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پنج کتاب مورد عالقه بیل گیتس در سال 2016

بیــل گیتــس نــه تنهــا  50کتــاب در ســال مطالعــه میکنــد ،بلکــه همــواره
ســعی میکنــد ،کتابهایــی را مــورد مطالعــه قــرار دهــد کــه بــه آنهــا
عالقهمنــد اســت .در چنــد ســال گذشــته بنیانگــذار مایکروســافت
تعــداد انگشتشــماری از کتابهایــی کــه در طــول ایــن ســالها منتشــر
شــده بودنــد و مــورد عالقــهاش بودنــد را در قالــب یادداشــتهایی در
وبــاگ خــودش قــرار داد تــا همــگان بــا مطالعــه آنهــا شــناخت بهتــری
از جهــان پیرامــون خــود بــه دســت آورند.
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اگــر کنجــکاو هســتید در ســال جــاری و ســال آینــده کتابهایــی کــه از
ســوی بیــل گیتــس پیشــنهاد شــدهاند را مــورد مطالعــه قــرار دهیــد مــا
فهرســتی از ایــن کتابهــا را بــرای شــما آمــاده کردهایــم.

 .1کتــاب نظریــه ریســمان ( )String Theoryنوشــته دیوید فاســتر
واالس

صبــر کنیــد ،ایــن کتــاب در ارتبــاط بــا نظریــه ریســمانها نیســت.
ایــن کتــاب شــامل مجموعـ ه 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 میگویــد« :لزومــا ضرورتــی
نــدارد تــا یــک بازیکــن تنیــس یــا یکــی از عالقهمنــدان بــه تماشــای
ایــن بــازی باشــید تــا از خوانــدن ایــن کتــاب لــذت ببریــد .واالس
درســت بــا همــان قدرتــی کــه راجــر فــدرر راکــت تنیــس خــود را
بــه حرکــت در مـیآورد ،قلمــش را بــا همــان مهــارت بــه چرخــش
درآورده و ایــن مقــاالت را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت ».او
میگویــد بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب عالقهمنــد شــده اســت تــا
یکبــار دیگــر ورزش کــردن را آغــاز کنــد.
 .2کتاب  Shoe Dogنوشته فیل نایت
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گیتــس در ارتبــاط بــا ایــن کتــاب کــه توســط نایــت بنیانگــذار Nike

نوشــته شــده گفتــه اســت« :ایــن کتــاب بــه ســادگی و زیبایــی بــه مــا
اعــام مـیدارد کــه مســیر موفقیــت هیـچگاه یک مســیر مســتقیم و ســر
راســت نیســت .موفقیــت مســیری اســت کــه مملــو از پیچوخمهــای
پــی در پــی بــوده کــه عــدم موفقیــت ،صدمــات احساســی و اشــتباهات
را در بــر میگیــرد .در طــول ســالهای گذشــته چنــد مرتبــه نایــت را
قالعــاده زیبــا امــا در عیــن حــال آرام بــوده کــه بــه
مالقــات کــردهام .او فو 
راحتــی نمیتوانیــد او را درک کنیــد ».نایــت در ایــن کتــاب راههایــی کــه
بــه مدیــران کمــک میکنــد در کار خود موفق شــوند را برشــمرده اســت.
 .3یــک تاریخچــه خودمانــی از ژن ( )The Geneنوشــته ســیدارتا
موکرجــی
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علــم ژنــوم را بــه ســختی میتــوان جــزء موضوعاتــی طبقهبنــدی
کــرد کــه مــورد عالقــه همــه مــردم باشــد .امــا گیتــس میگویــد:
«موکرجــی موفــق شــده اســت تاثیــر ژن در زندگــی روزمــره همــه مــا
را بــه خوبــی توصیــف کنــد .او بــه دنبــال پاســخ بــرای پرسـشهای
بزرگــی در مــورد شــخصیت مــا و آنچــه مــا را بــه وجــود مـیآورد،
اســت .او ایــن کتــاب را بــرای مخاطبــان عام نوشــته اســت .به ســبب
آنکــه میدانــد فنــاوری جدیــد ژنــوم تاثیــر بســیار عمیقــی بــر همــه
میگــذارد .بــه طــوری کــه راه و روشــی کــه زندگــی میکنیــم را
تحتالشــعاع خــود قــرار میدهــد ».گیتــس دربــاره موکرجــی گفتــه
اســت« :او یــک پزشــک ،معلــم ،محقــق و نویســنده اســت».
 .4افســانه رهبــر قدرتمنــد ()The Myth of the Strong Leader

نوشــته آرچــی بــراون
نزدیــک بــه دو ســال پیــش ،آرچــی بــران ،دانشــمند علــوم سیاســی
در آکســفورد نظریــه خــود در ارتبــاط بــا تاثیرگذارتریــن رهبــران
تاریــخ جهــان را ارائــه کــرد .او در ایــن ارتبــاط گفــت« :تاثیرگذارترین
رهبــران دنیــا آنهایــی نیســتند کــه در کلیشـههای روزمــره آنهــا را
مشــاهده میکنیــم ،تمامــی ایــن افــراد را نمیتوانیــد جــزء رهبــران
قــوی توصیــف کنیــد ».چهرههایــی همچــون نلســون مانــدال بــا
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
میگویــد« :کتــاب بــران بــه طــرز شــگفتآوری درســت و و دقیــق
اســت .بــران نمیتوانســت پیشبینــی کنــد کــه چگونــه کتــاب او در
ســال  2016بــه یکــی از بهتریــن عنوانهــا تبدیــل خواهــد شــد».

