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سخن سردبیر

روزگارحالبهخوشبهاراینکرسدمینرمکنرم

همیشگیهمراهانوعزیزدوستانشماخدمتدوبارهدرودیبا
میایاآرزویوعزیزانشمابهنوسالتبریکباوگیک هاقبیله
آخریندرگیک هاقبیلهمجله۲۸شمارهباکامیابی،باتوامخوش
ازببتوانیمکهامیدواریموهستیمشماخدمتدر۱۳۹۶سالماه
فراراجدیدیموضوعاتعزیزانشماکناردرهمیشهمثلهم

.بگیریم
گپدربزر گذشتدرگیک هاقبیلهاعضایتکتکطرفازابتدا

درسآنانموعزیزماندوستگیک هاقبیلهخالقگرافیستمحترم
عرضتسلیتمحترمشانخانوادهوایشانبهرا۱۳۹۶ماهاسفند
.نماییممیبردباریوصبرآرزویبرایشانوکنیممی
ازهکپرداختیممتعددیمواردبهگیک هاقبیلهدرماپیشماهدر
قبیلهینویسبرنامهمسابقاتشرایطتنظیمبهمیتوانیمجملهآن

بار۱ماه،۳هرکهمسابقاتسریایندر.کنیماشارهگیک ها
میندهستمایلکهنویسیبرنامهدوستانتمامیشودمیبرگذار
عنوانبهخاصموضوع۱مسابقاتایندر.کنندشرکتتوانند

کنندگانشرکتوشودمیتعیینمسابقهموضوع



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
5

بابز

هاوکینگتیوناسبزرگدانشمندفوت.میکندغمگینراگیکیهرآنشنیدنکهکنیماشارهخبریبهبایدانتهادر
واردجهانلمیعجامعهپیکربربزرگایضربهبریتانیاییبرجستهومشهورنویسندهوشناسستارهفیزیکدان،

باوداشتعلمیزمینهدرمفیدیبسیارزندگیکههاوکینگ.کردمبهوترادانشوعلمدوستدارانهمهوکرد
ازچشم(میالدی۱۴روزسومماه)پیعددروزدرحالیدرشدعلمیجامعهروزافزونرشدباعثخودنظریات
شمنداندانوعلمیجوامعخوراکمیتواندسالسالهایتاکهگذاشتبجاخودازعظیمایگنجینهکهبستجهان

.باشدمختلف
قبیلههمیشگیهمراهانودوستانشمابرایبخششادیوخوباخبارخبررسان۱۳۹۷سالدرکهامیدواریم
.باشیمگیک ها

شدنتربهچههردرراماخودانتقاداتوپیشنهاداتنظرات،ارائهباتاخواشمندیمشماازهمیشهمانندپایاندر
.نمايدیاری

...گیک هامجله۲۸شمارهاینوشمااین

.نندکارسالگیک هاقبیلهبهوآمادهراخودپروژهتادارندوقتماه۳مدتدر
عزیزیدوستبهگیک هاقبیلهطرفازماه۳هرپایاندرمسابقاتاینجوایز
.میشودارائهباشدشدهمسابقهبرندهکه
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01010011 01100011 01101001 01100101 01101110 01100011 01100101 00100000 
01101001 01110011 00100000 01101110 01101111 01110100 00100000 01101111 
01101110 01101100 01111001 00100000 01100001 00100000 01100100 01101001 
01110011 01100011 01101001 01110000 01101100 01100101 00100000 01101111 
01100110 00100000 01110010 01100101 01100001 01110011 01101111 01101110 
00100000 01100010 01110101 01110100 00101100 00100000 01100001 01101100 
01110011 01101111 00101100 00100000 01101111 01101110 01100101 00100000 
01101111 01100110 00100000 01110010 01101111 01101101 01100001 01101110 
01100011 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110000 
01100001 01110011 01110011 01101001 01101111 01101110 00101110



sudo systemctl start cron
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Job scheduling

عزیزدوستانتمامیخدمتسالم

ریزیبرنامهنحوهیاJob-schedulingبامیخواهیمامروز
عاملسیستمدرافزارهانرمیاهااسکریپتاجرایی
یکوانعنبهمیشهچطورببینیموبشیمآشنالینوکس

انهروز کهروکارهاییازسرییکسیستمیاشبکهمدیر
فواصلدرواتوماتیکصورتبهروهستمانیازمورد
السوماههفته،روز،ساعت،دقیقا،مانندمختلفزمانی

روزانهوروتینکارهایوکنیماجراخاصزمانیکدریاو
.کنیمواگذارسیستمبهرو
درکاربردپربسیارافزارنرمدوبامامقالهایندر

یونیکسیهایعامیسیستمدرJob-schedulingزمینه
اینازکدومهرکهAtوCronازعبارتندکهمیشیمآشنا
.اندشدهساختهخاصمنظوریکبرایهاافزارنرم
دربتوانکهشدهساختههدفاینبرایcronافزارنرم

ودداانجامروکارییکتناوببهومختلفزمانیفواصل
هکمیگیردقراراستفادهموردمنظوراینبرایatافزارنرم
خاصتاریخوساعتخاصزمانیدرروخاصکاریکشما
.بکنیداجراودادهانجامباریک

هستندهاییدیمنشاملهردوatوcronافزارهاینرم
چکروخودشونلیستلحظههردرهادیمناینکه

زمانآندربایدکهاسکریپتییاافزارنرماونومیکنند
.میکننداجراروشوداجراخاص
داردوجودetcشاخهدرcronافزارنرمکانفیکهایفایل
کنیدپیداشcron.confاسمبامیتوانیدشماکه
هاروسرویساینکنترلسیستمطریقازمیتوانیدشما
:زیرهمانندکنیدفعالغیریافعال

یازنواستفعالفرضپیشصورتبهسرویساینکه
ممهنکتهاینسازیفعالمورددرنداره،سازیفعالبه

اینریبوتازبعدسودstartسرویسفقطاگرکهاست
منظوراینازجلوگیریبرایاستخاموشسرویس
.باشدهمenableبایدسرویس
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psدستورباکافیههستندفعالشماسیستمدرهاسرویساینببینیداینکهبرای
کنیدجداراatیاcronگرپباوببینیدروهاپروسهلیست

kia@linux-pc:/etc$ ps ax | grep cron 528? 
Ss 0:00 /usr/sbin/cron -f 3620 pts/0 S+ 0:00 grep cron

kia@linux-pc:/etc$ ps ax | grep atd 3627 pts/0 S+ 0:00 grep atd

:بیاندازیمهایافزارنرماینکنترلبهنگاهیهمباحاالخب
شاملومیشودشناختهcronافزارنرماصلیفایلعنوانبهفایلاینکنید،بازراcrontabفایلوشویدetcمسیروارد
.کنیدتنظیمراخودهایjobراحتبتوانیدکهاستافرادبرایهمراهنماهاییوهامثال
مدیر)روتاگرمثالعنوانبهدارد،راخودشخاصفایلیوزرهرومیشودساختهمختلفهاییوزربرایواقعدرفایلاین

.نمیشوددیدهعادییوزرهایcrontabدرهاjobایندهدقرارخودcrontabدرراهاjobسرییک(اصلی

kia@linux-pc:/etc$ cat crontab #
/etc/crontab: system-wide crontab # 
Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' # 
command to install the new version when you edit this file # 
and files in /etc/cron.d. These files also have username fields, #
that none of the other crontabs do.
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SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin # m h dom mon dow user 
command 17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly 25 6 * * * root test -x 
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ) 47 6 * * 7 root test -x 
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly ) 52 6 1 * * root test -x 
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly ) #

ایبر تااستاجراییشلاولاست،مهماینجادرکهچیزی
اجراشلیچهبهراهاjobباشدمشخصcronافزارنرم
وردمدستوراتکردناجرابرایمربوطهمسیرسپسوکند
کههاییافزارنرموهااسکریپتبایدانتهادرواستنیاز
درهکاینکتهبنویسیم،خاصفرمتیکباراشونداجرا
واستهاjobتعریفخاصنوعرعایتاست،مهمباال

ماهستند،هازمانهستند،مهماینجادرکهچیزهایی
بانهاآمکانکهکنیممشخصراساعتودقیقهبایدابتدا

اعدادمثالعنوانبهاستشدهدادهنمایشhوmحروف
23ساعتدرjobاجرایمعنایبهکنیدوارداگررا2330

ادهاستفهم*ازاینجادرمیتونیدشماکهاست30دقیقه
مااگهکهاستهرمعنایبه*میدانیدکههمانطورکنید،

