
برتينی نرم افزار آموزش
صادقی منش اميرحسين

۱۳۹۸ شهريور ۳

چکيده
برتينی بگيرند. فرا را برتينی نرم افزار با کار می خواهند که است افرادی برای کوتاه دورهٴ يک اين
هندسهٴ معموال شده اند. طراحی چندجمله ای دستگاه های عددی حل برای که است رايگان نرم افزار يک
از دستگاه يک حل کردن قصد که می کنند استفاده نرم افزار اين از کاربردی و عددی جبری کارهای
دستگاه يک و نظر مورد دستگاه بين هموتوپی يک کردن تعريف کمک با چندجمله ای برابری های
«دستگاه مفاهيم کافيست نرم افزار اين الگوريتم های پشت ايدهٴ شدن متوجه برای دارند. را آسان حل
بدانيد را مختلط» و حقيقی «اعداد اويلر»، روش با مثال برابری يک عددی «حل چندجمله ای»، برابری

.(... تکينگی، واريته، بعد واريته، مفهوم (مثال باشيد آشنا کمی جبری هندسهٴ با و

کنيم؟ نصب را برتينی نرم افزار چگونه ۱
آموزش بهتان را نرم افزار اين نصب نحوهٴ ابتدا پس است. نرم افزار خود داريد نياز که چيزی نخستين مسلما
آنجا از و است اجرا قابل نيز ويندوز روی بر ولی است لينوکس دوست پيش فرض بصورت نرم افزار می دهيم.

می دهم. آموزش را نرم افزار اين ويندوز محيط با متناسب هستم، ويندوز کاربر يک هنوز خودم که

برويد. bertini.nd.edu سايت به •
https://bertini.nd.edu

برويد. زير آدرس به اول از يا کنيد، کليک Bertini download page روی بر •
https://bertini.nd.edu/download.html

۶۴بيت ويندوز از من کنيد. انتخاب را دانلود برای مناسب گزينهٴ رايانه تان سيستم عامل محيط با متناسب •
می کنم. کليک زير گزينهٴ روی بر پس می کنم استفاده

Click here to download Bertini 1.6 for 64 bit Windows Machines (us-
ing Cygwin) (zip format)

داريد. دانلود اتمام از پس ( rar پسوند (با فشرده پوشهٴ يک •

روی می کنيد، استفاده مشابه) نرم افزار (يا winrar از اگر مثال کنيد. خارج فشرده حالت از را آن •
فايل اين می خواهيد که مکانی آدرس و کنيد انتخاب را Extract files سپس و کرده راست کليک آن
Extract here گزينهٴ Extract files جای به اگر که کنيد توجه بدهيد. را شود پياده آنجا در فشرده
فشرده حالت از و پياده شدن دارد، قرار فشرده فايل که پوشه ای همان در خودکار آنگاه کنيد، انتخاب را
چون کنيد پاک را فشرده نسخهٴ می توانيد فشرده فايل کردن پياده از پس داد. خواهد ُرخ شدن خارج
فرد به را فشرده فايل بخواهيد اينکه مگر می کند. اشغال را رايانه فضای تنها و ندارد استفاده ای عمال
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يا سی دی روی بر است بهتر اينصورت در که کنيد استفاهد دوباره نصب برای بعدا يا بدهيد ديگری
را آن رايانه تان روی بر حضورش به نياز عدم صورت در و کنيد نگهداری اش غيره و جانبی حافظهٴ

نداريد. نگه

نسخهٴ که است قرار است. من برای فشرده فايل پياده شدهٴ پوشهٴ داخل محتوای تصوير باال تصوير •
درس اين که امروز به تا ولی شود ارائه نرم افزار سازندگان توسط نيز ويندوز برای برتينی مستقل
داخل در و دانلود خودتان را dll فايل چند بايد شما و است نگرفته صورت کار اين می دهيم قرار را
خرداد ۱) ۲۰۱۸ ِمی ۲۲ در که است ۶ .۱ نسخهٴ زمان اين در نسخه آخرين کنيد. اضافه پياده شده پوشهٴ

