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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 :

روی دکمه Favorite کلیک کنید. )شکل 4-14(

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 

هفته را می بینید. )شکل 4-15(

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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اينترنت را با ورود به پايگاه رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش آغاز مي كنيم. براي اين كار كافي است، آدرس 

اين پايگاه را در نوار آدرس مرورگر وارد كنيد. پس از وارد كردن آدرس پايگاه مورد نظر در محل مخصوص، با زدن 

كليد Enter در جلوي نوار آدرس، وارد پايگاه رشد مي شويد. 

در اين حالت شما صفحه اي مشابه شكل14ـ 4 مشاهده مي كنيد. توجه كنيد كه هر پايگاه، اطالعات ارايه شده در صفحه 

آغازين را در زمان های مشخص به روز می كند و شما وقتی وارد پايگاه رشد می شويد، ممكن است اطالعات ديگری 

در آن صفحه ارايه شده باشد. تغيير دوره ای اطالعات در يک پايگاه را به روز رسانی پايگاه می گويند. 

به منظور استفاده بهتر از مرورگر و انجام تغييرات در كارايي آن با توجه به نوع كاربرد و سليقه خاص هر كاربر، مي توان 

پنجره   Internet Options گزينه   ،Tools منوي  از  استفاده  با  كار  اين  انجام  براي  كرد.  استفاده  تنظيمات  گزينه  از 

تنظيمات نمايش داده مي شود. 

مهم ترين قسمت زبانه General، مربوط به انتخاب 

آغازين(  صفحه  يا  خانگي  )صفحه   Home Page

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

اين  باز می كند كه آدرس آن در  را  تعيين شده ای 

 Address محل  در  باشد.  شده  مشخص  بخش 

به  مي خواهيد  كه  را  پايگاهي  آدرس  مي توانيد 

كنيد.  وارد  تعيين گردد،  آغازين شما  عنوان صفحه 

Internet Explorer شکل 17ـ 4 صفحه تنظیمات مرورگر

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

مي كند. گزينه Use Default آدرس پايگاه شركت مايكروسافت را به عنوان صفحه خانگي قرار مي دهد. گزينه 

Use Blank )صفحه خالي(، هيچ آدرسي را معرفي نمي كند. 

چگونه می توانم به جستجوی اطالعات در اينترنت بپردازم؟

يكي از مهم ترين ويژگي هاي اينترنت كه آن را در بين ساير رسانه ها منحصر به فرد كرده است، حجم فراوان اطالعاتي 

است كه در خود جاي داده است؛ با توجه به اين حجم عظيم اطالعات آنچه اهميت دارد توانايي شما در پيدا كردن 

اطالعاتي است كه به دنبال آن مي گرديد. معموالً يافتن اطالعات مورد نظر در دو حالت مشكل است. زماني كه منابع 

بسيار كم در اختيار داريد و زماني كه غرق در منابع متعدد هستيد. زماني كه كتابخانه اي با يک ميليون جلد كتاب در 

اختيار داريد، انتخاب كتابي كه دقيقًا مناسب كار شما باشد امري دشوار است. ممكن است ده ها و يا صدها جلد كتاب 

پيدا كنيد كه مرتبط با موضوع كاري مورد نظر شماست ولي از بين اين تعداد زياد كتاب، كدام يک مناسب ترين است؟ 

مسلمًا شما فرصت كافي براي مطالعه همه آنها را نخواهيد داشت. بنابراين الزم است مناسب ترين كتاب را انتخاب كنيد. 

اينترنت نيز مجموعه اي از ميليون ها و بلكه ميلياردها پايگاه اينترنتي است كه هر يک حجم فراواني از اطالعات را در 

خود جاي داده است و كاربران نياز دارند كه اطالعات مورد نظر خود را از درون اين حجم انبوه اطالعات پيدا كنند. 

به خاطر سپردن آدرس ميلياردها پايگاه اينترنتي و نوع اطالعات آنها براي تک تک كاربران اينترنت امري محال است.

پيدا كردن شماره تلفن فرد مورد نظر از بين صدها هزار شماره تلفن موجود، مشابه اين موضوع است. قطعًا هيچ فردي 

نمي تواند همه شماره تلفن هاي شهر محل سكونت خود را به خاطر بسپارد. براي رفع اين مشكل، مراكزي تحت عنوان 

118 وظيفه جمع آوري اطالعات شماره تلفن ها و پاسخگويي به متقاضيان آن را دارند. شما مي توانيد شماره تلفن فرد 

مورد نظرتان را از مركز 118 دريافت كنيد.مشابه چنين مراكزي در اينترنت نيز بوجود آمده است. پايگاه هايي هستند 

كه شما نيازمندي اطالعاتي خود را بيان مي كنيد و آنها، جايي كه اطالعات مورد نظر شما را در خود جاي داده است 

به شما معرفي مي كند. Google، AltaVista و Yahoo نمونه هايي از پايگاه هاي جستجو هستند كه اصطالحًا به آنها 

موتورهاي جستجو1 نيز گفته مي شود.

