
 ؟چيست ينترنتا

اینکه اینترنت چيست الزم است نخست مفهوم شبکه را بفهميم ، به مجموعه اتصاالت  نفهميد ايبر

 بين دو یا چند رایانه شبکه می گویند.

وقتی ما دو یا چند رایانه را به یکدیگر متصل کنيم به گونه ای که این دو بتوانند باهم تبادل اطالعات 

ساخته ایم . حال برای ساختن یک شبکه واقعا بزرگ بهترین راه این است که کنند در واقع یک شبکه 

شبکه های کوچک زیادی را ساخته و آنها را به هم وصل کنيم و یک ميان شبکه ایجاد کنيم. این ميان 

یا همان شبکه   International Networkی آن  شبکه بزرگ همان اینترنت می باشد که اسم واقع

 جهانی می باشد.

 شکل  زیر نمونه کوچکی از یک شبکه است :

 

 

 ت:صطالحاا بعضي با شناييآ

:  همان اینترنت می باشد و در واقع آن چيزی www  (Word Wide Web)وب جهانی یا  

 ينترنتا به قتيو كه ايپيوسته هم به وکه از اینترنت می بينيم یعنی همان صفحات عنکبوتی 

 .ميگيرند ارقر ما نچشما يجلوای  ه دترـگس رياـبس رتوـص به ميشويم صلو

 wwwوب تصفحااینترنت می باشد.  هـعرص در دوـموج کامپيوترهای تمامي از ايمجموعه يرز 

متن، و حتی تصاویر ویدئویی را در خود جای دهند. در تعریف یدیگر وب  ا،صد ،تصويرتوانند مي

 .آنصليا و ساسيا بخش ماا ميباشد ينترنتابخشی از 

 

 .گويند می   URLرا ينترنتا در وب صفحه يك يگير ارقر محل نشاني:  URLیا  آدرس 

(Uniform Resource Locator) 

 /http://www.yahoo.com/game:     آشنایی با یک آدرس 

 آغاز می شوند. http( ، تمام صفحات وب با httpبخش اول آن معرف نوع سایت می باشد)

 ( مشخصه وب جهانی ميباشد wwwبخش دوم )

 ( معرف نام سایت یا کامپيوتر است.yahooبخش سوم )

 بخش چهارم حوزه فعاليت یک سایت را نشان ميدهد:



 

 
 

 

 

 طوـخط توسط لساار ايبر و ميباشد 0و 1رتصو به كامپيوتر در تطالعاا(:  Modemدم )مو 

 modulation دـهديـم ماـنجا ارـنآ دموـم كه عمل ينا به يددرآ تصو رتوـص هـب دـباي نـتلف

 خيصـتش لـقاب هگيرند كامپيوتر ايبر مقابل فطردر وتيـص تطالعاا كه ينا ايبر و ميگويند

 demodulationرا دموــم لــعم نــيا هــك وندــش ديلــتب  0و1 به دادــمج دـباي دـباش

  .دــيگوينــم

 

 E mail( Electronic Mail:) نجها سراسر در صشخاا كه نيكيولكترا ماــپي اــي هــنام 

 .بفرستند مـه ايرـب ننداميتو

 

 مانيز و الين آن شمابه  صطالحاا تيدـهس لـصو ينترنتا به شما قتيو :الينآف/    الينآن 

 .دميشو گفته الينآف نكامپيوترتا و ماـش هـب يدارند مستقيم طتباار ينترنتا با شما كه

 

 :  ينترنتا يهادبرركابرخی 

 مرور کردن وب گسترده جهانی 

  نيكيولكتراتجارت و خرید و فروش 

 بانكي يهاركا منجاا 

 نيكيولكترا زشموآ 

  فرستادن نامه و پيام 

 گفتوگوی الکترونيکی یا چت 

 انجام کاهای بانکی 

 خواندن اخبار 

 .........و 



 رر :كسپلواينترنت ا و گرهاورمر

 

 :( Internet Explorer) رركسپلواينترنتا

 :    IE صليا هپنجر

 

 وزيندو يهاهپنجر يگرد شبيه IEبرنامه  صليا هپنجر ميفرماييد مالحظه باال شكل در كه رطو نهما

