
 آشىايي با ايىتروت
 :مقذمٍ 

اٗشٝصٟ ايٜششٛز ثؼٜٞاٙ يٌي اص ٝػبيْ اسسجبًي ٛٞيٚ ُٞي ػجوز سا اص ديِش ٝػبيْ اسسجبًي ديـيٚ خٞد يؼٜي 

بٛي سِٔشاف,سٔلٚ,ساديٞ,سٔٞيضيٞٙ,ػيٜ٘ب,ٝيذئٞ,كٌغ , ٗٞثبيْ,ٗب١ٞاسٟ ٝ ... سثٞدٟ ٝ ثب ػشػز س٘بٕ خ٢بٙ سا ثؼٞي دٛيبي كشاكٜؼشي ٝ د١ٌذٟ خ٢

 ي ٗي ًٜذ.س١جش

ٝ ايٜششٛز ٠ً دس د٠١ ١بي ُزؿش٠ ثشاي ٗوبكذ ٛظبٗي ٝ اسسجبى ثيٚ اثش ًبٗذيٞسش ١بي ػظيٖ آدث٠ ًشاحي ؿذٟ ثٞد , اٗشٝصٟ ث٠ داخْ ١ش خب٠ٛ 

آؿٜب   ؿشًز ًٞچٌي ساٟ يبكش٠ ٝ ثؼيبس ػشيؼشش ٝ هٞي سش اص صٗبٙ سٞٓذ خٞد ػ٘ٞٗيز  يبكش٠ اػز ,  ثٌٞسي ٠ً حشي ًٞدًبٙ  ٛيض ثب  ايٜششٛز

١ؼشٜذ . ثب هذسر ٗي سٞاٙ ُلز ٠ً ديؾ ثيٜي ٗبسؿبّ ١ٞٓبٙ ًبٛبدايي يؼٜي ١٘بٙ د١ٌذٟ ًٞچي خ٢بٛي ث٠ ٝهٞع ديٞػش٠ اػز ,چشا ٠ً ايٜششٛز 

٠ چٜبٙ صٗبٙ ٝ ٌٗبٙ سا دس ١ٖ ٛٞسديذٟ اػز ٠ً ُٞيب خ٢بٙ ثب س٘بٕ ٝػؼز ٝ ػظ٘شؾ د١ٌذٟ اي ثيؾ ٛيؼز ٝ دس ًؼشي اص ثبٛي٠ ١ب ٗيشٞاٙ اص ُٞؿ

 اي اص آٙ ث٠ ُٞؿ٠ ديِش سكز ٝ يب خجشي سا ث٠ ديِش ػٞ ٗخبثشٟ ٛ٘ٞد.

١٘ضٗبٙ ث٠  ثب ٝخٞد ايٚ دس حيٚ اػشلبدٟ اص ايٜششٛز ث٠ ًشار ثب دسٝؿ٢ب ٝ ؿبيؼ٠ دشاًٜي ١ب ي ٗخشٔق ٗٞاخ٠ ٗيـٞيذ اٗب ايٚ اٌٗبٙ ٛيض ٝخٞد داسد سب

ٗٞػيوي , آثبس سلٞيشي , ٛشبيح ٗؼبثوبر , هي٘ز اخٜبع , ُضاسؽ آة ٝ ١ٞا ٝ... اص  خ٘غ آٝسي ٝاهؼيش٢ب ٝ اًالػبر كحيح ,داػشب٢ٛبي ادثي , آثبس

 ٜٗبثغ ٗؼشجش ثذشداصيذ.

 لشيح ,اٗشٝصٟ ػبْٗ ػشُشٗي ثٞدٙ ايٚ ٝػي٠ٔ ٛٞظ٢ٞس  دس ثيٚ ػب٠ٗ ٗشدٕ سا ٛيض ٗيشٞاٙ ث٠ ػٞاْٗ ٗحجٞثيز ايٜششٛز اهبك٠ ٛ٘ٞد.ػبيش٢بي ثبصي , س
Chat ٞس ثش سٝي ايٜششٛز يبكز ٗي ؿٞٛذ ثٌٞسي ٠ً اٗشٝصٟ سٝاٛـٜبػبٙ ثب چبٓـي ثٜبٕ اػشيبد ايٜششٛشي ٗٞاخ٠ ١ؼشٜذ ٝ سا١ي , ٗٞػيوي ٝ ... ث٠ ٝك

 ؿٜبػٜذ. ثشاي دسٗبٙ آٙ ٛ٘ي

ٞس سٝٛن اص آٛدبيي ٠ً ١يچ چيض سٞػؼ٠ ٛ٘ي يبثذ ِٗش اي٠ٌٜ سٞخي٠ اهشلبدي داؿش٠ ثبؿذ , ايٜششٛز ٛيض ث٠ دٓيْ ٗب١يز دسآٗذ صايي آٙ ٝ ١ٖ ث٠ ٜٗظ

ثخـيذٙ ث٠ ثبصاس , دب ث٠ ػشك٠ سدبسر ُزاؿز ٝ ايٚ اٗش ػشػز ديـشكز آٛشا ٗوبػق ًشد ٝ ػ٘ٞٗيز آٛشا ثيؾ اص ديؾ ٛ٘ٞد. دس چٜذ ػبّ اخيش 

