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پنج کتاب مورد عالقه بیل گیتس در سال 2016

بیــل گیتــس نــه تنهــا 50 کتــاب در ســال مطالعــه می کنــد، بلکــه همــواره 
ســعی می کنــد، کتاب هایــی را مــورد مطالعــه قــرار دهــد کــه بــه آن هــا 
ــافت  ــذار مایکروس ــته بنیان گ ــال گذش ــد س ــت. در چن ــد اس عالقه من
تعــداد انگشت شــماری از کتاب هایــی کــه در طــول ایــن ســال ها منتشــر 
ــب یادداشــت هایی در  ــد را در قال ــه اش بودن ــورد عالق ــد و م شــده بودن
وبــالگ خــودش قــرار داد تــا همــگان بــا مطالعــه آن هــا شــناخت بهتــری 

از جهــان پیرامــون خــود بــه دســت آورند.
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اگــر کنجــکاو هســتید در ســال جــاری و ســال آینــده کتاب هایــی کــه از 
ســوی بیــل گیتــس پیشــنهاد شــده اند را مــورد مطالعــه قــرار دهیــد مــا 

ــم. ــاده کرده ای ــما آم ــرای ش ــا را ب ــن کتاب ه ــتی از ای فهرس

1. کتــاب نظریــه ریســمان )String Theory( نوشــته دیوید فاســتر 
واالس

ــا نظریــه ریســمان ها نیســت.  صبــر کنیــد، ایــن کتــاب در ارتبــاط ب
ایــن کتــاب شــامل مجموعــه  مقاالتی اســت کــه توســط دیوید فاســتر 
واالس نوشــته شــده اســت. مقاالتــی کــه در ارتبــاط بــا بــازی مــورد 
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عالقــه او یعنــی تنیــس هســتند. گیتــس می گویــد: »لزومــا ضرورتــی 
نــدارد تــا یــک بازیکــن تنیــس یــا یکــی از عالقه منــدان بــه تماشــای 
ــد. واالس  ــذت ببری ــن کتــاب ل ــدن ای ــا از خوان ــازی باشــید ت ــن ب ای
درســت بــا همــان قدرتــی کــه راجــر فــدرر راکــت تنیــس خــود را 
بــه حرکــت در مــی آورد، قلمــش را بــا همــان مهــارت بــه چرخــش 
ــت.« او  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــاالت را ب ــن مق درآورده و ای
ــا  ــده  اســت ت ــد ش ــاب عالقه من ــن کت ــدن ای ــد از خوان ــد بع می گوی

یکبــار دیگــر ورزش کــردن را آغــاز کنــد.

2.  کتاب Shoe Dog نوشته فیل نایت
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 Nike ــا ایــن کتــاب کــه توســط نایــت بنیان گــذار گیتــس در ارتبــاط ب
نوشــته شــده گفتــه اســت: »ایــن کتــاب بــه ســادگی و زیبایــی بــه مــا 
اعــالم مــی دارد کــه مســیر موفقیــت هیــچ گاه یک مســیر مســتقیم و ســر 
ــای  ــو از پیچ وخم ه ــه ممل ــت مســیری اســت ک راســت نیســت. موفقی
پــی در پــی بــوده کــه عــدم موفقیــت، صدمــات احساســی و اشــتباهات 
ــت را  ــه نای ــد مرتب ــرد. در طــول ســال های گذشــته چن ــر می گی را در ب
مالقــات کــرده ام. او فوق العــاده زیبــا امــا در عیــن حــال آرام بــوده کــه بــه 
راحتــی نمی توانیــد او را درک کنیــد.« نایــت در ایــن کتــاب راه هایــی کــه 
بــه مدیــران کمــک می کنــد در کار خود موفق شــوند را برشــمرده اســت.

3. یــک تاریخچــه خودمانــی از ژن )The Gene( نوشــته ســیدارتا 
موکرجــی
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ــدی  ــی طبقه بن ــزء موضوعات ــوان ج ــختی می ت ــه س ــوم را ب ــم ژن عل
ــد:  کــرد کــه مــورد عالقــه همــه مــردم باشــد. امــا گیتــس می گوی
»موکرجــی موفــق شــده اســت تاثیــر ژن در زندگــی روزمــره همــه مــا 
را بــه خوبــی توصیــف کنــد. او بــه دنبــال پاســخ بــرای پرســش های 
بزرگــی در مــورد شــخصیت مــا و آن چــه مــا را بــه وجــود مــی آورد، 
اســت. او ایــن کتــاب را بــرای مخاطبــان عام نوشــته اســت. به ســبب 
آن کــه می دانــد فنــاوری جدیــد ژنــوم تاثیــر بســیار عمیقــی بــر همــه 
ــم را  ــی می کنی ــه زندگ ــی ک ــه راه و روش ــوری ک ــه ط ــذارد. ب می گ
تحت الشــعاع خــود قــرار می دهــد.« گیتــس دربــاره موکرجــی گفتــه 

اســت: »او یــک پزشــک، معلــم، محقــق و نویســنده اســت.«

 )The Myth of the Strong Leader( 4. افســانه رهبــر قدرتمنــد
نوشــته آرچــی بــراون

نزدیــک بــه دو ســال پیــش، آرچــی بــران، دانشــمند علــوم سیاســی 
ــران  ــن رهب ــا تاثیرگذارتری ــاط ب ــود در ارتب ــه خ ــفورد نظری در آکس
تاریــخ جهــان را ارائــه کــرد. او در ایــن ارتبــاط گفــت: »تاثیرگذارترین 
رهبــران دنیــا آن هایــی نیســتند کــه در کلیشــه های روزمــره آن هــا را 
ــران  ــد جــزء رهب ــراد را نمی توانی ــن اف ــی ای ــم، تمام مشــاهده می کنی
ــا  ــدال ب ــون مان ــون نلس ــی همچ ــد.« چهره های ــف کنی ــوی توصی ق
احتیــاط زیــاد بــه ســمت قــدرت نزدیــک شــدند. تفکــرات او عمدتــا 
بــر دیپلماســی و مذاکــره متمرکــز بودنــد. در نمونــه دیگــری دونالــد 
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ترامــپ برنــده انتخابــات اخیــر ایــاالت متحــده تــا حد زیــادی بــا اتکا 
بــر قــدرت درک خــود برنــده ایــن انتخابات شــد. گیتــس در ایــن باره 
می گویــد: »کتــاب بــران بــه طــرز شــگفت آوری درســت و و دقیــق 
اســت. بــران نمی توانســت پیش بینــی کنــد کــه چگونــه کتــاب او در 