Search Engine ـ1

6ـ4
 جستجوی اطالعات در اينترنت
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موتورهای جستجو
موتورهاي جستجو، برنامه هايی هستند كه صفحات وب را بررسی و تمام يا قسمتي از متن را در يک بانک اطالعاتي 

يا فهرستي كه شما امكان دستيابي به آن را داشته باشيد قرار مي دهند. بنابراين هرگاه اطالعات جديدي توسط يک 

پايگاه در اينترنت منتشر مي شود، موتورهاي  جست وجو، آنها را پيدا كرده و هنگامي كه كاربري موضوع مورد نظر را  

جست وجو مي كند، آدرس صفحه مورد نظر را در اختيار وي قرار مي دهد. مشهورترين پايگاه  جست وجوي اينترنتي، 

است  كافي  اينترنت،  در  نظر  مورد  اطالعات  كردن  پيدا  براي  است.   www.google.com آدرس  با  گوگل  پايگاه 

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

خود را آغاز كنيد. تمامي پايگاه هاي  جست وجوي اينترنتي كادري را در اختيار كاربر قرار مي دهند كه مي تواند عبارت 

جست وجو را وارد كرده و نتيجه را در قالب ليستي از اطالعات مرتبط دريافت كند. براي  جست وجوي فارسي در 

پايگاه گوگل بهتر است از آدرس فارسي اين پايگاه به نشاني http://www.google.com/intl/fa استفاده كنيد. 

عالوه بر پايگاه گوگل پايگاه هاي ديگري نيز نظير Yahoo ،msn ،Altavista ،AOL و ... وجود دارند كه مي توان از 

آنها براي جستجو استفاده كرد. 

 شکل 18ـ4 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 كه برای تمامی افراد با سيستم عامل های مختلف و مرورگرهای 

مختلف قابل دسترس باشد)platform functionality ـCross( . اين مورد شامل پشتيبانی توسط سيستم های PDA و 

موبايل نيز می گردد .

۸ـ  on ـSingle sign : مكانيزمی كه به وسيله آن كاربر تنها با يک بار ورود به سيستم به تمام سرويس ها و اطالعات محدوده 

خود دسترسی داشته باشد .

۹ـ  راهكارهای امنيتی به منظور تعيين سطوح دسترسی كاربران و نقش هر كاربر در سيستم. اين سطح دسترسی شامل 

)Security(.بازديدكنندگان و مسئولين پورتال می شود

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

11ـ  ساختار پيمايش ساده به گونه ای كه كاربر با كمترين كليک به مكان، سرويس و يا اطالعات مورد نظرش دست يابد.           

)Browse / Navigate Documents(

12ـ  ايجاد امكان ارتباط كاربران با مسئولين پورتال و ديگر كاربران پورتال به صورت همزمان )“Chat”(يا غير همزمان 

)Forum“( . )Collaboration“(

13ـ  ارائه سرويس های متداول در اينترنت

۱۴ـ  ارائه مكانيزمی كه از طريق آن كاربران بتوانند در بخش های مختلف پورتال عضو شده و در صورت تغيير اطالعات آن 

)Subscribe / What’s new (. دريافت كنند Email ، بخش و يا افزودن اطالعات جديد

15ـ  ارسال پيام به ازای رويدادهايی كه برای كاربر مهم هستند . اين سيستم با استفاده از email و يا خود پورتال پيامی برای 

مشتری ارسال كرده و به او می گويد كه رويداد درخواست شده اتفاق افتاده است . به عنوان مثال كاربران می توانند در بخش 

تنظميات خود، برای دريافت پيام های شخصی، دريافت يک وظيفه، دريافت يک خبر با عنوانی خاص “دريافت پيام ” را 

)Alert( .درخواست كنند

16- مديريت گردش كار – تمامی فرايندها دارای يک روند اجرايی هستند . اين فرايند به بخش های مختلف تقسيم شده و با 

زمان بندی مشخص به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می شوند. حداقل امكانی كه به بهتر شدن كيفيت فرايند كمک می كند، 

پياده سازی آن بر روی كاغذ می باشد. اما آيا اين امكان كافی است؟ آيا بدين وسيله می توان عالوه بر روند كار، نحوه انجام كار 