اؿبػ٠  حدٖ ثباليي اص ٗؼبٗالر خشد ٝ ًالٙ اص ًشين سدبسر آٌششٝٛيي اٛدبٕ ٗيـٞد.ايٚ ٛٞع خشيذ ٝ كشٝؿ٢ب چٜبٙ دس خٞاٗغ اسٝدبيي ٝ اٗشيٌبيي

اٙ يبكش٠ اػز ٠ً حشي ٗشدٕ ػبدي ٛيض ٗبيحشبج ػ٘ٞٗي خٞد سا اص ًشين ايٜششٛز اٛشخبة ًشدٟ , ػلبسؽ دادٟ ٝ خشيذاسي ٗي ًٜٜذ. دس ٝاهغ ٗي سٞ

ثيشار , دّٞ آٌششٝٛيٌي , ُش٢١ٝبي خجشي ايٜششٛشي ٝ ... دٛيبي اٗشٝص سا ٗشحّٞ ٛ٘ٞدٟ اػز , حشي ايٚ سب Emailُلز ٗلب١ي٘ي ١٘چٞٙ ػبيز , 

 سا ثؼوب دس ٗٞاصٛبر ػيبػي ٝ ٛظبٗي ٛيض ٗيشٞاٙ خؼشدٞ ًشد.

ي اص دس ًـٞس ٗب ايشاٙ, ايٜششٛز خبي خٞد سا دس ٗيبٙ ٗحوويٚ , ًبسؿٜبػبٙ , اػبسيذ , داٛـدٞيبٙ ٝ حشي ٗشدٕ ػبدي ثبص ًشدٟ اػز.ثٌٞسي ٠ً يٌ

 ي آٙ داٛؼز ٝ ً٘شش ًبٗذيٞسش ي ثذٝٙ دػشِبٟ ٗٞدٕ كشٝخش٠ ٗي ؿٞد.داليْ سٞػؼ٠ ثبصاس كشٝؽ ًبٗذيٞسش دس ايشاٙ سا ٗيشٞاٙ ًبسثشي ايٜششٛش

ي ث٠ دٓيْ ٝخٞد دبسٟ اي اص ػبيش٢بي ؿيش اخالهي ٝ ٜٗبكبر ثب ديٚ ٗجيٚ اػالٕ ٝ كش١َٜ ايشاٛي , ١ٜٞص ١ٖ يٌي اص دؿذؿ٠ ١بي ٗؼئٞٓيٚ كش١ِٜ

چبٓـ٢بي خذي ٗٞاخ٠ ٛ٘ٞدٟ اػز. ػذٟ هٔئي ث٠ ثشخٞسد حزكي ًـٞس چِِٞٛي ًٜششّ آٙ ٗيجبؿذ ايٚ اٗش ػيبػش٢بي ًالٙ كش١ِٜي ًـٞس سا ثب 

ثؼٜٞاٙ  ٗؼشوذٛذ ٝ ثشخي  ديِش  ث٠ ًٜششّ  آٙ اػشوبد داسٛذ . سؼذادي اص  ٗؼئٞٓيٚ ٛيض ايٜششٛز سا ديؾ اص آ٠ٌٛ يي س٢ذيذ ث٠ حؼبة آٝسٛذ اص آٙ 

ايشاٛي سا دس ًـٞس ٝ دس دٛيب ُؼششؽ داد.آجش٠ ايٚ ٗؼوْ خبف يي كشكز  يبد ٗي ًٜٜذ ٠ً اص ًشين آٙ ٗيشٞاٙ اٛذيـ٠ ١ب ٝ كش١َٜ اػالٗي ٝ 

بي٠ ًـٞسٗب ٛجٞدٟ ث٠ٌٔ ػبيش ًـٞس١ب ٛيض ثب آٙ دػز ث٠ ُشيجبٙ ٗي ثبؿٜذ ثٌٞسي٠ٌ ًـٞس١بي اسٝدبيي ٝ اٗشيٌبيي ٠ً خٞد اص ثٜيبِٛزاساٙ ٝ ػشٗ

٠ٛٞ٘ٛ ؿشًز ثشيشيؾ سٌٕٔٞ ٠ً ثضسُششيٚ ػشٝيغ د١ٜذٟ ايٜششٛز  ُزاساٙ اكٔي دس ٗو٠ٓٞ ايٜششٛز ١ؼشٜذ ث٠ ٝخٞد چٜيٚ ٗـٌالسي ٗؼششكٜذ.ثؼٜٞاٙ

)ٗحشٞاي دبًيضٟ (ٝثب ً٘ي ٝصاسر ًـٞس اِٛٔؼشبٙ ؿشٝع ث٠ كئششيَٜ ػبيش٢بي ؿيش  Clean feedدس ػشسبػش اِٛٔؼشبٙ اػز ث٠ سبصُي ٝ ثب ؿؼبس

 اخالهي ايٜششٛشي ٛ٘ٞدٟ اػز.

ا١٘يز ايٜششٛز دس حبّ حبهش , ًؼت اًالػبر دس ٗٞسد چِِٞٛي ثٌبس ُيشي آٙ اص الص٠ٗ ١بي دس چٜيٚ دٝساٛي ٝ دس چٜيٚ دٛيبيي ٝ ثب ا١ش٘بٕ ث٠ 

ٗٞسد  صٛذُي دس ػلش كٚ آٝسي اًالػبر ٝ اسسجبًبر اػز.دسايٚ خضٟٝ ػؼي ثش آٙ اػز سب ػالٟٝ ثش آؿٜبيي ثب ايٚ ٗو٠ٓٞ ٢ٖٗ , اػشلبدٟ كحيح اص آٙ

 ثشسػي هشاس ُيشد.

