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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ:

ﻓﺼﻞ دﻳﺪﮔﺎه و ﺧﺒﺮ
ﺗﺎر و ﭘﻮد » -اﻃﻼﻋﺎت را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺮد« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی
ﺷﺒﻜﻴﻪ » -ﭼﺮاغ اول« از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ
رﺧﻨﻪ » -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻞ؟« از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺋﺒﯽ
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽراﯾﺎﻧﻪای

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
»روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻠﮕﺮام«
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ» :ﻧﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ«
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ» :ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ«

ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪ
»راهاﻧﺪازی ﻣﺪﯾﺎﺳﺮورﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ «DLNA؛ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
»Liquidsky؛ ﭘﺮدازش از ﻣﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎ«؛ ﺑﺪون ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!
»راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ«؛ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ؟
ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ
»ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری«؛ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن
»ﻧﻘﺾﻫﺎی دادهای ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯽ«؛ ﻣﺮزﻧﮕﺎری ﮐﻠﯿﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
»ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در ﭼﻬﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل«
»ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن«؛ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه E3 2016

ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮﺷﺒﮑﻪ
»ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ «ERP؛ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺪی اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و  SAPﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﻮ
»ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«؛ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه
»راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی در ده روز«
ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه » :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن«
ﻣﻘﺪﻣﻪ » -رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎ«
ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﭘﻞ و امایﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ده ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
 ۶ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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