ســال 2016 بــه یکــی از بهتریــن عنوان هــا تبدیــل خواهــد شــد.«

5. شبکه )The Grid( نوشته گرچان باکی
کتــاب شــبکه یــک مثــال کامــل و دقیــق از ژانرهایــی اســت کــه گیتــس 
تصــور می کنــد در تلویزیــون و فیلم هــا باید بیشــتر بــه آن پرداخته شــود. 
گیتــس در ارتبــاط بــا ایــن کتــاب می گویــد: »ایــن کتــاب دربــاره شــبکه 
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فرســوده برقــی اســت کــه امــروزه از آن اســتفاده می کنیــم. ایــن کتــاب 
یکــی از ژانرهــای مــورد عالقــه مــن اســت.« گیتــس در منطقــه ســیاتل 
بــزرگ شــد. گیتــس اولیــن کار خــود را بــا نوشــتن نرم افزاری بــرای یک 
شــرکت تامیــن کننــده حامل هــای انرژی کــه در شــمال غربــی اقیانوس 
آرام قــرار داشــت آغــاز کــرد. او در مــدت زمــان نوشــتن ایــن برنامــه 
یــاد گرفــت کــه چگونه شــبکه های انتقــال انــرژی هــر روزه نقــش اصلی 
را در زندگــی مــا بــازی می کننــد. کتــاب the Grid یکبــار دیگــر بــه مــا 
یــادآوری می کنــد کــه مهندســی واقعــا شــگفت انگیز اســت. گیتــس در 
ایــن ارتبــاط گفتــه اســت: »مــن فکــر می کنــم کــه شــما بعــد از خواندن 
ایــن کتــاب آگاه خواهیــد شــد کــه چــرا نوســازی ایــن شــبکه ها یــک 
فرآینــد پیچیــده بــه شــمار مــی رود و همچنیــن ضــروری اســت کــه بــه 
فکــر طراحــی و پیاده ســازی انرژی هــای پــاک باشــیم. انرژی هــای پــاک 

بــرای آینــده مــا یــک نقــش حیاتــی را بــازی می کننــد.«
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۵ کتاب پیشنهادی برای عالقه مندان هوش مصنوعی

کتــاب بهتریــن منبــع و دســتیار بــرای دانشــجویان، محققان و اســاتید 
ــب  ــد و مطل ــت وجو کنی ــدر در وب جس ــت. هرچه ق ــگاه ها اس دانش
بخوانیــد؛ بــاز تاثیرگــذاری و یادگیــری کتاب بهتر اســت و اگــر بتوانید 
کتاب هــای معــروف دنیــای فنــاوری را بــه زبــان اصلــی و قلــم خــود 
ــی هســتید.  ــت دانش آموختگ ــی رقاب ــده اصل ــد؛ برن نویســنده بخوانی
ــای  ــن کتاب ه ــم بهتری ــه دار می خواهی ــب دنبال ــری مطل ــک س در ی
دنیــای فنــاوری به خصــوص حوزه هــای مختلــف علــوم کامپیوتــری را 
بــه شــما معرفــی کنیــم تــا از هــر کــدام خوش تــان آمــد؛ دانلــود و 
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اســتفاده کنیــد.
اگــر اخبــار دنیــای فنــاوری و ســایت ماهنامــه شــبکه را دنبــال کــرده 
باشــید، بی شــک اطــالع داریــد کــه امــروزه هــوش مصنوعــی حــرف 
اول را می زنــد. بســیاری از شــرکت های داخلــی و خارجــی، بــه دنبــال 
ــه  ــده و خبــره ایــن حــوزه هســتند. از همیــن رو، مقال کارشناســان زب
ــاز  ــی آغ ــوش مصنوع ــوزه ه ــی در ح ــی کتاب های ــا معرف ــود را ب خ

می کنیــم.

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition
نویسندگان: پیتر نورویگ، استوارت راسل

چکیــده: ســومین ویرایــش کتــاب »هــوش مصنوعــی، یــک رویکــرد 
ــه روز،  ــاًل ب ــه صــورت کام ــه ب ــی اســت ک ــن کتاب ــدرن« جامع تری م
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تاریخچــه ای از هــوش مصنوعــی و جنبه هــای کاربــردی عملــی هــوش 
مصنوعــی را بــه تصویــر می کشــد. ایــن کتــاب بــه دانشــجویان مقطــع 
کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد، اطالعــات جامعــی دربــاره هــوش 
ــاب  ــن کت ــز، ای ــورک تایم ــه نیوی ــد. روزنام ــه می کن ــی ارائ مصنوع
ــای  ــه مهارت ه ــرده اســت ک ــی ک ــن منابعــی معرف را یکــی از بهتری
الزم در خصــوص هــوش مصنوعــی را در اختیــار خوانندگانــش قــرار 

می دهــد.

ــای  ــه، عامل ه ــه تاریخچ ــوان ب ــاب می ت ــن کت ــب ای ــه مطال از جمل
ــای  ــیک، عامل ه ــای کالس ــده، راه حل ه ــکالت حل ش ــمند، مش هوش
ــان طبیعــی، روباتیــک  منطقــی، برنامه ریــزی کالســیک، پــردازش زب
و بســیاری دیگــر از عناویــن مرتبــط بــا ایــن حــوزه اشــاره کــرد. ایــن 
کتــاب را انتشــارات Prentice Hall در ســال 2009 و در 1152 

صفحــه چــاپ کــرده اســت.

Artificial Cognition Systems
 Angelo Loula :نویسنده

ــاره سیســتم های شــناختی هــوش مصنوعــی،  چکیــده: مطالعــات درب
ــاخت  ــی و س ــوش مصنوع ــبرد ه ــر پیش ــی ب ــل توجه ــرات قاب تأثی
ــرد  ــای رویک ــر مبن ــود را ب ــف خ ــه وظای ــمندی ک ــامانه های هوش س
ــن  ــن چنی ــت. ای ــته اس ــای گذاش ــر ج ــد، ب ــام می دهن ــناختی انج ش
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مطالعاتــی بــا تکیــه بــر مدل ســازی و شبیه ســازی فرایندهــای شــناختی، 
فرضیه هــا و نظریاتــی را دربــاره علــوم شــناختی ارائه می کننــد. فرایندهای 
شــناختی در تــالش هســتند بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد کــه چگونــه 
رفتارهــای شــناختی در نهایــت منجــر بــه معنــادار کــردن ســامانه های 
ــتم های  ــاب »سیس ــارات IGI Gblobal کت ــد. انتش ــد ش ــمند خواه هوش
شــناخت مصنــوع« را در ســال 2006 و در 402 صفحــه چاپ کرده اســت. 

