اينترنت
پس از آموزش اين فصل  ،هنرجو می تواند:

مفهوم اينترنت و خدمات آن را توضيح دهد؛

روش هاي ارتباط با سرويس دهنده هاي اينترنتي را شرح دهد؛

روش ايجاد ارتباط با سرويس دهندۀ اينترنتي  ،به وسيلۀ خط تلفن در

ويندوز 7را توضيح دهد؛

از مرورگر اينترنتی فایرفاکس) (Firefoxاستفاده کند و وارد وب گاه هاي

مورد نظر شود؛

تنظيمات معمول مرورگر فایرفاکس را انجام دهد؛

اطالعات مورد نظر را از روي وب دريافت و روي رایانه ذخيره كند.

1ـ  8ـ خدمات اينترنت

اينترنت يك دنياي مجازي است كه در آن مجموعه اي از رایانه ها در شبكه هاي مستقل با يكديگر

در ارتباط هستند .به عبارت ديگر  ،اينترنت شبكه اي از شبكه ها است كه خدمات آن در سراسر

جهان در دسترس است .شبكۀ آرپانت را مي توان نقطۀ آغاز اينترنت در اوايل دهۀ  1970دانست.

در حال حاضر هيچ موسسه يا كشوري  ،مالك اينترنت نيست و دولت ها تنها نقش ناظر را دارند.
اينترنت به صدها ميليون نفر در سراسر جهان اجازه مي دهد تا با يكديگر ارتباط برقرار كرده و

به تبادل اطالعات بپردازند .با توجه به گستردگي اين شبكه  ،پيش بيني مي شود استفاده از اين

خدمات در آينده نزديك عموميت بيشتري پيدا كند .امروزه بسياري از خدمات دولتي نظير
بانك داري و امور مشتركين اينترنتي انجام می شود .آموزش از راه دور  ،شركت در كنفرانس هاي
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راه دور  ،ارسال و دريافت پيام و تبادل اطالعات را مي توان چند نمونه از صدها خدمات ارائه شده
در اينترنت دانست .خالصه اين خدمات را می توان به صورت زير نام برد:

1ـ استفاده از وب گاه هاي اطالع رساني تحت وب جهاني ()WWW

1

2ـ دسترسي به بانك هاي اطالعاتي راه دور

3ـ ارسال و دريافت نامه الكترونيكي (پست الكترونيكي)
4ـ خدمات انتقال پرونده

  5ـ گروه هاي خبري و تخصصي

  6ـ كنفرانس هاي راه دور و گفتگوي زنده و گپ ()Chat
7ـ تلفن اينترنتي

2ـ      8ـ روش هاي اتصال به اينترنت

براي اتصال به اينترنت بايد به يكي از دو روش زير  ،به سرويس دهندۀ اينترنتي متصل شويد:

الف )اتصال به سرويس دهندۀ اينترنت در شبكۀ محلي :در اين روش  ،يكي از رایانه هاي

شبكۀ محلي نقش سرويس دهندۀ اينترنتي ( )Serverرا دارد و بقيۀ رایانه ها با استفاده از رابط هاي

شبكه مانند كابل و هاب  ،به آن متصل می شوند .به اين رایانه ها سرويس گيرنده 2گويند .اين روش
معموالً در سازمان ها  ،مراكز آموزشي و نهادهايي كه قصد اتصال تعداد زيادي رایانه را دارند ،
مورد استفاده قرار مي گيرد.

ب)ارتباط به وسيلۀ خط تلفن ( :)Dial upارتباط با اينترنت با خط تلفن يكي از روش هاي

عمومي است .در اين روش  ،رایانه با استفاده از مودم و خط تلفن  ،به سرويس دهندۀ اينترنتي

مؤسساتي كه خدمات اينترنتي ارائه مي دهند  ،متصل مي شود .اين مؤسسات که به آن ها

3

ISP

گفته می شود ،در قبال دريافت هزينۀ اشتراك  ،به كاربران امكان ارتباط با رایانه خود را مي دهند.
بسياري از كاربران خانگي اينترنت  ،به اين شيوه به اينترنت متصل مي شوند(شكل 1ـ .)8

World Wide Webـ1
Clientـ2
Internet Service Providerـ3
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مرکز خدمات اینترنتی
()ISP

مودم

کامپیوتر شخصی
سایر سرویس دهنده ها در اینترنت

       

3ـ  8ـ ايجاد يك ارتباط اينترنتي با خط تلفن

1

بعد از گرفتن يك حساب اعتباري ارتباط با يك  ، ISPبايد رایانۀ خود را براي برقراري ارتباط تلفني

به سرويس دهندۀ اينترنت  ISPآماده كنيد .قبل از هر چيز باید از نصب مودم و عملكرد صحیح آن

در ويندوز مطمئن شويد .وارد پنجرۀ  Control Panelشده و روي Network and Sharing Center

كليك كنيد .پنجره ای مانند شکل 2ـ    8نمایان می شود.

شكل2ـ  8ـ پنجرۀ مدیریت اتصال به شبکه و اینترنت
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Dial up Connectionـ1

در این پنجره می توانید اتصال به شبکه و اینترنت را مدیریت کنید .اگر بخواهیم با یک

رایانۀ محلی به اینترنت متصل شویم (روش الف) باید روی عبارت  Connect to a networkكليك
كنيم .اکنون خط تلفن را به مودم رایانه متصل و مراحل زير را دنبال كنيد:
1ـ برای ایجاد ارتباط با مودم و خط تلفن ،روی عبارت

Setup a new connection or

networkکلیک کنید .اکنون پنجره ای مانند شکل 3ـ  8ظاهر می شود.

