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پس از عرضه نسخه نهایی ویندوز ۱۰، پروژه مایکروسافت برای آزمایش کنندگان تحت 
آزمایش کنندگان،  که  همان گونه  دارد.  ادامه  همچنان   Windows Insider عنوان 
امکان تست ویندوز ۱۰ را پیش از دیگر کاربران داشتند، در حال حاضر نیز کاربرانی 
که به Windows Insider می پیوندند می توانند به روزرسانی های ویندوز ۱۰ را پیش 
از دیگران نصب کرده و قابلیت های جدید ویندوز ۱۰ را تجربه کنند. در صورتی که 
شما نیز مایلید به برنامه Windows Insider مایکروسافت بپیوندید و buildهای 
پیش نمایش را زودتر از بقیه دریافت کنید، این کار به سادگی شدنی است. از طرفی 
این موضوع دائمی نیست و می توانید هر زمان که مایل بودید از این پروژه خارج شوید. 
این ویژگی مخصوص کاربرانی است که حاضرند قابلیت های جدید را با ریسک وجود 
باگ و مشکل در آن ها تجربه کنند و این مشکالت را نیز به مایکروسافت گزارش 
کنند. پیش از پیوستن به Windows Insider در نظر داشته باشید که مایکروسافت 
نمی کند. پیشنهاد  اصلی تان  رایانه  در  را  آزمایشی  قابلیت های  تست  هیچ گاه 

Insider نحوه پیوستن به برنامه
پیش از هر چیز الزم است که با حساب کاربری مایکروسافت خود وارد ویندوز شوید. 
 Setting اگر حساب کاربری شما از نوع محلی است بایستی پس از ورود به اپلیکیشن

و انتخاب Accounts، اقدام به تغییر نوع حساب خود کنید.
 همچنین بایستی به آدرس https://insider.windows.com رفته و پس از کلیک 
روی Get Started با وارد کردن اطالعات حساب کاربری مایکروسافت خود، عضو 

این پروژه شوید.
 Update & security وینـدوز، وارد Settings پـس از انجـام ایـن کار، در اپلیکیشـن

شـوید و Advanced options را انتخـاب کنیـد.
سـپس در قسـمت Get Insider builds بـر روی Get Started کلیـک کرده و پیغام 
تأییدیـه را تأییـد کنیـد. بـا ایـن کار وینـدوز از نـو راه انـدازی خواهـد شـد و شـما بـه جمع 
آزمایش کننـدگان پـروژه Windows Insider خواهیـد پیوسـت. در صورتـی کـه امکان 
Set� وجـود نداشـت و ایـن دکمه خاکسـتری بود، در اپلیکیشـن Get Started  انتخـاب

tings بـه Privacy و سـپس Feedback & diagnostics مراجعـه کنیـد و اطمینان 

 Enhanced یـا Full بـر روی Diagnostic and usage data پیـدا کنیـد گزینـه
تنظیـم شـده باشـد. در صورتـی کـه این گزینه بـر روی Basic تنظیم شـده باشـد امکان 

پیوسـت بـه Insider وجـود ندارد.

یکـی از بحث های همیشـه داغ بین طراحان سـایت ها و 
وب اپلیکیشـن ها انتخاب بین فریم ورک و یا cms  است.  
امـا قبـل از این کـه ادامـه دهیـم بگذارید مـرز ایـن دو را 
مشـخص کنیم چرا که گاه دیده می شـود عمال بسـیاری 

از افـراد تفـاوت آن هـا را به درسـتی درک نکرده اند.
 CMS(Content Management System)یـا 

سیسـتم مدیریت محتوا همان طور کـه از نامش بر می آید 
بـه شـما بـه عنـوان صاحـب یـک سـایت ایـن امـکان 
را می دهـد کـه محتـوای آن را مدیریـت کنیـد. زمانـی 
که سـایت شـما توسـط یک CMS سـاخته شـد  شـما 
می توانیـد وارد ناحیـه کاربـری آن شـده و اقـدام به انجام 
تغییـرات نماییـد. معروف ترین CMSهای مورد اسـتفاده 
در دنیـا Wordpress، Joomla و Drupal هسـتند. 
فرآینـد کلـی بـه ایـن شـکل اسـت که شـما ابتـدا یکی 
از ایـن سیسـتم های مدیریـت محتـوا را نصـب می کنید 
و پـس از آن اقـدام بـه انجام تغییـرات اعـم از ظاهر )تم( 
و محتـوا می نماییـد. مدیریـت کاربرهـا، ثبت نام و اساسـا 
امنیـت و سـاختار سـایت شـما را CMS تعییـن می کند. 
 CMS البته توجه داشـته باشـید بـا توجه به این کـه اکثر
ها کدباز هسـتند و مسـتندات خوبی هم به برنامه نویسان 
ارائـه می دهنـد آن هـا می تواننـد نسـبت بـه گسـترش 
 CMS هـا در چهارچوب مشـخص شـده توسـط CMS

 CMS اقـدام کننـد. با توجه به مهارت شـما با اسـتفاده از
می توانیـد تقریبـا هر کاری بکنید، از سـاختن یک وبالگ 
سـاده گرفته تا یک سیسـتم فروشـگاهی پیچیده و حتی 
 CMS یـک پرتـال! امـا هـر چـه بیشـتر بخواهید یـک
را گسـترش دهیـد، بیشـتر و بیشـتر باید بـه چم و خم آن 
آشـنا باشـید امـا بـرای سـاخت یـک سـایت سـاده بـا 
امکاناتـی نظیـر وبـالگ و حتـی فروشـگاه توسـط یـک 
cms نیـازی بـه آگاهی و برنامه نویسـی چندانی نیسـت 

گاهـی نیـاز بـه نوشـتن حتـی یک خـط کد هم نیسـت!

