اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ایﻨکه ایﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ الزم اسﺖ ﻧخﺴﺖ مفﻬوم شبکه را ﺑفﻬﻤﻴم  ،ﺑه مجﻤوعه اتصاالت
ﺑﻴن دو یا ﭼﻨﺪ رایاﻧه شبکه می گویﻨﺪ.
وقﺘی ما دو یا ﭼﻨﺪ رایاﻧه را ﺑه یکﺪیگﺮ مﺘصل کﻨﻴم ﺑه گوﻧه ای که این دو ﺑﺘواﻧﻨﺪ ﺑاهم تبادل اطالعات
کﻨﻨﺪ در واقع یک شبکه ساخﺘه ایم  .حال ﺑﺮای ساخﺘن یک شبکه واقعا ﺑزرگ ﺑﻬﺘﺮین راه این اسﺖ که
شبکه های کوﭼک زیادی را ساخﺘه و آﻧﻬا را ﺑه هم وصل کﻨﻴم و یک مﻴان شبکه ایجاد کﻨﻴم .این مﻴان
شبکه ﺑزرگ هﻤان ایﻨﺘﺮﻧﺖ می ﺑاشﺪ که اسم واقعی آن  International Networkیا هﻤان شبکه
جﻬاﻧی می ﺑاشﺪ.
شکل زیﺮ ﻧﻤوﻧه کوﭼکی از یک شبکه اسﺖ :

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت:
وب جهﺎنی یﺎ  :)Word Wide Web( wwwهﻤان ایﻨﺘﺮﻧﺖ می ﺑاشﺪ و در واقع آن ﭼﻴزی
که از ایﻨﺘﺮﻧﺖ می ﺑﻴﻨﻴم یعﻨی هﻤان صفحات عﻨکبوتی و ﺑه هم ﭘﻴوسﺘهاي ﻛه وقﺘﻲ ﺑه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
وصل مﻲشوﻳم ﺑه صـورت ﺑﺴـﻴار گﺴـﺘﺮد ه ای جﻠوي ﭼﺸﻤان ما قﺮار مﻲگﻴﺮﻧﺪ.
 wwwزﻳﺮ مجﻤوعهاي از تﻤامﻲ کامپﻴوتﺮهای موجـود در عﺮصـه ایﻨﺘﺮﻧﺖ می ﺑاشﺪ .صفحات وب
مﻲتواﻧﻨﺪ تصوﻳﺮ ،صﺪا ،مﺘن ،و حﺘی تصاویﺮ ویﺪئویی را در خود جای دهﻨﺪ .در تعﺮیف یﺪیگﺮ وب
ﺑخﺸی از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ مﻲﺑاشﺪ اما ﺑخﺶ اساسﻲ و اصﻠﻲآن.
آدرس یﺎ  :URLﻧﺸاﻧﻲ محل قﺮار گﻴﺮي ﻳﻚ صفحه وب در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را  URLمی گوﻳﻨﺪ.
()Uniform Resource Locator
آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ یک آدرس /http://www.yahoo.com/game :
ﺑخﺶ اول آن معﺮف ﻧوع سایﺖ می ﺑاشﺪ( ، )httpتﻤام صفحات وب ﺑا  httpآغاز می شوﻧﺪ.
ﺑخﺶ دوم ( )wwwمﺸخصه وب جﻬاﻧی مﻴباشﺪ
ﺑخﺶ سوم ( )yahooمعﺮف ﻧام سایﺖ یا کامپﻴوتﺮ اسﺖ.
ﺑخﺶ ﭼﻬارم حوزه ﻓعالﻴﺖ یک سایﺖ را ﻧﺸان مﻴﺪهﺪ:

ﻣﻮدم ( :)Modemاﻃالعات در ﻛامپﻴوتﺮ ﺑه صورت 1و 0مﻲﺑاشﺪ و ﺑﺮاي ارسال توسﻂ خﻄـوط
تﻠفـن ﺑاﻳـﺪ ﺑـه صـورت صوت درآﻳﺪ ﺑه اﻳن عﻤل ﻛه مـودم آﻧـﺮا اﻧجـام مـﻲدهـﺪmodulation
مﻲگوﻳﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻳن ﻛه اﻃالعات صـوتﻲ درﻃﺮف مﻘاﺑل ﺑﺮاي ﻛامپﻴوتﺮ گﻴﺮﻧﺪه قاﺑـل تﺸـخﻴﺺ
ﺑاشـﺪ ﺑاﻳـﺪ مجــﺪدا ﺑه 1و 0تبــﺪﻳل شــوﻧﺪ ﻛــه اﻳــن عﻤــل مــودم را demodulation
مــﻲگوﻳﻨــﺪ.
 :) Electronic Mail(E mailﻧامــه ﻳــا ﭘﻴــام الﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛه اشخاص در سﺮاسﺮ جﻬان
مﻲتواﻧﻨﺪ ﺑـﺮاي هـم ﺑفﺮسﺘﻨﺪ.
آنﻻﻳﻦ  /آفﻻﻳﻦ :وقﺘﻲ شﻤا ﺑه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وصـل هﺴـﺘﻴﺪ اصﻄالحا ﺑه شﻤا آن الﻳن و زماﻧﻲ
ﻛه شﻤا ﺑا اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ارتباط مﺴﺘﻘﻴم ﻧﺪارﻳﺪ ﺑـه شـﻤا و ﻛامپﻴوتﺮتان آفالﻳن گفﺘه مﻲشود.
ﺑرخی ﻛﺎرﺑردﻫﺎي اﻳﻨﺘرنﺖ :










