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  تاریخچه اینترنت
 :پیدایش اینترنت

 آرپـا  براسـاس طرحـی موسـوم بـه     ایاالت متحده آمریکـا  گردد؛ زمانی که دولت میالدي باز می 1960 به دهه اینترنت پیدایش

(ARPA)  که در آن زمان براي کارکردهاي دفاعی بوجـود آمـده بـود، ایـن طـرح را اجـرا        هاي پیشرفته آژانس تحقیق پروژه مخفف
بلکـه   نام کامپیوتر شخصی وجـود نداشـت   بهدر آن زمان چیزي (شهر هاي مختلف موجود در  یوترهايکامپ طرح این بود که. نمود

کـه هـر کـدام اطالعـات     ) بودند مین فریم کامپیوتر بزرگ هاي ها و مراکز دولتی معموالً داراي سیستم هاي بزرگ و دانشگاه سازمان
اطالعات را به یکدیگر منتقل کـرده و یـا    یکدیگر اتصال بر قرار نموده وآن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با  خاص خود را در

 .را در حالت اشتراك قرار دهند در صورت ایجاد بستر مناسب اطالعات

مختص همـان   شبکه هایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهاي یک سازمان را از طریق در همان دوران سیستم
طبقات مختلف بـا یکـدیگر تبـادل اطالعـات نمـوده و امکـان        ها یا نمودند طوریکه کامپیوترهاي موجود در بخش سازمان فراهم می
امـا  . گوینـد  مـی  پست الکترونیک امهکردند که اکنون به این سیستم ارسال ن هاي مختلف سازمان را فراهم می بخش ارسال نامه بین

کردنـد   خودشـان کـار مـی   هـر کـدام بـه روش و اسـتانداردهاي      هـاي کوچـک و پراکنـده کـه     براي اتصال و ارتباط دادن این شبکه
 .هستند توسط کارشناسان وضع شد ها پروتکل مشخصی که همان استانداردهاي جدید و

 ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت بـه  2 کامپیوتر در 4میالدي تعداد  1961 سرانجام درسال
کـه تـا    TCP دتر از جملههاي جدی میالدي با تعریف پروتکل 1970 در دهه. براي آن منظور شد) ArpaNet (آرپانت طرح اولیه، نام

بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نـواحی فراتـر از    (Host) کامپیوترهاي میزبان به امروز رواج دارد و نیز مشارکت
کـامپیوتري مطـرح    هاي شبکه همراه با جزییات بیشتر راجع به اینترنت مرزهاي ایاالت متحده، آرپانت شهرت بیشتري یافت و ایده

اي بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار      تصمیم گرفتند بـه صـورت شـبکه    ختلفهاي م  شبکه1970هاي پایانی دهه  گشت تا اینکه طی سال
 .روي این شبکه بزرگ گذاشته شد اینترنت میالدي نام 1993 بعدها در سال. بعنوان هسته اصلی انتخاب کردند نمایند و آرپانت را

 باشد توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیـک ذرات  می(گستر تار جهان :به فارسی( World Wide Web که مخفف WWW یا همان وب

Cern روش اطالعات به صورت  در این. تر به اطالعات موجود روي اینترنت ابداع گشت تر و آسان دسترسی مرتب بخاطر نیاز آنها به
قابل مشاهده هستند و هم اکنـون کارکردهـاي    مرورگر وب گیرند و بوسیله یک قرار می شبکه اینترنت اي بر روي مستنداتی صفحه
 .بسیاري دارند

  اینترنت در ایرانٔتاریخچه

مرکـز تحقیقـات    ، توسـط دانشگاه گـیالن  و دانشگاه صنعتی شریف هاي ایران، از جمله تعداد کمی از دانشگاه: 1371سال  •
 .رد و بدل کنند ایمیل شوند تا با دنیاي خارج وصل می اینترنت به UUCP پروتکل و از طریق فیزیک نظري

که در ایران بـه اینترنـت    اي رایانه نخستین.  هجري شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست1372در سال  :1372سال  •
ایـران   در حال حاضر نیز این مرکـز یکـی از مرکزهـاي خـدمات اینترنـت در     . در ایران بود مرکز تحقیقات فیزیک نظري متصل شد

ایـن  . شـود  در ایران به رسمیت شناخته می [.ir] اسامی قلمرو  بعنوان تنها نهاد ثبت مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات،.است
ت ایران در فضاي اینترنت است قلمرو مشخّصه تعیین شده براي هوی. 

