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API

در حــوزه ی توســعه ی نــرم افـزار کلمــه ی  APIبــه
گــوش مــی خــورد ،امــا اکــر برنامــه ویســان مبتــدی
بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند.
در همین راستا به توضیح آن می پردازیم :
بیــش از فراگیــر شــدن سیســتم هــای کامپیوتــری
در صنایــع مختلــف ،انســان بــه عنــوان کســی کــه
قـرار بــود بــا نــرم افـزار هــای کامپیوتــری بیشــرین
تعامــل را داشــته باشــد در نظــر گرفتــه مــی شــد.
بــه طــوری کــه فــارغ ازکاری کــه نــرم اف ـزار انجــام
مــی داد ،از ویرایــش تصاویــر گرفتــه تــا ارســال
ایمیــل و...
انســان بــه عنــوان موجودیتــی کــه قـرار بــود بــا نــرم
افـزار مذکــور کار کنــد ؛ مرکزتوجــه قـرار داشــت.
بــه طــوری کــه وی از طریــق  User Interfaceیــا به
اختصــار  UIبــه تعامــل بــا نرم افـزار مــی پرداخت.
(بــه عنــوان مثــال هامنگونــه کــه امــروزه از طریــق
رابــط کاربــری محیــط دســکتاپ سیســتم عامــل
کارهــای مختلفــی را انجــام مــی دهیــم).
بــه مــرور زمــان و پیرشفــت فنــاوری  ،ایــن نیــاز
احســاس گردیــد تــا بــه جــای تعامــل انســان بــا
نــرم اف ـزار؛ خــود نــرم اف ـزار هــا نیــز بتواننــد بــدون
دخالــت انســان بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند.
و ایــن در حالــی بــود کــه یــک سیســتم کامپیوتــری
برخــاف انســان چشــم و گــوش نداشــت تــا بــا
دیــدن رابــط کاربــری بتوانــد مثــا روی یــک دکمــه
ی خاصــی کلیــک کندتــا دیتــای مــد نظــرش را بــه
دســت آورد؛
مضــاف بــر اینکــه یــک نــرم اف ـزار همچــون انســان
هــا نیــازی نداشــت تــا بـرای ارتبــاط بــا نــرم افـزاری
دیگر از یک رابط کاربری ()UIزیبا و کارپسند