 .5شبکه ( )The Gridنوشته گرچان باکی
کتــاب شــبکه یــک مثــال کامــل و دقیــق از ژانرهایــی اســت کــه گیتــس
تصــور میکنــد در تلویزیــون و فیلمهــا باید بیشــتر بــه آن پرداخته شــود.
گیتــس در ارتبــاط بــا ایــن کتــاب میگویــد« :ایــن کتــاب دربــاره شــبکه
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فرســوده برقــی اســت کــه امــروزه از آن اســتفاده میکنیــم .ایــن کتــاب
یکــی از ژانرهــای مــورد عالقــه مــن اســت ».گیتــس در منطقــه ســیاتل
بــزرگ شــد .گیتــس اولیــن کار خــود را بــا نوشــتن نرمافزاری بــرای یک
شــرکت تامیــن کننــده حاملهــای انرژی کــه در شــمال غربــی اقیانوس
آرام قــرار داشــت آغــاز کــرد .او در مــدت زمــان نوشــتن ایــن برنامــه
یــاد گرفــت کــه چگونه شــبکههای انتقــال انــرژی هــر روزه نقــش اصلی
را در زندگــی مــا بــازی میکننــد .کتــاب  the Gridیکبــار دیگــر بــه مــا
یــادآوری میکنــد کــه مهندســی واقعــا شــگفتانگیز اســت .گیتــس در
ایــن ارتبــاط گفتــه اســت« :مــن فکــر میکنــم کــه شــما بعــد از خواندن
ایــن کتــاب آگاه خواهیــد شــد کــه چــرا نوســازی ایــن شــبکهها یــک
فرآینــد پیچیــده بــه شــمار مـیرود و همچنیــن ضــروری اســت کــه بــه
فکــر طراحــی و پیادهســازی انرژیهــای پــاک باشــیم .انرژیهــای پــاک
بــرای آینــده مــا یــک نقــش حیاتــی را بــازی میکننــد».
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 ۵کتاب پیشنهادی برای عالقهمندان هوش مصنوعی

کتــاب بهتریــن منبــع و دســتیار بــرای دانشــجویان ،محققان و اســاتید
دانشــگاهها اســت .هرچهقــدر در وب جســتوجو کنیــد و مطلــب
بخوانیــد؛ بــاز تاثیرگــذاری و یادگیــری کتاب بهتر اســت و اگــر بتوانید
کتابهــای معــروف دنیــای فنــاوری را بــه زبــان اصلــی و قلــم خــود
نویســنده بخوانیــد؛ برنــده اصلــی رقابــت دانشآموختگــی هســتید.
در یــک ســری مطلــب دنبالــهدار میخواهیــم بهتریــن کتابهــای
دنیــای فنــاوری بهخصــوص حوزههــای مختلــف علــوم کامپیوتــری را
بــه شــما معرفــی کنیــم تــا از هــر کــدام خوشتــان آمــد؛ دانلــود و
www.shabakeh-mag.com
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اســتفاده کنیــد.
اگــر اخبــار دنیــای فنــاوری و ســایت ماهنامــه شــبکه را دنبــال کــرده
باشــید ،بیشــک اطــاع داریــد کــه امــروزه هــوش مصنوعــی حــرف
اول را میزنــد .بســیاری از شــرکتهای داخلــی و خارجــی ،بــه دنبــال
کارشناســان زبــده و خبــره ایــن حــوزه هســتند .از همیــن رو ،مقالــه
خــود را بــا معرفــی کتابهایــی در حــوزه هــوش مصنوعــی آغــاز
میکنیــم.
Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition
نویسندگان :پیتر نورویگ ،استوارت راسل

چکیــده :ســومین ویرایــش کتــاب «هــوش مصنوعــی ،یــک رویکــرد
مــدرن» جامعتریــن کتابــی اســت کــه بــه صــورت کامــ ً
ا بــهروز،
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تاریخچـهای از هــوش مصنوعــی و جنبههــای کاربــردی عملــی هــوش
مصنوعــی را بــه تصویــر میکشــد .ایــن کتــاب بــه دانشــجویان مقطــع
کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد ،اطالعــات جامعــی دربــاره هــوش
مصنوعــی ارائــه میکنــد .روزنامــه نیویــورک تایمــز ،ایــن کتــاب
را یکــی از بهتریــن منابعــی معرفــی کــرده اســت کــه مهارتهــای
الزم در خصــوص هــوش مصنوعــی را در اختیــار خوانندگانــش قــرار
میدهــد.
از جملــه مطالــب ایــن کتــاب میتــوان بــه تاریخچــه ،عاملهــای
هوشــمند ،مشــکالت حلشــده ،راهحلهــای کالســیک ،عاملهــای
منطقــی ،برنامهریــزی کالســیک ،پــردازش زبــان طبیعــی ،روباتیــک
و بســیاری دیگــر از عناویــن مرتبــط بــا ایــن حــوزه اشــاره کــرد .ایــن
کتــاب را انتشــارات  Prentice Hallدر ســال  2009و در 1152
صفحــه چــاپ کــرده اســت.
Artificial Cognition Systems
نویسندهAngelo Loula :

چکیــده :مطالعــات دربــاره سیســتمهای شــناختی هــوش مصنوعــی،
تأثیــرات قابــل توجهــی بــر پیشــبرد هــوش مصنوعــی و ســاخت
ســامانههای هوشــمندی کــه وظایــف خــود را بــر مبنــای رویکــرد
شــناختی انجــام میدهنــد ،بــر جــای گذاشــته اســت .ایــن چنیــن
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مطالعاتــی بــا تکیــه بــر مدلســازی و شبیهســازی فرایندهــای شــناختی،
فرضیههــا و نظریاتــی را دربــاره علــوم شــناختی ارائه میکننــد .فرایندهای
شــناختی در تــاش هســتند بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد کــه چگونــه
رفتارهــای شــناختی در نهایــت منجــر بــه معنــادار کــردن ســامانههای
هوشــمند خواهــد شــد .انتشــارات  IGI Gblobalکتــاب «سیســتمهای
شــناخت مصنــوع» را در ســال  2006و در  402صفحــه چاپ کرده اســت.

