرافیتحوالتبزرگترینازیکی:کلیتوضیحات
نزمادردقیقاودادروییکاستیشنپلیساختزمان

crashبازیدوساخت bandicootوspyroاستبوده.
نظراز)بودندهمشبیهخیلیبازیدواینابتدادر

اوتمتفکامالدوچیزتولیدروندادامهدرولی(گیمپلی
سرییکبلکهنبودندبازییکفقطبازیدواین.شدند
عنوان۱۶.۱7ازبیششاملکراشسریمثال  .بودندبازی
.داردادامهرونداینهمهنوزکهاستکراش

naughty)داگناتیشرکتتوسطبازیاین dog)ساخته
سخهنچندولیاستاستیشنپلیانحصاریبازیوشد
ارددوجودنینتندوشرکتهایکنسولرویبرکراشی
.استیکاستیشنپلیساختازقبلبرایکه

رابازیاینانتشارحقاکتیویژنپرآوازهشرکتمتاسفانه
هزمینایندرکامالداشتمانتظارکهطورهمونوخریده
.کردهعملضعیف
نیازمندمپلیگیتغییرولیببردباالراگرافیکبتواندشاید
یبهتجرزمینهایندراکتیویژنشرکتکهاستتجربه
.نداردزیادی
داگناتیشرکتیکارنامهبهجزئینگاهیاگرولی

ایننبیسبکایندردانشتفاوتتوانیممیبیاندازیم
.ببینیمراشرکتدو

ژناکتیویبازیاینتولیدمسیریادامهدرکهامیدوارم
.کندعملبهتر

اشید،ببردهلذتبازیاینکوتاهنسبتانقدازامیدواریم
دیگرهایبازیازدیگریهاینقدبابعدهایشمارهدر
.هستیمخدمتتاندر

.باشیدپیروز

میرزاییمتین
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Big Dataاهمیت 

مربوطونابهکهچیهروکامپیوتردنیایانگیزه،میبررومایهمهتعجبومیفتههستیجهانتوکهاتفاقاتیهمانند
شدنگیکبانزدیکییفاصلهکهکسییاگیکیهفقطروموضوعاین!تاملهقابلوزیباعجیب؛اندازههمونبهمیشه
!میکنهدرکداره
!هستیکوصفرفضایدرهادادهداستانداره،جاعجایباینیزمرهتوکهموضوعاتیاینازیکی
روزانه،جهانیآمارهایطبق.داشتخواهیمدیتاهاتولیددرسهمیچهنوعیشماییامنکهباشهجالببراتونشایدحاال

۳Quintillion3یعنی.داریمدیتاتولیدبایت × 10
8

!خارجهمونتوصیفحتیوتصورازکهعددی.بایت
گذاشتیمسرپشترو۲0۱7سالکهاالنتابود،اینترنتشکوفاییاوجکه۲005سالمثالبرگردیم؛عقببهبخوایماگه

طبقکه.متصلننتبهمندواسطهکهکسانیازجدارسیده،میلیون۳578بهمیلیون۱0۲4ازاینترنتیکاربرانتعداد
.اخیرسالسهدرخصوصبهداشتهصعودیروندیبرابرچندسرعتیبانیزهادیتاتولیداین،
ایکنندهخیرهآمارکهشدهبینیپیش۲0۲0سالتادیتاذخیرهصعودیروندایناوراکلسایتازبرگرفتهزیر،تصویرطبق
.داره
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هردردهشتبدیلمازندگیتوناپذیرجداجزئیبهاینترنتکهحاضرحالدرواقعدر
گولهوردادهمیشه!شدنهذخیرهحالدرقبلبرابرچندداده،کلیمیگذرهکهایثانیه
جهانیسنترادیتبهاونوکهبرف،بسیاریحجمرویاونغلتوندنباکهکردتعبیربرفی
.بشهبزرگتروبزرگهیمیکنم،تشبیه
یگممجملهیکدر!؟هستچیزاییچهشاملهادادهاصالکهبگیدخودتونبهممکنه

