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 سخن سردبیر                                                                                                   فهرست

       

 

 توجه حمورابی قوانین متن به اگر

 قوانین که شد خواهید متوجه کنید

 اساس بر و زمان طول در نیز او

 دستخوش انسانها تجربیات و شرایط

 شده بسیاری دگرگونیهای و تغییر

 نشان  موضوع این ما نظر به .است

 که مطالبی حتی که است آن دهنده

 نیز اند شده حک سنگ دل در

 باشند، نقص بی و جاودانه نمیتوانند

 و علم افزایش با و زمان طول در

 تغییر به ناچار انسانها دانش،

 همان مانند اینکه یا و میباشند

 سنگ بر شده کاری کنده های نوشته

 خواهند باقی تاریخی جاذبه یک حد در

 موضوع این بیان از منظور. ماند

 فصل اعالم برای سازی مقدمه

( ها گیک قبیبله) در جدیدی

 و شماره پنج انتشار از بعد .است

 مدت این در بسیار خطاهای و آزمون

 و پیشنهادات از استفاده با و

 همراهان شما سازنده انتقادات

 جاذبه به اینکه برای و مجله همیشگی

 تغییرات نشویم تبدیل تاریخی ای

 و محتوا تولید روش در را بنیادی

 تا کردیم ایجاد آنها انتشار نحوه

 روشی با را مفیدتری مطالب بتوانیم

 از .دهیم قرار شما اختیار در بهتر

 مطالب تا کرد خواهیم سعی پس این

. دهیم ارائه شماره چند در دار دنباله

 در کوتاه چند هر آموزشهایی همچنین

 خواهیم ارائه تخصصی های زمینه

 میکنیم سعی موارد این درکنار. داد

 حداقل را مجله( تم) موضوع هر که

 تا نمائیم دنبال پیاپی شماره 3 در

 در کاملتر و بهتر را مطالب بتوانیم

 قرار عزیز خوانندگان شما اختیار

 گیک قبیله مجله که زمانی از .دهیم

 نویسدگان تیم کرد  وجود اعالم ها

 بوده تغییر حال در همیشه  مجله این

 خرهباال ماه 6 گذشت از بعد ولی است

 ها گیک قبیله نویسندگان اصلی تیم

 متعهد گیک نفر 01 و شد  مشخص

جمع شدند تا در هر یکدیگر  کنار در

 با نوشتن مطلبی در حد یک یا دو ماه 

 دیگر به را جدید موضوعی صفحه

 کنند یادآوری خود دوستان

 چه متفاوتی های گیک مدت این در

 در چه و شوندگان مصاحبه قالب در

 ما به دیگر موارد یا و منتقدان قالب

 را آنها ما و کردند فراوانی های کمک

 .میدانیم ها گیک قبیله از عضوی نیز

 قبیله" چرا که میپرسند ما از بسیاری

 ندارد؟ رسمی سایت وب "ها گیک

 دهیم توضیح دوستان این برای باید

 را خود ها گیک قبیله در ما که

 دنیای نشین چادر های گیک بصورت

 اینترنت سطح در که میبینیم اینترنت

 زندگی متفاوت های پلتفورم روی بر و

 قبیله بصورت چندی از هر و میکنیم

 جمع هم دور به پلتفورم یک در ای

 را تلگرام حاضر حال در. میشویم

 خود قبیله چادرهای برپائی برای محلی

 هم دور به همگی و ایم نموده انتخاب

 و هستیم ارتباط در هم با تلگرام در

 خوش تلگرام روی بر  که زمانی تا

 کانال و بود خواهیم آن روی بر بگذرد

 فعالیت تلگرام روی بر ما رسمی

 رسان پیام به آینده در اگر. میکند

 رسمی کانال کردیم مکان نقل دیگری

 .نمود خواهیم برپا آن روی بر را خود

 قبیله اعضای بین که دوستی ما برای

 نه دارد اهمیت است آمده بوجود

 بنای. قبیله برای سایت کردن برپا

 که است شده برپا بصورتی ما قبیله

 جای هر در یکدیگر با میتوانیم

 بدون باشیم ارتباط در اینترنت

 .خاصی سیستم یا محل به وابستگی

 یکجا را ما سایت داشتن معتقدیم ما

 بر هستیم مایل ما و میکند  نشین

 برپا چادر تمام آزادی با اینترنت روی

 .کنیم

 تلگرام چت گروه لینک هم باز آخر در

 قرار شما اطالع برای را ها گیک قبیله

 .میدهیم
https://telegram.me/joinchat/B

QP_iUg-McoYj4zho8sEcN 
 .باشید موفق

  @BOBZBOBZ 

 صفحه عناوین نویسنده

 @BoBzBoBz  2 سخن سردبیر 

@Sh_Ebrahiimii 3 تاریخ تقویم 

@rooham_inet 
CompTIA Security+ 

 چیست؟
4 

@Badrinex 
نرم  نرد در گیک وتفاوت 

 افزار
6 

@THEnoneIDENtity 
 الگوریتم های رمزنگاری

 )نویسنده مهمان(
8 

@BoBzBoBz 9 مصاحبه با یک گیک 

@mansourebrahimi 01 گیک و شبکه 

@An0nym0u3  00 عاملت امنه؟سیستم 

@Mehnaty 02 چیست؟ سخت افزار 

@Geek_072  05 سازیگیک و مجازی 

@Emitiss  07 هوش مصنوعیدر امنیت 

@Badrinex 08 گیک و برنامه نویسی 

@Geek_072 09 نفوذ ناپذیر 

https://telegram.me/joinchat/BMcoYj4zho8sEcN-QP_iUg
https://telegram.me/joinchat/BMcoYj4zho8sEcN-QP_iUg
https://web.telegram.org/#/im?p=%40BoBzBoBz
https://docs.google.com/document/d/1rGLj9VSd8HLT69tGVA6lzJdRaaYhYBsC3G8zyd2rxcQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rGLj9VSd8HLT69tGVA6lzJdRaaYhYBsC3G8zyd2rxcQ/edit?usp=sharing
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