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متشکریم!



جشنواره عیدانه                             دانشجویار

در نظرسنجی عیدانه    ماهنامه دانشجویارشرکت کنیــد
یکی از برندگان پک های آموزش طالیی  باشیــــد...

همین االن

شرکت کنید!

+سرویس های هاستینگ برتینا

http://www.daneshjooyar.com/?p=22167


با سالم و احترام خدمت یکایک دانشجویاری های عزیز
قبـل از هـر چیـز خـدا را شـاکریم کـه ایـن افتخـار را به بنـده و تک تـک اعضای تیـم دانشـجویار عطا فرمـود تا به 

عنـوان یـک معلم کوچـک خدمتگزار شـما عزیزان باشـیم. 
جـا دارد از تـک تـک حامیـان مجلـه کـه بـدون هیـچ گونـه چشـم داشـتی مـا را در انتشـار هـر چـه بهتـر ماهنامه 
یـاری کردنـد کمـال تشـکر را داشـته باشـم، چـه بسـا اگـر ایـن عزیـزان مـا را حمایـت نمی کردنـد زحمـات تیـم 
ماهنامـه آن طـور کـه بایـد نتیجه بخش واقع نمیشـد. هم چنین تشـکر ویـژه دارم از همـه دانشـجویاری های عزیز 
کـه بـا نظـرات، انتقـادات و پیشـنهادات سـازنده خـود مـا را در هـر چـه بهترکـردن ایـن اثـر علمـی یـاری کردند و 

امیـدوارم کـه ایـن رونـد ادامه دار باشـد.
شـماره اول ماهنامـه بـه لطـف خـدا بـا اسـتقبال خوبـی همراه شـد و تیـم مدیریتـی ماهنامـه تمام تـاش خود را 
کرده اسـت تـا ایـن شـماره بـه لحـاظ کمـی و کیفـی برتـری قابـل توجهی نسـبت به شـماره قبلـی داشته باشـد و 
تمـام تـاش خـود را از ایـن پـس نیـز خواهیم کـرد تـا بهتریـن و به روزتریـن مطالـب از طریق ایـن پـل ارتباطی در 

اختیـار شـما عزیـزان قرارگیرد.
زکات علـم نشـر آن اسـت. »امـام علـی )ع(« اگـر احسـاس می کنیـد مطلـب مفیـدی در ذهـن و یـا در رایانه خود 
داریـد کـه می توانـد بـرای دیگـران مفید باشـد بـرای ما ارسـال کنید تـا در شـماره بعـدی ماهنامه با نـام خودتان 
منتشـر شـود، بـا ایـن کار هـم بـه نشـر علـم کمـک کرده ایـد و هـم زکات علمتـان را پرداخته ایـد. دانشـجویار نیز 
قـدردان تمـام عزیزانـی کـه مـا را در تکمیـل محتوای ایـن ماهنامه یـاری می کنند خواهـد بود و مزایـای خوبی را 

بـرای ایـن دسـته از عزیـزان در نظر گرفته اسـت.
و اما سخن آخر:

پیشـاپیش فرارسـیدن  سـال 1394 و عید باسـتانی نوروز را به تمام ایرانیان عزیز به خصوص شـما دانشـجویان و 
دانشـجویاری های عزیز تبریک عرض می کنم، آرزو دارم سـالی پر از موفقیت و پیروزی را در پیش داشته باشـید 

و هـر روزتان بهتر از دیروز باشـد.
پیروز و سربلند باشید - صادق پاسبان

رسآغا    ز سخن



برتینا، میزبانی مطمئن...
Bertina.ir

شرکت برتینا، ارائه دهنده خدمات هاستینگ و حامی اختصاصی ماهنامه 
دانشجویار  شما را به خواندن ادامه مطالب دعوت می کند.
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عرضه نسخه پیشنمایش آفیس 2016 برای کاربران مک
کاربران رایانه های مک به زودی به نسخه پیش نمایش تازه آفیس 
دسترسی خواهند داشت. نسخه نهایی این برنامه اداری در 
اواخر سال 2015 عرضه می شود. در این نسخه پیش نمایش 
 OneNote و Word، Excel، PowerPoint، Outlook پنج برنامه

گنجانده شده است.
مایکروسافت می گوید طراحی نسخه تازه را ارتقا داده تا آن را با 

نیازهای کاربران بیشتر هماهنگ کند.
همچنین برنامه ها یا appهای متنوعی نیز به این نسخه اضافه 

شده تا از از نمایشگرهای قدرتمند Retina پشتیبانی شود.
مایکروسافت قول داده تا کاربران پس از باز کردن و استفاده از 

این appها بافاصله تفاوت آن ها را احساس کنند.
نسخه سازگار با مک آفیس 2016 با خدمات کلود هم سازگار 
است، لذا شما می توانید بر روی OneDrive نیز به اسناد خود 

دسترسی پیدا کنید.
گفتنی است نسخه جدید آفیس برای ویندوز در ماه ژانویه در 

دسترس عاقمندان قرار خواهد گرفت.
هم  را  روزشده  به  appهای  می توانند  اپل  های  رایانه  کاربران 
بارگذاری نمایند و نظرات و دیدگاه هایشان را در مورد آفیس تازه 

برای مک برای شرکت اپل ارسال نمایند.
منبع: فارس

Rapidshare تعطیل می شود
رپید شیر یکی از محبوب ترین سرویس  های اشتراک گذاری فایل 
در اینترنت است که اخیرا اعام کرده به سرویس دهی خود در 
تاریخ 11 فروردین پایان خواهد داد. بعد از این تاریخ تمامی 
خودکار  به طور  فایل ها  و  شده  غیرفعال  کاربری  حساب های 

حذف خواهند شد.
و  بزرگ ترین  جزو  می شود  اداره  سوئیس  در  که   Rapidshare
محبوب ترین سرویس اشتراک گذاری فایل به شمار می آید. این 

سرویس در سال 2002 در آلمان پایه گذاری شد که در ابتدا 
صاحب دامیِن آلمانی RapidShare.de بود. بعدها دامنه ی دوم 
RapidShare.com ایجاد شد که سرویس دهی به طور همزمان 
با هر دو سایت مدیریت می شد؛ در تاریخ یکم مارس 2010 
دامین آلمانی بسته شده و تمامی کاربران به سایت اصلی یعنی 

RapidShare.com هدایت شدند.
رپیدشیر در 2010 اعام کرد که صدها میلیون بازدیدکننده در 
ماه داشته و جزو 50 سایت محبوب دنیا به شمار می آید. بعد از به 
اشتراک گذاری فایل های دارای کپی رایت، باعث شد تا رپیدشیر 
در سرویس دهی خود تجدیدنظر کرده و خدمات ذخیره سازی 
ابری سرویس B2B )مخصوص شرکت ها( را راه اندازی کند. این 
مسئله باعث شد در سال 2010 درآمد این مجموعه کاهش یابد 
و رتبه ی الکسا آن به زیر 1400 نزول کرد. در سال 2012 بعد از 
بسته شدن مگاآپلود، رپیدشیر شاهد افزایش کاربران بود و در این 

راستا سرعت دانلود را برای رسیدگی به تقاضا محدود کرد.
بعد از افزایش کاربران رپیدشیر، نام تجاری جدیدی برای این 
سرویس تعریف شد و به عنوان یک سرویس ذخیره سازی ابری 
شروع به فعالیت کرد؛ این تغییرات نتایج خوشی را در پی نداشته 
و باعث شد 75 درصد از کارمندان این سرویس در اوایل سال 

2014 اخراج شوند.
منبع: زومیت

بر اساس تحقیقات DisplayMate، گلکسی S6 بهترین 
نمایشگر موبایل را دارد

سامسونگ در نهایت گلکسی S6 و نمونه خمیده این اسمارت 
فون را در ابتدای ماه جاری میادی معرفی کرد؛ هردو موبایل از 
مشخصات سخت افزاری یکسانی استفاده می کنند و این مورد 

به جز خمیدگی، در نمایشگر آن ها نیز نمود پیدا می کند.
  Quad HDهر دو موبایل نمایشگری 5.1 اینچ با رزولوشن تصویر
دارند که تراکم پیکسل ppi 577 را به ارمغال می آورد. کمپانی 
DisplayMate که دستی بر مقایسه نمایشگر تلفن و تبلت های 

روز بازار دارد، حال به سراغ کهکشانی های جدید رفته است.
 Galaxy Note 4 پیش از معرفی گلکسی اس 6، تلفن همراه
 DisplayMate عنوان داشتن بهترین صفحه نمایش را از سوی
کمپانی  این  تحقیقات  آخرین  نتایج  حال  می کشید؛  یدک 
مشخص گشته و آنچنان که گفته می شود، گلکسی اس 6 در 
قیاس با اس 5، از نمایشگری بسیار بهتر بهره می گیرد و جدا 
از رزولوشن باالتر، دقت رنگ ها نیز تا 27 درصد باالتر به تصویر 

کشیده می شوند.
از سوی دیگر مصرف انرژی این نمایشگر نیز تا 20 درصد کاهش 
را نشان می دهد و زمانی به قدرت سامسونگ در این زمینه پی 
 S5 می بریم که به این نکته توجه کنیم که تراکم پیکسلی گلکسی
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صرفا ppi 432 بود اما این رقم در گلکسی های جدید به 577 
ppi  رسیده است.

اما DisplayMate می گوید در بخش کارایی این نمایشگر، تقریبا 
همه چیز با نوت 4 برابر بوده و GS6 صرفا گاهی مواقع، پیشرفت 
اندکی را شاهد بوده است. کمپانی مورد بحث در نهایت لقب 
بهترین نمایشگر حال حاضر را به گلکسی S6 تقدیم کرده است. 
البته نمی توان کوچکتر شدن اندازه نمایشگر گلکسی اس 6 را 

در برتر بودنش نسبت به نوت 4 نادیده گرفت.
کارایی  زمینه  در  دستگاه  دو  هر  که  گویند  می  ادامه  در  آنها 
نمایشگر تقریبا عملکردی مشابه دارند و در صورتی که بخواهیم 
آنها را به عنوان بهترین لیست کنیم،  گلکسی اس 6 در مقام اول و 
نوت 4 در مقام دوم قرار می گیرد. »هر دو موبایل جز بهترین هایی 

بوده اند که تا به حال مورد بررسی قرار داده ایم.«
منبع: دیجیاتو

بهبود  و   HD صوتی  تماس  از  پشتیبانی  با  اندروید 5.1 
امکانات امنیتی معرفی شد

باالخره گوگل در وباگ خودش به صورت رسمی اندروید 5.1 را 
معرفی نمود و از همین رو به زودی شاهد عرضه این بروزرسانی 
مختلف  برندهای  تر  محبوب  هوشمند  تلفن های  روی  بر 

خواهیم بود.
و  پایداری  ارتقا  به منظور  پذیرفته  آپدیت های صورت  در کنار 
کارایی سیستم عامل مورد بحث، اندروید 5.1 پشتیبانی از چند 

سیم کارت را نیز به همراه دارد.
در نرم افزار جدید کار برای به اشتراک گذاری یک تلفن هوشمند 
دو سیم کارته بین چند کاربر آسان تر شده و همینطور راه حل هایی 
برای بهره گیری بیشتر از خدمات چند اپراتور مخابراتی بر روی 
یک موبایل نیز ارائه گشته اند. البته گوگل هنوز جزئیات این 

مسائل را به صورت کامل توضیح نداده است.
عاوه بر موارد پیش تر اشاره شده، در نسخه جدید سیستم عامل 
اندروید مکانیسم محافظت از تلفن های هوشمند نیز بهبود یافته 
است. به زبان ساده از این پس یک موبایل دزدیده شده تا مادامی 
که کاربرش با استفاده از اشتراک گوگل خود به آن الگین نکند 
در وضعیت الک باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی بر خاف 
گذشته، قفل دستگاه به سرقت رفته حتی با بازگرداندان آن به 

تنظیمات کارخانه ای نیز برداشته نخواهد شد.
 HD اندروید 5.1 اکنون به صورت مقیم از تماس های صوتی
هم پشتیبانی به عمل می آورد و لذا در صورت ارائه این خدمات 
از جانب اپراتور سرویس دهنده، اسمارت فون هایی  که قابلیت 
مذکور را دارا باشند )مانند نکسوس 6( به کاربران خود امکان 
خواهند داد تا ارتباط های تلفنی شان را با کیفیت صدای به 

مراتب باالتری نسبت به قبل بشنوند.
نکاتی که در باال ذکر شد در اصل بروزرسانی های قابل توجه 
نسخه 5.1 محسوب می گردند، اما تغییرات کوچک تر دیگری 
به  تنظیمات سریع  از بخش  بهره گیری  تر شدن  مانند آسان 
منظور اتصال به شبکه های Wi-Fi و یا جفت شدن با یک ابزار 

دیگر از طریق بلوتوث نیز صورت پذیرفته است.
نسخه جدید اندروید به احتمال قوی مانند همیشه ابتدا برای 
گجت های نکسوس خود گوگل عرضه خواهد شد و پس از آن 
نیز یقینًا نوبت به پرچمداران و محصوالت محبوب سایر برندها 

می رسد.
منبع: دیجیاتو

جایگیری مایکروسافت در لیست اخالقی ترین شرکت های 
جهان برای 5 سال متوالی

مایکروسافت همواره شرکتی موفق و پیشگام در فناوری بوده 
و همیشه جزو محبوب ترین کمپانی های دنیا به شمار می آید. 
پایبند  شرکت های  از  لیستی  ساله  هر   Ethisphere موسسه  
سال  مایکروسافت 5  می کند.  منتشر  را  اخاقی  و  قانون  به 
متوالیست که جزو برترین شرکت ها از دیدگاه این موسسه است.

به  مربوط  ساالنه ی  لیست   Ethisphere موسسه   تازگی  به 
شرکت های اخاقی دنیا را منتشر کرده است. امسال پنجمین 
سالی است که مایکروسافت در این لیست جایگاه خود را حفظ 
کرده است. می توان گفت این دستاورد بزرگی برای مایکروسافت 
به حساب می آید. این کمپانی همواره در صدر شرکت هایی بوده 
که با تعلیم کارمندان و افراد متخصص در تکنولوژی، به پیشرفت 

فناوری در دنیا کمک کرده است.
»Lori Forte Harnick« مدیرکل روابط عمومی مایکروسافت 
در وباگ این کمپانی با ابزار خوشنودی خود و دیگر کارمندان 

مایکروسافت، گفت:
اعتماد مهم ترین عامل برای کسب موفقیت در هر زمنیه ای است. 
ما سخت کار می کنیم و همواره در تاشیم تا اعتماد کمپانی ها و 
شرکای خود را نسبت به مایکروسافت جلب کنیم. ما نسبت به 
کار صادقانه و قانونی تعهد داریم و این کمپانی سیاست های 
همه ی  است.  کرده  پیاده  موفقیت  با  امر  این  جهت  را  خود 
کارمندان نسبت به وظایف تعیین شده برای آن ها مسئولیت 
پذیر هستند؛ این امر در تمام سطوح این سازمان به طور کامل 
جا افتاده و پرورش داده شده است. ما از این شرایط و موفقیت 
بسیار خوشنود هستیم. همه  مشتریان و جامعه از مایکروسافت 
انتظار دارند تا تکنولوژی را پیشرفت داده و ارزش های خود را 
حفظ کند. ما متوجه هستیم که هنوز اموراتی را در پیش داریم 
که باید به انجام برسد و امیدواریم هرچه زودتر به موفقیت های 
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بیشتر دست یابیم.
موسسه ی Ethisphere لیست جدید خود را شامل 132 شرکت 
فعال در 50 زمینه ی مختلف و از 21 کشور منتشر کرده است. 
کمپانی های سیسکو، T-Mobile، اینتل، ادوبی، گوگل و دل 
در  که  تکنولوژی هستند  زمنیه ی  در  فعال  جزو کمپانی های 

لیست این موسسه قرار گرفته اند.
منبع: زومیت

اپل از مک بوک12 اینچی خود رونمایی کرد 
کمپانی اپل به تازگی از مک بوک 12 اینچی جدید خود رونمایی 
کرده که دارای ویژگی های منحصر به فردی نسبت به محصوالت 
پیشین این کمپانی است. این محصول نه تنها مجهز به صفحه 
نمایش رتینا است بلکه از طراحی بسیار ظریفی نیز برخوردار 

است.
 1 وزن  متری،  میلی   13.1 ضخامت  دارای  جدید  محصول 
کیلوگرم، صفحه رتینا و رزولوشون 2304×1440 پیکسل است. 
مک بوک 12 اینچی به دلیل برخورداری از صفحه نمایش رتینا 
30 درصد کمتر از محصوالت پیشین شارژ مصرف می کند. 
مک بوک جدید به دلیل طراحی متفاوت در قسمت کیبورد، 
تجربه متفاوتی از تایپ را برای کاربرانش رقم زده است. از دیگر 
 LED نور به  توان  این محصول می  کلید  ویژگی های صفحه 

استفاده شده در آن اشاره کرد.
در trackpad این محصول نیز از قابلیت متفاوتی استفاده شده 
و به جای کلیک کردن از سنسورهای مختلفی بهره گرفته شده 
 USB پورت از  پیدا کند. استفاده  تا فعالیت کاربران تسهیل 
Type-C که برای اولین بار در این محصول استفاده شده نیز از 
دیگر مزایای متفاوت آن است. مک بوک در رنگ های نقره ای، 

طایی و خاکستری و با قیمت 1299 دالر عرضه خواهد شد.
منبع: مهر

مایکروسافت رابط کاربری مربوط به مرحله  نصب ویندوز 10 
را تغییر داده است

براساس گزارش های منتشر شده، مایکروسافت در بیلد جدید 
ویندوز 10، رابط کاربری مربوط به نصب ویندوز را تغییر داده 
است. Neowein تصویری را منتشر کرده که به ادعای نویسنده، 
مشابه محیط نصب ویندوز 10 است.اطاعات ارائه شده حکایت 
از این دارد که در میانه  صفحه نمایش حلقه ای برای نمایش 
پیشرفت نصب قرار دارد و در قسمت پایین نیز مراحل فرآیند 
نصب سیستم عامل با جزئیات نمایش داده می شود. در باالی 
صفحه ی نمایش نیز پیامی مبنی بر نصب نسخه پیش نمایش 
ویندوز 10 با فونت بزرگ درج شده و در قسمت زیرین آن نیز 

جمله ای قرار گرفته که گویای شروع مجدد چندباره سیستم 
است. از این رو کاربر دعوت به انتظار می شود.