شكل 3ـ  8ـ انتخاب چگونگی اتصال به اینترنت

2ـ در پنجرۀ شکل 3ـ    8عبارت نشان داده شده در شکل را انتخاب و روي دكمۀ

Next

كليك كنيد .پنجره ای مانند شکل 4ـ    8ظاهر می شود.

شكل 4ـ  8ـ ورود مشخصات ISP
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3ـ در پنجرۀ  Create a Dial-up Connectionباید مشخصات  ISPمورد نظر را وارد کنید.

این اطالعات شامل شماره تلفن تماس با مرکز ،نام کاربری و گذرواژه می باشد .در صورت

عالمت دار کردن کادر کنار عبارت

this password

 ، Rememberويندوز گذرواژه ارتباط به

وجود آمده را به خاطر می سپارد .در کادر مقابل عبارت  Connection nameباید نام اتصال را
انتخاب کنید .در شکل نام اتصال شبکه آموزش تایپ شده است.در صورتی که رایانۀ شما به

شبکۀ محلی متصل است و قصد دارید مجوز استفاده از اتصال ایجاد شده را به سایر رایانه های
شبکه بدهید ،کادر کنار عبارت  Allow other people to use this connectionرا عالمت دار کنید.

برای اتصال به  ISPو اینترنت روي دكمۀ  Connectكليك كنيد .هم اکنون مودم رایانۀ شما با

شماره گیری به سرویس دهندۀ اینترنت متصل می شود(شکل  5ـ .)8

شكل5ـ  8ـ اتصال در حال شماره گیری

4ـ در صورت اتصال موفقیت آمیز به اینترنت ،در ناحیۀ اعالن نوار وظیفه به شما اطالع

داده می شود .با کلیک روی نشانۀ مودم در نوار وظیفه ،کادری مانند شکل 6ـ  8نمایان شده و
اتصال های موجود در رایانه نشان داده می شود.
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شكل 6ـ  8ـ اتصال های موجود در ویندوز برای ارتباط با اینترنت

نکته

عالوه بر مودم ،رابط های شبکۀ دیگری مانند کارت شبکۀ محلی و کارت

شبکۀ بی سیم هم می تواند برای اتصال به اینترنت استفاده شود.
تمرین

1ـ زیر نظر هنرآموز درس ،یک اتصال اینترنتی با استفاده از مودم و خط تلفن
برقرار کنید.

2ـ بعد از ارتباط تلفنی با اینترنت ،با کلیک روی نشانۀ اتصال ،کادر محاوره ای

 Statusرا باز کنید .این کادر چه اطالعاتی دربارۀ وضعیت ارتباط ارائه می دهد؟

4ـ8ـ مرورگر وب

بخش عمدۀ خدمات اينترنتي  ،در قالب صفحات وب ارائه مي شوند .صفحات وب مي توانند

شامل متن  ،گرافيك  ،صدا  ،تصويرهای متحرك و چند رسانه اي(مانند موسيقي و فيلم) باشند.
برای باز كردن صفحات وب و مشاهده آن ها  ،به برنامه هاي خاصي به نام مرورگر 1نياز داريم.
 Browserـ1
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مرورگرهاي متعددي در حال حاضر وجود دارند كه از جمله مي توان
Internet Explorer

،

Maxtone ، Firefox

و  ...اشاره كرد.

بهMozilla

،Opera ،

)Internet Explorer (IE

شركت مايكروسافت است و همراه سيستم عامل ويندوز ارائه می شود.

محصول

وب در اينترنت داراي مدل سرويس گيرنده  /سرويس دهنده است .وقتي نرم افزار مرورگر

اجرا مي شود  ،نشانی وب گاه مورد نظر ( 1)URLبه سرويس دهندۀ وب اطالع مي دهد كه قصد

مشاهدۀ چه صفحه اي را داريم .به اين ترتيب  ،سرويس دهندۀ وب  ،اطالعات و منابع وب گاه

تقاضا شده را برای نمايش به مرورگر وب ارسال مي كند .صفحه های وب در درون خود داراي

فرا پيوندهايي 2هستند كه به بازديدكننده  ،امكان پيگيري پيوندها و ارتباط با صفحه های ديگر را
مي دهد.

  5ـ      8ـ مرورگر اینترنتی فایرفاکس

موزیال فایرفاکس 3یکی از مرورگرهای اینترنتی متداول است .برای استفاده از این مرورگر باید

آن را از وب گاه رسمی این مرورگر به نشانی  http://www.mozilla.orgدانلود 4کنید .بعد از دانلود
آخرین نسخه ،5با دوبار کلیک روی نشانۀ آن که به شکل

است ،آن را نصب کنید.

برنامۀ نصب که  Mozilla Firefox Setupنامیده می شود ،فایل های برنامه را از حالت فشره خارج

می کند .سپس برنامۀ نصب ،پنجرۀ خوش آمد گویی را که مانند شکل  7ـ  8نمایش می دهد .برای

تکمیل نصب ،راهنمایی ها را دنبال کرده و در هر مرحله روی دکمۀ  Nextکلیک کنید .در مرحلۀ

بعد نوع نصب را استاندارد ) (Standardانتخاب کنید .برنامۀ نصب به صورت پیش فرض این برنامه
را در پوشۀ  C:\Program Files\Mozilla Firefoxنصب می کند.