Artificial Neural Networks in Biological and Environ�
mental Analysis

Grady Hanrahan :نویسنده
چکیــده: »سیســتم  های عصبــی بیولوژیکــی و شــبکه  های عصبــی 
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هوشــمند« )ANN( ســنگ بنای تحقیقــات هــوش مصنوعــی هســتند. 
کتــاب شــبکه های عصبــی هوشــمند در خدمــت تحلیل هــای عمیــق 
ــردی  ــی و کارب ــی، فن ــای اساس ــم اندازی از جنبه ه ــک، چش و بیولوژی
شــبکه های عصبــی محاســباتی را ارائــه می کنــد. ایــن کتــاب اصــول 
اساســی و پایــه شــبکه های عصبــی را همــراه بــا برنامه هــای کاربــردی 

در ایــن حــوزه بررســی کــرده اســت.

ــا همــکاری دانشــمندان حوزه هــای زیست شناســی،  ــاب مذکــور ب کت
شــیمی، ریاضیــات، پزشــکی و علــوم زیســت محیطی، بــه رشــته تحریر 
ــی دانشــگاهی،  ــوان کتاب ــا به عن ــه تنه ــاب ن ــن کت ــده اســت. ای درآم
بلکــه به عنــوان منبــع ارزشــمندی بــرای بررســی علمــی شــبکه های 
عصبــی توصیــه می شــود. از جملــه بخش هــای ایــن کتــاب می تــوان 
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بــه تاریخچــه ای از مدل هــای محاســباتی شــبکه های عصبــی در 
ارتبــاط بــا عملیــات شــبکه عصبــی و عملکــرد مغــز، نحوه مدل ســازی 
ــی ژنتیکــی و  ــی، سیســتم های عصب شــبکه ها، سیســتم های فازی عصب
غیــره اشــاره کــرد. انتشــارات CRC Press در ســال 2011 ایــن کتاب 

را در 214 صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.

Introduction to Machine Learning, 3rd Edition
Ethem Alpaydin :نویسنده

چکیــده: »یادگیــری ماشــینی« در نظــر دارد کامپیوترهــا را به گونــه ای 
برنامه ریــزی کنــد کــه آن هــا بــا اســتفاده از داده هــای پایــه یــا تجربیات 
ــق از  ــد. بیشــتر برنامه هــای موف به دســت آمده، مشــکالت را حــل کنن
مدت هــا قبــل، از یادگیری ماشــینی اســتفاده کرده انــد. از جمله ایــن موارد 
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می تــوان بــه ســامانه هایی کــه داده هــای فــروش را تجزیه وتحلیــل کــرده 
و رفتــار مشــتریان را پیش بینــی می کننــد، بهینه ســازی رفتــار روبات هــا 
به منظــور انجــام وظیفــه خــود با صــرف حداقل منابــع و اســتخراج دانش 
از داده هــای بیوانفورماتیــک، اشــاره کــرد. مقدمــه ای بر یادگیری ماشــینی، 
یــک کتــاب جامــع درســی در ایــن حــوزه اســت و طیــف گســترده ای از 
عناویــن مرتبــط با این شــاخه از هــوش مصنوعی را پوشــش می دهــد. در 
ایــن کتــاب بــا مفاهیمی همچــون تئــوری تصمیم گیــری بیــز، پارامتریک، 
نیمه پارامتریــک، روش هــای غیرپارامتریــک، مدل هــای مارکــوف پنهــان، 
ــرآورد بیــزی، آزمایش هــای آمــاری و بســیاری  مدل هــای گرافیکــی، ب
دیگــر از عناویــن آشــنا خواهیــد شــد. انتشــارت MIT Press ایــن کتــاب 

را در ســال 2014، در 640 صفحــه چــاپ کــرده اســت.

Machine Learning: Hands-On for Developers and Tech�
nical Professionals

Jason Bell :نویسنده
ــان  ــان و متخصص ــژه طراح ــینی وی ــری ماش ــاب »یادگی ــده: کت چکی
ــی  ــوش مصنوع ــاره ه ــی درب ــث تکنیک ــن مباح ــه ای« رایج تری حرف
ــری  ــه یادگی ــد ک ــاب می آموزی ــن کت ــد. در ای ــوزش می ده را آم
ماشــینی چگونــه کار می کنــد و چگونــه ایــن مفهــوم در دنیــای صنعت 
ــه از  اســتفاده می شــود. ایــن کتــاب بــه خواننــدگان می آمــوزد چگون
ایــن فنــاوری در حــوزه کاری خــود اســتفاده کننــد. همچنیــن بــر نحوه 
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ــای  ــه در دنی ــی ک ــای مختلف ــه الگوریتم ه ــا و ارائ ــازی داده ه آماده س
یادگیــری ماشــینی اســتفاده می شــود، متمرکــز اســت.

کتــاب مذکــور بــه شــما نشــان می دهــد ابزارهــای مناســب چگونــه 
ــش الزم را از  ــات و بین ــا اطالع ــد ت ــک می کنن ــان کم ــه طراح ب
داده هــای موجــود بــه دســت آورنــد. ایــن کتــاب مرجــع خوبــی برای 
دانشــجویان اســت و همچنیــن به عنــوان یکــی از منابــع حرفــه ای در 
ــال 2014  ــود. انتشــارات Willey در س ــاد می ش ــوزه از آن ی ــن ح ای

ایــن کتــاب را بــه چــاپ رســانده اســت.

   را درلینکدین دنبال کنید
http://ir.linkedin.com/in/shabakehonline
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۵ کتاب پیشنهادی برای عالقه مندان اینترنت اشیا

اگــر از خواننــدگان مجلــه شــبکه هســتید، می دانیــد کــه مــا حــدود 
یــک ســال اســت مباحثــی بــا عنــوان اینترنــت اشــیا را آغــاز کرده ایم. 
فنــاوری نوینــی کــه امــروزه در بســیاری از کشــورها به طــور جــدی 
اســتفاده می شــود. فنــاوری ای نویــن و کامــاًل کاربــردی کــه نــه تنهــا 
باعــث بهبــود ســطح کیفــی خدمــات و محصــوالت می شــود، بلکــه از 
اتــالف انــرژی در حوزه هــای مختلــف جلوگیــری می کنــد و از همــه 

ــد. ــز کاهــش می ده ــردم را نی ــی م ــای جانب ــر، هزینه ه مهم ت
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Learning Internet of Things
Peter Waher :نویسنده

ــاره  ــا مهنــدس الکترونیکــی هســتید کــه درب ــده: اگــر طــراح ی چکی
ــه رشــته  ــرای شــما ب ــاب ب ــن کت ــت اشــیا کنجــکاو اســت، ای اینترن
تحریــر درآمــده اســت. چنانچــه آشــنایی مختصــری بــا الکترونیــک، 
رزبری پــای یــا کامپیوترهایــی در اندازه هــای بســیار کوچــک و تجربــه 
برنامه نویســی بــا زبان هــای سی شــارپ یــا جــاوا را داریــد، در نتیجــه 
توانایــی ارائــه راه حل هایــی بــرای اینترنــت اشــیا را خواهیــد داشــت.