هرچند این تصویر بسیار ساده به نظر می رسد، اما شاهد دگرگون 
شدن ساختار صفحه ی مربوط به نصب سیستم عامل ویندوز 
در مقایسه با نسخه های پیشین هستیم. احتماال در بیلد های 
آتی شاهد تغییرات بیشتر و اضافه شدن مواردی به این صفحه 
خواهیم بود، چراکه به نظر می رسد مایکروسافت تغییرات در این 

قسمت را آغاز کرده و هنوز کامل نشده است.
Neowin :منبع

 iOS اپلیکیشن مستقل راهی اندروید و کورتانا در قالب 
می شود

حاضر  حال  در  که  است  مایکروسافت  صوتی  دستیار  کورتانا 
به عنوان نسخه ی بتا در ویندوزفون ۸.1 در دسترس کاربران در 
برخی از نقاط جهان قرار دارد. ردموندی ها این دستیار صوتی 
را در ویندوز 10 نیز گنجانده اند و انتظار می رود در پایان سال 
جاری میادی شاهد عرضه  رسمی این محصول باشیم. حال 
آنکه اخباری در خصوص عرضه ی کورتانا در قالب اپلیکیشن 

مستقل برای اندروید و iOS منتشر شده است.
ارائه سرویس های  مایکروسافت اخیرا تاش هایی در راستای 
این رو  از  و  داده  افزایش  پلتفرم ها  سایر  برای  خود  نرم افزاری 
گمانه هایی در خصوص ارائه دیگر سرویس های مایکروسافت 
صورت  در  است.  شده  مطرح  نیز  دیگر  پلتفرم های  برای 
تحقق این موضوع کاربران سایر پلتفرم ها نیز می توانند طعم 
استفاده از دستیار صوتی مایکروسافت را بدون نیاز به خرید 

گوشی های هوشمند ویندوزی بچشند.
پس از معرفی کورتانا، مقایسه های بسیاری بین هر سه دستیار 
صوتی موجود برای سه پلتفرم انجام شده که کورتانا به خوبی 
قابلیت های خود را علی رغم اینکه در قالب نسخه ی بتا عرضه 

شده، نشان داده است.
منبع: زومیت
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سریع ترین کشورهای دارای شبکه 4G بی سیم در جهان
و  سریع ترین  از  فهرستی  تازگی  به   OpenSignal شرکت 
منتشر  جهان  در  را  چهارم  نسل  شبکه های  باکیفیت ترین 
کرده است. این شرکت اطاعات یادشده را با استفاده از برنامه 

همراه خاص خود جمع آوری کرده است.
برنامه مذکور به طور داوطلبانه توسط کاربران بر روی گوشی ها 
نصب می شود و از این طریق می توان کیفیت شبکه های وای–
فای و تلفن همراه را تست کرد. برنامه مذکور همچنین می تواند 

کیفیت ارتباطات شبکه ای را نیز کشف کند.
بررسی ها نشان می دهد تنها در آمریکا 250 هزار نفر این برنامه 
را بر روی گوشی هایشان نصب کرده اند. برنامه یاد شده نشان 
می دهد سرعت شبکه های نسل چهارم LTE در آمریکا بسیار 
پایین و به اندازه شبکه های مشابه در فیلیپین و مکزیک است. 
این سرعت حدود 7 مگابیت در ثانیه اعام شده است. سریع ترین 
شبکه اینترنت با سرعت 10 مگابیت در ثانیه متعلق به تی موبایل 
با سرعت 2٫94  و بدکیفیت ترین خدمات نسل چهارم  است 

توسط شرکت کریکت وایرلس ارائه می شود.
در میان کشورهای جهان بهترین سرعت دانلود مربوط به اسپانیا 
است و شبکه های نسل چهارم کره جنوبی نیز بسیار باکیفیت 
هستند و تا 95 درصد وعده های داده شده به کاربران را عملی 

می کنند.
بر همین اساس شبکه های نسل چهارم در مجموع سریع تر از 
شبکه های وای–فای هستند و در حالی که سرعت اولی در جهان 
به طور متوسط 9٫3 مگابیت در ثانیه می رسد، سرعت دومی 
یعنی وای – فای به طور متوسط تنها 4٫4 مگابیت در ثانیه است.

منبع: برسام

وب سایت  های ایرانی دارای هویت می شوند
رییس مرکز توسعه فناوری اطاعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی از ثبت لوگو برای تمامی وب سایت های 
ایرانی خبرداد و گفت: با ارایه چنین نشانی، تمامی وب سایت های 

ایرانی دارای هویت و رده بندی می شود.
سید مرتضی موسویان در همایش بین المللی فضای مجازی 

پاک در سالن وزارت کشور افزود: اگر کسی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی وب سایتی را ثبت کند، ابتدا یک لوگوی بی رنگ 
دریافت می کند که پس از ارجاع به دستگاه ذیربط و دریافت 
مجوزهای الزم، به او لوگوی رنگی و سیستم رتبه بندی یک تا پنج 
ستاره اختصاص می یابد تا بتوان فعاالن عرصه فضای مجازی را 

تمییز داد.
وی با بیان اینکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد آدرس 
اینترنتی همه سایت های ایرانی را به دادستانی داده، گفت: 
آدرس یک وب سایت، دادستانی حق  ثبت نشدن  در صورت 

فیلترکردن آن وب سایت را خواهد داشت.
منبع: برسام

پروژه متن  باز Google Code تعطیل می شود!
باز Google Code که در  شرکت گوگل اعام کرد پروژه متن  
 GitHub فضای به  پروژه ها  انتقال  و  میزبانی  خدمات  زمینه 

فعالیت می کند را تعطیل خواهدکرد.
سرویس Google Code در سال 2006 میادی راه اندازی شد، 
اما از تاریخ 12 مارس به بعد ایجاد پروژه های جدید در آن متوقف 

شده است.
تا تاریخ 24 آگوست در سایت مربوطه  گوگل توضیح داد که 
فقط قابلیت خواندن کدها وجود دارد و از 26 ژانویه 2016 این 

سرویس میزبانی به طور کامل تعطیل می شود.
»کریس دی بونا« مدیر خدمات متن باز گوگل در وباگ رسمی 
 Google این شرکت نوشت: »زمانی که ما پروژه خدمات میزبانی
Code را در سال 2006 آغاز کردیم، دنیای پروژه های میزبانی در 

جهان بسیار محدود بود«
او در ادامه این مطلب نوشت: »ما از همان ابتدا در مورد میزان 
اطمینان به این سرویس و رکود بازار جهانی نگران بودیم. بنابراین 
بین خدمات متن باز  از  امکان دادیم  به سازمان های مختلف 
مختلف گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند. از آن زمان شرایط 
این خدمات تغییر کرد و سازمان ها موفق شدند سرویس های 
اختیار  در   Bitbucket یا   GitHub فضای  بر  مبتنی  را  خود 

بگیرند.«
انتقال  نرم افزار  توسعه دهندگان  برای  که  داد  توضیح  دی بونا 
فعالیت ها از Google Code کار دشواری نیست و باید هرچه 

سریع تر در این زمینه اقدام کنند.
نتیجه  این  به  گسترده  بررسی های  انجام  با  گوگل  شرکت 
و  ندارد  لزومی   Google Code فعالیت ادامه  که  رسیده است 
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قابلیت های بهتر برای توسعه دهندگان نرم افزار موجود است.
منبع: برسام

مدیر گوگل : عمر انسان  ها تا 500 سال هم می رسد!
یکی از مدیران گوگل می گوید در آینده انسان ها می توانند تا 
500 سال عمر کنند. بیل ماریس )Bill Maris( مدیر بخش 
سرمایه گذاری های گوگل معتقد است در دهه های آینده، الگوی 
زندگی بشر تغییر خواهد کرد و علوم پزشکی تا بدانجا پیشرفت 
درمان  امکان  و  انسان ها  ژنتیکی  بهبود  که می تواند  می کند 
بیماری ها در سطح مولکولی را به دنبال داشته باشد. وی بر این 
باور است که در 20 سال آینده معالجه سرطان با مواد شیمیایی 
کاری ساده و پیش پا افتاده محسوب می شود، مانند استفاده از 

تلگراف.
بیل ماریس می گوید انسان ها در آینده ای نزدیک قادر خواهند 
بود بیماری های شایع در زمان کهنسالی از قبیل پارکینسون و 
آلزایمر را درمان کنند و همچنین آن دسته از اعضا و جوارح بدن 
که به دلیل عواملی همچون نور خورشید، سیگار و مشروبات 

الکلی آسیب دیده اند را ترمیم نماید.
گوگل امسال نیم میلیارد دالر در شرکت هایی که در زمینه مقابله 
با روند پیر شدن انسان فعالیت می کنند، سرمایه گذاری کرده 
شرکت  گذشته  سال  آمریکایی  کمپانی  این  همچنین  است. 
پلتفرمی  زمینه ساخت  در  که  را   Flatiron Health نرم افزاری
بر پایه ابر )Cloud( برای گردآوری اطاعات مربوط به سرطان 

فعالیت می کند را خریداری نمود.ها تا 500 سال هم می رسد!
منبع: برسام

کنترل شبانه روزی شبکه  های تلفن ثابت ، همراه و اینترنت 
در ایام نوروز

امسال کمیته  مختص ایام نوروز قرار است شبانه روزی در نقاط 
مختلف کشور و در تهران شبکه های تلفن ثابت ، تلفن همراه و 

اینترنت را کاما زیر نظر بگیرد تا مردم بدون مشکل و به راحتی 
بتوانند از امکانات استفاده کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، اعام کرد: 
یکی از مهم ترین وظایف ارسال فوری یک  Bts متحرک )دکل 
مخابراتی( به جاهایی است که تعداد مشترکین افزایش می یابد. 
همچنین این کمیته مشکل ارتباطی را در مناطقی که ترافیک 
باال می رود با افزایش کانال ها به حداقل می رساند. از طرف دیگر 
در ایام عید، بسیاری از مراکز خدماتی- ارتباطی تعطیل هستند 
و ممکن است در تعطیات دچار مشکل شوند. به همین خاطر 
چنانچه کابل یا ارتباطی در این مراکز قطع شود این کمیته باید 

سریعا آن را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کند.
واعظی یادآور شد: محورها و مناطقی که در ایام عید سال های 
گذشته با حجم باالی خودرو روبه رو شده و احتمال دارد قفل 
شوند، شناسایی شده اند. برای اینگونه محورهای مواصاتی 
مثل محورهای شمال کشور یا محورهایی که به سمت مشهد 
مقدس ختم می شوند، این کمیته حضور پررنگ تری دارد و باید 

برای انتقال دکل متحرک آماده تر باشد.
منبع: برسام

لو رفتن اطالعات 282 هزار حساب کاربری در گوگل!
در اشتباهی فاحش که به دلیل یک حفره امنیتی در گوگل بروز 
کرد، اطاعات حساب های کاربری بیش از 2۸2 هزار نفر که 

شامل آدرس، نام، شماره تلفن و… بود، لو رفت.
امنیت شبکه های اینترنتی هرگز تضمین شده نیست و به کرات 
شاهد هک یا لو رفتن اطاعات کاربران بوده ایم اما اکنون نوبت 
به گوگل رسیده تا نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ای میل و … 
کاربران خود را که در حدود 2۸2 هزار نفر اعام شده اند را به 

دلیل یک اشتباه منتشر کند.
لو رفتن اطاعات کاربران گوگل در حالی است که این کمپانی 
در حال برقراری ارتباط با قربانیان و رفع مشکات برآمده است. 
کاربرانی که قربانی لو رفتن اطاعات خود شده اند، افرادی بوده 

اند که از اپلیکیشن Apps for work استفاده می کردند.
گوگل  مختلف  سرویس های  داشتن  اختیار  در  برای  کاربران 
در محیط کار بایستی نام دامنه ای را به ثبت می رساندند. اما 
حفره های امنیتی )باگ( گوگل باعث شد تا پس از تمدید ثبت 
و  برود  لو  کاربران  نبودن، اطاعات  آمیز  موفقیت  و  دامنه  هر 

اطاعات آنها پس از مدتی منتشر شود.
منبع: برسام
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Nvidiaواردمیشود
حرفه ای ترین کارت گرافیکی که 

در عمر خود دیده اید!
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در کنفرانس توسعه دهنده گان بازی و البته از نوع حماسی آن، 
همگان شاهد ورود مدیر اجرایی Nvidia، »جن هسون هوانگ« 
به صحنه بودند که از پدیده ای جدید در دنیای بازی و پردازش 

TITAN X .گرافیکی رونمایی نمود
اما چه چیزی رخ داد؟

پس از گذشت نزدیک به 2 ساعت به یاد ماندنی از مراسم ارائه 
 Nvidia shield بازی کنسول 
در شب سه شنبه، آقای هوانگ 
در صبح چهارشنبه حضار را با 
معرفی کارت گرافیکی جدید، 

به تعجب واداشت.
حرفه ای  و  پیشرفته  امروز  »ما 
تمام  در  گرافیک  کارت  ترین 
اعصار را ارائه می کنیم.« وی 
سپس یک نسخه از این کارت 
بنیانگذار  سویینی،  تیم  به  را 

بازی های حماسی اهدا کرد.
سخت  »این  گفت:  سویینی 
عزیر  بسیار  من  برای  افزار 
است و صد البته که خواهیم 
کارهایی  چه  پس  از  دید 

برخواهدآمد.«
اما چه چیزی این کارت را واقعًا خاص می کند؟

حجیم 12  گرافیکی  حافظه  همراه  به  ترانریستور  میلیارد   ۸
گیگابایتی، 3072 واحد پردازشی و پهنای باند 3۸4 بیتی که در 
کنار  حافظه ی GDDR5 با فرکانس 7 گیگابیت بر ثانیه می تواند 
در کل پهنای باندی معادل 317 گیگابایت بر ثانیه را فراهم کند. 
 Kepler هسته و 2   CUDA هسته شامل 7560  کارت  این 
بوده که با همراهی 12 گیگابایت حافظه، نوید قدرت پردازشی 

معادل ۸ ترافلپس را می دهد. می توان حدس زد که این کارت، 
قدرتمندتر از TITAN Z  3000دالری باشد.

و  نظر مشخصات ظاهری  از  این کارت  به ذکر است که  الزم 
سیستم خنک کننده شباهت بسیاری به برادران بزرگتر خود 
دارد، که البته شاهد تغییرات کوچکی مانند افزودن یک المپ 

LED سبز رنگ و پوشش نیکلی فن ها، بوده است. 

برای مشاهده عملکرد این کارت در دنیای واقعی، باید منتظر 
کارت  این  به  راجع  شما  نظر  اما  بود.  بازار  به  کارت  این  ورود 
چیست؟ TITAN Z با دارا بودن فرکانسی پایین تر و حافظه ای 
12 گیگابایتی، در کشور ما قیمت حدود 9 میلیون تومانی را 

تجربه می کند.
آیا این کارت خواهد توانست نظر عاقه مندان را به خود جلب 

کند ؟ این سؤالی است که تنها می توان منتظرجواب آن  بود.
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آیاUSBType-CباعثفراموشیThunderboltوLightningخواهدشد؟

این شرکت در خصوص  نشانگر دیدگاه  اپل  بوک جدید  مک 
»نوت بوک های آینده« است. از نظر اپل، آینده برای نوت بوک ها 
در نازکی، سبکی و ترک کردن همه پورت ها و رهسپاری به سوی 

اتصاالت بی سیم خاصه می شود.
به جز جک هدفون که وجودش کاما اجباری بوده،  صرفا یک 
 USB پورت دیگر را می توان در بدنه این نوت بوک یافت: اتصال
Type-C. این پورت وظایفی نظیر شارژ، انتقال دیتا و خروجی 
تصویر را بر عهده گرفته است. اپل اینگونه انتخاب این پورت را 

توجیه می کند:
ما در هر صورت برای شارژکردن مک بوک خود به یک پورت نیاز 
داشتیم؛ می خواستیم مطمئن باشیم که این پورت، پیشرفته و 

همه کاره ترین در نوع خود است.
زمانی بود که اپل اتصال کامپیوترهای دسکتاپ و لپ تاپ را با 
استفاده از اتصال Thunderbolt برای خود متصور بود. برای 
گجت های مبتنی بر iOS نیز این شرکت راه چاره صصای به نام 
Lightning دست و پا کرد. مک بوک جدیدی که معرفی شده 
نشانگر آینده ی کاما بی سیم این شرکت است و این موضوع را به 
ما یادآور می شود که در آینده ای نه چندان دور، باید با پورت های 

Thunderbolt و Lightning خداحافظی کنیم.
Thunderbolt نتیجه همکاری کمپانی اینتل و اپل است و برای 
اولین بار در مک بوک پروهای سال 2011 مورد استفاده قرار 
گرفت. می توان گفت این پورت به راحتی از USB بسیار سریع تر 
بوده و شما را قادر می سازد تا حافظه های همراه با ظرفیت باال را 
به سرعت انتقال داده و یا نمایشگرهای با کیفیت را به مک بوک 
خود متصل کنید. اما حاال و تقریبا چهار سال بعد، این پورت 
به کار گرفته شده و  اپل  صرفا در مک بوک های گران قیمت 

سازندگان کمی به سراغ استفاده از آن رفته اند.
اتصال USB 3٫1 با اندازه ای بسیار کوچک تر و البته کابل دو 
 Thunderbolt طرفه، در دل کاربران عادی به شکل کامل جای
تا هارد درایو  به کاربران اجازه می دهد  این پورت  را می گیرد. 
اکسترنال خود را با سرعتی بی نظیر به مک بوک جدید متصل 
به  نیز  را  باالیی  بسیار  تصویر  رزولوشن  دیگر  سوی  از  کنند. 
نمایشگرها انتقال می دهد. استفاده از Type-C نیز آسان تر از 
Thunderbolt بوده و در مجموع ارزان تر هم هست. ساده، ارزان 

و همچنان سریع.

اپل از مک بوک جدید، به عنوان بهترین مک بوک ساخته شده 
یاد می کند و آینده را برای استفاده کاربران عادی، در بکارگیری 
USB می بیند تا Thunderbolt. البته این اتصال پیشرفته، قرار 
نیست به این زودی ها از دیدگانمان حذف گردد. همانطور که اپل 
در رویدادش خبر داد، نسخه دوم Thunderbolt برای مک بوک 

های ایر و پرو ارائه می شوند.
حضور همه جانبه USB همواره باعث شده تا ابداعات اپل در 
زمینه اتصاالت با شکست مواجه شوند. نمونه دیگری که می توان 
از آن نام برد، FireWire است. این اتصال که در دهه ی 90 
توسعه داده شده بود، در سال 200۸ از محصوالت این شرکت 
حذف گشته و جای خود را به شکل کامل به USB داد. اما 
Thunderbolt از راه رسید و تاش کرد این جایگاه را پس بگیرد 

اما در نهایت، امروز شاهد نتیجه فعلی هستیم.
Thunderbolt های درشت اندام، هیچگاه برای اتصال موبایل 
به شارژر یا PC مورد استفاده قرار نخواهند گرفت؛ این همان 
نقطه ایست که USB جدید، برتری خود را به رخ رقبا می کشد 
استفاده  پورت  همین  از   N1 نوکیا تبلت  نظیر  محصوالتی  و 
می کنند. به زودی شاهد استفاده از این نوع اتصال در بسیاری از 
اسمارت فون و تبلت ها نیز خواهیم بود؛ کم کم وقتش رسیده تا 

با اتصاالت کند Micro USB نیز خداحافظی کنیم.
بزرگ  زیر عامت سوالی  به زودی  نیز  اپل   Lightning اتصال
قرار خواهد گرفت. سابق بر این اپل در آیفون و آیپد از اتصالی 
pin-30 استفاده می کرد که بیش از اندازه بزرگ بود. حضور 
الیتنینگ یک ارتقای بسیار عالی محسوب می شد که هم وظیفه 
 USB .شارژکننده و هم انتقال دهنده داده ها را بر عهده داشت
Type-C البته هر دو کار را به شکلی بهتر و ساده تر انجام داده 
و در آینده نیز در محصوالت بسیار بیشتری مورد استفاده قرار 
خواهدگرفت. Lightning صرفا توسط اپل بکار می رود، در حالی 
که USB جدید را تا سال آینده بر روی بسیاری از دستگاه ها می 
توان یافت؛ چرا یک کاربر باید پورت انحصاری اپل را بخواهد؟ 
 ،Lightning در این میان فیلیپس تنها شرکتی بود که از پورت
استفاده ای عجیب کرد و هدفونی ارائه داد که به این پورت متصل 

می شد.
بعید به نظر می رسد اپل برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه های 
خود و سایر سازندگان، از USB جدید استفاده کند اما در این 
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 USB و Lightning .بین، می توان تئوری دیگری را مطرح کرد
Type-C می توانند در یک گجت همزیستی مسالمت آمیزی در 
کنارهم داشته باشند. اپل تمایل دارد تا صرفا یک اتصال را بر روی 
بدنه ی محصوالتش قرار دهد، از سوی دیگر این پورت ها،  دو طرفه 

هستند؛ می توان در یک طرف اتصال و پورت USB Type-C را 
قرار داد و در پشتش، پورت Lightning را.