مﺮور کﺮدن وب گﺴﺘﺮده جﻬاﻧی
تجارت و خﺮیﺪ و ﻓﺮوش الﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻧجام ﻛارهاي ﺑاﻧﻜﻲ
آموزش الﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻓﺮسﺘادن ﻧامه و ﭘﻴام
گفﺘوگوی الکﺘﺮوﻧﻴکی یا ﭼﺖ
اﻧجام کاهای ﺑاﻧکی
خواﻧﺪن اخبار
و.........

ﻣرورﮔرﻫﺎ و اﻳﻨﺘرنﺖ اﻛﺴﭙﻠﻮرر :
اﻳﻨﺘرنﺖاﻛﺴﭙﻠﻮرر (: )Internet Explorer
ﭘﻨجﺮه اصﻠﻲ: IE

هﻤان ﻃور ﻛه در شﻜل ﺑاال مالحﻈه مﻲﻓﺮماﻳﻴﺪ ﭘﻨجﺮه اصﻠﻲ ﺑﺮﻧامه IEشبﻴه دﻳگﺮ ﭘﻨجﺮههاي وﻳﻨﺪوز
ﺑوده و شامل قﺴﻤﺘﻬاي زﻳﺮ مﻲﺑاشﺪ:
 Title barﻳﺎ نﻮارﻋﻨﻮان :ﺑاالتﺮﻳن سﻄﺮ ﭘﻨجﺮه  IEحاوي عﻨوان و ﻳا ﻧام ساﻳﺖ و صفحهاي
اسﺖ ﻛـه شـﻤا درحـال تﻤاشاي آن هﺴﺘﻴﺪ و ﻧﺸان دهﻨﺪه اسﺘفاده آفالﻳن ﻧﻴز مﻲتواﻧﺪ
ﺑاشﺪ .مﺜلتﻤام ﭘﻨجﺮههاي ویﻨﺪوز درسﻤﺖ راسﺖخود دﻛﻤههاﻳﻲ ﺑﺮايﺑﺴﺘن و ...دارد.

Toolbarsﻳﺎ نﻮار اﺑﺰارﻫﺎ  :دﻛﻤههاﻳﻲ جﻬﺖ اسﺘفاده ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻨجﺮهها را ﻓﺮاهم مﻲﻛﻨﻨﺪ
هﻤاﻧﻄور ﻛه در درس وﻳﻨﺪوز هم گفﺘه شﺪ شامل اﺑزارهاي اسﺘاﻧﺪارد آدرس و لﻴﻨﻚ مﻲﺑاشﺪ
ﻛه شﻤا مﻴﺘواﻧﻴﺪ ﺑاﻛﻠﻴﻚ راسﺖ ﺑﺮروي قﺴﻤﺖ خالﻲ از ﻧوار اﺑزار هﺮﻛﺪام از موارد ذﻛﺮ شﺪه را
اﻧﺘخاب ﻛﻨﻴﺪ.

نﻮاراﺑﺰارآدرس :Addressهﺮ ساﻳﺘﻲ را ﻛه ﺑخواهﻴم وارد ﻛﻨﻴم ﺑاﻳﺪ در اﻳن قﺴﻤﺖ ﺑاشـﺪ و
ﺑعـﺪ از آن ﻳـا  Enterمﻴزﻧﻴم و یا دکﻤه  Goرا کﻠﻴک مﻴکﻨﻴم .

ﭘﻨﺠره اﺻﻠﻲنﻤﺎﻳﺶ ﺑرنﺎﻣﻪ  : IEهﺮ آدرسﻲ را ﻛه در قﺴﻤﺖ ﻧـوار آدرس وارد ﻛﻨـﻴم ﻧﺘﻴجـه
آﻧـﺮا در این ﭘﻨجﺮهخواهﻴم دﻳﺪ.

