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 مقدمات      . ۱

يل های متنی، صوتی و اينترنت شبکه ای از کامپيوترهای به هم متصل شده است که امکان انتقال فا
 و (email)اين امکان، ارسال پيام های شخصی به صورت پست الکترونيک . تصويری بين آنها وجود دارد

 و دستيابی به اطالعات موجود در آنها به صورت چند (homepage)يا رجوع به پايگاههای اطالعاتی 
رقراری ارتباط و دستيابی به اطالعات به به کمک شبکه ی اينترنت امکان ب. رسانه ای را فراهم آورده است

 بيشتر جوامع بشری و رشد و صورت آنی و بی درنگ امکان پذير شده است که اين امر موجب ارتباط
به اعتقاد بعضی از انديشمندان تأثير شبکه ی . ی هر چه بيشتر علوم و فنون و فرهنگ و هنر می گردد توسعه

. اقتصاد و صنعت پيش از اختراع صنعت چاپ توسط گوتنبرگ استاينترنت در توسعه ی دانش و فرهنگ، و 
از اين رو است که اين باور به وجود آمده است که عصر اطالعات از راه رسيده است و بشر در يک دهکده ی 

  .جهانی زندگی می کند که فراسوی آن همه به درون سپهر اطالعاتی کشيده می شوند
نا می شويم، سپس نگاهی به آينده می اندازيم تا بر اين نکته تأکيد در اين بخش با پيشينه ی اينترنت آش

  .کنيم که عصر اطالعات شتابی روز افزون می طلبد تا از اين کاروان، باز نمانيم
  

  اينترنت چگونه شروع شد۱,۱
 که در  ميالدی وزارت دفاع آمريکا برای برقراری ارتباط بين پژوهشگرانی۶۰در سال های اواخر دهه ی 

طرح های دفاعی کار می کردند به منظور استفاده از منابع اطالعاتی به طور مشترک، به فکر راه انداختن 
 معروف شد ابتدا فقط چهار کامپيوتر را به هم ١ ARPANETاين شبکه که به. شبکه ای کامپيوتری افتاد

 ARPANET ميالدی ۸۰االهای در اوايل س. متصل می کرد، ولی خيلی زود صدها کامپيوتر را فرا گرفت
 تبديل شد که شبکه های کامپيوتری در مؤسسات آموزشی و تحقيقاتی آمريکا با پشتيبانی INTERNET٢به

. سپس مراکز علمی اروپا و ساير کشورها نيز به آن پيوستند.  آمريکا به يکديگر متصل شدند٣بيناد ملی علوم
تباط اين دانشمندان و پژوهشگران در نظر گرفته شده بود از آغاز اين شبکه که ابتدا فقط به منظور برقراری ار

 ميالدی، شرکت ها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی را نيز به درون خود راه داد و ديگر به يک ۹۰دهه ی 
  .شبکه ی عمومی برای استفاده های گوناگون تبديل شد

ت، امکان دسترسی به منابع اطالعاتی نيز در آن اينترنت امروزه عالوه بر آن که يک وسيله ی ارتباطی اس
فراهم است و جنبه های مختلف زندگی بشر با ده ها مورد استفاده را تحت تأثير قرار داده است، از جمله 
اقتصاد و تجارت با فروشگاه های الکترونيکی، آموزش از راه دور و مدارس هوشمند، پزشکی از راه دور، 

  . گوناگون ديگر، از اين جمله هستندادارات بدون کاغذ و موارد
  

                                                 
1 - Advanced Research Project Administration NETwork 
2 - INTER linked NETwork  
3 - National Science Foundation      
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   چگونه به اينترنت وصل شويم۲,۱
اتصال به .  متصل شد٤ ISPبرای اتصال کامپيوترها به شبکه ی اينترنت بايد به يک مرکز خدمات اينترنت 

ذير مرکز خدمات اينترنت از طريق خطوط تلفنی معمولی، خطوط تلفنی ويژه، و يا اتصال ماهواره ای امکان پ
  .است

برای اتصال از طريق خطوط تلفنی معمولی يک دستگاه مودم نياز است که به کمک مودم عمل ارسال و 
برای اين منظور الزم است قرارداد اشتراک با يک مرکز . دريافت فايل های اطالعاتی امکان پذير می شود

 ورود به آن مرکز، به کمک نرم خدمات اينترنت منعقد شود و پس از دريافت شماره ی ارتباطی و رمز
  .افزارهای ويژه می توان به شبکه ی اينترنت از طريق مرکز خدمات اينترنت متصل شد

