
هدف هاي رفتاري 

 پس از آموزش اين فصل، هنرجو مي تواند :

1ـ مزایا و معایب شبکه اینترنت را توضیح دهد.

2ـ روش های اتصال به شبکه اینترنت را بداند.

3ـ با استفاده از یک روش به شبکه اینترنت متصل شود. 

4ـ پایگاه اینترنتی، آدرس اینترنتی و صفحه اینترنتی را توضیح دهد.

5ـ با مرورگر کار کند. 

6ـ با استفاده از مرورگر IE از یک سایت بازدید کند.

7ـ موتورهای جستجو را توضیح دهد.

8  ـ از یک موتور جستجو برای پیدا کردن اطالعاتی در مورد خاص استفاده کند.

9ـ محتوایی را در شبکه اینترنت پیدا کرده آن را در رایانه خود ذخیره کند.

فصل4 شبکه 
              جهانی اینترنت 



107

ت
ترن

 این
نی

جها
که 

شب

فصل
چهارم

2ـ 4
مزايا و كاربردهاي اينترنت

اينترنت چه مزايا و كاريرد هايی در زندگی دارد؟

اینترنت شبکه اي از شبکه ها در سراسر دنیاست که میلیون ها کاربر و رایانه را در تمامی جهان به هم متصل کرده است. 

این امر مزایاي فراواني را ایجاد مي کند که برخي از آنها به این قرار است:

 دسترسي به منابع عظیمي از داده ها و دانش بشري 

 قابلیت تعامل با سایر افراد )دوستان، .. . (

 بهره مندي از خدمات آموزشي، تفریحي، تجاري و غیره

 صرفه جویي در زمان و هزینه ها

 ایجاد منابع جدید درآمد

 ایجاد سهولت در انجام کارها

 1ـ4ـ مقدمه 
اینترنت شبکه اي از رایانه ها در کل جهان است که به هم اتصال دارند. شبکه اي که از لحاظ مقیاس جغرافیایي 

در سطح جهان گسترش یافته است. اینترنت مخفف کلمات International Network به معناي شبکه جهاني 

مي باشد. به همین علت در این شبکه بسیار بزرگ، حجم عظیمي از داده ها و دانش بشري ذخیره شده و قابل 

دسترس است. این شبکه عظیم جهاني در ابتدا با انگیزه اتصال چند مرکز دانشگاهي محدود و چند مرکز نظامي 

در اواخر سال 1960 میالدي به وجود آمد. به مرور با اضافه شدن قابلیت هاي این شبکه تعداد استفاده کنندگان از 

آن فزوني یافت تا اینکه در اواسط دهه 1990 شبکه اینترنت تقریباً به صورت همگاني درآمد. 

وابسته شدن بیشتر فعالیت هاي روزمره به اینترنت حکایت از آغاز دوران تاریخي نویني در عرصه هاي گوناگون 

علوم، فناوري و به خصوص در نحوه تفکر انسان دارد. شواهد زیادي در دست است که از آنچه اینترنت براي 

بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تاکنون تنها مقدار بسیار اندکي به واقعیت درآمده است. در حال حاضر این 

شبکه به قدري گسترده شده و تنوع فعالیت هایي که روي آن انجام مي شود زیاد است که تصور دنیاي بدون 

اینترنت براي کساني که از آن استفاده کرده اند، امري محال است. 
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چگونه می توان به اينترنت متصل شد؟

اولین گام براي استفاده از اطالعات موجود در اینترنت، برقراري ارتباط بین رایانه شخصي با شبکه اینترنت است. چند 

روش اصلي براي انجام این کار عبارت اند از: 

) LAN الف( استفاده از شبکه اي که به اینترنت متصل است )شبکه

)Dial Up(برقراري ارتباط از طریق خطوط تلفن )ب

ADSL پ( استفاده از تجهیزات پر سرعت

ت( استفاده از خدمات بی  سیم)Wireless( یا وایمکس

 در هر یک از روش هاي گفته شده امکاناتی الزم است که عبارت اند از:

ارائه دهنده خدمات  اصطالحًا  مراکز  نوع  این  به  شد.  متصل  اینترنت  جهاني  شبکه  به  آن  طریق  از  بتوان  که  مرکزي   

اینترنت1یا ISP مي گویند.

ISP یک دستگاه مودم براي اتصال به 

 بستري که اتصال رایانه به ISP را فراهم کند. براي این منظور رایج ترین بستر خطوط تلفن است و در برخي موارد فیبرهاي 

نوري اختصاصي مورد استفاده کاربران قرار مي گیرد. معموالً از فیبر نوري زماني استفاده مي شود که نیاز به مبادله حجم باالیي از 

اطالعات )در حد چند صد مگا بایت در ثانیه( وجود داشته باشد. در حالتي که یک رایانه عضو یک شبکه محلي باشد، براي 

استفاده از اینترنت کافي است سرور یا یکي از رایانه هاي عضو شبکه اینترنت متصل باشد. در این صورت تمامي رایانه ها 

مي توانند بدون نیاز به نصب تجهیزات خاصي و با به اشتراک گذاری ساده، به اینترنت متصل شوند. در این روش کافي است 

تنظیمات مناسب توسط مدیر شبکه در رایانه ها انجام شود.احتماالً در سایت رایانه  ای هنرستان شما برای اتصال به اینترنت، از 

این روش استفاده شده است.

ايجاد يک اتصال اينترنتی
در ویندوز 7 می توانید یکی از سه نوع ارتباط اینترنتی: بی سیم، پرسرعت و تلفنی را آماده و تنظیم کنید.

در ابتدا باید یک اتصال ایجاد کنید. برای این کار مراحل صفحه بعد را انجام دهید.

3ـ 4
اتصال به اينترنت

Internet Service Provider ـ1
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 در نوار task bar روی آیکون شبکه )Network( کلیک کنید )شکل 1ـ4(.

  شکل 1ـ 4

 گزینۀ Open Network and sharing center را از منوی بازشده انتخاب نمایید.

 در پنجره باز شده گزینه Set up a new connection Or network را انتخاب کنید )شکل 2ـ4(.