لین پس از راه. شود تأسیس می مؤسسه ندا رایانه :1373سال  • بولتن بورد اندازي او (BBS)  لـین در عرض یک سال نیـز او ، 

در اینترنـت منتـشر    زبـان فارسـی   را به روزنامه همشهري همچنین، این مؤسسه. کند اندازي می را راهایرانی داخل ایران  وب سایت
لین می مـاهواره   در همین سال بدنبال اتـصال بـه اینترنـت از طریـق    .رسمی ایرانی در وب محسوب میشود روزنامه کند، که این او 
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لین) Cadvision(کد ویژن کانادائی شرکت خدمات سـرویس اینترنتـی   ، مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان او)ISP( 
 .کند آغاز می

کنـد و   را تـصویب مـی   شـرکت مخـابرات ایـران    تحـت نظـر   شرکت امور ارتباطات دیتا تأسیس مجلس ایران :1374سال  •
 .دهد در سطح کشور را بطور انحصاري در اختیار آن شرکت قرار می دیتا مسؤلیت توسعه خدمات

و همکاري بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و بـا   شوراي عالی انفورماتیک در ایران با قرارداد یونیکد پروژه :1377سال  •
ی هدف پروژه اینست که با گنجانـدن کامـل و   . شود آغاز می» فارسی وب«تحت عنوان  دانشگاه صنعتی شریف نظارت و مدیریت فنّ

 ، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شـود و اصـوالً مـشکل قلـم    استاندارد یونیکد در الفباي فارسی جامع

  .هاي غیر استاندارد موجود در نرم افزارهاي ایرانی حل شود)فونت(
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  اصطالحات و مفاهیم اولیه
 :))ebWide World Wوب جهان گستر 

 شود کـه بـه صـورت     به مجموعه اسنادي گفته می، نمایش داده می شود    WWWوب جهان گستر که معموالً به صورت مختصر         
 شـبکه جهـانی   ، گاهی اوقات به وب جهـان گـستر  .صفحات مخصوصی به نام صفحه وب بر روي شبکه اینترنت قرار داده شده است           

 که   صفحات وب به یکدیگر مرتبط هستند .باشد... . فیلم و  ، صدا ، تصویر ، هر صفحه وب می تواند ترکیبی از متن        .وب نیز می گویند   
   . انجام می شود)Hyperlink( فوق پیوند این ارتباط از طریق

   :)Hyperlink(فوق پیوند 
   .ارتباط بین یکی از اجزاي یک صفحه با عنصري از همان صفحه یا صفحه وب دیگر را فوق پیوند می گوییم

ق  قطعه از متن یا تصویر روي صفحه وب است که وقتی روي آن کلیـک مـی کنـیم یکـی از مـوارد زیـر اتفـا                 Hyperlinkیک  
   :خواهد افتاد

   .ما را به قسمت دیگري از همان صفحه منتقل می کند •
   .ما را به صفحه دیگري از آن سایت منتقل می کند •
   .ما را به صفحه اي از سایتی دیگر منتقل می کند •
   .یک فایل را دریافت می کنیم •
   .یک فیلم یا یک فایل صوتی را اجرا می کند •

   )Hyper text(فوق متن 
   . فوق متن گویند، به این پیوند، دو صفحه وب از طریق متن باشداگر پیوند

. شـود  مـی  و با یک رنگ متمایز در صفحه وب مـشخص  زیر خط دار فوق متن یک متن متمایز شده است که معموالً به صورت           
نـصري از همـان   حتی یک فوق مـتن مـی توانـد بـه ع    . فوق متن امکان اتصال یک صفحه وب به صفحه وب دیگر را فراهم می کند         

   . ارتباط برقرار کند،صفحه وبی که در آن قرار دارد
  )(Hyper Mediaفوق رسانه 

   . به آن پیوند فوق رسانه می گوییم، صدا یا انیمیشن باشد،اگر پیوند دو صفحه از وب از طریق تصویر
ن صـفحه وب دیگـر متـصل باشـد     هر صفحه وب ممکن است توسط پیوندهاي فوق متنی و یا پیوندهاي فوق رسانه اي به چندی 

   .که هر کدام از این صفحات وب ممکن است بر روي یک کامپیوتر در گوشه اي از دنیا باشد
  :نکته
  .  باشد Hyper media رسانه ابر و یا  Hyper text متن ابر پیوند ممکن است به صورت ابر

  :))Web Browserمرورگر وب 
   . مرور گر وب گویند،ده و امکان حرکت بین آنها را میسر می کندبه نرم افزاري که صفحات وب را نمایش دا
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 نـرم افـزار   ، که محصول شـرکت مایکروسـافت   Internet Explorerاز معروفترین نرم افزارهاي مرورگروب می توان به نرم افزار
Netscape Navigator محصول شرکت Netscape  مرورگر ،FireFox محصول شرکت Mozilla و مرورگر Operaاشاره کرد .   

