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ﺷﻤﺎر  216ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدى آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ :آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﻌﺠﻮن درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﻰ اﺳﺖ از ﺗﺨﯿﻼت ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺎ! در
ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت »در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد در ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ  NASو ﺳﺮور را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪارک  .ITاﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻧﻘﺸﻪ راه درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎى  «ITرا از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺰو ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ،ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﯾﺎ از آن ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ
دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﮑﻮن داﻧﺶ ﺧﺎرجﺷﺪه و در ﺣﯿﻄﻪ
ﮐﺎری ﺧﻮد داﻧﺸﯽ ﺑﻪروز ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؟ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دورهﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت دورهﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺪارک ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ
دورهﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارک ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻی ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی را ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ
ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

برای مشاهده نسخه با کیفیت تصاویر داخلی مقالات پرونده ویژه »نقشه راه دریافت
گواهینامههاى  «ITاینجا کلیک کنید.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه

ﭼﺮا ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ده ﻣﺰﯾﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ
ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک  Network+آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻘﺸﻪ راه اﺧﺬ ﻣﺪارک ﺳﯿﺴﮑﻮ
ﻧﻘﺸﻪ راه درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ  CEHﻫﮑﺮ ﮐﻼهﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﭘﻨﺞ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
 Security+ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻘﺸﻪ راه اﺧﺬ ﻣﺪارک VMware
دوره  CCNAﺳﯿﺴﮑﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد؟

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی؛ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را!
ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ
ﺳﯿﻞ ﺑﻬﺎری و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت

در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ :ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ :ﻣﻌﺎدن ﻫﻤﺮاه

ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ

 NASﯾﺎ ﺳﺮور :ﮐﺪامﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی دیﻟﯿﻨﮏ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﯿﻦ  VMware Horizonو VDI
ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ؛ دو وایﻓﺎی ﻣﺠﺰا
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ

ده ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺶ درس ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﮐﺴﺐوﮐﺎرم آﻣﻮﺧﺘﻢ

ﮐﺎرﮔﺎه

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  PyTorchوﯾﮋه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  React Nativeﺑﺴﺎزﯾﻢ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ دادهﻫﺎی رﺳﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
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