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 مُذی وادری

 تزوامٍ وًیسی يیىذيسمذیز  

احتماال تسیاری اس ضما َىگام وصة تزوامٍ ای در یکی اس وسخٍ َای     

يیىذيس تا پیغامی مثتىی تزایىکٍ ایه تزوامٍ تزای اجزا ضذن ویاس تٍ 

دارد مًاجٍ ضذٌ ایذ ي اس طزفی   NET Framework.وسخٍ ای اس 

را ضزيع  NET.اگز ضما تٍ تاسگی تًسعٍ وزم افشار تحت چارچًب 

 چیست؟ NET Framework.التی اس قثیل سًاکزدٌ ایذ، 

ٍ چشا تایذ سٍی ػیؼسن ػاهل هقصذ ًصة تاؿذ؟ رٌّساى سا هـغَل کشدُ اػر. 

دس ایي ًَؿساس ػؼی هی ؿَد زا دیذ هٌاػثی اص ایي چاسچَب ًشم افضاسی اسایِ 

تِ  NET Framework.ؿَد ٍ ؿٌاخسی ػطحی اص چیؼسی ٍ ػولکشد 

خَاًٌذُ القا ؿَد.

    .NET Framework  ػالِ ای تشای ػیؼسن  21چاسچَب ًشم افضاسی

ػاهل ٍیٌذٍص اػر کِ زَػط هایکشٍػافر زَػؼِ دادُ هی ؿَد ٍ اص دٍ تخؾ 

 زـکیل ؿذُ اػر. ٍ FCL CLRاػاػی 

     FCL  ُکَزاُ ؿذFramework Class Library  دس ٍاقغ ّواى

هی تاؿذ کِ کالع ّا، ػاخساسّا ٍ  NET Framework.کساتخاًِ ػظین 

س کلی اؿیاء هخسلفی سا تشای اػسفادُ دس ساتط کاستشی، اسزثاط تا خایگاُ دادُ، تطَ

ایجاد گشافیک ّا، ػولیاذ سهض ًگاسی، تشًاهِ ّای ٍب ٍ هَاسد تؼیاسی دیگش دس 

اخسیاس زَػؼِ دٌّذُ ًشم افضاس قشاس هی دّذ. ایي کساتخاًِ زواها زَػط زین 

چگی ٍ ػاصگاسی دسًٍی تؼیاس هایکشٍػافر زَػؼِ دادُ ؿذُ اػر ٍ اص یکداس

 هٌاػثی تشخَسداس اػر. 

FCL .NET Framework ایي قاتلیر ّا سا دس زوام صتاى ّایی کِ اص 

 ّای اػسفادُ هیکٌٌذ تِ اؿسشاک هیگزاسد ٍ ؿوا تِ ساحسی هی زَاًیذ تا صتاى 
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ّای ایي کساتخاًِ  DLLٍ ... اص  #Visual BasicC# ، ،Jّای    

 اػسفادُ کٌیذ.

ّای اػسفادُ  DLLؿایذ تِ ایي فکش هی کٌیذ کِ هی زَاى تا قشاس دادى  

دس کٌاس فایل اجشایی تشًاهِ آى سا قاتل حول ٍ تی ًیاص اص  FCLؿذُ اص 

تش ػیؼسن هقصذ کشد، اها ایٌظَس ًیؼر!  NET Framework.ًصة 

 Commonیا  CLRتخؾ  NET.اسچَب دس ٍاقغ خایِ ٍ اػاع چ

Language Runtime  هی تاؿذ کِ تِ ػٌَاى هاهَسی دس صهاى

اجشا کذ تشًاهِ سا هذیشیر هی کٌذ ٍ ٍظایفی اص قثیل هذیشیر حافظِ ٍ 

زشد ّا سا دس کٌاس زاهیي اهٌیر ٍ خایذاسی اجشای تشًاهِ تشػْذُ داسد. تایذ 

ط تا صتاى هیاًِ یتشای اجشای کذ تشًاهِ فق CLRزَجِ داؿر کِ 

هایکشٍػافر دس زؼاهل اػر خغ ّش کذ ًَؿسِ ؿذُ دس ّش یک اص صتاى 

تایذ اتسذا تِ  NET Microsoft Intermediate.ّای 

Language (MSIL) CLR آى سا اجشا ٍ تِ  کاهدایل ؿَد ٍ ػدغ

 صتاى هاؿیي زثذیل کٌذ.