  : انتقال اطالعات پروتکل هاي
 که مهمترین پروتکـل  ، جهت انتقال اطالعات بین کامپیوتر ها از پروتکل هاي مخصوصی استفاده می شود             ،در شبکه جهانی وب   
   . هستندHTTP,FTP پروتکل ،هاي انتقال اطالعات

  .انتقال فوق متن است پروتکل rotocolPransfer Typertext H  مخفف عبارت :HTTPپروتکل 
 مـی تـوان   HTTPمجموعه اي از قوانین است که براي انتقال فایل در شبکه جهانی وب استفاده می شود فایلهایی را که پروتکل    

  . ویدئویی و یا هر نوع فایل چند رسانه اي دیگر، صوتی، گرافیکی، فایلهاي متنی:انتقال دهد عبارتند از
 بـه کـامپیوتر   HTTPتهاي اینترنتی یک صفحه وب را دریافت کند مرورگر وب یک درخواسـت  اگرمرورگروب شما از یکی از سای    

 کامپیوتر سرویس گیرنده این درخواست را دریافت کرده و فایلهـاي درخواسـتی را مطـابق پروتکـل     .سرویس دهنده وب می فرستد    
HTTPبه کامپیوتر شما می فرستد .   

  . پروتکل انتقال فایل استrotocolPransfer Tile F مخفف عبارت : FTPپروتکل 
مجموعه اي از قوانین است که براي انتقال فایل در شبکه جهانی وب استفاده می شود از این پروتکل جهت کپی کردن فایلها از             

   .یک کامپیوتر دیگر در شبکه اینترنت استفاده می شود
پیوتر طراح صفحات وب به روي کـامپیوتر سـرویس دهنـده    از این پروتکل معموالً جهت انتقال فایلهاي صفحات وب از روي کام        

Server   این سرویس همچنین جهت دریافت فایل        . استفاده می شود Download    از روي سرویس دهنده ها مورد استفاده قرار می 
   .گیرد

  
  :آشنایی با چندین اصطالح 
 بتوانـد از عهـده ارسـال و دریافـت نامـه هـا و       ، رایانه1 کسی است که عالوه بر مهارت کار درجه         : رایانه کار شبکه اینترنت      -1

   .اطالعات موردنظر خود از شبکه اینترنت بر آید
و مـا  .  هر کامپیوتري راگویند که در یک شبکه وظیفه ارائه سرویس بـر دیگـر کامپیوترهـا را دارد      :Server سرویس دهنده      -2

   . تهیه کنیمتوسط آن شرکتها می توانیم کارت استفاده از اینترنت را
 هر کـامپیوتري را گوینـد کـه در یـک شـبکه از سـرویس ارائـه شـده از سـوي دیگـر               :User یا   Client    سرویس گیرنده    -3

   .کامپیوترها سود برد یا به کاربر یا مشتري استفاده از خدمات اینترنتی گویند
4-     User Name:دمات اینترنتی و کاربر تعیین شود که توسط شرکتهاي فراهم کنندة خ  نام کاربر می باشد.   
5-   Pass Word:    کلمه رمز عبور می باشد که توسط شرکتهاي فراهم کننده اینترنتی به کاربر داده می شود ایـن کلمـه عبـور 

   .براي استفاده از خدمات اینترنت الزم است
6-   Account:بال استفاده از اینترنت تعیین می شود حساب مالی که توسط شرکتهاي فراهم کننده خدمات اینترنتی در ق.   
7- Web page:به صفحات اینترنتی گفته می شود .   
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8-  Home Page:به اولین صفحه در هر سایت گفته می شود .  
9- Site:       که توسط ارگان ها یا افراد حقوقی یا حقیقی تحت یـک نـام          به مجموعه صفحات اینترنتی گفته می شود )Domain (

  .د ذخیره می گردWeb Serverروي یک 
10-  Address:به آدرسهایی که توسط کاربر تعیین می شود و براي ورود به هر سایت الزم است .   
12-  Dialup:به معناي تماس گرفتن است .   
13-  Connect:به معناي برقراري ارتباط است .   
14-  Disconnect:به معناي قطع ارتباط است .   
15-  Line Busy:عناي مشغول بودن ارتباط است به م.   
16-  Download:دریافت و ذخیره اطالعات است .   
17-  Send:به معناي فرستادن اطالعات است .   
  