 HTTP، UPnP، CoAP، در ایــن کتــاب بــا پروتکل هــای محبــوب
MQTT و XMPP آشــنا خواهیــد شــد. همچنیــن، ایــن کتــاب به شــما 
خواهــد گفــت کــه چگونــه پروتکل هــا و الگوهــا محدودیت هایــی را در 
توپولــوژی شــبکه بــه وجــود می آورنــد و چگونــه ایــن پروتکل هــا بــر 

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/are-network/4413


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  16 | معرفی کتاب  1|  کتاب در کتاب |  21

جریــان ارتباطــات و نحــوه به کارگیــری دیوارهــای آتــش تأثیرگــذار 
. هستند

ــای  ــای اشاره شــده، الگوه ــاره پروتکل ه ــاب درب ــن کت ــوع، ای در مجم
ارتباطــی، معماری هــا و مشــکالت امنیتــی کــه در اینترنــت اشــیا قــرار 
دارنــد، دیــد کلــی ارائــه می کنــد. انتشــارات Packt Publishing در 

ســال 2015 ایــن کتــاب را در 242 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Rethinking the Internet of Things
Francis daCosta :نویسنده

ــت  ــه اینترن ــده، بســیاری از دســتگاه ها ب ــه آین ــک ده ــده: در ی چکی
متصــل خواهنــد شــد، امــا نحــوه اتصــال دســتگاه ها کامــاًل متفــاوت 
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بــا شــکل امــروزی آن خواهــد بــود. در حالــی کــه ایــن روزهــا مــردم 
کامپیوترهــا، تبلت هــا، تلفن هــای هوشــمند و لپ تاپ هــا را بــه 
ــن دســتگاه ها  ــک ای ــده نزدی ــا در آین ــد، ام ــت متصــل می کنن اینترن
ــا،  ــل، کارخانه ه ــامانه  های حمل ونق ــط، س ــر محی ــارت ب ــرای نظ ب
مــزارع، جنگل هــا، آب، بــرق و الگوهــای هواشناســی اســتفاده خواهنــد 
شــد. بیشــتر حســگرها و محرک هــا در قالــب مجموعــه ای خودمختــار 
ــات  ــه اطالع ــد ک ــد ش ــل خواهن ــبکه ها متص ــه ش ــرایطی ب در ش
ــتراک  ــه اش ــین ها ب ــان ماش ــانی می ــت انس ــدون دخال ــیاری را ب بس
ــج و  ــت رای ــان اینترن ــاوت می ــه تف ــاب ب ــن کت ــد گذاشــت. ای خواهن
ــد و  ــردازد. همچنیــن توصیفــی از معمــاری جدی ــت اشــیا می پ اینترن
مؤلفه هــای مرتبــط بــا آن کــه در بطــن آن هــا حســگرها قــرار دارنــد، 
ــی  ــعی دارد آناتوم ــاب س ــن کت ــوع ای ــرد. در مجم ــد ک ــه خواه ارائ
ــال  ــارات Apress در س ــد. انتش ــر بکش ــه تصوی ــیا را ب ــت اش اینترن
ــه  ــیا« را در 192 صفح ــت اش ــی در اینترن ــاب »بازاندیش 2013، کت

منتشــر کــرده اســت.

Getting Started with the Internet of Things
Cuno Pfister :نویسنده

چکیــده: اینترنــت اشــیا چیســت؟ میلیاردهــا کامپیوتــر توکار، حســگر 
و فعال کننــده ای کــه آنالیــن هســتند. اگــر مهارت هــای اولیــه 
برنامه نویســی داریــد، می توانیــد از ایــن دســتگاه های قدرتمنــد 
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ــردی  ــتم های کارب ــی از سیس ــواع مختلف ــاخت ان ــرای س ــک ب کوچ
اســتفاده کنیــد. بــرای مثال، دســتگاهی کــه گیاهــان خشــک را آبیاری 
می کنــد، از جملــه ایــن مــوارد اســت. ایــن کتــاب قصــد دارد نحــوه 
ــای  ــب پروژه ه ــرگرم کننده را در قال ــتگاه های س ــن دس ــاخت ای س
ــال 2011،  ــارات O’Reilly Media در س ــد. انتش ــذاب نشــان ده ج
ــا اینترنــت اشــیا« را در 194 صفحــه بــه چــاپ  کتــاب »آغــاز کار ب

رســانده اســت.

Designing the Internet of Things
Adrian McEwen, Hakim Cassimally :نویسندگان

چکیــده: اینکــه فنــاوری اینترنت اشــیا، محاســبات فیزیکی، محاســبات 
فراگیــر یــا اینترنــت اشــیا نامیــده می شــود، مهــم نیســت؛ مهــم ایــن 
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ــای  ــث دنی ــن مباح ــی از داغ تری ــه یک ــل ب ــروزه تبدی ــه ام ــت ک اس
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــتید ت ــال آن هس ــه دنب ــر ب ــده اســت. اگ ــاوری ش فن
از ترکیــب ســخت افزار، نرم افزارهــای تــوکار، وب ســرویس ها، 
الکترونیــک و طراحــی جــذاب دســتگاه های ســرگرم کننده تعاملــی و 
عملــی را طراحــی کنیــد، بــدون شــک ایــن کتــاب شــروع ایده آلــی 
ــال 2013  ــی رود. انتشــارات Willey در س ــمار م ــه ش ــما ب ــرای ش ب
ــرده  ــاپ ک ــه چ ــیا« را در 336 صفح ــت اش ــی اینترن ــاب »طراح کت

اســت.