�Artificial Neural Networks in Biological and Environ
mental Analysis
نویسندهGrady Hanrahan :

چکیــده« :سیســتمهای عصبــی بیولوژیکــی و شــبکههای عصبــی

www.shabakeh-mag.com

کتاب شبکه  | 16معرفی کتاب  |1کتاب در کتاب | 15

هوشــمند» ( )ANNســنگبنای تحقیقــات هــوش مصنوعــی هســتند.
کتــاب شــبکههای عصبــی هوشــمند در خدمــت تحلیلهــای عمیــق
و بیولوژیــک ،چشــماندازی از جنبههــای اساســی ،فنــی و کاربــردی
شــبکههای عصبــی محاســباتی را ارائــه میکنــد .ایــن کتــاب اصــول
اساســی و پایــه شــبکههای عصبــی را همــراه بــا برنامههــای کاربــردی
در ایــن حــوزه بررســی کــرده اســت.

کتــاب مذکــور بــا همــکاری دانشــمندان حوزههــای زیستشناســی،
شــیمی ،ریاضیــات ،پزشــکی و علــوم زیسـتمحیطی ،بــه رشــته تحریر
درآمــده اســت .ایــن کتــاب نــه تنهــا بهعنــوان کتابــی دانشــگاهی،
بلکــه بهعنــوان منبــع ارزشــمندی بــرای بررســی علمــی شــبکههای
عصبــی توصیــه میشــود .از جملــه بخشهــای ایــن کتــاب میتــوان
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بــه تاریخچــهای از مدلهــای محاســباتی شــبکههای عصبــی در
ارتبــاط بــا عملیــات شــبکه عصبــی و عملکــرد مغــز ،نحوه مدلســازی
شــبکهها ،سیســتمهای فازیعصبــی ،سیســتمهای عصبــی ژنتیکــی و
غیــره اشــاره کــرد .انتشــارات  CRC Pressدر ســال  2011ایــن کتاب
را در  214صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.
Introduction to Machine Learning, 3rd Edition
نویسندهEthem Alpaydin :

چکیــده« :یادگیــری ماشــینی» در نظــر دارد کامپیوترهــا را بهگونـهای
برنامهریــزی کنــد کــه آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای پایــه یــا تجربیات
بهدس ـتآمده ،مشــکالت را حــل کننــد .بیشــتر برنامههــای موفــق از
مدتهــا قبــل ،از یادگیری ماشــینی اســتفاده کردهانــد .از جمله ایــن موارد
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میتــوان بــه ســامانههایی کــه دادههــای فــروش را تجزیهوتحلیــل کــرده
و رفتــار مشــتریان را پیشبینــی میکننــد ،بهینهســازی رفتــار روباتهــا
بهمنظــور انجــام وظیفــه خــود با صــرف حداقل منابــع و اســتخراج دانش
از دادههــای بیوانفورماتیــک ،اشــاره کــرد .مقدمـهای بر یادگیری ماشــینی،
یــک کتــاب جامــع درســی در ایــن حــوزه اســت و طیــف گســتردهای از
عناویــن مرتبــط با این شــاخه از هــوش مصنوعی را پوشــش میدهــد .در
ایــن کتــاب بــا مفاهیمی همچــون تئــوری تصمیمگیــری بیــز ،پارامتریک،
نیمهپارامتریــک ،روشهــای غیرپارامتریــک ،مدلهــای مارکــوف پنهــان،
مدلهــای گرافیکــی ،بــرآورد بیــزی ،آزمایشهــای آمــاری و بســیاری
دیگــر از عناویــن آشــنا خواهیــد شــد .انتشــارت  MIT Pressایــن کتــاب
را در ســال  ،2014در  640صفحــه چــاپ کــرده اســت.
�Machine Learning: Hands-On for Developers and Tech
nical Professionals
نویسندهJason Bell :

چکیــده :کتــاب «یادگیــری ماشــینی ویــژه طراحــان و متخصصــان
حرفــهای» رایجتریــن مباحــث تکنیکــی دربــاره هــوش مصنوعــی
را آمــوزش میدهــد .در ایــن کتــاب میآموزیــد کــه یادگیــری
ماشــینی چگونــه کار میکنــد و چگونــه ایــن مفهــوم در دنیــای صنعت
اســتفاده میشــود .ایــن کتــاب بــه خواننــدگان میآمــوزد چگونــه از
ایــن فنــاوری در حــوزه کاری خــود اســتفاده کننــد .همچنیــن بــر نحوه
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آمادهســازی دادههــا و ارائــه الگوریتمهــای مختلفــی کــه در دنیــای
یادگیــری ماشــینی اســتفاده میشــود ،متمرکــز اســت.

کتــاب مذکــور بــه شــما نشــان میدهــد ابزارهــای مناســب چگونــه
بــه طراحــان کمــک میکننــد تــا اطالعــات و بینــش الزم را از
دادههــای موجــود بــه دســت آورنــد .ایــن کتــاب مرجــع خوبــی برای
دانشــجویان اســت و همچنیــن بهعنــوان یکــی از منابــع حرف ـهای در
ایــن حــوزه از آن یــاد میشــود .انتشــارات  Willeyدر ســال 2014
ایــن کتــاب را بــه چــاپ رســانده اســت.

را درلینکدین دنبال کنید

http://ir.linkedin.com/in/shabakehonline
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 ۵کتاب پیشنهادی برای عالقهمندان اینترنت اشیا

اگــر از خواننــدگان مجلــه شــبکه هســتید ،میدانیــد کــه مــا حــدود
یــک ســال اســت مباحثــی بــا عنــوان اینترنــت اشــیا را آغــاز کردهایم.
فنــاوری نوینــی کــه امــروزه در بســیاری از کشــورها بهطــور جــدی
اســتفاده میشــود .فنــاوریای نویــن و کامـ ً
ا کاربــردی کــه نــه تنهــا
باعــث بهبــود ســطح کیفــی خدمــات و محصــوالت میشــود ،بلکــه از
اتــاف انــرژی در حوزههــای مختلــف جلوگیــری میکنــد و از همــه
مهمتــر ،هزینههــای جانبــی مــردم را نیــز کاهــش میدهــد.

www.shabakeh-mag.com

www.SoftGozar.Com

کتاب شبکه  | 16معرفی کتاب  |1کتاب در کتاب | 20

Learning Internet of Things
نویسندهPeter Waher :