هکمیشودخواندهاینجوریکنیمواردرا**مثالفرضبر
رااینکهشوداجراساعتهرازدقیقههرمااسکریپت
بعدودهیدقرارهمسالوماهوهفتهبرایمیتونید

2 0 * * 7 root cd /root && tar -cjf
home_backup.tar.bz2 /home/*

بکhomeازشب2ساعتهفتههردردستوراینکه
.میدهدقرارhomeدررافشردهفایلومیگیردآپ
رااصلیcrontabفایلنیستدرستمننظربهالبته

تفادهاسکرانهایسویچازمیتونیدشماکنید،دستکاری
.شودایجادcrontabفایلشمایوزربرایتاکنید

نید به از این دستور اسکریپت یا نرم افزار را مشخص میک
این شکل



crontabدستوربا -lیدسترسخودتانیوزربرایموجودهایلیستبهمیتوانید
.باشیدداشته

crontabدستوربا -eفایلیکمیتوانیدادیتوریکانتخابوcrontabیوزربرای
crontabدستورباوکنیدتعریفخودتان -rیکمیتوانیدcrontabکنیدپاکرا
ادهاستفهمشدهتعریفپیشازکلماتازتوانیدمیشماjobیکتعریفبرای
reboot /home/kia/script.sh@:مثالعنوانبهکنید

@yearly 

@monthly 

@weekly 

@daily 

@midnight 

@hourely
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چندبامیتوانیدکهداردزیادکاریریزهوکانفیگcronافزارنرمالبتهاست،کافیاینجاتاcronبرایمننظربهخب
آشناییفهدبیشتراینجادربگیرید،یادرادهیدانجاممیتوانیدکهکارهاییوهاقسمتهمهاینترنتدرسادهجستجوی

Jobبا schedulingاست.
:کنیمصحبتهمatافزارنرمراجبکمیاستبهترcronازبعد
شوداجرابایددستوریچهمیکنندچکلحظههرکهاستهاییدیمنشاملcronافزارنرممانندهمافزارنرماین
یوزربرایکههاییatکردنلیستبرایatqدستورجدیدjobیکتعریفبرایatشاملکهدارددستورسهافزارنرماین

میتوانیدشماatدستورازاستفادهبرایمیگیردقراراستفادهموردخاصatیککردنپاکبرایatrmدستوروداردوجود
میکنمپیشنهادکهبگیریدنظردرخاصتاریخوزمانبرایرامختلفهایحالت
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ناآشافزارنرماینمختلفهایحالتباتاکنیدمطالعهراatپیجمنباریکحتما
:میشودذکرatافزارنرمبرایسادهمثالیکفقطاینجادرشوید،

at 21:30 2019-09-1 at> python /home/kia/bitcoin.py

ساختهشماatتامیگیرددستوریکشماازخطهردرومیشوداجراشلتوسطenterزدنباشدمشخصزماناینکهازبعد
.شود
ctrlترکیبیهایکلیدباکردیمواردرادستوراتتماماینکهازبد + dافزارنرمودهیدخاتمهدستوراتگرفتنبهatشمابرای

.میشودآماده
.باشیدکردهاستفادهمقالهاینازامیدوارم

باشیدپیروزوموفق

حامدیکیا 

www.kiahamedi.ir
Telegram: @Happy722
kia.arta9793@gmail.com
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متسبهحرکتحالدرزیادبسیارسرعتباتکنولوژی
هستیمجدیدیتکنولوژیاخبارشاهدروزهراستجلو
.دهدمیقرارخودتاثیرتحترامازندگیکه
دهرهعلمپیشرفتسرعتآماریمطالعهیکبهتوجهبا

وعموضاینوشدمیبرابرسهیادومتوسططوربهسال
40و30هایدههبینشایداستمشهودبسیارامروزه
امریناونبودمشهودآنچنانتکنولوژیتغییراتشمسی

هایدههباراروالاینولیپذیرفتمیصورتکندیبه
ییرتغسرعتبهچیزهمهکنیدمقایسهشمسی90و80

پرچمدارانجزو80دههدرکههمراهتلفنیکاستکرده
یکامروزهآمدمیحساببهانقالبیمحصوالتو

وشیگبامقایسهقابلحتیودرسمینظربهنوستالژی
.نیستندامروزیهای
مترکواستملموسکمترهازمینهدیگردررونداینولی
ازلکامطوربهراقبلیهاینمونهکهگیریچشمتغییر
.استدادهرخکندخارجبازار
ماشتاداریمقصدهاگیکقبیلهمقاالتازسریایندر
دنیایاستقرارکهنوینیهایتکنولوژیبااندکیرا

بهراامروزیهایخودرووکنندمنقلبراسازیخودرو
.بپردازیمکنندخارجبازارازکلی
هایخودروازکهایرانیانیبرایخودروتغییراتشاید
.نباشددرکقابلاصالکنندمیاستفادهداخلی
بهگاهاهاآنطراحیکهشوندمیسوارراهاییخودرو
مواردازبعضیدروگرددمیبازقبلسال30ازبیش
ندچشدناضافهتنهاکنونتاقبلسال30ازخودروتغییر

یضتعویاهاچراغشکلتغییریاوخودروبهجزی"اپشن"
اما.استبودهخوردیسیپخشباکاستنوارپخش
هایتلفنتولیدصنعتمانندهمسازیخودروصنعت
هرسازانخودرواستپیشرفتحالدرسرعتبههمراه
وطراحیباخودجدیدهایخودروازهانمایشگاهدرساله

.کنندمینماییروجدیدامکانات
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هرمانندهاخودروهوشمندوپیشرفتههایسیستم
کنندمیعملایسادهمنطقیسیستم

ورودیوکردهدریافتورودیچندیایککهسیستمیهر
بهراآنوکردهپردازشموجودبرنامهازاستفادهباراها

ولیآیدمیسادهنظربه,دهدمیتحویلنظرموردخروجی
تصور همینبههمپیشرفتههایسیستمتماممنطق
تامباشیداشتههاآنبرترعمیقنگاهیکافیستاست
همهاآنقدرکنیممیزندگیآندرکهدنیایشویممتوجه
بایدگیکیکعنوانبهشماونیستپیچیده

اتاتفاقخصوصبهاطرافاتفاقاتتحلیلودرکتوانای
.کنیددرکرانوینهایتکنولوژیبهمربوط

ایهخودروپارکاتوسیستمبخشایندرمثالعنوانبه
:کنیممیبررسیرامدرن
دگانرانناصلیمشکالتازیکیهمیشهکردنپارکمشکل
آمدورفتپرنقاطدرخصوصبهکردنپارکاستبوده

یاندکوچابکی,مهارتبهونیازسختکاریهمیشهشهری
رپنقاطدرراخودروباآمدورفتشدهباعثوداردشانس
لدوبپارکهمچنینوکندسختوبرزمانکاریآمدورفت
یرانندگآزمونمتقاضیهنرجوهراصلیهایمهارتازیکی
رفبرطمشکلاینتکنولوژیکمکبهحاال.استایراندر

دررایجتکنولوژییک"پارکاتو"تکنولوژیواستشده
مدلچندینواستامریکاواروپاسازیخودروصنعت
درافرادواندشدهواردایرانبهفناوریایندارایخودروی

.کنندمیاستفادهتکنولوژیاینازحاضرحال

وAerodynamicsوطراحیزمینهدربرخیمکانیکیزمینهدرتغییراتاینازبرخی
.استهاخوردودرشدهاستفادهالکترونیکیتکنولوژیزمینهدرنیزبرخی
یبررسبه,قبیلهماهیتبهتوجهباهاگیکقبیلهمجلهدرمقاالتسریایندر

.پردازیممیمدرنهایخودرودرشدهاستفادههایتکنولوژ
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شدامتحان1987سالدرواگنفولکسکمپانیتوسطباراولینبرایتکنولوژیاین
.استشدهتبدیلهاخودرودرمعمولیامکانیکبهاکنونولی
:استزیرصورتبهسیستماینعملکردنحوه

ورودیعنوانبهتصویر(12حتییا8هاخودروبعضیدر)4ورودیعنوانبهدستگاه
.داردصلهفاتردقیقتشخیصبرایمجاورتیسنسورتعدادیهمچنینکندمیدریافت

برایبلقازکهالگوریتمیبهتوجهباپردازندهکند،میارسالخودروپردازندهبهلحظههردرراهادادهاینپارکهنگامدر
ردشگوعقبیاجلوبهروحرکتبهتصمیمشودمیدریافتدوربینوسنسورازکهاطالعاتیواستشدهطراحیآن