توانايی خطوط ارتباطی بر حسب تعداد بيت هايی که در هر ثانيه تبادل می شود سنحيده می شود، مثٌال يک 
 ۶۴۰۰۰ در هر ثانيه  kb/s۶۴  جا می کند، يا خط بيت را جا به۹۶۰۰ يعنی در هر ثانيه ۹۶۰۰خط با سرعت 

  را فراهم می کند ولی kb/s ۵۶ اتصال با خطوط تلفنی ديجيتال امکان ارتباط. بيت را می تواند جا به جا کند
 که نيز بر روی خطوط تلفن عمل می کنند امکان ارتباط با سرعتهای خيلی ADSL وDSLتکنولوژی های 

ارتباط از طريق خطوط تلفن ديجيتال برای مصرف های فردی و ارتباط های . بيشتر را ميسر می سازند
خانگی تا حدودی مناسب است ولی اگر يک سازمان بخواهد شبکه ی کامپيوتر محلی خود را به شبکه ی 
اينترنت متصل کند تا همه ی کاربران سازمان از طريق کامپيوترهای موجود روی شبکه ی محلی آن 

 DSL شبکه ی اينترنت متصل شوند، الزم است از خطوط پر سرعت تر نظير خطوط ويژه سازمان بتوانند به
  . و يا اتصال ماهواره ای استفاده شودADSLيا 

در ثانيه مورد ) ميليون بيت(در سازمان های بزرگ خطوط بسيار پر سرعت مثٌال با ظرفيت چند مگابيت 
يگابيت نيز در آينده ای نه چندان دور بيش از پيش متداول استفاده قرار می گيرد، هر چند که خطوط چند گ

  .خواهند شد
  

   اينترنت آينده          ۳,۱
، نتيجه ی يک کار جسارت آميز دانشگاه های آمريکايی است که برای بنا کردن زير )۲آی  (۲اينترنت 

نشگاهی به صورتی بسيار بهبود ، شبکه های دا۲۰۰۰در سال . ساخت آينده ی اينترنت از آن استفاده می شود
به عالوه، شرکت ها هم کم و بيش در .  به يکديگر متصل می شدند۲يافته در خط بسيار پر سرعت اينترنت 

  .حال پيوستن به اين تکنولوژی جديد هستند
ن شبکه از اي.   ناميده اند٥ را، به ياد مسير خط آهنی که اولين بار غرب آمريکا را گشود، ابيلين۲شبکه ی آی 
 دانشگاه را به هم ۱۵۰استفاده می کند و در حال حاضر، ) IPv4به جای پروتکل فعلی  (IPv6پروتکل جديد 

اين پروتکل ظرفيتی عظيم دارد، فوق العاده قابل اعتماد است و بسيار بسيار سريع تر از . متصل کرده است
ميليارد ( گيگابيت ۲/۴ن می تواند در يک ثانيه، ابيلي. بزرگراه های اطالعاتی پر تراکم فعلی نيز کار می کند

با . تصور کنيد که ده دايرة المعارف در کمتر از يک ثانيه در دنيا پخش می شوند. داده را منتقل کند) بيت
                                                 
4 - Internet Service Provider 
5- Ebelin 
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 ۳۰۰۰تکنولوژی چند رسانه ای می توان اطالعات يکسانی را به جاهای مختلف فرستاد و اين را پيش تر، 
 اين است IPv6ی  معجزه. مه هايشان را روی اينترنت پخش می کردند به کار گرفته اندايستگاه راديو که برنا

که می تواند همزمان تصوير و صدا را بدون تأخير، لرزش يا حذف، انتقال دهد و اين امر راه را برای ايجاد 
  .تلويزيون بر پايه ی وب باز می کند

IPv6 شکی . می از مسئله ی تراکم شبکه را حل می کندبا ضمانت عرض مطمئن باند پهن، بخش مه
ممکن است که ابيلين به زودی . نيست که انتقال را می توان اولوبت بندی کرد و تقريبٌا در دم انجام داد

تصويرهای اسناد اصيل را هم منتقل کند و پديد آورندگانش در حال کار روی ايجاد نوعی احساس المسه 
  .هستند

  
  نت  کاربردهای اينتر. ۲

، )لکترونيکپست ا(همان طور که ذکر کرديم اينترنت کاربردهای گوناگونی دارد، از جمله ارسال و دريافت نامه 
دستيابی به پايگاه های اطالعاتی به صورت چند رسانه ای، گفت و گو با ديگران به طور همزمان، يا حتی ارسال 

  .در اين بخش به بررسی اين کاربردها می پردازيم. اسصدا و تصوير در هنگام گفت و گو و برقراری تم
  

   email پست الکترونيک ۱,۲
 email)(يک نامه ی الکترونيک .     يکی از کاربردهای اينترنت، ارسال و دريافت نامه های الکترونيکی است

