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در شماره  198ماهنامه شبکه با پرونده ویژه "جاوا اسکریپت آینده است" این زبان اسکریپتنویسی را به
شکلی تحلیلی و عملی مورد بررسی قرار دادیم .همچنین در این شماره در میزگردی با بزرگان صنعت شبکه
ایران به بحث نشسیم و در گفت و گویی مفصل به بررسی مشکلات شبکه ایران پرداختیم .در فصل دانش
کامیپوتر نیز میتوانید مزیتها و چالشهای زندگی کاری یک مهندس کامپیوتر را از زبان یک کهنهکار
برنامهنویسی بخوانید.
آیا مشتاق هستید بدانید چرا این شماره پرونده ویژه شبکه به مبحث جاوااسکریپت اختصاص پیدا کرده
است؟ جواب ساده است .جاوااسکریپت آینده است .عدهای از کارشناسان عرصه فناوری بر این باور هستند که
نفوذ چشمگیر جاوااسکریپت در حوزههای مختلف و محبوبیت روزافزون این زبان ،به جاوااسکریپت اجازه
داده است تا به یکی از اصلیترین بازیگران دنیای فناوری تبدیل شود .دلایل بسیاری را میتوان بر شمرد
که نشان میدهد جاوااسکریپت این پتانسیل را دارد تا آینده دنیای برنامهنویسی را دستخوش تغییرات
اساسی کند...

فهرست مطالب:
دیدگاه و خبر
سرمقاله؛ چرا هوش و مهارت ،برای داشتن یک شغل کافی نیستند؟
میخواهم یک مهندس اینترنت اشیا شوم
بازی تاج و تخت
چرا نباید هر خبر بدی را در شبکههای مجازی منتشر کنیم؟
در ستایش شفاف اندیشیدن
اخبار ایران
نظام صنفی
بررسی محصول
گزارش ویژه

شاهراه اطلاعات
صنعت تراشهسازی در عصر کامپیوترهای چرخدار
جادوی گرافن در گوشیهای هوشمند
دنیای دوربین :حل مشکلات با امواج
دنیای موبایل :تلفن همراه :ابزاری برای پژوهش

فناوری شبکه
اینترنت برای همه
اتصال بیسیم چند کیلومتری دو نقطه با یک کلید
محاسبات لبهای و آینده سازمانها
سیستمهای تلفنی تحت شبکه دی ـ لینک
سرورهای سنتی در تعریف ،مفهوم و ساختار دگرگون شدند
تازه های شبکه

دانش کامپیوتر
الگوریتمهایی برای موفقیت شغلی
الگوریتمها ،بنیاد دانش کامپیوتر
دورههای آنلاین مبانی ،طراحی و تحلیل الگوریتمها
پنج مزیت مهم شغل یک کارشناس کامپیوتر
پنج چالش شغلی مهم در زندگی یک کارشناس کامپیوتر

امنیت
خداحافظ اثر انگشت ،سلام چهره من
بیگانهای پرسه میزند

هنر و سرگرمی
مزد ترس )بررسی بازی ( The Evil Within 2
یک نگاه ،چند بازی

عصر شبکه
تولید و آموزش شبکه در آستانه سونامی اینترنت برای همه چیز
داغترین روندهای استخدام در IT
چگونه طراحی تراشه به ما میآموزد بیمارستانهای بهتری بسازیم؟
چرا پروژههای فناوری اطلاعات هنوز با شکست مواجه میشوند؟

کارگاه
متخصص و متبحر در مدیریت بزرگ دادهها
راهنمای جامع چهارچوبهای برتر Node.js
آیا میخواهید مجموعهای امن داشته باشید؟

پرونده ویژه
گامهای استوار جاوا اسکریپت برای حضوری ماندگار در صنعت
آینده توسعه برنامههای کاربردی در دستان جاوا اسکریپت است
چرا جاوا اسکریپت مناسبترین گزینه برای اینترنت اشیا است؟
کوتاه بنویسید تا سریعتر اجرا شوند
 10کتابخانه و چهارچوب جاوا اسکریپتی که باید از وجود آنها باخبر باشید
برنامهنویسی در محیطی تا به دندان مسلح
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