 

 

 ايىتروت چيست؟

 ايٜششٛز ث٢شش اػز اثشذا ثب ٗل٢ٕٞ ؿج٠ٌ آؿٜب ؿٞيٖ. ثشاي سؼشيق 
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 ٠ً ايٚ ًبٗذيٞسش١ب ث٠ ً٘ي آٙ ثب يٌذيِش كحجز ٗي ًٜٜذ  (Protocol) ث٠ ٗد٘ٞػ٠ اي اص اسلبالر ثيٚ دٝ يب چٜذ ًبٗذيٞسش ٝ صثبٛي: شبنٍ 

٠ٛ اي ٠ً ايٚ دٝ ثشٞاٜٛذ ثب ١ٖ سجبدّ اًالػبر ًٜٜذ دس ٞـج٠ٌ ٗي ُٞيٜذ. ٝهشي ٠ً ٗب دٝ يب چٜذ ًبٗذيٞسش سا ث٠ يٌذيِش ٗشلْ ًٜيٖ ث٠ ُـــــــؿ.

. ثذي٢ي اػز ٝهشي ثب يي ؿج٠ٌ ًبٗذيٞسشي ٗٞاخ٠ ١ؼشيٖ اص اٌٗبٛبر ثيـششي ٛؼجز ث٠ حبٓز سٌي ثشخٞسداسيٖ.ٗثال ػبخش٠ ايٖٝاهغ يي ؿج٠ٌ 

٠ً ثش سٝي ًبٗذيٞسش ديِشي هشاس داسد ثش سٝي ًبٗذيٞسش خٞد  ٗيشٞاٙ كبئي سا اص سٝي يي ًبٗذيٞسش ثشاي ػبيش ًبٗذيٞسش ١ب اسػبّ ٛ٘ٞد ,ثشٛب٠ٗ اي سا

 اخشا ٛ٘ٞد , ثيٚ ًبٗذيٞسش ١ب ث٠ سجبدّ ديبٕ دشداخز ٝ...دس صيشسلٞيش يي ؿج٠ٌ ٠ٛٞ٘ٛ سا ٗي ثيٜيذ.

 
 اَذاف شبنٍ :

 

 اػشلبدٟ اص ٜٗبثغ ٗـششى ) اًالػبر ، ٛشٕ اكضاس١ب ٝ ػخز اكضاس١ب( -1

 ث٠ سٝص ثٞدٙ اًالػبر -2

 ُٔٞيشي اص اكضِٝٛي اًالػبرخ -3

 سجبدّ ػشيؼشش ٝ دهيوشش اًالػبر  -4

 

شلْ ايٜششٛز ث٠ ؿج٠ٌ اي اص ٗئي٢ٛٞب ًبٗذيٞسش دس دٛيب ُلش٠ ٗيـٞد ٠ً اص ًشين خٌٞى سٔلٚ ,كيجش ٛٞسي , خٌٞى ٗب١ٞاسٟ اي ٝ... ث٠ يٌذيِش ٗ

 ٗيجبؿٜذ.

ػيؼش٘ي ثشاي سٞصيغ ٝ سجبدّ اًالػبر اػٖ اص ديـبٕ , كذا , سلٞيش ٗي ثبؿذ.ايٜششٛز  ٠ً٘ٔInterconnected Network ايٜششٛز ٗخلق 

 ,كبيْ ٝ ؿيشٟ دس ػٌح خ٢بٙ ٗي ثبؿذ.

 

 تاريخچٍ ايىتروت
ٟ.ؽ( سٞػي ٝصاسر دكبع اٗشيٌب ثٞخٞد آٗذ, دس اثشذا ايدبد يي ؿج٠ٌ ًبٗذيٞسشي هٞي ثشاي 1344ٗيالدي)١1965ذف اص ايدبد ايٜششٛز ٠ً دس ػبّ 

ثٞد سب ث٠ ايٚ سشسيت دس كٞسر ح٠ٔ٘  (NATO)ٛبسٞ–ي حؼبع دس ٗشاًض ٛظبٗي ًـٞس١بي ػوٞ دي٘بٙ آسالٛشيي ؿ٘بٓي اسلبّ ًبٗذيٞسش ١ب

 ٗٞؿٌي ؿٞسٝي ػبثن ث٠ سد٢يضار ًبٗذيٞسشي آ٢ٛب دس يي ٛو٠ٌ )ث٠ دٓيْ ٗش٘شًض ثٞدٙ كؼبٓيش٢بي ًبٗذيٞسشي( ػبيش ًبٗذيٞسش١بيي ٠ً سٝي ؿج٠ٌ

ادا٠ٗ د١ٜذ.كٔؼل٠ سـٌيْ ايٜششٛز ٗجيٚ ٝخٞد ػذٕ س٘شًض ؿذيذ دس ػبخشبس ايٚ ؿج٠ٌ)٠ً يٌي اص ٢ٗ٘ششيٚ  هشاس داؿشٜذ ثشٞاٜٛذ ث٠ ًبس خٞد

 ثشسشي٢بي ايٜششٛز اػز( ٗيجبؿذ.ثب چٜيٚ ػبخشبسي ًبٗذيٞسش ١بي ٗٞخٞد ثش سٝي ؿج٠ٌ ١بي ٗشلْ ث٠ ١ٖ هبدس خٞا١ٜذ ثٞد حشي دس كٞسر اص ًبس

