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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۸۷ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و ۱۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،درﮔﺎهﻫﺎ ،ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و ﻫﺮ
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﺑﺎره ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﺴﺨﻪ  PDFاﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از روی ﻟﯿﻨﮏ
زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری و داﻧﻠﻮد اﺳﺖ:
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ:

ﻓﺼﻞ دﻳﺪﮔﺎه و ﺧﺒﺮ
ﺗﺎر و ﭘﻮد » -ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ!« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی

ﺷﺒﻜﻴﻪ » -ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﯿﺒﯽ« از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ
رﺧﻨﻪ » -ﭼﺸﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ« از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺋﺒﯽ
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽراﯾﺎﻧﻪای
اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهﻫﺎی اﯾﺴﻮس
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻼود Asus CP240 Zero
ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺗﺮ Tenda FH1202
ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
»ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ «XZ؛ ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺬاب و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ» :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ«
»ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ«
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ» :اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزه«

ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ
» ۱۳ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره وایﻓﺎی «MU-MIMO؛ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
»ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪای و اﯾﻤﻦ«؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎﯾﺘﺮا در ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ
»ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ« ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
»ﺟﻨﮕﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ«؛ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی
دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
»اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎزی ﻣﺠﺎزی«؛ آﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ؟

ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮﺷﺒﮑﻪ
»ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«؛ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،وﻋﺪه آرﻣﺎن ﺷﻬﺮی ﯾﮑﺘﺎ
دادهاﻧﺪ

»ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮاف ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻪ داﻧﺸﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ؟«؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
»ﭼﺖ ﮐﺮدن؛ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ«

ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه
»ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ« دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﺑﺎ LINQ
»ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺨﺼﯽ؛ راﻫﮑﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن« ﺳﺒﮏ ،روان و ﮐﺎرﺑﺮدی
»ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟«

ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه» :ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ«
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺟﺎده ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺪ!
آﯾﺎ در ﻣﺮاﮐﺰداده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
اﺗﺮﻧﺖ در ﺧﻂ ﺳﺮﻋﺖ
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻨﺎوری  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ؛ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ!

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/product/mag/5881 :