1ـ ( Uniform Resource Locatorنشاني منبع هم شكل)
Hyperlinkـ2
Mozilla Firefoxـ3
Downloadـ4
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5ـ آخرین نسخۀ فایرفاکس هم اکنون10می باشد.

شکل 7ـ  8ـ پنجرۀ خوش آمدگویی برنامۀ نصب Mozilla Firefox

برای اجرای برنامه روی نشانۀ برنامه در میزکار دوبار کلیک کنید .همچنین می توانید از منوی

شروع عبارت  All programsوسپس  Mozilla Firefoxرا انتخاب كنيد .هم اکنون برنامۀ فایرفاکس
با نمایش پنجره ای مانند شکل 8ـ  8اجرا مي شود .با اجرای هر مرورگر ،صفحۀ اصلي(خانگي)1
به صورت پيش فرض نمایش داده مي شود.

شكل8ـ 8ـ محیط مرورگر فایرفاکس 10
Home Pageـ1
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صفحۀ خانگی ()Home Page

نخستين صفحه اي كه به محض ورود به محيط مرورگر نمايش مي يابد  ،صفحۀ خانگی ناميده

مي شود .همچنین هر سايت اينترنتي نيز داراي يك صفحۀ شروع است كه به آن نیز صفحۀ خانگی
گويند .صفحۀخانگی پيش فرض مرورگر قابل تغيير مي باشد.

محيط مرورگر فایرفاکس از بخش هاي زير که به ترتیب در شکل شماره گذاری شده اند،

تشكيل شده است:

1ـ منو :با کلیک روی دکمۀ  Firefoxلیستی از گزینه های این منو نمایان می شود.

2ـ نوار زبانه ها :در هر زبانه می توان یک وب گاه جدید را مشاهده کرد .زبانۀ فعال

کمی بزرگ تر از بقیه است و رنگ آن با سیر زبانه ها فرق می کند.

3ـ افزودن زبانه :با کلیک روی عالمت  +یک زبانۀ جدید نمایان مي شود.

4ـکادر نشانی :در اين کادر  ،نشانی وب گاه مورد نظر را تايپ و کلید  Enterرا فشار

دهید .فایرفاکس صفحه درخواستي شما را در زبانۀ فعال باز مي كند.

 5ـ ناحيه صفحه وب :صفحۀ درخواستي در اين ناحيه نمايش مي يابد.

 6ـکادر جستجو :عبارت درخواستي را در کادر جستحو وارد کرده و کلید  Enterرا

فشار دهید تا نتایج جستجو نمایان شود.

7ـ خانگی :با کلیک روی دکمه ای به شکل خانه ،صفحۀ خانگی باز می شود.
 8ـ منوی ابزار :با کلیک روی این دکمه نوار ابزار نمایان می شود.
تمرين

بعد از اتصال به اينترنت  ،مرورگر فایرفاکس را اجرا كنيد .صفحۀخانگي

مرورگر چيست؟ نشانی  http://www.medu.irرا در نوار نشانی تايپ كرده و روي
کلید  Enterرا فشار دهید .این وب گاه متعلق به کجاست؟
توجه

محیط ظاهری فایرفاکس به نسخۀ نصب شده بستگی دارد .به همین دلیل

ممكن است شکل و گزینه های این مرورگر با آنچه شما در رایانۀ خود مشاهده
مي كنيد ،متفاوت باشد.

180

ساختار نشانی های وب
در صورتی که نشانی یک وب گاه یا صفحۀ وب را می دانید ،کافی است برای مشاهدۀ آن ،
نشانی مورد نظر را در نوار نشانی تایپ کرده و کلید  Enterرا فشار دهید .به عنوان مثال،

 http://www.google.comنمونه ای از یک نشانی کامل وب گاه اینترنتی است .بخش های تشکیل
دهندۀ این نشانی به شرح زیر است:

1ـ  :http://wwwاین بخش از نشانی ،پروتکل 1استفاده از شبکۀ اینترنت را تعیین می کند.

برای مثال ذکر شده ،پروتکل مربوط به انتقال فرامتن 2است.

2ـ  :Googleاین بخش نام حوزه را مشخص می کند .نام حوزه مشخص کنندۀ نام(اختصاری(

شرکت ،نهاد ،موسسه یا فرد است.

3ـ  :comاین بخش نوع حوزه را مشخص می کند و دامنه نامیده می شود .دامنه معموالً بر

اساس فعالیت حوزه تعیین می شود .به عنوان مثال com ،برگرفته از  commercialبه مفهوم تجاری
است .دامنه می تواند براساس مشخصه های کشوری که دو نویسه ای هستند ،نیز تعیین شود .به
عنوان مثال ir ،دامنۀ مربوط به ایران است.
پژوهش

عالوه بر  ، comدامنه های ديگري نظير org -.edu -.gov - net.نیز وجود دارند.

مفهوم اين دامنه ها و كاربرد هر يك چيست؟ دامنه های به صورت  Us -.Ca -.Jpو
مربوط به چه کشورهایی است؟

  6ـ  8ـ تنظیمات و امکانات مرورگر فایرفاکس

برای انجام تنظیمات فایرفاکس روی دکمۀ ( Firefoxگوشۀ سمت چپ) کلیک کنید .منوهای

این برنامه مانند شکل 9ـ  8نمایان می شود .با کلیک روی گزینۀ  Optionsمی توانید گزینه های
بیشتری را مشاهده کنید.