س خٞد ٝ ٛيض اسسجبى ثب يٌذيِش )اص ًشين ٗؼيش ١بي ديِش ثش سٝي ؿج٠ٌ( ادا٠ٗ د١ٜذ.دس آؿبص ,دشٝطٟ اي اكشبدٙ يي ٝ يب چٜذ ؿج٠ٌ ً٘بًبٙ ث٠ ًب

,ػٞدش ًبٗذيٞسش ١بي ٗٞخٞد دس چ٢بس داٛـِبٟ ٢ٖٗ 1969اص ػٞي ٝصاسر دكبع اٗشيٌب سؼشيق ؿذ ٠ً ثش اػبع آٙ سب ػبّ  ARPANETثؼٜٞاٙ 

)داٛـِبٟ ًبٓيلشٛيب دس ػبٛشب ثبسثبسا( سٞػي يي ؿج٠ٌ Stanford,UTAH  ,UCSBآٛدٔغ(,)داٛـِبٟ ًبٓيلشٛيب دس ٓٞع  UCLAاٗشيٌب يؼٜي 

 ٗشًض ػٔ٘ي,كٜؼشي,دٝٓشي ٝ ٛظبٗي اكضايؾ يبكز.171سؼذاد ٗشاًضي ٠ً اص ًشين ايٜششٛز ث٠ ١ٖ ٗشلْ ثٞدٛذ ث٠  1985ث٠ ١ٖ ٗشلْ ؿذٛذ.سب ػبّ 
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 آشىايي با ياشگان ايىتروتي
 ٛؼشٚ ٗؼبٛي دبسٟ اي اص اكٌالحبر ٝ ًٔ٘بر ًبس سا سؼ٢يْ ٗي ٛ٘بيذ دس صيش ث٠ دش ًبسثشدسشيٚ آ٢ٛب اؿبسٟ ٗي ؿٞد.ثشاي اػشلبدٟ اص ايٜششٛز دا

 WEB 

ث٠ كلحبر ايٜششٛز ٠ً ثش سٝي ًبٗذيٞسش ؿ٘ب هبثْ ٗـب١ذٟ ١ؼشٜذ ُلش٠ ٗيـٞد.ايٚ كلحبر ٗيشٞاٜٛذ ؿبْٗ ٗشٚ , كذا , سلٞيش , كئٖ ,        

 ٝ... ٗيجبؿذ. php ,  aspٝ ثؼوب  htm  ٝhtmlكلحبر ٗؼ٘ٞال اص ٛٞع كبي٢ٔبيي ثب دؼٞٛذ        ....ثبؿٜذ.ايٚ 

 Server  يب Host 

 ث٠ ًبٗذيٞسش ١بي ػشٝيغ د١ٜذٟ دس يي ؿج٠ٌ اًالم ٗيـٞد.      

 Client  يبStation 

س ٗشلْ ٗيجبؿٜذ.١ِٜبٗي ٠ً ؿ٘ب اص ايٜشش ٛز ٝ يب ث٠ ًبٗذيٞسش ١بي ػشٝيغ ُيشٛذٟ دس يي ؿج٠ٌ اًالم ٗي ؿٞد.ايٚ ًبٗذيٞسش ١ب ث٠ ػشٝ         

 يي ؿج٠ٌ اػشلبدٟ ٗي ًٜيذ دس حويوز ًبٗذيٞسش ؿ٘ب يي ًاليٜز ٗيجبؿذ.         خذٗبر 

  سايت(Site) 

 شاس ٗد٘ٞػ٠ اي اص كلحبر ايٜششٛز ٠ً ديشاٗٞٙ ٗجحث خبكي ًشاحي ؿذٟ اٛذ ٝ ثب يي آدسع ٗـخق ثش سٝي يٌي اص ػشٝس١بي ايٜششٛز ه        

 ُشكش٠ اػز.          

 پيًوذ(Link) 

ُلش٠ ٗي ؿٞد ٠ً دس كٞسر ًٔيي ًشدٙ ثش سٝي آ٢ٛب ؿ٘ب سا ث٠ خبي ديِش اسخبع                  Webث٠ ١شيي اص ػجبسار ٝ يب اؿٌبٓي دس كلحبر          

 ب هشاس ٗي ُيشد ايٚ ٌٗبٙ ٛ٘ب ثلٞسر دػز دس ٗي آيذ.١ب آثي سَٛ ثٞدٟ ٝ ١ِٜبٗي ٠ً ٌٗبٙ ٛ٘بي ٗٞع ثش سٝي آ٢ٛ Linkٗي د١ذ.ٗؼ٘ٞال          

 صفحٍ آغازيه(Home page) 

  ث٠ اٝٓيٚ كلح٠ اص يي ٝة ػبيز ُلش٠ ٗي ؿٞد ايٚ كلح٠ ثٌٞس ٗؼّ٘ٞ حبٝي ٗد٘ٞػ٠ اي اص ديٞٛذ ١بي ٗخشٔق اػز ٠ً ثشاي اٛشوبّ ث٠          

 كلحبر ديِش ػبيز ثٌبس ٗي سٝد.             

 ISP 

ٗي ثبؿذ ٝ ٜٗظٞس ٗشاًضي ١ؼشٜذ ٠ً اٗـٌـبٙ اؿــششاى ايٜـششٛز سا ثـشاي ًـبسثـشاٙ  Internet Service Providerٗخلق ػجبسر 

 كــشا١ٖ ٗي ًٜٜذ.