چکیــده :اگــر طــراح یــا مهنــدس الکترونیکــی هســتید کــه دربــاره
اینترنــت اشــیا کنجــکاو اســت ،ایــن کتــاب بــرای شــما بــه رشــته
تحریــر درآمــده اســت .چنانچــه آشــنایی مختصــری بــا الکترونیــک،
رزبریپــای یــا کامپیوترهایــی در اندازههــای بســیار کوچــک و تجربــه
برنامهنویســی بــا زبانهــای سیشــارپ یــا جــاوا را داریــد ،در نتیجــه
توانایــی ارائــه راهحلهایــی بــرای اینترنــت اشــیا را خواهیــد داشــت.
در ایــن کتــاب بــا پروتکلهــای محبــوب HTTP، UPnP، CoAP،
 MQTTو  XMPPآشــنا خواهیــد شــد .همچنیــن ،ایــن کتــاب به شــما
خواهــد گفــت کــه چگونــه پروتکلهــا و الگوهــا محدودیتهایــی را در
توپولــوژی شــبکه بــه وجــود میآورنــد و چگونــه ایــن پروتکلهــا بــر
www.shabakeh-mag.com
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جریــان ارتباطــات و نحــوه بهکارگیــری دیوارهــای آتــش تأثیرگــذار
هستند .
در مجمــوع ،ایــن کتــاب دربــاره پروتکلهــای اشارهشــده ،الگوهــای
ارتباطــی ،معماریهــا و مشــکالت امنیتــی کــه در اینترنــت اشــیا قــرار
دارنــد ،دیــد کلــی ارائــه میکنــد .انتشــارات  Packt Publishingدر
ســال  2015ایــن کتــاب را در  242صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Rethinking the Internet of Things
نویسندهFrancis daCosta :

چکیــده :در یــک دهــه آینــده ،بســیاری از دســتگاهها بــه اینترنــت
متصــل خواهنــد شــد ،امــا نحــوه اتصــال دســتگاهها کام ـ ً
ا متفــاوت
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بــا شــکل امــروزی آن خواهــد بــود .در حالــی کــه ایــن روزهــا مــردم
کامپیوترهــا ،تبلتهــا ،تلفنهــای هوشــمند و لپتاپهــا را بــه
اینترنــت متصــل میکننــد ،امــا در آینــده نزدیــک ایــن دســتگاهها
بــرای نظــارت بــر محیــط ،ســامانههای حملونقــل ،کارخانههــا،
مــزارع ،جنگلهــا ،آب ،بــرق و الگوهــای هواشناســی اســتفاده خواهنــد
شــد .بیشــتر حســگرها و محرکهــا در قالــب مجموعـهای خودمختــار
در شــرایطی بــه شــبکهها متصــل خواهنــد شــد کــه اطالعــات
بســیاری را بــدون دخالــت انســانی میــان ماشــینها بــه اشــتراک
خواهنــد گذاشــت .ایــن کتــاب بــه تفــاوت میــان اینترنــت رایــج و
اینترنــت اشــیا میپــردازد .همچنیــن توصیفــی از معمــاری جدیــد و
مؤلفههــای مرتبــط بــا آن کــه در بطــن آنهــا حســگرها قــرار دارنــد،
ارائــه خواهــد کــرد .در مجمــوع ایــن کتــاب ســعی دارد آناتومــی
اینترنــت اشــیا را بــه تصویــر بکشــد .انتشــارات  Apressدر ســال
 ،2013کتــاب «بازاندیشــی در اینترنــت اشــیا» را در  192صفحــه
منتشــر کــرده اســت.
Getting Started with the Internet of Things
نویسندهCuno Pfister :

چکیــده :اینترنــت اشــیا چیســت؟ میلیاردهــا کامپیوتــر توکار ،حســگر
و فعالکننــدهای کــه آنالیــن هســتند .اگــر مهارتهــای اولیــه
برنامهنویســی داریــد ،میتوانیــد از ایــن دســتگاههای قدرتمنــد
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کوچــک بــرای ســاخت انــواع مختلفــی از سیســتمهای کاربــردی
اســتفاده کنیــد .بــرای مثال ،دســتگاهی کــه گیاهــان خشــک را آبیاری
میکنــد ،از جملــه ایــن مــوارد اســت .ایــن کتــاب قصــد دارد نحــوه
ســاخت ایــن دســتگاههای ســرگرمکننده را در قالــب پروژههــای
جــذاب نشــان دهــد .انتشــارات  O’Reilly Mediaدر ســال ،2011
کتــاب «آغــاز کار بــا اینترنــت اشــیا» را در  194صفحــه بــه چــاپ
رســانده اســت.

Designing the Internet of Things
نویسندگانAdrian McEwen, Hakim Cassimally :

چکیــده :اینکــه فنــاوری اینترنت اشــیا ،محاســبات فیزیکی ،محاســبات
فراگیــر یــا اینترنــت اشــیا نامیــده میشــود ،مهــم نیســت؛ مهــم ایــن

www.shabakeh-mag.com

کتاب شبکه  | 16معرفی کتاب  |1کتاب در کتاب | 24

اســت کــه امــروزه تبدیــل بــه یکــی از داغتریــن مباحــث دنیــای
فنــاوری شــده اســت .اگــر بــه دنبــال آن هســتید تــا بــا اســتفاده
از ترکیــب ســختافزار ،نرمافزارهــای تــوکار ،وب ســرویسها،
الکترونیــک و طراحــی جــذاب دســتگاههای ســرگرمکننده تعاملــی و
عملــی را طراحــی کنیــد ،بــدون شــک ایــن کتــاب شــروع ایدهآلــی
بــرای شــما بــه شــمار مــیرود .انتشــارات  Willeyدر ســال 2013
کتــاب «طراحــی اینترنــت اشــیا» را در  336صفحــه چــاپ کــرده
اســت.

