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 چيست ؟  FTPپروتكل 

منابع اطالعاتی و حركت از سايتی به سايت ديگر است و شايد به همين  از استفاده  تصوير اوليه اينترنت در ذهن بسياری از كاربران،

دليل باشد كه اينترنت در طی ساليان اخير به سرعت رشد و متداول شده است . بسياری از كارشناسان اين عرصه اعتقاد دارند كه 

 . باشد می وب سرويس  مديون را خود عموميت  اينترنت گسترش و

را از اينترنت حذف نمائيم . برای بسياری از ما اين سوال مطرح خواهد شد كه چه نوع استفاده ای را  وب سرويس كه كنيد فرض

 بود خواهند آن انجام به قادر كاربران كه عملياتی از يكی  می توانيم از اينترنت داشته باشيم ؟ در صورت تحقق چنين شرايطی ،

 File Transfer)برگرفته از  FTPنمونه فايل های ديگر با استفاده از پروتكل  ساير و تصويری ، صوتی های فايل ، داده دريافت  ،

Protocol  .است )  

 چيست؟ HTTP روتكلپ

 

اصطالحا به پروتكلی گفته می شود كهه بهرای ايجهاد ارت،هار، دريافهت، و       Hyper Text Transfer Protocol يا HTTP پروتكل

برای بستن پلی ميان سرور و كالينت اسهتفاده   TCP/IPاده می شود. اين پروتكل از پروتكل ارسال داده ها بين سرور و كالينت استف

به ايهن ترتيها اسهت كهه داده هها، از طريهق بسهته ههای          HTTP می كند. طريقه كار ارت،ار كالينت با سرور، با استفاده از پروتكل

رای برای ارسال داده ای بهه سهمت مقصهد، در ابتهدا، داده، بهه      اطالعاتی، بين سرور و كالينت رد و بدل می شود. به اين ترتيا كه ب

 .بخش های كوچكتری شكسته می شود و سپس از هر كدام به سمت مقصد و با ترتيا مشخص ارسال می شوند

url چيست؟ 

آن  يک فايل در اينترنت ، همان آدرس URLمی باشد . به زبان ساده می توان گفت كه  Uniform Resource Locator مخفف

  : زير را مشاهده كنيد URL فايل در اينترنت می باشد . مثال

http://www.kelidestan.com/matlab/index.php  

سايت كليدستان می باشد كه اگر آن را در مرورگر  (MATLAB) ، در واقع آدرس صفحه بخش آموزش نرم افزار متلا URL اين

  . اين صفحه از سايت كليدستان را نمايش خواهد داد اينترنت خود بنويسيد ، آنگاه مرورگر اينترنت ،

http://www.noyasystem.com/
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نام دارد  (scheme) ، طرح URL از قسمت های مختلفی تشكيل شده است . اولين قسمت هر URL همان طور كه می بينيد ، هر

، پركاربردترين  HTTP نوشته شده است( . طرح http ، ع،ارت URL به كار رفته است )زيرا در ابتدای HTTP . در مثال ق،ل ، طرح

برای آدرس دهی  HTTP می باشد . طرح Hypertext Transfer Protocol مخفف HTTP . طرح در اينترنت می باشد

  . صفحات اينترنتی به كار می رود

 برای صفحات اينترنتی امن ، طرح HTTPSنيز وجود دارند . طرح  File و HTTPS  ،FTP  ،Mailto طرح های ديگری همانند

FTP ی فايل هايی كه قابل دانلود می باشند ، طرحبرا Mailto برای فرستادن ايميل و طرح File  برای ايجاد امكان دسترسی به

  . فايل های قرار گرفته بر روی هارد ديسک محلی يا هارد ديسک ش،كه می باشد

  : (http حبعد از نوشتن نام طرح ، عالمت //: به كار می رود ، يعنی به صورت زير )مثال برای طر

http://  

  . (/// بايد از سه عالمت / استفاده كنيم )يعنی File ال،ته برای طرح

 ، نام سروری می باشد كه فايل مورد نظر بر روی آن قرار گرفته است . در مثال ق،ل ، قسمت URL قسمت دوم

www.kelidestan.com همان نام سرور است .  