 اشتراك ايىتروت(Account) 

ُلش٠ ٗي ؿٞد ٠ً ًبسثشاٙ ٗيشٞاٜٛذ ث٠ ٝػي٠ٔ آ٢ٛب ٝ ثب ؿ٘بسٟ   (PASSWORD)ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس (USER NAME)ث٠ يي ٛبٕ ًبسثش  

 ث٠ ايٜششٛز ٗشلْ ؿٞٛذ.  ISPي سٔلٚ ؿج٠ٌ ُيش

 Download 

يب دبئيٚ  Downloadدس اسسـجبًبر سٝٛـذ ًذي كبئـ٢ب اص يي ًـبٗذيٞسش ث٠ ًبٗذيٞسش دس خٞاػـز ًٜـٜذٟ سا اص ًشين ٗٞدٕ يب ؿج٠ٌ , 

 ُــزاسي ٗي ُٞيٜذ.

 Upload 
 يب ثبال ُزاسي ٗي ُٞيٜذ. Uploadث٠ اسػبّ كبيْ اص سٝي ًبٗذيٞسش خٞد ث٠ ًبٗذيٞسش ديِش ػ٘ٔيبر 

 مريرگريب(Web Browser) 

 ٗي ثبؿذ. Internet Explorerثشاي ديذٙ كلحبر ايٜششٛشي ٛيبص ث٠ ٛشٕ اكضاس١بيي ٗٞػٕٞ ث٠ ٗشٝسُش ٗيجبؿذ.ٗـ٢ٞسسشيٚ آ٢ٛب 

 ماربردَاي ايىتروت
 ...معرفي شرمت,سازمان 

ؿشًز يب ػبصٗبٙ ٝ...ٗيجبؿذ ٠ً دس آٙ ٗحلٞالر ٝ خذٗبر ٗشثٞى ث٠ آٙ ثشاي  Web Siteيٌي اص ٢ٗ٘ششيٚ ًبسثشد١بي ايٜششٛز ًشاحي يي 

ؿشًز ٗؼشكي ؿذٟ ٝ سٞهيحبر الصٕ اسائ٠ ٗي ؿٞد.١٘چٜيٚ دس ايٚ كلحبر ٗي سٞاٙ سبسيخچ٠ ٗخشلشي اص ؿشًز يب اًالػبسي ًٔي دس ٗٞسد 

ؿشًز ؿبْٗ آدسع ,كٜذٝم  ٛحٟٞ ػٌ٘ٔشد , ٗحلٞالر , دشػْٜ ٝ ١٘چٜيٚ سٞهيحبسي دس ٗٞسد ػبيز , ٛحٟٞ س٘بع ثب

 دؼشي,سٔلٚ,كٌغ,ٗٞثبيْ,دؼز آٌششٝٛيي ٝ...سا ُٜدبٛيذ.

 دس ٝاهغ ٝة ػبيز يي ؿشًز يب ػبصٗبٙ ًبسر ٝيضيز آٌششٝٛيٌي ًبْٗ آٙ اػز ٝ اٗشٝصٟ يٌي اص ث٢ششيٚ سٝؿ٢بي سجٔيؾ ٛيض ٗي ثبؿذ.
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 ث٠ ٗثب٢ٓبي صيش سٞخ٠ ًٜيذ.

 ٕ سب اًالػبسي دس ٗٞسد ٛحٟٞ ثجز ٛبٕ سٔلٚ ٝ ٝاُزاسي آٙ دس ٌٜٗو٠ ػٌٞٛز خٞد ثذػز آٝسٕ.ث٠ ػبيز ؿشًز ٗخبثشار ٗشاخؼ٠ ٛ٘ٞد      -

 ث٠ ػبيز سٝصٛب٠ٗ ١٘ـ٢شي ٗشلْ ؿذٕ ٝ اص آسؿيٞ آٙ ٌٗٔت ٗٞسد ٛظش خٞد سا يبكش٠ , ٌٗبٓؼ٠ ٛ٘ٞدٕ.     -

 ٗٞخٞد دس ٗٞصٟ س٢ي٠ ؿذٟ ثٞد ثبصديذ ٛ٘ٞدٕ.ث٠ ػبيز ٗٞصٟ ػؼذآثبد سكشٖ ٝ ثذٝٙ حوٞس دس آٛدب اص سلبٝيشي ٠ً اص ٛوبؿي٢بي      -

 ث٠ ػبيز ػبصٗبٙ ػٜدؾ ٗشاخؼ٠ ٛ٘ٞدٕ ٝ ٛشيد٠ ًٌٜٞس ثشادسٕ سا ٗـب١ذٟ ًشدٟ ٝ ًبسٛب٠ٗ اؽ سا دسيبكز ٛ٘ٞدٕ.     -

 ث٠ ػبيز ثبٛي خٞد سكشٖ ٝ اص حؼبة خٞد ٗٞخٞدي ُشكشٖ.     -

 ي٘ب سا ٗـب١ذٟ ًشدٕ.ػ5ث٠ ػبيز كذا ٝ ػي٘ب سكشٖ ٝ خذّٝ صٗبٛي دخؾ ؿج٠ٌ      -

 معرفي شخص 

 Profileاٗشٝصٟ اكشاد ٛيض ٗي سٞاٜٛذ يي ًبسر ٝيضيز آٌششٝٛيٌي اص خٞد سا ثشاي اًالع ديِشاٙ ثش سٝي ايٜششٛز ثِزاسٛذ ٠ً اكٌالحب ث٠ آٙ 

 ٝ ...ٝخٞد داسٛذ. Email, غ ٗي ُٞيٜذ.دس ايٚ دشٝكبيْ يب ٗؼشكي ٛب٠ٗ ٗـخلبر كشدي ,٢ٗبسس٢بي ًبسي , ػاله٠ ٜٗذي ١ب , ؿ٘بسٟ س٘بع , كٌ

 اكشاد ديِش ٗي سٞاٜٛذ ثب خؼشدٞ دس ايٜششٛز دس يي صٗي٠ٜ خبف ؿخق ٗٞسد ٛظش سا يبكش٠ ٝ ثب ٝي س٘بع ثِيشٛذ.