  URL :ocatorLesource Rniform Uآشنایی با 
 سـایتها  امروزه اکثر شرکتها، مؤسسات و حتی اشخاص در اینترنت وب سایت اختصاصی خود را دارند کـه در هـر کـدام از ایـن                

اگر یک کاربر بخواهد به یک وب سایت یا صفحه خاصی از یک وب سـایت مراجعـه کنـد، بایـد     . تعداد زیادي صفحه وب وجود دارد  
 جهت آدرس دهی هر منبع در اینترنت استفاده می شود که در ایـن منبـع   URLبه همین منظور از. آدرس آن صفحه را داشته باشد 

  . باشد....  ومی تواند یک صفحه وب، یک تصویر
  .  به آدرس منحصر به فرد هر منبع در اینترنت می گویندURLپس 

 http://www.danarayaneh.net/index.php :آدرس یک صفحه وب

URL       فوق با نام یک فایلIndex.php)(این امر بیانگر این است که .  ختم می شودURL   مذکور به یک صـفحه وب اشـاره دارد 
جـدا  ) کامپیوتري که وب سایت در آن قـرار دارد (از نام سرور وب / س فوق نام صفحه وب با کاراکتر اسلش     و توجه کنید که در آدر     

  .شده است
  دامنه هاي اینترنتی

گیرد، و از یک یا چنـد قـسمت تـشکیل     استفاده قرار می نام منحصر بفردي است که براي شناسایی سایت اینترنتی مورد دامنه
  :که اند از هم جدا شده )دات (شده است که با نقطه

   'www' قسمت اول ماهیت آدرس
   (Domain Name) :انگلیسی به نام دامنه قسمت دوم
   (Generic)  ال ديیا جی تی پسوند موضوعی قسمت سوم
  .میگویند (Country) یا سی تی ال دي پسوند کشوري یا محلی قسمت آخر

 . (net) شما خواهد بود مانند و پسوند دامنه شما بیانگر نوع سایت (danarayaneh) همان نام سایت است مانند نام دامنه 

http://www.danarayaneh.net/index.php
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 :اند از اده عبارتیا پسوندهاي پراستف (top-level domains) تعدادي از این تی ال دي ها

 هاي تجاري و عمومی براي سایت .com پسوند

 ها براي شبکه .net پسوند

 ها ها و ارگان براي سازمان .org پسوند

 بانک هاي اطالعاتی info. پسوند

 نام شخص name. پسوند

 مبایل mobi. پسوند

 تجارت biz. پسوند

 مسافرت travel. پسوند

 )قط آمریکاییف(براي موسسات آموزشی  .edu پسوند

 آسیا asia. پسوند

 تعاونی ها coop. پسوند

 موزه ها museum. پسوند

 بین الملل int. پسوند

 شغل jobs. پسوند

 اروپا eu. پسوند

 تلفن ها tel. پسوند

  
   :اینترنتبراي اتصال به 
   . نیاز استISP اشتراك در یک سرویس دهنده اینترنت یا ،Modem ،به یک خط تلفن

   :Modemمودم 
  کـه ارسـال و دریافـت   براي متصل شدن به شبکه اینترنت از طریق خط تلفن شهري به کارت سخت افزاري مودم نیاز می باشد        

یعنـی  . اسـت  Modular-Demodular مخفـف  (Modem) مـودم  نام .اطالعات را از طریق مدارآنالوگ تلفن امکان پذیرمی سازد
 de و تلقیـق زدائـی   Modu late تلقیـق کـردن  (ایـن واژه برگرفتـه از    .کنـد  یـا دمدولـه مـی    مدولـه  هـا را  اي که سـیگنال  وسیله

modulate) سـازد و همچنـین    ریزي تلقیق می لیاست که یک آنالوگ حامل سیگنال را به اطالعات دیجیتا گرفته شده یک قطعه
براي  هدف ایجاد سیگنالی است که به راحتی قابل انتقال و رنگشایی. کند برداري می سیگنال حاملی را بر اطالعات انتقال یافته که

  .تولید مجدد اطالعات دیجیتالی اوریجینال است
  :Modemانواع مودم 
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1-      Internal :       تـصحیح  قدرت  ،از سروصداي کمتري برخوردار هستند  مپیوتر قرار می گیرند و       این نوع مودم ها در داخل کا
   .نیز پایین تر می باشندخطا در این نوع کمتر است و از نظر هزینه خریداري 

2-      External:       تـصحیح  قدرت  ، سروصداي بیشتري برخوردار هستند این نوع مودم ها خارج از کامپیوتر قرار می گیرند و از
 به علت سروصداي زیاد و قیمت باال این مودم ها بیـشتر    . می باشند   این نوع بیشتر است و از نظر هزینه خریداري نیز باالتر           خطا در 

   .در ادارات بزرگ و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند
   ISPآشنایی با 

باشد لـذا شـرکت هـاي خاصـی بـا تـدارك       ه صرفه نمی باز آنجا که هزینه ها و تجهیزات ارتباطی اینترنت براي مصارف خانگی     
 ایـن شـرکتها حـق اسـتفاده از اینترنـت را در      .نسبت به برقراري ارتباط با اینترنت اقدام می کنندیا مخابراتی  تجهیزات ماهواره اي    

خـدمات   ارائـه کننـده   ، به اینگونـه شـرکتها  .ساعات معینی تقسیم کرده و بین مشتریان خود از طریق خطوط تلفن توزیع می کنند   
ISP که مخفف عبارت Internet Service Providerمی باشد گفته می شود .   