ر رسيدن به محل فايل بر روی سرور را به ما نشان می دهد . در مثال ق،ل ، مسير به ، مسير می باشد كه مسي URL قسمت سوم

  : صورت زير می باشد

/matlab/  

  : ، نام فايل مورد نظر می باشد . در مثال ق،ل ، نام فايل به صورت زير می باشد (URL قسمت آخر) URL قسمت چهارم

index.php  

 چيست؟ Hyperlink ابرپيوند یا

نامند در واقع ارجاعی است كه كاربر با كليک كردن  كه آن را به اختصار لينک يا پيوند نيز می (Hyperlink) يوند يا هايپرلينکابرپ

 .تواند مقصد آن را دن،ال كند و به يک سند ديگر يا مكانی ديگر در همان سند هدايت شود )يا ضربه زدن( روی آن می

دار و با رنگ آبی نشان  اند( به صورت زير خط تنی در صفحات وب )كه تاكنون مالقات نشدهفرض، معموال پيوندهای م به صورت پيش

باشد تغيير شكل  به صورت دستی كه در حال اشاره به لينک میماوس  كرسرها،  روی آن ماوسشوند و با قرارگرفتن نشانگر  داده می

سازی شده باشد. به  تواند در هر وبسايتی به صورت اختصاصی سفارشی كند، ال،ته اين ظاهر برای پيوندها الزامی ن،وده و می پيدا می

متونی كه دارای اَبَرپيوند هستند  .باشند نيز حاوی پيوند …عالوه با اينكه اكثر پيوندها متنی هستند ممكن است تصاوير، كليدها و 

 .نامند می (Hypertext را اَبَرمتن )هايپرتكست يا

http://techdic.ir/definition/computer-mouse/
http://techdic.ir/definition/cursor/
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ISP چيست؟ 

ISP (مخفف Internet Service Provider)  يا ارائه دهنده خدمات اينترنتی سازمان يا شركتی است كه به كاربران امكان اتصال

توان به آن واسط ميان كاربر و اينترنت گفت. اين خدمات معموالً درمقابل دريافت  یدهد؛ درواقع م به اينترنت و استفاده از آن را می

عالوه بر اتصال كاربران به اينترنت، خدماتی از ق،يل ميزبانی وب،  ها معموالISPً .شوند ای از سوی كاربر به وی ارائه می م،لغ و هزينه

ديگر قرار بگيرد. يعنی نه به  ISP تواند زير يک می ISP دهند. ال،ته ام میو ... را نيز انج های اينترنتی، خدمات ايميل  ث،ت دامنه

 .وابسته برای كاربران خدمات ارائه كند ISP مستقل بلكه به عنوان يک ISP عنوان يک

 وب   مرورگرهای

ترنت استفاده می نمايند. نرم از منابع موجود بر روی اين "مرورگرهای وب "كاربران اينترنت با استفاده از نرم افزارهائی موسوم به 

افزارهای فوق توسط شركت های متعددی پياده سازی و در اختيار استفاده كنندگان قرار می گيرد . هر يک از مرورگرهای وب 

 .  دارای مزايا و محدوديت های مختص به خود بوده و كاربران اينترنت می توانند متناسا با نياز خود از آنان استفاده نمايند

  حوه عملكرد مرورگرهای وبن

مرورگر وب ، برنامه ای است كه با استفاده از آن صفحات وب درخواست و پس از ارسال توسط سرويس دهنده وب ، نمايش داده 

می شوند . نرم افزار فوق مسئول ايجاد هماهنگی الزم به منظور ارت،ار بين كامپيوتر شما و سرويس دهنده وبی است كه بر روی آن 