1ـ قراردادی است که برای تبادل اطالعات در اینترنت استفاده می شود.
Hypertext Transfer Protocolـ2
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شكل 9ـ  8ـ منوهای مرورگر فاکس 10

مهم ترین گزینه های این منو به شرح زیر است:

 :New Tabبا کلیک روی این گزینه ،می توانید یک زبانۀ جدید ،پنجرۀ جدید یا فایل

جدید باز کنید.

 :Find...با انتخاب این گزینه ،نوار جستجو در پایین پنجره نمایان می شود و امکان یافتن

عبارات در متن را فراهم می کند.

 :Save Page As...با انتخاب این گزینه ،کادر محاورهای  Save As...نمایان میشود و

میتوانید با انتخاب یک پوشه و نام ،وب گاه مورد نظر را به صورت صفحۀ ذخیره کنید.

 :Page Setup...برای انجام تنظیمات صفحه و آمادهسازی آن برای چاپ استفاده میشود.
 :Print...برای چاپ محتوای وب گاه  ،این گزینه را انتخاب کنید.

 :Full Screenدر صورتی که بخواهیم نمایش یک وب گاه به صورت کامل در صفحه

نمایش نشان داده شود ،این گزینه را انتخاب می کنیم .برای بازگشت به وضعیت قبل ،روی دکمۀ
کلیک کنید.

 :Exitبرای خروج از مرورگر فایرفاکس ،این گزینه را انتخاب کنید.
نکته
شرح گزینه ها و تنظیمات پیشرفتۀ فایرفاکس از مبحث کتاب خارج است .بررسی

آن ها به صورت مطالعه آزاد به هنرجو واگذار می گردد.
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تنظیم نوارها
نوارها  ،شامل گزينه هايي هستند كه امكان دسترسي سريع به فرمان هاي متداول را فراهم

مي كند .با کلیک روی دکمۀ

Firefox

و انتخاب گزینۀ  ،Optionsلیستی از ابزارها نمایان

می شود .هرگزینه می تواند عالمت دار شده و نوار ابزار مربوطه در پنجرۀ فایرفاکس
اضافه شود .به عنوان مثال با عالمت دار کردن گزینۀ

Bar

 ،Manuنوار منو با گزینه های

به نوارها اضافه می شود.

گزينه هاي Options
برای مشاهده کادر محاوره ای تنظیمات ،از منوي  Firefoxروي گزينۀ  Optionsو سپس Options

كليك كنيد .کادر محاوره ای  Optionمانند شکل10ـ  8نمایان می شود.

شکل10ـ  8ـکادر محاوره ای  Optionبرای انجام تنظیمات فایرفاکس

توضیح بخش های اين کادر به ترتیب شماره ها عبارت اند از:

1ـ گزینه های این نوار ،امکان دسترسی به بخش ها و تنظیمات دیگر را فراهم می کند.

2ـ این ناحیه به مرورگر اعالم می کند که با ورود به برنامه چه کاری انجام شود .به عنوان

مثال گزینۀ تنظیم شده در شکل ،رفتن به صفحۀخانگی است .با کلیک روی عالمت فلش رو به
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پایین می توانید گزینه های دیگر را مشاهده و انتخاب کنید.

3ـ در این کادر می توانید نشانی صفحۀ خانگی را وارد کنید.

4ـ کلیک روی این دکمه ،سبب می شود نشانی وب گاه جاری به عنوان نشانی صفحۀ خانگی

انتخاب شود.

5ـ با کلیک روی این دکمه می توانید لیستی از سایت های مورد عالقه را مشاهده و نشانی

یکی از آن ها را به عنوان نشانی صفحۀ خانگی انتخاب کنید.

6ـ کلیک روی این دکمه سبب بازگشت به صفحۀخانگی پیش فرض فایرفاکس میشود.

7ـ این بخش مربوط به تنظیمات دانلود است .با عالمت دار کردن این عبارت ،کادر دانلود

پس از پایان کار بسته می شود .این کادر در حالت پیش فرض باز می ماند.

8ـ این بخش محل پیش فرض ذخیره سازی دانلود را مشخص می کند.

9ـ با کلیک روی این دکمه ،می توانید پوشۀ جدیدی را برای ذخیرۀ اقالم دانلود شده

ایجاد یا انتخاب کنید.

10ـ عالمت دار بودن این کادر سبب می شود با هر بار دانلود از اینترنت ،پوشۀ ذخیرۀ

پرونده پرسیده شود.

11ـ می توان برنامه های کوچکی که افزونه 1نامیده می شوند را به فایرفاکس اضافه کرد.

برای مشاهده  ،نصب و مدیریت افزونه ها روی این دکمه کلیک کنید.

بعد از پایان تنظیمات این کادر ،روی دکمۀ Okکلیک کنید.