 Status barﻳﺎ نﻮار وضﻌیﺖ :هﺮ لحﻈه وﺿعﻴﺖ صفحه وﺑﻲ را ﻛه تﻤاشا مﻲﻛﻨﻴﺪ ﻳا در حال
ﻛامل اسﺖ را ﻧﺸـان مﻴﺪهﺪ و ﻳا اگﺮ روي گزﻳﻨهاي ﻛه ﺑه جاي دﻳگﺮي ﭘﻴوﻧﺪ دارد روي صفحه
اشـاره کﻨﻴﺪ در اﻳـن قﺴـﻤﺖ توﺿـﻴحﻲ داده مﻴﺸود ﺑه هﻤﻴن عﻠﺖ ﺑه آن ،ﻧوار وﺿعﻴﺖ هم
گفﺘه مﻴﺸود.

ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻌﻀﻲ از اﻣﻜﺎنﺎت ﻣهﻢ و ﻛﺎرﺑردي اﻳﻨﺘرنﺖ اﻛﺴﭙﻠﻮرر:

ﭼﻄور مﻰتواﻧﻴمصفحهموردﻧﻈﺮ راروي دﻳﺴﻜﺖﻳا هارد راﻳاﻧه ذخﻴﺮه ﻧﻤاﻳﻴم؟
ﻛاﻓﻲ اسﺖدر روي صفحه مورد ﻧﻈﺮ روﻳﺪ ﻛﻤه  Fileاز ﻧوار ﻓﻬﺮسﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤوده و گزﻳﻨه
 Saveﻳا Save asرا اﻧﺘخـاب ﻛـﺮده و آدرس محل ذخﻴﺮه ﻧﻤودن (دﻳﺴﻜﺖﻳاهارد) را تعﻴﻴن
ﻧﻤوده و دﻛﻤه  Saveرا ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤاﻳﻴﺪ

اگﺮ صفحهاي ﺑزرگ و ﻃوالﻧﻰ داشﺘه ﺑاشﻴم ﻛه در آن صفحه دﻧبال ﻛﻠﻤه خاصﻲ
ﺑاشﻴم ﭼﻄور مﻰتواﻧﻴم ﺑﻄور سﺮﻳع آن ﻛﻠﻤه را ﭘﻴﺪا ﻧﻤاﻳﻴم؟
روي صفحه مورد ﻧﻈﺮدرقﺴﻤﺖ ﻧوار ﻓﻬﺮسﺖ رويﻛﻠﻴﺪ  Editﻛﻠﻴﻚﻧﻤوده وگزﻳﻨـه Find on
 this pageرا اﻧﺘخـاب ﻧﻤاﻳﻴـﺪ .جعبهاي روي صفحه ﺑاز مﻰشود ﻛه شﻤا ﺑا ﻧوشﺘن ﻛﻠﻤه
موردﻧﻈـﺮ درون آن و زدن  Enterمﻰتواﻧﻴﺪ ﻛﻠﻤه موردﻧﻈﺮرا درآن صفحه را هﺮﭼه سﺮﻳعﺘﺮ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤاﻳﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﻚ راسﺖ ﺑﺮ روي ﻳﻚ تصوﻳﺮ  :ﻛﻠﻴﻚ راسﺖ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ عﻜـﺲ مﻨـوﻳﻲ مﺜل مﻨوي
زیﺮ ﺑاز مﻴکﻨﺪ:


 : Open linkاگﺮ عﻜﺲ مورد ﻧﻈﺮ ﺑه صفحه و
ساﻳﺘﻲ مﺘصلاسﺖ ،آﻧﺮا ﺑاز خواهﺪ کﺮد .



: Open link as a new window
اگﺮ عﻜﺲ موردﻧﻈﺮ ﺑه صفحه و ساﻳﺘﻲ مﺘصل
اسﺖ ،آﻧﺮا در ﻳﻚ صفحه غﻴﺮ از صفحه خودش
ﺑاز خواهﺪ ﻧﻤود.



 : Save Image asعﻜﺲ مورد ﻧﻈﺮ را در ﭘوشه
موردﻧﻈﺮ ما ذخﻴﺮه مﻲکﻨﺪ.



 : Email Imageﺑﺮﻧامه  Outlookرا ﺑازﻧﻤوده و
اجازه ﻓﺮسﺘادن آن عﻜﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ
الﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را ﺑه ما خواهﺪداد



:View Imageمﺸاهﺪه عکﺲ در اﻧﺪازه ﺑزرگﺘﺮ.



 : Set as Desktop backgroundاﻳنعﻜﺲ را ﺑه عﻨوان ﭘﺲ زمﻴﻨه مﻴزﻛارDesktop
ﻛامپﻴوتﺮ من قﺮار ﺑﺪه.

