


هرا در دست ًایتان 
 
سان خٍاًد بٍد اگر ضما بتٍاهید ا

 
تٍظیف چگٍهگی ؾملکرد ایوترهت بسیار ا

سان است زیرا .بگیرید
 
سخت افزارـ والؿی ، ملمٍس ، بایک وزن و اهدازى ـ ًمٍارى برای درک ا

هرا ببیوید و می تٍاهید با اظمیوان متٍجي ضٍید و بگٍیید این ابزار موجر بي این اسباب و 
 
میتٍاهید ا

ن ًم در ًر زمان
 
 .وسیلي می ضٍد ا

برای درک ویژگی این اظعالح،یک .این یک سیستم فصردى است.ایوترهت فكط یک ابزار موفرد هیست
 .سیستم کمتر فصردى  ـ بدهتان ـ بررسی کوید

 ، غذا در جابت ظٍر  بي جدید ًای مٍلکٍل.هیستود ضما زهدگی ًمي سازد می را بدهتان کي ًایــی مٍلکٍل
ب
 
ٍکلٍل با و ًستود ًٍا ، ا ٍع اما.ضٍهد مي ترکیب استخٍان و خٍن ، ماًیچي مختلف ًای م  مٍض

 ضما بدهی ساختار ، سازهد می ًرلدؼي  را اهگصتاهتان و ًا چصم و مًٍا ًا مٍلکٍل کي هیست این
 ایجاد خٍن جدید ًای مٍلکٍل زیرا ، ضٍد همی سردرگم پمپاژ برای ضما للب.ماهد می بالی ًماهگٍهي

   یابد می ادامي ؾملکرد برای ،سیستم دًید خرکت را خٍد بدن اؾضای از برخی ضما اگر.ضٍد می
سیب ًای بخش وػیفي اهتكال ، است ظادق مغزی  ضربي درمٍرد کي ،ًماهگٍهي اولات برخی -

 
 بي دیدى ا

 .دارد وجٍد سالم ًای بخش



ایوترهت بي ؾوٍان یک سیستم ، ضبیي بي ارگان زهدى ؾمو می کود ، رضد کردى دارای 
ًا و ضبکي ًا کي خٍدضان را بي ایوترهت وظو می pcمٍلکٍل ًای جدیدی با ضکو 

بخش ًای ارتباظی ایوترهت با دیگر بخش ًا مسئٍل برخی ؾملکردًا .کوود ، می ضٍد
ضما می . است ، البتي ضبیي فؿالیت ماًیچي ای هیست کي با ضربي ؾعبی جدا ضٍد

میب ـ ضبیي ، ضبکي . تٍاهید دربارى ایوترهت با ؾوٍان ضبکي ای از ضبکي ًا فکر کوید
 
ا

بي جز .ًای کٍچکـتر می تٍاهد ایوترهت را متٍلف کود و زهدگی ًای مستكو را زهدى کود
میب ،ضبکي ًای کٍچکـتر می تٍاهود بؿدا بي بدهي اظلی ايوترهت متعو ضٍهد

 
 .ا

ایــی کي ساختار ایوترهت را .روزمرى است]پدیدى ای[ایوترهت  برخی لعؿات ـ سٍپر کامپیٍتًر
در تجارت ًای ( ًاLAN)ضبکي موعكي مدلی.تصکیو می دًود ـ ًمٍارى وجٍد دارد

 .بی ضمار یافت می ضٍهد کي در ارگان ًای مصخعی در بدهي ایوترهت مؿین می ضٍد



 .اما در والؽ چیزی در مکان خٍد جابت هیست 
در بیتسبٍرگ کي PC خٍد را درخال اتعال می بیوید ، می گٍیید یک   PCًر زماهی کي ضما 

ضما مجبٍر بي استفادى از ًمان خعٍط تلفن .خفغ می کود star Trek “ ”اظاؾات  را در 
ن هیستید