قـرار  CMSهـا  از  پایین تـر  در سـطحی  فریم ورک هـا 
دارنـد. فریم ورک هـا در واقـع کدهایـی هسـتند کـه در 
قالـب یـک سـری قوانیـن از پیـش تعیین شـده نوشـته 
شـده اند. اگـر CMS هـا را بـه خانه هـای از پیش سـاخته 
آن  اسـکلت  می تواننـد  فریم ورک هـا  کنیـم،  تشـبیه 
CMS هـا باشـند. به عتـوان مثـال drupal با اسـتفاده 

از یـک فریـم ورک PHP بـه نـام symphony نوشـته 
شـده اسـت. فریم ورک هـا هـر کـدام بـر پایه یـک زبان 
ماننـد فریم ورک هایـی  مثـال  هسـتند   برنامه نویسـی 
بـر   ... و   yii ،laravel ،codeigniter ،symphony

 ،nodejs بـر پایـه express فریـم ورک ،PHP پایـه
فریـم ورک Django بـر پایـه Python و فریـم ورک 
net. برپایه زبان های مایکروسـافت می باشـد. این روزها 

تعـداد ایـن فریم ورک هـا بسـیار زیاد اسـت بـه خصوص 
بـرای PHP کـه پـر اسـتفاده ترین زبـان برنامه نویسـی  
سـمت سـرور اسـت. کسـانی که از فریم ورک ها استفاده 
می کننـد قطعـا کاربران فنـی و برنامه نویس هسـتند چرا 
کـه یک فریـم ورک تنها یک سـاختار اسـت و این شـما 
هسـتید که باید در این سـاختار برنامه نویسی کنید و یک 
سـایت و یا وب اپلیکیشـن را خلق نمایید.بگذارید برخی از 

تفاوت هـای بیـن ایـن دو را بررسـی کنیم:

۱- امنیت
CMSهـا کدباز هسـتند و این بدین معناسـت که زمانی 

کـه برنامـه ای بـا یـک CMS می نویسـید در واقـع کـد 
هسـته آن در اختیـار همـه قـرار دارد البته این بـدان معنا 
نیسـت کـه همه می تواننـد آن را هک کنند چـرا  که اگر 
کـدی خـوب نوشـته شـود امکان هک شـدن آن بسـیار 
کم اسـت اما حقیقت آن اسـت کـه چون تعـداد زیادی از 
سـایت های دنیا بـر پایه همین cms ها نوشـته شـده اند 
هکرهـا عالقه خاصی بـه یافتن حفره هـای امنیتی آن ها 

نشـان می دهنـد چرا کـه با یافتن یـک حفـره امنیتی در 
واقـع می تواننـد بـه بسـیاری از سـایت ها نفـوذ کننـد. به 
همیـن دلیـل سـازندگان CMSها همـواره فعال بـوده و 
بـه روز رسـانی های زیادی ارائه می دهنـد و در صورتی که 
یکـی از آن ها از نظر امنیتی مهم باشـد و سـازنده سـایت 
اقـدام به به روزرسـانی سـایت ننمایـد می تواند بـرای وی 
مشـکل آفرین شـود. عالوه بر این اسـتفاده از افزونه هایی 
کـه هـر کـدام ممکـن اسـت مشـکالت امنیتی خـود را 

داشـته باشـند می تواند برای سـایت خطرآفرین باشـد.

۲- وفق پذیری و انعطاف
بـا توجـه بـه نوع سـایت، ممکن اسـت نیـاز بـه تعامل با 
دیگـر برنامه هـا و اسـتفاده از پروتکل های جدیدی باشـد 
مثـال ممکن اسـت نیاز باشـد با یـک CRM ارتباط برقرا 
کـرده و اطالعـات ثبت نامـی کاربـر را ارسـال کـرد.  بـا 
اسـتفاده از CMS ایـن کار کمـی سـخت تر اسـت چـرا 
کـه بـرای ایـن کار بایـد اقـدام به نوشـتن مـاژول کرد و 
بـا توجـه بـه این کـه CMS ها چهراچوب نسـبتا بسـته 
و منحصـر بـه فـردی دارند ایـن کار کمی سـخت تر بوده 
بـه گونه ای که گاهی نیاز به تغییرات اساسـی در سـاختار 
پایـگاه داده داشـته و می توانـد باعـث مشـکل آفرینی در 

دیگـر قسـمت های سـایت و افزونه هـای موجود شـود.

UX-۳ یا تجربه کاربری
 CMSهـا معمـوال در این بخـش با اسـتانداردهای خوبی 

عمـل کـرده به گونـه ای که حتی کاربـران غیرفنی هم به 
راحتـی می تواننـد با آن هـا کار کننـد و از آن جا که معموال 
توسـط تیم های قوی و با پشـتیبانی مناسب نوشته شده اند 
تجربـه کاربـری خوبـی ارائـه می دهنـد از آن جـا کـه در 
framework ها معموال اسـتاندارد خاصـی در این زمینه 

نیسـت نتیجه نهایی کامـال به برنامه نویس بسـتگی دارد.

زودتر از دیگران تغییرات ویندوز را ببینید

ترفندویندوز

فریم ورک یا CMS مسئله این است
سوالی که همیشه ذهن برنامه نویسان سایت را درگیر می کند


