
اما اکنون ,ایجاد مجموعھ ھای جھانی از مدارک بود
ھدف ایجاد فضای جھانی از داده ھای پراکندھای است 

 ف وجود دارند و بلقوه میکھ در مجموعھ دادھای مختل
توانند ارتباط ھایی را میان خود برقرار کنند  داده ھایی 
کھ با فناوری  داده ھای پیوندی با داده ھای دیگر ارتباط 
. کنند دارای ارزش افزوده شده ھستند 

افزون ویژگی ھای دیگر داده ھا  بھ داده ھای مرتبط 
بنای داده ھای پیوندی کاربرد م. خود پیوند یافتھ اند 

سبب توسعھ وب با فضای داده جھانی 
ارتباط داده ھای حوزه ھای مختلف شامل کتاب ھا، 
انتشارات علمی، آزمایش ھای پزشکی و دارویی، 

 غیرهانجمن ھای مجازی، داده ھای آماری و علمی و 
کاربرد دیگر داده ھای پیوندی کتابخانھ ھا نقش 
مھم در نشست اقماری داده ھای پیوندی کنگره در 
کتابخانھ ھا  با سایر موسسات در سال ھای اخیر 

بااین کھ فراھم آوری داده ھا .افزایش یافتھ است 
العات برای مھمترین گام در دسترس پذیری ساختن اط

برنامھ ھا و نرم مجموعھ گسترده مخاطبان است تھیھ 
افزارھا کاربردی کھ در این داده ھا قابل استفاده است 
یکی دیگر از مولفھ ھای مھم و حیاتی در حوزه 

 . اطالعات می باشد

  

  رکز آموز�� درمانی بیمارستان شهدای عشایر

  1400پاییز                          

 مطالبی درمورد داده های پیوندی

وب معنایی است کھ بھ عنوان ,بخشی از تکنولوژی 
وب معنایی مفھوم بسیار . نسخھ وب شناختھ می شود

با وب معنایی، داده ھا . متفاوتی با نسخھ وب قبلی دارد
بھ ھم متصل  دار میتوانند با یک رابطھ خاص و معنا

و داده ھا کھ  triples این کار با استفاده از مفھوم
ا نمایش داده می شوند، وب معنایی را 
مزیت داده ھای پیوندی، توانایی تبادل 

با  .استبا ھم  داده ھا و فراھم کردن اطالعات مرتبط
بھره برداری از پتانسیل وب معنایی برای ایجاد آگاھی 

را  RDF ماشین ھایی کھ توانایی درک نمودارھای
تحلیل . ربردھا ادغام کننددارند می توانند آنھا را با کا

اطالعات گسترده با استفاده از ابزارھای رایج مستلزم 
داده ھای پیوندی منجر بھ . مھارت و زمان است

 سریع و بیشتر بھ حجم وسیع داده ھا می شود
در ایده داده ھای پیوندی کھ در ادامھ تحقیق وب معنایی 

روش   کھاز سوی تیم برنزرلی مطرح شده 
بھ نحوی کھ بین آنھا ,داده ھای ساختار مند 

پیوند برقرار شده بدین صورت بھ ارزش آنھا افزوده 
استاندارد وب  در این روش بر فناوری ھای

بنا نھاده شده ) اف, دی ,آر(نظیر پرتوکل انتقال فرامین  
است  در این روش  تولید صفحات وب بھ منظور بھ 
ذاری اطالعات با قابلیت خوانده شده بوسیلھ 
رایانھ ھا ھمانند درک وشناختی کھ در ذھن انسان از 

ھدف داده ھای پیوندی  . بنا شده است

ایجاد مجموعھ ھای جھانی از مدارک بود
ھدف ایجاد فضای جھانی از داده ھای پراکندھای است 

کھ در مجموعھ دادھای مختل
توانند ارتباط ھایی را میان خود برقرار کنند  داده ھایی 
کھ با فناوری  داده ھای پیوندی با داده ھای دیگر ارتباط 

کنند دارای ارزش افزوده شده ھستند  برقرار می
افزون ویژگی ھای دیگر داده ھا  بھ داده ھای مرتبط 

خود پیوند یافتھ اند ,
سبب توسعھ وب با فضای داده جھانی کتابخانھ ھا 

ارتباط داده ھای حوزه ھای مختلف شامل کتاب ھا، 
انتشارات علمی، آزمایش ھای پزشکی و دارویی، 

انجمن ھای مجازی، داده ھای آماری و علمی و 
کاربرد دیگر داده ھای پیوندی کتابخانھ ھا نقش  .دارد

مھم در نشست اقماری داده ھای پیوندی کنگره در 
کتابخانھ ھا  با سایر موسسات در سال ھای اخیر 

افزایش یافتھ است 
مھمترین گام در دسترس پذیری ساختن اط

مجموعھ گسترده مخاطبان است تھیھ 
افزارھا کاربردی کھ در این داده ھا قابل استفاده است 
یکی دیگر از مولفھ ھای مھم و حیاتی در حوزه 

اطالعات می باشد
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بخشی از تکنولوژی 
نسخھ وب شناختھ می شود

متفاوتی با نسخھ وب قبلی دارد
میتوانند با یک رابطھ خاص و معنا

این کار با استفاده از مفھوم. شوند
ا نمایش داده می شوند، وب معنایی را توسط نمودار ھ