ساعت اپل نیز گویای این مطلب است که این شرکت 
 Type-C از  استفاده  برای  کامل  آمادگی  هنوز 

آخرین  اپل  ندارد؛  را  خود  سیمی  اتصاالت  برای 
کار  به  جدیدش  بوک  مک  در  را  تکنولوژی ها 

گرفته اما به دانگل شارژر ساعتش که بنگرید، 
با یک رابط USB معمول )فول سایز( مواجه 
با  بیشترش  سازگاری  باعث  که  شوید  می 

آینده  حس  آن  اما  می شود  دیگر  گجت های 
نگرانه را از شما می گیرد.

مقصود نهایی اپل، بی سیم سازی محصوالتش بوده و پل ارتباطی 
که می تواند ما را به این مرحله برساند، USB Type-C است. 
به Thunderbolt وجود  مربوط  و صدای  از سر  نه خبری  دیگر 
دارد نه درخشش Lightning. پورت USB یک بار دیگر آمده تا با 
استفاده ای آسان تر، ظاهری زیباتر و اندازه ای کوچک تر، خود را به 

عنوان محبوب ترین پورت جهان به اثبات برساند.
:منبع
http://dgto.ir/1EbyMdh
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اوبونتو یا مینت؟ مسئله این است! )19(
حق مطالعه )22(

دستپخت گوگل، پویا و سریع! )26(
از گوشه و کنار دانستی های سیستم عامل اندروید )28(
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VS
اوبونتویامینت؟مسئلهایناست!

اوبونتو 14.10 در مقابل مینت 17.1؛ کدام توزیع لینوکس بهتر است؟
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درباره ا مختلف  اشخاص  از  اینترنت  محیط  در  بخواهید  اگر 
انتخاب بهترین توزیع لینوکس سوال کنید، جواب های متنوع و 
گاه متضادی را دریافت خواهید کرد. اما در بین توزیع های متعدد 
لینوکس قطعا نام اوبونتو و لینوکس مینت را در بین جواب های 

دریافتی بیشتر خواهید شنید.
در طول سال های گذشته این دو توزیع محبوب رشد زیادی به 
خود دیده اند و ویژگی های بسیاری به آن ها اضافه شده است. اما 
باید مشخص کنیم که کدام توزیع برای نیاز و دلخواه ما بهترین 
است؟ کنونیکال و تیم توسعه دهنده دسکتاپ مینت هر دو 
سخت تاش می کنند تا استاندارد هایی به طراحی و امکانات 
بیشتری در سرتاسر سیستم عامل خود اضافه کنند. با این حال 
تمرکز هر دو تیم متفاوت از هم است. در حالی که کنونیکال 
بیشتر سعی دارد محیط اوبونتو را برای پی سی ها مدرن کند، اما 
مینت بر سادگی بیشتر و حس آشنایی با محیط متمرکز شده 
است. مدت زمان زیادی از ارائه جدیدترین نسخه های این دو 
توزیع زیبا نمی گذرد و ما در ادامه قصد داریم ویژگی ها، طراحی، 
عملکرد و باقی بخش های هر پلتفرم را با دیگری مقایسه کنیم. با 

ما همراه باشید.
ویژگی ها

در ابتدا الزم است بدانید که لینوکس مینت برخاف اوبونتو در 
دو نسخه اصلی و متفاوت عرضه می شود. اولین نسخه با محیط 
Cinnamon همراه شده که در واقع یک رابط کاربری مدرن و 
زیبا بر پایه گنوم 3 است. آخرین امکانات سیستم عامل لینوکس 
مینت و همچنین جدیدترین المان های طراحی در این محیط 
به کار گرفته می شود که البته روی سیستم های قوی با مصرف 
منابع سنگین بهترین عملکرد خود را نشان می دهد. به عبارت 
دیگر، اگر شما ویژگی ها، عملکرد و کارایی و طراحی چشمگیر 
و زیبا را در یک بسته کامل نیاز دارید، سینامون این بسته را در 
اختیار شما می گذارد. نسخه دیگر MATE نام دارد که برای 
سیستم هایی با توان و کشش پایین تر ساخته شده و از طراحی 

قدیمی تر برخوردار است. محیط MATE بر پایه گنوم 2 ساخته 
شده و با اینکه محیط گرافیکی چشم گیری ندارد، برای برخی 
افراد از لحاظ کارایی گزینه بهتری به حساب می آید. البته باید 
توجه داشت که کد هایی که MATE با آن ها پایه گذاری شده 
دیگر در صدر توجه توسعه دهندگان نیست و همین مورد ممکن 
است در بلند مدت شما را با مشکاتی مثل نبود پایداری سیستم 
عامل رو به رو کند. نصب نسخه MATE تنها برای سیستم های 

قدیمی با مقدار حافظه رم و گرافیک کم توصیه می شود.
اوبونتو از طرف دیگر با النچر »Dash« سعی دارد محیطی مدرن 
را به پلتفرم خود ببخشد. در هر نسخه تازه کنونیکال تاش 
بیشتر کند.  را   Dash امکانات و  دارد دسترس پذیری، قلمرو 
برخاف مینت، اگر سیستمی قدیمی با کارت گرافیکی که دیگر 
پشتیبانی نشود، داشته باشید در اوبونتو نسخه و انتخاب دیگری 
نخواهید نداشت. در این صورت با نصب این توزیع عملکرد های 
سیستم شما با تاخیر بیشتری انجام می شوند. البته این مورد 
مسئله بزرگی نیست، حتی اگر 5 سال از عمر سیستم شما 
گذشته باشد باز هم بعید است با چنین مشکلی در انتخاب بین 
این دو توزیع مواجه شوید و اوبونتو به راحتی و روانی روی سیستم 

دسکتاپ شما قابل اجرا است.
پیش فرض  صورت  به  مینت  نرم افزاری،  قابلیت های  نظر  از 
تنظیمات  دامین،  کننده  باک  همچون  زیادی  ویژگی های 
را در اختیار  و دیگر موارد  تغییرات گرافیکی  حریم شخصی، 
شما می گذارد. می توان یکی از قوی ترین ویژگی های مینت را 
توانایی شخصی سازی زیاد محیط میزکار دانست. در آخرین 
نسخه مینت یعنی 17.1 توانایی شخصی سازی در این توزیع 
لینوکس به مرحله بعد پا گذاشته و اکنون می توان رنگ پوشه ها و 
رنگ پوسته برنامه مدیر فایل را تغییر داد، محافظ صفحه نمایش 
انتخاب کرد و حتی صفحه آغاز به کار دسکتاپ را تغییر داد. حتی 
می توانید پوسته پیش فرض سیستم عامل را عوض و به هر رنگی 
که دوست دارید تزیین کنید. بسیاری از این قابلیت های شخصی 

نبرد بر سر بهترین میزکار مدرن لینوکس همچنان بین اوبونتو و مینت جریان دارد. انتخاب بین این دو توزیع بسیار محبوب 
مخصوصا برای کسانی که تازه به سمت لینوکس مهاجرت کرده اند دشوار است. در ادامه مقایسه ای از جنبه های مختلف بین 

آخرین نسخه های این دو توزیع پرطرفدرار لینوکس خواهیم داشت تا در انتخاب بهترین توزیع به شما کمک کنیم.
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سازی در اوبونتو 14.10 وجود ندارند و کاربر مجبور است بدون 
در اختیار داشتن هر گونه ابزار شخصی سازی محیط، با رابط 
کاربری پیش فرض سیستم عامل سر کند.در بخش قابلیت های 
نرم افزاری، ویژگی های متنوع و امکانات شخصی سازی قطعا 

برنده لینوکس مینت 17.1 است.
برنده: لینوکس مینت 17.1

تصاویر پس زمینه و افزودنی ها
در حالی که کنونیکال سخت مشغول بهینه سازی نسخه سیستم 
عامل خود است، تیم توسعه دهنده مینت در طی مدت گذشته 
مشغول بردن سیستم عامل خود به مرحله بعدی بوده اند. آن ها 
سعی داشته اند حتی با تغییراتی که به وجود می آید سادگی 
را همچنان حفظ کنند و محیطی مینیمال را در اختیار کاربر 
خود قرار دهند. نرم افزار تغییر و انتخاب تصاویر پس زمینه در 
آخرین نسخه از لینوکس مینت کاما باز طراحی شده و اکنون 
به شما اجازه انتخاب تصاویری زیبا و جدید این نسخه و تصاویر 
نسخه های قبل را می دهد. در این نرم افزار متحول شده حتی 
می توانید زمان تغییر خودکار تصاویر پس زمینه را تعیین کنید و 
مجموعه ای از تصاویر متنوع را در یک مدت مشخص روی میزکار 

خود شاهد باشید. 
در طرف دیگر، اوبونتو 14.10 تنها تعدادی تصاویر پس زمینه 
جدید به توزیع خود اضافه کرده و ابزار تغییر تصاویر خود را بدون 
برنامه های  از  کلی، گذشته  به صورت  است.  کرده  رها  تغییر 
یافت.  اوبونتو 14.10  را نمی توان در  بزرگی  تغییر  بروز شده، 

امیدواریم کنونیکال حداقل در نسخه بعد دستی به روی طراحی 
آیکون های پلتفرم خود بکشد.
برنده: لینوکس مینت 17.1

طراحی
محیط گرافیکی توزیع اوبونتو »یونیتی« نام دارد که البته در 
نسخه 14.10 این پلتفرم تغییری در طراحی و ظاهر آن به وجود 
نیامده است. اما در آخرین نسخه مینت تغییرات مهمی در ظاهر 
رابط کاربری دیده می شود. انیمیشن Zoom تازه به نسخه 17.1 
مینت وارد شده و به حس مدرن بودن این سیستم عامل کمک 
کرده است. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد، بخش تغییر 
تصاویر پس زمینه نیز در این توزیع کاما باز طراحی شده تا عاوه 
بر انتخاب در بین تصاویر بیشتر، به شما امکانات متعددی ارائه 
دهد. اما در بین این تغییرات مهم تر از همه، توانایی تغییر رنگ 
پوسته میزکار به هر شکل و ظاهری است که شما بیشتر دوست 
دارید. هدف تیم توسعه دهنده در نسخه جدید مینت این بوده 
که کاربر اجازه داشته باشد متناسب با ترجیحات و عایق خود 
بهترین ظاهر را به یک ابزار پیش فرض در محیط میزکار اعمال 
کند. حتی با وجود این امکانات متعدد شخصی سازی، طراحی 
پیش فرض پوسته مینت به قدری زیبا و مدرن به نظر می رسد که 
شما عاقه ای به تغییر آن پیدا نخواهید کرد. از نشانگر موس تا 

نوار ابزار همگی قابل شخصی سازی هستند. 
برنده: لینوکس مینت 17.1

محیط کاربری مینت 17.1
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عملکرد و کارایی
در توزیع های مختلف لینوکس باید به امر پایداری محیط و 
سیستم عامل توجه بسیاری کرد. در استفاده های طوالنی 
مدت از لینوکس مینت و اوبونتو، سیستم عامل مینت پایداری 
توزیع  نظر من در محیط سینامون  از  دارد.  بیشتری  بسیار 
مینت، عملکرد چند وظیفگی با سرعت باالیی نسبت به یونیتی 
اوبونتو صورت می گیرد و بسیار بعید است که سیستم کرش یا 

هنگ کند.
برنده: لینوکس مینت 17.1

نتیجه گیری
پس از این مقایسه اجمالی حال به خوبی می دانیم که چرا 
لینوکس مینت یک توزیع مناسب برای همه افراد است. از 
افراد بسیار حرفه ای در محیط لینوکس تا کسانی که تازه به 
سمت لینوکس مهاجرت کرده اند، همگی می توانند در مینت 
بهترین تجربه خود را از لینوکس بدست آورند. کنونیکال تاش 
به یکپارچگی پلتفرم های خود در بین دستگاه های مختلف 
نظر می رسد  به  اما  گرفته  تبلت  و  موبایل  پی سی،  همچون 
قربانی این یکپارچگی نبود تمرکز باال روی نسخه پی سی و 
در نتیجه باگ های عجیب و اضافه نشدن امکانات تازه است. 
اگر تیم توسعه دهنده مینت با همین کیفیت بتواند به کار خود 
ادامه دهد، بعید نیست که تا مدتی دیگر این توزیع از لحاظ 
کیفیت و تعداد طرفدار از اوبونتو سبقت بگیرد. در حال حاضر 
لینوکس مینت چهارمین دسکتاپ محبوب دنیا به شما می رود.

محیط کاربری اوبونتو 14.10

:منبع
http://zurl.ir/DI6Ns

اطالعات بیشتر و خرید بسته:
http://daneshjooyar.com/shop2/?p=998
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جادٔه تایکو برای دن هالبرت در دانشگاه آغاز شد—هنگامی که 
لیزا لنز درخواست کرد که کامپیوترش را به امانت گیرد. کامپیوتر 
لیزا خراب شده بود و اگر او نمی توانست کامپیوتر دیگری به 
امانت گیرد، در پروژٔه میان ترم خود مردود می شد. به غیر از دن 
شخص دیگری وجود نداشت که لیزا بتواند چنین تقاضایی از 

او کند.
دن در وضع دشواری قرار گرفته بود. مجبور بود که به لیزا کمک 
کند—اما اگر کامپیوتر خودش را به لیزا امانت می داد، ممکن 
بود او کتابهایش را بخواند. جدا از اینکه اگر به دیگران اجازه دهید 
کتاب های شما را بخوانند ممکن است چندین سال به حبس 
محکوم شوید، تصور این کار در ابتدا شوکه اش کرد. همانند 
دیگر افراد، در مدرسٔه ابتدایی آموخته بود که به اشتراک گذاری 
کتاب ها کاری ناشایست و اشتباه است کاری که تنها دزدان ادبی 

انجام می دهند.
و هیچ شانسی وجود نداشت که SPA  سازمان حفاظِت نرم افزار 
نتواند او را دستگیر کند. در کاس نرم افزار، دن آموخته بود که هر 
کتاب یک ناظر کپی رایت دارد که به سازمان صدور پروانٔه مرکزی 
گزارش می دهد که کتاب چه وقت و بوسیلٔه چه شخصی خوانده 
شده است. )آنها از این اطاعات برای دستگیری دزدان ادبی 
استفاده می کردند، اما لیست عاقه مندی های خوانندگان را 
نیز به خرده فروشان می فروختند.( بار دیگری که کامپیوترش به 
شبکه متصل شود، صدور پروانٔه مرکزی خواهد فهمید. دن، به 
عنوان مالک کامپیوتر، مجازاتی سخت را در پیش خواهد داشت 

چرا که رنِج جلوگیری از وقوع این جنایت را پذیرا نشده بود.
مسلما لیزا قصد نداشت حتما کتاب هایش را بخواند. ممکن 

بود تنها از کامپیوتر برای امتحان میان ترم خود استفاده کند. اما 
دن می دانست که لیزا از یک خانوادٔه متوسط است و استطاعت 
پرداخت شهریه را نیز ندارد، هزینه های مطالعه که جای خود 
داشت. ممکن است خواندن کتاب های او تنها راهی باشد که لیزا 
بتواند فارغ التحصیل شود. این موقعیت را درک می کرد؛ خود او 
نیز مجبور بود برای پرداخت هزینٔه خواندن مقاله های تحقیقاتی 
محققینی  به  پرداختی  مبلغ  از  درصد  )ده  کند.  قرض  پول 
که مقاالت را نوشته بودند پرداخت می شد؛ از آنجایی که دن 
شغلی دانشگاهی را مدنظر داشت، امیدوار بود که به مقاالت 
تحقیقاتی اش به اندازٔه کافی ارجاع شود تا بتواند قرض های خود 

را پرداخت کند.(
بعدها دن متوجه شد که زمانی مردم می توانستند به کتابخانه ها 
بروند و مقاالت تحقیقاتی، و حتی کتاب ها را بخوانند، بدون اینکه 
مجبور باشند بابت خواندنشان هزینه ای پرداخت کنند. محققین 
مستقلی وجود داشتند که می توانستند صدها صفحه را بدون 
نیاز به کسب اجازه از دولت مطالعه کنند. اما در دهٔه 1990، 
ناشران مجله های تجاری و یا خیریه شروع به دریافت مبالغی 
برای دسترسی به مقاالت کردند. در سال 2047، کتابخانه های 
عمومی که اجازٔه دسترسی رایگان به نوشته های علمی را بدهند 

به خاطره ای مبهم بدل شده بود.
پروانٔه  صدور  سازمان  و   SPA زدن  دور  برای  راه هایی  البته، 
مرکزی وجود داشت. اما این روش ها نیز غیر قانونی بودند. دن 
همکاسی ای به نام فرانک ماروچی داشت که ابزار اشکال زدایی 
غیرقانونی ای به دست آورده بود و با استفاده از آن می توانست 
هنگام مطالعه، از ناظر کپی رایت عبور کند. اما با تعداد بسیاری از 
دوستانش دربارٔه این موضوع صحبت کرد، و یکی از آنان فرانک 
را در مقابل پاداش به SPA معرفی کرد. )دانشجویانی که تا حد 
زیادی مقروض بودند به سادگی وسوسه می شدند تا آدم فروشی 
کنند.( در سال 2047، فرانک در زندان بود، نه به خاطر دزدی 

ادبی، که به خاطر در اختیار داشتن یک ابزار اشکال زدایی.
دن بعدها متوجه شد که زمانی هر شخصی می توانست ابزارهای 
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 Communications of the این مقاله در فوریه 1997 در مجلٔه
ACM )سال 40، شمارٔه 2( به چاپ رسیده است.