 در پنجره باز شده گزینه Connect to the internet را انتخاب سپس روی دکمه Next کلیک کنید )شکل 3ـ4(.

  شکل 2ـ 4
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  شکل 3ـ 4

 حال در پنجره مربوطه باید نوع اتصال اینترنتی را تعیین کنید )شکل 4ـ4(.

  شکل 4ـ 4

ايجاد ارتباط بی سیم
اگر مجهز به تجهیزات بی سیم باشید با اتصال مربوطه می توانید به اینترنت وصل شوید.

همان طورکه در شکل 4ـ4 می بینید، با انتخاب گزینه Wireless، می توانید یک ارتباط بی سیم ایجاد کنید.

با کلیک روی این گزینه پنجره ای از فهرست شبکه های بی سیم موجود در فضای شما را نشان می دهد )شکل 5  ـ4(. 
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  شکل 5 ـ 4

 روی شبکۀ خود کلیک کنید سپس دکمه Connect را انتخاب نمایید.

 اگر احتیاج به رمز باشد، از شما درخواست می شود، رمز را وارد کنید )شکل 6  ـ4(.

 سپس کلید Ok را کلیک کنید.

  شکل 6 ـ4
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 برای اطمینان از اتصال روی آیکون Network کلیک کنید )شکل 7ـ4(.

  شکل 7ـ 4
 ویندوز 7 اتصال به اینترنت را در اینجا نشان می دهد.

ايجاد اتصال پرسرعت
در شکل 4ـ4 گزینه دوم )broadband )PPPOE ، برای ایجاد اتصال پرسرعت است.

 در این شکل روی گزینه )broadband )PPPOE را کلیک کنید.

 در پنجرۀ مربوط در قسمت Username، نام کاربری خود را وارد کنید )شکل 8    ـ4(.

  شکل 8 ـ 4
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 در قسمت Password، رمز را وارد کنید.

نام کاربری و رمز در دفعات بعدی جلوگیری  از وارد کردن   ،Remember this Password انتخاب گزینه  با   

می شود.

 در صورت تمایل می توانید نام اتصال را در قسمت connection name تغییر دهید.

این نام تنها برای این است که بدانید با چه اتصالی به اینترنت وصل می شوید.

 روی گزینه Connect کلیک کنید تا اتصال پرسرعت ایجاد شود.

Dial-Up ايجاد اتصال تلفنی
ـ  4 روی گزینه Dial-Up کلیک کنید. در شکل 4  

در پنجره باز شده ابتدا در قسمت Dial- up phone number، شماره تلفن اتصال به شبکه را وارد کنید )شکل9ـ4(.

  شکل 9ـ 4

 ،Connect به ترتیب نام کاربری و رمز را وارد کنید. با کلیک روی گزینه Password و Username سپس در قسمت

اتصال تلفنی مربوطه ایجاد می شود

پس از ایجاد اتصال اینترنتی به یکی از سه روش قبل، اکنون می توانید با استفاده از آن به اینترنت متصل شوید.
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برای این منظور:

روی آیکون Network کلیک نمایید.

روی اتصال اینترنتی خود کلیک نمایید.

دکمه Connect را انتخاب نمایید.

نکته
اگر اتصال تلفنی را انتخاب کنید کادر محاوره ای باز می شود که روی آن باید دکمه Dial را کلیک کنید.

پس از اتمام کار باید اتصال خود را قطع کنید تا زمان اشتراکتان بیهوده مصرف نشود.

استفاده از اينترنت در اماكن عمومي
در بسیاري از اماکن عمومي مانند فرودگاه ها، کتابخانه ها و دانشگاه ها امکان استفاده از اینترنت بصورت بي سیم و با استفاده از 

رایانه هاي کیفي امکان پذیر است. براي این منظور الزم است کاربر تنظیمات رایانه خود را متناسب با دستورالعملي که معموالً 

در این اماکن در معرض دید عموم قرار مي دهند، انجام دهد تا بتواند از اینترنت استفاده کند. معموالً استفاده کنندگان از اینترنت 

در این حالت ملزم به پرداخت هزینه نیستند.

استفاده از اينترنت در كافي نت ها
کافي نت ها اماکني هستند که به کاربران امکان استفاده از اینترنت و تجهیزات رایانه اي به منظور استفاده هاي کوتاه مدت را 

مي دهند. معموالً کاربران با توجه به مدت زمان استفاده از خدمات کافي نت ملزم به پرداخت هزینه هستند.

استفاده از اينترنت در دكه هاي وب
دکه هاي وب )وب کیوسک( همانند تلفن هاي کارتي شهري، پایانه هایي هستند که کاربران مي توانند با استفاده از یک کارت 

مخصوص و یا پرداخت نقدي که معموالً با سکه انجام مي شود، از اینترنت استفاده کنند. دکه هاي وب در اماکن عمومي 

قرار داشته و معموالً شامل یک دستگاه رایانه مختص اتصال به اینترنت هستند. برخي از آنها نیز به منظور اطالع رساني در 

اماکن عمومي یا اماکن تفریحي نصب مي شوند. کاربران از این دکه ها معموالً براي انجام امور ضروري مانند سرزدن به پست 

الکترونیکي و کسب اطالعات گردشگري استفاده مي کنند.
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استفاده از اينترنت به وسیلۀ تلفن همراه
یکي از ابزارهایي که به تازگي به دنیاي اینترنت راه  یافته تلفن همراه است که به کاربر امکان اتصال به اینترنت را مي دهد. 

بسیاري از تلفن هاي همراه داراي سیستم عامل و مرورگر اینترنت مخصوصي هستند که امکان استفاده از اینترنت را براي آنها 

فراهم مي کند. در این وسیله براي مرور صفحات وب نیازي به شماره گیري نبوده و کاربر بدون انجام هرگونه فعالیت خاص 

و تنها با وارد کردن آدرس صفحه مورد نظر مي تواند از اینترنت در گوشي تلفن همراه خود استفاده کند. در حال حاضر 

تعداد محدودي از اپراتورهاي تلفن همراه در ایران این امکان را فراهم کرده اند. عالوه بر این، معموالً الزم است پایگاه هاي 

اطالع رساني نسخه اي مخصوص از صفحات وب براي استفاده در تلفن همراه تولید کرده و در پایگاه خود قرار دهند.

