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2ـ 4
مزايا و كاربردهاي اينترنت

اينترنت چه مزايا و كاربرد هايی در زندگی دارد؟

اينترنت شبكه اي از شبكه ها در سراسر دنياست كه ميليون ها كاربر و رايانه را در تمامی جهان به هم متصل كرده است. 

اين امر مزاياي فراواني را ايجاد مي كند 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

 1ـ4ـ مقدمه 
اينترنت شبكه اي از رايانه ها در كل جهان است كه به هم اتصال دارند. شبكه اي كه از لحاظ مقياس جغرافيايي 

در سطح جهان گسترش يافته است. اينترنت مخفف كلمات International Network به معناي شبكه جهاني 

مي باشد. 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 1960 ميالدي به وجود آمد. به مرور با اضافه شدن قابليت هاي اين شبكه تعداد استفاده كنندگان از 

آن فزوني يافت تا اينكه در اواسط دهه 1990 شبكه اينترنت تقريباً به صورت همگاني درآمد. 

وابسته شدن بيشتر فعاليت هاي 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 مي شود زياد است كه تصور دنياي بدون 

اينترنت براي كساني كه از آن استفاده كرده 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
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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. 