و يا چندين وب سايت وجود دارد. پس از فعال نمودن مرورگر وب و درج آدرس يک وب سايت در بخش آدرس آن ، مرورگر با يک 

سرويس دهنده وب ارت،ار برقرار نموده و خواسته شما م،نی بر درخواست يک صفحه را برای آن ارسال می نمايد . پس از ارسال 

كار بر روی كامپيوتر شما نمايش داده می شود . مرورگر ، كدهای ارسالی توسط  پاسخ الزم از طرف سرويس دهنده وب، ماحصل

 .ن را با فرمت مناسا نمايش می دهدنوشته شده اند را تفسير و آنا XMLو يا  HTMLسرويس دهنده را كه توسط زبان هائی نظير 

نه های متعددی می باشند . اكثر كاربران با كاربران اينترنت به منظور انتخاب يک مرورگر دارای گزي  تنوع مرورگر ها

مرورگرهائی كه از يک رابط كاربر گرافيكی استفاده می نمايند ، آشنا هستند. اين نوع مرورگرها متن ، گرافيک و عناصر متفاوت 

ابط كاربر م،تنی بر چندرسانه ای نظير صدا ، تصوير و كليپ های ويدئويی را نمايش می دهند . در مقابل ، برخی مرورگرها از يک ر

   متن استفاده می نمايند . تعدادی از شناخته ترين مرورگرهای موجود ع،ارتند از :

 Internet Explorer    

 Mozilla    

 Firefox    

 AOL    

 Opera    

 Safari  . يک مرورگر خاص که به منظور استفاده در کامپيوترهای مکينتاش طراحی شده است : 

 Lynx   مبتنی بر متن که دارای امکانات خاصی به منظور خواندن است .: يک مرورگر    



4 
 

 موتور جستجو چيست ؟

موتور جستجو يا پيمايشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود كه كلمات كليدی را در يک سند يا بانک اطالعاتی جستجو 

در فايل ها و سندهای وب جهانی ، گروه های خ،ری،  می كند. در اينترنت به برنامه ای گفته می شود كه كلمات كليدی موجود

را جستجو می كند و به كاربران در جستجوی اطالعات مورد نظر در ميان ان،وه اطالعات موجود در  FTP منوهای گوفر و آرشيوهای

 ش،كه كمک می كند.

  Excite,Google,Yahoo,MSNمانند سايتهای 

د كرده و برنامه ی جستجو در بانک اطالعاتی خود به جستجو پرداخته و سايت های واژه ی كليدی را وار در موتور جستجو شما يک

مرت،ط با موضوع شما را نمايش خواهند داد. ال،ته امروزه بيشتر موتورهای جستجو دارای اطالعات ط،قه بندی شده مانند 

 .ی جستجو را دارنددايركتوری ها می باشند و همچنين اكثر دايركتوری ها قابليت جستجو مانند موتورها

  چيز در نحوه نوشتن همه -

توانيد اطالعات موردنيازتان را به راحتی پيدا كنيد. به  با اطالع از چگونگی نوشتن ع،ارات جستجو در موتورهای جستجو، می 

ر وجود ها، كلمه مورد نظ آن url شود تا موتور جستجوی گوگل، همه صفحاتی كه در آدرس عنوان مثال دستور باعث می

  .داشته باشد را برايتان فهرست كند

  نوار ابزار گوگل -

توانيد كار جستجو را با سرعت و راحتی بيشتری انجام دهيد. يكی ديگر  با اضافه كردن نوار ابزار گوگل به مرورگرتان، از اين پس می

 ريافت اين برنامه و كسا اطالعات بيشتر به نشانیبرای د .های ت،ليغاتی است از امكانات اين نوار ابزار، جلوگيری از نمايش پنجره

toolbar.google.com مراجعه كنيد.  