میرکپاوکردهحرکتخودرووکندمیارسالخودروکنترلیسیستمبهرااطالعاتاینوگیردمیسمتیکبههاچرخ
.شود
.کنیمتحلیلتجزیهرامسلهاینتوانستیمکوچکترقطعاتبهپیچیدهظاهربهتکنولوژیاینتجزیهبا

DIYصورتبهکهاستسادهآنقدرپروژهاین (Do It Yourself)ودوربینچندازاستفادهباواستشدهسازیپیاده
راپارکاتومسیستخودروکنترلیسیستمبهخروجیارسالوپایرزبریمانندکامپیوتریکبهاطالعاتارسالوسنسور
.اندکردهسازیپیاده
.پرداختخواهیمسازیخودروصنعتهایتکنولوژیدیگرتوصیفبههاگیکقبیلهمجلهبعدیهایشمارهدر
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سکتورهابد

چیست؟سکتوربد
Badسکتور بد Sector))شماحافظهدرخرابیهایبلوک
فراخوانشوندمیباعثکههستند(SSDچهوHDDچه)

((I/Oنوشتن/خواندن/کردنبازبامرتبطسیستمیهای
تقسیمدسته۲بهکلیطوربهوشوندمواجهشکستبا

:شوندمی

)فیزیکی Physical )

ایجادذیهتغمنبعناگهانینویزیاوفیزیکیآسیبازمعموال
هبهاترانزیستورخرابیازاستممکنچندهرشوندمی
ولطدرسختدیسکصفحاتشکلتغییریاوزمانمرور
حدازبیش(format)بندیپیکروطوالنیهایزمان

ابلقگرچهخرابهایبلوکاینآیندوجودبههاپارتیشن
آنیتاداماشودتعویضبایدشمادیسکونیستندترمیم
بازآسانیبهوهستند((recoveryبازگردانیقابلغالباها

.میگردند

وعناینازمنسیستمدرآمدهوجودبهسکتوربد)منطقی
:)Logicalبود
تصور درسکتوربدعنوانبهبلوکیکگزاریعالمتاز

توسطآنخودکاراصالحتواناییعدموI/Oخطایدریافت
ابلقغالباخوشبختانهوآیندمیوجودبهعاملسیستم
الحاصدیسکمجددفرمتباگاهیوهستنددیتاریکاوری

.میشوند
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شوند؟چه چیز هایی باعث ایجاد بد سکتور ها می 

shoutبدونسیستمناگهانیکردنخاموش• down
تغذیهمنبعخرابی•
دیسکمخربویروسوجود•
دیسکحدازبیشفرمت•
دیسکحدازبیششدنقدیمی•
دیسکفیزیکیدیدنضربه•
دیسکحدازبیششدنداغ•

؟نشانه های وجود بد سکتور چیست

پاک شدن ناگهانی فایل ها•
(و حتی کرنل پنیک)ارور های کرنل در هنگام بوت •
(صفحه مرگ)مشاهده ی صفحه ی آبی •
مانند صدای جرقه زدن )صدا های غیر عادی دیست •

(مداوم
قرمز لپتاپ یا کامپیوتر LEDچشمک زدن •
ار های تشخیص زیاد بودن بد سکتور ها توسط نرم افز •

مرتبط
داغ کردن غیر عادی دیسک•
سیستمکند شدن غیر عادی •

؟کنیمبازیابیرارفتهبینازیدیتاچگونه
اوریریکشاملکهریکاوریقدرتمندآزادهایافزارنرمازیکی
بهمن)داردنامtestdiskشودمینیزآلودههایبلوک

افزارنرماین(امکردهاستفادهافزارنرماینازشخصه
و((TUIپایهمتنافزارنرمیکCgsecurityشرکتمحصول
وداردرانپارتیشعنواعریکاوریقابلیتکهاستسریعبسیار
وتکیفیبجنبیدترزودقدرچههرکهاستبدیهیالبته

برکهاینبرعالوهافزارنرمایناستبیشترریکاوریسرعت
موجودیونیکسیولینوکسهایتوزیعرسمیمخازنروی
کههستنیز((liveزندهدیسکنسخهیکدارایاست

بوتفلگباDVDعددیکرویبرراآنشودمیپیشنهاد
ازسرعتبهنیازلحظهدرتاکنیدbootable))burnشونده

زیرینکلبهمیتوانیدبیشتراطالعاتبرایکنیداستفادهآن
:کنیدمراجعه

بیشتراطالعات

https://www.cgsecurity.org/
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؟چگونه از تعداد بد سکتور ها آگاه شویم

:دستور زیر را وارد کنید

sudo badblocks -v your_disk_device_address > your_log_file

(( rootروتو این دستور را وارد کنید پسورد ( استاکثر توزیع های امروزی نصب در )نصب باشد badblocksچک کنید که 
ه وارد کردید ذخیره نتیجه در فایلی ک( استبه حجم دیسک متغیر بسته )را وارد کنید سپس صبر کنید تا چک کردن کامل شود 

:شود برای نمایش محتویات این فایل میتوانید دستور زیر را وارد کنیدمی 
cat your_log_file

:و بلوک های خراب را مشاهده کنید و برای شمارش تعداد آن ها دستور زیر را وارد کنید

cat your_log_file | wc -l .و تعداد بد سکتور ها در خروجی چاپ می شود

؟چگونه بد سکتور ها را از بین ببریم
توان بد سکتور بد سکتور ها به طور کلی از بین نمی روند و بهترین راه تعویض دیسک است اما با استفاده فرمت دیسک می

.ها را در آخرین قسمت دیسک قرار داد تا جزو پارتیشن ها قرار نگیرند و از مشکالت ناشی از آن جلوگیری شود

سخن پایانی
ا زمانی که گرچه شرکت های تولید کننده روز به روز به دنبال کاهش خرابی دیسک ها و بهبود وضعیت آنها هستند اما ت

.ریسک از بین رفتن دیتا ها وجود دارد بهترین راه بکاپ گرفتن است
ساالر نصرتی ارشاد
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سالم
مورداینبایدالبتههمرایمباهمگیمنقددومینباباراین
بهوجهتبابندهشخصینظرصرفا  نقداینکهکنمیادآوریرا

وتمتفاشماشخصینظرباکهاستممکنوذیلهدالیل
رتبصوراهابازیگفتمقبلیمقالهدرکهطورهمان.باشد

وآمددرBحرفکشیقرعهطیوکنممیانتخابتصادفی
.کردمانتخابروbattlefieldهایبازیسریمن

:توضیح
وهجنگبهراجعبازیاینپیداستبازیاسمازکهطورهمان
کلشبهبازیاینشده،ساختهجنگصحنهمشابههمکامال  
اینعنواناولین.کردهبازسازیراجنگیصحنهنظیریبی

آخریناست((2002battlefield1942سالبرایبازیسری
battlefieldاسمبهآنعنوان .است2016سالبرای1
callبازیبازی،سریاینهمیشگیرقیب of dutyاین.است
رهسازندگان.شدندارائهزمانیکدردوهرتقریبا  بازیدو

تانداسرویموارداکثردرنکتهاینکهاندآمریکاییآنهادوی

رجایببدیتاثیرداستانیحالتدروگذاشتهتاثیربازی
قالانتبازیتمامکهمفهومیبهخوباگر).استگذاشته
آنناکشبخشفقطنهکنیدفکرداستانتمامبهومیدهد

رمیببندهحرفبهداریدخاطرههابازیاینباشمااینکهو
.(گردید
بخشدارایواندشخصاولشوترهابازیاینهردوی
.کنیممیمقایسههمباراهاآنادامهدرکهپلیرمولتی
کهشدهساختهآرتزالکترونیکشرکتتوسطبازیسریاین

نایهایبازی.سازیستبازیصنعتغولدوازیکیامروزه
میاجراراحتیبهمعموال  کهاستروانوباگکمشرکت
مههوشدهپرستپولخیلیاخیرا  متاسفانهولیشوند
هناراحتمردمازوکردهخارجرایگانحالتازرابازیدرموارد
لمراحکردنردبرایکهنکردندپیدارافرهنگاینچراکه

.بپردازندپولبازی
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یخهنسچنددربدانیدکهگفتممورداینبرایرابخشاین
شماکهداردوجودموارداینBattlefieldبازیسریآخر
هکراوسایلیوکنیدخریداریرابازیهایپکتوانیدمی
ازبوبگذاریدوقتآوردنشانبدستبرایهاساعتباید
رابازیاینهایسرورآرتزالکترونیکشرکتطرفیازوکنید
اینکهبرایوبخریدسرورتوانیدمیشماودادهاجارههم

پولازشvipکاربرعنوانبهشودوصلشماسروربهکسی
شودیمزیادشرکتدرآمدکسبشرکت،کاراینبا.بگیرید