نوار ابزار داراي زبانه های ديگر نيز است كه شرح همۀ آن ها در اين مقوله نمي گنجد.
تمرين

مرورگر ديگري مانند  Internet Explorerرا اجرا کنید .سپس امكانات آن را

با فایرفاکس مقايسه كنيد.
نكته

به منظور سهولت ذكر نشانی وب گاه در کادر نشانی فایرفاکس  ،كافي است

نام حوزه را تايپ كرده و كليدهاي  Ctrl+Enterرا فشار دهيد .مرورگر فایرفاکس به

صورت خودكار پيشوند  wwwرا به ابتدا و پسوند  .Comرا به انتهاي نام حوزه اضافه
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 onsـ Addـ1

كرده و شروع به بارگذاري صفحۀ مربوط به نشانی درخواستي مي كند.
مديريت وب گاه هاي مورد عالقه ()Bookmark

در فایرفاکس مي توانید وب گاه هاي مورد عالقه را كه احتماالً بعدها نيز به آن ها مراجعه خواهيد
كرد  ،مديريت كنيد .برای مديريت اين گونه نشانی ها از منوي  Firefoxروی گزینۀ Bookmarks

کلیک کنید تا مانند شکل 11ـ 8گزینه های آن نمایان شود .براي افزودن نشانی وب گاه جاری به
ليست وب گاه هاي مورد عالقه روی گزينۀ  Bookmark This Pageرا انتخاب كنيد .به اين ترتيب

كادري مشابه شكل 12ـ  8باز مي شود.

روش دیگر افزودن نشانی به لیست مورد عالقه ،فشار کلیدهای Ctrl+Dیا کلیک روی عالمت

ستاره کنار کادر نشانی است(شکل 11ـ  .)8در این کادر ،مقابل عبارت  ،Nameنشانی دلخواه را وارد

كنيد .همچین امكان گروهبندي وبگاهها نيز وجود دارد (وبگاههاي هنري ـ ورزشي ـ خبري و )...
در اين صورت ميتوانيد با كليك روي عالمت فلش کنار دكمه  Bookmark Menusپوشۀ جديدي

به وجود آوريد و نام وب گاه را در اين پوشه ذكر كنيد.

شكل11ـ  8ـ منوی Bookmarksبا گزینه های آن
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شکل12ـ8ـ اضافه کردن یک آدرس به Bookmark

اضافه شدن نشانی وب گاه جديد به فهرست  ، Bookmarksسبب اضافه شدن یک گزينۀ

جديد مي شود .براي حذف نام وب گاه از فهرست  ، Favoritesكافي است روي نام وب گاه مورد
نظر كليك راست كرده و گزينۀ  Deleteرا انتخاب كنيد .با انتخاب  Bookmarksاز منوي Firefox

مي توانيد عملياتي مانند تغيير نام پوشه ها و نشانی ها  ،انتقال را نيز مشاهده كنيد.
تمرين

پوشۀ جديدي به نام  Newsدر  Favoritesا يجا د كنيد و نشا نی
 http://www.chap.sch.irرا به آن اضافه كنيد.
مشاهدۀ سوابق وب گاه هاي بازديد شده ()History
در صورتي كه بخواهيم دوباره وب گاه هاي مورد عالقه را مرور كنيم  ،مي توانيم به ليست History

مراجعه كنيم .در اين ليست  ،نشانی وب گاه هاي بازديد شده قبلي نگهداري مي شود .براي نمايش
اين ليست  ،بر روي فلش کنار دكمۀ  Historyموجود در منوی  Firefoxكليك كنيد .ليست سوابق

مانند شكل 13ـ    8نمايش داده مي شود .براي باز شدن مجدد يك وب گاه  ،كافي است روي نام

و نشانی وب گاه در اين ليست  ،دوبار كليك كنيد.
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شكل13ـ     8ـ محيط  IEبا پانل History

براي نمایش همۀ نشانی های ليست  ،روي گزينۀ  Show All Historyکلیک كنيد .کلیک روی

گزینۀ  Clear Recent History...سبب حذف نشانی ها ازلیست سوابق می شود .با کلیک روی
گزینۀ  Recently Closed tabsنشانی وب گاه هاي موجود در زبانه هایی که اخیرا ً بسته شده اند
نشان داده می شود.

پژوهش
براي دسترسي سريع به یک وب گاه  ،مي توان روي ميزكار ميانبری براي آن ايجاد
كرد .چگونگي انجام اين كار را توضيح دهيد.

محرمانگی در فایرفاکس
در حين گشت و گذار در وب گاه ها  ،به تدريج تعداد زيادي پروندۀ موقت ،روي ديسك سخت
به وسيلۀ برنامۀ فایرفاکس ايجاد مي شود .اين پرونده ها ،سرعت نمايش صفحاتي كه قب ً
ال ديده

شده اند را افزايش مي دهند .برای حفظ محرمانگی بهتر است اين پرونده هاي موقت را پاك سازي
کنيد .برای این منظور کادر تنظیمات ( Optionsشکل10ـ )8را باز کرده روي زبانۀ

Privacy

کلیک کنید تا کادری مانند شکل 14ـ    8نمایان شود.
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شکل 14ـ  8ـ زبانۀ  Privacyاز تنظیمات فایرفاکس

با کلیک روی عبارت  remove individual cookiesمي توانيد کوکی ها را مشاهده و آن ها

را حذف کنید .در صورتي كه قصد حذف سوابق نشانی وب گاه هاي بازديد شده را داريد ،

مي توانيد روي عبارت

clear your recent history

كليك كنيد .برای مدیریت حفظ سوابق

می توانید روی دکمۀ Remember historyکلیک کنید.

7ـ8ـ معرفي چند وب گاه كاربردي

امروزه ميليون ها وب گاه اينترنتي وجود دارند كه روز به روز نيز به تعداد آن ها افزوده مي شود.