 ًجستج 

 يٌي اص ٢ٗ٘ششيٚ هبثٔيش٢بي ايٜششٛز خؼشدٞ اػز ٠ً ثبػث ؿذٟ اػز ؿ٘ب ثشٞاٛيذ ٌٗٔت ٗٞسد ٛظش خٞد سا دس ثيٚ ٗئيبسد ١ب كلح٠ ايٜششٛشي

ثيبثيذ.ايٚ هبثٔيز ثبػث ؿذٟ اػز ثؼيبسي اص ٗحوويٚ ثشاي سحويوبر خٞد حش٘ب اص ايٜششٛز اػشلبدٟ ًٜٜذ.خؼشدٞي ٌٗبٓت ػٔ٘ي , ػٌغ , 

 ٗٞػيوي,

 خجش , اكشاد , ؿشًز , ٗحلٞالر , ؿـْ ٝ... اص ٠ٛٞ٘ٛ ٗوبٗيٚ خؼشدٞ دس ايٜششٛز اػز.

 پست النتريويل(Email) 

ٝة )ٗشاخؼ٠ ث٠ ػبيز( دؼز آٌششٝٛيي ٗيجبؿذ.ث٠ ً٘ي ايٚ هبثٔيز ؿ٘ب ٗي سٞاٛيذ يي ٛب٠ٗ آٌششٝٛيٌي سا  ٢ٗ٘ششيٚ ًبسثشد ايٜششٛز دغ اص

 اص ًبٗذيٞسش خٞد ث٠ آدسع دؼز آٌششٝٛيٌي ٗولذ ٝ ظشف چٜذ ثبٛي٠ اسػبّ ٛ٘بئيذ.ايٚ هبثٔيز اسسجبًبر سا ػشيؼشش ٝ آػبٛشش ٛ٘ٞدٟ اػز.

 اخبار(News) 

ٗوبٗيٚ خجشي ١ؼشٜذ ٝ اكشاد ٗي سٞاٜٛذ ثدبي سٝصٛب٠ٗ ٝ سػب٠ٛ ١ب اص ايٜششٛز ثشاي ٌٗٔغ ؿذٙ دس ٗٞسد اخجبس سٝص  ثؼوي اص ػبيش٢ب كشكب داساي

ٝي اػشلبدٟ ٛ٘بيٜذ.اٗشٝصٟ اٛشـبس اخجبس ثش سٝي كلحبر ايٜششٛز ػشيؼشش ٝ دس دػششع سش اص سٝصٛب٠ٗ ١بػز ٝ دس اًثش ٗٞاهغ اخجبس اثشذا ثش س

 ايٜششٛز ٗخبثشٟ ٗي ؿٞد.

 اونُاي اطالعاتيب 

٠ً حبٝي ًشت , ٗوبالر , كبي٢ٔبي كٞسي ,  (Virtual Libraries)دػششػي ث٠ ٜٗبثغ ؿٜي اًالػبر اص خ٠ٔ٘ ًشبثخب٠ٛ ١بي ٗدبصي

 سلٞيشي ٝ...١ؼشٜذ اص خ٠ٔ٘ ػشٝيؼ٢بي اػز ٠ً ثش سٝي ايٜششٛز اسائ٠ ٗيـٞٛذ.

دس ايٚ اػز ٠ً دغ اص ٗذسي  Offlineالر ثب٢ٌٛبي اًالػبسي ثش سٝي ػي دي آؿٜب ١ؼشيذ , اؿٌب Offlineثب ثب٢ٌٛبي اًالػبسي 

   اًالػبسـبٙ هذي٘ي ٗي ؿٞد ٝ اكٌالحب خلٞكيز ثشٝص ثٞدٙ خٞد سا اص دػز ٗي د١ٜذ.اٗب ثب٢ٌٛبي اًالػبسي ٗٞخٞد ثش سٝي ايٜششٛز ٠ً 

Online يٚ اًالػبر دػششػي داؿش٠ ثبؿيذ.ٗثال اُش يي خٞاٛذٟ ٗيـٞد ث٠ سٝص ثٞدٟ ٝ ث٠ ؿ٘ب ايٚ اٌٗبٙ سا ٗي د١ذ ٠ً ث٠ آخشيٚ ٝ خذيذسش

ٝ ػب٢ٓبي ثؼذ سا دس آٙ ديذا ٛ٘ي  2111سا دس اخشيبس داؿش٠ ثبؿيذ ديِش اًالػبر ػبّ  2111ػي دي ثبٛي اًالػبسي ػيٜ٘بي خ٢بٙ سب ػبّ 

 يبثيذ.ٗشلْ ؿٞيذ آخشيٚ اًالػبر سا دس صٗي٠ٜ ػيٜ٘بي خ٢بٙ دس آٙ ٗي  US.IMDB.COMًٜيذ . اٗب اُش ث٠ ػبيز 