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

چکیــده :کتــاب «برنامهنویســی اینترنــت اشــیا بــا  iOSو ســوئیفت»
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ســعی میکنــد جزئیاتــی دربــاره نحــوه ســاخت برنامههــا بــا اســتفاده
از توابــع ارائهشــده توســط اپــل ویــژه اینترنــت اشــیا را آمــوزش
دهــد .تــا طراحــان بتواننــد برنامههایــی بــرای اپــل واچHomeKit ،
و  Apple Payبنویســند .ایــن کتــاب بهطــور کامــل برنامهنویســی
تعاملــی مربــوط بــه دســتگاههای مختلــف تولیدشــده توســط اپــل را
آمــوزش میدهــد .انتشــارات  Apressدر ســال  2015ایــن کتــاب را
در  495صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.

هــر هفتــه
بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت
یــک کتــاب ،رایــگان دریافــت میکنیــد.
www.shabakeh-mag.com
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 ۵کتاب پیشنهادی برای عالقهمندان سیستمعامل

سیســتمعامل از جملــه مفاهیمــی اســت کــه تقریب ـ ًا همــه کاربــران
کامپیوتــر بــا آن ســروکار دارنــد .از کاربــران عــادی گرفتــه
تــا متخصصــان حرفــهای ،بایــد بــا جزئیــات و ریزهکاریهــای
سیســتمعاملی کــه از آن اســتفاده میکننــد ،آشــنایی داشــته باشــند.
Windows 10 Bible, 2nd Edition
نویسندگانJeffrey R. Shapiro, Jim Boyce, Rob Tidrow :

چکیــده :اگــر بــه دنبــال مرجعــی بــرای یادگیــری سیســتمعامل ویندوز
www.shabakeh-mag.com
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 10هســتید ،ایــن کتــاب را پیشــنهاد میکنیــم»Windows 10 Bible« .
یکــی از کاملتریــن مراجعــی اســت کــه ایــن روزهــا در بــازار نشــر
پیــدا میشــود .مهــم نیســت کاربــر تــازهکار یــا کاربــر حرفــهای
باشــید ،ایــن کتــاب تکنیکهــا و ترفندهــای ایــن سیســتمعامل را
بهخوبــی آمــوزش میدهــد.

کتــاب مذکــور بــه شــما نشــان میدهــد کــه وینــدوز  10از چــه
ویژگیهــای جدیــدی ســاخته شــده اســت ،رابــط کاربــری آن چگونــه
بــه کاربــر کمــک میکنــد ،نحــوه بــه اشــتراکگذاری ایمــن دادههــا
چگونــه بایــد ســازماندهی شــود ،چگونــه میتــوان مــواردی همچــون
دیوارآتــش وینــدوز  10را پیکربنــدی کــرد و در نهایــت ،نحوه ســاخت
شــبکههای خانگــی و بــه اشــتراکگذاری منابــع در شــبکه را آمــوزش
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میدهــد .انتشــارات  Wileyدر ســال  2015ایــن کتــاب را در 888
صفحه منتشــر شــده اســت.
Modern Operating Systems, 4th Edition
نویسندگانAndrew S. Tanenbaum, Herbert Bos :

چکیــده :اگــر بــه دنبــال کتــاب مناســبی بــرای یادگیــری مفاهیــم
زیربنایــی سیســتمعاملها هســتید ،کتــاب «سیســتمعاملهای
مــدرن ویرایــش  »4را پیشــنهاد میکنیــم .ایــن کتــاب بهخوبــی بــه
شــما نشــان میدهــد کــه ریســمانها و پردازههــا چــه هســتند،
مدیریــت حافظــه چیســت و چگونــه انجــام میشــود.
همچنیــن مفهــوم سیســتم فایلــی ،ورودی یــا خروجــی ،بنبســت،
مجازیســازی و کالود ،سیســتمهای چندپردازنــدهای ،امنیــت
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و بســیاری دیگــر از مفاهیــم مرتبــط بــا سیســتمعامل را آمــوزش
میدهــد .انتشــارات  Prentice Hallدر ســال  2014ایــن کتــاب را
در  1136صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Operating System Concepts Essentials
نویسندگانAbraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin :

چکیــده :کتــاب «مفاهیــم پایــه سیســتمعاملها» ســعی دارد تــا
حــد امــکان مفاهیمــی همچــون سیســتمعاملهای منبــع بــاز،
ماشــینهای مجــازی و رایانــش خوشــهای کــه از مباحــث اصلــی
دنیــای سیســتمعاملها بــه شــمار مــیرود و بهســرعت دنیــای
سیســتمعاملها و شــبکهها را تغییــر دادهانــد ،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  Wileyدر ســال
 2010ایــن کتــاب را در  725صفحــه چــاپ کــرده اســت.
Operating Systems: Internals and Design Principles, 8th
Editio
نویسندهWilliam Stallings :

چکیــده :کتــاب «سیســتمعاملها ،اصــول طراحــی و مؤلفههــای
داخلــی» بهگونـهای نوشــته شــده اســت کــه در دو تــرم به مهندســان
الکترونیــک ،مهندســان کامپیوتــر و علــوم کامپیوتــر ،اصــول طراحــی
سیســتمعاملها را آمــوزش دهــد .همچنیــن مرجــع خوبــی بــرای
برنامهنویســان ،مهندســان سیســتمی ،طراحــان شــبکه و افــراد دیگری
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کــه درگیــر طراحــی محصــوالت کامپیوتــری ،سیســتمهای اطالعاتــی
و سیســتمهای کامپیوتــری پرســنلی هســتند ،بــه شــمار م ـیرود.
ایــن کتــاب بهصــورت یکپارچــه و جامــع ،مباحــث سیســتمعامل
را بــه خوانندگانــش آمــوزش میدهــد .اســتالینگز در ایــن کتــاب
ســعی کــرده اســت مســائل مربــوط بــه طراحــی و اصــول زیربنایــی
در سیســتمعاملهای معاصــر را بررســی کنــد تــا خواننــدگان درک
مناســبی از ســاختارها و مکانیزمهــای سیســتمعاملها بــه دســت
آورنــد .او در ایــن کتــاب مباحثــی همچــون طراحــی ،بهــرهوری و
امنیــت را کــه بــر آینــده تجــاری سیســتمعاملها تأثیرگــذار هســتند،
بررســی کــرده اســت .ایــن کتــاب بــرای اینکــه دیــد مناســبی در
اختیــار خواننــدگان قــرار دهــد ،مطالعـهای دربــاره سیســتمعاملهای
لینوکــس ،اندرویــد یونیکــس و وینــدوز  8داشــته اســت .انتشــارات
 Pearsonدر ســال  2014ایــن کتــاب را در  800صفحــه منتشــر
کــرده اســت.
The Art of Linux Kernel Design
نویسندهLixiang Yang :