يكي از پرسش هایی كه كاربران اينترنت با آن مواجه هستند اين است كه چگونه مي توان به نشانی
وب گاه مورد نظر ،دسترسي پيدا كرد .اولين و ساده ترين روش  ،موتور هاي جستجو (1جویشگر )
هستند .موتورهاي جستجوي متعددي وجود دارند كه به معرفي دو مورد از آن ها مي پردازيم.
1ـ  :www.yahoo.comاين وب گاه به جهت تنوع خدماتي كه ارائه مي دهد ِ ،
جزء پر

بازديدترين وب گاه هاي اينترنت محسوب مي شود .اين وب گاه عالوه بر موتور جستجو  ،خدمات
اينترنتي متنوعي اعم از؛ سرويس رايگان پيام رساني ( ،)Messengerپست الكترونيك رايگان

( ،)E-mailآلبوم عكس  ،وضعيت آب و هوا  ،آموزش  ،تبليغات ،صفحات شخصي  ،خدمات
مسافرتي و توريسم و  ...را نيز ارائه مي دهد.

2ـ  : www.google.comگوگل یکی از كارآمدترين موتورهای جستجوي اينترنت است.
مي توان با جستجوي حتي دور از ذهن ترين كلمات  ،در زماني كوتاه (گاهاً كمتر از ثانيه) مراجع
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 Search Engineـ1

بسياري را مشاهده كرد .گوگل براي زبان هاي مختلف نيز خدمات جستجوي وب ،تصوير،
ويدئو ،صوت و  ...را فراهم آورده است.

در سمت راست باالی صفحۀ خانگی جستجوی گوگل ،دکمه هایی برای جستجوی مستقیم

وب گاه ها در تصاویر مشاهده می شود .به عنوان مثال ،با کلیک کردن روی نوار جستجو و وارد
کردن وب گاه رشد  ،www.roshd irنتیجۀ جستجو به شکل 15ـ  8ظاهر می شود.

همان طور که مشاهده می کنید ،بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مورد به دست آمده

است .این عدد به طور دائم تغییر می یابد .به این ترتیب ،دسترسی به صفحۀ خانگی رشد و سایر

وب گاه های مرتبط با آن میسر می شود.

اکنون با کلیک روی دکمۀ تصویر و وارد کردن عبارت حکیم فردوسی در کادر جستجو

تصویر به نتیجه ای شبیه شکل 16ـ  8با حدود  115هزار تصویر می رسید.

شکل 15ـ     8ـ نتیجۀ جستجو در گوگل
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شکل16ـ  8ـ نتیجۀ جستجوی تصویر در گوگل

وب گاه گوگل به زبان فارسی
با وارد کردن نشانی  www.google.com/faمی توانید خانگی وب گاه گوگل مانند را مانند شکل

17ـ  8به فارسی مشاهده کنید.

شکل 17ـ  8ـ صفحۀ خانگی گوگل به زبان فارسی
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اکنون می توانید عبارات فارسی را نیز به راحتی جستجو کرده و نتایج یافت شده را نیز به فارسی
مشاهده کنید(شکل18ـ .)8

شکل18ـ  8ـ نتایج حاصل از جستجو به صورت فارسی

همانگونه که مالحظه می کنید ،در سمت چپ کادر باالی فهرست ،تعداد سندهای موجود

در ارتباط با این جستجو بیش از یک میلیون فقره است که فقط تعدادی از آن ها در صفحۀ اول

نشان داده می شود .امکان دستیابی به سایر نتایج فراهم است .برای این منظور ،در پایین صفحه و
مانند شکل 18ـ ،8روی عبارت صفحۀ بعدی یا شمارۀ صفحه کلیک کنید.

با کلیک کردن روی هر یک از نتایج جستجو می توانید به درگاه یا سند مربوطه دسترسی

داشته باشید.

همان طور که مالحظه کردید ،تعداد نتایج جستجو بسیار زیاد است و امکان بررسی همۀ

آن ها غیرممکن است .گوگل برای رفع این مشکل و محدود کردن نتایج جستجو و دسترسی
سریع تر به نتیجۀ مطلوب ،تسهیالت جستجوی پیشرفته را در اختیار کاربران قرار می دهد .با کلیک

روی عبارت جستجوی پیشرفته در سمت راست پایین ( نشان داده شده در شکل 18ـ  )8می توانید
وارد صفحۀ جستجوی پیشرفته شوید(.شکل 19ـ )8
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شکل 19ـ  8ـ جستجوی پیشرفته در صفحۀ فارسی گوگل

در صورت وارد کردن عبارت جستجو (حافظ شیرازی) در مقابل کادر مقابل دقیقاً همین کلمه یا
عبارت ،گوگل فقط سندهایی را در نتایج نمایش می دهد که حاوی دقیقاً عبارت مورد جستجو

است .همچنین می توان تعداد نتایج  ،نوع پرونده و زبان را نیز در جستجوی پیشرفته تنظیم نمود.

به این ترتیب تعداد یافته ها کاهش می یابد و بررسی آن ها ساده تر می شود .برحسب ماهیت

جستجو می توان واژه های بیشتری را وارد عبارت جستجو کرد و تعداد موارد قابل بررسی را باز
هم کاهش داد.

