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اّاب ااااا لطفباهطبلب،اًظر تاٍا یاذُ

ا یايااااااا ادر خَدار اکِاػالقِاد ریاذ

اهاباااااااااا اتار   اشاَد خبرًبهِاهٌ شر

اّاب اااااااا اشاوابرُ  رسبخاکٌیذاتبادر

 تؼذ ا یياخبرًبهِاچبپاشَد.
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 2آشنایی با نرم افزار های کتابخوان  

 کاملتریه کتابخوان اوذرویذ 

ااااااا ا اا Amazon Kindleترًابهاِ

اّاب ااااااااا یکیادیگرا زا پلایاکایاشاي

ک بتخَ ىا ًذرٍیذا ستاکِاتباتیش را

ادرااااااا اهاَواَد ک بتْب ا لک رًٍیکی

 یٌ رًتاسبزگبرا ست.اّوچٌیيا یياا

ایا اااااااااااا اد ر   اکا ابتاخاَ ى ترًبهِ

اخاَ ًاذى،اااااااا اتار   هجوَػِاػظین

ّوگبماسبز اتیيادس گبُاٍاحا ایااا

هجوَػِا  ا زاک بباّب ار یاگابىااا

اتاباااااا  ست.ار تطاکبرتر ا یياترًبهاِ

احابخااااا تبلیغبتاّور ُا ست،اتبا یاي

قنوتاٍ قؼیاخَ ًذىاک ببافابقاذااا

ا سات.اااااااا ّراگًَِاتبالایاغای

احابخاااااا ادر ٌّگبهیاکِاشوب

اّنا ایاذاااااااا خَ ًذىاکا ابب

تٌظیوبتاسفبرشیاهخ لفیا

ا یاياااااااا اتار ٍوَداد رد.اػالٍُ

اصاَرتاااااا ادر شوباهیاتَ ًیذ

لسٍماک بباد ًلَداکٌیذاٍاتِا

 .صَرتاآفالیياهطبلؼِاکٌیذ

  Bookariورم افسار کتابخوان 

ًبماد شتاٍاًبماآىاتغییراپیذ اکردا Mantano Readerکِادرا ت ذ اا Bookariترًبهِا

ٌَّزایکیا زاتْ ریياترًبهِاّب اک بتخَ ىا ستاکِاقبتلیتاّوگبماسبز اهبتیيادس گبُاّبا

ر اد رد.اشوباهیاتَ ًیذاهن قیوباک بباّبار اخریذ ر اکٌیذ.ا یياترًبهِاک بتخَ ىا زا ًَ عا

ٍاغیرُاپش یببًیاهیاکٌذاٍا EPUB2, PDFفرهتاّب اک بباّب ا لک رًٍیکیا زاوولِا

تر  اّراًَعافبیلاهخ لفاٍیصگیاّب اکویاه فبٍتار ا ر ئِاهیادّذ.ار تطاکبرتر ا یيا

 Bookariترًبهِاکویاشلَؽاترا زاآًچِاکِاهبادٍستاد رینا ست.اًنخِار یگبىاترًبهِا

 دالر اآىاتبلیغبتاًذ رد.ا۹۴/3حبٍ اتبلیغبتا ستادراحبلیاکِاًنخِا
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 پایگاه اطالعاتی چیست ؟

 
د دِگبىا)پبیگبُاد دُاّبایباتبً ا طالػبتی(اتِاهجوَػِا

  ا زا طالػبتاتباسبخ براهٌظناٍاسبهبًوٌذاگف ِاهیا

شَد.ا یياپبیگبُاّب ا طالػبتیاهؼوَالًادراقبلبیاکِا

تر  ادس گبُاّباٍار یبًِاّباقبتلاخَ ًذىاٍاقبتلا

 دس رسیاتبشٌذارخیرُاهیاشًَذ.

  

 لب ِاچٌیياشیَُارخیرُاسبز ا طالػبتاتٌْبارٍدا

هَوَداًینتاٍاشیَُاّب ادیگر اهبًٌذارخیرُاسبز ا

سبدُادراپرًٍذُاّباًیسا س فبدُاهیاگردد.اهنئلِا  ا

کِارخیرُاسبز اد دُاّبادراد دگبىار اهَثراهیاسبزدا

ٍوَدای اسبخ براهفَْهیا ستاتر  ارخیرُاسبز اٍا

 رٍ تطاتیياد دُاّبا ست.

 

پبیگبُاد دُادرا صلاهجوَػِا  اسبزهبىایبف ِا زا

 طالػبتا ست. یياٍ شُا زاد ًشار یبًِاسرچشوِاهیا

گیردا، هباکبرتراٍسیغاٍاػوَهیاًیساد رد،ا یياٍسؼتا

تِا ًذ زُا  ا ستاکِاهرکسا رٍپبییاپبیگبُاد دُا)کِا

تؼبریفاخردهٌذ ًِا  اتر  اپبیگبُاد دُا یجبداهیاکٌذ(ا

شبهلاتؼبریفاغیرا لک رًٍیکیاتر  اپبیگبُاد دُاهیا

تبشذ.ادرا یياًَش براتِاکبرترداّب اتکٌیکیاتر  ا یيا

  صطالحاهحذٍداهیاشَد.

 
ی اتؼریفاهوکيا یيا ستاکِ:اپبیگبُاد دُاهجوَػِا  ا زا

رکَرداّب ارخیرُاشذُادرار یبًِاتبای ارٍداسین وبتی ا

) صَلی(اهثلای اترًبهِار یبًِا  ا ستاکِاهیاتَ ًذاتِا

سَ التاکبرتراپبسخادّذ.اتر  ارخیرُاٍاتبزیبتیاتْ ر،اّرا

رکَرداهؼوَالاتِاصَرتاهجوَػِا  ا زا وس  اد دُا  ایبا

 رٍیذ داّباسبزهبًذّیاهیاگردد.

  

تخشاّب اتبزیبتیاشذُادراّراپرسشاتِا طالػبتیاتبذیلا

هیاشَداکِاتر  ا تخبرای اتصویناکبرترداد رد.اترًبهِا

ر یبًِا  اکِاتر  اهذیریتاٍاپرسشاٍاپبسخاتیياپبیگبُا

ّب اد دُا  ا س فبدُاهیاشَدار اهذیراسین ناپبیگبُاد دُا

هیاًبهین.اخصَصیبتاٍا (DBMS)  ایباتِا خ صبرا

طر حیاسین ناّب اپبیگبُاد دُا  ادراػلنا طالػبتا

 هطبلؼِاهیاشَد.

 

هفَْما صلیاپبیگبُاد دُا یيا ستاکِاپبیگبُاد دُاهجوَػِا

  ا زارکَرداّبایباتکِاّبییا زای اشٌبختا ست.ًَػبادرا

ی اپبیگبُاد دُاتَصیفاسبختایبف ِا  اتر  اهَوَدیتا

ّب اًگِاد ر اشذُادراپبیگبُاد دُاٍوَداد رد:ا یياتَصیفا

تبای ا لگَایباهذخاشٌبخ ِاهیاشَد.اهذخاتَصیفی،ا شیبا

پبیگبُاّب اد دُاٍا رتببطاتیياآًْبار اًشبىاهیادّذ.ارٍدا

ّب اه فبٍتیاتر  اسبزهبًذّیا یياهذخاّباٍوَداد رداکِا

 تِاآًْباهذخاّب اپبیگبُاد دُاگَیین.

 