الکترونيکی است، ارسال می يک فايل است که از طريق شبکه ی اينترنت برای مخاطبی که دارای نشانی پست 
  :يک نشانی پست الکترونيکی به عنوان مثال به صورت زير است.شود

ir.alborz@schoolnet
 يعنی اين نشانی در ايران ثبت ir: در اينجا اگر از راست به چپ به بررسی اين آدرس بپردازيم مشاهده می شود

، شناسه ی کاربر و alborzکلمه ی @  است و باالخره بعد از عالمت schoolnetاست، و نام حوزة آن شده 
  .ويژه ی دبيرستان البرز است

 که تحت Pineبرای ارسال و دريافت پست الکترونيک نرم افزارهای متنوعی متداول است که از جمله نرم افزار 
  .رم افزارهای ويژه پست الکترونيکی که تحت وب عمل می کند عمل می کند و يا از نlinuxسيستم عامل 

  :يک نامه ی نمونه به صورت زير است
  

 ارسال شده باشد، اين emailچنانچه دارای يک شناسه ی کاربر روی شبکه ی اينترنت باشيد و برای شما يک 
email به شبکه وصل شويد،  روی دستگاه کارگزار شبکه ای که به آن متصل هستيد باقی می ماند تا شما

مواجه می شويد که می توانيد به کمک نرم افزارهای مورد استفاده ی خود آن را » نامه ی تازه « سپس با پيغام 
  .بخوانيد و به آن جواب دهيد

 ۴
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  )home page( پايگاههای اطالعاتی ۲,۲
شده است و در اينترنت تحت نشانی ويژه ای قابل دسترسی آن چه که به پايگاههای  اطالعاتی شخصی مشهور 

وقتی کامپيوتر شما مثٌال . است مجموعه ای از اطالعات درباره ی يک فرد، يک سازمان يا يک محصول است
 و وارد کردن نشانی Internet Explorerتحت ويندوز به اينترنت متصل شده باشد می توانيد با استفاده از 

  مثٌال اگر عبارت زير را وارد کنيم. به پايگاه مطلوب متصل شويدپايگاه مورد نظر 
ir.president.www://http

  .به پايگاه اطالعاتی رئيس جمهوری اسالمی ايران وارد می شويم

 ۵

http://www.president.ir/
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ی ت، مثٌال در برگهوضوعات مشخصی اسبعضی از برگه های اطالعاتی مشتمل بر اطالعات خاصی درباره ی م
                                                                                                              اطالعاتی      

                             ir.schoolnet.www
  

  . می شويد و از اطالعات موجود در آن می توانيد استفاده کنيدبه پايگاه شبکه مدرسه متصل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   گفت و گو۳,۲
در گفت و گوی . در اينترنت گفت و گو به صورت مکتوب و يا به صورت صوتی همراه با تصوير، امکانپذير است

رد به طور با استفاده از نرم افزار مناسب امکان گفت و گو به صورت الکترونيک با يک ف) chat(مکتوب 
  .خصوصی يا وارد شدن به اتاق های گفت و گو و شرکت در بحث و مناظره با ديگران وجود دارد

عالوه بر اين، با نصب تجهيزات مناسب بر روی کامپيوتر می توان مکالمه ی صوتی نيز از طريق اينترنت انجام 
 ديجيتالی درآمده و برای فرد مورد نظر به کمک سخت افزارهای مناسب کالم و پيام به صورت فايل های. داد

ارسال می گردد که پس از دريافت از طريق سخت افزار، مجددٌا به کالم تبديل شده و به سمع طرف مقابل می 
  .رسد، با تجهيزات مناسب حتی امکان ارسال و دريافت تصوير نيز همزمان با گفتگو، وجود دارد

  

 ۶
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    World Wide Webتار جهان گستر. ۳

ی   ناميده می شود يک مجموعهWeb)(آن چه که به تار جهان گستر معروف شده است و به طور اختصاری ِوب 
در کامپيوترهای موجود در ) همراه با صورت و تصوير(بسيار بزرگ از اطالعات است که به صورت چند رسانه ای 

  .سراسر جهان به صورت پايگاههای اطالعاتی، ذخيره شده است
 می توان به اين Internet Explorer معروف اند، مانند ٦ از نرم افزارهای ويژه که به مرورگربا استفاده
  .های اطالعاتی دسترسی پيدا کرد مجموعه
های اطالعاتی، يا اطالعات در مورد يک فرد است، يا اطالعات درباره ی يک مؤسسه، يا يک محصول،  مجموعه