CLR ِاهکاى هی دّذ زا تسَاًذ هذیشیر ٍ صتالِ سٍتی  ایي یکداسچگی ت

حافظِ، هذیشیر خطا ٍ حفظ ػالهر ًَع دادُ سا تشای تشًاهِ ّای زحر 

. 

 

 NET اکٌَى هی داًیذ کِ اگش قصذ زَلیذ ًشم افضاس تا  .فشاّن آٍسد

سا داسیذ تایذ قثل اص ّش  NET Framework.اػسفادُ اص زکٌَلَطیِ 

چیض آى سا تش سٍی ػیؼسن ّذف ًصة کٌیذ اها ًگشاى ًثاؿیذ، ًؼخِ 

ّای جذیذ ٍیٌذٍص تؼسِ تِ صهاى ػشضِ آى ّا خَد داسای ًؼخِ ای اص 

.NET Framework  تِ صَسذ خیؾ فشض ّؼسٌذ ٍ تِ هشٍس صهاى

 ایي ّوخَاًی تیـسش ؿذُ اػر.
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 الیاس در محمذی

 مذیز تخص گزافیک

دس ایي تخؾ ػؼی ؿذُ کِ دس طی یک دٍسُ آهَصؿی, ًشم افضاس     

فسَؿاج سا تشای ؿوا هؼشفی ٍ ًحَُ کاس آى سا تشای ؿوا تاصگَ کٌین 

اتسذا ًشم افضاس فسَؿاج سا اجشا کٌیذ زا ٍاسد  .اهیذٍاسین کِ هفیذ ٍاقغ ؿَد

 هحیط آى  ؿَیذ.

 

ّواى طَس کِ هیثیٌیذ ایي هحیط اص قؼور ّای هخسلفی زـکیل ؿذُ اػر 

اتضاس کِ اص هْن کِ دس ایي قؼور ػؼی داسین ؿوا سا تا تخؾ ّایی اص ًَاس 

زشیي ٍ خشکاستشدزشیي قؼور ّای ایي هحیط اػر آؿٌا کٌین.  ایي ًَاس دس 

 .قؼور ػور چح هحیط ًشم افضاس قشاس داسد

 : Rectangular Marquee Tool 

جْر اًسخاب کشدى هشتغ ٍ یا هؼسطیل ؿکل ٍ چْاس گَؽ اػسفادُ هی 

هی زَاى تِ ؿکل سا تگیشین   Shiftؿَد ، اگش ٌّگام دسگ کشدى دکوِ

هشتغ اًسخاب سا اًجام داد ٍ گشًِ تِ ّش صَسذ چْاس گَؽ هؼسطیلی هی 

 .ؿَد ػول اًسخاب سا اًجام داد

 : Lasso Tool 

 ٍ تا جْر اًسخاب هحذٍدُ ای اص زصَیش تِ صَسذ آصاد اػسفادُ هی ؿَد
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 .حشکر هاٍع تِ ّش جْر هی زَاى اًسخاب دلخَاُ سا اًجام داد

   : Magic Wand Tool 

کِ تِ ػصای جادٍئی هؼشٍف هی تاؿذ ، تا ایي اتضاس هی زَاى تا اًسخاب یک 

خیکؼل اص یک سًگ زوام سًگْای ًضدیک تِ ایي هحذٍدُ سا اًسخاب کشد کِ 

هیسَاى اًسخاب دقیقی تا اػسفادُ اص زٌظیواذ هَجَد دس قؼور زٌظیواذ 

 .داؿر

  : Move Tool 

 . جْر جاتجائی اؿکال دس تَم اػسفادُ هی ؿَد

  : Crop Tool 

جْر خزف کشدى اضافاذ الیِ ّا کِ اص تَم کاس ها تیشٍى صدُ اػسفادُ هی 

 ؿَد تا دسگ کشدى ایي اتضاس سٍی صفحِ قؼور ػفیذ ؿذُ تاقی خَاّذ 

هاًذ ٍ قیور خاکؼسشی حزف خَاّذ ؿذ تا اّشم ّای هَجَد دس اطشاف 

 . هحذٍدُ اًسخاب ؿذُ هی زَاى اًذاصُ هحذٍدُ سا زغییش داد

  : Brush Tool 

یي اتضاس دقیقي هاًٌذ یک قلن سًگ کاس هی کٌذ، ؿوا هی زَاًیذ تا اًسخاب ا

سٍی تَم خَد تِ ّش ؿکل  Foreground سًگ دلخَاُ اص قؼور سًگ

دلخَاُ ًقاؿی کٌیذ، ؿوا هی زَاًیذ تا زغییش فیلذ زٌظیواذ ایي اتضاس ػخسی 

 .ٍ ًشهی ٍ ػطح هقطغ قلن خَد سا زغییش دّیذ

  : Pen Tool 

ػول هی کٌذ ٍ هی زَاى هقاطؼی هاًٌذ ًَک هذاد سا  Brush هاًٌذ اتضاس

 داؿر.

