1ـ4ـ مقدمه

اينترنت شبكه اي از رايانهها در كل جهان است كه به هم اتصال دارند .شبكهاي كه از لحاظ مقياس جغرافيايي
در سطح جهان گسترش يافته است .اينترنت مخفف كلمات  International Networkبه معناي شبكه جهاني
ميباشد .به همين علت در اين شبكه بسيار بزرگ ،حجم عظيمي از داده ها و دانش بشري ذخيره شده و قابل
دسترس است .اين شبكه عظيم جهاني در ابتدا با انگيزه اتصال چند مركز دانشگاهي محدود و چند مركز نظامي
در اواخر سال  1960ميالدي بهوجود آمد .به مرور با اضافه شدن قابليتهاي اين شبكه تعداد استفاده كنندگان از
آن فزوني يافت تا اينكه در اواسط دهه  1990شبكه اينترنت تقريب ًا بهصورت همگاني درآمد.
وابسته شدن بیشتر فعاليتهاي روزمره به اينترنت حكايت از آغاز دوران تاريخي نويني در عرصه هاي گوناگون
علوم ،فناوري و به خصوص در نحوه تفكر انسان دارد .شواهد زيادي در دست است كه از آنچه اينترنت براي
بشر خواهد ساخت و خواهد كرد ،تاكنون تنها مقدار بسيار اندكي به واقعيت درآمده است .در حال حاضر اين
شبكه به قدري گسترده شده و تنوع فعاليت هايي كه روي آن انجام ميشود زياد است كه تصور دنياي بدون
اينترنت براي كساني كه از آن استفاده كرده اند ،امري محال است.

2ـ 4
مزايا و كاربردهاي اينترنت
اینترنت چه مزایا و کاربرد هایی در زندگی دارد؟
اينترنت شبكهاي از شبكهها در سراسر دنياست كه ميليونها كاربر و رايانه را در تمامی جهان به هم متصل كرده است.
اين امر مزاياي فراواني را ايجاد ميكند كه برخي از آنها به اين قرار است:
دسترسي به منابع عظيمي از داده ها و دانش بشري
قابليت تعامل با ساير افراد (دوستان) . .. ،
بهره مندي از خدمات آموزشي ،تفريحي ،تجاري و غيره
صرفه جويي در زمان و هزينه ها
ايجاد منابع جديد درآمد
ايجاد سهولت در انجام كارها
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3ـ 4
اتصال به اينترنت
چگونه می توان به اینترنت متصل شد؟
اولين گام براي استفاده از اطالعات موجود در اينترنت ،برقراري ارتباط بين رايانه شخصي با شبكه اينترنت است .چند
روش اصلي براي انجام اين كار عبارت اند از:
الف) استفاده از شبكهاي كه به اينترنت متصل است (شبكه ) LAN
ب) برقراري ارتباط از طريق خطوط تلفن()Dial Up
پ) استفاده از تجهيزات پر سرعت ADSL

ت) استفاده از خدمات بی  سیم( )Wirelessیا وایمکس
در هر يك از روش هاي گفته شده امكاناتی الزم است که عبارت اند از:
مركزي كه بتوان از طريق آن به شبكه جهاني اينترنت متصل شد .به اين نوع مراكز اصطالح ًا ارائه دهنده خدمات
اينترنت1يا  ISPميگويند.
يك دستگاه مودم براي اتصال به ISP

بستري كه اتصال رايانه به  ISPرا فراهم كند .براي اين منظور رايجترين بستر خطوط تلفن است و در برخي موارد فيبرهاي
نوري اختصاصي مورد استفاده كاربران قرار ميگيرد .معموالً از فيبر نوري زماني استفاده ميشود كه نياز به مبادله حجم بااليي از
اطالعات (در حد چند صد مگا بايت در ثانيه) وجود داشته باشد .در حالتي كه يك رايانه عضو يك شبكه محلي باشد ،براي
استفاده از اينترنت كافي است سرور يا يكي از رايانههاي عضو شبكه اينترنت متصل باشد .در اين صورت تمامي رايانهها
ميتوانند بدون نياز به نصب تجهيزات خاصي و با به اشتراکگذاری ساده ،به اينترنت متصل شوند .در اين روش كافي است
تنظيمات مناسب توسط مدير شبكه در رايانهها انجام شود.احتماالً در سایت رایانه  ای هنرستان شما برای اتصال به اینترنت ،از
این روش استفاده شده است.

