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 از رسی کتاب های الکرتونیک مجموعه زندگی
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 نام خدابه 

طور که قبال اعالم شده بود کتاب بعدی مموعه زندگی قرار بود با عنوان هامن 

 عوض شود.اینرتنت منترش شود ولی به دلیل مشکالتی این عنوان 

اهیم داد که به این کتاب طریقه ساخنت بارکد های سه بعدی را آموزش خو در 

ه ون داشتراحتی و به طور رایگان می توانید یکی برای خود در ضمینه های گوناگ

 باشید.با ما همراه باشید...

 

 

 

 

WeB:Lifecollection.rzb.ir 

Email:lifecollection@ymail.com 

Email Book : lifecollection.Book@yahoo.com 
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 تاریخچه

QR-code  له رشکتیبه وس 4991در سال Denso Wave های  رشکت رسی  که از

منظور ردیابی قطعات در صنایع تولید تویتای ژاپن است ، ابداع و زیر مجموعه 

و این رمزینه ها و یا کیو آر کد ها در ژاپن فراگیر شد و  استفاده واقع شد،درو خو 

 استفاده می شد.بیشرت هم از بارکد های دو بعدی 
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 QR codeهای کاربرد 
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 از بارکد هااستفاده 

 خواندن این بارکد ها باید نرم افزار مورد نیاز را در گوشی خود نصب کنید. برای

نباشید این امکان برای همه سیستم عامل ها وجود دارد )از جاوا گرفته تا نگران 

 اندروید و آی او اس(

کار به این شکل است که شام با گرفنت دوربین گوشی خود در روبرو این طریقه 

 بار کد ها می توانید اطالعات آن را در گوشی خود ببینید.

 

 یبا گوشی خود می توانید به آن ها پاطالعاتی نهفته است که  این بارکد هادر 

 بربید.

سایت معرفی شده در قسمت بعدی می توانید نرم افزار های مرتبط را وب در 

 برای همه سیستم عامل ها دانلود کنید.
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 QR Codeساخت طریقه 

ا بکیو آر کد بروید. ولی  ساخت این بارکد ها می توانید به وب سایت اصلیبرای 

به راحتی یکی از این  هم می توانید Qr-code.irمراجعه به وبسایت پارسی 

 .رمزینه ها را برای خود بسازید

 

 تولید رمزینه کلیک کنید.ود ، در نوار باالیی سایت بر روی از ور بعد 
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صفحه باز شده، کادری مشاهده می شود که در آن باید نوع بارکد خود را در 

 مشخص کنید.

مثال در اولی که وبسایت است، آدرس وب خود را وارد کرده و بر روی تولید برای 

 لیک کنید.رمزینه ک
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ساخته شده در کادر پایین مشاهده می شود که می توانید تصویر آن را در رمزینه 

 یره کنید.کامپیوتر خود ذخ

 زینه تولید کنید.برای موضوعات بیشرتی رمهمین شکل می توانید به 

ضمن برای خواند این رمزینه ها می توانید به بخش دریافت این وب رفته و در 

 افزار های الزم را برای متامی سیستم عامل ها دانلود کنید.نرم 

 درباره بارکد ها آموزش داده شده است.این وب سایت اطالعات دیگری هم در 

 

 ادامه می توانید رمزینه های مجموعه زندگی را مشاهده کنید.در 
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.منتظر دیگر کتاب های وارم که این کتاب برای شام کاربردی بوده باشدامید 

 تشکر رضا توکلیمجموعه زندگی باشید.با

Lifecollection.rzb.ir 
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