یادرآمدکسببرایهاییشرکتیاافرادهمهمیشهو
همینبرایشایدوکنندمیاجارهراهاسروراین...یاتبلیغ

بندهچونداردپریهاییسرورهمیشهشدهکههمکار
battlefieldبازیبهاواخراین bad company ورفتم2
پربازیاینهایسرورهنوزتعجبکمالدرکهدیدم

.نیستموردایندلیلتنهااینالبته.هستند

Graphic:
یبازسریاینرقیبگفتممتنابتدایدرکهطورهمان
callبازیسری of dutyبازیسریبامقایسهدر.است
رتضعیفخودراهابتدایدربازیسریاینوظیفهندای
شروعزودترکهبودهاینهمموردایندلیلوکردهعمل
یمجبرانراهادامهدرخبولیبودهکمترامکاناتوکرده
رازیباییهایشاهکارfrostbiteسازیبازیموتورباوکند

یکگرافهایتفاوتیمشاهدهبهقادرخودشماکهساخته
callوbattlefieldسریدواینهای of dutyهستید.
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.استیوطبیعپذیرتخریب,زیباشدتبهبازیاینگرافیک
ولیهستندشخصاولدوهرکهصورتیدربازیدواین
سومبهحدودیتاراهاآندوهرکهداردوجودامکاناین

نکتهbattlefieldمورددرمورداینولیکردتبدیلشخص
کنیدیمحسبیشتربازیوگرافیکحدودیتاکهداردجالبی

اگرbadcompany2نسخهدر).شودمیبهترچیزهمهو
کهبینیدمیبرویدشخصسومراداستانیبخشحتی

اماو(کندرقابتجدیدبازیایباتواندمیزمانآنگرافیک
یاودشمیتخریبچیزهمهتقریبا  ,پذیریتخریبازمنظور
دیگوکنیدپرتنارنجکاگرمثال...یاشودمیمنفجر
روهادیوارتوانیدمیاینکهیاماندمیزمینروینارنجک
وبریدبراهاسیماینکهیاکنیدعبوردیوارازوکنیدسوراخ

رادس.کنیدیکسانخاکباکال  راهاساختماناینکهیا
.کنیددیلتبخاکستربهراساختمانیکاینکهیاکنیدخراب
سریشکخگرافیکبهنسبتزیباوزندهگرافیکایندقیقا  
وندکمیاستفادهگرافیککارتازکمتروظیفهندایبازی
).شودمیاجراهمضعیفنسبتا  هایگرافیککارتبا

codهایبازیهایگرافیکمقایسه ww2وbf1جاهمه
گذشتوجودباکهاستموردایندهندهنشانکههست
(.بردمیبهرهبهتریگرافیکازهنوزbf1هنوزسالیک

یدبینمیهاییچیزنقشهازجاهاییکهاینجالبنکته)
دربازیاین4نسخهدرمثالعنوانبهکنیدنمیفکرکه
آساغولیکوسهیکهستیددریادروقتیهانقشهازیکی
محیطآندرموجودافرادیهمهوآیدمیشماسمتبه

بمبنزمیدردیگرنقشهیکدراینکهیاشوندمیبلعیده
یسازفعالوکردنپیداباتوانیدمیکهداردوجودهایی
زاپرقطارواگنیکنقشههماندروکنیدمنفجرراهاآن

خیلییفاصلهتاکندبرخوردزمینبااگرکهداردوجودبمب
(.شودمینابودوپرتچیزهمهزیادی

story :
سخه بخش داستانی این سری به گونه ای نیست که یک ن

یلی ادامه ی نسخه ی دیگری باشد و معموال  هم داستانی تخ
.است
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...وجنگموضوعbadcompany2,4هاینسخهدرمثال  
یکمورددرداستانhardlineینسخهدرولیاست
مکاریهکارهاخالفباکندنمیقبولکهاستپاکپلیس
یخهنسو...وافتدمیزندانبهگناهبینتیجهدروکند
اولجهانیجنگمورددر1نسخههمانیعنیآنبعد
بهراآنمعروفاتفاقاتومختلفهایجبههواست
دوسکهاستواضح).کندمیبررسیزیباییشکل

اندازهآنبهکنممیفکرولیباشدگذارتاثیربازیداشتند
(نبودگذارتاثیرداشتندانتظارکه

نندکمیاستفادهکرکیهایبازیازمعموال  کههاییگیمر
ددهنمینظربازیداستانیبخشبهراجعفقطمعموال  
ستتهمپلیرمولتیبخشکهکنممیپیشنهادمنولی
.بدهندنظربازیاینکلمورددربعدوکنند

Gameplay:
ماشکهبگوییمتوانیممیبازیاینازخالصهطوربه

دراگرحالجانبیامکاندووداریدسالحدوهمیشه
انندتومیتجهیزاتازمورددواینباشیمداستانیبخش

.باشندهرچیزی

حالتاگرولیداروپکیکیومهماتیجعبهیکیمثال  
بهیبستگمورداینکنیدبازیپلیرمولتیونفرهچند

هارچبههممعموال  کهکنیدمیانتخابکهداردکارکتری
ماسمواردایننسخههردرکهشوندمیتقسیمبخش
کیتوانیدمیامکاناتاینبرعالوه.دارندمتفاوتیهای
برکهکالسیبهربطیآنکهکنیدانتخابهمنارنجکنوع
.باشدموردیهرتواندمیونداردداریدمی

کهتاسبازیایناصلیبخشبازیاینینفرهچندبخش
این.دبر میباالخودشرقیببهنسبتکامالرابازیاین

استتکراریBattlefieldبازیسریدرپلیرمولتیسبک
.استبودهپاسخگوکامال  زمینهایندرومقبولکامال  ولی

پلیرمولتیبخشدرbattlefieldبازیگفتمکهطورهمان
عوضامکاناتآنبهباتوجهکهاستکالسچهاردارای
ینادرتجهیزاتبرایحتیوزیادخیلیامکانات)شودمی
شودمیکاستومایزچیزهمهوداردوجودبازی
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راانخودتیاسلحهخودتانیسلیقهباتوانیدمیشماو
(.کنیددرست
ازبهمگیابتدادرکهاستزیادیهایموددارایبازیاین

DLCبایدهامودیبقیهکردنبازیبرایشماونیستند
طورهمون_پسسیزنیا).کنیدخریداریرونظرمورد
(.هستشپرستپولخیلیEAشرکتگفتمکه
لوسایبازیبخشدوهردررقیبشبرخالفبازیایندر

ازیبکهدارهوجودزیادیخیلی...وجنگیوسایلونقلیه
.کندمیشبیهجنگمحیطبهبیشترهرچهرا

استجالب,استتیروهاسالحبهراجعدیگرینکته
شدتهبوبلندهخیلیبازیسریایندرتیرصدایبدانید
یرتواستواقعیدنیایدراسلحههمانصدایبهشبیه
downتفنگهرازایبهخاصمسافتیکگذشتازبعد
اینودارههمrecoilاینکهبرعالوهمیادپایینوداره
هریتفنگهربانتوانیددیگههایبازیمثلمیشهباعث
).استطبیعیکامال  بازیوبزنیدباالدقتباراایفاصله

(.گذارندتاثیرهاپرشاینبرهماسلحهرویتجهیزات

واستایهفتهیکتریالیکدارایبازیاین4ینسخه
انرایگصورتبهرابازیاینهفتهیکتوانیدمیشما
جزبهبازیاینهاینسخهتمامیقیمتوکنیدبازی
خریدباتوانیدمیشماونیسزیادpcبراینیز1نسخه

keyفعال).ببریدلذتآنازبازیاینoriginماکشور
(.شودنمیایجادخریددرمشکلیولیکردهتحریمرا

آنهابینیدمیزنیدمیحرفبازیاینهایپلیرباوقتی
یهجبهبهشبیهدقیقا  چوندارنددوسترابازیاینهم

.شدهسازیشبیهچیزهمهوجنگه
وباشیدسربازیککههستیداینعاشقهمشمااگر
دنیایدروباشیدداشتهراجنگهایتجربهیهمه

.شماستبازی  ایننشیدکشتهواقعی

متین میرزایی
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LigoDLBمدلویولیگورادیوعدددوازآموزشایندر 5-15Bاستفاده
Accessاولرادیوی.کردخواهیم Pointعنوانبهرادیگریرادیویو
Stationدوبینماارتباطبرقراریتنظیماتانجامبعد.نماییممیمعرفی

