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اینترنت چیست؟

اینترنت بدون شک مشهورترین و پرطرفدارترین شبکه اطالع رسانی در جهان امروز است. تحقیقات 
نشان داده می شود که بیش از 30 میلیون نفر از پست الکترونیکی در اینترنت استفاده می کنند. تصور 
اینکه اینترنت بدون برنامه ای متمرکز به چنین رشدی رسیده است غیر قابل تصور است ولی حقیقت 
این است که اینترنت متعلق به شرکت - کشور یا مردم خاصی نیست. شما با دسترسی به یک رایانه 
می توانید به این شبکه عظیِم اطالعاتی وارد شوید و از آن بهره ببرید. اینترنت شبکه ای جهانی است که 
از میلیون ها رایانه در سراسر جهان تشکیل شده است. این رایانه ها از طریق مختلف مانند فیبر نوری - 
ماهواره ای یا خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل هستند. اینترنت بزرگترین منابع اطالعاتی است که تا 

به حال خلق شده است و در عین حال دسترسی به آن بسیار ساده و سریع است.
شما از پشت رایانه ی خود از طریق شبکه اینترنت می توانید از آخرین اخبار جهان مطلع شوید. برای 
دوست خود نامه ی الکترونیکی ارسال کنید. آن چه در این کتاب به صورت مختصر توضیح داده می شود 

آشنایی با این شبکه و آگاهی از خدماتی است که از این شبکه می توانید استفاده کنید.

شبکه های کامپیوتری

y  با افزایش موارد استفاده از رایانه در امور مختلف نظیر صنعت، تجارت، آموزش و ... نیاز به اتصال
و تبادل اطالعات بین رایانه های مختلف و استفاده از منابع اطالعاتی رایانه در جهان بیش از پیش 
احساس می شود. با بوجود آمدن شبکه محلی )LAN( امکان اتصال چند رایانه و استفاده همزمان از 

اطالعات و تجهیزات جانبی میسر شد.
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y  با گسترش شبکه های محلی که معموال بطور انحصاری برای اتصال چندین رایانه یک شرکت در
نظر گرفته می شود، شبکه های گسترده )WAN( برای اتصال رایانه های شبکه های محلی مختلف 
در مراکز جغرافیایی متفاوت ایجاد گردید. راه ها و مشکالت مختلفی برای ایجاد شبکه های محلی و یا 
شبکه های گسترده وجود دارد ولی آنچه موجب پیدایش شبکه جهانی اینترنت شد اتصال رایانه های 

مختلف با سیستم های عامل متفاوت برای ارائه خدمات عمومی به استفاده کنندگان بود.

ساختمان اینترنت

همانطور که گفته شد اینترنت ارتباط بین رایانه های مختلف با سیستم عامل متفاوت را میسر می سازد. 
باید  باشند  شناسایی  قابل  می شوند  بدل  و  رد  یا چند سیستم عامل  دو  بین  که  داده هایی  آنکه  برای 
داده های ارسالی بین آن ها براساس یک قرارداد مشترک و یا توافق نامه ای یکسان تهیه شوند تا همه 
سیستم های عامل قادر به شناسایی و درک این اطالعات باشند، این قرارداد را TCP/IP می گویند. 

این قرارداد بین دو بخش TCP وIP تقسیم شده است.
قرارداد TCP قسمتی از قرارداد است که روش و نظارت ارتباط و جلوگیری از خطا در هنگام ارسال 
اطالعات را به عهده دارد. در این قرارداد هر رایانه که به شبکه متصل است دارای یک کد IP است که 
به وسیله ی این در شبکه شناسایی می گردد. هنگامی که اطالعاتی از یک رایانه به رایانه دیگر در شبکه 
ارسال می شود قرارداد TCP اطالعات را به صورت بسته های فشرده و با کدهای اضافی برای خطایابی 
همراه می کند. در قسمت IP کد فرستنده اطالعات و گیرنده اطالعات به این بسته اضافه می شود و به 

شبکه ارسال می گردد.
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y  ،سال 1371: تعداد کمی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیالن
با  تا  اینترنت وصل می شوند  به   UUCP از طریق پروتکل توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و 

دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.
y  سال 1372: در سال 1372 هجری شمسی ایران به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه ای که

در ایران به اینترنت متصل شد مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. در حال حاضر این مرکز 
یکی از مرکزهای خدمات اینترنت در ایران است. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، به عنوان 
تنها نهاد ثبت اسالمی قلمرو در ایران به رسمیت شناخته می شود. این قلمرو مشخّصه تعیین شده 