به اطالعات به منظورهای مختلفی اعم از فعاليت های علمی و تحقيقاتی، دستيابی . يا يک موضوع علمی و غيره
  .امور تجاری و اقتصادی، و يا آشنايی با يک موضوع صورت می گيرد

 
  
  

   آشنايی با وب   ۱,۳
وب بر اساس .  که يک پژوهشگر رشته ی فيزيک بود، ابداع شد ٧ توسط نيم برنرزلی(www)تار جهان گستر 

بر اساس اين پروتکل مستنداتی از انواع مختلف از لحاظ صوت و تصوير .   شکل گرفته استHTTP8پروتکل 
کارگزار و مرورگر می توانند هر کجای دنيا بر روی . از يک کارگزار ِوب به يک مرورگر ِوب فرستاده می شود

  . شبکه ی اينترنت قرار داشته باشند
  تدوين می شوند که توسط مرورگر برای HTML9 با زبان اين مستندات با پروتکلهای ويژه از جمله مثٌال

  .نمايش متن مورد نظر قابل تفسير است
 را مورد استفاده قرار می دهد تا صفحات ِوب را از HTTPمرورگر يک برنامه کامپيوتری است که پروتکل 

م عامل ويندوز عمومًا از مرورگر در سيست. کارگزار وب دريافت کرده و آنها را به صورت مناسبی به نمايش بگذارد
  . استفاده می شودInternet Explorerمشهور 

  
   جست و جوگرها۲,۳

در وب برنامه های جست و جوگر گوناگون وجود دارد که به کمک آنها پيدا کردن مسير دست يافتن به اطالعات 
 معروفترين جست وجوگرها امروزه .مورد نظر يا پيدا کردن سايت های اطالعات به سادگی امکان پذير می شود

  :جستجوگر گوگل است
Htpp://www.google.com   

                                                 
6 - Browser 
7 - Tim Berners-Lee 
8 - Hyper Text Transport Protocol 
9 - Hyper Text Mark-up Language 
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وجوگرهايی  به کمک جست. نيز وجود دارد دارندگوگل يک جست و جوگرعمومی است، جست و جوگرهای خاص 
                      .            نظير گوگل می توان مسير دست يابی به اطالعات ويژه را مورد راهيابی قرار داد

               
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عصر فن آوری اطالعات. ۴

بدون ترديد اينترنت نقش . تّاثير اينترنت در اقتصاد و فرهنگ را با اختراع چاپ توسط گوتنبرگ مقايسه می کنند
ر، که ما را به بعضی از جنبه های اين تّاثي. بسيار مهمی در توسعه ی اقتصاد و پيشرفت فرهنگ ايفا خواهد کرد

  .عصر فن آوری ارتباطات و اطالعات وارد ساخته است، را فهرست وار ذکر می کنيم
  

  eCommerce تجارت الکترونيک ۱,۴
بازارهای مجازی بر روی شبکه ی اينترنت عرصه ی ارائه ی کاالهای مختلف است که مصرف کنندگان نيازهای 

  . می توانند تهيه کنندخود را بدون اتالف وقت و با هزينه ی کمتر
  

    eLearning آموزش الکترونيک ۲,۴
شبکه ی اينترنت اين امکان را فراهم کرده است که مدارس مجازی نيز شکل بگيرند، و دانش آموزان از راه دور 

ردار  برخوeLearningبتوانند مطالعات خود را ادامه دهند و از ارتباطی مستقيم و زنده با استفاده از سيستمهای 
  .شوند

  
   پزشکی از راه دور۳,۴

پزشکی از راه دوز نيز به کمک شبکه ی اينترنت به ياری بيماران می شتابد تا ديگر هيچ دردمندی در گوشه و 
  .کنار جهان، آالم خود را به تنهايی در دل نگاه ندارد
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   واقعيت مجازی۴,۴
 به سهولت ميسر شده است که اين امر هم برای شبيه به کمک نرم افزارهای پيشرفته خلق واقعيت های مجازی

  .سازی پديده های علمی مفيد و مؤثر است و هم عرصه برای خالقيت هنری در آن نهفته است
  

   ادارات بدون کاغذ۵,۴
. شبکه های پر سرعت امکان تبادل امور اداری و دفتری را به صورت مجازی و بر روی شبکه فراهم ساخته است

  .رو است که سازمان های مجازی، عرصه ی جديدی از مديريت پويا را به وجود می آورنداز اين 
به عصر فن آوری ارتباطات و . eWorld: آنچه که به طور خالصه ذکر شد در يک کالم خالصه می شود

  .    و به سوی جامعه اطالعاتی گام برمی داريم. اطالعات قدم گذاشته ايم
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