.کنیمپیدااطمینانتنظیماتدرستیازتاکردهآزمایشرارادیو

دستگاهIPکردواردباوکردهاجراراخودمرورگراولقدمدر
میرادیوتنظیماتصفحهوارداست192.168.2.66که

هایدستگاهتمامیپیشفرضعبوررمزوشناسه.شویم
:userلیگوویو admin password: admin01کهباشدمی

.شدخواهیدروبروزیرصفحهباآنکردنواردبا



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
24

Iتیکقسمتایندر have read and
agreeنظرموردکشورسپسوزدهرا

دکمهرویبروکردهانتخابرا
Changeکلیکتنظیماتاعمالبرای

ار هایکانالاینکهبرایاما.کنیممی
ویمنازکردهانتخابپروژهبرایبتوان
Operatingایکرکره Countryگزینه

Compliance Testingمیانتخابرا
اصلیصفحهانجام،ازبعدنماییم
.شودمینمایان

ریالس,دستگاهنامقبیلازرادیواطالعاتتمامزیرتصویردر
قابلاطالعاتدیگرووایرلسمود,شبکهمود,دستگاه
.باشدمیمشاهده
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کنیممیکلیکصفحهباالیدرSettingآیکونرویبررادیوتنظیماتانجامبرایحال
.شوددادهنمایشنیازموردتنظیماتانجامبرایصفحهتا
Accessرادیوتنظیماتنمایدمیمشاهدهکهذیلتصویربهتوجهبا Pointمستریا

.باشدمی

Operatingسپسوکردهکلیکشدنفعالبرایراآنروبرویدکمهرادیوشدنفعالبرای modeبهراAccess point
(iPoll Txتنظیماتادامهدر.میدهیمتغییر(3 powerمحیطو15الی10عددرویبرداخلیهایمحیطبرایکهاست

عدداستداخلیباشدمتصلهمبههستقرارهارادیواینکهمحیطیچون.دهیممیقراررا29الی25بینخارجیهای
Enableگزینه.دهیممیقراررا10 ATPCاتوماتیککنترلبرایTX Powerایندرکهاستمحیطیشرایطبهتوجهبا

.نمودانتخابراکمترنویزبایانویزبدونوخلوتکانالبایدحال.نیستآنکردنفعالبهنیازآموزش
فرکانسبهدسترسیبرایوباشدمی40MHzکانالعرض.کنیدمیمشاهدهزیرتصویردرکهکانالتنظیماتقسمتدر

Nonگزینهبیشترهای Standard ChannelدکمهرویبروانتخابرافرکانسبهترینوکردهفعالراSelectکردهکلیک
.گرددثبتتنظیماتتا



فحهصانتهایدرحالوبرگشتهتنظیماتصفحهبهSelectدکمهرویبرکلیکازبعد
Wirelessتنظیماتصفحهواردتاکردهکلیکرادیونامرویبر AP Settingقبیله گیک ها.شویم
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.استمشاهدهقابلزیرتصویردرکهاستشدهتشکیلبخش4ازتنظیماتصفحه

Bandwidth Limitation:
Accessبینماباندپهنایکردنمحدودبرای

PointوStationاستفادهموجودهایگزینهاز
خودنیازبهتوجهبارانظرموردمقداروکرده
.نماییممیتعیین

WACL:
دستگاهآدرسمکتوانمیباالامنیتبرای
راوندشمتصلدستگاهاینبهاستقرارکههایی
.کردگذارینشانه

Advanced Setting:
نسفرکاسیگنالوکاربرانبهترمدیریتبرای
.شودمیاستفادهگزینهاینازارتباط



.گردنداعمالتنظیماتتاکنیممیکلیکDoneدکمهرویبرتنظیماتمانجاازپس
چپمتسدرکهمنویازاستفادهوتنظیماتصفحهازبایدشبکهتنظیماتبرایحال

Networkوارداستمشاهدهقابلتصویر Configurationانجامراتنظیماتوشده
.دهیم
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.نماییممیدوار ترتیببهراشبکهتظیماتباالتصویربهتوجهبا
.بگیردقراربایدBridgeرویبرشبکهمودمرحلهایندر
EnableازکنیدمیاستفادهIPV6ازاگر IPv6نماییدفعالآنرا
.کنیدفعالراآنSTPازاستفادهبرایصورتهمینبهو

ازنیبهتوجهباکهباشدمیاترنتتنظیماتبعدقسمت
بهتنظیماتآموزشایندرامادهیدمیتغییرراخودتنظیمات

.باشدمیفرضپیشصورت

,رنج,IPنوعکهاستIPv4تنظیماتبعدمرحله
.کنیممیواردراویگیتوسابنت

DNSداشتنصورتدر Serverقسمتدر
.کنیممیاضافهتنظیمات

تقسمبهشبکهتنظیماتمرحلهانجامازبعد
انتخابنبهتریبتوانیمتارویممیترافیکمدیریت

تصویرمانندباشیمداشتهترافیکبرایرا



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
28



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
29

.نیدکسپریخوبیبهراسالپایانیاوقاتامیدوارمها،گیکقبلیههمراهانبردرود
کهیپتمیکسقسمتچندینوکردیممنتشرپادکستیکگذشتکهماهیچنددر

.استداشتههمخوبیروند
کالسیکموسیقیآنآخرینکهکردیممنتشرتیپمیکسقسمتششکاراینجایتا

طفالکهاستاینداریمهاگیکقبیلههمراهانودوستانازکهانتظاریاست،بوده
نتخاباوهاتیپمیکسشدن  بهتربرایراماخود،انتقاداتوپیشنهاداتنظرات،با

راتنظقطعا  کنید؛یاریموسیقی،وگیکچهارچوبدرتانعالقهموردموسیقی های
ال  فع.داشتخواهدشنویدمیکهکاریشدنبهتردربسزاییتأثیرهمراهانشما

نینهمچوافزاریسختفنی،مشکالکدلیل  بهداشتنخواهیمموسیقیپادکست
ودجدیهایسریبابتوانیمتاشوندحلزودیبهمشکالتاینامیدواریمزمانی،

چنانهماینکهخوبخبراماباشیم،شماهمراهموسیقیپیرامون  متفاوتموضوعات
ست،پادکوتیپمیکسساخترونددروهستندباقیخودقوتبههاتیپمیکس

سخنجااینبهتاهاپادکستقسمت  در(:میکنیممعرفیهمرودیگههایپادکست
"انگیزتشگفپادکست"نامبامجلهاتفاقاتپیرامونپادکستیهمچنینوسردبیر
وشدافهاضمجموعهاینبهسردبیرسخنپادکستتکمیلراستایدرکهایمداشته
وبمخدوست  ازمیدانمالزماینجا،در.باشدداشتهادامهرونداینکهمیکنیمتالش
.هاپادکستسریاینهمراهیبراینمایمقدردانیابراهیمیخانم
.سپاسگزارمعزیزهمراهانودوستانشماتوجهاز

.باشیدپایدار

قبیلهتیپمیکسوپادکستروند

امدیر پادکست قبیله گیک هساالر 
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جاربتازیکیدارمقصدمطلبایندر.هاگیکقبیلههمیشگیهمراهانهمهبردرودوسالم
.بشودواقعمفیدامیدوارموبدمقرارشمااختیاردرراخودمنویسیبرنامه

دنیاتمامی.بدهمتوضیحاتیشمابرایCloudمفاهیمازبرخیمورددرمیخوامبرم،اصلیمفاهیمسراغبهاینکهازقبل
یحاتتوضبهحال.استداشتهزیادیبسیارپیشرفتاخیرهایسالدرتکنولوژیاینورفتهCloudازاستفادهسمتیه

:میپردازیمتکنولوژیاینمورددرمختصری
Cloud)ابریرایانش Computing)يك.شودمیدادهبهابسيارآنبهروزهااینكهاستبازاريابيبرقوزرقپرهژوايك
ابردرجايييككهاستربياتيـتجياردازشـپ،دادهها،ابريمحاسباتكهاستاينمذكورهژواازمفيدامامبهمتعريف

رورهايـسازمیزبانیيادادنقرارمـهكنارمانندییكارهاروزهااين،كاربراناكثر.دارندوجود،ودـشمیناميدهاينترنتکه
توسطخدمات،عنوانبهتجهیزاتو(SaaS)خدمتعنوانبه،نرم افزارهااجتماعی،شبکه هاینیکیالکتروپستياوب

دليل.می شودافزودهآنشهرتبه ابری،محاسباتبودنصرفهبهمقروندلیلبهامروزه.می شودانجامابریمحاسبات
گيـخانگرانقيمتنرم افزارهایوافزارهاسختبهنيازيآندماتـخكهتـاساينابريمحاسباتبودنصرفهبهمقرون

