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 در پايگاه هادر پايگاه هادر پايگاه هادر پايگاه ها

ي از پايگاه هاي ي از پايگاه هاي ي از پايگاه هاي ي از پايگاه هاي . ليست. ليست. ليست. ليست4444

با پوشش با پوشش با پوشش با پوشش همراه همراه همراه همراه اطالعاتي اطالعاتي اطالعاتي اطالعاتي 

 موضوعي آنها ظاهر مي شود.موضوعي آنها ظاهر مي شود.موضوعي آنها ظاهر مي شود.موضوعي آنها ظاهر مي شود.

كانكشن اينترنت دانشگاه بيرجند كانكشن اينترنت دانشگاه بيرجند كانكشن اينترنت دانشگاه بيرجند كانكشن اينترنت دانشگاه بيرجند براي استفاده پايگاه ها در منزل، ابتدا بايد براي استفاده پايگاه ها در منزل، ابتدا بايد براي استفاده پايگاه ها در منزل، ابتدا بايد براي استفاده پايگاه ها در منزل، ابتدا بايد  

را از قسمت خدمات كاربران سايت اين دانشگاه دانلود كرده و روي رايانه شخصي را از قسمت خدمات كاربران سايت اين دانشگاه دانلود كرده و روي رايانه شخصي را از قسمت خدمات كاربران سايت اين دانشگاه دانلود كرده و روي رايانه شخصي را از قسمت خدمات كاربران سايت اين دانشگاه دانلود كرده و روي رايانه شخصي 

 خود نصب كنيد.خود نصب كنيد.خود نصب كنيد.خود نصب كنيد.

دانشگاه، الزم است ابتدا به يك دانشگاه، الزم است ابتدا به يك دانشگاه، الزم است ابتدا به يك دانشگاه، الزم است ابتدا به يك     IPبراي متصل شدن به اينترنت از طريق براي متصل شدن به اينترنت از طريق براي متصل شدن به اينترنت از طريق براي متصل شدن به اينترنت از طريق  

 واي فاي متصل شويد و باقي مراحل باال را طي كنيد.واي فاي متصل شويد و باقي مراحل باال را طي كنيد.واي فاي متصل شويد و باقي مراحل باال را طي كنيد.واي فاي متصل شويد و باقي مراحل باال را طي كنيد.

سي با پايگاه ها سي با پايگاه ها سي با پايگاه ها سي با پايگاه ها دانشگاه فقط دستردانشگاه فقط دستردانشگاه فقط دستردانشگاه فقط دستر    IPاينترنت با اينترنت با اينترنت با اينترنت با توجه داشته باشيد اتصال به توجه داشته باشيد اتصال به توجه داشته باشيد اتصال به توجه داشته باشيد اتصال به  

را فراهم مي كند كه در صورت دانلود مقاله از اين پايگاه ها از حجم اينترنت منزل را فراهم مي كند كه در صورت دانلود مقاله از اين پايگاه ها از حجم اينترنت منزل را فراهم مي كند كه در صورت دانلود مقاله از اين پايگاه ها از حجم اينترنت منزل را فراهم مي كند كه در صورت دانلود مقاله از اين پايگاه ها از حجم اينترنت منزل 

 كم خواهد شد.كم خواهد شد.كم خواهد شد.كم خواهد شد.

 
و اما چند نكته براي جستجوي و اما چند نكته براي جستجوي و اما چند نكته براي جستجوي و اما چند نكته براي جستجوي 

 پايگاه ها در منزلپايگاه ها در منزلپايگاه ها در منزلپايگاه ها در منزل


