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در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ازآﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،در ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ از آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺴﯿﻢ
در اﯾﺮان و در داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ واﻧﻔﺴﺎ! ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه »ﺷﻮر و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾٓﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺘﺎرتآپ
و وﺿﻌﯿﺖ آن در اﯾﺮان.
در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺷﻮر و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان« ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺎرتآپ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ؛ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد
ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ راه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﺪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺴﺖﺑﻮم
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﺣﺴﻦﺧﺘﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ دو ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دو ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و دﯾﮕﺮی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺷﺪ ﻗﺮار دارد.

دﯾﺪﮔﺎه و ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﮐُﺸﺪ

ﭼﺮا اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﻦ را ﮐﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﺮا از وایﻓﺎی ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ؟
ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﺷﻬﺮزاد در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻫﺪﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻧﺪهﺑﺎد ﻫﺪف!

ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ :ﮐﻼندادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
آﯾﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دﺳﺘﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ :ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻫﺎی ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﺮورﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟
روﺗﺮﻫﺎی دی ـ ﻟﯿﻨﮏ
ﻫﻔﺖ روﺗﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  VOIPدر ﺳﺎل ۲۰۱۸
آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی 5G
ﺗﻨﺪا رﻫﺒﺮ ﺑﺎزار در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯽ ﻣﺶ وای ﻓﺎی!
اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ !PoE

داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ واﻧﻔﺴﺎ
ﻫﻔﺖ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﺮان

اﻣﻨﯿﺖ

ﻫﻔﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﺣﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﺑﯿﺖدﯾﻔﻨﺪر ،ﯾﮏ ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر )ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی (God of War

ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ

در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﮏ ﺑﻮم ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎص و ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﭼﻬﺎر راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻫﮏ ﻣﻐﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻬﺮهوری

ﮐﺎرﮔﺎه

ﭼﺮا ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﮑﺎﻻ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟

ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه

اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ
اﺳﺘﺎرتآپ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن؟
ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی!
ﭼﺮا اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟
 10اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﺮاﻧﯽ
راﻫﻨﻤﺎی راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتآپ
ﺷﻮر ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ...آﯾﺎ ﺷﻮر آن درآﻣﺪه اﺳﺖ!؟
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
ﺣﺮﮐﺖ در آزادراه ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/product/mag/13478 :