   ISPانواع 
   . است و داراي سرعت زیاد نیز می باشندDish ارسال و دریافت اطالعات از طریق     -1
  . و ارسال از طریق مخابرات استDish دریافت اطالعات از طریق     -2
  .ریق مخابرات یا تلفن است ارسال و در یافت از ط    -3
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  پست الکترونیک
الکترونیکـی یکـی از اولـین     مبادله نامه هـاي . نامه الکترونیکی را براي یکدیگر ارسال می نمایند شهروندان اینترنت روزانه میلیون ها

در زمان ارسال یک نامـه  . گردد  محسوب شده و امروزه از آن به عنوان یک ابزار ارتباطی قدرتمند استفاده می اینترنت سرویس هاي
   .طی خواهد شد الکترونیکی ، فرآیند گسترده و مسیري طوالنی

انجـام   "Ray Tomlinson"  توسط مهندسـی بـا نـام   1971پیام ارسال شده توسط نامه الکترونیکی در سال  اولین E-Mail یک پیام
پیـام ارسـالی   . بران موجود بر روي یک کامپیوتر میـسر بـود  پیام براي کار  امکان ارسال"قبل از تحقق رویداد فوق ، صرفا. شده است 
 بـه منظـور مـشخص    "@"استفاده از عالمت  قابلیت ارسال پیام به سایر ماشین هاي موجود بر روي اینترنت با Tomlinson توسط

الکترونیکـی   نامه هاي. ، یک پیام متنی ساده است که براي گیرنده پیام ارسال می گردد E-Mail .نمودن ماشین دریافت کننده بود
برخی موارد ممکـن اسـت ، فرسـتندگان نامـه هـاي الکترونیکـی بـا         در. در ابتدا و هم اینک اغلب بصورت متن هاي کوتاه می باشند

  .دک نامه الکترونیکی را افزایش دهن، حجم ی " ضمائم"افزودن 
سـرویس گیرنـده نامـه     شده ، می بایست از برنامه هـاي منظور مشاهده نامه هاي الکترونیکی دریافت  به E-mail سرویس گیرندگان

ـ   outlook express و یا outlook معروف برخی از کاربران از برنامه. هاي الکترونیکی استفاده کرد ور ظـ منه شرکت مایکروسـافت ب
 Yahoo و یا Gmail، Hotmail از خدمات پست الکترونیکی رایگان نظیر افرادیکه. مشاهده نامه هاي الکترونیکی استفاده می نمایند

برنامـه هـاي   . شود ، استفاده می نماینـد  ، از یک برنامه سرویس گیرنده که بصورت یک صفحه وب نمایش داده میکنند استفاده می
 : داراي وظایف زیر می باشند سرویس گیرنده صرفنظر از نوع خود ،

عنـوان یـک پیـام مـشخص کننـده       . "  پیام هـا  عناوین"لیست تمام پیام هاي موجود در صندوق پستی از طریق  نمایش •
 .است فرستنده ، موضوع ، تاریخ و زمان و اندازه پیام

آنهـا   امکان ایجاد پیام هـاي جدیـد و ارسـال    ،امکان انتخاب یک پیام از طریق عنوان آن فراهم شده ومطالعه محتویات پیام •
پیام را مشخص و در ادامه محتویـات پیـام را     موضوعبراي ارسال یک پیام می بایست آدرس گیرنده ،. وجود خواهد داشت 

  .تایپ کرد
برنامـه  . آورند پیام هاي الکترونیکی امکان اضافه کردن ضمائم به یک پیام را نیز فراهم می اکثر برنامه هاي سرویس گیرنده •

 .نددریافت شده را نیز دارا می باش هاي فوق همچنین امکان ذخیره کردن ضمائم موجود در پیام هاي

 طریقه ایجاد صندوق پستی

جهت ایجاد آدرس پست الکترونیکی بایستی ابتدا یکی از سایتهاي ارائه دهنده این خدمات را بر اساس فـــــــاکتورهاي مـورد     
سـپس در قـسمت  تعریـف کـاربر     . انتخاب نمـود ... نظر همچون حجـــــــم نامه هاي ارسالی، طریقه ارسال و دریافت، بهاي آن و   

، بـه همـراه اسـم رمـز آن     )ID ( آن سـایت اقـدام بـه ایجـاد یـک شناسـه کـاربري جدیـد        (Sign in new user)یعــــنی  جدیـد  
)Password (نمود.  