نکته

تعداد نتایج در زمان جستجو ،تأثیر مستقیم دارد.
تمرین

عبارت غزلیات عرفانی حافظ شیرازی را جستجو و تعداد نتایج جستجو را با

موارد فوق مقایسه کنید.
پژوهش

عبارتهای دلخواه خود را با استفاده از تسهیالت مختلف جستجوی پیشرفتۀ

گوگل و ترکیب آنها جستجو کنید و تعداد نتایج را با هم مقایسه کنید.
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پژوهش

جستجوی پیشرفتۀ تصویر در گوگل ،چه امکاناتی را برای محدود کردن

یافته ها در اختیار ما قرار می دهد؟

گوگل تسهیالت متعددی را برای سهولت در جستجوی موارد خاص در اختیار ما قرار

می دهد .جدول1ـ  8تعدادی از این موارد را نشان می دهد .روش کار وارد کردن عبارت
مورد نظر طبق نمونه (مانند  )map Tehranیا عبارتی مطابق با راهنمای ارائه شده مانند محاسبۀ

 234 * 345/567در کادر جستجو یا کلیک روی دکمۀ  Searchاست.
جدول 1ـ    8ـ امکانات جستجوی گوگل

جستجوی ویژه

کلمه کلیدی

نمونه یا راهنمای روش جستحو

زمان شهرهای جهان

time

time Mecca

نقشه کشورها و شهرها

map

map Tehran

وضعیت آب و هوا

weather

weather Paris

earthquake

Earthquake Bam

آمار جمعیت

population

population Rome

تعریف یا معنی عبارت

define

Define computer

جستجوی سایر وب گاه ها با محتوای مشابه

related

related:news.google.com

سابقۀ زلزله

محاسبه ریاضی

وارد کردن عبارت محاسبۀ 5**325

زندگی نامۀ افراد

 Albert Enisteinوارد کردن نام فرد

جستجوی کتاب

 QURANوارد کردن نام کتاب

اطالعات بیماری

 fluوارد کردن نام بیماری

تبدیل ارز

100 US dollars in Euro

تبدیل واحدها

250 pound in kilo

تمرین

نقشه زمان و وضعیت هوای شهر توکیو را با استفاده از امکانات جستجوی

ویژه گوگل مشاهده کنید و ببینید ارزش  100ین معادل چند یورو است؟
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تمرین

عبارت های فارسی را با استفاده از ابزارهای زبان گوگل جستجو کرده و

نتایج ترجمه شده به فارسی را با متن اصلی مقایسه کنید.
ترجمه در گوگل

امکان جستجو با کلمات و عبارت های فارسی و دریافت ترجمۀ نتایج جستجو به فارسی در گوگل

وجود دارد .برای دسترسی به این امکان وب گاه گوگل را باز کنید .در باالی صفحۀ خانگی ،روی
مثلث کوچک سمت راست روی عبارت  Moreکلیک کنید .سپس در منوی باز شده  ،گزینۀ

 Translateرا انتخاب کنید .صفحه ای مشابه شکل 20ـ  8مشاهده می شود.

شکل 20ـ  8ـ امکان ترجمه گوگل

همان طور که در شکل مشاهده می کنید ،زبان مبدا

Persian

و زبان مقصد

English

انتخاب شده و در کادر باال جملۀ «من به دانشگاه می روم» وارد شده است .ترجمۀ آن را که

جملۀ  I go to universityاست را همزمان مشاهده خواهیم کرد.
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جمالت فارسی را با استفاده از این امکان گوگل ترجمه کنید .همچنین با

جابه جایی زبان های مبدا و مقصد ،جمالت انگلیسی را نیز به فارسی ترجمه کنید.
پژوهش

نشانی دو وب گاه موتور جستجوی دیگر را بیابید و مطالب دلخواهی را در

آن ها جستجو کنید .اکنون نتایج جستجوی آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
در جدول 2ـ  8نیز تعدادی از وب گاه ها معرفی شده اند.
جدول 2ـ  8ـ نشانی تعدادی از وب گاه ها

1

نشانی وب گاه

موسسه یا سازمان

www.un.org

وب گاه سازمان ملل

http://www.fifa.com

فدراسیون جهانی فوتبال

www.roshd.ir

شبکۀ اطالع رسانی رشد

www.irib.ir

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

www.blogger.com

وب گاه ایجاد کننده وب گاه های دیگر

www kanoonparvaresh.com

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

www.wto.org

سازمان تجارت جهانی

www.cbi.com

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

http://www medu.ir

پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش

1ـ نشانی وب گاه ها بعدها ممکن است بنا به دالیل مختلف تغییر یابد.
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1ـ در کارگاه با برقراری اتصال اینترنتی و مراجعه به وب گاه های معرفی شده در

جدول 1ـ  ،8مطمئن شوید که نشانی آن ها تغییر نیافته اند .اگر نشانی وب گاه عوض شده
باشد ،می توانید نشانی جدید آن ها را با استفاده از موتورهای جستجو بیابید.

2ـ با استفاده از موتور جستجوی گوگل ،وب گاه های ادارات و سازمان های محلی

شهر خود را بیابید و از وب گاه آن ها بازدید کنید.