  : Clone Stamp Tool 
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تا اػسفادُ اص ایي (ػول هی کٌذ  Healing Brush زقشیثا هاًٌذ اتضاس 

اص یک قؼور اص زصَیش ًوًَِ تشداؿسِ هی  Alt اتضاس ٍ تا گشفسي کلیذ

ؿَد ٍ دس ّش کجا اص زصَیش اگش ها ػول کلیک ٍ دسگ هاٍع سا اًجام 

دّین ّواى قؼور اًسخاب ؿذُ اٍل سٍی قؼوسی کِ هاٍع سٍی آى 

تا ایي زفاٍذ کِ قؼور اًسخاب ؿذُ تا فـاس ) ؿَداػر سیخسِ هی 

تِ طَس کاهال دقیق ٍ تِ سًگ خَد آى قؼور سٍی قؼور  Alt کلیذ

 .جذیذ سیخسِ هی ؿَد ٍ هاًٌذ یک هْش طالزیٌی ػول هی کٌذ

   : History Brush Tool 

تا ایي اتضاس ٍ تا کلیک کشدى سٍی ّش هحذٍدُ ای کِ اص صهاى تاص کشدى 

زغییشاذ دادُ ایذ سا تِ حالر قثل تش هی گشداًذ ٍ فایل سا  فایل سٍی آى

 .تِ حالر اٍل تاص هی گشداًذ

زا اتٌجا تا تخـی اص ًَاس اتضاس آؿٌا ؿذیذ. دس قؼور ّای تؼذی تیـسش  

تِ ایي تخؾ ٍ تخؾ ّای دیگش ًشم افضاس فسَؿاج هی خشداصین ٍ حاال 

م افضاس آؿٌا ّؼسٌذ ٍ  چٌذ زشفسذ ػادُ تشای دٍػساًی کِ تیـسش تا ایي ًش

 هوکي اػر ٌّگام کاس تا ایي ًشم افضاس هَسد 

 

 

 

  اػسفادُ آًْا قشاس تگیشد.

 زشفٌذّا:

تؼذ اص اًسخاب یک هحذٍدُ هی زَاى تا ًگِ  Shift وِکتا اػسفادُ اص د  #

داؿسي ایي دکوِ هحذٍدُ دیگشی سا ًیض تِ ّواى هحذٍدُ اًسخاب ؿذُ اٍل 

هی زَاى قؼوسی اص هحذٍدُ اًسخاب ؿذُ قثل  Alt گشفسي دکوِاضافِ کشد ٍ تا 

 . سا اص آى کن کشد

 اگش دس ٌّگام دسگ کشدى یا ّش کذام اص اتضاسّای اًسخاب دس فسَؿاج کلیذ  #

Space  سا ًگْذاسیذ هی زَاًین هحذٍدُ اًسخاب ؿذُ سا تا حشکر هاٍع

 . جاتجا کٌیذ

  زصَیش سا تاص کشدُ هذل آى سا اتسذا تشای زغییش دادى یک سًگ دس زصَیش #

CMYK  ُی هیکٌین ػدغ اص خٌجش Image/Ajustment/Selectiv 

Color  ُتاص هیـَد سًگ دلخَاُ سا اًسخاب هی  یا سا اًسخاب هیکٌین. خٌجش

هخسلف آى سًگ دسزصَیش زغییش هی  یکٌین ٍ تا جاتِ جا کشدى هقذاس سًگ ّا

  اص خاسچِ یدیگش یکِ تخَاّین ًوًَِ سًگْا یکٌذ. دس کاس طشاحی خاسچِ ٌّگاه

 .طشاحی ؿذُ سا زْیِ کٌین اص ایي سٍؽ اػسفادُ هیکٌین
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 مجیذ رضاپًر