دهند. انجام نيز را زير مرحلهٴ دارند نياز ويندوز کاربران پس شده است. ارائه (۱۳۹۷

دهيد. قرار باال پوشهٴ در و دانلود را زير فايل های •

cygwin1.dll
cyggmp-3.dll
cyggcc_s-1.dll
cygmpfr-4.dll
cyggmp-10.dll
cyggcc_s-seh-1.dll

حقه های از ويروس زا يا هکر يا و اينترنتی حملهٴ سايت های که باشيد مراقب دی ال ال ها اين دانلود برای •
سايت های شبيه قالب يک که کرده است استفاده ايده اين از سايت ها اين از نمونه يک می کنند. استفاده بدی
پيوند لطفا دارم، نياز را فايل فالن پرسيده است فرد يک که کرده اند تظاهر برداشته اند. پاسخ و پرسش
خوب خيلی کردم دانلود ديروز جا فالن که داده است پاسخ نفر يک سپس بدهيد. را دانلودش (لينک)
خوب چه به به که گذاشته اند پاسخ زير در نيز مثبت ديدگاه چند بعد کنيد نام ثبت که دارد نياز فقط بود،
ولی گرفتند! هم امتياز سری يک غيره. و نکند درد دستت گرفتيم، را فايل و کرديم نام ثبت هم ما بود
کرده ايد جستجو گوگل در که چيزی به خودکار تغيير را فايل اسم فقط که هست قالب يک هست. حقه
مراقب خيلی ديدگاه ها! يا کاربری نام يا نمی کند تغيير هم پاسخ و پرسش کنار امتياز حتی می دهد. تغيير
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زير در نگيريد. قرار اصالعاتتان دزدی يا غيره و هک و ويروس برای اينترنتی حملهٴ مورد که باشيد
اعتماد سايت هايی چنين به وجه هيج به گذاشته ام. برايتان را سايت ها اين از مثال يک از تصوير دو

نکنيد.

ولی بگذاريم اينجا در را دانلودش لينک و دهيم قرار سروری روی بر را نظر مورد فايل های احتماال
بفرستم. برايتان را دانلودشان پيوند تا دهيد پيام بيابيد، خودتان را آنها نتوانستيد اگر آن از قبل تا

۳۲ به وابسته که کنيد توجه البته کردم، دانلود را دی ال ال ها اين زير پيوندهای از خودم من (امروز
به اگر صورت هر در باشيد. داشته نياز را متفاوتی دی ال ال است ممکن ويندوزتان بودن بيت ۶۴ يا

بفرستيد.) برايم را مشکل تان می توانيد برخورديد مشکلی يا error
http://www.dlldownloader.com/cygwin1-dll/
http://www.dll-found.com/cyggmp-3.dll_download.html
https://www.dll4free.com/cyggcc_s-1.dll.html
https://www.pconlife.com/viewfileinfo/cygmpfr-4-dll/
https://www.pconlife.com/download/otherfile/64588/092dc674ac1ce4521d0faafa541f9190/
https://www.pconlife.com/viewfileinfo/cyggmp-10-dll/
https://www.pconlife.com/download/otherfile/64586/2d5a2266ef725fbc09a8bc3162d90df5/
https://www.pconlife.com/viewfileinfo/cyggcc-s-seh-1-dll/
https://www.pconlife.com/download/otherfile/121861/6feb9c658011947927d0b60e15de068c/
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ويرايشگر يک در را ورودی تان فايل های بايد برنامه اجرای برای هستيد. آماده برنامه اجرای برای اکنون
کنيد. اجرا برتينی بوسيلهٴ را آن commond promt در سپس و بنويسيد Vim يا Notepad مثال متن
اين برای ولی کند اجرا می تواند ويندوز در را لينوکس برنامه های که است Cygwin از استفاده ديگر راه
يا cmd از اينکه به نسبت شد خواهد اشغال رايانه تان از بيشتری حجم مسلما کنيد. نصب را آن بايد کار
و Cygwin از استفاده تجربهٴ بين از خودم کنيد. استفاده ويندوزتان در موجود ِ commond promt همان
موجود رايانه روی پيش فرض و نداريد جديدی برنامهٴ نصب به نياز يک؛ آمد. خوشم بيشتر cmd از ،cmd
برتينی برای cmd از استفاده برای ولی بگيريد ياد را نکته چند داريد نياز Cygwin با کار برای دو؛ هست.