  :yahooمراحل ایجاد آدرس جدید در سایت 
  . می شویمmail.yahoo.com ابتدا وارد آدرس -1

 . کلیک می نماییمSign Up روي گزینه -2
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  . مشخصات مورد نیاز در فرم باز شده وارد می نماییم - 3
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از کاراکترهاي  می باشیم و امکان استفاده از  _، نقطه و عالمت 1-9، ارقام a-z فقط مجاز به استفاده از حروف ID در قسمت
  . وجود ندارد...و % & ^ \ | ( ) / -+=  ؟ Spaceغیر مجاز همانند 

جهت باال رفتن امنیت بهتر . نماییم وارد) بدون ایجاد فاصله( حرف 32 حرف و حداکثر 6 باید حداقل Passwordدر قسمت 
  .ما ترکیبی از حروف و ارقام باشداست کلمه عبور 

 فراموش کردن رمز عبور

 تعبیه  Security Questionدر اکثر سایتهاي ارائه کننده خدمات پست الکترونیک، زمان ایجاد صندوق پستی بخشی با نام 
 :شده است که در آن سؤاالتی نظیر

v نام نویسنده مورد عالقه شما چیست؟  
v  ؟تاریخ تولد پدر شما چه روزي است  

که بایستی کاربر یکی از سؤاالت را به دلخواه انتخاب نموده و جواب مورد نظر خودش را نیـز  .یا سؤاالتی از این قبیل وجود دارد   
 با استفاده از این اطالعـــــــــــات اگر زمانی فرد رمز عبــــــــــور خـود را           .در کادر جواب تعبیه شده در همان صفحه بنویسد        

ابتدا اطالعاتی نظیـر تـاریخ تولـد یـا کدپـستی از او گرفتـه شـده و در         ، I forgot my passwordنتخاب گزینه با ا راموش کند،ف
 تنها  در  صورت دادن پاسخ درست  ،کـاربر مـی توانـد       .صورت تعیین جواب درست ، به طور اتوماتیک سؤال فوق پرسیده می شود            

که موقع خص تقاضاي کلمه رمز جدید نماید تا به آدرس پستی دیگري   در غیر این صورت بایستی ش     . وارد صندوق پستی خود شود    
  . گرددارسال وارد نموده Alternate Emailثبت نام در قسمت 

  
 

 این بخش براي تشخیص نوع کاربر انسانی از کاربران ماشینی یا .نماید شکل می بینیم وارد در انتها باید حروفی را که در
  . می باشدشبکههکرهاي 
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در صورتی که اشکالی در ورود اطالعات ما وجود نداشته باشد، حساب .  را کلیک می کنیمCreate My Accountتا دکمه نهای
  .شودکاربري ایجاد گردیده و پیغام تبرك ظاهر می 

  
  روش ورود به صندوق پستی و مدیریت آن

  .می کنیم کلیک Sign In همانند شکل زیر وارد نموده و روي دکمه Password و IDابتدا 

  
  :پس از ورود لیست فولدرها در سمت چپ به شرح زیر می باشد

  
 Inbox:گیرند  نامه هایی که به شما فرستاده شده است در این فولدر قرار می .   
 Trash:مثل  Recycle bin گیرد رود و در این فولدر قرارمی ازبین نمی پاك کنید کامال میباشد یعنی اگرنامه اي را.  
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 Draft: بعدا بفرستید میتوانید آنرا بااستفاده از گزینه اگربخواهید نامه اي راکه نوشته اید فعال ارسال نکنید یا کامل کرده و 

 Send later موقتا به Draft کنید منتقل.  
 Sent :نامه هایی راکه شما درMail Box  کنید یک کپی ازآن در می نویسید و ارسال می Sent شود نگهداري می.  
Spam:هرزنامه ها(  محل نگهداري نامه هاي ناخواسته و معموال تبلیغاتی(  

Option:درهمه  Mail box ها گزینه اي به نام option وجود دارد که امکانات و تنظیمات بیشتري رادرمورد Email و  

Mailbox میدهد مثل تغییر  اختیار شما قرار در Password ت فردي و نامه و تغییر مشخصا یاداشتن امضاي آخر…  
  
  : وشتن نامه ن

 در حال. کنید راکلیک New Message یا  Compose گزینهشدید باید mail box براي نوشتن یک نامه بعد از اینکه وارد
قسمت پائین، متن کامل نامه را تایپ  در. عنوان نامه  Subject در قسمتکرده وگیرنده را وارد   Emailباید آدرس  Toقسمت
   .نمایید راکلیک می  Sendخر گزینهکنید و در آ می

 کافیست آدرسهاي آنها رادر قسمت) سال نو  مثل پیام تبریک(عینا به چند نفر ارسال کنید  اگر بخواهید یک نامه را: نکته

CC  وارد کنیدCC: Carbon Copy)  .(قسمتBCC  شوند نامه  هم همان کار را می کند با این تفاوت که گیرنده ها متوجه نمی
توانستند  می  CCدردر صورتی که  ،است  به افراد دیگري نیز رسیدهو نیست یک شخص یافت شده توسط آنها فقط مختصدر