ایجاد یک اتصال اینترنتی

در ویندوز  7میتوانید یکی از سه نوع ارتباط اینترنتی :بیسیم ،پرسرعت و تلفنی را آماده و تنظیم کنید.

در ابتدا باید یک اتصال ایجاد کنید .برای این کار مراحل صفحه بعد را انجام دهید.
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 Internet Service Providerـ1

در نوار  task barروی آیکون شبکه ( )Networkکلیک کنید (شکل ١ـ.)4

شکل 1ـ 4

گزینۀ  Open Network and sharing centerرا از منوی بازشده انتخاب نمایید.
در پنجره باز شده گزینه  Set up a new connection Or networkرا انتخاب کنید (شکل ٢ـ.)4
در پنجره باز شده گزینه  Connect to the internetرا انتخاب سپس روی دکمه  Nextکلیک کنید (شکل ٣ـ.)4

شکل 2ـ 4
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شکل 3ـ 4

حال در پنجره مربوطه باید نوع اتصال اینترنتی را تعیین کنید (شکل ٤ـ.)4

شکل 4ـ 4

ایجاد ارتباط بی سیم
اگر مجهز به تجهیزات بی سیم باشید با اتصال مربوطه می توانید به اینترنت وصل شوید.
همان طورکه در شکل ٤ـ 4می بینید ،با انتخاب گزینه  ،Wirelessمی توانید یک ارتباط بی سیم ایجاد کنید.
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با کلیک روی این گزینه پنجره ای از فهرست شبکه های بی سیم موجود در فضای شما را نشان می دهد (شکل  ٥ـ.)4

شکل  5ـ 4

روی شبکۀ خود کلیک کنید سپس دکمه  Connectرا انتخاب نمایید.
اگر احتیاج به رمز باشد ،از شما درخواست می شود ،رمز را وارد کنید (شکل   ٦ـ.)4
سپس کلید  Okرا کلیک کنید.

شکل  6ـ4
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برای اطمینان از اتصال روی آیکون  Networkکلیک کنید (شکل ٧ـ.)4

ویندوز  ٧اتصال به اینترنت را در اینجا نشان می دهد.

شکل 7ـ 4

ایجاد اتصال پرسرعت

در شکل ٤ـ 4گزینه دوم ) ، broadband (PPPOEبرای ایجاد اتصال پرسرعت است.
در این شکل روی گزینه ) broadband (PPPOEرا کلیک کنید.
در پنجرۀ مربوط در قسمت  ،Usernameنام کاربری خود را وارد کنید (شکل     ٨ـ.)4
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شکل  8ـ 4

در قسمت  ،Passwordرمز را وارد کنید.
با انتخاب گزینه  ،Remember this Passwordاز وارد کردن نام کاربری و رمز در دفعات بعدی جلوگیری
می شود.
در صورت تمایل می توانید نام اتصال را در قسمت  connection nameتغییر دهید.
این نام تنها برای این است که بدانید با چه اتصالی به اینترنت وصل می شوید.
روی گزینه  Connectکلیک کنید تا اتصال پرسرعت ایجاد شود.

ایجاد اتصال تلفنی Dial-Up

در شکل  ٤ـ   4روی گزینه  Dial-Upکلیک کنید.

در پنجره باز شده ابتدا در قسمت  ،Dial-up phone numberشماره تلفن اتصال به شبکه را وارد کنید (شکل9ـ.)4

شکل 9ـ 4

سپس در قسمت  Usernameو  Passwordبه ترتیب نام کاربری و رمز را وارد کنید .با کلیک روی گزینه ،Connect
اتصال تلفنی مربوطه ایجاد میشود
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  Networkکلیک نمایید.
روی اتصال اینترنتی خود کلیک نمایید.
دکمه  Connectرا انتخاب نمایید.