  چه كسی به سايت شما لينك داده است-

  .ها لينک داده است مندند بدانند چه كسانی )از سايت خود( به سايت آن ها عالقه بسياری از مديران سايت

را بزنيد. نتيجه اين درخواست،  Enter مت جستجو، ع،ارت را وارد كرده و كليدتوانيد در قس دهد. می گوگل به اين سوال پاسخ می

  .اند هايی است كه به سايت شما لينک داده فهرست سايت

  كاربردهای تجاری -

 رگيرند. موتو اند و هنوز واژه كاالهای تجاری، مورد استفاده قرار می اندازی شده دو موتور جستجو فرعی گوگل كه به تازگی راه

froogle.google.com های فهرست محصوالت فروشگاه online كند و موتور را تهيه میcalatogs.google.com  برای

 .رود كار می نمايش و درخواست كاتالوگ محصوالت به
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  به آینده نگاهی-

و قرار است در آينده چه كارهايی گذرد  ها می خواهيد بدانيد چه در سر آن نگاهی به آينده دارند. اگر می مديران گوگل هميشه نيم

ها بزنيد و خود از نزديک با خدمات و محصوالت آتی گوگل آشنا شويد. آدرس  انجام دهند، بهتر است سری به آزمايشگاه آن

  .باشد می labsl.google.com/gvs.html آزمايشگاه گوگل

 تر نتایج مطلوب-

باشد كه در واقع  دهيد، نتيجه آن هزاران سايت و وبالگ و نشانی می میدر اغلا موارد، زمانی كه جستجويی را با گوگل انجام 

های مؤثر در كاهش حجم نتايج  ها كاربرد چندانی ندارند و با موضوع موردنظرتان هماهنگ نيستند. يكی از روش بسياری از آن

كنيد، گوگل با ت،عيت از  تعريف می 2002 تا 2002های  ای را بين سال های تاريخی است. مثالً زمانی كه بازه جستجو، تعيين بازه

 .كند اند را برايتان فهرست می شدهآن، فقط آن دسته از صفحاتی كه دربازه مذكور ايجاد يا روزآمد 

 جديد صفحات فقط -

بلكه موجا كند،  شماری در پی دارد. ان،وه نتايج، نه تنها به يافتن مطلا موردنظرتان كمكی نمی جستجو بدون ذكر تاريخ، نتايج بی

شود. عالوه براين اگر بعد از يک بررسی طوالنی بين نتايج جستجو، به اطالعات موردنظرتان رسيديد و متوجه  تان نيز می سردرگمی

ها شديد، چطور؟ اگر به دن،ال اطالعات جديد و روزآمد هستيد، در قسمت جستجوی پيشرفته، ع،ارات ، و حتی را  قديمی بودن آن

وارد كنيد تا گوگل بسته به تاريخ ذكر شده، فقط فهرست صفحات جديد را برايتان نمايش دهد. مثالً اگر  Date در مقابل گزينه

هايی كه با موضوع  اند را جستجو و آن ع،ارت را انتخاب كنيد، گوگل تمامی صفحاتی كه در سه ماه گذشته ايجاد يا بروز شده

  .دهد موردنظرتان منط،ق هستند را نمايش می

 نی كردن كلماتمستث-

تر شد. با گذاشتن عالمهت ق،هل    توان به اطالعات موردنظر نزديک با مستثنی كردن كلمات، عالوه بر كاهش حجم نتايج جستجو، می 

كنهد. مهثالً    ای باشهند، پرهيهز مهی    دلخواه، گوگل آن كلمه را استثنا قلمداد كرده و از نمايش صفحاتی كه حاوی چنين كلمه  از كلمه

  .شود اند را شامل می ت ، همه صفحاتی كه مربور به ايران هستند و از تهران نامی ن،ردهنتيجه ع،ار

Wildcard- 

 طور كامل از كلمات موضوع مورد جستجو آگاهی نداريد، بهتر است از كاراكتر كمكی ستاره استفاده كنيد. زمانی كه به
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   صفحاتعناوین -

