


        API  
در حــوزه ی توســعه ی نــرم افــزار کلمــه ی API  بــه 

گــوش مــی خــورد، امــا  اکــر برنامــه ویســان مبتــدی 

بــا ماهیــت ایــن اصطــاح آشــنا نیســتند.

در همین راستا به توضیح آن می پردازیم :

ــری  ــای کامپیوت ــتم ه ــدن سیس ــر ش ــش از فراگی بی

ــه  ــوان کســی ک ــه عن ــان ب ــف، انس ــع مختل در صنای

قــرار بــود بــا نــرم افــزار هــای کامپیوتــری  بیشــرین 

ــه مــی شــد. تعامــل را داشــته باشــد  در نظــر گرفت

ــزار انجــام  ــرم اف ــارغ ازکاری کــه ن ــه طــوری کــه ف ب

مــی داد، از ویرایــش تصاویــر گرفتــه تــا ارســال 

ایمیــل و...

انســان بــه عنــوان موجودیتــی کــه قــرار بــود بــا نــرم 

افــزار مذکــور کار کنــد ؛ مرکزتوجــه قــرار داشــت.

بــه طــوری کــه وی از طریــق  User Interface  یــا به 

اختصــار UI بــه تعامــل بــا نرم افــزار مــی پرداخت.

)بــه عنــوان مثــال هامنگونــه کــه امــروزه از طریــق 

رابــط کاربــری محیــط دســکتاپ سیســتم عامــل 

ــم.( ــی دهی ــام م ــی را انج ــای مختلف کاره

بــه مــرور زمــان و پیرشفــت فنــاوری ، ایــن نیــاز 

احســاس گردیــد تــا بــه جــای تعامــل انســان بــا 

نــرم افــزار؛ خــود نــرم افــزار 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 

ــه  ــرش را ب ــد نظ ــای م ــا دیت ــک کندت ــی کلی ی خاص

دســت آورد؛

مضــاف بــر اینکــه یــک نــرم افــزار همچــون انســان 

هــا  نیــازی نداشــت تــا بــرای ارتبــاط بــا نــرم افــزاری 

دیگر از یک رابط کاربری )UI(زیبا و کارپسند 

برخــوردار باشــد و اینجــا بــود کــه مفهــوم  API شــکل 

) Application Programing Interface(.گرفــت

 API واژگانی است که به صورت تحت الفظی 

ــزار«  ــرم اف ــی ن ــه نویس ــط برنام ــوان آن را »راب ــی ت م

ترجمــه کــرد. بــه طــور خاصــه   API  همچــون هــامن   

ــان ،  ــای انس ــه ج ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ؛ ب UI اس

یــک سیســتم کامپیوتــری قــرار اســت کــه بــا آن تعامــل 

داشــته باشــد.

در واقــع از انجــا کــه مــی تــوان لغــت Interface را بــه 

»فصــل مشــرک«  در فارســی ترجمــه کــرد؛ مــی تــوان 

گفــت کــه API  فصــل مشــرکی مابیــن دو نــرم افــزار 

یــا اپلیکیشــن  اســت.

بــرای درک بهــر ایــن موضــوع ، چیــزی همچــون 

الکریســیته را مــد نظــر قــرار مــی دهیم؛بدیــن شــکل 

کــه مــی تــوان الکریســیته را بــه عنــوان  یــک رسویــس 

در نظــر گرفــت کــه از طریــق پریــز بــرق  در اختیــار ما 

قــرار مــی گیــرد. تــا انــرژی لــپ تــاپ ، پنکه،جاروبرقــی 

و هــر چیــزی کــه بــرای کارکــردن  نیــاز بــه بــرق داشــته 

باشــد را تامیــن کنــد.