خالصۀ فصل

اينترنت را مي توان شبكه اي بين شبكه ها در نظر گرفت كه داراي گستردگي جهاني است.
امروزه ميليون ها نفر در سراسر جهان با استفاده از شبكۀ جهاني اينترنت به تبادل اطالعات ،

پيام  ،تجارت  ،كنفرانس هاي از راه دور و  ...مي پردازند .براي ارتباط يك رایانه با اينترنت ،
بايد به يك سرويس دهندۀ اينترنتي متصل شويد .ارتباط با اين سرويس دهنده مي تواند به وسيلۀ
كابل هاي شبكۀ محلي يا خط تلفن برقرار شود .براي برقراري ارتباط  ،وجود يك حساب كاربري

الزامي است .هر حساب كاربري شامل يك نام كاربر و يك گذر واژه است .براي ارتباط تلفني با
سرويس دهندۀ راه دور  ،بايد يك خط آزاد تلفن  ،يك رایانه و يك مودم داشته باشيد .ويندوز7

امكان ايجاد ارتباط تلفني را فراهم مي آورد .براي انجام اين كار كافي است در مرکز کنترل
ویندوز ،روي گزينۀ  Network and Sharing Centerکلیک كنید و ویزارد ایجاد اتصال جدید

را دنبال كنيد .برنامۀ ويزارد طي چند مرحله  ،ارتباط ( )Connectionجديد را ايجاد مي كند.براي

برقراري ارتباط با اينترنت  ،بايد به رایانۀ سرويس دهنده يك مركز ارائۀ خدمات اينترنتي()ISP

متصل شويد .هر  ISPشماره تلفن هايي را براي تماس تلفني كاربران به سرويس دهنده  ،در اختيار

اعضا قرار مي دهد .اطالعات حساب هاي كاربري و شماره تلفن را مي توانيد با خريد كارت هاي

تماس با اين مراكز به دست آوريد .براي برقراري ارتباط بايد با مودم رایانه خود شماره گيري
كنيد تا به رایانه سرويس دهنده متصل شويد.

امروزه اغلب خدمات اينترنتي در قالب صفحات وب عرضه مي شوند .هر صفحۀ وب

مي تواند شامل متن  ،تصوير  ،صوت و  ...باشد .براي مشاهدۀ صفحات وب بايد از برنامه هاي

خاصي به نام مرورگر وب استفاده كرد .مرورگرهاي متعددي در حال حاضر وجود دارند كه

فایرفاکس يكي از محبوبترين آنهاست .براي مشاهدۀ يك وبگاه وب ،كافي است نشانی آن
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را در کادر آدرس تايپ كرده و کلید  Enterرا فشار دهید .مدت زمان بازشدن و تكميل وبگاه بر
روي مرورگر به سرعت ارتباط اينترنتي بستگي دارد .معموالً اولين صفحهاي كه در يك وبگاه باز

ميشود ،صفحۀخانگی ناميده ميشود .محيط مرورگر از بخشهاي مختلفي مانند نوار عنوان ،منو،
کادر نشانی و ناحيۀ نمایش صفحه تشكيل شده است .به نشانی اينترنتي وبگاه URL،گويند .هر

نشانی  ، URLحاوي اطالعات مهمي است .به عنوان مثال نشانی  http:// medu.irاز بخش هاي http:

نام پروتكل ارتباطي  medu ،نام وب گاه و  irوابستگی کشوری وب گاه تشکیل شده است.

براي انجام تنظيمات مرورگر فایرفاکس ،از منوي  ، Firefoxگزينۀ  Optionsرا انتخاب كنيد.

محيط فایرفاکس امكان مديريت وب گاه هاي مورد عالقه  ،سوابق نشانی وب گاه هاي بازديد شده،
ذخيرۀ صفحات وب و تصاوير را فراهم آورده است .تعدادي از وبگاههاي اينترنتي مانند گوگل با

ارائه موتورجستجو ،ميتوانند براي يافتن موضوعات مختلف ،مورد استفاده واقع شوند.

خودآزمايي

1ـ اينترنت چيست؟ تعدادي از خدمات اينترنت را بيان كنيد.

2ـ دو روش متداول براي ارتباط يك رایانه با اينترنت را توضيح دهيد.

3ـ  ISPچيست؟ با ترسيم يك شكل ساده  ،چگونگي ارتباط رایانه خانگي با اينترنت را با استفاده
از خط تلفن شرح دهيد.

4ـ روش ايجاد يك ارتباط تلفني جديد( )Dial up Connectionرا به اختصار توضيح دهيد.

5ـ در كارت هاي اشتراك اينترنت  ،چه اطالعاتي درج شده است.
6ـ برنامه هاي مرورگر اينترنتي چه قابليت هايي دارند ؟

7ـ منظور از  URLچيست و حاوي چه بخش هايي است ؟
8ـ در بخش تنظيمات مرورگر فایرفاکس

الف( سوابق نشانی وب گاه هاي بازديد شده را حذف كنيد.

ب( صفحۀ خانگی فایرفاکس را به  www.google.comتغییر دهيد.

ج( تعداد روزهاي حفظ صفحات بازديد شده در سوابق را برابر  30روز قرار دهيد.

9ـ ليست  Bookmarkچيست؟ چگونه مي توان يك پوشۀ جديد در آن ايجاد كرد؟

10ـ بعد از ارتباط با اينترنت  ،وب گاه سازمان آموزش و پرورش را باز كنيد .سپس آن را در
پوشه اي با نام دلخواه روي يكي از درايوهاي ديسك سخت ذخيره كنيد.
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11ـ بعد از ارتباط با اينترنت وبگاه  www.google.comرا بازكرده ،سپس با كمك مربي كارگاه:
الف( مطالبي را دربارۀ «جاذبه هاي گردشگري ايران» بيابيد.

ب( تصاويري مرتبط با آثار باستاني «تخت جمشيد» را جستجو كنيد.
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