مفاهیم پايگاه، صفحه وب و مرورگر اينترنتی به چه معناست؟

در شبکه اینترنت سازمان ها و افراد، اطالعات مورد نظر خود را با روش ها و قالب هاي مختلف ارایه مي کنند. یکي 

از این روش ها، شبکه گسترده جهاني )World wide web  ( یا به اختصار وب است. این بخش به دلیل اینکه حالت 

ارایه مي شود.  قالب صفحات وب  بیشتر در  این روش اطالعات  یافته است. در  بیشتري  دارد، توسعه  چند رسانه اي 

به مجموعه چند صفحه که توسط فرد یا سازماني ایجاد و نگهداري مي شود پایگاه )سایت وب1، تارنما و....( گفته 

مي شود. یک صفحه از پایگاه به عنوان صفحه اصلي )Home Page ( خوانده مي شود.

دسترسي به صفحات وب
در اینترنت دسترسي به پایگاه و صفحات وب از طریق آدرس آنها انجام مي شود. هر پایگاه داراي آدرسي است که در 

آدرس تمام صفحات متعلق به آن پایگاه  تکرار مي شود. هر صفحه وب نیز داراي آدرس منحصر به فرد2 است. آدرس ها 

داراي ساختار استاندارد هستند که شامل سه بخش مجزا است. به عنوان مثال پایگاه رشد را با آدرس

 http://www.roshd.ir در نظر بگیرید. 

http:// قرارداد ارسال صفحات: نوع قرارداد ارسال صفحات را نشان مي دهد. 

www نوع سرویس: نشان دهنده این است که سرویس مورد استفاده وب است.

4 ـ4
پايگاه، صفحه وب و مرورگر

URL: Uniform Resource Locator ـWeb Site                                                                     2 ـ1



116

فصل
چهارم    

3
42

/24
/1/

5/2
کی

ونی
کتر

د ال
رون

شه

roshd.ir  نام دامنه: دامنه را مشخص مي کند. نام دامنه شامل یک نام و یک پسوند است که پسوند نام دامنه، نوع پایگاه 

را مشخص مي کند. جدول زیر برخي از انواع دامنه ها را مشخص مي کند.

ـ  4ـ نام دامنه ها جدول 1

پسوندنوع پايگاه

COMتجاري

EDUآموزشي )دانشگاه ها(

MILنظامي

NETشبکه )خدمات شبکه و اینترنت(

ORGسازماني

GOVدولتي

    

ساختار يک صفحه وب
صفحه اول پایگاه رشد را در نظر بگیرید. این صفحه شامل چندین بخش است که معموالً در بسیاري از صفحات وب قابل 

مشاهده است. البته باید توجه داشت که قالب پایگاه و نحوه چیدمان و اطالعات درون یک پایگاه، با توجه به سلیقه طراح 

آن شکل مي گیرد و مي توان پایگاه هایي با تنوع بسیار زیاد پیدا کرد که در هیچ قالب خاصي نیست. آنچه در این بخش بیان 

مي شود، اجزایي است که معموالً بسیاري از پایگاه ها و خصوصًا پایگاه هاي رسمي و دولتي از آن برخوردارند.

سرصفحه: در باالترین قسمت صفحات وب معموالً نوارباریکي به صورت افقي وجود دارد که اطالعات اصلي مربوط به 

پایگاه شامل نام و وابستگي و اطالعاتي از این دست را نمایش مي دهد. )قسمت سبز رنگ باالي این پایگاه(

منوهاي افقي: کلیدهاي دسترسي به سایر بخش هاي پایگاه که در برخي از پایگاه ها عالوه بر باالي صفحه در قسمت 

پاییني صفحه نیز وجود دارد. 

منوي عمودي: در پایگاه هاي فارسي زبان در سمت راست و در پایگاه هاي انگلیسي زبان در سمت چپ صفحه، کلیدهاي 

دسترسي )منو( وجود دارد. در بسیاري از موارد این کلیدها شباهت فراواني به کلیدهاي باالي صفحه دارند و در مواردي نیز 

متفاوت هستند. این کلیدها هم امکان دسترسي سریع به اطالعات مختلف موجود در پایگاه را فراهم مي کند. 
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بخش اخبار: در برخي از پایگاه ها، قسمتي مخصوص براي اخبار در نظر مي گیرند. این اخبار درون یک پنجره و به صورت 

متحرک نمایش داده مي شوند.
 

بخش اصلي صفحه: قسمت عمده صفحه که اطالعات درون آن قرار گرفته است. 

پاصفحه: نوار افقي در قسمت پایین صفحه که معموالً اطالعات مربوط به زمان به روزآوري صفحه و اطالعات تماس 

نوشته مي شود. 

شمارنده: بخشي که نشان دهنده تعداد کاربران استفاده کننده از اطالعات پایگاه هستند.

شمارنده 

شکل 10ـ4 بخش هاي مختلف يک صفحه وب

سرصفحه

منوي افقي

منوي عمودي
بخش اخبار

نظر سنجي

پا صفحه 

 

پیوند: یک پیوند )که به آن لینک هم مي گویند(، ارجاعي است به متن، تصویر و یا فیلم که معموالً اطالعات بیشتري را در 

اختیار کاربر قرار مي دهد. معموالً پیوندها به رنگ آبي بوده و وقتي اشاره گر ماوس روي آن قرار مي گیرد، به شکل دست 

در حال اشاره درمي آید. در این حالت با کلیک ماوس، اطالعات جدیدي نمایش داده مي شود. 
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مرورگر
همان طور که در بخش هاي گذشته عنوان شد، براي انجام هر کاري در رایانه نیازمند استفاده از یک نرم افزار هستیم. 