در پيدا كردن مطالا مورد نيازتان كمک  �اوقات استفاده از اين عناوين، به شما معموالً همه صفحات وب، عنوان دارند. گاهی

  .كر شده، جستجو كنددارد تا فقط عناوين صفحات را برای يافتن كلمه ذ كند. مثالً ع،ارت ، گوگل را بر آن می شايانی می

  های خبری شركت در گروه-

يكی ديگر از خدماتی است كه از  (News group)های خ،ری  اينترنت فراتر از ايميل و صفحات وب است. به عنوان مثال گروه

خود، كار ها، به نوبه  های معروف و معت،ری هستند كه شركت در آن های خ،ری گوگل، گروه گروه .شود طريق اينترنت ارايه می

 groups.google.com :های خ،ری گوگل از اين قرار است بخشی است. آدرس گروه لذت

  جستجوی خودكار-

اوقات ممكن است عليرغم صرف وقت زياد، باز هم به نتيجه دلخواه نرسيد.  جستجو در اينترنت، قصه سوزن و ان،ار كاه است. گاهی

ف وقت جلوگيری كند، بسيار باارزش است. يكی از اين ابزارها، گوگل نام دارد. اين ابزار بنابراين هر ابزاری كه در اين پروسه، از اتال

با دريافت آدرس ايميل و ع،ارت مورد جستجو، به طور خودكار و روزانه، جستجويی را براساس ع،ارت دريافتی ترتيا داده و هر 

 :دهنده گوگل به اين ترتيا است كند. آدرس پيغام می زمان كه اطالعات جديدی را يافت نمايد، آدرس آن را برايتان ايميل

www.googlealert.com 

  جستجوگر اخبار -

دهنده گوگل، مشخصات اخ،ار موردنظر را به همراه آدرس ايميل دريافت كرده و روزانه )بنا به درخواست  اين ابزار نيز همانند پيغام

دهد و در صورت يافتن اطالعات  های خ،ری ترتيا می براساس ع،ارت دريافتی، جستجويی را در سايت .(ر، قابل تنظيم استكارب

  .است www.google.com/newsalertsكند. آدرس اين ابزار  مناسا، آن را برايتان ايميل می

  حساب گوگل ماشین-

كند. اين ابزار عالوه بر حل معادالت رياضی،  گوگل برای حل معادالت رياضی هم، ابزاری دارد كه بسيار سريع و با دقت عمل می

 :قابليت ت،ديل انواع واحدها به يكديگر را نيز دارد. برای آشنايی بيشتر با اين ابزار كارآمد به آدرس زير مراجعه كنيد

www.google.com/help/features.htm#calculator 

  معنی كلمات-

  .را بزنيد Enterدانيد، در كادر جستجو را نوشته و كليد ای را نمی اگر معنی يا بهتر بگوييم، تعريف كلمه

  .رسيد شود كه با كليک روی آن، به جزييات بيشتری می اده میدر جواب اين جستجو، عالوه بر تعريف كلمه، لينكی نيز نمايش د

 ترجمه كنید-

زبان زنده دنيا ترجمه كند )امكان ترجمه بالعكس نيز وجود دارد(.  5تواند انگليسی را به  گوگل می  در حال حاضر، ماشين ترجمه

  .برويد www.google.com/lauguage-toolsبرای استفاده از اين مترجم ماشينی به آدرس 

http://www.googlealert.com/
http://www.google.com/newsalerts
http://www.google.com/help/features.htm#calculator
http://www.google.com/lauguage-tools
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  تصويرياب-

ام. اين ابزار با دريافت كلمه يا ع،ارتی، تصاوير موجود روی اينترنت را  اش ستوده من شخصاً هميشه گوگل را به خاطر ابزار تصويرياب

كند. برای استفاده از اين ابزار به آدرس  ستند، فهرست میهايی را كه با ع،ارت دريافتی منط،ق ه جستجو كرده و در نهايت آن

www.google.com/imghp مراجعه نماييد.  

