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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ
 PDFﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را از روی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ:

ﻓﺼﻞ دﻳﺪﮔﺎه و ﺧﺒﺮ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ » -ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ« از ﻫﺮﻣﺰ ﭘﻮررﺳﺘﻤﯽ
ﺗﺎر و ﭘﻮد » -ﻧﻤﮏ ﮔﻨﺪﯾﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  HBM2در ﺳﻮدای ﺗﺴﺨﯿﺮ دژﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی
ﺷﺒﻜﻴﻪ » -آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ  «۹۵از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ
رﺧﻨﻪ » -آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﻮان ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ« از ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺋﺒﯽ

اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽراﯾﺎﻧﻪای
اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهﻫﺎی اﯾﺴﻮس
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎرﮐﺎره ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ!
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت!

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
»ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ«؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ» :دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ«
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ» :راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ «

ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﺮاﮐﺰداده را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟«؛ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺘﻞ و آیﺑﯽام
»ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ روﺗﺮﻫﺎی ﻋﺬابآور«؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻇﺎﻫﺮی روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی دارﻧﺪ؟
»از وﯾﺪﯾﻮ و ﺑﺎزی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ!« ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺗﺮ وایﻓﺎی  A6004NSﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﻮﻟﯿﻨﮏ

ﻓﺼﻞ اﻣﻨﯿﺖ
»ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ« ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
»آیﻓﻮن اﭘﻞ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد«؛ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﮏﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آیﻓﻮن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
»وﺣﺸﺖ ﺑﻘﺎ«؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اوﯾﻞ ﺑﻪ رزﯾﺪﻧﺖ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی
دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﻓﺼﻞ ﻋﺼﺮﺷﺒﮑﻪ
»ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی؛ آنﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد «؛ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
»ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﺤﺘﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ«

ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﮔﺎه
» ۹روش ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ« ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﯾﮏ

وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ
»ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ« دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﺑﺎ ) LINQﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم(

ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه» :آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری«
ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺎدآوردهﻫﺎ
ﮐﺪام ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺗﺎ  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
 ۱۰ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت
 ۸ﺷﺮﮐﺘﻰ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﺎورى را رﻗﻢ ﻣﻰزﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪه و ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت
 ۱۰ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ در  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺗﺎ ﻫﮑﺮ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎزار اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ داغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﻧﺎﺟﻰ دﻧﯿﺎى واﻗﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 ۱۰ﻣﻬﺎرت روﺑﻪرﺷﺪى ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/product/mag/7021 :