 )Workflow  Management( .و زمان بندی آن را كنترل كرد ؟ يكی از امكانات پورتال ارائه مديريت گردش كار است

بر اين اساس می توان فرايندی در سيستم تعريف كرد و با استفاده از امكانات “ زمان بندی ” و “فازبندی ” ، فرايند را به وظايف 

كوچک تر تقسيم كرد ؛  به گونه ای كه هر وظيفه نه تنها نشان دهنده فرد انجام دهنده ، بلكه نمايش دهنده زمان بندی انجام 

فرايند نيز باشد. حال اگر بخش مديريت گردش كار كنار سيستم Alert و يا ارسال پيام از تقويم شخصی قرار گيرد ، می تواند 
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كمک مؤثری در نظارت و پيش برد آن فرايند نمايد. در انتها توصيف گرافيكی فرايند برای ايجاد كننده فرآيند و كسانی كه 

در انجام فرايند سهيم هستند، اين حسن را دارد كه بتوانند درک بهتری از آن داشته باشند و حتی پروسه را اصالح كنند تا در 

زمان بندی ها صرفه جويی شود. عالوه بر اين ، در صورتی كه فرايند انتخابی در طول زمان انجام خود احتياج به بهره گيری 

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

باشد.

انواع پورتال

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

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

پورتال های اطالعاتی ) Information Portal (، پورتال هايی هستند كه بيشتر اطالعات استاتيک موجود در منابع مختلف را 

گردآوری كرده و نمايش می دهند.

پورتال های كاربردی ) Application Portal ( ، پورتال هايی هستند كه بيشتر ارائه دهنده سرويس هستند .

مخاطب : ” مخاطب پورتال چه كسی است ؟ ”

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

پاسخگو می باشد به عنوان مثال پورتالی كه در آن خريد و فروش كاالهای مختلفی صورت می گيرد .

پورتال عمودی ) Vortal ـ  Vertical Portal( بر روی عناوين خاص و يا سرويس های خاص تمركز دارد و پاسخگوی 

گروه خاصی می باشد . به عنوان مثال پورتالی كه به خريد و فروش محصوالت يک صنعت خاص و اخبار همان صنعت 

اختصاص می يابد . 

تجاری  پورتال های  دوبخش  به  را  پورتال  كه  دارد  وجود  ديگری  بندی  طبقه   ، پورتال  محتوايی  بندی  طبقه  بر  عالوه 

)Commercial Portal( و پورتال های سازمانی )Enterprise Portal( طبقه بندی می كند.
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خالصه فصل
شبكه جهاني از رايانه هاي متصل به هم در جهان اينترنت ناميده مي شود و مخفف كلمات International Network به 

معناي شبكه جهاني است. به همين علت در اين شبكه بسيار بزرگ، حجم عظيمي از داده ها و دانش بشري ذخيره شده 

و قابل دسترس است. 

برخي از مهم ترين مزيت های اينترنت عبارت است از: دسترسي به منابع عظيمي از داده ها و دانش بشري، بهره مندي از 

خدمات آموزشي، تفريحي، تجاري، صرفه جويي در هزينه و زمان و ايجاد سهولت در انجام كارها.

 ،)wireless( براي استفاده از اينترنت، بايد به شبكه اينترنت متصل شد. برای اين منظور با يكی از سه روش بی سيم

پرسرعت )ADSL( و يا تلفنی )Dailup( جهت اتصال استفاده می كنيم.

 Microsoft بين مرورگرهای وب، مرورگر ناميده مي شود. در  اينترنت، مرورگر  افزار مرور اطالعات موجود در  نرم 

Internet Explorer در بين كاربران و استفاده كنندگان از اينترنت كاربرد بيشتری دارد. 

اطالعات در اينترنت در پايگاه هايی نگهداری شده كه اين پايگاه ها توسط افراد و سازمان های مختلف ايجاد و نگهداري 

مي شوند. هر پايگاه از چند صفحه تشكيل مي شود و هر صفحه وب داراي يک آدرس منحصر به فرد است. انواع مختلفي 

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

برای پيدا كردن اطالعات مورد نظر از اينترنت يا بايد آدرس صفحاتی كه اطالعات در آن است را دانست يا با استفاده 

از موتورهای جست وجو و عبارت هايی كه در موتورهای جست وجو وارد می كنند، اطالعات را به دست آورد. 

به طور معمول هر صفحه وب شامل چندين بخش مانند منوهاي افقي، منوي عمودي، بخش اخبار، بخش اصلي صفحه است.

 