 مذیز تخص يیىذيس

ّای ٍیٌذٍص ّفر سا داسد تا ایي  ّواى ٍیظگی ٍیٌذٍص جذیذ هایکشٍػافر    

ّا تِ آى اضافِ ؿذُ ٍ زَاًایی آى تْثَد خیذا کشدُ  زفاٍذ کِ تشخی قاتلیر

تِ ًام صفحِ اػساسذ صشف  ۸هْوسشیي زغییش ظاّشی ٍیٌذٍص اػر. اگش اص 

ًظش کٌین اص ًظش ساتط کاستشی زفاٍذ صیادی تیي ٍیٌذٍص ّفر ٍ ّـر ًیؼر 

ػاهل خَد سا اسزقا دّیذ. دس  خغ ًگشاى کاس تا ٍیٌذٍص ّـر ًثاؿیذ ٍ ػیؼسن

 .دّین ایي هطلة ًصة ٍیٌذٍص ّـر سا قذم تِ قذم ًوایؾ هی

 

خغ اص ؿشٍع ًصةاٍلیي صفحِ   

 

 .دس خٌجشُ دٍم تایذ صتاى ػیؼسن، قالة ًوایؾ صهاى ٍ صتاى کیثَسد سا اًسخاب کٌیذ

 

 کلیک کٌیذ. Install Nowسٍی دکوِ 

ّای هسٌَػی داسد کِ هؼوَال دس اهکاًاذ قاتل اسایِ اص ًظش  ٍیٌذٍص ّـر ًؼخِ

ػولکشد ػوَهی آًْا هذیا ٍهَسدّای دیگش تا ّن زفاٍذ داسًذ ٍلی  ؿثکِ، هالسی

 یکؼاى اػر.
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هایکشٍػافر ؿشایط حقَقی اػسفادُ اص ٍیٌذٍص سا اػالم قؼور تؼذ کِ ػادُ اػر، دس 

زیک  I accept licence termsکشدُ اػر ٍ تشای اداهِ ًصة تایذ کٌاس گضیٌِ 

ّای قثلی آخذیر کٌیذ یا یک ًؼخِ جذیذ ًصة  زَاًیذ ٍیٌذٍص سا سٍی ًؼخِ هیٍ  تضًیذ

ٍم یک ٍیٌذٍص زویض اص هاًذ ٍ دس حالر د ّای قثلی ؿوا تاقی هی کٌیذ. دس حالر اٍل فایل

 ؿَد. اتسذا ًصة هی

 

ٍ  کلیک کٌیذ Nextخَاّیذ ٍیٌذٍص دس آى ًصة ؿَد سا اًسخاب ٍ سٍی  دسایَی کِ هی

 2۱هشحلِ اصلی ًصة ؿشٍع ؿذ ٍ تایذ هٌسظش تواًیذ. ایي صهاى هوکي اػر اص ػدغ 

 دقیقِ زا یکؼاػر هسغیش تاؿذ.

 

ّا زَػط یٌذٍص  اًذاصی ػشٍیغ ّا ٍ اجشای زٌظیواذ ٍ ساُ ٍقسی هشاحل کدی فایل

ػاصی کٌیذ ٍ آى سا هطاتق خَاػر  زوام ؿذ ًَتر ؿوا اػر زا ٍیٌذٍص سا ؿخصی

خَد زغییش دّیذ. سًگ هَسد ػالقِ خَد سا اًسخاب ٍ یک ًام تشای ػیؼسن زؼییي 

 تِ صفحِ تؼذی تشٍیذ. Nextکٌیذ. تا کلیک سٍی 

 

سا تضًیذ زا زٌطیواذ خیؾ فشض سا  use express settingsدس اداهِ دکوِ 

 هایکشٍػافر اًجام دّذ، حاال یک ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس اًسخاب کٌیذ.

 

  ٍیٌذٍص تِ ؿوا ػالم هیکٌذ ٍ صثش کٌیذ زا ًصة ٍیٌذٍص زوام ؿَد.
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 امیه کیًان

 مذیز تخص جذاب تکىًلًصی

هیخَاّذ ٍیذیَی سٍی زثلساى سٍ دس زلَیضیَى هـاّذُ آیا دلساى 

 ؟؟!کٌیذ

آیا دس ٌّگام زواؿای یک ٍیذیَ کِ دٍػر داسیذ، هیخَاّیذ دس لزذ 

 تشدى اص آى تا دیگشاى ػْین تاؿیذ!؟؟

تاص ّن غَل دًیای زکٌَلَطی دػر تِ کاس ؿذُ، تا اػسفادُ اص یک 

ذ تِ ایي هْن تش سٍی زلَیضیَى خَد هیسَاًی HDMIدػسگاُ ٍ خَسذ 

 دػر خیذا کٌیذ...