نرم افزار مرور اطالعات موجود در اینترنت مرورگر1 نامیده مي شود. با کمک مرورگر شما مي توانید صدا یا موسیقي اجرا 

کنید، انیمیشن و فیلم ببینید، در اینترنت خرید کنید، پایگاه هاي مورد عالقه خود را در وب پیدا نمایید و با دوستان خود 

ارتباط برقرار کنید. مرورگر در حقیقت دریچه ورود شما به دنیاي مجازي اینترنت است. رایج  ترین مرورگرها در حال 

حاضر در سطح جهان در جدول 2ـ4 آورده شده است.

Mozilla Firefox شکل 12ـ 4 نمايی از مرورگرInternet Explorer شکل 11ـ 4 نمايی از مرورگر

ـ 4ـ انواع مرورگرهاي رايج  جدول 2

عنوان مرورگرتوضیحات

محصول شرکت مایکروسافت. این مرورگر به همراه نصب ویندوز به  صورت خودکار 
Internet Explorerروي سیستم شما نصب مي شود و نیازي به نصب و یا انجام تغییرات در آن نیست.

محصول شرکت Charleston است و براي استفاده باید آن را روي رایانه خود نصب 
Mozilla Firefoxکنید.

Netscape Navigatorاین مرورگر معموالً در سیستم هاي عامل لینوکس وجود دارد.

محیط مرورگر: دسترسي به صفحات وب با استفاده از برنامه هایي تحت عنوان مرورگر امکان پذیر است. در این قسمت، 

بخش هایي از مرورگر Internet Explorer تشریح مي شود.

   Browser ـ1
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نوار آدرس)Address(: در این محل آدرس پایگاهي که مي خواهید آن را مشاهده کنید، وارد مي شود. به آدرس پایگاه 

اینترنتي URL مي گویند. روی این نوار معموالً دکمه ورود به پايگاه)Go( وجود دارد. با کلیک روی این دکمه وارد 

صفحه مربوط به آدرس وارد شده در مقابل گزینه Address می شویم. 

Internet Explorer شکل 13ـ 4 نوار منو، نوار آدرس، و نوار ابزار مرورگر

نوار ابزار Tools: یک نوار که ابزار اصلي مورد نیاز در محیط اینترنت را در اختیار کاربر قرار مي دهد. این نوار شامل 

دکمه ها و ابزار زیر است:

 دكمه Back: یکي از قابلیت هاي صفحات وب قابلیت گردش در آنها با استفاده از پیوندهایي است که در صفحه وجود 

دارد. براي برگشت به صفحات قبلي بعد از استفاده از پیوندها، مي توان از این دکمه استفاده کرد.

 Back را انجام مي دهد و سبب مي شود به صفحه قبل از استفاده از دکمه Back عکس عمل دکمه :Forward دكمه

برگردد.

دكمه توقف)Stop(: براي متوقف کردن عملیات نمایش دادن اطالعات یک صفحه و معموالً زماني که این عمل طوالني 

مي شود کاربرد دارد.

دكمه باز سازی مجدد )Refresh(: از این دکمه براي آوردن مجدد اطالعات صفحه از پایگاه اصلي استفاده مي شود. 

کاربرد این دکمه زماني است که احتمال مي دهید اطالعات پایگاه اصلي تغییر کرده است و شما مي خواهید آخرین اطالعات 

را داشته باشید. به عنوان مثال در پایگاه یک خبرگزاري هستید و صفحه مربوط به آن را حدود یک ساعت قبل باز کرده اید، 

آنچه روي رایانه شما نمایش داده مي  شود اطالعات و اخبار یک ساعت قبل خبرگزاري است و براي در اختیار داشتن 

اطالعات جدید، الزم است به مرورگر فرمان دهید یک بار دیگر به پایگاه خبرگزاري سر زده و آخرین اطالعات را براي 

شما بیاورد. انجام این عمل با استفاده از دکمه Refresh امکان پذیر است. 

دكمه صفحه شروع )Home(: در مرورگرها، کاربر مي تواند آدرس یک پایگاه اینترنتي را به عنوان صفحه خانگي خود 

معرفي کند. معموالً کاربران آدرسي را که بیش از همه از آن استفاده مي کنند به عنوان صفحه خانگي خود معرفي مي کنند. 

با فشردن دکمه Home مرورگر کاربر را به آدرسي که به عنوان صفحه خانگي مشخص شده است، مي برد.
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دكمه عالقه مندی ها )Favorite(: کاربر مي تواند بعد از سرزدن به یک پایگاه، آدرس آن را به عنوان آدرس هاي مورد 
عالقه ثبت کند و در مراجعه هاي بعدي بدون وارد کردن آدرس پایگاه مورد نظر، از اطالعات آن )حتي بدون اینکه به 

اینترنت متصل باشد( استفاده کند. فشار دادن این دکمه لیستي از پایگاه هایي که قباًل به عنوان عالقه مندی ثبت شده را نشان 

مي دهد. عالوه بر این کاربر امکان خواهد داشت پایگاه هاي جدیدي را در لیست عالقه مندي هاي خود ثبت کند.

دكمه تاريخچه )History(: مرورگر تاریخچه گشت و گذارهاي کاربر در اینترنت را نگه داري مي کند. با فشار دادن 
این دکمه، لیست از پایگاه هایي که در طي روز، هفته و ماه هاي گذشته توسط کاربر مرور شده است نشان داده شده و کاربر 

مي تواند از آن براي مراجعه مجدد به پایگاه مورد نظر استفاده کند.

برای این منظور :

)4 روی دکمه Favorite کلیک کنید. )شکل 14

شکل 14ـ 4
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در منوی باز شده روی زبانه History کلیک کنید.

روی روز یا هفتۀ مورد نظرکلیک کنید.

یا  روز  آن  در  شده  بررسی  سایت های  از  فهرستی 

)4 هفته را می بینید. )شکل 15

حال روی سایت مورد نظر کلیک کنید.