چکیــده :بــه گمــان عــدهای از کاربــران ،مشــکل درک سیســتمعامل
بــه جنبههــای فنــی آن بازمیگــردد؛ در حالــی کــه درک صحیــح
نداشــتن از یــک سیســتمعامل بــه ارتباطات پیچیــدهای کــه در آن در
جریــان اســت بــاز میگــردد .کتــاب «هنــر طراحــی کرنــل لینوکــس»
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ســعی دارد ایــن پیچیدگیهــا را بررســی کنــد .ایــن کتــاب از منظــر
طــراح سیســتمعامل ،مســائل مهــم و و مشــکالتی را کــه پیرامــون
درک سیســتمعاملها وجــود دارنــد ،بررســی میکنــد.

کتــاب مذکــور ســعی دارد رمــز و رازهــای طراحــی سیســتمعاملها،
ارتبــاط مســتقیم کدهــای بایــوس بــا سیســتمعاملها ،سادهســازی
و روابطــی را کــه در پشــت پــرده در جریــان اســت ،بــه ســادهترین
شــکل آموزش دهــد .انتشــارات  Auerbach Publicationsدر ســال
 2014ایــن کتــاب را در  534صفحــه منتشــر کــرده اســت.

را در تلگرام دنبال کنید
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 ۵کتاب پیشنهادی برای عالقهمندان امنیت

هــر چــه از فنــاوری بیشــتر اســتفاده کنیــم ،بــه همان نســبت مســائل
و چالشهــای امنیتــی بیشــتری پیــش روی مــا قــرار میگیــرد .در
حالــی کــه در گذشــتههای دور ،تهدیــدات تنهــا از طریــق دیسـکها
یــا ســیدیها کاربــران را در معــرض خطــر قــرار میدادنــد ،در
دنیــای امــروز تقریبـ ًا هــر وســیله هوشــمندی کــه قابلیــت اتصــال بــه
اینترنــت یــا شــبکههای مختلــف را داشــته باشــد ،در معــرض تهدیــد
قــرار دارد.
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The Manager’s Guide to Web Application Security
نویسندگانRon Lepofsky :

چکیــده :کتــاب «راهنمــای مدیریــت بــر امنیــت برنامههــای وب»
ســعی دارد بهطــور مختصــر و کوتــاه ،دســتورالعمل دستهبندیشــده
و کوتاهــی را دربــاره مخاطــرات امنیتــی نرمافزارهــا بــرای هــر
ســازمانی ارائــه کنــد.
ایــن کتــاب کــه بــه زبانــی ســاده نوشــته شــده اســت ،راههــای
مقابلــه ســریع بــا مســائل و چالشهــا را ارائــه میکنــد .اغلــب،
آســیبپذیریهای امنیتــی بهســختی قابــل درک هســتند .بســیاری
از مخاطــرات امنیتــی بــه دلیــل ضعف برنامهنویســی و مســائل بســیار
فنــی ایجــاد میشــوند.
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ران لپوفســکی ،نویســنده ایــن کتــاب ،ایــن مســائل فنــی را همــراه بــا
نمونههــای واقعــی از آســیبپذیریهایی کــه کارشناســان امنیتــی
شناســایی کردهانــد ،بــه خواننــدگان نشــان میدهــد .همچنیــن بــه
بررســی خطــرات و آثــار مخربــی پرداختــه اســت کــه تجارتهــا را
تهدیــد میکننــد .انتشــارات  Apressدر ســال  2014ایــن کتــاب را
در  232صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Build a Secuirty Culture
نویسندهKai Roer :

چکیــده :اگــر قصــد داریــد از ســازمان خــود محافظــت کنیــد ،الزمــه
ایــن کار پیادهســازی فرهنــگ امنیتــی در ســازمان اســت .کای روئــر
نویســنده کتــاب «ایجــاد فرهنگ امنیتــی» ،تجربیــات ســالیان متمادی
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را کــه بهعنــوان کارشــناس ســایبری بــه ایفــای نقــش پرداختــه
اســت ،در قالــب برنامــه آموزشــی مؤثــری در اختیــار خواننــدگان خود
قــرار داده اســت .او در کتــاب خــود گفتــه اســت« :رفتــار انســانها
پیچیــده و متناقــض اســت .هکرهــا همــواره ســعی میکننــد بــه دنبــال
شــکارهای بــزرگ باشــند ،همیــن موضــوع باعــث میشــود ســازمان
شــما در معــرض تهدیــد باشــد ».ایــن کتــاب را انتشــارات  ITGPدر
ســال  2015در  124صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Web Security: A WhiteHat Perspective
نویسندگانHanqing Wu, Liz Zhao :