 تحصيل 

دس دٛيبي اٗشٝصي دبسٟ اي اص ثشٛب٠ٗ ١بي سحلئي ث٠ كٞسر ؿيش حوٞسي ٝ اص ًشين ايٜششٛز اٛدبٕ ٗيـٞد.دس حبّ حبهش ثؼيبسي اص ٗشاًض 

ٝ ثلٞسر ٗحبٝسٟ  (Multimedia)سلٞيشي-سحلئي اسٝدبيي ٝ اٗشيٌبيي اص ًشين ؿج٠ٌ ايٜششٛز ٝ ث٠ ٝػي٠ٔ كلحبر ٝة ثب اٌٗبٛبر كٞسي

اكشاد آٗٞصؽ ٗي د١ٜذ.حشي ثؼوي اص ٗشاًض آص٢ٛٞٗبي خٞد سا اص ًشين ايٜششٛز ثشُضاس ٗي ًٜٜذ.دس ايشاٙ ٛيض ثؼوي اص داٛـِب٢١ب اهذإ ث٠  اي ث٠

 يب آٗٞصؽ آٌششٝٛيٌي ٛيض ُلش٠ ٗي ؿٞد. E-learningخزة داٛـدٞ ثلٞسر كٞم آزًش ٛ٘ٞدٟ اٛذ.ث٠ ايٚ ٛحٟٞ آٗٞصؽ 

 راديً ي تلًيسيًن 

ًشين ؿج٠ٌ ايٜششٛز اٌٗبٙ اسسجبى ثب ؿج٠ٌ ١بي ساديٞيي ٝ سٔٞيضيٞٛي ٝخٞد داسد .ثؼيبسي اص ًبٛب٢ٓبي سٔٞيضيٞٛي ٝ ساديٞيي ثلٞسر اٗشٝصٟ اص 

صٛذٟ ٝ ١٘ضٗبٙ ثب دخؾ ػبدي خٞد , اص ًشين ايٜششٛز ٛيض دخؾ ٗي ؿٞٛذ.ثب ٗشاخؼ٠ ث٠ ػبيز كذا ٝ ػي٘ب ؿ٘ب ٛيض ٗي سٞاٛيذ ؿج٠ٌ ١بي 

 ػبصٗبٙ سا دسيبكز ٛ٘بئيذ. داخٔي ٝ ثشٝٙ ٗشصي

 تلفه 
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ٛيب ث٠ ثب اػشلبدٟ اص ايٚ اٌٗبٙ ًبسثشاٙ ايٜششٛز ٗي سٞاٜٛذ اص ًشين ؿج٠ٌ خ٢بٛي ايٜششٛز ٝ ثب ١ضي٠ٜ اي ثؼيبس دبئيٚ ثب يٌذيِش دس ١ش ًدبي د

 ٌٗب٠٘ٓ سٔلٜي ثذشداصٛذ.

 ارسال تصاييرزوذٌ بٍ ديگران 

ثبؿيذ هبدس خٞا١يذ ثٞد سلٞيش خٞد ٝ ٗحيي ديشاٗٞٛشبٙ سا ثلٞسر صٛذٟ ث٠  ٗد٢ض WEB CAMERAدس كٞسسي ٠ً ث٠ دػشِب١ي ثٜبٕ 

ى ًشف ٗوبثْ اسػبّ ٛ٘بئيذ.ًبسثشد ٢ٖٗ آٙ دس ٝيذئٞ ًٜلشاٛغ ًٜٝلشاٛغ اص ساٟ دٝس ٗي ثبؿذ. دس ايٚ حبٓز دٝ يب چٜذ ٛلش ٗي سٞاٜٛذ اص ٛوب

ش ديشاٗٞٙ يي ٌٗٔت خبف ث٠ سجبدّ ٛظش ثذشداصٛذ .ايٚ سٝؽ اٗشٝصٟ حشي ٗخشٔق ثب يٌذيِش اسسجبى كٞسي ٝ سلٞيشي ثشهشاس ٛ٘بيٜذ ٝ ثب يٌذيِ

 دس ػ٢ٔ٘بي خشاحي اص ساٟ دٝس ٛيض ًبسثشد ديذا ًشدٟ اػز.

 دريافت ورم افسار(Software Download) 

صٗي٠ٜ اهذإ ث٠ داٛـٔـٞد      ث٠ ً٘ي ايٜششٛز ٗي سٞاٙ ثذٝٙ ٗشاخؼ٠ حوٞسي ث٠ ٗشاًض كشٝؽ ٝ يب اٗبٛز ٛشٕ اكضاس , سٞػي ػبيش٢بي ٗٞخٞد دس ايٚ

 ٛشٕ اكضاس ثش سٝي ًبٗذيٞسش خٞد ٛ٘ٞد.دسيبكز ٛشٕ اكضاس ٗي سٞاٛذ ثلٞسر سايِبٙ ٝ يب دس هجبّ دشداخز ١ضي٠ٜ اؿششاى اٛدبٕ ُيشد.