دربارٔه  مقاالت  از  مجموعه ای  تایکو،  به  جاده ای  از  برگرفته 
انقاب سابق ماه نشینان، انتشار یافته در شهر الهه ماه، سال 

2096

حقمطالعه
مبارزه ای برای حق مطالعه و نظارت الکترونیکی



ماهنامه تخصصی دانشجویار | شماره دوم | اسفندماه 1393  23

اشکال زدایی داشته باشد. حتی ابزارهای اشکال زدایِی رایگان نیز 
وجود داشتند که بر روی سی دی ارائه می شدند و یا قابل بارگزاری 
از شبکه بودند. اما کاربران عادی شروع به استفاده از این ابزارها 
برای دور زدن ناظران کپی رایت کردند، و یک کارشناس حقوق 
حکم داد که این روِش استفاده از ابزارها به مهمترین کاربردشان 
تبدیل شده است. به این معنی که ابزارهای اشکال زدایی غیر 

قانونی هستند؛ و توسعه دهندگانشان به زندان افکنده شدند.
مسلما برنامه نویسان هنوز هم به ابزارهای اشکال زدایی احتیاج 
دارند، اما این ابزارها در سال 2047 به تعداد محدودی کپی شده، 
و تنها به برنامه نویسانی که پروانٔه رسمی و قرارداد دارند فروخته 
می شود. ابزار اشکال زدایی ای که دن در کاس نرم افزار استفاده 
می کرد با استفاده از یک دیوارٔه آتِش مخصوص محافظت شده 

و او تنها می توانست از آن برای تمرینات کاسی استفاده کند.
عاوه بر این با نصب یک هستٔه ویرایش شده برای سیستم عامل، 
امکان دور زدن ناظر کپی رایت وجود داشت. دن متوجه شد 
آزادی در قرن  و حتی سیستم عامل های  آزاد،  که هسته های 
حاضر وجود دارند. اما نه تنها همانند ابزارهای اشکال زدا غیر 
قانونی بودند، بلکه اگر شخصی یکی از آنها را در اختیار داشت، 
نمی توانست بدون دانستن رمز عبور ریشٔه کامپیوتر نصب اش 
کند. نه FBI و نه خدمات پشتیبانی مایکروسافت، هیچ کدام رمز 

عبور را در اختیار اشخاص قرار نخواهند داد.
دن به این نتیجه رسید که نمی تواند به سادگی کامپیوتر خود را 
به لیزا امانت دهد. اما نمی توانست از کمک کردن به او خودداری 
با  صحبتی  هم  لحظٔه  لحظه  داشت.  دوستش  که  چرا  کند، 
لیزا برایش لذت بخش بود. و اینکه لیزا از او کمک خواسته بود 

می توانست نشانٔه این باشد که لیزا نیز دوستش دارد.
کرد  حل  نامعقول تر  کاری  انجام  با  را  دشوار  وضع  این  دن 
کامپیوتر خود را به لیزا امانت داد و رمز عبور خود را نیز گفت. 
به این ترتیب، اگر لیزا کتاب هایش را می خواند، سازمان صدور 
مجوز مرکزی تصور می  کرد که خود دن در حال مطالعٔه کتاب ها 
است. این کار نیز جرم محسوب می شد، اما SPA نمی توانست به 
صورت خودکار متوجه شود. تنها اگر لیزا گزارش می داد، متوجه 

می شدند.

البته اگر دانشگاه نیز بو می برد که دن رمز عبورش را به لیزا 
داده است، برای هر دو به عنوان دانشجو بد می شد. سیاست 
را  نظارتی  ابزارهای  که  اشخاصی  که  بود  این  بر  دانشگاه 
دستکاری می کنند، مستحق مجازات هستند. دانشگاه از این 
ابزارها برای نظارت بر نحؤه استفادٔه دانشجویان از کامپیوترها 
استفاده می کرد. مهم نبود که صدمه ای وارد آورده اید یا خیر این 
قانون شکنی باعث می شد مدیران نتوانند بررسی کنند مشغول 
انجام چه کاری هستید. آنها فرض را بر این می گذاشتند که در 
حال انجام عملی غیر قانونی هستید، و احتیاجی نبود بدانند که 

حقیقتا چه کار می کردید.
دانشجویان معموال به خاطر انجام چنین عملی اخراج نمی شدند 
کامپیوترهای  به  دسترسی  از  عوض  در  مستقیم.  طور  به  نه 
دانشگاه منع شده، و در نتیجه به طور حتم در دروس خود مردود 

می شدند.
در   19۸0 دهٔه  در  تنها  سیاست  این  که  دریافت  دن  بعدها 
دانشجویان  اغلب  که  زمانی  در  است،  یافته  رواج  دانشگاه ها 
شروع به استفاده از کامپیوتر نمودند. پیش از آن، دانشگاه ها 
روشی دیگر را برای برخورد با دانشجویان پیش می گرفتند؛ تنها 
آنهایی را مجازات می کردند که واقعا صدمه ای وارد آورده باشند، 

نه آنهایی که تنها مظنون به انجام این کار هستند.
لیزا این عمل دن را به SPA گزارش نداد. تصمیم دن برای کمک 
به لیزا منجر به ازدواج شان شد، و همچنین باعث شد آنچه را در 
کودکی در مورد دزدی ادبی آموخته بودند، زیر سوال ببرند. این 
زوج شروع به مطالعه در مورد تاریخچٔه کپی رایت نمودند، دربارٔه 
اتحادیٔه جماهیر شوروی و محدودیت هایی که برای تکثیر وضع 
کرده بود، و حتی دربارٔه قانون اساسِی اصلِی ایاالت متحدٔه 
آنها به ماه مهاجرت کردند، و در آنجا افراد دیگری را  امریکا. 
یافتند که از دستاِن طویِل SPA گریخته بودند. هنگامی که قیاِم 
تایکو در سال 2062 اتفاق افتاد، حق عمومِی مطالعه به یکی از 

اهداف اصلی قیام تبدیل گشت.
یادداشت نویسنده

حق مطالعه مبارزه ای است که امروز در حال انجام است. اگرچه 
شاید 50 سال طول بکشد تا مسیر کنونِی زندگی به درون تاریکی 

یادداشت نویسنده
 درباره مبارزه ای برای حق 
مطالعه و نظارت الکترونیکی 
صحبت کرده است. این 
مبارزه هم اکنون آغاز شده 
است؛ این پیوندها به مقاالتی 
دربارٔه فناوری هایی اشاره 
می کنند که به منظور نفی 
حقوق شما برای مطالعه توسعه 
یافته اند. 
انتشارات الکترونیکی: 
مقاله ای دربارٔه توزیع کتاب ها 
به صورت الکترونیکی، و تاثیر 
قانون کپی رایت بر حق مطالعٔه 
نسخه ای از آنها.
کتاب ها درون کامپیوترها: 
نرم افزاری برای کنترل اینکه 
چه شخصی می تواند کتاب ها 
و مستندات بر روی یک 
کامپیوتر شخصی را مطالعه 
کند.

http://www.zdnet.com/news/seybold-opens-chapter-on-digital-books/103151
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/1999/Aug99/SeyboldPR.aspx
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فرو رود، اما بیشتر قوانینی که در این داستان توضیح داده شد، 
هم اکنون پیشنهاد شده اند؛ بسیاری از آنان هم اکنون در قانون 
امریکا و یا کشورهای دیگر به تصویب رسیده اند. در سال 199۸ 
برای  اساسی  قوانین   Digital Millenium Copyright Act
محدود کردن خواندن و امانت دادِن کتاب های الکترونیکی )و 
دیگر آثار( را بنا نهاد. اتحادیٔه اروپا طی دستورالعمِل کپی رایِت 
ساِل 2001 محدودیت های مشابهی را تحمیل کرد. در فرانسه، 
مطابق قانون DADVSI که در سال 2006 تصویب شد، تنها 
برای کدگشایِی  آزاد  نرم افزار  در اختیار داشتن DeCSS، یک 

فیلم های DVD، جرم محسوب می شود.
در سال Senator Hollings ،2001، بنیانگذاِر دیزنی الیحه ای 
به نام SSSCA پیشنهاد داد که تمامی کامپیوترهای جدید را 
ملزم می کرد که شامل امکانات محدودیت کپی برداری باشند. 
 Clipper امکاناتی که کاربر نتواند از آنها عبور کند. با دنبال کردن
chip و موافقت نامه های دیگِر ایاالت متحده، مشخص می شود 
کامپیوتری  سیستم های  دارد:  وجود  مدت  بلند  گرایشی  که 
به مالکاِن غایب قدرت  به گونه ای سازمان دهی می شوند که 
بیشتری برای کنترِل افرادی که حقیقتا از کامپیوتر استفاده 
 CBDTPA بعدها به ناِم غیرقابل تلفِظ SSSCA .می کنند، بدهد
تغییر یافت، که معنی آن ”استفاده کنید اما سعی در برنامه نویسی 

نداشته باشید“ است.
سنای  مجلس  کنترل  جمهوری خواهان  آن  از  پس  مدتی 
به  جمهوری خواهان  گرفتند.  دست  به  را  متحده  ایاالت 
نسبت دموکرات ها، کمتر به هالیوود عاقه دارند، بنابراین این 
پیشنهادات را تصویب نکردند. حال که دوباره کنترل به دست 

دموکرات ها افتاده، خطر بار دیگر افزایش یافته است.
در سال 2001 امریکا با استفاده از معاهدٔه منطقٔه آزاِد تجارِی 
امریکایی ها، سعی کرد قوانین مشابهی را به نیم کرٔه غربی تحمیل 
کند. منطقٔه آزاِد تجارِی امریکایی ها یکی از آن معاهده هایی 
بدین  حقیقت  در  که  می شوند،  نامیده  آزاد  تجارت  که  است 
منظور طراحی شده اند تا به تجارت قدرت بیشتری در مقابل 
حکومت های دموکرات بدهند؛ قوانینی همچون DMCA در 
این زمینه بسیار معمول هستند. منطقٔه آزاِد تجارِی امریکایی ها 

به طرز موثری توسط Lula، رئیس جمهور برزیل، متوقف شد. او 
التزاماِت DMCA و دیگر قوانین را نپذیرفت.

کشورهایی  بر  را  مشابهی  التزامات  متحده  ایاالت  پس  آن  از 
همچون استرالیا و مکزیک با استفاده از موافقت نامه های ”تجارت 
آزاِد“ دو طرفه تحمیل نمود، و در کشورهایی همانند کاستاریکا به 
واسطٔه CAFTA این کار را انجام داد. Correa، رئیس جمهوِر 
اکوادور، از امضای توافق نامٔه ”تجارت آزاد“ خودداری نمود، اما 
اکوادور در سال 2003 چیزی همانند DMCA را پذیرفت. قانون 
اساسِی جدیِد اکوادور ممکن است فرصتی برای خاصی از آن 

را فراهم آورد.
یکی از تصوراتی که در داستان مطرح شد، تا سال 2001 در 
دنیای واقعی پیشنهاد نشد. این تصور که FBI و مایکروسافت 

رمز عبور ریشٔه کامپیوترتان را از شما مخفی کنند.
و  اعتماد“  قابل  نام ”محاسبات  این طرح شیطانی  طرفداران 
”پاالدیوم“ را بر آن نهاده اند. ما آن را ”محاسبات خیانت کارانه“ 
می نامیم، چرا که باعث می شود کامپیوترتان به جای شما از 
شرکت ها اطاعت کند. این طرح در سال 2007 به عنوان بخشی 
از ویندوز ویستا پیاده سازی شد. انتظار داریم که اپل نیز اقدام 
مشابهی انجام دهد. در این طرح شیطانی، سازندٔه کامپیوتر 
است که کِد سّری را محافظت می کند، اما FBI نیز مشکلی برای 

دریافت آن نخواهد داشت.
آنچه مایکروسافت از آن حفاظت می کند دقیقا یک رمز عبور، از 
دیدگاه سنتی نیست؛ هیچ شخصی هرگز آن را در یک ترمینال 
تایپ نخواهد کرد. بلکه یک کلید امضا شده و کدگذاری شده 
است که با کلید دیگری که در کامپیوتر ذخیره شده در ارتباط 
است. این امر، مایکروسافت و به طور بالقوه هر وب سایتی که 
با مایکروسافت هم دست است را قادر می سازد تا کنترلی بدون 
محدودیت بر آنچه یک کاربر در کامپیوتر خود انجام می دهد 

اعمال کنند.
همچنین ویستا به مایکروسافت قدرت بیشتری اعطا می کند؛ به 
عنوان مثال مایکروسافت می تواند نصب به روزرسان ها را تحمیل 
کند، و یا به تمام سیستم هایی که دارای ویستا هستند دستور 

دهد تا از اجرای بعضی راه اندازهای سخت افزاری سر باز زنند.

Richard Stallman
March 16, 1953

ریچارد متیو استالمن 
متولد ۱۶ مارس ۱۹۵۳ در 
نیویورک معروف به آر-ام-

اس )RMS(، یک آمریکایی 
طرفدار آزادی نرم افزار و 

برنامه نویس کامپیوتر است. 
در سپتامبر سال ۱۹۸۳، او 

پروژه گنو را برای ساخت 
یک سیستم عامل کامال آزاد 

شبه-یونیکس آغاز کرد و 
مدیریت و معماری این پروژه 
را عهده دار شد. با آغار پروژه 

گنو، او نخستین قدم را در 
جنبش نرم افزار آزاد برداشت 
و در اکتبر سال ۱۹۸۵ بنیاد 
نرم افزار آزاد را تاسیس کرد.
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هنگامی که این داستان برای اولین بار نوشته شد، SPA تنها 
گروه کوچکی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت را تهدید می کرد، 
و آنها را مجبور می ساخت تا به SPA اجازه دهند تا تمام کاربران 
را زیر نظر داشته باشد. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اینترنت 
هنگام مواجه با این تهدید تسلیم شدند، چرا که توانایی پرداخت 
 Atlanta( نداشتند.  را  آن  با  مبارزه  برای  دادگاه  هزینه های 
یک  کم  دست   )1996 اکتبر  اول   ،Journal-Constitution
 Community ConneXion ارائه دهندٔه خدمات اینترنت به نام
در Oakland، ایالت کالیفرنیا، از پذیرفتن این درخواست سر 
باز زد و حقیقتا اقامٔه دعوی نمود. بعدها SPA از این اقدام خود 
دست کشید، اما DMCA را به دست آورد که آنچه را به دنبالش 

بود فراهم می آورد.
SPA که در حقیقت مخفِف انجمِن ناشراِن نرم افزار است، در 
این نقِش پلیس-مانند با BSA یا اتحادیٔه کسب و کار نرم افزار 
پلیس  نیروهای  از  یکی   BSA امروزه  است.  شده  جایگزین 
نیست؛ اما به صورت غیر رسمی همانند نیروی پلیس عمل 
می کند. این روش یادآور اتحاد جماهیر شورِی سابق است، که 
مردم را تشویق می کند تا دوستان و همکاران خود را بفروشند. 
یکی از اقدامات وحشتناِک BSA در سال 2001 در آرژانتین این 
بود که تقریبا به طور واضح مردم را تهدید کرد که اگر نرم افزارها را 

به اشتراک بگذارند، بازداشت خواهند شد.
سیاست های امنیتِی دانشگاه که در داستان شرح داده شد 
خیالی نبودند. برای مثال، کامپیوترهای دانشگاه شیگاگو هنگام 
ورود به سیستم چنین پیغامی را نمایش می دهند )پیغام بدون 

تغییر نقل شده است(:
این سیستم تنها برای استفادٔه کاربراِن تاییدشده است. استفادٔه 
دیگران بدون کسب اجازه و یا با سوء استفاده از مجوزشان باعث 
می شود که تمام فعالیت هایشان توسط مسئوالن سیستم مورد 

نظارت قرار گرفته و ثبت گردد. در طی نظارت بر استفادٔه غیر 
مجاز از این سیستم و یا در طی تعمیرات سیستم، فعالیت های 
کاربراِن مجوزدار نیز ممکن است مورد نظارت قرار گیرد. هر 
شخصی که از این سیستم استفاده می کند با چنین نظارتی 
موافق بوده و آگاه است که اگر چنین نظارتی فعالیت های غیر 
قانونی و یا بر خاف تعهدنامٔه مسئوالن سیستم را آشکار نمود، 
ممکن است به عنوان مدرکی برای مسئوالن دانشگاه و یا مجریان 

قانون مورد استفاده قرار گیرد.
این روشی جالب برای اعمال اصاحیٔه چهارم ]بخشی از قانون 
اساسی امریکا که می گوید شهروندان مجبور نیستند اطاعاتی 
را که ممکن است بر علیه آنان مورد استفاده قرار گیرد، به مراجع 
قانونی بدهند .مترجم[ است: مجبور ساختن افراد تا پیشاپیش 

از حقوق خود چشم پوشی کنند.

مراجع
محصوالت . 1 اطاعات،  زیرسازِی  دولت:  هیئت  گزارش 

انجمِن  گزارِش  ملی:  اطاعاِت  زیرسازِی  و  هوشمند 
تحقیق بر روی قوانیِن محصوالت هوشمند )1995(.

کپی رایت، . 2 تصرِف  دولت:  هیئت  گزارش  بر  توصیفی 
Pamela Samuelson، Wired، ژوئن 1996

فروخته شد، James Boyle، نیویورک تایمز، 31 مارس . 3
1996

اطاعات عمومی یا اطاعات محرمانه، واشنگتن پست، 4 . 4
نوامبر 1996.

اتحادیٔه استفادٔه همگانی سازمانی که هدف آن مقاومت . 5
در برابر گسترش بیش از حِد قدرِت کپی رایت و حق امتیاز 

انحصاری، و معکوس کردن روند آن است. :منبع
http://goo.gl/7TBP7t
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دستپختگوگل،پویاوسریع!
GO بررسی زبان برنامه نویسی

قسمت دوم:
نصب و راه اندازی
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کامپایلر Go می تواند بر روی انواع سیستم عامل های ویندوز، 
لینوکس، Mac OS  و FreeBSD نصب گردیده و اجرا شود. 
در این بخش قصد داریم نحوه نصب Go بر روی سیستم عامل 

ویندوز را توضیح دهیم . 
جهت نصب Go در ابتدای امر شما می بایست اطاعاتی راجب 
چگونگی دانلود سورس آن را داشته باشید که می توانید از طریق 
آدرس های golang.org/dl و go-lang.ir/dl فهرست تمامی 
نسخه های منتشر شده این زبان را مشاهده کرده و با توجه به 
را دانلود  و معماری سیستم، نسخه مورد نظر  سیستم عامل 

نمایید . تصویر زیر نمایانگر این موضوع است :

در 4 ردیف آخر این فهرست نسخه های مورد نیاز سیستم عامل 
 zip و  msi ویندوز که با بسته های نرم افزاری در قالب فایل های
قرار گرفته است و همچنین اطاعات دیگر راجب سیستم عامل، 
معماری و ... را در کنار نام هر کدام از این فایل ها می توانید 
مشاهده کنید.  پسوند zip یک فایل فشرده از سورس این زبان را 
 go           در اختیار ما قرار می دهد که در ادامه این آموزش از نسخه
zip.3۸6-windows 1٫4٫2 جهت نصب استفاده می کنیم . 
پسوند msi نیز یک فایل اجرایی جدید برای سیستم عامل ویندوز 
است که با استفاده از این فایل ها می توان عملیات های نصب، 
نگهداری و حذف را بر روی نرم افزار اعمال کرد.  با اجرای فایل، 
عملیات نصب را می توانید به صورت ویزارد و بصری دنبال کنید. 