ویدکنمیفکربهشکهچیزیهریعنیبگیرهبردرروچیزیهرتونهمیهادادهکه
وهالیککازگیرهمیانجامنتفضایدرکههاییفعالیتتمام!کنیدنمیفکرحتی
کهیهایلحظهلحظهوهادریافتوهاارسالتاگرفتههامانتیتوربهضربهولمس

ونبراتشاید.هستشدنذخیرهقابلکهچیزیهروداشتیمتوقفوبازجاییتو
یرهذخحالدرجهانسراسرکهدیتاهاییتریناستفادهپربدونیدکهباشهجالب
.هستمسئلهاینبیانگرزیرجدول.میزانهچهبهکدومهربرایشدنه،

پر استفاده 
ترین داده های 

جهانی

توئیت ها
(twitter)

روزانه
face book

دیتاهای 
پردازش شده 

googleدر 

آپلود ویدئو در 
youtube در
دقیقه

تعداد ایمیل 
دریافتی در 

ثانیه

های داده 
از کاربران 

وسایل هوشمند

خرید و فروش 
amazonدر 

مصارف خانگی 
روزانه

ل مقادیر تشکی
دهنده

اگزابایت1.3میلیون 2.9ساعت ویدئو 20پتابایت24بیلیون700میلیون50
درصد داده 60

های کل
مگابایت375

وممستقیهایاستفادهقضیهترهحالبایجنبهحاال
سوءتعبیریبهیا.هاستدادهاینازمستقیمغیر

بورسهروخیلیاخیرهایسالکهچیزی.هااستفاده
دردادهدزدیدنکههستارتباطیهایمسنجرهمین
کهشبمثالیا.گرفتهقرارگیریشونشکلاهدافراس
هبتوننمیمافعالیتوحرکتهرباکهاجتماعیهای
وعکسرفتارمون،هامون،دوستیهامون،مندیعالقه
هذخیر قابلچیزهربهومازندگیحقایقما،هایفیلم
فادهاستیانهایتدروببرنپیاطالعات؛عنوانبهشدن

.نکنناستفادهیاکنن

کردیمارسالزمانمروربهخودمونکههاییدادهیهمه
هن.وردیمآوجودبهروهاشباهتوروابطازایگسترهو

شماالمث.کننتحلیلنیزرومااطرافافرادبلکهماتنها
برخوردپیشنهادیهایگزینهبهجاهاسرییهحتما
.شماسهایدادهتحلیلحاصلهاگزینهاین.کردین
دیدنحاصلوشماسخصوصیاتبررسیحاصل

.افراددیگرباارتباطاتتان
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همشایدیاوترینمشهورکامپیوترجهانکهاینجاس
.قشرهاستمیاندرشدهشناختهجهانترینمحبوب

!سیاسیاقشارالخصوصعلی
ربکههاییاساسنامهوتوافقاتها،پیروزیها،جنگ
یعالقهعلتگیرهمیصورتهادادهدزدیدنپایه

وتجارتکهایعالقه!بزرگههایدیتابهسیاسیون
.هستنهفتهاونپشتبزرگیاستارتاپ

هرهمتیاینترنتبلیغاتیاوالکترونیکیتجارتمورددر
رکتشبرایاونوهایمندیعالقهتونهمیکاربر،کلیک
ازباینکه.کنهمشخصدیجیتالیفروشوخریدهای
هامندیعالقهوروحیاتبهتوجهباروکاربرتونهمی
در.هکنراهنماییمحصوالتشونفروشوخریدسمتبه

هایدیتاسنترفروش؛وخریدهایسایتاینواقع
درروماهایدادهازعظیمیسیلکههستنعظیمی
هباجتماعیمعروفهایشبکهتوسطاگه.دارناختیار