  پرسش و پاسخ -

به آدرس  كار وقت كافی در اختيار نداريد. سری گيری است. اگر برای انجام اين آوری مطالا از اينترنت، كار وقت تحقيق و جمع

answers.google.com/answers تان برسيد تر به هدف ها، سريع بزنيد و با مطرح كردن سواالتتان و بررسی جواب.  

  نمايش پنجره تنظيمات -

 

تان تنظيم كنيد. به عنوان مثال با مراجعه به آدرس  دهد تا نحوه نمايش نتايج را مطابق ميل گوگل به شما اين امكان را می

www.google.com/preferences توانيد تعداد نمايش نتايج در هر صفحه را تعيين نماييد. عالوه براين در قسمت  می

هر هايی كه به  نيز وجود دارد. با فعال كردن اين گزينه، گوگل از نمايش سايت Safe Searching تنظيمات امكانات ديگری نظير

  .كند دليلی غيرمجاز هستند، پرهيز می

  آمار استفاده از گوگل -

آمار جهانی استفاده از گوگل موجود است. در اين سايت جزيياتی از  www.google.com/press/zeitgeist.htmlدر سايت 

  .ها وجود دارد وگل و الگوهای جستجوی آنچگونگی استفاده ملل مختلف از گ

 ها بندی جستجو در دسته -

دهد. به عنوان مثال برای يافتن  را نيز می (Categories) ها بندی عالوه بر جستجوی كلی وب، گوگل امكان جستجو در دسته

جستجويی را در  ،www.google.com/dirhpتوانيد ضمن مراجعه به نشانی  اطالعاتی درباره هنر، تجارت، ورزش و ... می

  .تان برسيد تر به هدف های گوگل ترتيا بدهيد و سريع بندی دسته

  برای بالگرها -

حرف كه با در اختيار داشتن يک وبالگ شخصی  وبالگ داشته باشيم يا نه؟ ايده داشتن يک وبالگ شخصی، بسيار جالا است و اين

دلمان را به گوش جهانيان برسانيم، فكر بسيارخوبی است. برای ساخت يک وبالگ شخصی، به آدرس 

www.blogger.com/start مراجعه نماييد. اين سايت متعلق به گوگل است.  

 

 

http://www.google.com/imghp
http://www.google.com/imghp
http://www.google.com/preferences
http://www.google.com/preferences
http://www.google.com/press/zeitgeist.html
http://www.google.com/dirhp%D8%8C
http://www.blogger.com/start
http://www.blogger.com/start
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  ها جستجوی داخل فايل -

 :ای دلخواه جستجو كرد. مثالً ع،ارت مشخصی را برای يافتن كلمه های توان داخل فايل با كمک گوگل می

جستجو  Iran ی را به منظور يافتن واژه (Microsoft word مربور به برنامه) doc های دارد تا تمامی فايل گوگل را برآن می

  .ای هستند را فهرست كند هايی كه دارای چنين كلمه كرده و آن

  كلمات عمومی -

شوند، توسط گوگل ناديده انگاشته  و غيره، زمانی كه در ع،ارت مورد جستجو ذكر می the ،to ،at عمومی نظيربرخی كلمات 

خواهيد چنين كلماتی در نتيجه جستجو موثر باشند كافی است يک عالمت در  حال اگر می .شوند و تاثيری در نتيجه ندارند می

  .ها بگذاريد مقابل آن

  موتورهای جستجوی تخصصی -

توانيد ضمن معرفی منابع موردنظرتان به گوگل، از آن بخواهيد كه نتايج جستجو را فقط از همان منابع بياوريد. مثالً  با اين ترفند می

 :شود برای جستجو در سايت مايكروسافت به روش زير عمل می

 

 :  URLو  WWWآشنایی با 

 انجام داد.   Internet Explorerافزار مرورگر  اينترنت را به وسيله نرمطريق توانايی مرور اطالعات  2بعد از اتصال به اينترنت به 

 اول : كليک كردن بر روی يک متن هوشمند )منظور از متن هوشمند همان متن فراپيوند شده يا لينک است.( 

  Internet Explorerدر نوار آدرس  URLدوم : درج آدرس 

  مفهومWWW  که سرواژه کلماتWord Wide Web ت، به معنی صفحه يا تور جهان گستر وب همان اس

 مفهوم وب را دارد. 