  )(BCC : Blind Carbon Copy. سایر گیرنده ها را نیز ببینند  Email آدرس
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  جستجو در اینترنت
موضوع را در نوار مربوطه تایپ نمائید و  یبراي جستجو نمودن یک موضوع در گوگل کافی است که چند کلمه توصیفی و اصل

تا به  که در جلوي نوار جستجو تعبیه شده است کلیک نمائید، Search اینکه روي دکمۀ را فشار دهید و یا Enter سپس کلید
  .لیستی از وب سایتهاي مرتبط با موضوع دست یابید

جستجوي شما در آن باشند لذا بایستی سعی کنید تا  موردکلمات » همه«از آنجائیکه گوگل وب سایتهایی را لیست می کند که 
نتایج جستجو به آنچه که  وارد کنید که اساسی تر هستند و از وارد کردن کلمات اضافی بپرهیزید تا در نوار جستجو، کلماتی را

  .شما می خواهید نزدیکتر باشند
  کلمات اصلی تر را بنویسید

براي اینکار هر . کلمات اصلی را در نوار جستجو وارد کنید ه گرفتن از جستجو الزم است کههمانگونه که گفته شد براي بهتر نتیج
 بهتر است "نقاش"جستجو تایپ کنید  براي مثال بجاي آنکه در نوار. موضوع جستجو را ریزتر و معین تر نمائید قدر که می توانید،

  ...و یا "پژو" بهتر است بنویسید "اتومبیل"یا اینکه بجاي . "اسوپیک"مثالً بنویسید  که نام نقاش مورد نظرتان را تایپ کنید،
گذراندن "مثالً به جاي نوشتن . دربارة آنها بیشتر باشد همچنین دقت نمائید تا کلماتی را بکار برید که احتمال وجود توضیحات

  ."هتلهاي تهران"بهتر است تایپ کنید  "یک شب خوب در تهران
  دداري کنیداز آوردن حروف اضافه خو

و نیازي نیست که شما بین . جستجو در آنها باشند گوگل بطور پیش فرض فقط سایتهائی را لیست می نماید که تمام کلمات مورد
و کلماتی نظیر در،  به خاطر داشته باشید که وارد نمودن چنین کلماتی.  استفاده نمائید"و"دهندة  کلمات جستجو از کلمۀ پیوند

گذراندن "براي جستجو در مورد تعطیالت در شمال بجاي تایپ نمودن  بطور مثال. ه جستجو تاثیر خواهد گذشتبر نتیج... به، و
  ."تعطیالت شمال":  بهتر است تنها بنویسید"شمال تعطیالت در

 را از "چطور" و "کجا"معمولی و کاراکترهائی همچون  خود گوگل هم براي باال بردن کیفیت جستجوها بطور اتوماتیک کلمات
بهبود جستجو  چون این گونه کلمات باعث کندي عمل جستجو می شوند و تاثیري هم در. نماید کلمات مورد جستجو حذف می

  .ندارند و حتی کیفیت نتایج جستجو را کاهش هم می دهند
  حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند

را که به التین در نوار جستجو تایپ می  روفیدر حقیقت همه ح. گوگل نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نمی باشد
 و "george washington" ،"George Washington" براي مثال نتیجۀ جستجوي. شد نمائید به حروف کوچک تبدیل خواهند

"gEoRgE WaShInGtOn" یکسان خواهد بود.  

  
   جستجوهاي طبقه بندي شده

 تـر باشـند بهتـر اسـت سـري هـم بـه        شـما دقیـق تـر و علمـی    با همه ایـن توضـیحات اگـر مایلیـد کـه نتـایج جـستجوهاي        

directory.google.com  اگـر   مـثالً . فهرستی از سایتهاي اینترنتی با توجه به موضوعات آنها موجود می باشد در این آدرس. بزنید
 Saturn به زیر شـاخه  Astronomy و زیر شاخه Science دنبال سایتی در مورد سیاره زحل می گردید، می توانید با رفتن به شاخه

 Automotive شـاخه  جستجو می کنید می توانید سایتهاي مرتبط بـا آنـرا در   Saturn در مورد خودروي همچنین اگر. دست یابید

   .بیابید
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   جستجوي پیشرفته
 کـردن  با کلیـک . وجود دارد «Advanced Search» یا» جستجوي پیشرفته«در جلوي نوار جستجوي گوگل گزینه اي با عنوان 

بـردن عملگرهـاي    در این صفحه شما می توانید با اعمال تنظیمات و بکـار . همین نام خواهید شد روي این گزینه وارد صفحه اي با
   .خاصی دقت جستجویتان را افزایش دهید

 نیازي بـه توضـیح   استفاده از آنها بسیار ساده است و همانگونه که از شکل باال معلوم است، همه گزینه ها به فارسی می باشند و
شـما بـدون   . مـی بـرد   بر این تنظیمات، گوگل از یک سري عملگرها نیز براي محدود کردن جستجوها بهـره  بیشتر ندارد، اما عالوه