برخــوردار باشــد و اینجــا بــود کــه مفهــوم  APIشــکل
گرفــت) Application Programing Interface(.
 APIواژگانی است که به صورت تحت الفظی
مــی تــوان آن را «رابــط برنامــه نویســی نــرم افــزار»
ترجمــه کــرد .بــه طــور خالصــه  APIهمچــون هــان
 UIاســت ؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای انســان ،
یــک سیســتم کامپیوتــری قـرار اســت کــه بــا آن تعامــل
داشــته باشــد.
در واقــع از انجــا کــه مــی تــوان لغــت  Interfaceرا بــه
«فصــل مشــرک» در فارســی ترجمــه کــرد؛ مــی تــوان
گفــت کــه  APIفصــل مشــرکی مابیــن دو نــرم افـزار
یــا اپلیکیشــن اســت.
بــرای درک بهــر ایــن موضــوع  ،چیــزی همچــون
الکرتیســیته را مــد نظــر ق ـرار مــی دهیم؛بدیــن شــکل
کــه مــی تــوان الکرتیســیته را بــه عنــوان یــک رسویــس
در نظــر گرفــت کــه از طریــق پریــز بــرق در اختیــار ما
قـرار مــی گیــرد .تــا انــرژی لــپ تــاپ  ،پنکه،جاروبرقــی
و هــر چیــزی کــه بـرای کارکــردن نیــاز بــه بــرق داشــته
باشــد را تامیــن کنــد.
اگــر بخواهیــم در ایــن رابطــه تشــبیهی انجــام
دهیم،رسویســی همچــون الکرتیســیته هامننــد هامننــد
هــان رسویســی اســت کــه یــک رشکــت نــرم اف ـزاری
همچــون گــوگل در اختیــار مــا قـرار مــی دهد.مثــا بــه
مــا اجــازه مــی دهــد تــا به دیتــای گــوگل مپ دسرتســی
داشــته باشــیم.حال اپلیکیشــن موبایلــی کــه طراحــی
کــرده ایــم هــم نقشــی همچــون لــپ تــاپ  ،پنکــه یــا
جاروبرقــی را دارد ،کــه در مثــال قبــل ب ـرای کارکــردن
نیــاز بــه الکرتیســیته داشــت.اما در ایــن حوضــه ایــن
اپلیکیشــن بـرای کار کــردن نیــاز بــه دیتــای گــوگل مــپ
دارد.
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در حقیقــت در نظــر گرفــن یکــری اســتاندارددر مــی تــوان دســته بنــدی هــای مختلفــی بـرای  APIهــا
پریــز هــای بــرق باعــث مــی گرددکــه(در اینجــا درنظــر گرفــت کــه عبارتنــد از:
انســان نیســت بلکــه دیوایــس هایــی همچــون لــپ
تــاپ ،پنکــه و جاروبرقــی اســت)بدون هیچگونــه  API .1سخت افزاری
 API .2سیستم عاملی
دغدغه ای برق مرصفی خود را تامین کند.
حــال هــان طــور کــه بـرای روشــن کــردن لــپ تــاپ  API .3زبان های برنامه نویسی
نیــاز داریــم تــا دو شــاخه ی آن را بــه پریــز بزنیــم  API .4های تحت وب
و نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه ابعــاد کــه ابعــاد  .5کیت های توسعه نرم افزار ()SDK
دو شــاخه از یــک اســتاندارد خــاص تبعیــت مــی
کندنــد تــا بتواننــد بــه یکدیگــر جفــت شــوند(.مثال  API .1سخت افزاری :
اینکــه پریــز بــرق  220ولــت را عرضــه مــی کنــد و بــه عنــوان مثــال بــا اجـرای یــک گیــم حرفــه ای فشــار
دیوایــس هــم انتظــار دارد کــه همیــن بــرق وارد آن زیــادی روی سیســتم خــود مــی آوریــم  ،مــی بینیــم
شــود نــه  110ولــت) مــا نیــز بـرای اینکــه اپلیکیشــن کــه فــن سیســتم رشوع بــه تنــد چرخیــدن مــی کنــد و
موبایلــان بتوانــد بــا رسویــس گــوگل ارتبــاط برقـرار ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه  cpuنســبته بــه حالــت
ســازد تــا بتوانیــم از برنامــه هایــی همچــون گــوگل عــادی در معــرض فشــار بیشــری اســت و بالتبــع داغ
مــپ اســتفاده مناییــم نیــاز بــه درگاهــی داریــم کــه شــده اســت و بایــد خنــک گــردد کــه ایــن ســاز و
APIنــام دارد کــه همچنیــن بایــد طبــق مثــال مذکــور کار از طریــق ارتبــاط مــا بیــن آی پــی هــا ی ســخت
از یکــری اســتاندارد بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن اف ـزاری صــورت مــی گیــرد.
بــا یکدیگــر تبغیــت کننــد .در غیــر ایــن صــورت
 API .2سیستم عاملی :
ارتباطــی هرگــز شــکل نخواهــد گرفــت.
هامنطــور کــه بــرق وســایل الکرتیکــی توســط شــبکه بــرای توســعه ی نــرم افــزار هــای ســیتم عامــل ،
توزیــع بــرق تأمیــن میگــردد  ،اپلیکیشــن هــای همچــون توســعه ی نــرم افــزار دســکتاپ سیســتم
مختلــف هم ـرای دسرتســی بــه دیتــای مــورد نیــاز عاملــی مثــل وینــدوز.
خــود بــه شــبکه اینرتنــت نیــاز دارنــد.
بــا در نظــر گرفــن ایــن نکتــه کــه  APIســاز و کاری  API .3زبان های برنامه نویسی :
اســت تــا از طریــق آن تعامــل سیســتم بــا سیســتم یــک زبانــی همچــون جــاوا را در نظــر بگیریــد؛ یــک
بــه جــای تعامــل سیســتم بــا کاربــر صــورت مــی هســته ی اصلــی دارد کــه شــامل  syntaxایــن زبــان
،نحــوه ی ســاخت متغیــر ،دیتــا تایــپ هــا و ...مــی
گیــرد.
شــود .
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 and videos of youرا انتخــاب کنید .دکمه کشــویی
 Add Automaticallyرا خامــوش کنیــد.
نکتــه  :عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور
هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید.
بــه  settingبرویــد ؛ بــرای پنهــان کــردن آن هــا از
دیــد فالوورهایتــان  Hide photos and videosرا
انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

بــا دو مرحلــه ای کــردن ورود بــه اینســتاگرام واقعــا
خیــال خــود را راحــت کنیــد.
تایید هویت دو مرحله ای:
( )Two-Factor-Authenticationبــه عنــوان یــک
الیــه امنیتــی مضاعــف بـرای حفاظــت از حســاب شــا
عمــل مــی کنــد .در صورتــی کــه شــخص دیگــر رمــز
حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود ،بــاز هــم
منــی توانــد وارد پیــج شــا بشــود .چ ـرا کــه نیــاز بــه
یــک فاکتــور دوم بــرای ورود دارد.
فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا
اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد
کــرد .پیــج اینســتاگرام شــا هــر وقــت توســط یــک
موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه
ایــن کــد را وارد کنیــد.
البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه
یــک پســورد قــوی ب ـرای حســاب خــود نیــاز نداریــد،
بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.
بــرای فعــال کــردن تاییــد دو مرحلــه ای اینســتاگرام
مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد .بــاالی صفحــه روی
همربگــر منــو بزنیــد (.ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت
افقــی روی هم ســوار شــده انــد) و  Settingsرا انتخاب
کنیــد .در قســمت  Privacy and securityمــی توانیــد
 Two-Factor-Authenticationرا انتخــاب کنیــد و
در صفحــه بعــد  get startedرا بزنیــد.
دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:
روش اول :از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر
نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماونــد
نویسنده:

لیست اعضای انجمن :

مبینا حاجی اسمعیلی

لیال نوری( دبیر انجمن )
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاجی اسمعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )
محمدرضا رسائی

تهیه کنندگان :

لیال نوری (رسدبیر نرشیه)
محیا کریمی

یکی از رازهای اصلی موفقیت این است که
شغلتان یکی از رسگرمی هایتان باشد.
مارک تواین

شامره هفتم مگیت
اسفند 1398

