ﺑﻪزودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ  ۱۸۲ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن«

ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺮﻣﺎه  182ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺟﺬاب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﯽ ،راهﮐﺎر ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻮن "روشﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام"" ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راهاﻧﺪازی ﻣﺪﯾﺎﺳﺮورﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ  "DLNAو ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ
درﺧﺼﻮص  ERPو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ" ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎره  182ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  PDFاز ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی روی ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎره  182ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ  E3را ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای آﻣﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزیﺧﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن" ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﻟﺰوم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻧﮕﺮشﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ  10ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ و راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻋﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﺑﺮدی ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪةای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋهای را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن" ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ذﯾﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
 روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ؛ ﻧﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ؛ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ

-

راهاﻧﺪازی ﻣﺪﯾﺎﺳﺮورﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ DLNA
ﺑﺪون ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!
ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ
 ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﻘﺺﻫﺎی دادهای ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
 ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در ﭼﻬﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن؛ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه E3 2016ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ
 ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ERP؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوزﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه
 راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی در  10روزﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه
 رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎ ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰر ﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۰ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ۶ -ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

* ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان :ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
* ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮﯾﺪ :ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﺮاک در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ را درب ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
* ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ :ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  @shabakehmagروی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﻠﯿﮏ و از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و آیﺗﯽ ،دهﻫﺎ ﺧﺒﺮ و ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺬاب و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ از اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
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