انجــام  تشــبیهی  رابطــه  ایــن  در  بخواهیــم  اگــر 

دهیم،رسویســی همچــون الکریســیته هامننــد هامننــد 

هــامن رسویســی اســت کــه یــک رشکــت نــرم افــزاری 

همچــون گــوگل در اختیــار مــا قــرار مــی دهد.مثــا بــه 

مــا اجــازه مــی دهــد تــا به دیتــای گــوگل مپ دسرســی 

ــی  ــه طراح ــی ک ــن موبایل ــیم.حال اپلیکیش ــته باش داش

کــرده ایــم هــم نقشــی همچــون لــپ تــاپ ، پنکــه یــا 

ــرای کارکــردن  ــال قبــل ب جاروبرقــی را دارد، کــه در مث

ــن  ــه الکریســیته داشــت.اما در ایــن حوضــه ای ــاز ب نی

اپلیکیشــن بــرای کار کــردن نیــاز بــه دیتــای گــوگل مــپ 

دارد.
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ــتاندارددر  ــری اس ــن یک ــر گرف ــت در نظ در حقیق

پریــز هــای بــرق باعــث مــی گرددکــه)در اینجــا 

انســان نیســت بلکــه دیوایــس هایــی همچــون لــپ 

ــه ــت(بدون هیچگون ــی اس ــه و جاروبرق ــاپ ،پنک ت

دغدغه ای برق مرصفی خود را تامین کند.

حــال هــامن طــور کــه بــرای روشــن کــردن لــپ تــاپ 

ــم  ــز بزنی ــه پری ــا دو شــاخه ی آن را ب ــم ت ــاز داری نی

ــاد  ــه ابع ــاد ک ــه ابع ــح نیســت ک ــه توضی ــازی ب و نی

دو شــاخه از یــک اســتاندارد خــاص تبعیــت مــی 

ــه یکدیگــر جفــت شــوند.)مثا  ــد ب ــا بتوانن ــد ت کندن

ــز بــرق 220 ولــت را  عرضــه مــی کنــد و  اینکــه پری

دیوایــس هــم  انتظــار دارد کــه همیــن بــرق وارد  آن 

شــود نــه 110 ولــت( مــا نیــز بــرای اینکــه  اپلیکیشــن 

موبایلــامن بتوانــد بــا رسویــس گــوگل ارتبــاط برقــرار 

ــی همچــون گــوگل  ــم از برنامــه های ــا بتوانی ســازد ت

مــپ اســتفاده مناییــم  نیــاز بــه درگاهــی داریــم کــه  

APIنــام دارد کــه همچنیــن بایــد طبــق مثــال مذکــور 

ــردن  ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ــتاندارد ب ــری اس از یک

بــا یکدیگــر تبغیــت کننــد. در غیــر ایــن صــورت  

ارتباطــی هرگــز شــکل نخواهــد گرفــت.

هامنطــور کــه بــرق وســایل الکریکــی توســط شــبکه 

اپلیکیشــن هــای   ، توزیــع بــرق تأمیــن میگــردد 

ــاز  ــای  مــورد نی ــه دیت ــف همــرای دسرســی ب مختل

ــد. ــاز دارن ــت نی ــبکه اینرن ــه ش خــود ب

بــا در نظــر گرفــن ایــن نکتــه کــه API ســاز و کاری 

ــا سیســتم   ــق آن تعامــل سیســتم ب ــا از طری اســت ت

ــی  ــورت م ــر ص ــا کارب ــتم ب ــل سیس ــای تعام ــه ج ب

ــرد. گی

مــی تــوان دســته بنــدی هــای مختلفــی بــرای API هــا 

درنظــر گرفــت کــه عبارتنــد از:

API .1 سخت افزاری

API .2 سیستم عاملی

API .3 زبان های برنامه نویسی

API .4 های تحت وب

)SDK( 5. کیت های توسعه نرم افزار

API .1 سخت افزاری : 

بــه عنــوان مثــال بــا اجــرای یــک گیــم حرفــه ای فشــار 

ــم  ــم ، مــی بینی ــادی  روی سیســتم خــود مــی آوری زی

کــه فــن سیســتم رشوع بــه تنــد چرخیــدن مــی کنــد و 

ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه  cpu نســبته بــه حالــت 

عــادی در معــرض فشــار بیشــری اســت و بالتبــع داغ 

ــاز و  ــن س ــه ای ــردد ک ــک گ ــد خن ــت  و بای ــده اس ش

ــی هــا ی ســخت  ــن آی پ ــا بی ــاط م ــق ارتب کار از طری

افــزاری صــورت مــی گیــرد.