هایهزینهرداختـپبهنيازيديگروتـاسترسـدسدرماهيانهغـمبليكرداختـپباذكورـمروش،نـايبرهعالو.دـندارن
.می افزایدآنجذابيتبر،ماديديدگاهازمسئلههمينكهنمی باشدهنگفت

وکاراییافزایشباراهزینهومی نمایدتسهیلرااطالعاتفناوریحوزهسامانه ایعملکردونگهداریراه اندازی،نصب،ابر،
.می دهدکاهشآن ها،اطمینانقابلیت
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راساسبپذیرمقیاسوپویاخدماتیباپذیرانعطافمنابعیمی تواندابریرایانش
تااشدبداشتهمدیریتیمنابع،رویداردقصدرویکرداین.دهدارائهکاربرانتقاضای
یاشافزایکهصورتیبه. شوددادهاختصاصکاربرانبهنیازمورداندازهبهمنابع

انعطافمدیریتاین.استامکان پذیرتحمیلی،هزینهبدونوراحتیبهمنابعکاهش
.می شودسخت افزاریسیستم هایراندمانوکاراییافزایشپذیر،سبب

؟پردازش ابری چیست

ریابپردازشاما.می باشداطالعاتفناوریمجازیدنیایدرموضوعاتپربحث ترینازیکیابریپردازشحاضرحالدر
چیست؟

پیشکهتعریفیاما.هستندتغییروتوسعهحالدرنیزآنتعاریفپساست،پیشرفتحالدرروزهرابریپردازشچون
:شده استارائهNISTتکنولوژیواستانداردملیموسسهکرد،توسطاستفادهآنازمی توانهمهاز
ردازشپبرایکهاستمشترکیمنابعبهدسترسیبرایتقاضاحسببربهینهکردنفعالمدلیکابری،پردازش))

کمترینباوسرعتبهمی تواندکه(...واینترنتیمختلفهایسرویسوسرورهاشبکه،مثالبرای)یافته انداختصاص
((.گرددمهیاسرویس،کنندهتامینیاتعاملبامدیریتیتالش

کامپیوتریهایقابلیتواقعدر;می باشدکامپیوترفناوریکاربریبهوتوسعهمعنایبهابری،رایانشازتعریفترینساده
منتقلابرهبشخصیکامپیوترهایازاطالعات،رویکاربرفضایومی شودارائهکاربربهاینترنتیسرویسکهصورتیبه

virtualطریقازخدماتارائهابردر.می شود serviceداشتخواهیمرافیزیکیمنابعپویایمدیریتامکانکهمی باشد.
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:طبقه بندی رایانش ابری

بوسیلهشبکهیکآندرکهTcp/ipهایالیهتجمیعاز:(1.0ابر)ابرفناوریاولین
.داردارتباطندارد،آگاهیآنجزئیاتازکهدیگرایشبکهباTcp/ipپروتوکل

اطالعاتیواسنادازکاربرانکهاینترنتجهانیشبکهدرموجودداده های:2.0ابر
.ستایافتهانتشارکسیچهتوسطوآمدهکجاازنمی دانندکهمی کننداستفاده

،کاربردینرم افزارهایسرورها،شاملهایزیرساختازترکیبیوتجمیع:3.0ابر
.استسخت افزاریسکوهایوداده ها

:سرویسمعماری و مدل های 

و Front-Endدر این مدل مصرف کنندگان را به عنوان . است( چند مستاجره)Multi-tenateیک معماری مبتنی بر سرویس 
.که سرویس را برای چند مصرف کننده محیا می کند، مجزا می سازندBack-Endتامین کننده ابر را به عنوان  

:  مدل سرویس اصلی در پردازش ابری3
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بهسکو،(Saas)سرویسیکعنوانبهنرم افزارصورتبهابری،خدماتمدل های
بندیطبقه(Iaas)سرویسیکعنوانبهزیرساختو(Paas)سرویسیکعنوان

.می شوند

SaaS:ادایجابریزیرساختیکدرنهاییکاربرانبهخدماتارائهمنظوربهکهاستکاربردینرم افزارهایازاستفاده
Microsofیاو(CRM)بامشتریارتباطمدیریتهمچوننرم افزارهاییمی تواندSaas.می گردد office365،مثالبرایباشد

Microsof office365هرطریقازواستدسترسدرآنالینصورتبهکهاستنرم افزاریبستهیکdeviceچهpcوباشد
ارائهونرم افزارفروشدغدغهSaaSسرویسدر.داشتدسترسیofficeابزاربهراحتیبهمی توان،موبایلچهوMacچه

.استبردهبینازنرم افزارارائه دهندگانبرایراالیسنس

Paas :ردداستفاده از ابزارها و منابعی است که به منظور ارائه خـدمات بـه کـاربران نهـایی در یـک زیرسـاخت ابـری اجـرا می گـ.
سـتفاده از بـا ااین برنامه. زیر ساخت ابری قرار دهدبر رویمشتری امکان دارد که برنامه کاربردی ساخته شده توسط خود را

اخته شــده ســ( جــاوا، پــایتون، دات نــت: مثــل)زبان هــای برنامــه  نویســی و ابزارهــایی کــه توســط فراهم کننــده پشــتیبانی می شــوند 
.است

Iaas:ارائهورمنظبهکهسرورهاستوشبکه هاسازی،ذخیرهتجهیزاتقبیلازساختیزیرمحاسباتیمنابعازاستفاده
نرم افزاروعاملسیستمقبیلازدلخواههایافزارنرممی توانندنهاییکاربران.می شوداستفادهنهاییکاربرانبهخدمات
.کننداجراوسازیپیاده راکاربردیهای
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اما تجارب شخصی من 

ایراندرکوچکوبزرگهایسازمانبامنکههمکاریطی
ایندهشنویسیبرنامههایسیستمازبسیاریباداشتم،
ومالیاتوماسیوناداری،اتوماسیونهمچونهاسازمان

.دارمآشنایی...
اینازبسیاریکهاستشدهسعیهاسازمانایندر

Applicationزامجبصورتکامالشده،نویسیبرنامههای
Applicationازکدامهرکهاینصورتبهباشند،یکدیگراز
مجزاهاقابلیتومجزابیسدیتامجزا،سروریدارایها

.باشندمییکدیگربهنسبت

باشد؟میدرستهاApplicationساختروشاینآیااما
هنذبهموضوعاینشدید،مواجهباالسوالباوقتیحتما
وساختاردارایهاApplicationازکدامهرکهرسیدشما

اینبودنمجزاوهستندخودشانمخصوصکاربرد
Applicationرتراحتمدیریتباعثیکدیگربهنسبتها

.شودمیهاآن
دقصمناما.استدرستشماجوابزیادیبسیارحدیتا

باالسوالجواببهبیشترکمیمثالیکذکربادارم
واطالعاتچهشاملسازمانیکاداریاتوماسیون.بپردازم
؟هستندهاییقابلیت

پرسنلیاطالعات•
اداریقوانینواطالعات•
سازمانیمشاغلاطالعات•
انسازممختلفهایبخشهایفعالیتکلیهاطالعات•
...و•
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؟هستندهاییقابلیتواطالعاتچهشاملسازمانیکمالیاتوماسیون

پرسنلیاطالعات•
(...ونهاییفاکتورهایتجاری،هایفرصتها،فاکتورپیششامل)مالیاطالعات•
شرکتانباربهخروجیوورودیهایکاالوتجهیزاتکلیهاطالعات•
...و•

؟و قابلیت هایی هستنداطالعات اتوماسیون انبار یک سازمان شامل چه 

(...ونهاییفاکتورهایتجاری،هایفرصتها،فاکتورپیششامل)مالیاطالعات•
شرکتانباربهخروجیوورودیهایکاالوتجهیزاتکلیهاطالعات•
امانیکاالهای•
کاالهاخروجوورودهایحواله•
...و•

.دارندمختلفهایبخشدررا...وگزارشتهیهجستجو،همچونهاییقابلیتباالهایاتوماسیونتمامینهایتدر
دربراینبنا.باشدمییکسانمختلفهایسیستمبیناطالعاتوهاقابلیتازبسیاریکنیدمیمشاهدهکههمانطور
ApplicationاینازهرکدامهایDataBaseدرهاآناطالعاتکلیهبایدبودن،مجزاصورتدرها،سیستماینازهرکدام

برنامههردرخواهیم،میهاقسمتازهرکدامبرایکهمشترکیهایقابلیتتمامیبایدوگرددثبتجداگانهصورتبهها
.شوندنویسیبرنامهجداگانه
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اشتهدوجودبایداداریاتوماسیوندرپرسنلاطالعاتکلیه
جودونیزمالیاتوماسیوندراطالعاتهمیندقیقاوباشد
هاسازمانایندرجدیدکارمندیککنیدفرضحال.دارد

