ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ  ۱۸۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﻼود و ﻣﺮاﮐﺰداده

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ) ۱۳۹۵ﺷﻤﺎره  (۱۸۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع آﯾﻨﺪه ﮐﻼود و ﻣﺮاﮐﺰداده
در آﯾﻨﺪهای دور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮﮐﺰداده و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه؛ دهﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و داغﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮدآوری
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و داﻧﻠﻮد ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
داﺗﻠﻮد ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۴
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ:

ﻓﺼﻞ دﻳﺪﮔﺎه و ﺧﺒﺮ

ﺗﺎر و ﭘﻮد » -ﻟﻄﻔﺎ راﺑﯿﻦﻫﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮا و راﻫﺒﺮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی
ﺷﺒﻜﻴﻪ » -اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﻗﺪرت ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان« از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ
رﺧﻨﻪ » -ﺿﺮوردت دوﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دوران ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ« از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺋﺒﯽ
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽراﯾﺎﻧﻪای
اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهﻫﺎی اﯾﺴﻮس
ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت

»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد؟«؛ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺪامﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ
دارو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی
»ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭘﺲ ﻣﯽآﻣﻮزم«؛ ﮐﻼسﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ  VRو  AIﺟﺬابﺗﺮ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ» :آﻧﭽﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ» :ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺟﺬاب«

ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪ

»ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ اﻧﺮژی«؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ LoRaWAN
»CDN؛ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا«
ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
» XPTﭼﯿﺴﺖ؟«
»ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺤﺼﻮﻻت «DMR

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ

»اﻣﺴﺎل در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  BlackHatﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟«
»ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻓﯿﺲ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«؛ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻠﻤﻮس اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

»آﺳﻤﺎن از آن ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ ﻟﺬت ﮐﺸﻒ و ﺳﻔﺮ در ﮐﻬﮑﺸﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی
دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
»واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی؛ ﺳﺘﺎره ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آﯾﻔﺎ «۲۰۱۶

ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮﺷﺒﮑﻪ

»ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«؛ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
در ﺻﻨﻌﺖ
»ﺻﺪای ﻫﻮش ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ«؛ ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی آﯾﻨﺪه
» ۷روﻧﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ«؛ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎری ﻣﯿﮑﺮ

ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه

»ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ در داتﻧﺖ« ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ
»روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺗﺎزهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ وردﭘﺮس«
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ «SharePoint 2016؛ دﻧﯿﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ

ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه » :آﯾﻨﺪه ﮐﻼود و ﻣﺮﮐﺰداده«

ﻣﻘﺪﻣﻪ » -ﻣﺮﮐﺰداده ۲؛ ﻫﻮشﻣﻨﺪﺗﺮ و آﮔﺎهﻣﻨﺪ«
آﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰداده ﺑﺎﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 DCIMو  DCSMﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ؛ آﯾﻨﺪه اﺑﺮ و ﻣﺮاﮐﺰداده
آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در دﺳﺘﺎن Hybrid IT

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/news/iran/4696 :