مرحله اول
همانطور که پیش از این گفته شد در این آموزش از نسخه فشرده 
این زبان برای سیستم عامل ویندوز با معماری 32 بیت استفاده 

می کنیم . 
در این مرحله می بایست Go را در مکان مناسب درون یکی از 
درایو ها قرار داده و آن را از حالت فشرده خارج کنیم. )پیشنهاد 
می کنیم go را بر روی درایوی که محتوی ویندوز شما در آن 
قرار گرفته استفاده نکنید.(   Go بر روی سیستم عامل ما قرار 
تنظیمات  در  می بایست  برنامه  اجرای  جهت  اما  گرفته است 
PATH سیستم عامل خود تغییرات جزئی را اعمال کنیم که 
در ادامه می توانید به صورت تصویری 
تکمیلی  توضیحات  با  را  مراحل  این 

مشاهده نمایید .
قرار دادن سورس در محل مناسب

در درایو مد نظر خود پوشه ای به نام 
GO ایجاد کرده و فایل سورس را در 
این پوشه قرار دهید. در این مثال از 

درایو F استفاده شده است .
حالت  از  محتویات  کردن  خارج 

فشرده 
فایل را از حالت فشرده خارج کرده و 

فایل zip را حذف کنید . 
   PATH تنظیم

را   PATH باید  چرا  بدانید  باید  ابتدا 
تغییر دهیم و اطاعات خود را به آن 
اضافه کنیم. به طور خاصه در سیستم عامل ویندوز برنامه هایی 
که با خط فرمان ارتباط تنگاتنگ دارند و تحت خط فرمان فعالیت 
می کنند اکثرا کلمات کلیدی برای خود تعریف می کنند تا بتوان 
از طریق خط فرمان این برنامه ها را کنترل کرد. به همین سبب 
Go برای این که بتواند command های کلیدی خود را از طریق 
خط فرمان اعمال کند نیاز به معرفی محل نصب به سیستم عامل 

ویندوز دارد.
چگونه به محل نگهداری path های ویندوز مراجعه کنیم؟

گزینه  و  کرده  کلیک  راست   Computer آیکون  روی  بر   -1
Properties را انتخاب کنید.

2- از منوی سمت چپ گزینه Advanced system settings را 
انتخاب کنید.
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3- سپس بر روی گزینه  Environment Variables کلیک کنید.
4- در لیست System Variables گزینه path را بیابید.

5- بر روی گزینه Edit کلیک کنید. در پنجره باز شده در بخش 
Variables value فهرست تمامی مسیرهای نصب برنامه هایی 

که با خط فرمان ارتباط دارند قرار گرفته است.
6- اکنون نیاز به مسیر نصب برنامه Go داریم. به مسیر نصب 
رفته و به دایرکتوری زیر مجموعه ی آن به نام bin بروید. سپس 
آدرس را از Address bar کپی کرده و پس از قرار دادن عامت  
)Semicolon - ;( در انتهای مقادیر path، آدرس کپی شده را در 
آن جا قرار دهید. در نهایت جهت ذخیره تغییرات اعمال شده بر 

روی گزینه ok کلیک کنید.
7 - در بخش System variables گزینه New را انتخاب نمایید. 
وارد  را   GOROOT کلیدی  کلمه   Variable name بخش در 
کنید. در بخش Variable value آدرس محل نصب Go  را وارد 

نمایید. سپس گزینه ok را انتخاب کنید.
اکنون Go بر روی سیستم عامل شما نصب شده است . برای 
بررسی نصب Go می توانید از منوی start برنامه CMD را اجرا 
کرده و با استفاده از فرمان go help نصب Go را بررسی کنید. 
چنانچه نصب به صورت کامل انجام گرفته باشد محتویات درون 

تصویر زیر پس از اجرای این فرمان نمایش داده می شود: 
ایجاد محیط کاری 

برای پیاده سازی پروژه های خود به صورت محلی می بایست 
مکانی را به عنوان محیط کاری به Go معرفی کرده و برنامه های 
خود را در آن مکان قرار دهید. برای ایجاد محیط کاری تنها 

کافی است یک پوشه در درایو مورد نظر خود ایجاد کرده و آدرس 
محیط کاری را در بخش User variables به عنوان داده جدید 

اضافه نمایید . 
ایجاد محیط کاری در درایو

پوشه ای به نام gowork در درایو هدف ایجاد کرده و در داخل 
پوشه gowork که محیط کاری ما نامیده می شود زیر پوشه ای 
به نام src ایجاد کنید. پوشه src جهت نگهداری بسته های پروژه 

استفاده می شوند که در آینده با آن آشنا می شوید.
نوشتن اولین برنامه جهت بررسی خروجی

یک فایل متنی ایجاد و با یک ویرایشگر متن آن را باز کنید. 
کدهای ذیل را بدون داشتن هیچ گونه اطاعاتی درباره آن درون 
فایل متنی بنویسید و در نهایت فایل را درون محیط کاری با نام 
دلخواه و پسوند go ذخیره نمایید. در اینجا ما نام  test را برای 

فایل خود در نظرگرفته ایم. 
ایجاد متغیر کاربری 

برای تعیین محیط کاری باید یک متغیر کاربری برای سیستم 
عامل تعریف و آدرس محیط کاری را به آن معرفی کنیم. در 
 User رفته و در بخش Environment variables ابتدا به بخش
Variables داده جدیدی به نام GOPATH را که مشابه تصویر 

زیر است ایجاد کرده و تغییرات را ذخیره کنید:

 Go اجرای اولین برنامه
جهت اجرای برنامه نوشته شده کافی است با توجه به دستور زیر 

عمل کرده و خروجی برنامه خود را مشاهده نمائید.

اکنون شما توانسته اید Go را بر روی سیستم عامل خود نصب 
کرده و اولین برنامه خود را با موفقیت اجرا کنید.
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بهترین برنامه های اندروید
چندی پیش گوگل بر خاف اپل که بهترین های iOS را بر اساس 
نظر کارشناسان خود انتخاب می کند، این عنوان را به اپلیکیشن 
هایی می دهد که بیشترین دانلود را از سوی کاربران داشته اند. 
برنامه های معرفی شده در زیر در سال 2014 بیشترین دانلود را 

در دسته بندی مرتبط به خودشان اختصاص داده اند:
 Duolingo :آموزش

 MyFitnessPal :سامت
 Pandora :موسیقی

 Flipagram :عکاسی
Facebook :اجتماعی

Netflix :تفریحی
 NFL Mobile :ورزشی

 TripAdvisor :سفر
اما در دنیای بازی ها، رقابت تنگاتنگی حکم فرما بوده است. 

برترین بازی های 2014 اندروید به شرح زیر هستند:
Candy Crush

Don’t Tap The White Tile
Farm Heroes Saga

Subway Surfers
Clash of Clans

دستگاه  به  تازه ای  روح  انیمیشن ها  سرعت  بردن  باال  با 
اندرویدیتان بدمید

یکی از بزرگ ترین شکایت ها از اندروید کندی و تاخیر آن است. 
یا  و  باشد  اندروید  از کم کاری گوگل در قبال  اتفاق شاید  این 
شاید عدم استفاده  صحیح از دستگاه اندرویدی. به هر حال اگر 
احساس کندی و تاخیر در دستگاه خود می کنید با این ترفند 
می توانید عملکرد آن را بهبود بخشید و با سرعت بیشتری به 
گشت و گذار درون اندروید بپردازید. گوگل برخی تنظیمات 
مخصوص توسعه دهندگان را مخفی کرده و ابتدا باید به این 

تنظیمات دسترسی پیدا کنید. مراحل زیر را دنبال کنید:
 About Phone ابتدا به قسمت تنظیمات مراجعه کنید و بخش

 Build یا همان درباره ی دستگاه را باز کنید. سپس 7 بار روی
Number ضربه بزنید تا منوی مخفی مخصوص توسعه دهندگان 
برایتان نمایش داده شود. برای مراجه به این منو به صفحه ی 
اصلی تنظیمات رفته و به قسمت Developer Options مراجعه 
 Transition و Windows transition scale کنید. حال مقدار
 0.5x را بر روی Animator duration scale و animation scale

قرار دهید یا به کلی آن ها را خاموش کنید.

نکاتی جالب در مورد اولین گوشی اندرویدی
آغاز طراحی این سیستم عامل به سال 2005 باز می گردد.
از  دیگر  نفر  چند  و  روبین  اندی  بین  پروژه ای  که  زمانی 
روی  بر  که  شد  همانی  نتیجه  شد.  شروع  گوگل  مدیران 
از  نسخه  اولین  عنوان  به   G1 یا   HTC Dream گوشی 

سیستم عامل اندروید قرار گرفت.
G1 در اکتبر سال 200۸ وارد بازار شد. از مشخصات اولین 
 3٫2 نمایش  صفحه  به  می توان  اندرویدی  فون  اسمارت 
سیستم  این  زمان  آن  )در   1٫1 نسخه  اندروید  و  اینچی 
عامل از اسامی خوشمزه بهره نمی برد( اشاره کرد. اما این 
آن هم  داشت،  خاص  ویژگی  یک  طراحی اش  در  محصول 

یک کیبورد QWERTY فیزیکال!
صفحه  این چنین  از  که  دستگاهی  است  طبیعی  خب 

ازگوشهوکنار
دانستنی های سیستم عامل   اندروید
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کلید  صفحه  از  خبری  آن  در  دیگر  می برد،  بهره  کلیدی 
مجازی نباشد!

که  نمی کردند  فکر  گاه  هیچ  اندروید  سازندگان  احتماال 
به همین  و  و بزرگ شود  این حد رشد کرده  تا  محصولشان 

دلیل به این کیبورد اصا فکر هم نکرده بودند!
به سرعت متوجه  اندروید  اما خوشبختانه مهندسین طراح 
این موضوع گردیده و برای بهبود آن وارد عمل شدند. تنها 
شش ماه بعد، اندروید 1٫5 موسوم به کیک خامه ای عرضه 
شد. یکی از مهم ترین به روزرسانی های این نسخه، موضوعی 
بود که تا به امروز بر روی تمام نسخه ها حفظ شده و حتی 
که  ویژگی  است.  مجازی  کیبورد  آن هم  است،  یافته  بهبود 

دیگر هیچ گاه از اندروید حذف نخواهد شد.
چرخه اجرای یک Activity در اندروید

های  حالت  مرگ  لحظه  تا  تولد  لحظه  از  اکتیویتی  هر 
مختلفی رو میگذرونه. حالت هایی که به درخواست کاربر و 
  Activity به دستور اندروید اجرا میشن. در زیر 4 متد اصلی

رو داریم
1- یک اکتیویتی در اولین مرحله باید ساخته بشه و آماده 

فعالیت باشه
protected void onCreate(Bundle 
savedInstanceState) {
super.
onCreate(savedInstanceState);
//Your Code
}

2-  بعد از اینکه اکتیویتی ساخته شد میره رو حالت اجرا
protected void onResume() {
super.onResume();
//Your Code
}
3-  وقتی  کارتون موقتا با اکتیویتی تموم و یه جای دیگه کار 

دارید ولی برمیگردید
protected void onPause() {
super.onPause();
//Your Code
}
از شرش  و الزمه  تمومه  اکتیویتی  با  کارتون کا  وقتی    -4

خاص بشید
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
//Your Code
}
پیچیده  و  گسترده  مقوله ای   Activity یک  اجرای  چرخه 
است و موارد ذکرشده فقط در حد معرفی بود. در صورتی 
دارید  اون  نویسی  برنامه  و  اندروید  یادگیری  به  تمایل  که 
 nikAndroid.com سایت  به  حتما  می کنیم  پیشنهاد 

سربزنید.

موارد موجود در این پکیج ارزشمند

بیش از 100 ساعت فیلم آموزشی
تمامی نرم افزارها و برنامه های الزم جهت شروع برنامه نویسی
ده ها سورس و مثال کاربردی از برنامه های مختلف اندرویدی

پشتیبانی تخصصی آناین برنامه نویسان به مدت 3 ماه

قیمت بسته: 145 هزار تومان

اطالعات بیشتر و خرید بسته:
http://daneshjooyar.com/shop2/?p=989

پیشنهاد ویژه
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در شماره قبلی ماهنامه دانشجویار درباره بازار کار رشته کامپیوتر 
به یک دیدگاه کلی رسیدیم و از مزایای کار در بازار آزاد نسبت به 

ادارات دولتی با خبر شدیم.
حال قصد داریم در این شماره به بررسی کلی و موضوعی یکی از 

شاخه های رشته کامپیوتر، در بازار کاری امروزی بپردازیم.
در شماره قبلی به تفصیل شاخه های رشته کامپیوتر را بررسی 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به صورت عمده به  شاخه های 
نرم افزار شامل )برنامه نویسی و خدمات( ، سخت افزار )فروش 
و خدمات(، شبکه )نصب، پشتیبانی، امنیت و ...(، گرافیک و 
... تقسیم می شود و طبق قراری که گذاشته شد در هر شماره 
یکی از شاخه ها و یا زیرشاخه های رشته کامپیوتر برای بازار کار را 

بررسی، و به جزئیات آن خواهیم پرداخت.
در این شماره برای شروع کار قصد داریم برنامه نویسی تحت 

پلتفرم .net  را به صورت کامل بررسی کنیم.
یکی از قوی ترین و مطمئن ترین پلتفرم های برنامه نویسی که 
امکان دریافت خروجی و یا ساخت نرم افزار برای محیط های وب، 

ویندوز و موبایل مهیا کرده است محیط .net است.
طبق تجربه ای که در طی سال های اخیر در برخورد با زبان های 
برنامه نویسی مختلف به دست آورده ایم ، هر زبان برنامه نویسی در 
صورتی که شرایطی همچون محیط یا ide  قدرتمند، پشتیبانی 
قوی و توسعه و پایداری را دارا باشد می تواند به عنوان یک زبان 
برنامه نویسی و یا پلتفرم دارای طرفدار و کاربرپسند شناخته شود.
پلتفرم .net  در حال حاضر همه این موارد را پوشش داده و دارای 
  visual studio یک محیط توسعه بسیار قوی و حرفه ای به نام
است که امکان برنامه نویسی و توسعه نرم افزار در محیط های 
دارای  خاطر  همین  به  و  می دهد  برنامه نویس  به  را  مخلتلف 

است.  کشورها  همه  نویسان  برنامه  بین  در  زیادی  محبوبیت 
با توجه به عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور ایران و عدم 
پرداخت هزینه برای استفاده از این پلتفرم و محیط توسعه قوی به 
محبوبیت خیلی خوبی رسیده است و تعداد زیادی از افراد حاضر 
در جامعه برنامه نویسی را به سمت خود سوق داده است. خاصه 
در یک کام اینکه، پیشنهاد می کنیم این پلتفرم و محیط را برای 

برنامه نویسی انتخاب کنید!
دولتی  سازمان های  توسط   91 سال  در  که  آماری  توجه  با 
در  انجام شده  پروژه های  ارائه شده است ۸5 درصد  ذی ربط 
ایران پروژه هایی از نوع بانک اطاعاتی بوده، یعنی پروژه هایی 
که به نوعی با ثبت اطاعات و گزارش گیری های مختلف و موارد 
مربوط به این سروکار دارند. از این حیث نیز اگر پلتفرم .net  را در 
نظر بگیریم با توجه به وجود دیتابیس قوی sql  در کنار آن و ارائه 
توسط شرکت مایکروسافت دارای قدرت مضاعفی نسبت به سایر 

زبان های برنامه نویسی است.
همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم در پلتفرم .net  با تکنولوژی ها 
و زبان های مختلف امکان برنامه نویسی را داریم. دو زبان قوی و 
پرطرفدار این پلتفرم، زبان هایC#  وVB.NET  هستند که با 
استفاده از آن ها می توانیم برای سکوهای وب، ویندوز و موبایل 

برنامه نویسی کنیم.
برای برنامه نویسی تحت ویندوز در محیط ویژوال استودیو امکان 
انتخاب زبان برنامه نویسی یعنی C#  و VB.NET را داریم که با 
توجه به مورد انتخابی، سینتکس و روش طراحی متفاوت خواهد 

بود.
ویندوز  تحت  اپلیکیشن های  در  هم  پروژه ها  ظاهر  لحاظ  از 
امکان استفاده از ویندوز فرم های معمولی، WPF  و رابط مترو 
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دانشجویار  وب سایت  در  البته  صد  در  که  داریم  اختیار  در  را 
آموزش های کاملی برای بحث طراحی نرم افزارهای مختلف 
به صورت پروژه محور موجود است که برای کسب آموزش های 

تکمیلی می توانید به آن مراجعه کنید.
برای    ASP.NET تکنولوژی  از  وب  تحت  پروژه های  در 
  #C برنامه نویسی استفاده می کنیم که خود می تواند با 2 زبان
و VB.NET نوشته شود و برای طراحی صفحات وب در این 

محیط باید از html , css , javascript  و ... استفاده کنیم.
برای پروژه های سیستم عامل های موبایل امکان برنامه نویسی 
محیا  خوبی  به  اندروید  عامل  سیستم  و  فون ها  ویندوز  برای 
شده است که مورد دوم دارای طرفدار بیشتری بوده و در منابع 

فارسی کمتر به آن پرداخته شده است.
  xamarin با فریم ورک  monoبرنامه نویسی اندروید تحت نام پروژه
به محیط ویژوال استودیو اضافه می شود و امکان کد نویسی برای 

این سیستم عامل را محیا می کند.
حاال بریم سراغ صحبت های خودمونی تر  و بازاری و کاری تر...

دوستان عزیز بعد از اینکه همه این موارد رو یاد گرفتین و به 
برنامه نویسی هر کدام از زبان های موجود یا قابل اجرا در یکی 
از سکوهای باال مسلط شدین باید برین سراغ بازار کار و سراغ 

گرفتن پروژه و پیاده سازی کار!
چند نکته مهم هست که باید حتما مورد توجه قرار بگیره:

1- منتظر پروژه های برنامه نویسی  نمونین و اینکه یکی بیاد 
و  مختلف  اصناف  سراغ  برین   بده،  سفارش  پروژه  بهتون  و 

پیاده سازی ایده های خوب برای بهترشدن کارشون رو بهشون 
پیشنهاد بدین. حتی اگرشده برای نفر اولی که کار رو بهش ارائه 
دادین رایگان انجام بدین و از این اینکه به درآمد نرسه نترسین، 
کاری که کیفیتش خوب باشه و خوب ارائه بشه مشتری خودش 

میاد دنبالش.
اول خوب دربارش مطالعه  نکنین.  رو سریع شروع  پروژه   -2
کنین، موارد مشابه رو بررسی کنین، مطمئن بشین که از عهده 

کار برمیاین بعد برین سراغش و شروعش کنین.
3- شروع که کردین، اول نرین سراغ کدنویسی، اول داکیومنت 
کنین، برنامه ریزی کنین، دیتابیس رو تحلیل و پیاده سازی کنین، 

به مشتری ارائه کنین، بعد برین سراغ برنامه نویسی! 
و  شی گرایی  صورت  به  حتی االمکان  رو  برنامه نویسی   -4

استاندارد انجام بدین.
5- بعد از اتمام پروژه حتما مستندات کاملی براش ارائه بدین که 
مشتری راهنما و مستندات رو ببینه و همه چیز رو سریع بگیره، 
این توی تبلیغ و پشتیبانی سیستم و نرم افزارها خیلی بهتون 

کمک میکنه.
6- بازاریابی رو حرفه ای انجام بدین ، اگر مشتری نیومد سراغتون 
شما برین سراغش، به هر قیمتی که شده بهش بفهمونین که 
بخره، توی رشد کارش کمکش میکنین، مهم ترین مسئله در این 

کار جلب اعتماد مشتری شماست.
بقیه موارد در شماره بعد مجله بررسی خواهد شد. موفق و سرفراز 

باشید.