برای هویت ایران در فضای اینترنت است.
y  )BBC( سال 1373: مؤسسه ندا رایانه تأسیس می شود. پس از اندازه گیری اولین بولتن بورد

در عرض یک سال نیز اولین وب سایت ایرانی داخل ایران راه اندازی می کند. همچنین، این مؤسسه 
روزنامه همشهری را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می کند، که این اولین روزنامه رسمی ایرانی 
در وب محسوب می شود. در همین سال به دنبال اتصال اینترنت از طریق ماهواره کانادائی کد ویژه 

مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود به عنوان اولین شرکت خدمات سرویس اینترنتی )ISP( آغاز می کند.
y  سال 1374: مجلس ایران تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا تحت نظر شرکت مخابرات ایران

را تصویب می کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار آن 
شرکت قرار می دهد.

y  سال 1377: پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و
هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فّنی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان »فارسی وب« 
آغاز می شود. هدف پروژه این است که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، 
نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شود و اصوالً مشکل قلم )فونت( های غیر 

استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.
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اصالحات و مفاهیم اولیه

�:)World Wide Web( وب جهان گستر
وب جهان گستر که معموالً به صورت مختصر WWW نمایش داده می شود، به مجموعه اسنادی گفته 
می شود که به صورت صفحات مخصوصی به نام صفحه وب بر روی شبکه اینترنت قرار داده شده است. 
گاهی اوقات به وب جهان گستر، شبکه جهانی وب نیز می گویند. هر صفحه وب می تواند ترکیبی از متن، 
تصویر، صدا، فیلم و ... باشد. صفحات وب به یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط از طریق فوق پیوند 

)HYPER LINK( انجام می شود.

�: )Hyper Link( فوق پیوند  
پیوند  را فوق  یا صفحه وب دیگر  از همان صفحه  با عنصری  از اجزای یک صفحه  ارتباط بین یکی 
می گوییم. یک Hyper link قطعه ای از متن یا تصویر روی صفحه وب است که وقتی روی آن کلیک 

می کنیم یکی از موار زیر اتفاق خواهد افتاد:
y .ما را به قسمت دیگری از همان صفحه منتقل می کند
y .ما را به صفحه دیگری از آن سایت منتقل می کند
y .ما را به صفحه ای از سایتی دیگر منتقل می کند
y .یک فایل را دریافت می کنیم
y .یک فیلم یا یک فایل صوتی را اجرا می کند
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�:)Hyper Text( فوق متن  
اگر پیوند دو صفحه وب از طریق متن باشد، به این پیوند، فوق متن گویند. فوق متن یک متن متمایز 
شده است که معموالً به صورت زیر خط دار و با یک رنگ متمایز در صفحه وب مشخص می شود. فوق 
متن امکان اتصال یک صفحه وب به صفحه وب دیگر را فراهم می کند. حتی یک فوق متن می تواند به 

عنصری از همان صفحه وبی که در آن قرار دارد، ارتباط برقرار کند.

�:)Hyper Media( فوق رسانه  
اگر پیوند دو صفحه از وب از طریق تصویر، صدا یا انیمیشن باشد، به آن پیوند فوق رسانه می گوییم. 
هر صفحه وب ممکن است توسط پیوندهای فوق متنی و یا پیوندهایی فوق رسانه ای به چندین صفحه 
وب دیگر متصل باشد که هر کدام از این صفحات وب ممکن است بر روی یک کامپیوتر در گوشه ای از 

دنیا باشد.
نکته:

ابر پیوند ممکن است به صورت ابر متن Hyper Text و یا ابر رسانه Hyper Media باشد.

�:)Web Browser( مرورگر وب  
به نرم افزاری که صفحات وب را نمایش داده و امکان حرکت بین آنها را میسر می کند، مرورگر وب 
گویند. از معروف ترین نرم افزارهای مرورگر وب می توان به نرم افزار Internet Explorer که محصول 
شرکت مایکروسافت، نرم افزار Netscape navigatore محصول شرکت Netscape مرورگر 

FireFox محصول شرکت Mozilla و مرورگر Opera اشاره کرد.

