گزارش وضعیت
آمار و گزارش فعالیت دو سالهی ایرانتاکس

مجلهی الکترونیکی ایرانتاکس

نوید عبدی
همکار داوطلب

ایرانتاکس
ایرانتاکس
یک مجلهی الکترونیکی مستقل است که با همکاری تعدادی از داوطلبان منتشر میشود.
فقط به صورت دیجیتالی منتشر میشود
همکاری با این نشریه آزاد است
موضوع مجله
فلسفهی نرمافزارهای آزاد و بازمتن
مقالت فنی دربارهي گنو/لینوکس
مقالت فنی سایر یونیکسها در صورت مرتبط بودن با گنو/لینوکس
اخبار دنیای نرمافزارهای ازاد و بازمتن
بررسی سایتها ،توزیعهای لینوکس ،کتب مربوط به نرمافزارهای آزاد و بازمتن
معرفی دستاندرکاران داخلی و خارجی مرتبط با نرمافزارهای آزاد و بازمتن
مجله در حال حاضر به صورت ماهنامه منتشر میشود
تبلیغ و یا مقاله-آگهی در این مجله ممنوع است
پایبندی به قوانین کپیرایت از اصول اولیهی نشریه است
نشریه به صورت کامل آزاد تحت مجوز  GNU/FDLمنتشر میگردد
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اسفند ۱۳۸۲
 ۰۲اسفند ۱۳۸۲
شروع کار با ارسال عنوان جدیدی از سوی آلن باغومیان در انجمنهای سایت تکنوتاکس [اینجا]
تعداد بسیاری اعلم آمادگی برای همکاری در بخشهای مختلف مجله نمودند ،اما هنوز حرکتی اجرایی در میان
نبود.
 ۱۹شهریور ۱۳۸۳
پس از  ۷ماه بالخره نام مجله با رای گیری و نظرات کاربران؛  Irantuxانتخاب شد[ .اینجا]
محمد درویش حق داشت که نگران مردان عمل باشد!
 ۱۱مهر ۱۳۸۳
با تلش آلن باغومیان محمد درویش و پشتیبانی شرکت تالروب سایت رسمی مجلهی الکترونیکی ایران تاکس
راه اندازی شد.
۱۹آبان ۱۳۸۳
یکماه پس از راه اندازی سایت
سخن سردبیر اولین مقالهی رسمی «ایرانتاکس»
سر دبیر :آلن باغومیان
 ۰۲خرداد ۱۳۸۴
 ۷ماه پس از اولین مقاله
از شمارهی هشتم نسخههای  PDFمقالت ارائه میشوند
ویرایش مقالت فنیتر و با همکاری تعداد بیشتری ویراستار انجام میشود
و امروز .....
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و  ...امروز
 ۱۹دی ۱۳۸۵
 ۲۶ماه از اولین مقاله
 ۱۶۹مقاله
 ۱۶۴۳عضو در سایت
 ۷۹۷،۸۱۶بار بازدید از سایت
 ۱۷آبان  ۱۳۸۵یعنی دو سال پس از اولین مقاله  ۱۵۰۹۶باز دید در یک روز
آمار بازدید دقیقتر بازدید از سایت در این صفحه قابل مشاهده است.
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مقاله نویسان
تا کنون
 ۲۹نفر در نوشتن مقالت به ما یاری رساندهاند
به ترتیب حرف اول اسم کوچک:
آلن باغومیان ,امیر جبلی ,امیل صدق ,ایرج هدایتی ,بهنام خانبیگی ,بهنام مرندی ,بهنام مرندی ,بیژن
هومند ,جاوید اسماعیلی ,حسان امیدوار ,حسین نوری خواه ,حمید نصیبی ,زهرا احمدی ,سعید تقوی,
سیاوش صفی ,سینا سالک ,طاها نظری ,عرفان عرب فخری ,علی رستگار ,فرهاد زارع ,محمدصادق
شمسالدین  ,مجتبی کیخا ,محسن پهلوانزاده ,محمد درویش ,محمد کارگر ,نوید پایا ,نوید عبدی ,نیما
ابوطالبی ,امیر جبلی
متاسفانه بسیاری از کسانی که اعلم آمادگی کرده به هر دلیل از مشارکت خود دست کشیدند اما دوستان
جدیدی در لیست نویسندگان به چشم میخورد که در سایهی زحماتشان ایرانتاکس در حال انتشار است.

حاصل تلش دوستان:
 ۱۶۹مقاله
 ۵۲۲۱۱کلمه
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نویسنده  /مقالت
نویسندگان با تعداد مقالت بیشتر

نویسنده

تعداد مقالت

آلن باغومیان
بهنام بهجت مرندی
نوید عبدی
سعید تقوی
محمد درویش
بیژن هومند

34
19
16
14
12
11

نام نویسندگانی که کمتر از  ۱۰مقاله برای

20,14%

37,28%

مجله ارسال
نمودهاند در لیست بال نوشته نشده است.

11,22%

صد البته آنچه مهمتر است همکاری
با مجله و کیفیت مقاله است و نه کمیت آن.

آلن باغومیان
بهنام مرندی
نویدعبدی
سعید تقوی
محمد درویش
بیژن هومند
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سایر

9,42%
6,51%
7,12%

8,30%

طولنیترین مقاله
طولنیترین مقالت
 : ۴۷۵۵بیژن هومند  :آشنایی با Qemu
 :۴۷۱۰نوید عبدی

:پشتیبانگیری از اطلعات

 ۴۳۴۰بیژن هومند

 :آشنایی با ماشینهای مجازی

: ۴۰۷۲نوید عبدی

 :نگاهی به چند ویرایشگر  HTMLدر لینوکس

کوتاهترین مقاله
 ۳۵۷کلمه  :ترجمهی فارسی پروانهی BSD
مقالت کوتاه
 ۷۴مقاله زیر  ۱۰۰۰کلمه  :حدود  ٪۴۳کل

43,00%

 ۲۱مقاله زیر  ۶۰۰کلمه  :حدود  ٪۱۲کل
(لزم به یادآوری است که حداقل طول مناسب برای یک مقاله
در راهنمای نویسندگان  ۱۰۰۰کلمه یاد شده است )
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57,00%

کمتر از ۱۰۰۰
بیش از ۱۰۰۰

محبوبترین مقالت
پرخوانندهترین مقالت به ترتیب از بال به پایین
(در حقیقت موضوعات مورد علقهی مخاطبان مجله)

نام مقاله
مروگرهای وب در لینوکس

نویسنده
نوید عبدی

5133

محمد درویش

4428

نصب و پیکربندی سرویسدهنده Squid

ایرج هدایتی

3739

ده نکته و ترفند ()۱

محسن پهلوانزاده

2919

آیا  XMLجواب همه چیز است ؟

آشنایی با  iptablesقسمت اول

2903

محسن پهلوانزاده

2709

این  SuperTuxیک بازی بازمتن واقعی

م صادق شمس

.

2540

آشنایی با وظایف یک مدیر سیستم

آلن باغومیان

2462
2454
2406

نکتهها و ترفندها

بکارگیری ابزارهای مانیتور کردن سیستم
نگاهی به لینوکس  Ubuntu 4.10و بررسی آن
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ایرج هدایتی

تعداد مطالعه

آلن باغومیان
نامعلوم

و پس از این ...

پس از این نیز با تلش من و شما باز هم هر ماه یک شمارهی
جدید از ایرانتاکس منتشر خواهد شد.
با تشکر از تمامی کسانی که به هر نحو برای ادامهی کار
ایرانتاکس تلش میکنند.
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