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در ﺷﻤﺎره ﺧﺮداد ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره داغﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻦ روزﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؛ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ« ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت؛ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻋﺎدی و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮔﺸﺖوﮔﺬاری در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻓﺼﻞ دﻳﺪﮔﺎه و ﺧﺒﺮ
ﺗﺎر و ﭘﻮد » -اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻋﺖ ﺷﻮد« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻣﺪ ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﯽﻓﺮوغ ﺷﺪﻧﺪ« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی
ﺷﺒﻜﻴﻪ » -ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ!« از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ
رﺧﻨﻪ » -ﺳﺮﯾﺎل زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺘﺎن ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ« از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺋﺒﯽ
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽراﯾﺎﻧﻪای

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
» ۱۱ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن در اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰ﻣﺎرﺷﻤﺎﻟﻮ«
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ» :ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ«
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ» :در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج«
»ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ«؛ روﯾﺎی دﯾﺮوز و واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز

ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪ
»وﻗﺘﯽ دادهﻫﺎ راه ﻣﯽروﻧﺪ«؛ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﺎژوﻻر ﺳﯿﺎر و ﻣﯿﮑﺮوداده
»ﻏﺒﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ«؛ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
»ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮور در اﯾﺮان«؛ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ
»روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن؛ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت«؛ راﺣﺘﯽ ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺪامﯾﮏ؟!

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ» :ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻتاش را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد«
»ﺧﻄﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ«

ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
»اﺷﮏﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ«؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی UNCHARTED 4
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﮑﺘﺎپ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮﺷﺒﮑﻪ
»اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن«؛  ۲۰اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
»ﭼﯿﻦ؛ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در آﯾﻨﺪه«؛ ﺗﻼش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﺘﺮ

ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه
»دﺳﺘﺎوردﻫﺎیHTTP 2.0؛ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ«
» ۲۸ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ«
ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ«
ﻣﻘﺪﻣﻪ » -ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺟﻮﻻنﮔﺎه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ«
آﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 ۱۳ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ؟
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
آﯾﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟
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