Program the Internet of Things with Swift for iOS
Ahmed Bakir, Gheorghe Chesler, Manny de la Tor�  نویسندگان:

riente
ــا iOS و ســوئیفت«  ــت اشــیا ب ــاب »برنامه نویســی اینترن ــده: کت چکی
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ســعی می کنــد جزئیاتــی دربــاره نحــوه ســاخت برنامه هــا بــا اســتفاده 
ــوزش  ــیا را آم ــت اش ــژه اینترن ــل وی ــط اپ ــده توس ــع ارائه ش از تواب
 HomeKit ،ــل واچ ــرای اپ ــی ب ــد برنامه های ــا طراحــان بتوانن دهــد. ت
ــی  ــل برنامه نویس ــور کام ــاب به ط ــن کت ــند. ای و Apple Pay بنویس
تعاملــی مربــوط بــه دســتگاه های مختلــف تولیدشــده توســط اپــل را 
آمــوزش می دهــد. انتشــارات Apress در ســال 2015 ایــن کتــاب را 

در 495 صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.

بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت           هــر هفتــه 
یــک کتــاب، رایــگان دریافــت می کنیــد.           
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۵ کتاب پیشنهادی برای عالقه مندان سیستم عامل

ــران  ــاً همــه کارب ــه مفاهیمــی اســت کــه تقریب سیســتم عامل از جمل
کامپیوتــر بــا آن ســروکار دارنــد. از کاربــران عــادی گرفتــه 
تــا متخصصــان حرفــه ای، بایــد بــا جزئیــات و ریزه کاری هــای 
سیســتم عاملی کــه از آن اســتفاده می کننــد، آشــنایی داشــته باشــند. 

Windows 10 Bible, 2nd Edition
Jeffrey R. Shapiro, Jim Boyce, Rob Tidrow :نویسندگان

چکیــده: اگــر بــه دنبــال مرجعــی بــرای یادگیــری سیســتم عامل ویندوز 
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 »Windows 10 Bible« .10 هســتید، ایــن کتــاب را پیشــنهاد می کنیــم
یکــی از کامل تریــن مراجعــی اســت کــه ایــن روزهــا در بــازار نشــر 
ــه ای  ــر حرف ــا کارب ــازه کار ی ــر ت ــت کارب ــم نیس ــود. مه ــدا می ش پی
ــتم عامل را  ــن سیس ــای ای ــا و ترفنده ــاب تکنیک ه ــن کت ــید، ای باش

ــد. ــوزش می ده ــی آم به خوب

ــه  ــدوز 10 از چ ــه وین ــد ک ــان می ده ــما نش ــه ش ــور ب ــاب مذک کت
ویژگی هــای جدیــدی ســاخته شــده اســت، رابــط کاربــری آن چگونــه 
بــه کاربــر کمــک می کنــد، نحــوه بــه اشــتراک گذاری ایمــن داده هــا 
چگونــه بایــد ســازمان دهی شــود، چگونــه می تــوان مــواردی همچــون 
دیوارآتــش وینــدوز 10 را پیکربنــدی کــرد و در نهایــت، نحوه ســاخت 
شــبکه های خانگــی و بــه اشــتراک گذاری منابــع در شــبکه را آمــوزش 
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ــاب را در 888  ــن کت ــال 2015 ای ــارات Wiley در س ــد. انتش می ده
صفحه منتشــر شــده اســت.

Modern Operating Systems, 4th Edition
Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos :نویسندگان

ــم  ــرای یادگیــری مفاهی ــاب مناســبی ب ــال کت ــه دنب ــده: اگــر ب چکی
»سیســتم عامل های  کتــاب  هســتید،  سیســتم عامل ها  زیربنایــی 
مــدرن ویرایــش 4« را پیشــنهاد می کنیــم. ایــن کتــاب به خوبــی بــه 
ــتند،  ــه هس ــا چ ــمان ها و پردازه ه ــه ریس ــد ک ــان می ده ــما نش ش

ــود. ــام می ش ــه انج ــت و چگون ــه چیس ــت حافظ مدیری
ــت،  ــی، بن بس ــا خروج ــی، ورودی ی ــتم فایل ــوم سیس ــن مفه همچنی
امنیــت  چندپردازنــده ای،  سیســتم های  کالود،  و  مجازی ســازی 
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ــوزش  ــتم عامل را آم ــا سیس ــط ب ــم مرتب ــر از مفاهی ــیاری دیگ و بس
ــاب را  ــن کت ــال 2014 ای ــارات Prentice Hall در س ــد. انتش می ده

ــت. ــرده اس ــر ک ــه منتش در 1136 صفح

Operating System Concepts Essentials
Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin :نویسندگان

ــا  ــعی دارد ت ــتم عامل ها« س ــه سیس ــم پای ــاب »مفاهی ــده: کت چکی
حــد امــکان مفاهیمــی همچــون سیســتم عامل های منبــع بــاز، 
ــی  ــث اصل ــه از مباح ــه ای ک ــش خوش ــازی و رایان ــین های مج ماش
ــای  ــرعت دنی ــی رود و به س ــمار م ــه ش ــتم عامل ها ب ــای سیس دنی
سیســتم عامل ها و شــبکه ها را تغییــر داده انــد، بــه زبانــی ســاده 
آمــوزش دهــد. ایــن کتــاب ســعی دارد بــه صــورت واضــح و شــفاف 
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ایــن مفاهیــم را بــه خواننــده منتقــل کنــد. انتشــارات Wiley در ســال 
ــت. ــرده اس ــاپ ک ــه چ ــاب را در 725 صفح ــن کت 2010 ای

 Operating Systems: Internals and Design Principles, 8th
Editio

William Stallings :نویسنده

چکیــده: کتــاب »سیســتم عامل ها، اصــول طراحــی و مؤلفه هــای 
داخلــی« به گونــه ای نوشــته شــده اســت کــه در دو تــرم به مهندســان 
الکترونیــک، مهندســان کامپیوتــر و علــوم کامپیوتــر، اصــول طراحــی 
ــرای  ــی ب ــع خوب ــن مرج ــد. همچنی ــوزش ده ــتم عامل ها را آم سیس
برنامه نویســان، مهندســان سیســتمی، طراحــان شــبکه و افــراد دیگری 
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کــه درگیــر طراحــی محصــوالت کامپیوتــری، سیســتم های اطالعاتــی 
و سیســتم های کامپیوتــری پرســنلی هســتند، بــه شــمار مــی رود.