بازار کار از آن شماست...
تا  که   C# آموزشی  مجموعه  ویژه ترین  و  کاملترین 

به حال دیده اید!
قیمت بسته: 185 هزارتومان

اطالعات بیشتر و خرید بسته: 
http://daneshjooyar.com/shop2/?p=983

پیشنهاد ویژه
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وقتیکه
ویـــروسها

ماتمیشوند!
چگونه خودمان ویروس هایمان را به صورت دستی  از بین ببریم؟
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فصل دوم:
Registry آشنایی با

در فصل قبل با راه های شناسایی ویروسی بودن سیستم آشنا 
شدیم. مرحله  بعد برای ویروس یابی دستی، بازگرداندن اجزایی 
است که ویروس آنها را به حالت غیرفعال درآورده است. بطور مثال 
ویروس گزینه Folder Option را غیرفعال کرده است و یا اجازه 
دسترسی به Task Manager را به ما نمی دهد. ما باید بتوانیم 
این گزینه ها را به حالت قبل برگردانیم. برای این کار ما می توانیم 

از طریق Registry ویندوز عمل کنیم. اما ابتدا الزم است تا ما با 
Registry و قسمت های مختلف آن آشناشویم. 

Registry چیست؟
ویندوز  بخش های  اصلی ترین  و  مهم ترین  از  یکی   Registry
است. در واقع مکانی است که در آن تمام تنظیمات نرم افزارها 
و سخت افزارها ثبت شده اند و سیستم عامل در حین اجرا بطور 
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مکرر به آن رجوع می کند. 
آن  در  تغییر  هرگونه  که  دارد  اهمیت  نظر  این  از  بخش  این 
می تواند تأثیر بسزایی بر عملکرد کل سیستم بگذارد. به همین 
دلیل معمواًل Registry از دید کاربران عادی به دور است. اما 
کاربران حرفه ای می توانند از طریق ابزار تعبیه شده در ویندوز 

مانند Registry Editor به آن دسترسی پیداکنند. 
نحوه دسترسی

برای دسترسی به تنظیمات Registry در منوی Run عبارت 
 Registry را می زنیم تا پنجره ی Ok را وارد کرده و کلید Regedit

Editor نمایش داده شود.
این پنجره شامل دو قسمت است. در قسمت چپ کلیدها قرار 

دارند که شامل گزینه های زیر می شوند:
تنظیمات  شامل  کلید  این   : HKEY_CLASS_ROOT  •

عمومی ویندوز و پسوند فایل ها است. 
• HKEY_CURRENT_USER: این کلید شامل تنظیماتی 
مخصوص کاربر جاری سیستم است. یعنی هر تنظیمی که در 
این قسمت انجام دهیم فقط بر روی کاربر جاری اعمال خواهد 

شد.
شامل  کلید  این   :HKEY_LOCAL_MACHINE  •
تنظیماتی است که به طور سراسری اعمال می شود. یعنی 
هر تنظیمی که در این بخش انجام دهیم بر روی کلیه کاربران 

اعمال خواهدشد. 
• HKEY_USER: این کلید شامل تنظیماتی برای کاربران 

سیستم است. 
شامل  کلید  این   :HKEY_CURRENT_CONFIG  •

تنظیمات مربوط به پیکربندی سخت افزار موجود است. 
بخش کلیدها در پنجره  Registry Editor  مانند صفحه پوشه ها 
در Explorer دارای یک ساختار درختی است. پنج کلید فوق 

که به آنها اشاره شد، کلیدهای ریشه هستند. همه  این کلیدها 
در زیرمجموعه  خود دارای کلیدهایی هستند. اغلب اوقات برای 
دستیابی به کلید مورد نظر باید تا چند سطح در این سلسله 
مراتب پایین برویم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، 
نوار وضعیت و یا همان Status bar مسیر دقیق دستیابی به کلید 

جاری را نمایش می دهد . 
در سمت راست پنجره  Registry Editor گزینه هایی وجود دارد 
که به آنها Value می گوییم و مقداری که هر یک از آن ها می گیرد 

را Data می نامیم.  
حال که با Registry تا حدودی آشنا شدیم، بررسی می کنیم که 
چگونه می توان از طریق این بخش از ویندوز با ویروس با مقابله 

کرد.
فرض کنیم یک ویروس گزینه Task Manager سیستم ما را 
غیرفعال کرده و اجازه  دسترسی به آن را نمی دهد. برای اینکه 
بدانیم ویروس چگونه این کار را انجام داده است و همچنین 
بتوانیم این گزینه را فعال کنیم به Registry مراجعه می کنیم. 
بدین منظور پنجره Registry Editor را باز کرده و به مسیر زیر 

می رویم:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\Current_Version\Policies\system
نکته : اگر مسیر فوق در پیش فرض Registry موجود نبود 
کلید   Policies کلید در  کنید  فرض  بسازیم.  آن را  می توانیم 
 Policies وجود ندارد. برای ساختن آن بر روی کلید System
انتخاب  را   Key گزینه New از قسمت و  کلیک راست کرده 
 System می کنیم تا کلید مورد نظر ساخته شود و نام آن را نیز به

تغییر می دهیم . 
بعد از رفتن به مسیر مورد نظر در سمت راست کلیک راست 
 DWORD یک متغیر از نوع New کرده و از طریق گزینه ی
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 Disabletaskmgr ایجاد می کنیم. نام این متغیر را به Value
تغییر می دهیم. با دابل کلیک بر روی آن و باز شدن پنجره  مورد 

نظر مقدار آن را برابر با 1 قرار می دهیم.
حال اگر بخواهیم به Task Manager ویندوز مراجعه کنیم، می 
بینیم که این گزینه غیر فعال شده است. ویروس نیز با انجام 

 Task ،همین تنظیمات و دستکاری ها
برای  می کند.  فعال  غیر  را   Manager
پنجره  در  است  کافی  آن  کردن  فعال 
قبل  به همان مسیر   Registry Editor
رفته و مقدار متغیر Disabletaskmgr را 
برابر با 0 قرار دهیم و یا آن را با فشردن 
 Task پاک کنیم. با این کار Delete کلید

Manager فعال می شود. 
گاهی اوقات مشاهده می کنیم که در 
فعال  غیر   Folder Option ما  سیستم 

شده است و دسترسی به آن ممکن نیست. برای اینکه بتوانیم 
آن را به حالت فعال بازگردانیم باز هم از طریق Registry عمل 
می کنیم. بدین منظور پنجره  Registry Editor را باز کرده و به 

مسیر زیر می رویم:
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\Current_Version\Policies\Eploree
ایجاد   DWORD Value نوع  از  متغیر  یک  راست  سمت  در 
می کنیم و نام آن را به Nofolderoptions تغییر می دهیم. با دابل 
کلیک بر روی آن و باز شدن پنجره  مورد نظر مقدار آن را برابر 1 

قرار می دهیم. 
کنیم  باز  منوی  Toolsرا   My computer  پنجره در  اگر  حال 
مشاهده میکنیم که Folder Options وجود ندارد. ویروس نیز با 
انجام همین تنظیمات این گزینه را غیر فعال می کند. برای فعال 
کردن آن کافی است در پنجره  Registry Editor به همان مسیر 
قبلی رفته و مقدار متغیر Nofolderoptions را برابر0 قراردهیم 
 Folder آن را پاک کنیم. با این کار Delete و یا با فشردن کلید

Options فعال می شود.
نکته: گاهی اوقات الزم است جهت اعمال تغییرات و تنظیمات 
انجام شده سیستمRestart  شود. جهت صرفه جویی در وقت، 
ما می توانیم از روش Restart سریع استفاده کنیم. بدین منظور 
پنجره  Task Manager را باز کرده و در زبانه Processes گزینه 
Explorer.exe را انتخاب و کلیدEnd Process را می زنیم. در 
مرحله  بعد از منوی File گزینه  Run New Task را انتخاب کرده 
 Ok را وارد کرده و کلید Explorer.exe و در کادر مورد نظر عبارت

را می زنیم. با این کار در واقع سیستم ما Restart  می شود. 
اگر سیستم ما ویروسی شده باشد ممکن است اجازه نمایش 
 Folder  فایل ها و پوشه های مخفی را ندهد. در واقع در پنجره
 Show hidden files, folders and  اجازه انتخاب گزینه Option
drivers را به ما نمی دهد. برای رفع این مشکل نیز می توانیم از 
 Registry Editor  استفاده کنیم. بدین منظور پنجره Registry

را باز کرده و به مسیر زیر می رویم:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\Current_Version\Explorer\Advanced\
Folder\Hidden\SHOWALL

تمام  )در   Ctrl + f ترکیبی  کلید  زدن  با  می توانیم  همچنین 
پنجره های ویندوز این کلید امکان جستجوی یک عبارت را به 
ما می دهد( در پنجره  Registry Editor و جستجوی عبارت 
SHOWALL  به مسیر فوق برسیم. دقت داشته باشید در پنجره  

مربوط به جستجو فقط تیک گزینه  Key را بزنیم.

در سمت راست متغیری تحت عنوان CheckedValue وجود 
 Show hidden دارد. اگر مقدار این متغیر برابر با 0 بود گزینه
پنجره  Folder Option عمل  در   files, folders and drivers
نمی کند و فایل ها و پوشه های مخفی نمایش داده نمی شوند و 
 Show اگر مقدار متغیر برابر با 1 بود این گزینه با انتخاب گزینه
hidden files, folders and drivers فایل ها و پوشه های مخفی 

نمایش داده خواهندشد.  
ویروس ها معموال ً در هنگام بارگذاری سیستم اجرا می شوند. 
برای اینکه ما بفهمیم آیا در سیستم ما نیز در هنگام بارگذاری 
ویروسی اجرا می شود یا خیر، می توانیم به Registry مراجعه 
کنیم. بدین منظور پنجره  Registry Editor را باز کرده و به مسیر 

زیر می رویم:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
WindowsNT\ Currentversion\Winlogon
در سمت راست متغیری تحت عنوان Shell وجود دارد که مقدار 
آن نباید چیزی جز Explorer.exe باشد. ممکن است ویروس 
به آخر این مقدار، مقدار دیگری را نیز اضافه کرده باشد. بعنوان 
اگر  که  داشته باشید  توجه   .Explorer.exe virus.exe مثال 
ما کل این مقدار و یا متغیر را پاک کنیم سیستم عامل بارگزاری 

نخواهدشد. 
یکی دیگر از تنظیماتی که می توانیم از طریق Registry برای 
جلوگیری از ویروسی شدن سیستم عامل انجام دهیم، بستن 
پورت های USB است. برای این کار پنجره  Registry Editor را 

باز کرده و به مسیر زیر می رویم: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Service\USBSTOR 
در سمت راست متغیری تحت عنوان Start وجود دارد که در 
حالت پیش فرض مقدار آن 3 است. این مقدار نشانگر آن است 
که USB فعال می باشد. برای غیر فعال کردن مقدار آن را به 4 
تغییر می دهیم و برای اعمال تغییرات سیستم را ریست می کنیم.
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مثلآبخوردنالگینکنید!
آموزش شکستن پسورد ویندوز 8 و 7
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شاید بعضی وقت ها برایتان اتفاق افتاده باشد که پسورد ویندوزتان 
را فراموش کرده باشید و هر کاری می کنید رمزعبور یادتان نمی آید. 
شاید در وهله ِی اول تنها راهی که برای خاص شدن از پسورد به 
فکرتان می آید نصب دوباره ویندوز باشد که البته با این روش شما 
مجبورید درایوی که در آن ویندوزتان را نصب کرده اید پاک کنید. 
البته می توانید ویندوز را در یک درایو دیگه نصب کنید که این راه 
هم مشکات خاص خودش را دارد. پیشنهاد می کنیم از روشی 
که قصد توضیح آن را داریم استفاده کنید و ببینید که عبورکردن از 
صفحه الگین ویندوز آن قدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.

وسایل مورد نیاز: یک عدد سی دی ویندوز
مراحل کار

1– ابتدا کامپیوتر را ریست کرده و سپس آن را از روی سی دی 
ویندوزی که دارید بوت کنید.

2–هنگامی که پیام زیر ظاهر می شود بر روی اینتر کلیک کنید.
3-   حاال بر روی دکمه next   کلیک کنید و در صفحه بعدی متن

repair your computer   را انتخاب نمائید. 
4– حال بر روی troubleshot  کلیک کنید و سپس طبق تصویر 
 command را انتخاب کرده و در این صفحه Advance option

prompt را انتخاب کنید تا برنامه cmd اجرا شود.
5– در این قسمت باید درایوی که در آن ویندوز نصب شده است را 
پیدا کنیم که ابتدا دستور C: را میزنیم تا وارد درایو c شده و سپس 
دستورdir  را وارد می کنیم تا محتویات درایو مورد نظر را مشاهده 
کنیم. همان طور که در تصویر میبینید  در این درایو فولدری به اسم 
windows  وجود ندارد پس در این درایو ویندوز نصب نشده است.
حاال دستور D:  را وارد می کنیم و سپس دستور DIR  را می زنیم تا 
محتویات درایو را مشاهده کنیم. همان طور که می بینید پوشه ای به 
نام windows وجود دارد پس ویندوز در این درایو نصب شده است.
 change مخفف کلمه( CD 6-  در این قسمت  با استفاده از دستور
directory  است و  برای جابه  جایی بین پوشه ها از آن استفاده می 

کنیم.( وارد پوشه System32 می شویم: 
دستور:

 cd windows\system32
  d.exe را به sethc.exe فایل rename سپس با استفاده از دستور
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تغییر نام می دهیم: 
دستور:

 rename sethc.exe d.exe
  sethc.exe را به  cmd.exe و حاال فایل

تغییر نام می دهیم:
دستور:

 rename cmd.exe sethc.exe
جایگزین    cmd.exe فایل کار  این  با 

فایلsethc.exe  شد.
از    exit دستور  از  استفاده  با  سپس 
را  کامپیوتر  و  می شویم  خارج  برنامه 

ریست می کنیم.
7-  پس از باال آمدن ویندوز در صفحه 
الگین کلید shift  را 5 بار فشار دهید تا 

برنامهcmd  بازشود. 
فرمان  خط  به  دسترسی  از  پس    -۸
)CMD( می توانیم با استفاده از دستور
net user  رمز حساب کاربری مورد نظر 
را تغییر دهیم. در این جا نام حساب 
پس  است   danshjooyar کاربری 

دستور ما به این شکل می شود:
دستور:

 net user daneshjooyar 1234
 1234 به   daneshjooyar رمز  االن 

تغییر کرد.
حاال با رمز جدید وارد می شویم.

از  استفاده  با  میتوانید  همچنین   –9
دستور net user username /add  و
net user username /delete  حساب 
کاربری بسازیم یا حذف کنیم و همین 
طور با تایپ explorer.exe  این برنامه 
بازمی شود و بدون نیاز به رمز می توانیم 

از ویندوز استفاده کنیم. 
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افزایشسرعتکدنویسی 
با کلید های میانبر

برنامه نویسان همیشه به دنبال راههای میانبر جهت دسترسی سریعتر به بخشهای مختلف برنامه می باشند. کلیدهای میانبر یکی از 
ابزارهای مهم و سودمند جهت تسریع کد نویسی و راحتی کار برنامه نویسان می باشد. در این بخش به معرفی این کلیدها می پردازیم.

لطفا توجه داشته باشید: در صورتی که با فشردن این کلیدها هیچ عملی رخ نداد حتما مسیر ذیل را پیگیری نمایید:
Tools > Import and Export Settings > Reset All Settings > No, just reset settings,... > Visual C# Development Settings 

توضیحاتکلید میانبر
کلید های میانبر عمومی

Ctrl+G انتقال به یک خط خاص؛ با فشردن این کلید و نوشتن شماره خط در پنجره ظاهر شده، مکان نما به آن خط منتقل
می گردد.

Ctrl+I جستجوی نموی  یا جستجوی لحظه به لحظه؛ این کلید را فشار دهید و شروع به تایپ کنید. در حین تایپ جستجو
انجام می شود و عبارات مشابه متن تایپ شده شما را می یابد.

Ctrl+[
یافتن باک معادل؛ اگر مکان نما در کنار ], [, ), (, }, { قرار بگیرد، با فشردن این کلید مکان نما به کاراکتر معادل 
آن منتقل می شود. یعنی اگر مکان نما در کنار پرانتز باز قرار داشته باشد با فشردن این کلید مکان نما به پرانتز بسته 

معادل آن منتقل می شود.
Ctrl+E,F
یا
Ctrl+K,F

مرتب کردن خطوط نامرتب متن انتخاب شده؛ همانطور که می دانید Visual Studio به صورت خودکار خطوط برنامه 
را مرتب می نماید. در برخی مواقع مثل زمانی که خطایی در کد وجود داشته باشد، خطوط برنامه مرتب نمی شوند. در 

این زمان شما می توانید با فشردن این کلید متن انتخاب شده را مرتب نمایید.
Ctrl+E,D
یا
Ctrl+K,D

مرتب کردن خطوط نامرتب کل برنامه؛ همانطور که می دانید Visual Studio به صورت خودکار خطوط برنامه را مرتب 
می نماید. در برخی مواقع مثل زمانی که خطایی در کد وجود داشته باشد، خطوط برنامه مرتب نمی شوند. در این 

زمان شما می توانید با فشردن این کلید کل خطوط برنامه را مرتب نمایید.

Ctrl+M,M
Expand )بازکردن(/ Collapse )جمع کردن( باک جاری؛ اگر در داخل یک باک باشید و این کلید را فشار دهید، 
باک را جمع می کند تا فضای کمتری اشغال کند و اگر مجددا این کلید را فشار دهید، باک را باز می کند تا متن آن 

نمایان شود.
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Ctrl+M,O جمع کردن( باک های برنامه و نمایش خط تعریف باکها؛ با فشردن این کلید کلیه باکهای برنامه جمع( Collapse
می شوند و فقط خط تعریف آنها نمایش داده می شود.

Ctrl+M,L
Expand )بازکردن(/ Collapse )جمع کردن( کل باکهای برنامه؛ با فشردن این کلید کلیه باکهای برنامه جمع 
می شوند تا فضای کمتری اشغال کنند و اگر مجددا این کلید را فشار دهید، کل باکها باز می شوند تا متن آنها نمایان 

شود.

Ctrl+Space
تکمیل دستورات ناقص و نیمه کاره و یا باز کردن پنجره هوشمند دستورات؛ اگر در زمان تایپ دستور بنا به دالیلی 
پنجره هوشمند تکمیل دستورات بسته شود با فشردن این کلید می توانید پنجره را باز کنید. برخی مواقع نیز در 

صورتیکه فقط یک دستور، مشابه حروف تایپ توسط شما وجود داشته باشد، آن دستور را تکمیل می نماید.
Ctrl+Shift
+Space

نمایش امضای )نوع، نام و تعداد پارامترهای ورودی، تعداد Override ها و نوع خروجی( متد؛ زمانی که در داخل 
پرانتز باز و بسته یک متد قرار دارید این کلید را بفشارید تا امضای آن متد را مشاهده کنید.

Alt+Shift
+F10

باز کردن Smart Tag؛ Smart Tag پنجره ای است که در یکی از شرایط ذیل، در زیر نام کاسها، interface ها، 
متدها، متغیرها و ... نمایان می شود:

- زمانی که نام یک متغیر، پارامتر، کاس، خصوصیت یا متد را تغییر دهید.
- زمانی که نام یک interface را در جلوی نام یک کاس و برای ارث بری بنویسید.

- زمانی که نام یک کاس یا interface را بنویسید و namespace آن using نشده باشد.
- زمانی که نام متدی را بنویسید که وجود نداشته باشد.