یستمسدربایدکارمنداینمشخصاتکلیه.شوداستخدام
ثبتجداگانهصورتبه...ومالیاداری،اتوماسیونهای
زارشگهمانندنیزهابرنامههایقابلیتازبسیاری.گردد
هاستمسیتمامیبرایباید...وپرسنلدرجستجووگیری

.گرددنویسیبرنامهجداگانه
اربسیمالیوزمانیهایهزینهدارایباالمواردتمامیکه

.باشندمیباالیی
.میبریمپیSaaSسرویساهمیتبهکهاینجاست
CloudBaseهایسیستمهایپایهازیکنویسیسرویس

درنویسیسرویسازاستفادهمزیتاما.باشدمی
؟چیست
.دکنیفرضراسازمانپرسنلیاطالعاتهمانمثالبرای
Personعنوانبهسرویسیک Serviceاما.سازیممی
؟داردهاییویژگیچهسرویساین

اینDataBaseدروباریکپرسنلاطالعاتتمامی1.
.گیردمیقرارسرویس

نلپرسمورددرکهمورددرافزارینرمهایقابلیتتمامی2.
همچون).گیردمیقرارServiceایندراست،نیاز

گزارشخاص،هایفیلداساسبرجستجوهایقابلیت
(...واطالعاتویرایشحذف،ثبت،گیری،

ایهقابلیتواطالعاتوبرنامهپذیریانعطافقابلیت3.
وزماندرواستزیادبسیارحالتایندرنیازمورد
.گرددمیجوییصرفهنیزهزینه

زاهاسسیستمبقیهسرویس،اینسازیآمادهازبعد4.
رایبکهصورتاینبه.نمایندمیاستفادهسرویساین
سمتخودهایدرخواستکلیهاداریاتوماسیونمثال

Personبرایراپرسنل Serviceونمایدمیارسال
.میکنددریافتراخودنیازمورداطالعات

بخشبهمربوطسرویسنویسیبرنامهمفاهیمادامه
.گنجدنمیمطلبایندرکهباشدمیSaaSتخصصی

مهدی خلعتبریمحمد 
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اسیدیباراناحتمالفیلممعرفی

1394: محصول 
دقیقه105: زمان 
درام: ژانر 

:  امتیازات 

بهتاش صناعی ها: کارگردان 
، محمــد شــمس لنگـرودی، مــریم مقــدم: بـازیگران 

.پوریا رحیمی سام
نـــو برنـــده بهتـــرین فیلمنامـــه بخـــش نگـــاه: جـــوایز 

جشــنواره فــیلم فجــر بــرای مــریم مقــدم و بهتــاش
جربـه نامزد بهترین فیلم بخش هنر و ت.صناعی ها

فجرجشنواره فیلم 



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
38

:داستانخالصه
شودنوشتهآندربارهکتابهاصداگرکهموضوعیتنهایی،

افرادیهمبازمشودخواندهآندربارهموسیقیهاصدایا
نهاییت.کننددرکراآنتوانندنمیاندنکردهتجربهراآنکه

کردهتجربراآنبایدفقطونیستدرکقابلکهاستزخمی
نزدیکازراتنهاییآدماگراما.شدزخماینعمقمتوجهتا

تنهاییهکنپرسیماوازشویم،صحبتهماوباکمیببینیم
م،بنشیناشعادیهایصحبتپایبهفقطداردایمزهچه
فرقفهمیممیکهاستوقتآنکنیم،رویپیادهکمیاوبا

بهمافیلمایندر.چیستهاآدمبقیهباتنهاهایآدم
کردهمیکاردخانیاتادارهدرکهمسنیفردمنچهورهمراه
میتهرانبهفومنروستایازشدهبازنشستهحاالواست
-استهشدنشستهبازکهحاالمخصوصا-دیگرکهاوتارویم
خسروشدوستتنهادنبالبهکند،تحملراتنهاییتواندنمی
دوستیشانوندیدهراآنکهاستسالچندیناالنکه

دوبااوبینایندر.بگردداست،پیشسال30بهمربوط
دانشگاهدوراندوستانکهمهساوکاوههاینامبهجوان
نهاتاوکهشودمیمتوجهوشودمیآشناهستندیکدیگر

هایتفاوتاینکهبا!نیستدنیادردرداینبهمبتالفرد
دردخاطربهولیاستجواندواینومنوچهربینزیادی

یارابطهوکنندمیدرکراهمدیگرخوبیبهمشترکشان
.گیردمیشکلهاآنبینصمیمی
میمچشبهدیگریچیزهرازبیشترفیلمتمامدرکهچیزی
خسروکردنپیدابرایمنوچهرتالشوامیدخورد
اپیدبرایتالشازدستهملحظهیکحتیمنوچهر.است
اپیدباکهداردامیدوداردنمیبراشساله30رفیقکردن
ضوعمواین.کندقلبهاشتنهاییبرتواندمیخسروکردن
ازآمدنبیرونبرایتنهاهایآدمامیددهندهنشانفیلمدر

نددار کهمشکالتییهمهباهاآناستتنهاییشانقلعه
ارانیبمنتظروهستدلشانتهدرامیدازکورسوییهمیشه
ههمیشکهمنوچهرمانندکندبهترراهاآنحالکههستند

چه؟باشداسیدیبارانایناگیراماداردهمراهبهچتر
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؟ببریملذتروزهچندسفرایندرمنوچهرهمراهیازتاتاشودمیباعثفیلماینازهاییویژگیچه
اصلییستههفیلمنامه.استآنفیلمنامهفیلمیکیمشخصهترینمهمایمگفتهرانکتهاینهابارهمقبالکههمانطور

کشیدهمانبرایرازحمتشنویسفیلمنامهکهاستداستانیکردندنبالفیلمتماشایبرایمادلیلدرواقعواستفیلم
بهاسیدیارانباحتمالکهایویژگی.استکنندهسرگرموتکراریخالقانه،غیرایفیلمنامهخوبفیلمیکویژگیپس.است
طوریوداختهپر موضوعاینبهگزارتاثیروزیباایگونهبهفیلمواستتنهاییفیلمموضوع.باشدمیداراراآنعالیطرزی
ازکدامهرشخصیتدرهاساعتاستممکنآنشدنتمامازبعدکهدهدمیجایهایششخصیتدلدرراماآرامآرام
!کنیمدرکراهاآنبهترتاکنیمکاووکندهاآن
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واستزنیاگزارتاثیرهایشخصیتوخوبفیلنامهخوبفیلمیکبرایاستدرست
متیبهخوبفیلیکولینامیدخوبفیلمیکراآنتواننمینباشدهاآناگر

تنهانههککنندبازیطوریراگزارتاثیرهایشخصیتآنتاداردنیازایعالیبازیگری
تاهمیهاآنبهچیزیهرازبیشتربینندهبلکهشودکمفیلمدرهاآناهمیتاز

عهدهازخوبیبهاسیدیباراناحتمالبازیگریتیمبگویمتوانممیجراتبهکه.دهد
.استبرآمدهکاراینی

دلنشینوبازیصحنهگزار،طراحیتاثیرخوب،موسیقیبرداریفیلمبهتوانمیفیلمخوبهایویژگیدیگرازبیندراین
.کرداشاره...و

درومواداینکردنمخلوطبرایماهرآشپزیکنیازمندحاالداریم،راخوبفیلمیکساختبرایالزمموادتمامخب،
استنوشتهمقدممریمهمراهبههمرافیلنامهخودشکههاصناعیبهتاشکههستیم،هاآنازخوبفیلمیکآوردن
دهدرارقهمکناردرراهاآنچطورداندمیوداردآشناییخوبیبهفیلماجزایتمامباواستکاراینبرایفردبهترین

.استدادهانجامممکنشکلبهترینبههمراکارهمینوشودچنداندوکدامهرگزاریتاثیرکه

؟یمبگیر خردهتوانیممیفیلماینازهاییمشخصهچهبه
ایناباست،آنقوتنقطهترینقویفیلمایننامهفیلم
دخوبهرابینندهفکراستممکنآندرکهموضوعیحال

تهگذشبهکمیبهایفیلمنامهکهاستاینکندمشغول
گفتتوانمیکلدرواستدادهفرعیهایشخصیتی

.استهرمنوچفیلم،اصلیشخصیترویبرآنتمرکزبیشتر
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میدادهبینندهبهکمیاطاالعاتهماصلیشخصیتخودگذشتهمورددرگاهاحتی
درکههبینندهایسوالازبعضیبهنتواندفیلمکهشودمیباعثموضوعاین.شود
رایباستممکنموضوعاینودهد،پاسخآیدمیپیشهاشخصیتیگذشتهمورد

