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ﺷﻤﺎره  ۱۹۱ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ )ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۳۹۶وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻧﻮروز اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺬاب در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﺧﻮاﻧﺪنﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .ﻧﺴﺨﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ:
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ » -ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﺑﺰرگ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﻮ« از ﻫﺮﻣﺰ ﭘﻮررﺳﺘﻤﯽ
ﺗﺎر و ﭘﻮد » -ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ را از رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ!« از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺤﻤﺪیزاده
ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر» -آﯾﺎ راﯾﺰن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ایامدی را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ؟« از ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی
ﺷﺒﻜﻴﻪ » -ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ« از ﻣﻬﺪي ﺻﻨﻌﺖﺟﻮ

»ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ!«؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎورﻻﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ  P1001Pﺗﻨﺪا
اﺧﺒﺎر اﯾﺴﻮس
»در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻏﺮق ﻧﺸﻮﯾﺪ!«؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﻤﯿﺪه Asus Designo Curve MX34VQ
» ۸ﭘﻬﺒﺎدی ﮐﻪ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«؛ ﻗﺪرت ،ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ
»ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞاﻟﻮ«
»ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه؛ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ؟«
»ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی رزﺑﺮیﭘﺎی«
»ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ«
» ۱۵ﺑﺎزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ«؛ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
»ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺎل ۱۳۹۶
»ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟«؛ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮآوری و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارد
» ۱۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ«؛ آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﺎن راﺑﻂ ﻣﻐﺰ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
»ﻣﺼﺮف وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ«؛ اﮔﺮ داﯾﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!
»ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ«؛  ۱۲ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ
»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮓﺟﻮی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮﻗﺪرت  WRT1900ACﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ
»اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وایﻓﺎی را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!«؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ وایﻓﺎی
»ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ!«؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﺳﻘﻔﯽ  N9ﺗﻮﺗﻮﻟﯿﻨﮏ
»ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ۱۲ﺣﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ«
»ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ؛ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ«؛ آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ
»ﻧﮕﺬارﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺷﻤﺎ را آزردهﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ«؛ ﺣﻞ  ۱۱ﻣﺸﮑﻞ در وﯾﻨﺪوز ۱۰
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