مزیت داده ھای پیوندی، توانایی تبادل . انجام می دھد
داده ھا و فراھم کردن اطالعات مرتبط

بھره برداری از پتانسیل وب معنایی برای ایجاد آگاھی 
ماشین ھایی کھ توانایی درک نمودارھای

دارند می توانند آنھا را با کا
اطالعات گسترده با استفاده از ابزارھای رایج مستلزم 

مھارت و زمان است
سریع و بیشتر بھ حجم وسیع داده ھا می شود دسترسی

ایده داده ھای پیوندی کھ در ادامھ تحقیق وب معنایی 
از سوی تیم برنزرلی مطرح شده  2006سال 

داده ھای ساختار مند برای انتشار 
پیوند برقرار شده بدین صورت بھ ارزش آنھا افزوده 

در این روش بر فناوری ھای, شود 
نظیر پرتوکل انتقال فرامین  

است  در این روش  تولید صفحات وب بھ منظور بھ 
ذاری اطالعات با قابلیت خوانده شده بوسیلھ اشتراک گ

رایانھ ھا ھمانند درک وشناختی کھ در ذھن انسان از 
بنا شده است موجودیت ھا دارد



بازاریابی ایمیلی بخش ضروري از دیجیتال مارکتینگ است 

این .و ابزاري براي حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان استفاده می شود  

. قدیمی ترین تکنیک در دنیاي بازاریابی دیجیتال است و تابه امروز بعنوان بهترین ابزار در این زمینه باقی مانده است

 

بازاریابی ایمیلی بخش ضروري از دیجیتال مارکتینگ است , حتما تا بحال اصطالح بازاریابی ایمیلی را شنیده اید  مارکتینگ چیست ؟

و ابزاري براي حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان استفاده می شود  ,از ایمیل به عنوان کانال فروشی ,کوتاه ,

قدیمی ترین تکنیک در دنیاي بازاریابی دیجیتال است و تابه امروز بعنوان بهترین ابزار در این زمینه باقی مانده است

 

 

 

مارکتینگ چیست ؟

,که در آن به روش بسیار 

قدیمی ترین تکنیک در دنیاي بازاریابی دیجیتال است و تابه امروز بعنوان بهترین ابزار در این زمینه باقی مانده است

 

 



 

 

   

  در جلو گیری از ویروس کرونا ه صحیح ضد عفونی کردن تک تک وسایل الکترونیکینحو

از مخلوط کردن آب و الکل استفاده . صفحه هاي لمسی؛ هنگام تمیز کردن، از پارچه میکروفایبر استفاده کنید تا از خراش دادن صفحه جلوگیري کنید

 .درصد الکل ممکن است به صفحه آسیب برساند و روکش محافظت شده در برابر اثر انگشت را از بین ببرد 50کنید، اما هر مخلوطی با بیش از 

 72تا  کرونایک مطالعه در انگلستان نشان داد که ویروس . کیبورد؛ صفحه کلیدها میکروب هاي زیادي دارند و پناهگاه هاي بالقوه ویروس هستند

ند به مدت طوالنی روي سطوح غیر متخلخل مانند صفحه کلید ساعت در پالستیک و فوالد قابل ردیابی است، به این معنی که ویروس ها می توان

 .درصد آنها را به آرامی پاك کرد 70می توان با استفاده از محلول الکل  .زندگی کنند

کرده و  قبل از شروع تمیز کردن، ماوس خود را جدا. ماوس؛ مانند بسیاري از دستگاه ها، ماوس با استفاده از محلول ضدعفونی قابل تمیز کردن است

 .باتري هاي آن را بردارید

ر دوره اي مانیتورها؛ معموال مانیتورهاي رایانه زیاد لمس نمی شوند اما باز هم ویروس ها می توانند بر روي آنها مستقر شوند، بنابراین باید بطو

و سپس با    چه الیاف بسیار نرم را به این مواد آغشتهمواد ضدعفونی کننده را نباید مستقیماً روي مانیتورها اسپري کرد بلکه باید پار. پاکسازي شوند

 .پارچه مانیتور را تمیز کرد

ه از طریق لپ لپ تاپ ها؛ اغلب با استفاده روزانه، لپ تاپ ها می توانند حامل اصلی میکروب ها باشند، در نتیجه باکتري ها و بیماري ها به طور بالقو

 .تاپ ها می توانند گسترش یابند

هرگز الکل را . از یک پارچه میکروفیبر که چند قطره محلول ضدعفونی کننده به آن اضافه شده است، قسمت بیرونی را می توان پاك کردبا استفاده 

 .البته صفحه را نیز می توان با استفاده از یک پارچه میکرو فیبر مرطوب شده با آب ساده تمیز کرد. مستقیماً بر روي رایانه اسپري نکنید

باید بدرستی در زمان شروع به  19-ه شواهد موجود به دلیل استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی، جهت پیشگیري از ابتال به بیماري کوویدبا توجه ب

 .البته هر یک از وسایل الکترونیکی به دلیل حساسیت متفاوت به رطوبت باید با روش خاصی ضد عفونی شوند. استفاده و خاتمه کار ضدعفونی شوند
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