API .2 سیستم عاملی :

 بــرای توســعه ی نــرم افــزار هــای ســیتم عامــل ، 

همچــون  توســعه ی نــرم افــزار دســکتاپ سیســتم 

عاملــی مثــل وینــدوز.

API .3 زبان های برنامه نویسی :

ــک  ــد؛ ی ــی همچــون جــاوا را در نظــر بگیری ــک زبان ی

ــان  ــن زب ــامل syntax ای ــه ش ــی دارد ک ــته ی اصل هس

ــی  ــا و... م ــپ ه ــا تای ــر، دیت ــاخت متغی ــوه ی س ،نح

شــود .
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــام تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j%v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــام کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــام را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــام همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــرش کــرده ایــد، مثــا 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــام را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــام را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــامت موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همرگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــام 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــام را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــام بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــرص بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــام توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــام ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــام مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همرگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــامره ای کــه اعــام 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــام ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــامره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــام ارســال مــی شــود.

ــف توســط  ــا  صــد هــا کاس مختل ــار آنه ــا در کن ام

توســعه دهنــدگان ایــن زبــان  عرضــه شــده کــه تحت 

feacher ــی شــوند و ــوان  Java API  شــناخته م عن

هــای تکمیلــی ایــن زبــان را دســرس developer هــا 

قــرار مــی دهنــد.

API .4 های تحت وب :

 API هــای تحــت وب یــا اصطاحــا  Web API بــه 

هــر پروتکلــی  گفتــه مــی شــود کــه از طریــق شــبکه 

ی  اینرنــت و وب تعامــل مــا بیــن اپلیکیشــن هــای 

 Web  مختلــف را امــکان پذیــر ســازد و از همین روی

Service نیــز نامیــده مــی شــود.)وب اپلیکیشــنی 

   APIکــه محتــوای خــود را از طریــق چندیــن و چنــد

Mashup   ًمختلــف تامیــن کنداصطاحــا

می گویند.(

ــه میــان  زمانــی کــه پــای آی پــی هــای تحــت وب ب

HTTP   ــکل ــا ســاز  و کار پروت ــد ب ــد، بای مــی آی

 و HTTPS  آشنا باشیم.

: )SDK( 5. کیت های توسعه نرم افزار

دیگــری  نــوع  نیــز   software development kit

ــای  ــت ه ــه توســط  رشک ــا اســت ک ــی آی ه از اِی پ

مختلفــی همچــون گــوگل ، فیســبوک و... عرضــه مــی 

ــا اســتفاده از ایــن کیــت  ــا developer هــا ب شــود ت

هــا بتولننــد اقــدام بــه توســعه کننــد کــه از آن جملــه 

ــه Android SDK  اشــاره کــرد. ــوان ب مــی ت
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لیست اعضای انجمن :
لیال نوری) دبیر انجمن (

مریم زهره وند

محیا کریمی

مبینا حاجی اسمعیلی

مهشید احمدی

عرفان بختیاری) نائب دبیر (

محمدرضا رسائی

نویسنده:
مبینا حاجی اسمعیلی

تهیه کنندگان :
لیال نوری )رسدبیر نرشیه(

محیا کریمی

مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر 

نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه 

ــد ــی ارشــاد دماون آمــوزش عال

یکی از رازهای اصلی موفقیت این است که 

شغلتان یکی از رسگرمی هایتان باشد.

مارک تواین

شامره هفتم مگیت
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