نکته

اگر اتصال تلفنی را انتخاب کنید کادر محاوره ای باز می شود که روی آن باید دکمه  Dialرا 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 بسياري از اماكن عمومي مانند فرودگاهها ،كتابخانهها و دانشگاهها امكان استفاده از اينترنت بصورت بيسيم و با استفاده از
رايانههاي كيفي امكانپذير است .براي اين منظور الزم است كاربر تنظيمات رايانه خود را متناسب با دستورالعملي كه معموالً
در اين اماكن در معرض ديد عموم قرار ميدهند ،انجام دهد تا بتواند از اينترنت استفاده كند .معموالً استفاده كنندگان از اينترنت
در اين حالت ملزم به پرداخت هزينه نيستند.

استفاده از اينترنت در كافينتها
كافينتها اماكني هستند كه به كاربران امكان استفاده از اينترنت و تجهيزات رايانهاي به منظور استفادههاي كوتاه مدت را
ميدهند .معموالً كاربران با توجه به مدت زمان استفاده از خدمات كافينت ملزم به پرداخت هزينه هستند.

استفاده از اينترنت در دكههاي وب
دكههاي وب (وب كيوسك) همانند تلفنهاي كارتي شهري ،پايانههايي هستند كه كاربران ميتوانند با استفاده از يك كارت
مخصوص و يا پرداخت نقدي كه معموالً با سكه انجام ميشود ،از اينترنت استفاده كنند .دكههاي وب در اماكن عمومي
قرار داشته و معموالً شامل يك دستگاه رايانه مختص اتصال به اينترنت هستند .برخي از آنها نيز به منظور اطالعرساني در
اماكن عمومي يا اماكن تفريحي نصب ميشوند .كاربران از اين دكهها معموالً براي انجام امور ضروري مانند سرزدن به پست
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الكترونيكي و كسب اطالعات گردشگري استفاده ميكنند.

استفاده از اينترنت به وسیلۀ تلفن همراه

يكي از ابزارهايي كه به تازگي به دنياي اينترنت راه يافته تلفن همراه است كه به كاربر امكان اتصال به اينترنت را ميدهد.
بسياري از تلفنهاي همراه داراي سيستم عامل و مرورگر اينترنت مخصوصي هستند كه امكان استفاده از اينترنت را براي آنها
فراهم ميكند .در اين وسيله براي مرور صفحات وب نيازي به شمارهگيري نبوده و كاربر بدون انجام هرگونه فعاليت خاص
و تنها با وارد كردن آدرس صفحه مورد نظر ميتواند از اينترنت در گوشي تلفن همراه خود استفاده كند .در حال حاضر
تعداد محدودي از اپراتورهاي تلفن همراه در ايران اين امكان را فراهم كردهاند .عالوه بر اين ،معموالً الزم است پايگاههاي
اطالعرساني نسخهاي مخصوص از صفحات وب براي استفاده در تلفن همراه توليد كرده و در پايگاه خود قرار دهند.

 4ـ4
پایگاه ،صفحه وب و مرورگر
مفاهیم پایگاه ،صفحه وب و مرورگر اینترنتی به چه معناست؟
در شبكه اينترنت سازمان ها و افراد ،اطالعات مورد نظر خود را با روش ها و قالب هاي مختلف ارايه مي كنند .يكي
از اين روش ها ،شبكه گسترده جهاني ( )  World wide webيا به اختصار وب است .اين بخش به دليل اينكه حالت
چند رسانه اي دارد ،توسعه بيشتري يافته است .در اين روش اطالعات بيشتر در قالب صفحات وب ارایه مي شود.
به مجموعه چند صفحه كه توسط فرد يا سازماني ايجاد و نگهداري مي شود پایگاه (سایت وب ،1تارنما و )....گفته
مي شود .يك صفحه از پایگاه به عنوان صفحه اصلي ( ) Home Pageخوانده مي شود.