.نباشدجالبدهندمیاهمیتهاپردازیشخصیتوجزییاتبهخیلیکهافرادی
آنهبقسمتایندربتوانکهنیستدیگریموضوعمننظربهموردهمینازغیربه

!کرداشاره
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؟نهیاکنیمسفرتهرانبهفومنازمنوچهرهمراه:آخرکالم

مطمئنینید،ببرافیلماینحتماایدکردهتجربهراتنهاییقبالیاهستیدتنهاییآدمآگر
درآنایبر جاییحداقلنبینیددوبارهراآنبالفاصلهاگرفیلمتماشایازبعدهستم
.کنیدمیپیدابرایشداریدراهاآندیدندوبارهقصدکههاییفیلملیست

درکبهتررانهاتهایآدمبتوانیدتاببینیدراآنهمبازمایدنکردهتجربهراتنهاییحالبهتاونیستیدتنهاییآدمهماگر
آنبهفیلمدرمنوچهرخودکههمانطور)مرگازهاآندادننجاتبرایبفهمیدهستاتانزندگیدرتنهاییفرداگروکنید
.…وکنیدشوخیبروید،گردشبهبگذرانید،هاآنباوقتکمیبایدفقطدهید،انجامنبایدزیادیکار(کرداشاره

.ندارندزیادیتوقعهاآنکهشویدمتوجهو
خیلیکهاستدرستکهبگویمرااینجوابدرتوانممیاستشدهآوردهمنفینکاتقسمتدرکهاینکتهآنمورددرو
ایناماستاآمدهبوجودتبعیضفرعیهایشخصیتواصلیشخصیتبینواستنشدهپرداختههاشخصیتگذشتهبه

هاآنابتواندمیدارددستدرکهاطالعاتیهمینبابینندهشودکمهاآناهمیتوگذاریتاثیرازکهاستنشدهباعث
اینجادرسامهوکاوهمنوچهر،کهکهگرفتنظردرهمرانکتهاینبایدالبته.کنددرکراهاآنخوبیبهوکندبرقرارارتباط
.دهدبینندهنشانراهاآندردخواهدمیهایششخصیتازبیشترفیلموهستندنمادیک
وکنیدراهمفخودبرایراگزارتاثیرحالعیندروکنندهسرگرمتجربهیکتاکنیدتماشارااسیدیباراناحتمالبله،پس
.دهندمیاهمیتخودشانبهفقطهمهکهدنیاییاینازگریزبرایباشدراهی

Johnny hiles



قبیله گیک ها
28شماره 

1396ماه اسفند 
43

معروفارز50حداقلواتریومکوین،بیت!افتادهراهدیجیتالارزجوکهاستمدتی
!دیگر
هالسوااینتمامنظرمبه!نخریمچرابخریمچرابفروشیم؟کیبخریم؟راکداماما

.استبورسبازارگرتداعی
:میشودانجاممورد3باسهمخریداصوال

نیزگانرایغیرآموزشیهایفیلموکالسها.آپاراتحتییافراچارتسایتمثلاست،موجودفارسیزبانبازیادیمطالب
بدستراتریدیامعاملهاولیهاصولتوانیدمیتومنمیلیون1تاتومنهزار600بینهزینهباتقریباکهاستموجود
.استشدهنوشتهاساتیدتوسطیاوشدهترجمههمزیادیهایکتاب.بیاورید
قطعابدوخوبخبرالبته.نیستماجراپشتمندقانونسیستمیکچونداردفرقکمیامادیجیتالبازاردربنیادیتحلیل

!یدکنصبروبخریدتوانیدمیهستیدسهمیارزندگیبهمعتقداگرنیزنهایتدرداشتخواهدنقشآنقیمتدر
شماواستخصمشنموداردرنیزخوبوبدخبرتکنیکالیستیکاعتقادبه.استتکنیکالتحلیلرویمنپیشنهادولی

.میاوریدبدسترافروشوخریدهایسیگنالخودتان
هایانالکروند،خطقلو،دوکفوچنگالمثلکالسیکالگوهای.داریدمختلفیهایاندیکاتوروابزارهاشماتکنیکالدر

دلکنو(الیوت)شماریموجواوریجمووینگایچیموکو،آی،اسآرمکدی،مثلمختلفهایاندیکاتورصعودی،نزولی،
.میبردباالدرستتحلیلدرراشماشانسکهدیگرمطالبازخیلیوهارمونیکالگویوشناسی

الدیجیتارزتحلیل
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.شویدآشنانیزاکشنپرایسباکنممیپیشنهاد
وطمع،استدرستیکارنیزسودحدباسودسیو.باشیدپایبندضررحدبههمیشه
معاملهمطالباینتمامکناردر.میشودنابودیباعثهمیشههیجاناتنکردنکنترل
خوبنیزالتکنیکتحلیلباشد،مسلطنیزبازارشناسیروانبهکهمیشودموفقگری
.رودجلومطمئنکهباشیدداشتهنیزبنیادیتحلیلبهنگاهیکنارشدربداند

!استتموفقیخودشبازاردرماندن.کنیدتالشسرمایهمدیریتدربایدحتماواستمهمخیلیضررحدبهپایبندی
.استمناسب2به1یا3به1ضریبمعموال.شودگرفتهنظردرریواردبهریسکباشدیادتان
هیچاستازارببارفتنپیشنیزمنپیشنهاد.استخطرناکخیلینیزسهمیتکنشوید،واردسرمایهتمامباوقتهیچ
.شودنمیتوصیهکهنزولکانالابتدایدرسهمخریدیعنیبازارحرکتازمنظور.کردحرکتنبایدبازارخالفوقت
نیستیدراگ!هستیدآشنانیزپوکربازیبااحتماال!بدهمیشهخریدنباالاستخوبهمیشهارزندهسهمخریدنکفدر

باال!باشدشبیهمیتواندقمارمثلاندازههمانبهسرمایهکردننابود.میکندکمکچونبشویدآشناحتمامیکنمپیشنهاد
قمارکهرویدبکمتحلیلوشایعاتبایابرویدپیشروشاینبااگر!دارداحتمال½حالهربهسهمرفتنپایینورفتن

چونداردوجودشکستاحتمالونیستدرست%100تحلیلیهیچموضوعاتاینتمامکناردر!ایدکردهشروعرا
سهموددارناختیاردربزرگیهایپولوهستندشماتحلیلمخالفکهدارندوجودسهمیهردربزرگیبازیگرانهمیشه

سیکهر.کنیدپیداتانسرمایهبهتوجهبانیزراخودتانمعامالتیروش!میدهندحرکتمیخواهددلشانکهسمتیبهرا
...وفروشوخریدسبکسبد،نوعمدت،بلندمدت،کوتاهمدت،میاناهدافنوسانگیری،.داردمعامالتیروشیک
!میسازدتریدریکشماازکهاستمسائلاینتمام
.کنمکمکتانوباشیدتماسدرمنباکهمیشومحالخوشداشتیدسوالیاگرنیزنهایتدر
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Unityبابازیساخت
هاییبازآنوسیلهبهمیتوانکهاستسکوییچندسازیبازیموتوریکیونیتی

اخت،سهمانیمیشنمیتوانیونیتیازاستفادهباهمچنینساخت،بعدی۳وبعدی۲
interfaceهمچونسازیبازیهایموتورازتردلنشینوسادهبسیاریونیتیunreal4

احت تر و البته هر دو در خصوص بازی سازی بسیار قدرتمند هستند ولی یونیتی برای افراد مبتدی بسیار ر ،هست
بازی های مختلف هم VRبرای میکند که میتوان بازی پشتیبانی VR(VirtualReality)قابلیت از  unityاست، بهتر

.است unityافزونه براییک داریم که Assetبه یک نیاز  VRازبرای پیشتیبانی کردن ساخت، 

:ساخت بازی برای سیستم عامل های گوناگونی همچونمیتوان امکان  unityمنحصربفردهای از ویژگی 
Android-IOS-Windows-Xbox 360-linux-playstation3-Wii بردرا نام.

.پیشتیبانی میکند JavaScriptوC#از زبان های  unityنویسی،همچنین برای کد 

و مفاهیم unityکه به صورت هفتگی در قبیله گیک ها منتشر میشود ابتدا با محیط سازی ویدیویی بازی دورهدر این 
.خواهیم کردبازی رکوردی اولیه بازی سازی آشنا میشویم سپس اقدام به ساخت یک 