ــتم عامل  ــث سیس ــع، مباح ــه و جام ــورت یکپارچ ــاب به ص ــن کت ای
ــاب  ــن کت ــتالینگز در ای ــد. اس ــوزش می ده ــش آم ــه خوانندگان را ب
ســعی کــرده اســت مســائل مربــوط بــه طراحــی و اصــول زیربنایــی 
ــا خواننــدگان درک  ــد ت در سیســتم عامل های معاصــر را بررســی کن
ــت  ــه دس ــتم عامل ها ب ــای سیس ــاختارها و مکانیزم ه ــبی از س مناس
ــره وری و  ــی، به ــون طراح ــی همچ ــاب مباحث ــن کت ــد. او در ای آورن
امنیــت را کــه بــر آینــده تجــاری سیســتم عامل ها تأثیرگــذار هســتند، 
ــبی در  ــد مناس ــه دی ــرای اینک ــاب ب ــن کت ــرده اســت. ای ــی ک بررس
اختیــار خواننــدگان قــرار دهــد، مطالعــه ای دربــاره سیســتم عامل های 
ــد یونیکــس و وینــدوز 8 داشــته اســت. انتشــارات  لینوکــس، اندروی
ــر  ــه منتش ــاب را در 800 صفح ــن کت ــال 2014 ای Pearson در س

کــرده اســت.

The Art of Linux Kernel Design
Lixiang Yang :نویسنده

چکیــده: بــه گمــان عــده ای از کاربــران، مشــکل درک سیســتم عامل 
ــح  ــه درک صحی ــی ک ــردد؛ در حال ــی آن بازمی گ ــای فن ــه جنبه ه ب
نداشــتن از یــک سیســتم عامل بــه ارتباطات پیچیــده ای کــه در آن در 
جریــان اســت بــاز می گــردد. کتــاب »هنــر طراحــی کرنــل لینوکــس« 
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ســعی دارد ایــن پیچیدگی هــا را بررســی کنــد. ایــن کتــاب از منظــر 
ــون  ــه پیرام ــم و و مشــکالتی را ک ــراح سیســتم عامل، مســائل مه ط

ــد. ــی می کن ــد، بررس ــود دارن ــتم عامل ها وج درک سیس

کتــاب مذکــور ســعی دارد رمــز و رازهــای طراحــی سیســتم عامل ها، 
ــازی  ــتم عامل ها، ساده س ــا سیس ــوس ب ــای بای ــتقیم کده ــاط مس ارتب
و روابطــی را کــه در پشــت پــرده در جریــان اســت، بــه ســاده ترین 
شــکل آموزش دهــد. انتشــارات Auerbach Publications در ســال 

2014 ایــن کتــاب را در 534 صفحــه منتشــر کــرده اســت.  

  را در تلگرام دنبال کنید
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۵ کتاب پیشنهادی برای عالقه مندان امنیت

هــر چــه از فنــاوری بیشــتر اســتفاده کنیــم، بــه همان نســبت مســائل 
ــرد. در  ــرار می گی ــا ق ــش روی م ــتری پی ــی بیش ــای امنیت و چالش ه
حالــی کــه در گذشــته های دور، تهدیــدات تنهــا از طریــق دیســک ها 
ــد، در  ــرار می دادن ــر ق ــرض خط ــران را در مع ــی دی ها کارب ــا س ی
دنیــای امــروز تقریبــاً هــر وســیله هوشــمندی کــه قابلیــت اتصــال بــه 
اینترنــت یــا شــبکه های مختلــف را داشــته باشــد، در معــرض تهدیــد 

قــرار دارد.
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The Manager’s Guide to Web Application Security
Ron Lepofsky :نویسندگان

ــای وب«  ــت برنامه ه ــر امنی ــت ب ــاب »راهنمــای مدیری ــده: کت چکی
ــاه، دســتورالعمل دسته بندی شــده  ســعی دارد به طــور مختصــر و کوت
ــر  ــرای ه ــا ب ــی نرم افزاره ــرات امنیت ــاره مخاط ــی را درب و کوتاه

ســازمانی ارائــه کنــد.

ــای  ــت، راه ه ــده اس ــته ش ــاده نوش ــی س ــه زبان ــه ب ــاب ک ــن کت ای
ــب،  ــد. اغل ــه می کن ــا را ارائ ــائل و چالش ه ــا مس ــریع ب ــه س مقابل
ــل درک هســتند. بســیاری  ــی به ســختی قاب آســیب پذیری های امنیت
از مخاطــرات امنیتــی بــه دلیــل ضعف برنامه نویســی و مســائل بســیار 

ــوند. ــاد می ش ــی ایج فن
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ران لپوفســکی، نویســنده ایــن کتــاب، ایــن مســائل فنــی را همــراه بــا 
ــی  ــان امنیت ــه کارشناس ــیب پذیری هایی ک ــی از آس ــای واقع نمونه ه
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــدگان نشــان می ده ــه خوانن ــد، ب ــایی کرده ان شناس
بررســی خطــرات و آثــار مخربــی پرداختــه اســت کــه تجارت هــا را 
تهدیــد می کننــد. انتشــارات Apress در ســال 2014 ایــن کتــاب را 

در 232 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Build a Secuirty Culture
Kai Roer :نویسنده

چکیــده: اگــر قصــد داریــد از ســازمان خــود محافظــت کنیــد، الزمــه 
ایــن کار پیاده ســازی فرهنــگ امنیتــی در ســازمان اســت. کای روئــر 
نویســنده کتــاب »ایجــاد فرهنگ امنیتــی«، تجربیــات ســالیان متمادی 
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ــه  ــش پرداخت ــای نق ــه ایف ــایبری ب ــناس س ــوان کارش ــه به عن را ک
اســت، در قالــب برنامــه آموزشــی مؤثــری در اختیــار خواننــدگان خود 
ــار انســان ها  ــه اســت: »رفت ــاب خــود گفت ــرار داده اســت. او در کت ق
پیچیــده و متناقــض اســت. هکرهــا همــواره ســعی می کننــد بــه دنبــال 
شــکارهای بــزرگ باشــند، همیــن موضــوع باعــث می شــود ســازمان 
شــما در معــرض تهدیــد باشــد.« ایــن کتــاب را انتشــارات ITGP در 

ســال 2015 در 124 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Web Security: A WhiteHat Perspective
Hanqing Wu, Liz Zhao :نویسندگان

ــون کارت  ــه 40 میلی ــک ب ــال 2013، نزدی ــر س ــده: در اواخ چکی
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ــه داده ای در معــرض  ــک رخن ــل ی ــه دلی ــاری و کارت بانکــی ب اعتب
ــی از  ــه یک ــل ب ــار تبدی ــداد فاجعه ب ــن رخ ــد. ای ــرار گرفتن ــد ق تهدی
ــد  ــث ش ــوع باع ــن موض ــد. همی ــای داده ای ش ــن رخنه ه بزرگ تری
ــت  ــته در جه ــش از گذش ــازمان ها، بی ــرکت ها و س ــیاری از ش بس
بهبــود اســتراتژی های امنیــت اطالعــات خــود برآینــد. کتــاب »امنیت 
وب، دورنمــای یــک کاله ســفید« یــک راهنمــای جامع دربــاره فناوری 
امنیتــی وب ارائــه کــرده و توضیــح می دهــد کــه شــرکت ها چگونــه 
می تواننــد سیســتم امنیتــی مؤثــر و پایــداری را طراحــی کننــد. ایــن 
کتــاب را انتشــارات Auerbach Publications در ســال 2015 و در 