توانید عمل جستجو را هرچه سریعتر انجام دهید، در زیر به توضـیح   رجوع قسمت جستجوي پیشرفته و با دانستن این عملگرها می
   :رها می پردازیمعملگ برخی از این

   + عملگر
چشم پوشی مـی کنـد، ولـی در صـورتی کـه شـما        همانگونه که قبالً گفتیم گوگل از یک سري کلمات معمولی بصورت خودکار

جلوي آنها مطمـئن    در"+"حتماً مورد جستجو قرار گیرند، می توانید با قرار دادن یک عالمت  ضروري می دانید که اینگونه کلمات
وجـود داشـته باشـد     (space)  یک فاصله"+"کنید که قبل از کاراکتر  دقت. (تایج جستجو حتماً وجود خواهند داشتشوید که در ن
  .بعدي بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید ولی کلمه

 بـراي . قرار دهیـد ) " "(مورد نظر را در کوتیشن  راه دیگر مقید نمودن گوگل براي جستجوي کلمه اي خاص این است که کلمه
را مـورد   I گوگـل کلمـۀ   را مورد جـستجو قـرار دهـیم،    (Star Wars Episode I) 1داستان جنگ ستارگان  مثال اگر بخواهیم دنبال

   .بنویسیم "Star Wars Episode I" و یا Star Wars Episode +I جستجو قرار نمی دهد مگر آنکه آنرا بصورت

   – عملگر
در مـاهیگیري بـه    «bass» دارد، براي مثال کلمـه  اي بگردید که بیش از یک معنابرخی اوقات ممکن است که شما دنبال کلمه 

استفاده کنید،  "-" براي حل اینگونه مشکالت می توانید از عملگر. »صداي بم«موسیقی به معناي  است و در» ماهی خالدار«معناي 
  یـک فاصـله  "-"دقـت کنیـد کـه قبـل از کـاراکتر      . (ندعملگر در آنها نباش تا گوگل به دنبال سایتهایی بگردد که کلمۀ بعد از این

(space) در مثال فوق می توانید بنویسید مثالً). وجود داشته باشد ولی کلمه بعدي بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید:   
bass –music   

   ~ عملگر
بـراي  . ات مرتبط با آن نیـز بگردیـد  به دنبال کلم گاهی ممکن است که شما فقط به دنبال کلمه اي خاص نباشید و بخواهید که

نتیجه سایتهایی ظاهر خواهند  در» کیفیت غذا«براي مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید . استفاده می شود این کار از این عملگر
 داشـته و حتی ممکن است که این دو کلمه اصالً به هم ربط هـم ن . داشته باشد در آنها وجود» غذا«و کلمه » کیفیت«شد که کلمه 

   .کیفیت غذاها نوشته باشند دنبال سایتهایی می گردد که درباره» غذا~کیفیت ~«اما اگر تایپ کنید . باشند

   " " عملگر
بایـستی آن عبـارت   ) نه بصورت کلمات جدا از هم) همانگونه که قبالً نیز گفته شد، براي جستجوي عبارتی خاص بصورت کامل

   .داد قرار) " "(را در داخل کوتیشن 

  »یا«عملگر  
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بجاي آن کلمه اي دیگر مـی گردیـد، مـی    » یا«خاص  بدین معنا که اگر دنبال کلمه اي. گوگل از یاي منطقی پشتیبانی میکند
آنگـاه  » شیراز یا اصفهان تعطیالت در«براي مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید . استفاده کنید» یا» توانید در بین این دو کلمه از

   .در شیراز یا در اصفهان باشند یتهایی می گردد که در خصوص تعطیالتگوگل دنبال سا

   SITE عملگر
را  :Site از وارد نمودن کلمه مورد نظر عملگـر  اگر می خواهید که عمل جستجو در سایت بخصوصی انجام گیرد، می توانید پس

   :توانید بنویسید ر سایت دانشگاه استانفورد مید» پذیرش«براي مثال براي جستجوي . را بیاورید آورده و پس از آن آدرس سایت
admission site:www.stanford.edu   

   .. عملگر
خاصی وجود داشته باشند، می توانید از ایـن عملگـر    براي اینکه جستجو را محدود به سایتهایی کنید که در آنها اعداد محدودة

 دالر مـی گردیـد،   350تـا   250هاي با قیمـت  DVD Player ر به دنبالمثالً اگ. عددي مورد نظر بهره برید براي نشان دادن محدودة
 توجه داشته باشید که بین دو نقطۀ عملگـر هـیچ فاصـله اي   ) DVD player $250..350 :بایستی اینگونه خواسته تان را بیان کنید

  .نباشد
 

http://www.stanford.edu