چکیــده :در اواخــر ســال  ،2013نزدیــک بــه  40میلیــون کارت
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اعتبــاری و کارت بانکــی بــه دلیــل یــک رخنــه دادهای در معــرض
تهدیــد قــرار گرفتنــد .ایــن رخــداد فاجعهبــار تبدیــل بــه یکــی از
بزرگتریــن رخنههــای دادهای شــد .همیــن موضــوع باعــث شــد
بســیاری از شــرکتها و ســازمانها ،بیــش از گذشــته در جهــت
بهبــود اســتراتژیهای امنیــت اطالعــات خــود برآینــد .کتــاب «امنیت
وب ،دورنمــای یــک کاله ســفید» یــک راهنمــای جامع دربــاره فناوری
امنیتــی وب ارائــه کــرده و توضیــح میدهــد کــه شــرکتها چگونــه
میتواننــد سیســتم امنیتــی مؤثــر و پایــداری را طراحــی کننــد .ایــن
کتــاب را انتشــارات  Auerbach Publicationsدر ســال  2015و در
 544صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Computer Security: Principles and Practice, 3rd Edition
نویسندگانLawrie Brown, William Stallings :
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چکیــده :ســومین ویرایــش کتــاب «امنیــت کامپیوتــری» ،ســعی
دارد بــه شــکلی ایــدهآل امنیــت کامپیوترهــا و شــبکهها را بررســی
کنــد .ایــن کتــاب در قالــب مرجعــی بــهروز ،اطالعــات جامعــی را
دربــاره امنیــت در اختیــار برنامهنویســان ،مدیــران شــبکه ،مهندســان
سیســتمی و کارمنــدان بخــش بازاریابــی قــرارمیدهــد.
در ســالهای اخیــر ،دنیــای فنــاوری نیــاز مبرمــی بــه آمــوزش
امنیــت کامپیوتــری و عناویــن مرتبــط بــا آن پیــدا کــرده اســت
بــرای هــر فــردی کــه در شــاخههای علــوم کامپیوتــر یــا مهندســی
کامپیوتــر درس میخوانــد ،دانســتن نــکات امنیتــی ضــروری اســت.
کتــاب امنیــت کامپیوتــری ،تنهــا کتابــی اســت کــه بــه صــورت جامع
و یکپارچــه طیــف گســتردهای از موضوعــات مرتبــط بــا هم را بررســی
کــرده اســت .ایــن کتــاب در قالــب پروژههــای تحقیقاتی و مدلســازی،
ســعی میکنــد چشـمانداز وســیعی از مفاهیــم مرتبــط بــا امنیــت را در
اختیــار خواننــدگان خود قــرار دهد .ایــن کتــاب را انتشــارات Pearson
در ســال  2014و در  840صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Computer Security Handbook, 6th Edition
نویسندگانEric Whyne, M.E. Kabay, Seymour Bosworth :

چکیــده :امنیــت کامپیوتــری ،بخشهــای مختلفــی از زندگی انســانها
را کــه بهنوعــی بــا کامپیوترهــا و دســتگاههای تحــت شــبکه کــه از
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ســیگنالهای بیســیم اســتفاده میکننــد ،تحتالشــعاع خــود قــرار
داده اســت .رخنههــا باعــث میشــوند حریــم خصوصــی و دادههــای
مالــی مــا در معــرض تهدیــد جــدی قــرار گیرنــد .ایــن کتــاب ســعی
دارد توصیههــای کامــل و حرفــهای را بــرای بــه حداقــل رســاندن
ایــن نقضهــا ارائــه کنــد .ایــن کتــاب بیشــتر بــرای متخصصــان و
دانشــجویان دانشــگاهها مناســب اســت؛ افــرادی کــه میکوشــند
بهتریــن و جامعتریــن دســتورالعملها را بــرای بــه حداقــل رســاندن
هکهــا ،نفوذهــا ،خطاهــای انســانی و تأثیــرات بالیــای طبیعــی و
بســیاری دیگــر از چالشهــای امنیتــی ارائــه کننــد.

ایــن مرجــع بهطــور کامــل بازبینــی شــده اســت تــا اطالعــات موجود
در آن مســائل امنیتــی را کــه ایــن روزهــا در شــبکههای اجتماعــی،
محاســبات ابــری ،مجازیســازی و مــواردی از ایــن دســت قــرار
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دارنــد ،پوشــش دهــد .انتشــارات  Wileyدر ســال  2014ایــن کتــاب
را در  2000صفحــه منتشــر کــرده اســت.

هــر هفتــه
بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت
یــک کتــاب رایــگان دریافــت میکنیــد.
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 ۶کتاب پیشنهادی برای عالقهمندان برنامهنویسی

برنامهنویســی از جملــه مباحثــی اســت کــه همــواره بــر یادگیــری آن
تأکیــد میشــود .بــر همیــن اســاس توصیــه میکنیــم در ســال جدیــد،
فرصتــی را بــه یادگیــری زبــان برنامهنویســی اختصــاص دهیــد.
3D Game Programming for Kids
نویسندهChris Strom :

چکیــده :آیــا میدانیــد ســاخت بــازی از بــازی کــردن
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لذتبخشتراســت؟ حتــی اگــر کامــ ً
ا تــازهکار باشــید ،کتــاب
«برنامهنویســی ســه بعــدی بــرای کــودکان» بــه شــما یــاد میدهــد
چگونــه بازیهــای آنالیــن خــود را همــراه بــا مثالهــای تعاملــی
طراحــی کنیــد .بــا اســتفاده از ایــن کتــاب ،برنامهنویســی را تنهــا بــا
یــک مرورگــر یــاد خواهیــد گرفــت و نتایــج کار خــود را بــه صــورت
ســهبعدی مشــاهده خواهیــد کــرد.

ایــن کتــاب بــه شــما مهارتهــای برنامهنویســی دنیــای واقعــی را
بــا اســتفاده از جــاوا اســکرپیت ،زبــان برنامهنویســی وب ،آمــوزش
خواهــد داد .زمانیکــه بازیهــای تعاملــی و ســرگرمکننده خــود را
بــا اســتفاده از ایــن کتــاب طراحــی کردیــد ،از خــود متعجــب خواهیــد
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شــد .انتشــارات  Pragmatic Bookshelfدر ســال  2013ایــن کتــاب
را در  250صفحــه منتشــر کــرده اســت.
Beginning C# 6.0 Programming with Visual Studio 2015
نویســندگانBenjamin Perkins, Jacob Vibe Hammer, Jon D. :