شکل15ـ 4

5 ـ4
وارد شدن به پايگاه و تنظیم مرورگر

براي کار در اینترنت، الزم است ابتدا نرم افزار مرورگر نصب شده روي رایانه خود را اجرا کنید. ساختار و نحوه کار 

همه مرورگرها تقریبًا یکسان است و کاربري که مهارت هاي الزم در کار با یکي از آنها را فراگرفته باشد، مي تواند به 

راحتي از سایر مرورگرها نیز استفاده کند. الزم به ذکر است که در این کتاب، براي آموزش از مرورگر استاندارد 

ویندوز )Internet explorer( استفاده شده است. 

پس از برقرار اتصال اینترنتي، روي نشانه مرورگر  در میز کار دوبارکلیک کنید تا مرورگر باز شود. شروع کار با 
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اینترنت را با ورود به پایگاه رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش آغاز مي کنیم. براي این کار کافي است، آدرس 

این پایگاه را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید. پس از وارد کردن آدرس پایگاه مورد نظر در محل مخصوص، با زدن 

کلید Enter در جلوي نوار آدرس، وارد پایگاه رشد مي شوید. 

در این حالت شما صفحه اي مشابه شکل14ـ 4 مشاهده مي کنید. توجه کنید که هر پایگاه، اطالعات ارایه شده در صفحه 

آغازین را در زمان های مشخص به روز می کند و شما وقتی وارد پایگاه رشد می شوید، ممکن است اطالعات دیگری 

در آن صفحه ارایه شده باشد. تغییر دوره ای اطالعات در یک پایگاه را به روز رسانی پایگاه می گویند. 

به منظور استفاده بهتر از مرورگر و انجام تغییرات در کارایي آن با توجه به نوع کاربرد و سلیقه خاص هر کاربر، مي توان 

پنجره   Internet Options گزینه   ،Tools منوي  از  استفاده  با  کار  این  انجام  براي  کرد.  استفاده  تنظیمات  گزینه  از 

تنظیمات نمایش داده مي شود. 

مهم ترین قسمت زبانه General، مربوط به انتخاب 

آغازین(  صفحه  یا  خانگي  )صفحه   Home Page

ابتدا صفحه   مي شود،  باز  مرورگر  که  بار  هر  است. 

این  باز می کند که آدرس آن در  را  تعیین شده ای 

 Address محل  در  باشد.  شده  مشخص  بخش 

به  مي خواهید  که  را  پایگاهي  آدرس  مي توانید 

کنید.  وارد  تعیین گردد،  آغازین شما  عنوان صفحه 

Internet Explorer شکل 15ـ 4 صفحه تنظیمات مرورگر

شکل 16ـ 4 صفحه مربوط به پايگاه اينترنتي رشد
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با انتخاب گزینه Use Current آدرس صفحه اي را که در حال حاضر فعال است، به عنوان صفحه خانگي تعیین 

مي کند. گزینه Use Default آدرس پایگاه شرکت مایکروسافت را به عنوان صفحه خانگي قرار مي دهد. گزینه 

Use Blank )صفحه خالي(، هیچ آدرسي را معرفي نمي کند. 

چگونه می توانم به جستجوی اطالعات در اينترنت بپردازم؟

یکي از مهم ترین ویژگي هاي اینترنت که آن را در بین سایر رسانه ها منحصر به فرد کرده است، حجم فراوان اطالعاتي 

است که در خود جاي داده است؛ با توجه به این حجم عظیم اطالعات آنچه اهمیت دارد توانایي شما در پیدا کردن 

اطالعاتي است که به دنبال آن مي گردید. معموالً یافتن اطالعات مورد نظر در دو حالت مشکل است. زماني که منابع 

بسیار کم در اختیار دارید و زماني که غرق در منابع متعدد هستید. زماني که کتابخانه اي با یک میلیون جلد کتاب در 

اختیار دارید، انتخاب کتابي که دقیقًا مناسب کار شما باشد امري دشوار است. ممکن است ده ها و یا صدها جلد کتاب 

پیدا کنید که مرتبط با موضوع کاري مورد نظر شماست ولي از بین این تعداد زیاد کتاب، کدام یک مناسب ترین است؟ 

مسلمًا شما فرصت کافي براي مطالعه همه آنها را نخواهید داشت. بنابراین الزم است مناسب ترین کتاب را انتخاب کنید. 

اینترنت نیز مجموعه اي از میلیون ها و بلکه میلیاردها پایگاه اینترنتي است که هر یک حجم فراواني از اطالعات را در 

خود جاي داده است و کاربران نیاز دارند که اطالعات مورد نظر خود را از درون این حجم انبوه اطالعات پیدا کنند. 

به خاطر سپردن آدرس میلیاردها پایگاه اینترنتي و نوع اطالعات آنها براي تک تک کاربران اینترنت امري محال است.

پیدا کردن شماره تلفن فرد مورد نظر از بین صدها هزار شماره تلفن موجود، مشابه این موضوع است. قطعًا هیچ فردي 

نمي تواند همه شماره تلفن هاي شهر محل سکونت خود را به خاطر بسپارد. براي رفع این مشکل، مراکزي تحت عنوان 

118 وظیفه جمع آوري اطالعات شماره تلفن ها و پاسخگویي به متقاضیان آن را دارند. شما مي توانید شماره تلفن فرد 

مورد نظرتان را از مرکز 118 دریافت کنید.مشابه چنین مراکزي در اینترنت نیز بوجود آمده است. پایگاه هایي هستند 

که شما نیازمندي اطالعاتي خود را بیان مي کنید و آنها، جایي که اطالعات مورد نظر شما را در خود جاي داده است 

به شما معرفي مي کند. Google، AltaVista و Yahoo نمونه هایي از پایگاه هاي جستجو هستند که اصطالحا به آنها 

موتورهاي جستجو1 نیز گفته مي شود.