دسترسي به صفحات وب

در اينترنت دسترسي به پایگاه و صفحات وب از طريق آدرس آنها انجام مي شود .هر پایگاه داراي آدرسي است كه در
آدرس تمام صفحات متعلق به آن پایگاه تكرار مي شود .هر صفحه وب نيز داراي آدرس منحصر به فرد 2است .آدرسها
داراي ساختار استاندارد هستند كه شامل سه بخش مجزا است .به عنوان مثال پايگاه رشد را با آدرس
 http://www.roshd.irدر نظر بگيريد.
 //:httpقرارداد ارسال صفحات :نوع قرارداد ارسال صفحات را نشان ميدهد.
 wwwنوع سرويس :نشان دهنده اين است كه سرويس مورد استفاده وب است.
 URL: Uniform Resource Locatorـ2

 Web Siteـ1
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 roshd.irنام دامنه :دامنه را مشخص ميكند .نام دامنه شامل يك نام و يك پسوند است كه پسوند نام دامنه ،نوع پایگاه
را مشخص ميكند .جدول زير برخي از انواع دامنهها را مشخص ميكند.
جدول 1ـ  4ـ نام دامنهها

نوع پایگاه

پسوند

تجاري

COM

آموزشي (دانشگاهها)

EDU

نظامي

MIL

شبكه (خدمات شبكه و اينترنت)

NET

سازماني

ORG

دولتي

GOV

		

ساختار يك صفحه وب

صفحه اول پايگاه رشد را در نظر بگيريد .اين صفحه شامل چندين بخش است كه معموالً در بسياري از صفحات وب قابل
مشاهده است .البته بايد توجه داشت كه قالب پايگاه و نحوه چيدمان و اطالعات درون يك پايگاه ،با توجه به سليقه طراح
آن شكل ميگيرد و ميتوان پايگاههايي با تنوع بسيار زياد پيدا كرد كه در هيچ قالب خاصي نيست .آنچه در اين بخش بيان
ميشود ،اجزايي است كه معموالً بسياري از پايگاهها و خصوص ًا پايگاههاي رسمي و دولتي از آن برخوردارند.
سرصفحه :در باالترين قسمت صفحات وب معموالً نوارباريكي به صورت افقي وجود دارد كه اطالعات اصلي مربوط به
پايگاه شامل نام و وابستگي و اطالعاتي از اين دست را نمايش ميدهد( .قسمت سبز رنگ باالي اين پايگاه)
منوهاي افقي :كليدهاي دسترسي به ساير بخشهاي پايگاه كه در برخي از پايگاهها عالوه بر باالي صفحه در قسمت
پاييني صفحه نيز وجود دارد.
منوي عمودي :در پايگاههاي فارسي زبان در سمت راست و در پايگاههاي انگليسي زبان در سمت چپ صفحه ،كليدهاي
دسترسي (منو) وجود دارد .در بسياري از موارد اين كليدها شباهت فراواني به كليدهاي باالي صفحه دارند و در مواردي نيز
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متفاوت هستند .اين كليدها هم امكان دسترسي سريع به اطالعات مختلف موجود در پايگاه را فراهم ميكند.

بخش اخبار :در برخي از پايگاهها ،قسمتي مخصوص براي اخبار در نظر ميگيرند .اين اخبار درون يك پنجره و به صورت
متحرك نمايش داده ميشوند.
بخش اصلي صفحه :قسمت عمده صفحه كه اطالعات درون آن قرار گرفته است.
پاصفحه :نوار افقي در قسمت پايين صفحه كه معموالً اطالعات مربوط به زمان به روزآوري صفحه و اطالعات تماس
نوشته ميشود.
شمارنده :بخشي كه نشان دهنده تعداد كاربران استفاده كننده از اطالعات پايگاه هستند.

سرصفحه
منوي افقي

منوي عمودي

بخش اخبار

شمارنده

نظر سنجي

پا صفحه
شکل 10ـ 4بخش هاي مختلف يك صفحه وب

پيوند :يك پيوند (كه به آن لينك هم مي گويند) ،ارجاعي است به متن ،تصوير و يا فيلم كه معموالً اطالعات بيشتري را در
اختيار كاربر قرار ميدهد .معموالً پيوندها به رنگ آبي بوده و وقتي اشارهگر ماوس روي آن قرار ميگيرد ،به شكل دست
در حال اشاره درميآيد .در اين حالت با كليك ماوس ،اطالعات جديدي نمايش داده ميشود.

117