Ctrl+E,C
Comment یا توضیحات کردن خطوط برنامه؛ پس از انتخاب یک یا چند خط )توسط کلید مکان نما + Shift یا 
کشیدن ماوس( و فشردن این کلید، خطوط انتخاب شده به حالت Comment یا توضیحات در می آیند. همانطور که 

می دانید خطوط توضیحات در زمان اجرای برنامه، اجرا نخواهند شد.
Ctrl+E,U.شده Comment  کردن یا از توضیحات درآوردن خطوط UnComment

کلیدهای میانبر پنجره ها
Ctrl+Alt+L.؛ این پنجره شامل تمامی فایل ها، کاسها، پوشه ها و ... مرتبط با برنامه می باشدSolution Explorer نمایش پنجره

Ctrl+Alt+X ؛ این پنجره شامل تمامی کنترل ها و عناصری می باشد که برای طراحی و برنامه نویسیToolbox نمایش پنجره
برنامه های تحت ویندوز مورد نیاز است.

Ctrl+Alt+S های ایجاد شده به پایگاه داده و Connection ؛ این پنجره شامل تمامی سرورها وServer Explorer نمایش پنجره
منابع داده ای دیگر در Visual Studio می باشد.

Ctrl+Alt+C.؛ این پنجره شامل تمامی کاسهای ایجاد شده در پروژه و ارتباطات بین آنهاستClass View نمایش پنجره
Ctrl+Alt+O.؛ این پنجره تمامی مراحل اجرای برنامه، کامپایل و ... را لیست می کندOutput نمایش پنجره

Ctrl+Alt+I ،؛ در این پنجره می توانید دستورات مورد نیاز خود را سریعا و بدون کامپایل و اجرای برنامهImmediate نمایش پنجره
اجرا نمایید. به عنوان مثال در این پنجره بنویسید:)»MessageBox.Show)»Test تا پنجره پیغام نمایش داده شود.

Ctrl+Alt+E.هایی است که در دات نت وجود دارد Exception ؛ این پنجره شامل تمامExceptions نمایش پنجره

Ctrl+Alt+A
نمایش پنجره Command؛ در این پنجره شما می توانید با تایپ Command های Visual Studio آنها را اجرا نمایید 
و نیازی به دست گرفتن ماوس و انتخاب آنها نداشته باشید. به عنوان مثال تایپ کنید: File.NewProject تا پنجره 

ایجاد پروژه جدید باز شود.

Ctrl+Alt+T ؛ این پنجره شامل تمامی کنترل های موجود بر روی فرم و سلسله مراتب آنهاستDocument Outline نمایش پنجره
که دسترسی به کنترلها را راحت تر می کند.

Ctrl+\,E ؛ این پنجره شامل تمامی خطاهای موجود در برنامه جاری می باشد که قبل از اجرای برنامهError List نمایش پنجره
باید آنها را رفع کنید.

Ctrl+\,D ؛ اگرمکان نما را در کنار یک متغیر، فراخوانی متد، نام کاس و ... قرار دهید، باCode Difinition نمایش پنجره
فشردن این کلید پنجره ای باز می شود که به خطی از کد که محل تعریف آن متغیر است اشاره می کند.

Ctrl+\,T
نمایش پنجره Task List؛ هر برنامه نویسی وظایفی در زمان نوشتن یک برنامه دارد که مرحله به مرحله باید آن را 
انجام دهد. در برخی مواقع نیز نیاز به یادداشت هایی دارد که بعضی از کارهایش را فراموش نکند. در این پنجره برنامه 
نویسان می توانند مراحل کاری خود را یادداشت نمایند و یا Comment های موجود در برنامه خود را مشاهده نمایند.
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کلیدهای میانبر خطایابی و اجرای برنامه
F5و اجرای برنامه )Debugging( اشکال زدایی

Ctrl+F5 ؛ این عمل موجب می شود تا برنامه بدون در نظر گرفتن تغییرات )Debugging( اجرای برنامه بدون اشکال زدایی
جدید اجرا شود. یعنی برنامه بر اساس آخرین فایل اجرایی ایجاد شده در آخرین کامپایل اجرا خواهد شد.

Shift+F5 Source متوقف کردن برنامه در حال اجرا؛ ممکن است در زمان اجرای برنامه خطایی رخ دهد و کنترل اجرای برنامه به
Code منتقل شود. در این زمان می توانید با فشردن این کلید برنامه را متوقف نمایید.

Ctrl+Shift

+F5
 Source Code شروع مجدد برنامه؛ ممکن است در زمان اجرای برنامه خطایی رخ دهد و کنترل اجرای برنامه به

منتقل شود. اگر مایل بودید برنامه متوقف شود و مجددا اجرا گردد می توانید این کلید را فشار دهید.

F6 و خطایابی برنامه؛ اگر قبل از اجرای برنامه مایل بودید خطاها و مشکات برنامه را مشاهده و رفع عیب کنید Debug
می توانید از این کلید استفاده نمایید.

F10
اجرای خط به خط برنامه بدون ورود به متدها و کاس ها؛ با هر بار فشردن این کلید می توان برنامه را بصورت خط به 
خط اجرا کرد. با رسیدن کنترل اجرای برنامه به فراخوانی یک متد، فشردن این کلید موجب می شود تا متد به یکباره 

اجرا شود و کنترل اجرای برنامه به داخل متد منتقل نشود. این عمل برای کاسها و خصوصیات نیز صدق می کند.

F11

اجرای خط به خط برنامه با ورود به متدها و کاس ها؛ با هر بار فشردن این کلید می توان برنامه را بصورت خط به 
خط اجرا کرد. با رسیدن کنترل اجرای برنامه به فراخوانی یک متد، فشردن این کلید موجب می شود تا کنترل اجرای 
برنامه به داخل متد منتقل شود و دستورات داخل متد نیز به صورت خط به خط اجرا شوند. این عمل برای کاسها و 

خصوصیات نیز صدق می کند.

Shift+F11
رد شدن از باک جاری در حین اجرای خط به خط برنامه؛ در زمان اجرای خط به خط برنامه، اگر بخواهیم از اجرای 
خط به خط باک جاری جلوگیری کنیم و سریعا از آن رد شویم، می توانیم این کلید را فشار دهیم. این باک می تواند 

بدنه یک متد یا خصوصیت باشد.

Ctrl+F10 اجرای برنامه از ابتدا تامحل جاری مکان نما؛ اگر بر روی خطی از کد منتقل شویم و این کلید را بفشاریم برنامه اجرا می
گردد و با رسیدن به این نقطه متوقف می شود تا ما بتوانیم برنامه را بصورت خط به خط اجرا کنیم.

Ctrl+Shift

+F10

تعیین دستور بعدی برای اجرا در اجرای خط به خط برنامه؛ اگر در حین اجرای برنامه بصورت خط به خط، بخواهیم 
از اجرای برخی از خطوط برنامه انصراف دهیم و کنترل اجرای برنامه را به خط خاصی منتقل نماییم، به خط مورد نظر 

منتقل شده و از این کلید استفاده می کنیم.

F9
عامت گذاری/حذف عامت گذاری خطی از کد برای اجرای خط به خط برنامه؛ با فشردن این کلید خط جاری 
عامت گذاری می شود و برنامه در زمان اجرا با رسیدن به این نقطه متوقف می گردد تا بتوانیم برنامه را بصورت خط 

به خط اجرا نماییم.

Ctrl+F9 فعال یا غیرفعال کردن خط عامت گذاری شده؛ خط عامت گذاری شده را موقتا غیر فعال می کند و یا عامت غیر
فعال شده را مجددا فعال می کند.

عناوین دوره های موجود در این پکیج بی نظیر آموزشی عبارت اند از:
آموزش موضوع محور و پایه ای ASP.NET توسط استاد پاسبان - 20 ساعت آموزش

آموزش پروژه محور ASP.NET در قالب پروژه ی بزرگ فروشگاه آناین توسط استاد پاسبان 
-25 ساعت آموزش

آموزش پروژه محوراتصال به درگاه بانکی و ایجاد سبد خرید و … با ASP.NET توسط استاد 
پاسبان - ۸ ساعت آموزش

آموزش موضوع محور MVC 4 در ASP.NET توسط مهندس ابراهیمی – 6 ساعت
آموزش پروژه محور ASP.NET در قالب پروژه ی سیستم مدیریت محتوا توسط مهندس 

کانتر- 15 ساعت
دوره کامل آموزش Kendo UI توسط مهندس کانتر

دوره ی آموزش برنامه نویسی ASP و Csharp به صورت دوسکویی با دیتابیس مشترک در قالب 
پروژه مدیریت دانشگاه توسط مهندس کانتر

قیمت بسته: 110 هزارتومان
اطالعات بیشتر و خرید بسته: 

http://daneshjooyar.com/shop2/?p=992

پیشنهاد ویژه
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لوکال هاست آنالین )43(
بررسی معایب وردپرس و عمده ترین ضعف های آن )44(

)47(VPS  مروری بر سرورهای مجازی
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همیشه یکی از دغدغه های طراحان وب این بوده است که 
بتوانند سایتشان را با وسایل مختلف امتحان کنند؛ یعنی مثا 
پیش نمایشی از آن را در تبلت یا تلفن های هوشمند ببینن که 
البته امکاناتی هم دراین زمینه وجود دارد که پیش نمایشی 
ساده ارائه می دهد. مشکل فوق العاده مهم دیگری که بر سر 
راه طراحان وجود دارد دسترسی لحظه به لحظه به پروژه توسط 

کارفرماست.
در واقع شاید کارفرما تمایل داشته باشد تا از روند پروژه اطاع 
کامل داشته و ببیند فرضا پروژه طراحی سایتش در چه مرحله ای 
است. این درحالیست که شما هنوز سایت را برای بارگذاری در 

سطح وب آماده نکرده اید!
خب چاره چیست؟! ساده ترین راه چاره این است که همزمان 
کارفرمای شما در کنار شما حضور داشته باشد و از روند پروژه 
اطاع یابد!!! اما چاره دیگه ای هم وجود دارد و آن اینکه شما 
لوکال هاست خود را به وسیله NGROK آناین کنید. برای 

آشنایی با این روش با ما همراه باشید.
NGROK چیست؟

برای  ساده  افزار  نرم  یک   )en-grok )بخوانید   NGROK
از  استفاده  با  که  است  لینوکس  و  مک  ویندوز،  پلتفرم های 
پروتکل تونل زنی )Tunneling protocol( برای اشتراک گذاری 
لوکال هاست، یک آدرس عمومی به آن اختصاص می دهد و 
عاوه بر آن به شما این امکان را می دهد تا ترافیک تونل را کنترل 

کنید.
آموزش اتصال لوکال هاست )local host( به اینترنت

سایت  به  اول  اینترنت  به  لوکال هاست  اتصال  شروع  برای 
افزاری  نرم  بسته های  از  یکی  مراجعه کنید. حال   NGROK
موجود در سایت را با توجه به سیستم عاملتان انتخاب کنید. پس 

از اتمام دانلود، بسته را در محل دلخواه اکسترکت کنید.
حاال خط فرمان )CMD( را باز کنید و به محلی که برای نرم افزار 
 cd c:\ngrok به عنوان مثال انتخاب کرده اید مراجعه کنید. 

دریافت شده  بسته  اکسترکت  محل  در  می توانید  )همچنین 
 Open را نگه داشته و راست کلیک کنید و گزینه Shift دکمه
لوکال  آن  از  بعد  برگزینید.(  را   Command Window here
هاستتان را اجرا، و دستور ngrok 80/. را در خط فرمان تایپ 

کنید. تصویر زیر نمونه یک اتصال موفق است:
http://350c0f8e.ngrok. تصادفی  آدرس  فوق  درتصویر 
com به چشم می خورد که به لوکال هاست روی پورت ۸0 اشاره 
می کند. حال می توان آدرس فوق را برای کارفرمای خود ارسال 
کرده و یک پیش نمایش زنده از پروژه را در اختیارش قرارداد و 
به محض بستن CMD )یا ریست کردن لوکال هاست( اتصال 
 localhost:4040 آدرس به  مراجعه  با  همچنین  کرد.  قطع  را 

می توان ترافیک تونل را مدیریت کرد.
NGROK ویژگی های دیگر

برخوردار  زیر  مزایای  از   NGROK وبسایت  در  عضویت  با 
می شوید:

1- دریافت یک ساب دامنه ثابت
TCP 2- ایجاد تونل در

3- تعیین رمزعبور برای دسترسی
4- تونل کردن چندگانه و همزمان

البته با پرداخت مبلغی )به دالر( به عنوان donate می توانید یک 
ساب دامنه اختصاصی برای دسترسی به لوکال هاست خود ثبت 

کنید.

لوکالهاستآنالین
از رایانه خود به قلب اینترنت تونل بزنید!
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 Love that name, it( وردپرس  نام  به  عشقی  نام  با  وردپرس 
چه  و  توسعه دهندگان  برای  چه  است.  مشهور   )WordPress
برای اغلب کاربران. ما در اینجا قصد داریم که کمی این عشق 
را از ابعاد دیگری نیز مورد بررسی قراردهیم، زیرا ایمان داریم 
که  هستند  گلهایی  دنیا،  گلهای  خوشبوترین  و  زیباترین  که 
دوستشان  ما  اما  دارند،  را  خارها  خطرناک ترین  و  زشت ترین 
نامی   )Helga Moreno( مورنو  هیلگا  راستا،  این  در  داریم. 
آشناست که برای اولین بار در سال 2014، در تحقیقی مستقل، 
43 ایراد را بر وردپرس وارد آورد و به تشریح تک تک آنان پرداخت. 
وجه اهمیت این نقد بر وردپرس از آن جهت است که تقریبا تمام 
همکاران هیلگا و اغلب توسعه دهندگان وردپرس نیز در این امر با 
او اشتراکاتی داشتند و مهر تاییدی بر منطقی بودن و اعتبار این 
نقد زدند. این مقاله نیز، ترجمه نقد هیلگا مورنو بر محبوب ترین 
سیستم انتشار محتوا در تاریخ وب است که اولین بار با عنوان 
 WordPress Fans Beware: Main Disadvantages of
Using WordPress از منابع onextrapixel. از آنجا که تاریخ 
انتشار این مقاله، قبل از آپدیت وردپرس به نسخه های 4.1 و 
4.1.1 بود و اغلب نقدهای وارده در آپدیت های جدید وردپرس، 
به نوعی رفع مشکل شد، لذا بنده نیز از ترجمه مواردی که اکنون 
در وردپرس دیده نمی شوند و یا توسط نویسنده اصلی مقاله دیده 
نشده اند، جهت صرفه جویی در کلمات و وقت، پرهیز کرده و تنها 
موارد و نقدی را که هم اکنون نیز بر وردپرس و نسخه جدید آن نیز 

وارد است ترجمه و در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار داده ام.
در حالی که همگان وردپرس را ستایش می کنند، ما تصمیم 
دیگری  طور  و  شده  جدا  عده  این  از  مدتی  برای  که  گرفتیم 
به  استثنا،  یک  عنوان  به  و  کنیم  نگاه  وردپرس  ماجرای  به 
ناهماهنگی ها و ضعف های آن بپردازیم. قبل از هر چیزی ما 
از تمامی هواداران وردپرس درخواست داریم که واژگان ما در 

این نقد را به حساب توهین و یا تخریب این سرویس محبوب 
قرار ندهند. بیایید به شکل مستقیم به این موضوع بپردازیم: 
ما در مقابل چیزی شبیه به CMS قرار داریم که آن را توسعه 
می دهیم و برای آن قالب طراحی و تعریف می کنیم. ممکن است 
با خود بگویید که آیا اصا نقد چنین سرویس محبوبی که روزانه 
میلیون ها نفر از آن برای نشر محتوا استفاده کرده و میلیونها 
نفر دیگر نیز از این محتوا استفاده می کنند، چه لزومی دارد؟ 
اما مباحث توسعه وب، با محبوبیت سروکار ندارد و در جهت 
توسعه، به ضعف های هر چیزی حتی وردپرس می پردازد و این 

از بدیهیات توسعه وب است.
معایب و ضعف های اساسی در وردپرس

سایر  و  ما  نظر  نقطه  از  وردپرس  ضعف  جدی ترین   .1
توسعه دهندگان و فعاالن این عرصه، مشکات امنیتی آن است 
که آن را دائما در معرض خطر قرار می دهد. با توجه به این موضوع 
و رشد حرفه ای نرم افزارها در جهان در مقابل رشد و توسعه وب، 
می توان گفت که این یک واقعیت است که شما دائما در معرض 
این آسیب قرار دارید و این سیستم نیاز دارد که مدیر آن، دائما از 

نظر امنیتی و اطاعات امنیتی در سطح مطلوب باشد.
2. دومین ضعف وردپرس این است که به درستی و منطقی 
پیکربندی نشده است. به عنوان مثال: پیوندهای یکتا تنها زمانی 
کامل می شوند که شما به صورت دستی از افزونه های سئو، آن را 
بهینه و تثبیت کنید. این منطقی است که در پیکربندی دیگری 
مانند مبارزه با هرزنامه ها، وردپرس محکم پیکربندی شده که 
می تواند بسیار مفید باشد، اما آن چه مبهم و ضعف تلقی می شود 
و  شود  اختصاصی  می تواند  چگونه  امکان  این  که  است  این 
برای کل مجموعه نباشد. حقیقت این است که این سیستم، 
بسیار شلوغ پیکربندی شده است و بیش ازحد به مواردی در آن 

پرداخته شده که باید واضح و روشن می بودند.

بررسی
معایبوردپرس

وعمدهترین
ضعفهایآن
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منتشر  موضوعات  نمایش  نحوه  در  وردپرس  دیگر  ضعف   .3
شده است. )بخشی از permalink مشاهده مطالب بعد از نام 
دامنه( که بسیاری از کاربران حتی از آن اطاع نیز ندارند. این 
موضوعی است که به راحتی قابل تغییر است اما در ابتدا، این در 
حالیست که محتوای زیادی ممکن است منتشر شود تا کاربر این 

موضوع را بداند و این موضوع اغلب کاربر را به تعجب وامی دارد.
به  از فرایند پیکربندی multisite )شناخته شده  4. وردپرس 
عنوان شبکه( استفاده می کند که مبحثی عمیقا فنی است. اما 
یک ایده مفید شامل مرحله بندی سرور و محیط تولید محتواست 
که متکی بر این ویژگی است. ما در حال صحبت کردن با توسعه 

دهندگان در مورد DeployMint هستیم.
5 . وظایف کلیدی در ویرایشگر وردپرس مانند ایجاد انواع پست 
از  زیادی  تعداد  نوشتن  رده بندی می تواند شامل  و  سفارشی 
برای یک CMS می توانست  باشد، که  پیچیده  کدهای فنی 
بسیار دوستانه تر و راحت تر با رابط گرافیکی بهتری پیکربندی 

شود.
6. بی شک آموزش های وردپرس، ناسازگار و ناکافی نیست. 
اما در حال حاضر ممکن است شما از حجم آموزش ها دچار 
مشکات ادراکی شوید. حتی اگر از منابع معتبری استفاده 
کنید، معموال طول میکشد تا از میان انبوه آموزش ها، مشکل 

اصلی وبسایت خود را پیدا کنید.
هنگام  هستند.  ناقص  و  متناقض  وردپرس،  مستندات    .7
استفاده از این سیستم مدیریت محتوا، شما احتماال در سراسر 
صفحات برمیخورید که اغلب وقتی با آن سروکار دارید می توانید 
بفهمید که تا چه میزان ناقص هستند. همچنین این تابع ها 
غیر قابل شمارش و تعریف هستند و برای رسیدن به اصل هر 
موضوع، صاحب سایت را مجبور به صرف زمان زیادی برای 
بررسی کدهای منبع می کند که این ویژگی منفی در کل وردپرس 
مشهود است. در جای دیگر آمده که یک تابع خاص، شما را به 
جایی خاص و هدفی خاص میرساند اما هیچ سرنخی از آن چه 

انجام می شود و بعد از آن، به چشم نمیخورد.
۸. توسعه دهندگان وردپرس، هیچگونه پشتیبانی منظمی را 
در این باره ارائه نمی کنند و اغلب پشتیبانی ها توسط جامعه 
مشتاق کاربران به یکدیگر داده می شود. نتیجه این می شود که 

در انجمن پشتیبانی وردپرس سواالت زیادی بی جواب می ماند و 
یا بد و نادرست پاسخ داده می شود.