Search Engine ـ1

6ـ4
 جستجوی اطالعات در اينترنت
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موتورهای جستجو
موتورهاي جستجو، برنامه هایی هستند که صفحات وب را بررسی و تمام یا قسمتي از متن را در یک بانک اطالعاتي 

یا فهرستي که شما امکان دستیابي به آن را داشته باشید قرار مي دهند. بنابراین هرگاه اطالعات جدیدي توسط یک 

پایگاه در اینترنت منتشر مي شود، موتورهاي  جست وجو، آنها را پیدا کرده و هنگامي که کاربري موضوع مورد نظر را  

جست وجو مي کند، آدرس صفحه مورد نظر را در اختیار وي قرار مي دهد. مشهورترین پایگاه  جست وجوي اینترنتي، 

است  کافي  اینترنت،  در  نظر  مورد  اطالعات  کردن  پیدا  براي  است.   www.google.com آدرس  با  گوگل  پایگاه 

سرفصل هاي موضوعي  جست وجوي خود را در قالب عبارت هاي  جست وجو مشخص کنید و آنگاه جست وجوي 

خود را آغاز کنید. تمامي پایگاه هاي  جست وجوي اینترنتي کادري را در اختیار کاربر قرار مي دهند که مي تواند عبارت 

جست وجو را وارد کرده و نتیجه را در قالب لیستي از اطالعات مرتبط دریافت کند. براي  جست وجوي فارسي در 

پایگاه گوگل بهتر است از آدرس فارسي این پایگاه به نشاني http://www.google.com/intl/fa استفاده کنید. 

عالوه بر پایگاه گوگل پایگاه هاي دیگري نیز نظیر Yahoo ،msn ،Altavista ،AOL و ... وجود دارند که مي توان از 

آنها براي جستجو استفاده کرد. 

 شکل 17ـ4 صفحه اولیه پايگاه جستجوگر گوگل
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جستجو در اينترنت
مهم ترین مرحلۀ جستجو، انتخاب عبارت جستجو است. هر قدر عبارت دقیق تر و مناسب تري انتخاب شود، امکان دریافت 

نتیجه مورد نظر بیشتر است. به عنوان مثال انتخاب عبارت آموزش و پرورش، محدوده وسیعي از اطالعات را به عنوان خروجي 

برمي گرداند. در صورتي که همراه آن عبارت دیگري نیز اضافه کنید مي توان به نتایج دقیق تري دست یافت.

براي مشاهده هر یک از اطالعات پیدا شده، کافي است روي پیوند مربوط به آن کلیک کنید. در این حالت اطالعات 

پایگاه مورد نظر نشان داده خواهد شد. الزم به ذکر است که نتایج جستجو بر حسب میزان نزدیکي و ارتباط با عبارت 

جستجو مرتب مي شود. بنابراین احتمال اینکه شما بتوانید اطالعات مورد نظرتان را در صفحه اول پیدا کنید بیش از 

سایر صفحات است. در فصل های آینده در مورد جستجو در اینترنت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نکته
 براي اينکه اطالعات جستجو شده در پنجره اي مستقل نمايش داده شود و نتیجه جستجو نیز در پنجره قبلي خود 

نمايش داده شود، بايد دكمه Shift را از صفحه كلید فشار داده و همزمان با ماوس كلیک كنید.

همچنین می توان با كلیک راست و سپس انتخاب گزينه Open in new tab، پنجره ای مستقل نمايش داده شود.

مطالعه آزاد ـ پورتال چیست؟
تعریف اولیه پورتال بسیار ساده است : »مکانی )Hub( که ساده ترین کاربران اینترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتی 

از سرویس های متداول در اینترنت بهره مند شوند و یا اطالعات مورد نیاز خود را به دست آورند.« هریک از این کلمات 

دقیقًا نشان دهنده ویژگی خاصی از پورتال هستند :

مکان : در اکثر موارد پورتال به عنوان یک وب سایت با ویژگی های خاص شناخته می شود. این وب سایت می تواند 

یک واسط )Interface( بین کاربران و تعدادی وب سایت زیر مجموعه پورتال باشد و یا اینکه به عنوان وب سایتی 

واسط، بین کاربران و اینترنت قرار گیرد. اما تعاریفی نیز وجود دارند که مستقیماً از لغت وب سایت استفاده نکرده در این 

مورد سکوت می کنند : »پورتال دروازه ای است به سایت های دیگر « و یا »پورتال نقطه ورود کاربران به اینترنت است« .

این  پورتال  نیستند.  اینترنت  کاربران حرفه ای  لزومًا  مراجعه می کنند،  پورتال  به  که  کاربرانی   : کاربران  ترین  ساده 

توانایی را به کاربران می دهد که حتی کم تجربه ترین آنها بتواند از اطالعات و سرویس های ارائه شده استفاده کند.  

بر حسب نوع پورتال، کاربران آن نیز متفاوتند و شامل کاربران معمولی، مشتریان، تولیدکنندگان، کارمندان سازمان 

و… باشند.
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سرویس های متداول در اینترنت : هر وب سایتی بر حسب نوع فعالیت کاری خود ارائه دهنده سرویس خاصی است . اما 

یک پورتال باید توانایی ارائه سرویس های عمومی باشد نظیر سرویس پست الکترونیک رایگان ، انجمن، تاالر گفتگو،  اخبار، 

نقشه های مرتبط با موضوع پورتال ، جستجو در سایت های زیر مجموعه و اینترنت ، شخصی سازی توسط کاربر و شخصی 

سازی توسط پورتال )Tailoring(  باشد . در پورتال های تجاری خدمات خرید و فروش آنالین ، ارائه کاتالوگ و سیستم های 

پرداخت لحاظ می گردند.

اطالعات مورد نیاز : یکی از ویژگی های پورتال دریافت اطالعات از سایت های دیگر)Content aggregation( است . پورتال 

تنها دریافت کننده اطالعات است و آنها را به اشتراک می گذارد . به عبارت بهتر پورتال اطالعاتی که در سایت ها و پایگاه های 

مختلف وجود دارد را سازماندهی کرده و نمایش می دهد. در نظر داشته باشید که این اطالعات باید استاندارد شده باشند .

بنابراین :

 پورتال، تولید کننده و مدیریت کننده اطالعات نیست.

 پورتال، استاندارد کننده اطالعات نیست.

 پورتال، یک وب سایت همه کاره نیست.