 
مسیرایوترهت بي پیتسبٍرگ ممکن است .،ابزارتغییری وضبکي ًای واسعي برای رسیدن بي ا

. لدؼي ای ازظریق ضیکاگٍؾمو کودیازمان دیگری ممکن است این مسیرازظریق کٍپوٌاگن ؾمو کود
ٍع ممکن است ضمادرچودین ضبکي ازیک بخش مدلی بي بخش دیگری ازمیان  بدون درک این مٍض
یک الیاهٍس بي ؾكب وجلٍ بروید ودوبارى بي ؾكب برگردیدتااین کي درفضای سایبری بي مكعد خٍد 

هچي کي ضمامی تٍاهیدازایوترهت .برسید
 
تٍظیف چگٍهگی ؾملکردایوترهت دضٍاراست ؛تٍضیح ا

سان تراست 
 
ٍع،سیستمی بدون مددودیت ًای .دریافت کویدبسیارا مي ه اظالؾات اًز

مي  ادًر فیزیکی،ازهؼرتئٍریک برای ایوترهت کي ضامو کلیي ی اظالؾات درتمامی کامپیٍتًر
بي مؿوی این است کي ًرچیزی کي بصردرمسابكي داهش “این”جاوجٍددارد امکان پذیراست کي اساسا 

ن رامی داهد
 
 .وتفکراست ایوترهت ا

  
  



ن باؾث ایجادچالش می ضٍد 
 
اماچٍن کي ایوترهت یک سیستم تک کاراست تٍظیف ا

ن چي راکي می خٍاًید،همی
 
ابزارهرم افزاری بسیاری وجٍددارد کي .یابید -وضماًمٍارى ا

اتعال ایوترهت راتسٌیو می کود،اماخٍد ایوترهت ظراخی کلی برای کمک بي استفادى 
ن راهدارد

 
ؾلی رغم ماًیت بی ضکو ؾواظرمستكو کي ایوترهت رامی سازهدامکان .ازا

سیستمی کي ًمٍارى ًماهگٍهي بالی می ماهدختی ًوگامی کي –تٍظیف ساختارایوترهت 
ن لدؼي بي لدؼي تغییرکود

 
 .ؾواظرا

 مفاًیم کلیدی
Back bone  :کامپیٍتراظلی وLANًا کي مبوای ایوترهت راتصکیو می دًود. 



bridge  : ابزاری کي دوضبکي ی مدیعی مدلی راختی اگرازاهٍاع مختلفLAN ًا
 .ًستودبي ًم متعو می کوود

browser  : برهامي یpcکي ظفدات را ازایوترهت همایش می دًد. 

Client  :برای دادى ًا ،  -یک سرور-کامپیٍتریاهرم افزاری کي بي یک کامپیٍتردیگر
دیگربرهامي ًا یا فرایودسازی دادى وابستي است ، بخصی ازیک ضبکي 

client/server است. 

Domein  : ا در یک ضبکي کي بي ؾوٍان یک واخد، مؿمٍال باًمان گروًی ازکامپیٍتًر
 .کمپاهی یاسازمان هؼارت می ضٍد

E-mail  :ن
 
 .ارسال پست الکـتروهیک دریک ضبکي برروي ا

Gate  way  : سخت افزاروهرم افزاری کي بي دوضبکي متعو می ضٍدکي بي ظٍرت
 مختلف کارمی کود، ماهودیک هرم افزارهٍل ویک 



 . NTضبکي ی ویودوز 

GIF  : الداق فایو برای فرمت تبادلی گرافیک ًا، یک فرمت گرافیکی فصردى کي اغلب درضبکي
 .برای گرافیک ًای متدرک استفادى می ضٍد