می کند. کفايت آن به ورودی فايل دادن سپس و برتينی فراخوانی چگونگی دانستن تنها
در برتينی فراخوانی برای می دهم. قرار نظر مد را cmd کمک با برتينی با کار اينجا در من حال هر به
کليک چپ سمت زير در ويندوز آيکون روی تنها ۱۰ ويندوز در کنيد. باز را ويندوز cmd ابتدا cmd محيط

بزنيد. اينتر و کرده تايپ را cmd کليد صفحه با و کنيد

من برود. دارد قرار آن در برتينی برنامهٴ محتوای که پوشه ای آدرس به که بگوئيد cmd به بايد اکنون
که درايوی از غير درايوی در را فايل هايتان و برنامه ها است بهتر هميشه دادم. قرار E درايو در را پوشه ام
سيستم عامل تان درايو در بودن به وابسته کامال برنامه اينکه مگر کنيد ذخيره است نصب آن بر سيستم عامل تان
خواهد ُکند رايانه تان شود پر است آن در سيستم عامل تان که درايوی اگر چون است، روشن نيز آن دليل باشد.
به را درايو حرف بايد ابتدا بدهيد، cmd به (سيستم عامل تان) C درايو از غير در مسيری می خواهيد اگر شد.

بزنيد. اينتر و کنيد تايپ دونقطه سپس و کوچک صورت

و cd مقابل در را ابتدايش در درايو نام نوشتن بدون را دارد قرار آن در برتينی که پوشه ای آدرس سپس
تايپ پس است E:\BertiniWindows64_v1-6 من پوشهٴ آدرس بزنيد. اينتر و کنيد تايپ فاصله يک با

.cd BertiniWindows64_v1-6 می کنم
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برتينی تان پوشهٴ آدرس مکان در را دستورات خودکار cmd که است اين می بينيد پسين خط در که چيزی
اين از رفتن بيرون برای می شود. ظاهر پوشه تان آدرس جديد خط هر ابتدای پس کند. دنبال و اجرا می خواهد
برای آدرس و فاصله يک سپس cd نوشتن شويد. جابجا می توانيد cmd در مشابه روش به آدرس و مکان
کار برای اينجا در ولی درايو ها. بين جابجايی برای دونقطه و درايو حرف نوشتن و درايو يک در جابجايی

باشيد. برتينی پوشهٴ در بايد برتينی با
کتاب يا برتينی راهنمای خود سادهٴ و ابتدايی مثال کنيم. حل برتينی با را مسأله ساده ترين و نخستين اکنون
است. x2+1 متغيرهٴ تک (معادله) برابری کردن حل سادهٴ مثال همکارانش و هاوستين جوناتان نوشتهٴ برتينی
آنجا در را دوره اين مثال های همهٴ و ايجاد MyBertiniFiles نام به جديد پوشهٴ يک برتينی ام پوشهٴ در من
برای بدانيد. را آدرسش که است اين مهم تنها کنيد، ايجاد را فايل تان جايی هر در می توانيد شما می نويسم.
انتخاب را Text document گزينهٴ New از و کنيد راست کليک پوشه صفحهٴ روی نخستمان فايل ايجاد
در را توضيحاتش و می کند ُکد را چيزی چه متن اين اينکه مورد در کنيد. کپیپيست آن در را زير متن کنيد.
کنيم. حل را x2 + 1 است قرار که بدانيد کافيست تنها اآلن برای می دهيم. توضيح مفصل بعدی درس های