به عبارت دیگر پورتال چهارچوبی است که اطالعات و سرویس های منابع مختلف را کنار یکدیگر قرار داده و تحت یک طرح 

امنیتی ارائه می دهد . با استفاده از پورتال می توان به یکپارچه سازی سیستم های مجزا کمک کرده و کاربران را برای استفاده از 

خدمات موجود یاری داد.

ویژگی های پورتال

بر طبق نکاتی که در تعریف پورتال داده شد ویژگی  های پورتال عبارت اند از :

 Personalization( .۱ـ  ارائه شخصی سازی اطالعات و کاربری های پورتال بر حسب نیاز کاربر توسط شخص یا خود پورتال

)Tailoring و

2ـ  ارائه سیستم های جستجو و دایرکتوری به گونه ای که کاربر در کمترین زمان ممکن به اطالعات دست یابد. 

)Search and Directory(

)End user customization( 3ـ  ارائه امکان شخصی سازی برای تغییر ظاهر و ساختار پورتال به ازای هر کاربر

)Content & Data Management(. 4ـ  ارائه ساز و کار مدیریت اطالعات به افراد مسئول پورتال

5ـ  ارائه مکانیزم  هایی به مدیران پورتال برای پاسخگویی به نیازهای افراد مختلف در سازمان.

۶ـ  پشتیبانی برقراری ارتباط با منابع خارج از پورتال نظیر web service و سایت های دیگر ، برای دریافت اطالعات و 

سرویس  های مورد نیاز .
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۷ـ  عدم وابستگی به پهنه ای )Platform( خاص به گونه ای که برای تمامی افراد با سیستم عامل های مختلف و مرورگرهای 

مختلف قابل دسترس باشد)platform functionality ـCross( . این مورد شامل پشتیبانی توسط سیستم های PDA و 

موبایل نیز می گردد .

۸ـ  on ـSingle sign : مکانیزمی که به وسیله آن کاربر تنها با یک بار ورود به سیستم به تمام سرویس ها و اطالعات محدوده 

خود دسترسی داشته باشد .

۹ـ  راهکارهای امنیتی به منظور تعیین سطوح دسترسی کاربران و نقش هر کاربر در سیستم. این سطح دسترسی شامل 

)Security(.بازدیدکنندگان و مسئولین پورتال می شود

)Taxonomy(10ـ  ساختار مشخصی برای ارائه اطالعات به کاربر

11ـ  ساختار پیمایش ساده به گونه ای که کاربر با کمترین کلیک به مکان، سرویس و یا اطالعات مورد نظرش دست یابد.           

)Browse / Navigate Documents(

12ـ  ایجاد امکان ارتباط کاربران با مسئولین پورتال و دیگر کاربران پورتال به صورت همزمان )“Chat”(یا غیر همزمان 

)Forum“( . )Collaboration“(

13ـ  ارائه سرویس های متداول در اینترنت

۱۴ـ  ارائه مکانیزمی که از طریق آن کاربران بتوانند در بخش های مختلف پورتال عضو شده و در صورت تغییر اطالعات آن 

)Subscribe / What’s new (. دریافت کنند Email ، بخش و یا افزودن اطالعات جدید

15ـ  ارسال پیام به ازای رویدادهایی که برای کاربر مهم هستند . این سیستم با استفاده از email و یا خود پورتال پیامی برای 

مشتری ارسال کرده و به او می گوید که رویداد درخواست شده اتفاق افتاده است . به عنوان مثال کاربران می توانند در بخش 

تنظمیات خود، برای دریافت پیام های شخصی، دریافت یک وظیفه، دریافت یک خبر با عنوانی خاص “دریافت پیام ” را 

)Alert( .درخواست کنند

16 مدیریت گردش کار – تمامی فرایندها دارای یک روند اجرایی هستند . این فرایند به بخش های مختلف تقسیم شده و با 

زمان بندی مشخص به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می شوند. حداقل امکانی که به بهتر شدن کیفیت فرایند کمک می کند، 

پیاده سازی آن بر روی کاغذ می باشد. اما آیا این امکان کافی است؟ آیا بدین وسیله می توان عالوه بر روند کار، نحوه انجام کار 

 )Workflow  Management( .و زمان بندی آن را کنترل کرد ؟ یکی از امکانات پورتال ارائه مدیریت گردش کار است

بر این اساس می توان فرایندی در سیستم تعریف کرد و با استفاده از امکانات ” زمان بندی ” و “فازبندی ” ، فرایند را به وظایف 

کوچک تر تقسیم کرد ؛  به گونه ای که هر وظیفه نه تنها نشان دهنده فرد انجام دهنده ، بلکه نمایش دهنده زمان بندی انجام 

فرایند نیز باشد. حال اگر بخش مدیریت گردش کار کنار سیستم Alert و یا ارسال پیام از تقویم شخصی قرار گیرد ، می تواند 
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کمک مؤثری در نظارت و پیش برد آن فرایند نماید. در انتها توصیف گرافیکی فرایند برای ایجاد کننده فرآیند و کسانی که 

در انجام فرایند سهیم هستند، این حسن را دارد که بتوانند درک بهتری از آن داشته باشند و حتی پروسه را اصالح کنند تا در 

زمان بندی ها صرفه جویی شود. عالوه بر این ، در صورتی که فرایند انتخابی در طول زمان انجام خود احتیاج به بهره گیری 

از بخش های مختلف پورتال داشته باشد ، می تواند محک خوبی برای شناخت ارتباطات الزم ما بین بخش های های پورتال 

باشد.

انواع پورتال

پورتال را می توان بر حسب محتوا و مخاطب طبقه بندی کرد :

محتوا : “چه سیستم و اطالعاتی توسط پورتال ارائه می شوند ؟”

پورتال های اطالعاتی ) Information Portal (، پورتال هایی هستند که بیشتر اطالعات استاتیک موجود در منابع مختلف را 

گردآوری کرده و نمایش می دهند.

پورتال های کاربردی ) Application Portal ( ، پورتال هایی هستند که بیشتر ارائه دهنده سرویس هستند .