9 . افزونه ها و کارکرد آن برای باگرهای آماتور کارایی ندارد و اغلب 
باعث گیج شدن آنان می شود. بله اغلب آنان رایگان هستند و 
این بسیار خوب است، اما اینکه فرد مجبور است تعداد زیادی 
پاگین را الک و غربال کند و گاها ده ها خروجی بگیرد تا آنچه 
مورد نیازش است را پیدا نماید، نکته منفی این قضیه است. مورد 
دیگر اینکه شما اغلب در این افزونه ها میبینید که مدت زیادی 
گذشته که این افزونه ها آپدیت و پشتیبانی نشده اند و مابقی نیز 
توضیحات کاملی ندارند و این ممکن است به سادگی بعد از فعال 
کردن، وب سایت یک کاربر تازه کار را به هم بریزد و یا سازگاری 

سایتش را با مرورگرها خراب کند.
وباگ نویسی  موتور  یک  عنوان  به  همچنان  وردپرس   .10
شناخته  سایت ساز  یک  عنوان  به  هنوز  و  می شود  شناخته 
نمی شود. )هر چند بسیاری از مراجع و توابع آن در حال تبدیل 
شدن و رسیدن به استانداردهای سایت است و اغلب کدهای آن 

به سمت refactored شدن پیش می روند.( 
11 . این بسیار منطقی است که وردپرس منعطف است اما این 
سیستم تاکنون نتوانسته است یک سیستم مدرن باشد، چرا که 
به هک و کدهای PHP برای اضافه شدن امکانات جانبی ، به 
شدت وابسته است و توابع این هک ها نیز می توانند بسیار گیج 

کننده باشند.
در  موبایل  تلفن های  برای  ارتقا  و  امنیتی  خودکار  ارتقاء   .12
وردپرس بد نیست، با این حال، این ویژگی فانتزی بیشتر از یک 
برکت و رحمت، نفرین است. توصیه می شود برای حذف توانایی 
استفاده  مدیریت  محیط  از  پاگین  تم های  و  به روزرسانی ها 
شود، در غیر این صورت ممکن است وردپرس دچار عیب های 

به روزرسانی خودکار شود.
13 .  به عملکرد وردپرس متمرکز می شویم. یک سیستم مدیریت 
محتوا نیاز دارد که کمی در پردازش، شگفت انگیزتر عمل کند 
و این درحالی است که وردپرس، منابع بی حدی را می طلبد. 
)اغلب کاربران وردپرس نیز با مدیران سرور خود بر سر استفاده 
بیش از حد از منابع سرور، دائما درگیری دارند. مترجم( وردپرس 
معموال به سمت کل منابع سرور هجوم می برد که از آن استفاده 
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نماید، این موضوع زمانی مشکل ساز می شود که افزونه ها وارد 
معرکه می شوند و کاربر به استفاده از سیستم های قدرتمندی 
مجبور  قوی  هاست های  و   Bluehost یا   Hostgator مانند 

می شود.
14. وردپرس بر مبنای PHP نوشته شده است. این موضوع، 
سرعت  برای  که  می کند  ناراضی  را  توسعه دهنگان  از  برخی 

بخشیدن به کار خود، باید به سرعت PHP را بیاموزند.
15. در وردپرس، HTML / CSS / JS همگی ورم کرده و بزرگ 
هستند و شما نیاز به نصب HTML / CSS / JS minifiers دارید 
که CPU را نجات دهید. ویرایشگر WYSIWYG وردپرس نیز 
HTML را بد و سنگین تولید می کند و این در حالیست که اغلب 

تم ها و پاگین های وردپرس نیز ورم کرده و سنگین هستند.
بیشتر  دارد،  به عنوان خدمات وجود  وردپرس  آن چه در   .16
در خدمت صفحات و برگه هاست و کمتر در اختیار محتوا قرار 

می گیرد.
17. تم ها و پاگین های پرمیوم و تجاری وردپرس بسیار گران 

است و پشتیبانی به موقع و منظمی نیز ندارد.
دارد،  موبایل  نسخه های  برای  خوبی  امکانات  وردپرس   .1۸
اما همین موضوع می تواند برای افراد تازه کار با این سیستم، 

چالش هایی را در زمینه سئو به وجود بیاورد.
19.  استفاده از وردپرس به معنی مبارزه با پیش فرض نیست. 
وردپرس دارای یک میراث قوی به عنوان تمام سیستم عامل های 
وباگ نویسی ساده و کاسیک است. این بدان معناست که 
شما می توانید آن را نصب کنید و یک وباگ با عملکرد باال و 
در حال اجرا در دقیقه داشته باشید. اما افسوس، این میراث نیز 
بدان معنی است شما تعداد زیادی از پیش فرضها مانند پست، 
دسته، برچسب ها، صفحات و نظرات را یک جا دریافت می کنید. 
اگر می خواهید به تغییر این رفتار پیش فرض اقدام کنید دچار 

زحماتی می شوید.
یا  یوتیوب  مانند  بسیار جامعه محور  20. ساخت یک سایت 

فیس بوک در پلت فرم وردپرس می تواند یک چالش بزرگ باشد.
21. به طور کلی، وردپرس یک انتخاب عالی برای سایت هایی 
یا  و  مجات  هستند.  محور  محتوا  پایین،  به  باال  از  که  است 
و  نمونه کار، سایت رویداد،  وب سایت های خبری ، سایت های 

غیره بسیار کاربرپسند در وردپرس راه اندازی می شوند. اما برای 
سایت هایی که در اطراف محتوای ایجاد شده توسط کاربر، نیاز 
به جستجوی پیچیده از طریق کاتالوگ های بزرگی از محصوالت 
دارند، وردپرس می تواند خسته کننده و بسیار کند باشد. اگر شما 
بیشتر در مورد پاگین ها برای به دست آوردن قابلیت های مورد 
نیاز خود در در وردپرس فکر میکنید، شما احتماال باید برخی از 

سیستم عامل های دیگر را برای فعالیت خود در نظر بگیرید.
 HTML و CSS 22 . اصاح گرافیک در وردپرس، نیاز به دانش

دارد که تازه کاران را ناامید می کند.
SQL . 23 نمایش داده شده در وردپرس بسیار پیچیده است.

24 . گاهی اوقات وردپرس می تواند بیش از حد سنگین و کند 
عمل کند.

بحث و نتیجه گیری
ما رفته رفته بعد از خواندن این لیست نه چندان طوالنی، به 
جمع هواداران وردپرس برمی گردیم. اما از آن جا که این لیست 
توسط جامعه وب تهیه و مورد توجه قرار گرفته است، نمی توان 
به راحتی از آن عبور کرد. ما درک می کنیم که بسیاری از توسعه 
 esse  دهندگان با لیست باال اختاف نظر دارند. این لیست در
نیز منتشر خواهدشد و یک بار دیگر همه موارد ذکر شده در باال 
تکرار خواهدشد که نشان دهنده نقطه نظرات شخصی و تجربه 
مردمی است که با جنبه های منفی از وب سایت های در حال 
توسعه  وردپرس مواجه شده اند. اما بی شک مزایا و قدرت های 

وردپرس، بسیار بیشتر از معایب آن است.
وردپرس  با  هم چنان  که  دارد  دوست  نیز  مقاله  این  نویسنده 
کارکند و این به دلیل آن است که مزایای آن را چندین برابر بیشتر 
از معایبی که در باال گفته شده است می داند. با تمامی مواردی 
که در باال گفته شد، استفاده از سیستم وردپرس، بیش از این که 
دچار ضعف باشد، قدرتمند است. اما ما همچنان بر این باوریم 
که مقاله ما بر اساس مشاهدات افراد واقعی بوده است و حتی 
مشاهدات طرفداران سنتی و همیشگی وردپرس که دوست 

دارند همیشه وب سایتهای زیبا و جذاب وردپرس را ببینند.
منبع:

http://goo.gl/kos6aY
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مروری بر
سرورهایمجازی
VPS

)VPS )Virtual Private Server یا سرور مجازی، یک اصطاح 
در زمینه هاستینگ )Hosting( بوده، که در واقع همان ماشین 
 root دسترسی  امکان   VPS است.  مجازی سازی  با  مجازی 
استفاده  با  فراهم می کند.  را  نرم افزارهای سیستمی  و نصب 
با  و   Virtuozzo یا   Xen، vmware ESXI مانند  فن آوری  از 
بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و پیشرفته، یک سرور 
فیزیکی به چندین VPS با امکانات یکسان یا متفاوت تقسیم 
 VDS )Virtual عنوان  به  مجازی  سرور  از  گاهی  می شود. 

Dedicated Server( نیز نام می برند.
هر VPS وابسته به پلن آن، سهم خاصی از منابع سرور از قبیل 
به  را   )HDD( فضای دیسک سخت ،)RAM( حافظه اصلی
صورت اختصاصی و تضمین شده در اختیار خواهد داشت. به 
عنوان مثال، یک VPS می تواند 2 گیگابایت از 64 گیگابایت 
به همراه 50  به صورت تضمین شده  را  اصلی سرور  حافظه 
گیگابایت فضای هارد دیسک و 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه 
را در اختیار داشته باشد. این بدین معناست که بدون درنظر 
 VPS ،های موجود بر روی سرور VPS گرفتن میزان مصرف سایر
مورد مثال ما تحت هر شرایطی به 2 گیگابایت از حافظه اصلی 

سرور دسترسی خواهد داشت.
هر VPS که روی سرور اصلی ایجاد می شود کاما به صورت 
مستقل عمل می کند و هیچ ارتباطی با دیگر VPS ها ندارند، 
در نتیجـه VPS هـای موجود بر روی یک سـرور می توانند از 
سیستم های عامل متفاوت و نرم افزارهای مختلف و نسخه های 
 VPS متفاوتی از نرم افزار استفاده نمایند. به عنوان مثال، یک
عنوان  به   CentOS دارای  دیگری   ،Debian لینوکس  دارای 
سیستم عامل های سـرور خواهند بود. همین امر در رابطه با 
VPSهای با سـیسـتـم عامل وینـدوز نیـز صادق است. همچنین 
 ASP, PHP, نصب اختصاصی،  های   Name Server تعریف
و  نصب  دلخواه،  نسخه  با  برنامه ها  سایر  و   MySQL, .NET
اجرای کلیه برنامه ها، DLLها و... بطور کامل در کنترل و اختیار 

هر مشترک است.
سایر  با  مقایسه  در  VPSها  از  استفاده  مزایای  مهم ترین 
نسبت  ها   VPS کمتر  بسیار  هزینه  میزبانی،  سرویس های 
به  نسبت  عمل کرد  استقال  و  اختصاصی  سرورهای  به 
سرویس های نمایندگی )Resseller/Shared Hosting( است. 

به شکلی هزینه VPS ها در بسیاری از اوقات بسیار کمتر از 
هزینـه سـرورهای اختصاصـی بوده درحالیکه تمامی امکانات 

آن هـا را داراست.
در واقع این سرویس برای افرادی طراحی شده است که نیاز به 
سرور دارند اما هزینه های آن برایشان مقرون به صرفه نیست. 
و  معتبر   IP دلخواه  تعداد  به  می تواند   VPS هر  هم چنین 
 VPS ،اختصاصی نیز داشته باشد. در مجموع از دید کاربر نهایی
درست همانند یک سرور اختصاصی بوده و کاربر به هیچ عنوان 
تفاوتی را در نحوه عملکرد و کیفیت خدمات این دو مشاهده 

نخواهد کرد.
مزایای سرور مجازی )VPS( نسبت به میزبانی وب اشتراکی
 Administrator یا root کنترل: با دراختیار داشتن دسترسی
دهید،  تغییر  را  سرور  پیکربندی  می توانید  راحتی  به  شما 
در  وجه  هیچ  به  که  کنید  نصب  را  خود  نظر  مورد  برنامه های 

میزبانی اشتراکی مقدور نیست.
امنیت: فایل سیستم شما کاما مجزا از سایر مشتریان خواهد 
بود و مطمئن خواهید بود که از دسترس آن ها دور است و بدین 

ترتیب امنیت بیشتری برای شما تامین خواهد شد.
مجزا بودن و کارایی: سرور مجازی شما از منابع اختصاص یافته 
گارانتی شده برای خود به صورت کامل می تواند استفاده کند و 

کار مشتریان دیگر سرویس شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
مزایای سرور مجازی )VPS( نسبت به سرور اختصاصی

هزینه: در واقع شما همه قابلیت های یک سرور اختصاصی را با 
کسری از هزینه های آن خواهید داشت.

صورت  به  پشتیبان  نسخه  تهیه  سازوکار  اطمینان:  قابلیت 
لحظه ای امنیت داده های سرور مجازی را تضمین می کند.

سیستم های  در  شده  تعبیه  ابزارهای  پذیری:  مدیریت 
مجازی سازی )Xen, Virtuozzo و...( نصب برنامه ها، تغییر و به 

روزرسانی آن ها را فورا انجام می دهند.
استفاده از ظرفیت های خالی: هر سرور مجازی قادر است تا در 
صورت خالی بودن ظرفیت های سیستم و عدم استفاده از آن 
به وسیله سرور مجازی دیگر در صورت نیاز، از همه آن استفاده 

کند.
یک  برای  یافته  اختصاص  ارتقاءمنابع  پذیری:  انعطاف 
سرورمجازی، در صورت نیاز به منابع بیشتر به راحتی و بدون 
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نیاز به جابه جایی اطاعات و اختال بلندمدت در سرویس قابل 
انجام است.

ایمیل سرور کامًا اختصاصی: شما با داشتن VPS به ایمیل 
سرور خود که فقط مخصوص دامنه شما است و ایمیل های دامنه 
شما را مدیریت می کند دسترسی دارید و این به شما کنترل، 

کارایی و امنیت بیشتری خواهدداد.
پهنای باند باال: در هاست های اشتراکی اگر قصد دارید ترافیک 
بیشتری برای وب سایت خود در اختیار داشته باشید باید برای 
آن بهای بیشتری بپردازید و مدیران سایت های پربازدید دائما با 
نگرانی تمام شدن پهنای باند و افزایش هزینه ها روبرو هستند. 
سرورهای مجازی پهنای باند باالیی را برای شما فراهم می کند 
در  شما  سایت  اگر  می نمایند.  برطرف  را  شما  نگرانی های  و 
و  شود  لینک  بازدید  پر  اشتراک گذاری  بزرگ  وب سایت های 
سایت شما بر روی یک هاست اشتراکی میزبانی می شود حتما 
با مشکل مواجه خواهید شد و پهنای باند شما به سرعت مصرف 
اما در  از دسترس خارج گردد.  میشود و سایت ممکن است 
میزبانی های سرور مجازی )VPS( با در نظر گرفته شدن حافظه  
رزرو شده برای مواقع مورد نیاز و استفاده  غیر قابل پیش بینی در 
مواقع بحرانی مانند مواقعی که ترافیک سایت بسیار باالست این 

نگرانی برطرف خواهد شد.
سرور مجازی اختصاصی )VPS( برای چه کسانی می تواند 

مفید باشد؟
سرور اختصاصی مجازی )VPS( برای صاحبان وب سایت هایی 
که به منابع سیستمی بیشتر و قابل اطمینان تر نیاز دارند و 
و  تا سایت  و قصد دارند  بیشتری احتیاج دارند  ترافیک  به  یا 
الکترونیک   به تجارت  و  یا کسب و کار خود را گسترش داده 
گذاشتن  اختیار  در  با   VPS .است ایده آل  انتخابی  بپردازند 
قابلیت استفاده از سیستم عامل های مجزا و مستقل و قابلیت 
شخصی سازی باال می تواند برای صاحبان کسب و کار امنیت 

باالتری به ارمغان بیاورد.
معتبر  و  بزرگ  ارائه دهندگان  از  یکی  عنوان  به  برتینا  شرکت 
خدمات هاستینگ ایران با سابقه ای طوالنی در ارائه خدمات 
باکیفیت تضمین شده، همراه با پشتیبانی قدرتمند 724 )هفت 
روز هفته، 24 ساعت( تمامی ویژگی های مورد نیاز برای داشتن 
یک سرور مجازی را در قالب سرویس های »سرور مجازی نیمه 
اختصاصی« خود فراهم کرده است. سرویس های سرور مجازی 
این  اختصاصی  کاما  امکانات  از  استفاده  با  برتینا  شرکت 
شرکت )و نه به صورت Reseller( در ایران و کانادا به کاربران 
از  باال، استفاده  ارائه می شوند. قابلیت شخصی سازی بسیار 
تکنولوژی Hyper-v شرکت مایکروسافت، استفاده از بهترین و 
به روزترین سخت افزارها، تضمین آپ تایم بودن سرورها، امکان 
کامل  مدیریت  و   )image صورت  به  بکاپ  )تهیه   Snapshot
سرور مجازی از طریق کنترل پنل اختصاصی همگی از امکانات 
منحصربه فرد سرویس های VDS برتینا به شمار می روند. در کنار 
همه این موارد قیمت مناسب با توجه به کیفیت بسیار باالی 
سرویس ها، نشان از توجه شرکت برتینا به اصل مشتری مداری 
است. برتینا از معدود شرکت های ارائه خدمات هاستینگ در 
ایران است که به واقع پشتیبانی بدون وقفه و در هر لحظه از زمان 

را جامه عمل پوشانده است. 
شرکت برتینا با توجه به رسیدن عید نوروز تخفیفات ویژه ای را در 
ارائه این سرویس ها به خوانندگان عزیز ماهنامه دانشجویار تدارک 
دیده است. شما می توانید در جشنواره عیدانه ماهنامه دانشجویار 
که با همکاری شرکت برتینا برگزار می شود، سرویس های سرور 

مجازی شرکت برتینا را با تخفیف 30% تهیه کنید.
ماهنامه  مشترک  نظرسنجی  در  که  عزیزانی  برای  همچنین 
دانشجویار و شرکت برتینا شرکت کنند، عاوه بر پک های طایی 
دانشجویار، 10 سرویس هاستینگ به قید قرعه اهدا خواهدشد.

BERTINA.IR

شماهمدعوتشدهاید!
You are Invited!



تخفیف باورنکردنی

تخفیف باورنکردنی

 %70
ویژه محصوالت دانلودی

 %50
ویژه محصوالت پستی

این تخفیف ها ویژه شماست!
هیچ جای دیگری از دانشجویار نمی توانید این تخفیف ها را پیدا کنید.

فقط برای خوانندگان ثابت ماهنامه دانشجویار

www.daneshjooyar.com

کد تخفیف 

Magazine



Mag.Daneshjooyar.com