کنيد) انتخاب را rename و راست کليک (يا کنيد کليک فايل تان روی بر ببنديد. و ذخيره را آن سپس
File name گزينهٴ ويندوزتان) file explorer کل در (يا پوشه تان view مشخصات در که کنيد توجه
صورت به ببنيد. را فايل هايتان نوع پسوند عادی حالت در بتوانيد يعنی باشد داشته تيک extensions
را آن می کنيد انتخاب جديد نام برايش وقتی ولی باشد داشته txt پسوند بايد تان notepad فايل اين پيش فرض
می کنيد باز را input مانند عجيب پسوند با فايل يک که زمانی هيچوقت که کنيد توجه دهيد. تغيير input به
Always use this گزينهٴ شود باز خاصی برنامهٴ با خودکار طور به پسوند اين با فايل های نمی خواهيد و
کرديد باز را آن تيک با سهوا که صورتی در برداريد). را آن دارد (اگر باشد نداشته تيک app to open
انتخاب در می افزايم. پيوست صورت به درس اين انتهای به بعدا که است موجود اشتباه اين برگرداندن راه حل
است قرار نرم افزاری چه در اينکه به وابسته که کنيد رعايت را نکات سری يک بايد نيز فايل تان برای نام
برتينی در اجرا برای فايل يک نامگذاری در که نکاتی هستند. متفاوت محدوديت ها و نکات اين شود استفاده
کردم؛ نامگذاری شکل اين به من خواهم آورد. پيوست عنوان تحت درس اين انتهای در را شوند رعايت بايد
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يک سپس bertini بنويسيد اول کنيد. تايپ را روبرو دستور برتينی بوسيلهٴ فايل اين اجرای برای اکنون
همراه به فايل نام سپس و سپس شود اجرا می خواهيد که ای input فايل قرارگيری محل آدرس سپس فاصله

می شود؛ اينگونه من برای بزنيد. اينتر نهايت در و input نقطه

نمايشگر صفحهٴ عرض از طوالنی تر چون که می دهد نشان تان cmd را زير خروجی اينتر زدن از پس
گذاشته ام. برايتان زير در و گرفته ام screenshot قسمت دو در بود
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فايل چند قالب در برتينی توسط برنامه اجرای خروجی های هميشه است. برنامه موفقيت آميز اجرای اين
همانجا در نيز آن خروجی های کنيد اجرا را جديدی فايل اگر می شوند. ذخيره دارد قرار برتينی که پوشه ای در
کرديد، تعيين ورودی برای شما که نامی نه و هست خروجی نوع فقط خروجی ها نام چون و می شوند ذخيره
را خروجی فايل های اگر پس می شوند! قبلی تان اجرای خروجی جايگزين اينکه يعنی دارند. يکسانی نام های
برتينی پوشهٴ در باال اجرای برای نمونه برای داد. خواهيد دست از را آنها نکنيد منتقل ديگر پوشه ای داخل به

شده اند. اضافه زير فايل های من

برتينی پوشهٴ در شده ايجاد خروجی فايل های در که خروجی ای يا و ديديد cmd در که خروجی ای اينکه
جمع بندی امروز جلسهٴ برای پس داد. خواهيم توضيح بعدی جلسات در را می شوند تعبير چگونه ببينيد می توانيد
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داريم. را زير
جمع بندی:

که: گرفتيم ياد امروز جلسهٴ در

کنيم. نصب ويندوز در و دانلود است، رايگان برنامه ای که را برتينی نرم افزار چگونه •

می شود. اجرا cmd به وسيلهٴ ويندوز در برتينی برنامهٴ چگونه •

و مناسب نامگذاری مورد در پيوست و خاص پسوند با فايل های کردن باز اشکال رفع مورد در پيوست
شد. خواهند اضافه برتينی توسط قابل اجرا فايل های برای درست

بفرستيد. پيام می توانيد جلسه اين به مربوط مطالب پيرامون مشکل يا پرسش گونه هر صورت در

باشيد سربلند و پيروز
۱۳۹۸ مرداد ۲۵ صادقی منش، اميرحسين
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	چگونه نرمافزار برتینی را نصب کنیم؟