 URL  که سرواژه کلماتUniform Resource Locator  است در واقع يک آدرس اينترنتی است که از

 قسمتهای زير تشکيل شده است. 
 

  http://www.msn.com/mspress/products/1451.htmمثال : 

1. http:// دهد.  : بيانگر پروتکلی است که مرورگر انتقال اسناد را بوسيله آن انجام می 
 ( Hyper Text Transfer Protocol)سرواژه کلمات  

2. www.  صفحه جهان گستر وب که تنها از طريق :http  .قابل انتقال است 
3. Msn.com ( نام حوزه :Domain Nameهم ) .ان آدرس کامپيوتر يا جايی است که اطالعات در آن قرار دارد 

 از دو قسمت تشکيل شده است :   Domain nameنام حوزه يا  

 (Second level Domainاست، حوزه سطح دوم نام دارد. ) Msnقسمت اول که در اين مثال  

http://www.msn.com/mspress/products/1459.htm
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 (Top level Domainاست، حوزه سطح اول نام دارد. ) comقسمت دوم که در اين مثال  

4. mspress/product/  .اين قسمت مسير پوشه يعنی مسير ذخيره شدن اسناد در کامپيوتر مبدا نام دارد : 
5. 1451.htm شود.  : اين قسمت نام صفحه وب است که توسط مرورگر نشان داده می 
 

 ( E-mailپست الكترونيک )

های خصوصی اينترانت و يا اينترنت انجام  شبکهتعريف : دريافت و ارسال نامه به صورت الکترونيکی که از طريق 

 گويند.  شود را پست الکترونيکی می می

  .صندوق پست الکترونيک مانند صندوق پستی در دنيای واقعی است 
 .پست الکترونيک از خدمات اوليه در اينترنت است 
 اشند.توانند يک متن ساده به همراه )پيوست( فايلهای مختلف ب های الکترونيکی می نامه 
 تواند هر زمان بعد از ارسال نامه به صندوق  شخص گيرنده در زمان ارسال الزم نيست حضور داشته باشد و می

 پست الکترونيک خود مراجعه کرده و نامه خود را بخواند. 
 

 :  مزايای پست الکترونيک

 هزينه اين نوع پست بسيار کم است. .1

 ق وجود دارد. امکان دسترسی به اطالعات گوناگون از اين طري .2
 سرعت ارسال و دريافت نامه در اين روش بسيار زياد است.  .3
 در هر زمان از شبانه روز قابل استفاده است.  .4
 گيرنده نامه الزم نيست در زمان دريافت نامه در محل حاضر باشد. .5
 ها ارسال و دريافت شده و قابليت جستجوی متنی در آنها وجود دارد.  بايگانی منظم نامه .6

 

 ل کلی آدرس پست الکترونيک : شک

username@domain.com 

username شود.(  : نام کاربر )اين کلمه در هنگام ساخت ايميل توسط کاربر انتخاب می 

 شود: اَت ساين يا اَت(  : جز هميشگی يک آدرس پست الکترونيک )خوانده می @عالمت 

Domain.com  .اين قسمت آدرس سايت ارائه دهنده خدمات پست الکترونيک است : 

 مثال : 

nikbakht@hadith.ac.ir 

m55_nikbakht@yahoo.com 

 

mailto:username@domain.com
mailto:nikbakht@hadith.ac.ir
mailto:m50_nikbakht@yahoo.com
mailto:m50_nikbakht@yahoo.com

