ﻧﺸﺴﺘﯽ دو روزه ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن وب اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻫﻤﺎﯾﺶ »آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﻫﻤﺎﯾﺶ آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﯾﮏ روﯾﺪاد دو روزه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺻﻨﻌﺖ وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ
در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ،ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪهﺳﺎز وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﺎﻟﺸﯽ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری و ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وبﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان دارای ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

درساﻓﺰار آزاد ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد
ﻣﺠﯿﺪ ﻋﻠﻮیزاده ،دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮوان اﯾﻦ دو ﺣﻮزه در اﯾﺮان ،ﺑﺎ
اراﺋﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﯾﮏ از روزﻫﺎی
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻋﻄﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ روز اول ﻫﻤﺎﯾﺶ:
 آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ CDNﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﯾﻨﺪه ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل ۲۰۱۷ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ وب  ۳از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻼن داده -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری رﯾﺰﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ

 ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﭘﻨﻞﻫﺎی روز دوم ﻫﻤﺎﯾﺶ:
 ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ AR/VR آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب و Mobile Web ﺗﻨﻬﺎ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد :ﻣﺘﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﮐﺮ ،ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻤﻼت  DoSﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺳﺮوﯾﺲ در آﯾﻨﺪه ﻋﺼﺮ ﭼﺖ ﺑﺎتﻫﺎ آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب -ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﻫﻤﺎﯾﺶ آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت  4ﻟﻐﺎﯾﺖ  5اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺟﺎری در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
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