Google Chrome Cast  ًام اتضاسی اػر کِ تِ ؿوا ایي

 اهکاًاذ سا هیذّذ.

 

8 

www.SoftGozar.com



 

دس زلَیضیَى ّای  DLNAاػسفادُ اص زکٌَلَطی 

دیجیسالی اهشٍصُ تاػث هیـَد کِ ؿوا ّضیٌِ گضافی سا 

تاتر ؿثکِ کشدى تیؼین تیي زلَیضیَى ٍ ٍػایلِ 

الکسشًٍیکیساى تدشداصیذ دس صَسزی کِ ؿوا تا خشیذ یک 

زلَیضیَى تذٍى ایي زکٌَلَطی ٍ ایي اتضاس گَگل ّضیٌِ 

 کوسشی خشداخر هیکٌیذ.

 !!خشج کٌیذ

Adata XPG SX300 SATA 

ّوگی سٍصاًِ دس اًسقال اطالػاذ اص سٍی ّاسد تا کلی 

هـکالذ ّوشاّین هثل ػشػر. تْسشیي ساُ، اػسفادُ اص 

اػر. کوی گشاى ٍلی ػشیؼسش اص آًچِ  SSDیک ّاسد 

 فکشؽ سا هیکٌیذ.

 الثسِ ایي هحصَل تِ صَسذ اکؼسشًال ّن ػشضِ هیـَد.

 "في ّوشاُ ؿْشیَس، اًقالب دٍتاسُ دس زکٌَلَطی زل 2۸ "

اگش زاکٌَى جضٍ آى دػسِ اص کؼاًی تَدیذ کِ اص هحصَالذ ؿشکر 

اخل اػسفادُ کشدُ ایذ، حسوا تِ ایي فکش کشدیذ کِ چشا اخل اص صفحِ 

 ًوایؾ تضسگسش یا تِ اصطالح فثلر دس گَؿی ّایؾ اػسفادُ ًویکٌذ!

هیسَاًذ دلیل قاًغ  "اػسفادُ اص ّشچیض تِ اًذاصُ ًیاص"گفسي جولِ: 

ٌذُ ای تاؿذ ٍلی تاالخشُ اخل اػسفادُ اص سم یک گیگاتایر ٍ کٌ

تْسشیي صفحِ ًوایؾ دس تیي زواهی هحصَالذ ٍ هْن زش اص ّوِ 

ایٌچ تشای دٍػسذاساى فثلر ّا ها سا تش آى داؿر  ۱.۱صفحِ ًوایؾ 

تا ایي حال هٌسظش ػشضِ کِ ایي هحصَل سا غَل ػال جاسی تذاًین، 

 .جْاًی ایي هحصَل هیٌـیٌین..
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 محمذ اکثزی

 مذیز تخص يب

ؿشٍع تِ آهَصؽ هیکٌن، دس  htmlدس ایي تخؾ اص صفش صتاى 

تِ ساحسی  notpadاتسذا تایذ تگن ؿوا هیسًَیي فقط تا یک 

سٍ تاص کٌیذ ٍ دس  notepadتؼاصیذ، ٍیشایـگش  htmlصفحِ 

html کٌیذ ٍ دس خایاى  یک صفحِ جذیذ ؿشٍع تِ ًَؿسي کذّای

رخیشُ کٌیذ ٍ صفحِ رخیشُ ؿذُ سا تا  html.صفحِ سا تا فشهر 

 هشٍسگش تاص کٌیذ زا ًسیجِ کاسزاى سا تثیٌیذ.