Reid

چکیــده :ایــن کتــاب هــر آن چیــزی کــه بــرای یادگیــری گامبـهگام
برنامهنویســی سیشــارپ و کتابخانــه داتنــت بــه آن نیــازی
داریــد ،در اختیارتــان قــرار میدهــد .کتــاب مذکــور ،از ابتــدا اصــول
پایــه ،همچــون متغیرهــا ،حلقههــای تکــرار ،برنامهنویســی شــیگرا،
برنامهنویســی وب ،دسترســی بــه دادههــا در بانکهــای اطالعاتــی و
 XMLرا آمــوزش میدهــد .زمانیکــه بــا ایــن اصــول اولیــه آشــنا
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شــدید ،در ادامــه بــا مباحــث پیشــرفتهتری همچــون برنامهنویســی
کالود ،تکنیکهــای پیشــرفته برنامهنویســی کالود ،لینــک ،بانکهــای
اطالعاتــی ،WCF ،برنامههــای یونیورســال و غیــره آشــنا خواهیــد شــد.
انتشــارات  Wroxدر ســال  2015ایــن کتــاب را در  840صفحــه بــه
چــاپ کــرده اســت.
Intro to Java Programming, Comprehensive Version,
10th Edition
نویسندگانY. Daniel Liang :

چکیــده :زبــان برنامهنویســی جــاوا ایــن روزهــا بســیار پرطرفــدار
شــده اســت .اگــر نگاهــی بــه آگهیهــای اســتخدام شــرکتها
بیندازیــد ،مشــاهده میکنیــد کــه بســیاری از شــرکتها بــه دنبــال
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برنامهنویســان جــاوا هســتند .کتــاب «مقدمــهای بــر برنامهنویســی
جــاوا» در حقیقــت مرجــع کاملــی بــرای یادگیــری ایــن زبــان
برنامهنویســی اســت و بیــش از  10بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت.
ایــن کتــاب از برنامهنویــس تــازهکار ،برنامهنویــس حرفــهای خلــق
میکنــد.
دنیــل لیانــگ ،در ایــن کتــاب به شــما مفاهیم مرتبــط با برنامهنویســی
ش ـیگرا را بــه شــیوه بســیار دقیقــی آمــوزش میدهــد .ایــن کتــاب
در ابتــدا مفاهیــم ابتدایــی و مقدماتــی را آمــوزش داده و در ادامــه
ســراغ فهرســتها ،صفهــا ،گرافهــا ،برنامهنویســی مــوازی و
چنــد وظیفگــی و برنامهنویســی بانــک اطالعاتــی م ـیرود .انتشــارات
 Prentice Hallدر ســال  2014ایــن کتــاب را در  1344صفحــه
چــاپ کــرده اســت.
C++ Programs with Output: For Students & Profes� 100++
sionals
نویسندهAniket Pataskar :

السپالس همــراه بــا
چکیــده :کتــاب « 100برنامــه ســیپ 
خروجــی» ،مجموعــهای از برنامههــای مفیــد نوشتهشــده بــه زبــان
ســیپالسپالس را در اختیــار خواننــدگان قــرار میدهــد .آهنــگ
نــگارش ایــن کتــاب بهگونـهای اســت کــه مثالهــای آن از ســاده بــه
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پیچیــده هســتند .تمامــی برنامههــای ایــن کتــاب همــراه بــا خروجــی
هســتند.

ایــن کتــاب بهعنــوان منبــع اطالعاتــی ارزشــمندی بــرای دانشــجویان
و عالقهمندانــی اســت کــه در نظــر دارنــد زبــان برنامهنویســی ســی
پالسپــاس را یــاد بگیرنــد .ایــن کتــاب در ســال  2016و در 319
صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.
Programming Like a Pro for Teens
نویسندهCharles R. Hardnett :

چکیــده :کتــاب «برنامهنویســی شــبیه بــه یــک حرفــهای ویــژه
نوجــوان» بــه ســادهترین شــکل ممکــن ســعی دارد از برنامهنویســان
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نوجــوان و تــازهکار ،متخصصــان حرف ـهای ترتیــب کنــد .ایــن کتــاب
ســعی میکنــد بــه ســادهترین شــکل مفاهیمــی را کــه متخصصــان
روزانــه اســتفاده میکننــد ،آمــوزش دهــد.

کتــاب مذکــور ،تفکــرات الگوریتمیــک و حــل مشــکالت بــا اســتفاده از
زبــان س ـیپالسپالس را آمــوزش میدهــد .اگــر بــه دنبــال یادگیــری
مفاهیــم برنامهنویســی و همچنیــن زبــان برنامهنویســی سـیپالسپالس
بــه شــکل ســاده هســتید ،پیشــنهاد میکنیــم نگاهــی بــه ایــن کتــاب
بیندازیــد .انتشــارات  Course Technology PTRدر ســال  2011این
کتــاب را در  432صفحــه بــه چــاپ رســانده اســت.
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Sams Teach Yourself in 24 Hours: Python Programming
for Raspberry Pi, 2nd Edition
نویسندگانChristine Bresnahan, Richard Blum :

چکیــده :دومیــن ویرایــش کتــاب «برنامهنویســی پیتــون ویــژه
رزبریپــای در  24جلســه» کــه هــر یــک از آنهــا یــک ســاعت
بــه طــول میانجامــد ،ســعی دارد برنامهنویســی پیتــون ویــژه
رزبریپــای را بــه خوانندگانــش آمــوزش دهــد .ایــن کتــاب در ابتــدا
اصــول برنامهنویســی مقدماتــی و پیشــرفته و مــواردی همچــون کار
کــردن بــا رشــتهها ،کار بــا ماژولهــا ،عبــارات باقاعــده ،مدیریــت
اســتثناها و برنامهنویســی گرافیکــی در پیتــون را آمــوزش داده اســت
و در ادامــه بــه ســراغ ســاخت پروژههــای اصلــی پیتــون بــر مبنــای
رزبریپــای م ـیرود ،بهگون ـهای کــه خواننــدگان توانایــی بارگــذاری
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سیســتمعامل  Raspbianرا از روی کارت حافظــه داشــته باشــند.
انتشــارات  SAMSدر ســال  2016ایــن کتــاب را در  624صفحــه بــه
چــاپ رســانده اســت.

هــر هفتــه
بــا عضویــت در خبرنامــه ســایت
یــک کتــاب رایــگان دریافــت میکنیــد.
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