 :ميباشد يرز يقسمتها شامل و دهبو

  Title bar هپنجر سطر باالترين : انعنوارنو يا IE ايصفحه و سايت منا يا و عنوان ويحا 

 نداميتو نيز الينآف دهستفاا ههندد ننشا و هستيد آن يتماشا لاـحدر ماـش هـك ستا

 .دارد...  و بستنايبر كمههاييد دستخورا سمتدر ویندوز يهاهپنجر ممثلتما. باشد

 



 Toolbars  ميكنند همافر را هاهپنجر از بهتر دهستفاا جهت كمههاييد  : هااربزنوار ايا 

 ميباشد لينك و آدرس اردستاندا يهااربزا شامل شد گفته هم وزيندو درس در كه رهمانطو

 را هشد كرذ اردمو از امهركد اربزا ارنو از قسمت خالي رويبر سترا باكليك نيداميتو شما كه

 كنيد. بنتخاا

 

 

 

 

 

 

 و دـباش قسمت ينا در بايد كنيم وارد هيمابخو كه را سايتي هرAddress:   ارآدرسبزارانو 

 را کليک ميکنيم .  Goیا دکمه    ميزنيم وEnter  اـي آن از دـبع

 

 

 

 هـنتيج يمـكن وارد آدرس اروـن قسمت در كه را سيآدر هرIE :   برنامه صلينمايشا هپنجر 

 يد.د هيماخودر این پنجره ارـنآ

 

 

   Status bar  لحا در يا ميكنيد تماشا كه را بيو صفحه ضعيتو لحظه : هروضعیت ارنو يا 

 صفحه روي دارد پيوند ييگرد يجا به كه ايگزينه روي گرا يا و ميدهد ناـنش را ستا كامل

 هم ضعيتو ارنو آن، به علت همين به دميشو داده يحيـتوض متـقس نـيا در کنيد رهاـشا

 .دميشو گفته

 

 

 

 

 

 

 

 



 :رركسپلوا ينترنتا ديبرركا و مهم تمكاناا از بعضي معرفي

 ؟نماييمذخيره  يانهرا ردها يسكتياد راروي نظرردنيمصفحهموامىتو رچطو 

 گزينه و دهنمو كليك فهرست ارنو از  File كمه رويد نظر ردمو صفحه روي درستا كافي

Save ياSave as تعيين را (رديسكتياهاد) دننمو هخيرذ محل آدرس و دهرـك باـنتخا را 

 نماييد كليك را Save كمهد و دهنمو

 

 
 

 خاصي كلمه لنباد صفحه آن در كه باشيم شتهدا طوالنى و رگبز ايصفحه گرا 

 ؟نماييم اپيد را كلمه آن سريع ربطو نيمامىتو رچطو باشيم

 Find onهـگزينو دهكليكنمو Edit  كليدروي فهرست ارنو قسمتدرنظر ردمو صفحه روي

this page كلمه نوشتن با شما كه دمىشو زبا صفحه روي ايجعبه .دـنمايي باـنتخا را 

 سريعتر هرچهرا  صفحه درآن رانظرردمو كلمه نيدامىتو Enter زدن و آن درون رـنظردمو

 .نماييد اپيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يمنو مثل وييـمن سـعك كـي روي رـب سترا كليك : تصوير يك روي بر سترا كليك 

 زیر باز ميکند:

  link  Open: و صفحه به نظر ردمو عكس گرا 

 .  کرد هداخو زبا ،آنرا ستامتصل سايتي

 

 Open link as a new window : 

متصل  سايتي و صفحه به نظرردمو عكس گرا

 دشخو صفحه از غير صفحه يك در آنرا ،ستا

 .دنمو هداخو زبا

 

 Save Image as : پوشه در را نظر ردمو عكس 

 کند.مي هخيرذ ما نظرردمو

 

 Email Image  : برنامهOutlook و دهنموزبا را 

 پست طريق از عكس آن دنفرستا زهجاا

 اددهداخو ما به رانيك ولكترا

 

 

 View Image:مشاهده عکس در اندازه بزرگتر. 

 

 

 

 background  Set as Desktop  :رميزكا مينهز پس انعنو به را ينعكساDesktop  

 .هبدار قر من كامپيوتر

 

 

 

 

 