544 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Computer Security: Principles and Practice, 3rd Edition
Lawrie Brown, William Stallings :نویسندگان
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ــعی  ــری«، س ــت کامپیوت ــاب »امنی ــش کت ــومین ویرای ــده: س چکی
ــبکه ها را بررســی  ــا و ش ــت کامپیوتره ــده آل امنی ــکلی ای ــه ش دارد ب
ــی را  ــات جامع ــه روز، اطالع ــی ب ــب مرجع ــاب در قال ــن کت ــد. ای کن
دربــاره امنیــت در اختیــار برنامه نویســان، مدیــران شــبکه، مهندســان 

ــد. ــرار  می ده ــی ق ــش بازاریاب ــدان بخ ــتمی و کارمن سیس

ــوزش  ــه آم ــی ب ــاز مبرم ــاوری نی ــای فن ــر، دنی ــال های اخی در س
ــت  ــرده اس ــدا ک ــا آن پی ــط ب ــن مرتب ــری و عناوی ــت کامپیوت امنی
بــرای هــر فــردی کــه در شــاخه های علــوم کامپیوتــر یــا مهندســی 
کامپیوتــر درس می خوانــد، دانســتن نــکات امنیتــی ضــروری اســت. 
کتــاب امنیــت کامپیوتــری، تنهــا کتابــی اســت کــه بــه صــورت جامع 
و یکپارچــه طیــف گســترده ای از موضوعــات مرتبــط بــا هم را بررســی 
کــرده اســت. ایــن کتــاب در قالــب پروژه هــای تحقیقاتی و مدل ســازی، 
ســعی می کنــد چشــم انداز وســیعی از مفاهیــم مرتبــط بــا امنیــت را در 
 Pearson اختیــار خواننــدگان خود قــرار دهد. ایــن کتــاب را انتشــارات

در ســال 2014 و در 840 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Computer Security Handbook, 6th Edition
Eric Whyne, M.E. Kabay, Seymour Bosworth :نویسندگان

چکیــده: امنیــت کامپیوتــری، بخش هــای مختلفــی از زندگی انســان ها 
ــا و دســتگاه های تحــت شــبکه کــه از  ــا کامپیوتره را کــه به نوعــی ب
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ــرار  ــود ق ــعاع خ ــد، تحت الش ــتفاده می کنن ــیم اس ــیگنال های بی س س
داده اســت. رخنه هــا باعــث می شــوند حریــم خصوصــی و داده هــای 
مالــی مــا در معــرض تهدیــد جــدی قــرار گیرنــد. ایــن کتــاب ســعی 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــه ای را ب ــل و حرف ــای کام دارد توصیه ه
ــرای متخصصــان و  ــاب بیشــتر ب ــن کت ــد. ای ــه کن ــا ارائ ــن نقض ه ای
ــند  ــه می کوش ــرادی ک ــت؛ اف ــب اس ــگاه ها مناس ــجویان دانش دانش
بهتریــن و جامع تریــن دســتورالعمل ها را بــرای بــه حداقــل رســاندن 
ــی و  ــای طبیع ــرات بالی ــانی و تأثی ــای انس ــا، خطاه ــا، نفوذه هک ه

ــه کننــد. بســیاری دیگــر از چالش هــای امنیتــی ارائ

ایــن مرجــع به طــور کامــل بازبینــی شــده اســت تــا اطالعــات موجود 
ــن روزهــا در شــبکه های اجتماعــی،  در آن مســائل امنیتــی را کــه ای
ــرار  ــت ق ــن دس ــواردی از ای ــازی و م ــری، مجازی س ــبات اب محاس
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دارنــد، پوشــش دهــد. انتشــارات Wiley در ســال 2014 ایــن کتــاب 
را در 2000 صفحــه منتشــر کــرده اســت. 

بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت           هــر هفتــه 
یــک کتــاب رایــگان دریافــت می کنیــد.           
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۶ کتاب پیشنهادی برای عالقه مندان برنامه نویسی

برنامه نویســی از جملــه مباحثــی اســت کــه همــواره بــر یادگیــری آن 
تأکیــد می شــود. بــر همیــن اســاس توصیــه می کنیــم در ســال جدیــد، 

فرصتــی را بــه یادگیــری زبــان برنامه نویســی اختصــاص دهیــد.

3D Game Programming for Kids
Chris Strom :نویسنده

کــردن  بــازی  از  بــازی  ســاخت  می دانیــد  آیــا  چکیــده: 
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لذت بخش تراســت؟ حتــی اگــر کامــاًل تــازه کار باشــید، کتــاب 
»برنامه نویســی ســه بعــدی بــرای کــودکان« بــه شــما یــاد می دهــد 
ــی  ــای تعامل ــا مثال ه ــراه ب ــود را هم ــن خ ــای آنالی ــه بازی ه چگون
طراحــی کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن کتــاب، برنامه نویســی را تنهــا بــا 
یــک مرورگــر یــاد خواهیــد گرفــت و نتایــج کار خــود را بــه صــورت 

ــرد. ــد ک ــاهده خواهی ــه بعدی مش س

ــی را  ــای واقع ــای برنامه نویســی دنی ــما مهارت ه ــه ش ــاب ب ــن کت ای
ــوزش  ــی وب، آم ــان برنامه نویس ــکرپیت، زب ــاوا اس ــتفاده از ج ــا اس ب
ــود را  ــرگرم کننده خ ــی و س ــای تعامل ــه بازی ه ــد داد. زمانی ک خواه
بــا اســتفاده از ایــن کتــاب طراحــی کردیــد، از خــود متعجــب خواهیــد 
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شــد. انتشــارات Pragmatic Bookshelf در ســال 2013 ایــن کتــاب 
را در 250 صفحــه منتشــر کــرده اســت.