�:)Web Site( وب سایت  
یک سری از صفحات که به صورت منطقی با یکدیگر ارتباط دارند و آن ها معموالً ظاهر و حال و هوای 

مشابهی دارند و به یک موضوع مرتبط می شوند.
y : Home page

رساله مقدماتی با صفحه خوشامدگویی برای یک وب سایت را گویند.
y :Broken Link

یک لینک که شما را به صفحه ای آدرس می دهد که در گذشته وجود داشته ولی اکنون وجود ندارد 
و اگر شما بر رو ی آن کلیک کنید آنچه در برابر شما ظاهر خواهد شد صفحه ای است که در آن پیغام 

page not found وجود دارد
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y : Hyper text
متنی که می تواند شامل لینک ها باشد.

y : HTML
زبانی است که تمامی صفحات وب بر اساس آن نوشته شده اند.

y : URL
)WWW.google.comمی گویند. )مانند URL آدرس یک صفحه ی وب را

�:)Web server( وب سرور  
یک وب سرور کامپیوتری است که تعدادی صفحه وب را در خود داشته و آنها را به کامپیوترهایی که 
آن صفحات را درخواست می کنند، ارائه می دهد. هیچ چیز بسیار ویژه ای در این کامپیوترها وجود ندارد 

و فقط یک کامپیوتر معمولی است که نرم افزارهای ویژه ای را اجرا می کند.
y :)سرفینگ در وب( SURF

سرفینگ در وب به این معناست که به صورت تصادفی از اینترنت استفاده کنیم بدون داشتن یک جهت 
مشخص و فقط با دنبال کردن لینک ها به سایت یا صفحه ی جالبی برسد.

y : ISP
مخفف »internet service provider« است. آنها کمپانی هایی هستند که دسترسی به شبکه 
اینترنت را برای شما فراهم می کنند. شما معموالً از یک مودم که به یک خط تلفن وصل شده است 

استفاده می کنید که با گرفتن شماره ISP وصل می کند.
y : Band width

این یک تعریف فنی دارد اما بیشتر برای توصیف اینکه چه مقدار اطالعات در واحد زمان یک خط 
معمولی می تواند انتقال دهد بکار می رود و این به سرعت خط ارتباطی شما با اینترنت بستگی دارد.

�: )Client(سرویس گیرنده  
هر کامپیوتر را گویند که در یک شبکه از سرویس ارائه شده از سوی دیگر کامپیوترها سود برد یا به 

کاربر یا مشتری استفاده از خدمات اینترنتی گویند.
y  نام کاربر می باشد که توسط شرکت های فراهم کننده ی خدمات اینترنتی و : User Name

کاربر تعیین می شود.
y  کلمه رمز عبور می باشد که توسط شرکت های فراهم کننده ی خدمات اینترنتی : Pass Word

به کاربر داده می شود این کلمه عبور برای استفاده از خدمات اینترنت الزم است.
y  حساب مالی توسط شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنتی در قبال استفاده از : Account
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اینترنت تعیین می شود.
y .آدرس هایی که توسط کاربر تعیین می شود و برای ورود به هر سایت الزم است : Address

y .به معنای تماس گرفتن است : Dialup

y .به معنای برقراری ارتباط است : Connect

y .به معنای قطع ارتباط است : Disconnect

y .دریافت و ذخیره اطالعات است : Download

y .به معنای فرستادن اطالعات است : Send

�  وب و وب سایت چیست؟
شاید بتوان مفهوم اینترنت را به گونه ای در وب خالصه کرد. مجموعه کلیه صفحاتی که در اینترنت 
دارای یک آدرس مشخص هستند و کاربران می توانند آن ها را مشاهده کنند، وب سایت گفته می شود. 
در واقع وب قسمتی از اینترنت است که محیطی را ایجاد می کند که می توان در آن از صدا، تصویر متن 
و انیمیشن بهره برد این صفحات را می توان به وسیله پیوندها یا هاب  ها به هم وصل کرد. هر آدرس 
یا سازمان  یا فرد است و هیچ شخص  اینترنتی کاراکترهای خاصی است که منحصر به یک سازمان 
دیگری توانایی استفاده از این آدرس برای سایت خود ندارند. برای اینکه شخصی صاحب یک آدرس 

مستقل شود، ملزم به پرداخت پول و خرید آن آدرس است.
آدرس اینترنتی از 4 بخش مختلف تشکیل می شود:

1. نوع پروتکل
2. نام سرویس

3. نام منحصر به فرد
4. پسوند نوع دامنه

پروتکل ها قوانینی هستند که برای ارسال و دریافت اطالعات از آن ها استفاده می شود که در حال 
حاضر عمده این پروتکلhttp می باشد. برای سرویس وب از عبارت WWW استفاده می شود که به 

معنای وب جهانی می باشد.