یا!نیستدرشتردیدیهیچجایبیایددراونعضویت
واخباربتوننتجارتیمسئلههمینتوگروهی

باهادادههمینباوکنندریافترکودازاطالعاتی

ورشکستگیازوبپردازنفروشوخریدبهاحتیاط
همچنین.کننکسبروزیادیسودیاکننجلوگیری
وسایلسیگناالیرویازتوننمیدیگهگروهی

کهکننمشخصمکانیهدرروافرادتجمعدیجیتالی،
اگهیامکاناونشلوغییدهندهنشونخودبازاین

مکانمباشیداشتهقضیهاینبهکاربردینگاهبخوایم
.بودخواهدافراد...وسرگرمیخرید،برایپرطرفداری

یدهندهنشونکههستنمواردیهااینیهمه
هبکمترشایدکهموضوعی.بودخواهدهادیتااهمیت

ادهاستفموردهوشمندانهچهحالیکهدرکنیمفکراون
!گیرهمیقرار

عابدیالهام
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(قسمت سوم)آشنایی با الگوریتم های مسیریابی 

ابهمچنینومفاهیمومقدماتباقبلقسمت هایدر
کههاییتکنیکبررسیبهوشدیمآشناRIPپروتکل

فادهاستشبکهدرحلقهازجلوگیریبرایپروتکلاین
زایایمومعایببررسیبههمچنینوپرداختیممی کند

تاریخطولدرمختلفشهایورژنوپروتکلاین
پروتکلمورددرمی خواهیمقسمتایندر.پرداختیم

IGRPپروتکل هایجزوکهDistance Vectorاست
.بپردازیم

مقدمه

آمدنازقبل
پروتکل،IGRPپروتکل

RIPپروتکلرایج ترین
واستفادهمورد
امابود اعتمادقابل

کهذاتیمحدودیت های
باعثبودRIPساختاردر
دهشبزرگترهاشبکهشد
ارتباطاتروزافزوننیازو

الزمفیزیکیبسترنتواند
نمونهبرایکندایجادرا

Countتعدادمحدودیت
است،عدد۱5تنهاکهها
وسیسکشرکت روایناز

بهرومشکلاینرفعبرای
InteriorیاIGRPطراحی

Gateway Routing
Protocolآورد.
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IGRP یاInterior Gateway Routing Protocol
چیست؟

برایRIPپروتکلمشکالترفعبرایکهاستپروتکلی
ازکهآمدوجودبهمحدودیت هارفعوبزرگ ترشبکه های

Distanceپروتکل هایجنس Vectorهدفباواست
Autonomousیکدرفعالیت Systemجزووشدساخته

IPازابتداهمانازپروتکلاین.استIGPپروتکل های
اسبمنشبکه ایهردرشدناجرابرایومی کردپشتیبانی

یک عنوانبهراآنسیسکووبود
 واسطهبهکهکردمعرفیConnectionlessپروتکل

Distance VectorازبودنشVLSMنمی کندپشتیبانی.
اینبهاستRIPمشابهبسیارپروتکلاینکاررونداما

IGRPپروتکلتحتشبکهیکدرکههاییروترکهصورت
زمانیبازه هایدرراخودجدول هایمی کنندفعالیت
ریکدیگبرایراتغییراتفقطیاکلیبه طورمختلف

 هاپیاماینفرستادنبرایاستممکنامامی فرستند؛
انتخاببرایکهباشدداشتهوجودمختلفیمسیرهای
کهوریتمیالگ.استنیازمندالگوریتم هاییبهمسیربهترین

RIPمی کرداستفادهمسیربهترینانتخاببرایHop
Countومی شمردرامسیرهایروترتعدادکهبود
ود؛ببهتریمسیرداشتکمتریروترتعدادکهمسیری