Beginning C# 6.0 Programming with Visual Studio 2015
 Benjamin Perkins, Jacob Vibe Hammer, Jon D. نویســندگان: 

Reid

چکیــده: ایــن کتــاب هــر آن چیــزی کــه بــرای یادگیــری گام بــه گام 
برنامه نویســی سی شــارپ و کتابخانــه دات نــت بــه آن نیــازی 
داریــد، در اختیارتــان قــرار می دهــد. کتــاب مذکــور، از ابتــدا اصــول 
ــی گرا،  ــی ش ــرار، برنامه نویس ــای تک ــا، حلقه ه ــون متغیره ــه، همچ پای
ــی و  ــه داده هــا در بانک هــای اطالعات برنامه نویســی وب، دسترســی ب
ــنا  ــه آش ــول اولی ــن اص ــا ای ــه ب ــد. زمانی ک ــوزش می ده XML را آم

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/are-network/4415


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  16 | معرفی کتاب  1|  کتاب در کتاب |  44

ــا مباحــث پیشــرفته تری همچــون برنامه نویســی  شــدید، در ادامــه ب
کالود، تکنیک هــای پیشــرفته برنامه نویســی کالود، لینــک، بانک هــای 
اطالعاتــی، WCF، برنامه هــای یونیورســال و غیــره آشــنا خواهیــد شــد. 
انتشــارات Wrox در ســال 2015 ایــن کتــاب را در 840 صفحــه بــه 

چــاپ کــرده اســت.

 Intro to Java Programming, Comprehensive Version,
10th Edition

Y. Daniel Liang :نویسندگان

ــدار  ــیار پرطرف ــا بس ــن روزه ــاوا ای ــی ج ــان برنامه نویس ــده: زب چکی
ــرکت ها  ــتخدام ش ــای اس ــه آگهی ه ــی ب ــر نگاه ــت. اگ ــده اس ش
ــه دنبــال  ــد، مشــاهده می کنیــد کــه بســیاری از شــرکت ها ب بیندازی
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ــر برنامه نویســی  ــه ای ب ــاب »مقدم ــاوا هســتند. کت برنامه نویســان ج
ــان  ــن زب ــری ای ــرای یادگی ــی ب ــع کامل ــت مرج ــاوا« در حقیق ج
برنامه نویســی اســت و بیــش از 10 بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. 
ــق  ــه ای خل ــس حرف ــازه کار، برنامه نوی ــس ت ــاب از برنامه نوی ــن کت ای

می کنــد.

دنیــل لیانــگ، در ایــن کتــاب به شــما مفاهیم مرتبــط با برنامه نویســی 
شــی گرا را بــه شــیوه بســیار دقیقــی آمــوزش می دهــد. ایــن کتــاب 
ــه  ــوزش داده و در ادام ــی را آم ــی و مقدمات ــم ابتدای ــدا مفاهی در ابت
ســراغ فهرســت ها، صف هــا، گراف هــا، برنامه نویســی مــوازی و 
چنــد وظیفگــی و برنامه نویســی بانــک اطالعاتــی مــی رود. انتشــارات 
Prentice Hall در ســال 2014 ایــن کتــاب را در 1344 صفحــه 

چــاپ کــرده اســت.

C++ Programs with Output: For Students & Profes- 100+
sionals

Aniket Pataskar :نویسنده
بــا  همــراه  ســی پال س پالس  برنامــه   100« کتــاب  چکیــده: 
ــان  ــه زب ــده ب ــد نوشته ش ــای مفی ــه ای از برنامه ه ــی«، مجموع خروج
ــگ  ــد. آهن ــرار می ده ــدگان ق ــار خوانن ــی پالس پالس را در اختی س
نــگارش ایــن کتــاب به گونــه ای اســت کــه مثال هــای آن از ســاده بــه 
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پیچیــده هســتند. تمامــی برنامه هــای ایــن کتــاب همــراه بــا خروجــی 
هســتند.

ایــن کتــاب به عنــوان منبــع اطالعاتــی ارزشــمندی بــرای دانشــجویان 
و عالقه مندانــی اســت کــه در نظــر دارنــد  زبــان برنامه نویســی ســی 
ــن کتــاب در ســال 2016 و در 319  ــد. ای ــاد بگیرن پالس پــالس را ی

صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.

Programming Like a Pro for Teens
Charles R. Hardnett :نویسنده

ــژه  ــه ای وی ــک حرف ــه ی ــبیه ب ــی ش ــاب »برنامه نویس ــده: کت چکی
نوجــوان« بــه ســاده ترین شــکل ممکــن ســعی دارد از برنامه نویســان 
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نوجــوان و تــازه کار، متخصصــان حرفــه ای ترتیــب کنــد. ایــن کتــاب 
ــه متخصصــان  ــه ســاده ترین شــکل مفاهیمــی را ک ــد ب ســعی می کن

ــد. ــوزش ده ــد، آم ــتفاده می کنن ــه اس روزان

کتــاب مذکــور، تفکــرات الگوریتمیــک و حــل مشــکالت بــا اســتفاده از 
زبــان ســی پالس پالس را آمــوزش می دهــد. اگــر بــه دنبــال یادگیــری 
مفاهیــم برنامه نویســی و همچنیــن زبــان برنامه نویســی ســی پالس پالس 
بــه شــکل ســاده هســتید، پیشــنهاد می کنیــم نگاهــی بــه ایــن کتــاب 
بیندازیــد. انتشــارات Course Technology PTR در ســال 2011 این 

کتــاب را در 432 صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.
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 Sams Teach Yourself in 24 Hours: Python Programming
for Raspberry Pi, 2nd Edition

Christine Bresnahan, Richard Blum :نویسندگان

چکیــده: دومیــن ویرایــش کتــاب »برنامه نویســی پیتــون ویــژه 
ــاعت  ــک س ــا ی ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــه« ک ــای در 24 جلس رزبری پ
بــه طــول می انجامــد، ســعی دارد برنامه نویســی پیتــون ویــژه 
رزبری پــای را بــه خوانندگانــش آمــوزش دهــد. ایــن کتــاب در ابتــدا 
ــواردی همچــون کار  ــی و پیشــرفته و م اصــول برنامه نویســی مقدمات
ــت  ــده، مدیری ــارات باقاع ــا، عب ــا ماژول ه ــته ها، کار ب ــا رش ــردن ب ک
اســتثنا ها و برنامه نویســی گرافیکــی در پیتــون را آمــوزش داده اســت 
و در ادامــه بــه ســراغ ســاخت پروژه هــای اصلــی پیتــون بــر مبنــای 
ــی بارگــذاری  ــدگان توانای ــه ای کــه خوانن ــای مــی رود، به گون رزبری پ
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ــند.  ــته باش ــه داش ــتم عامل Raspbian را از روی کارت حافظ سیس
انتشــارات SAMS در ســال 2016 ایــن کتــاب را در 624 صفحــه بــه 

چــاپ رســانده اســت.

بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت           هــر هفتــه 
ــد.            ــگان دریافــت می کنی ــاب رای یــک کت
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