مخاطب : ” مخاطب پورتال چه کسی است ؟ ”

پورتال افقی )Horizontal Portal – Hortal( ارائه دهنده اطالعات و سرویس های مختلفی است، و افراد مختلف را 

پاسخگو می باشد به عنوان مثال پورتالی که در آن خرید و فروش کاالهای مختلفی صورت می گیرد .

پورتال عمودی ) Vortal ـ  Vertical Portal( بر روی عناوین خاص و یا سرویس های خاص تمرکز دارد و پاسخگوی 

گروه خاصی می باشد . به عنوان مثال پورتالی که به خرید و فروش محصوالت یک صنعت خاص و اخبار همان صنعت 

اختصاص می یابد . 

 Commercial( عالوه بر طبقه بندی محتوایی پورتال ، طبقه بندی دیگری وجود دارد که پورتال را به دوبخش پورتال های تجاری

Portal( و پورتال های سازمانی )Enterprise Portal( طبقه بندی می کند.
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خالصه فصل
شبکه جهاني از رایانه هاي متصل به هم در جهان اینترنت نامیده مي شود و مخفف کلمات International Network به 

معناي شبکه جهاني است. به همین علت در این شبکه بسیار بزرگ، حجم عظیمي از داده ها و دانش بشري ذخیره شده 

و قابل دسترس است. 

برخي از مهم ترین مزیت های اینترنت عبارت است از: دسترسي به منابع عظیمي از داده ها و دانش بشري، بهره مندي از 

خدمات آموزشي، تفریحي، تجاري، صرفه جویي در هزینه و زمان و ایجاد سهولت در انجام کارها.

 ،)wireless( براي استفاده از اینترنت، باید به شبکه اینترنت متصل شد. برای این منظور با یکی از سه روش بی سیم

پرسرعت )ADSL( و یا تلفنی )Dailup( جهت اتصال استفاده می کنیم.

 Microsoft بین مرورگرهای وب، مرورگر نامیده مي شود. در  اینترنت، مرورگر  افزار مرور اطالعات موجود در  نرم 

Internet Explorer در بین کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت کاربرد بیشتری دارد. 

اطالعات در اینترنت در پایگاه هایی نگهداری شده که این پایگاه ها توسط افراد و سازمان های مختلف ایجاد و نگهداري 

مي شوند. هر پایگاه از چند صفحه تشکیل مي شود و هر صفحه وب داراي یک آدرس منحصر به فرد است. انواع مختلفي 

از پایگاه های تجاري COM، آموزشي )دانشگاه ها( EDU، سازماني ORG، دولتي GOV وجود دارند.

برای پیدا کردن اطالعات مورد نظر از اینترنت یا باید آدرس صفحاتی که اطالعات در آن است را دانست یا با استفاده 

از موتورهای جست وجو و عبارت هایی که در موتورهای جست وجو وارد می کنند، اطالعات را به دست آورد. 

به طور معمول هر صفحه وب شامل چندین بخش مانند منوهاي افقي، منوي عمودي، بخش اخبار، بخش اصلي صفحه است.
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فعالیت كارگاهی  
1ـ بر روی یک رایانه، یک اتصال Dialup ایجاد کنید.

2ـ نوعی از خدماتISP ها تلفن هوشمند است؛ بررسی کنید متوسط هزینه یک ساعت اتصال به اینترنت و راحتی کار 

کدام یک از دو روش هوشمند و کارت اینترنت مناسب تر است.

3ـ پس از اتصال اینترنتی وارد پایگاه وزارت آموزش و پرورش با آدرس www.medu.ir شوید و با کلیک روي 

پیوند هاي آن بخش هاي مختلف پایگاه را بررسي کنید.

4ـ برای ورود به پایگاه وزارت آموزش و پرورش از مرورگری به جز مرورگر IE استفاده کنید و سپس:

الف(  عبارت آموزش و پرورش را جست و جو کرده نتایج را بررسي کنید.

ب(  در مورد آموزش و پرورش استان محل تحصیل خود جست وجو کنید.

5ـ بررسی کنید نتیجه جست و جو در دو حالت زیر چه تفاوتي دارد )در عبارت دوم در ابتدا و انتهاي عبارت از عالمت 

گیومه استفاده شده است(؟ در هر مورد چه تعداد پایگاه پیدا شده است؟

الف( عبارت جست وجو: وزارت آموزش و پرورش

ب( عبارت جست وجو: »وزارت آموزش و پرورش«

6ـ با استفاده از روش جست وجوی موضوعي موضوعات زیر جست وجو کنید:

الف( آموزش دانشگاهي

ب( نرم افزارهاي رایانه

7ـ در مورد اتصال ADSL، چرا مشترک باید در محدوده 5 کیلومتری مرکز سرویس دهی باشد؟

8  ـ اتصال بی  سیم اینترنتی چگونه انجام می  شود؟ چه تفاوتی با شبکه بی  سیم محلی دارد؟

9ـ سایت Roshd.ir را به پوشه عالقه مندی های خود اضافه کنید و به عنوان صفحه آغازین مرورگر خود تعیین نمایید.

10ـ موتور جستجوی گوگل عالوه بر زبان فارسی، از چه زبان های دیگری پشتیبانی می کند؟

11ـ رایانه های موجود در هنرستان شما از چه طریقی به اینترنت متصل می شوند؟
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خودآزمايی 
1ـ اینترنت چیست و چه مزایایی دارد؟

2ـ پایگاه اینترنتی، آدرس اینترنتی و صفحه وب را توضیح دهید.

3ـ موتور جست وجو چیست و چه کاری انجام می دهد؟

4ـ امکانات الزم برای اتصال به اینترنت چیست؟

5  ـ کارت اینترنت چیست و چه کاربردی دارد؟

6  ـ آیا با تلفن همراه هم می  توان به اینترنت متصل شد؟ چگونه؟

7ـ ساختار استاندارد یک آدرس صفحه وب چیست؟

8  ـ اجزایی که معموالً بسیاری از پایگاه ها و صفحات وب از آن برخوردارند، چه اجزایی هستند؟

9ـ در نوار ابزارمرورگر ویندوز چه دکمه هایی وجود دارد؟