سیر معیارهای بیشتری برای انتخاب بهترین مIGRPاما 
:دارد که شامل موارد زیر است

سرعت لينك. ۱

اطالعاتيبسته اندازه .۲

لينكترافيك موجود در . ۳

قابل اعتماد بودن. 4

IGRPالگوریتمدرجداولبه روزرسانینحوه
آپدیتیک بارثانیه۹0هردرجداولالگوریتمایندر

ارسالرابه روزرسانیپیام هایهاروترومی شوند
پیام هایروتریمرحلهسهطیاگرامامی کنند،

نوانبه عدیگرروترهایسویازنکندارسال روزرسانیبه
7بهزمانایناگرومی شودشناختهنامعتبرروتر

دریافتبه روزرسانیپیامهیچوبرسدزمانیمرحله ی
هایرروتمسیریابیجدولولیستازکال  روترایننکند
.می شودحذفدیگر
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:IGRPپروتکلدرروتینگانواع

متصلSubnetیکدرکههاییRouteبهکه:داخلی
.گویندمیهستندروترهایInterfaceبه

یکتحتشبکه هایدرکههاییRouteبه:سیستمی
Autonomousیامشترکمدیریت Systemهستند
به طورروترهایInterfaceهمانطریقازیاکهگویند

Routerطریقازیاومی شوددریافتوارسالمستقیم
.مشترکمدیریتتحتشبکههماندرموجودهای

کیازخارجشبکه ایبهبخواهدپیامیکهزمانی:خارجی
Autonomous Systemدرمقصدوشودفرستاده

فرستادهGatewayآخرینبهنشودپیداASداخل
.می فرستدمقصدبهراپیامآنومی شود

:IGRPوRIPمقایسه ی

Hopمحدودیتعدمدلیلبه-۱ CountدرIGRP
یشبکه هاازپشتیبانیبرایIGRPتواناییRIPهمانند
دامنه یوبیشترسیستم هاواستبیشتربزرگ

.قراردادپوششتحتمی توانرابزرگ تری

ازاستفادهجهتبیشترIGRPدلیلهمینبه
کهبتهالمی شودپیشنهادبزرگبهرومتوسطشبکه های

ازRIPدرحاضرعیوبوجودعدمدلیلبهاستبهتر
IGRPشوداستفاده.

بهتوجهبا:Metricاندازه گیریدربیشترانعطاف-۲
جهتبیشتریمعیارهایپروتکلایندراین که

واندازه گیریدقتوشدهاستفاده metricاندازه گیری
.شدهبیشترنیزانعطاف پذیری
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به جایکهاستآمدهوجودبهامکاناینIGRPدر-۳
فادهاستاطالعاتانتقالبرایمسیرچندازمسیریک
است،قابل افزایشعدد۶تامسیرهااینتعدادکهشود
دیرمقابهترینبامسیرتنهاپیش فرضحالتدراما

Metricچندازاستفادهامامی شودنگهداریجدولدر
وشدهشبکهدرباندپهنایافزایشسببمسیر

(Redundancy)ازدیادپدیدهافزایشباعثهمچنین
.می شود

آموزش     پیاده سازی
:طی کنیممراحل زیر را برای اجراشدن پروتکل کافی است 

Router>enable
Router #configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config)# router igrp 1

پروتکل را فعال کردیم و در ،router igrpسپس با دستور ،configure terminalشدیم و سپس enableابتدا وارد محیط 
.را انتخاب کردیم۱اینجا برایش نام 

ن صورت این کار حال باید روتر ها یا شبکه هایی که به طور مستقیم به این روتر متصل شده اند را به روتر بشناسانیم که به ای
:انجام می شود

Router (config-router)# network 172.10.0.0
.شبکه ی موردنظر را وارد می کنیم و به این صورت شبکه ی موردنظر شناخته می شودIPکه رنج 

با ما . ها استDistance Vectorشاخه ی IGPمی رویم که پیشرفته ترین پروتکل EIGRPجلسه ی آینده به سراغ پروتکل 
.همراه باشید

سیروس فتح اللهی دهکردی