، اٍلیي هفَْم کلیذی دس ایي صتاى هفَْم زگ  htmlخَب حاال تشین ػشاؽ 

 ٍ هیثاؿذ اطالػاذ ًوایؾ چگًَگی تیاىhtmlّای زگ اصلی ٍظیفِّؼر، 

 ّا زگ کوک تا ٍ ٍب صفحاذ داخل دػسَسالؼولْای سٍی اص هشٍسگشّاّوچٌیي

.هیدشداصًذ صفحاذ ًوایؾ تِ

 جای تِ کِ اػر <p>password</p> هاًٌذ چیضی زگ یک

password تاؿذ. هیسَاًذ ّشچیضی 

 صیش: ؿکل تِ داسًذ کلی قالة یک html صفحاذ

<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>

 ایي یفٍِظ html ّای زگ قالة ایي دس اػر، html صفحِ یک کلی قالة ایي

 سٍػر. تِ سٍ html صفحِ یک تا تگَیٌذ هشٍسگش تِ کِ داسًذ سا

 کِ ّا title ٍ meta زگ هثل اػر ػایر دس هْوی زگْای داسًذُ head زگ
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 اٍلیي دس اػر، body زگ هیـَد ؿاهل سا ها کذّای تذًِ کِ زگی اها

 ٍ تاص زگ کِ کٌن هؼشفی ؿوا تِ ّن سا دیگش زگ یک اػر تْسش زوشیي

 ؿذُ گشفسِ paragraph کلوِ اٍل اص زگ ایي اػر، <p> تؼسِ

 زوشیي ػٌَاى تِ داسد. سا تٌذی خاساگشاف صَسذ تِ چاج ٍطیفِ ٍ اػر

 کٌیذ: ٍاسد notepad فایل دس سا صیش ػثاسذ

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<p> هاٌّاهِ کاهدیَزشی خؼَسد </p>

</body> 

</html> 

 ِهاٌّاه" ػثاسذ کِ هیثیٌیذ کٌیذ تاص هشٍسگش تا ٍ رخیشُ سا کذ ایي اگش

 هیـَد. چاج ٍب صفحِ دس خؼَسد" کاهدیَزشی

 تاؿیذ. هَفق هیذّن، آهَصؽ سا زگ صیادزشی زؼذاد تؼذ جلؼِ دس

 

 هیگَین: سا اػر ٍب ًَیؼی تشًاهِ اص زشفٌذی کِ دٍم تخؾ دس اها

 title دس کِ اػر آیکَى داؿسي ػایر تشای کاسّا زشیي صیثا اص یکی

 کشدیذ آخلَد سا ًظشزاى هَسد آیکَى ػکغ اگش تاؿذ، ػایر ًام کٌاس

 head تؼسِ ٍ تاص ّای زگ تیي تایذ کِ داسیذ الصم کذ خط یک فقط

 گیشد: قشاس

<link rel=”shortcut icon”

href=”http://yourURL/favicon.ico”

title=”Favicon” /> 

 تاؿذ. ico. فشهر تا تایذ حسوا ػکؼساى کِ تاؿذ یادزاى

 ّوسَى. اص زـکش تا
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 :خَاًٌذگاى ػضیض خؼَسد    

 هطالة ؿواسُ اٍل خیلی  زؼذاد  تا ایٌکِ         

 زوام زالؽ ؿذ زا ؿوا ٍلیًثَد  صیاد          

 دلیل ایي هَضَع صهاىتاؿیذ، ساضی             

 اسؽ سٍ زاصُ آغاص کخؼَسد  چَى ٍاػر             

  تا هـکل کوثَد ٍقر ؿواسُ اٍلیيدس کشدُ           

 هٌسظش   دس خؼَسد تؼذی خغ ،ینهَاجِ ؿذ         

 یک ؿگفسی تاؿیذ.    
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سٍ دادُ  "هاُ"تْؾ اػن  کِخَب خؼَسد ایي هاُ 

تَدین ّن زوام ؿذ ٍلی زین خؼَسد ایي ساُ تضسگی کِ 

ؿشٍع کشدُ سٍ اداهِ خَاّذ داد، تا هؼشفی خؼَسد تِ 

دٍػساى ٍ آؿٌایاًساى تِ ها دس ایي ساُ کوک کٌیذ، 

خؼَسد خثش ّای خَتی تشای آیٌذُ داسد، اگش قصذ 

دادى ٍ یا اًسقادی داسیذ  خیَػسي تِ زین خؼَسد یا ًظش

 تِ ػایر ها تِ ًـاًی:

www.passwordmag.ir 

 هشاجؼِ کٌیذ.

 "اهیذٍاسم هاُ آسصٍّازَى ّویـِ سٍؿي تاؿِ"

http://www.passwordmag.ir/
http://www.passwordmag.ir/
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