�پسوندهای دامنه:
y برای سایت های تجاری و عمومی : .com

y  برای شبکه ها : .net

y برای سازمان ها و ارگان ها : .org

y بانک های اطالعاتی : .info
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y نام شخص : .name

y موبایل : .mobi

y تجارت : .biz

y مسافرت : .travel

y برای موسسات آموزشی : .edu

y آسیا  : asia

y تعاونی ها : .coop

 اتصال به اینترنت

به یک خط تلفن Modem اشتراک در یک سرویس دهنده اینترنت یا ISP نیاز است.

�:Modem مودم
برای متصل شدن به شبکه اینترنت از طریق خط تلفن شهری به کارت سخت افزاری مودم نیاز می باشد 
 )Modem( که ارسال و دریافت اطالعات را از طریق مدار آنالوگ تلفن امکان پذیر می سازد. نام مودم

مخفف Modular-Demodular است.

�:)Modem( انواع مودم  
Internal.1: این نوع مودم ها در داخل کامپیوتر قرار می گیرند و از سر و صدای کمتری برخوردار 

هستند، قدرت تصحیح خطا در این نوع کمتر است و از نظر هزینه خریداری نیز پایین تر می باشند.
External .2: این نوع مودم ها در خارج از کامپیوتر قرار می گیرند و از سرصدای بیشتری برخوردار 
هستند، قدرت تصحیح خطا در این نوع بیشتر است و از نظر هزینه خریداری نیز باالتر می باشند. به علت 
سروصدای زیاد و قیمت باال این مودم ها بیشتر در ادارات بزرگ و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند.
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ISP آشنایی با

از آنجا که هزینه ها و تجهیزات ارتباطی اینترنت برای مصارف خانگی به صرفه نمی باشد لذا شرکت های 
خاصی با تدارک تجهیزات ماهواره ای یا مخابراتی نسبت به برقراری ارتباط با اینترنت اقدام می کنند. این 
شرکت ها حق استفاده از اینترنت را در ساعات معینی تقسیم کرده بین مشتریان خود از طریق خطوط 
 Intenet عبارت  مخفف  که   ISP کننده خدمات  ارائه  اینگونه شرکت ها،  به  می کنند.  توزیع  تلفن 

Service Provider می باشد.

�:ISP انواع 
1. ارسال ودریافت اطالعات از طریق Dish است و دارای سرعت زیاد نیز می باشند.

2. دریافت اطالعات از طریق Dish و ارسال از طریق مخابرات است.
3. ارسال و دریافت از طریق مخابرات یا تلفن است.

پست الکترونیک

شهروندان اینترنت روزانه میلیون ها نامه الکترونیکی را برای یکدیگر ارسال می نمایند. مبادله نامه های 
الکترونیکی یکی از اولین سرویس های اینترنت محسوب شده و امروز از آن به عنوان یک ابزار ارتباطی 
قدرتمند استفاده می گردد. در زمان ارسال یک نامه الکترونیکی، فرآیند گسترده و مسیری طوالنی طی 

خواهد شد.
یک پیام E-Mail اولین پیام ارسال شده توسط نامه الکترونیکی در سال 1۹71 توسط مهندسی با 
نام "Ray Tomlison" انجام شده است. قبل از تحقق رویداد فوق، صرفاً امکان ارسال پیام برای 
کاربران موجود بر روی یک کامپیوتر میسر بود. پیام ارسالی توسط Tomlison قابلیت ارسال پیام 
از عالمت "@" به منظور مشخص نمودن ماشین  با استفاده  اینترنت  به ماشین های موجود بر روی 
دریافت کننده بود E-Mail. یک پیام متنی ساده است که برای گیرنده پیام ارسال می گردد. نامه های 
الکترونیکی در ابتدا و هم اینک اغلب به صورت متن های کوتاه می باشند. در برخی موارد ممکن است، 

فرستندگان نامه های الکترونیکی  با افزودن "ضمائم" حجم یک نامه الکترونیکی را افزایش دهند.
از  می بایست  شده،  دریافت  الکترونیکی  نامه های  مشاهده  منظور  به   E-Mail گیرندگان  سرویس 
معروف  برنامه  از  کاربران  از  برخی  کرد.  استفاده  الکترونیکی  نامه های  گیرنده  سرویس  برنامه های 
Outlook و یا  outlook express شرکت مایکروسافت به منظور مشاهده نامه های الکترونیکی 
یا  و   Gmail ،Hotmail نظیر  رایگان  الکترونیکی  پست  خدمات  از  افرادیکه  می نمایند.  استفاده 


	sarfasl Internet.26-9-98pdf
	Intrnet