HTML ( : زبان تٍزیؽ متن چودرساهي ای ) کدمٍرداستفادى برای کوترل جستجٍ مدارک در یک
 .ضبکي ی گستردى ی جٌاهی

http  : بخصی از یکURL  کي مٍلؿیت را بي ؾوٍان یک بخشHTML  مٍرد برسی لرار می
 .دًد تؿیین میکود

Hub    : ای گٍهاگٍن در یک ضبکي یا در ضبکي ًای مختلف را بي ایوترهت ابزاری کي کامپیٍتًر
 .متعو می هود

Internet  : میلیٍن کاربر کي برای تبادل دادًا ،  100یک ضبکي گستردى جٌاهی با بیش از
ایوترهت متمرکز سازی می ضٍد ، یؿوی ًیچ ضخط .اخبار ، مکالمي و تجارت متعو می ضٍد

ن لابو دسترس است کوترل همی کود
 
هچي را کي از ظریق ا

 
 .، ارگان یا کصٍری ضبکي یا ا

 

 

 

 

 



IP Internet provider  : يم سيستم هامپيٍتري هي دسترسي بي ايوترهت
ًا  IPاهـحرهمپاهي ًاي تلفن . و برهامي ًم مدٍر  AOLرافراًم مي هود، ًمچٍن 

ًا داوظلب پروتنو ايوترهت است، فرمتي براي  IPًمچوين برخي مٍالؽ .ًستود
  بي).اتعال وًدايت بستي ًاي اظالؾاتي هي برروي ضبني ارسال مي ضٍد

TCP/IPهويد  هيز مراجؿي). 

IP Address  : يم ضواسي براي يم هامپيٍتريا ابزاردريم ضبني 
.TCP/IPضبني ًاي پروتنو پيام ًاي مسيرTCP/IPدرس

 
 IPبراساس ا

درس .مكعداستفادى مي هوود
 
درس ؾددي هٍضتي ضدى براي 32-بيت  IPفرمت ا

 
ا

 .است265تا0ًرؾدد داموي اي از.اؾدادجداگاهي بادورى ًاي جداگاهي است

Link  : ن راهليم هويدبي
 
متن يا گرافيم برروي ظفدي وب هي باؾث مي ضٍد ضما اگرا

 .ديگرظفدات برويد



Search engine(ٍمٍتٍر جستج : ) برهامي اي هي مدارك لرارگرفتي درايوترهت
رابراي واژى ًا يا ؾبارات هليدي واردضدى تٍسط يم فرد هي بي ضبني مي هگرد،جستجٍ 

ٍع .مي هود اين برهامي ليستي ازسايت ًا ، برخي اولات ارزيابي ًاي  مرتبط با مٍض
همٍهي ًايــي ExciteوHotBot،yahoo. جستجٍ را هصان مي دًد

 .ازسايت ًايــي ًستود هي مٍتٍرجستجٍ را ارائي مي دًود

Server  :سروريم .بخصي ازضبني هي فايو ًا وخدماتي رابراي مصتري فراًم مي هود
فايو براي ذخيرى فايو ًا اختعاص مي يابدويم پريوت سرورپريوت را براي بسياري 

pc يم سرورپستي ميو را بايم ضبني وبا ايوترهت بي هارمي گيرد.ًا فراًم مي هود. 

TCP/IP ( :پروتنو ايوترهت/پروتنو هوترل اهتكال) مجمٍؾي اي از روش ًاي
ا بي ايوترهت وتغييردادى ًا يم  TCP/IP. مٍرداستفادى براي اتعال سروًر

 . استاهداردجٌاهي براي اتعال باضبني است



URL ( :جايگزين جٌاهي موبؽ )درسي  ازمدارك وديگرموابؽ در
 
 .Webا

Wide area Network  : ايــي ازيم يم ضبني موفردهي بي سمت مسيًر
 .ادارى ساختمان گسترش مي يابد

World wide web  : اي ايوترهت جٌت پصتيباهي مؿاًدى بي لاؾدى سروًر
 .HTMLلالب بودي