 Telnet 

ث٠ ؿج٠ٌ ثبؿذ,كشا١ٖ ثش سٝي ايٜششٛز سا سٞػي ١ش ًبٗذيٞسشي ٠ً ٗشلْ  Serverايٚ اٌٗبٙ اخبصٟ اػشلبدٟ ٗؼشويٖ اص سٝي ًبٗذيٞسش١بي 

١ب  ISPٗيٌٜذ)ث٠ ؿشى آ٠ٌٛ سٗض ػجٞس ثشاي ًبسثش ٗضثٞس سؼشيق ؿذٟ ثبؿذ(.اص ايٚ اٌٗبٙ ٗؼ٘ٞال ًبسثشاٙ حشك٠ اي,ٗذيشاٙ ؿج٠ٌ , ػشدشػشبٙ 

ٌالر احش٘بٓي ٝ...ثشاي دػششػي ث٠ ًبٗذيٞسش ١ب دس ٗحٔي ديِش ٠ً ٌٗ٘ٚ اػز ؿ٢ش يب ًـٞسي ديِش ثبؿذ  اػشلبدٟ ٗي ًٜٜذ ٝ اص ساٟ دٝس ٗـ

 سا سكغ ًشدٟ ٝ ؿج٠ٌ سا ٗذيشيز ٗي ٛ٘بيٜذ.

 .ًبسثشد ايٜششٛز ث٠ ٗٞاسد كٞم آزًش ٗحذٝد ٛـذٟ ٝ ١ش سٝص دا٠ٜٗ  آٙ دس حبّ ُؼششؽ ٗيجبؿذ 

 (URL)آدرس سايت

 آدسع ػبيز , ٛـبٛي يٌشبي ٗشثٞى ث٠ يي كلح٠ ٝة اػز .ايٚ آدسػ٢ب ٗؼ٘ٞال ثلٞسر صيش ٗيجبؿٜذ.

 .WWWوًع سايت.وام سايتپسًوذمشًر.پسًوذ 

ٗي ُٞيٜذ.دؼٞٛذ ٛٞع ػبيز ٝ دؼٞٛذ ًـٞس ٗي سٞاٜٛذ ١٘شاٟ ثب ١ٖ ٝ يب ثلٞسر  (DOT)ث٠ ٛوبًي ٠ً ايٚ ثخؾ ١ب سا اص ١ٖ خذا ٗي ًٜٜذ دار

 ٜٗلشد ثٌبس سٝد.ث٠ ٗثب٢ٓبي صيش دهز ًٜيذ.
   

 

 ؿذٟ اػز.  ة ػبيز ٗٞسد ٛظش اػز.دس صيش دشًبسثشد سشيٚ آ٢ٛب رًشدؼٞٛذ ٛٞع ػبيز ٛـبٙ د١ٜذٟ ٛٞع ػبصٗبٛي اػز ٠ً ٗبٓي ٝ ػشه٠ ًٜٜذٟ ٝ

 مثال پسًوذ وًع تًضيحات

 BIZ  WWW.EBAY.COM. يب CO.يب   COM. ٗشاًض سدبسي , ؿشًز ١ب

 ORG WWW.SANJESH.ORG. ػبصٗب٢ٛب ٝ ٢ٛبد١ب

 NET WWW.IMAMREZA.NET. ؿج٠ٌ ١ب

 MIL WWW.ARMY.MIL. ٗشاًض ٛظبٗي

 EDU WWW.SHARIF.EDU.يب    AC. ٗشاًض داٛـِب١ي,آًبدٗيي , سحلئي

 GOV WWW.CIA.GOV. ػبصٗب٢ٛب ٝ ٢ٛبد١بي ثضسٍ دٝٓشي

 دؼٞٛذ ًـٞس دس كٞسر ٝخٞد ٗي سٞاٛذ ٗـخق ًٜٜذٟ ًـٞسي ٠ً ٗبٓي ػبيز اػز ثبؿذ.ثؼوي اص دؼٞٛذ١بي ًـٞس١ب دس ريْ آٗذٟ اػز.

 مثال پسًوذ مشًر وام مشًر

 US WWW.TURKS.US. ٗشيٌبا

 UK WWW.ITN.CO.UK. اِٛٔؼشبٙ

 AU WWW.SMH.COM.AU. اػششآيب

 DE WWW.BMW.DE. آٓ٘بٙ

 IT WWW.JUVENTUS.IT. ايشبٓيب

 IR WWW.IRIB.IR. ايشاٙ

 RU WWW.MAIL.RU. سٝػي٠

WWW.SANJESH.ORG WWW.SMH.COM.AU WWW.IRIB.IR 
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 وحًٌ اتصال بٍ ايىتروت
 ثشاي اسلبّ ث٠ ايٜششٛز ٝخٞد ٗٞاسد ريْ هشٝسي اػز:

 بٟ ٗٞدٕ.ًبٗذيٞسش ٗد٢ض ث٠ دػش1ِ

 .خي سٔل2ٚ

 (Account).اؿششاى ايٜششٛز3

 دس اداسار ٝ ػبصٗب٢ٛب ٗؼ٘ٞال اص ًشين خٌٞى دش ػشػز ايٜششٛز ٝ ثش دبي٠ يي ؿج٠ٌ داخٔي اسسجبى ثب ايٜششٛز ثشهشاس ٗي ؿٞد.تًجٍ:

 

 

 عًامل مًثر بر سرعت ارتباط
 سيت ث٠ ٗٞاسد ريْ اؿبسٟ ٛ٘ٞد.اص ٢ٗ٘ششيٚ ػٞاْٗ ٗٞثش ثش ػشػز اسسجبى ؿ٘ب ثب ايٜششٛز ٗي سٞاٙ ث٠ سش

 .صٗبٙ اسسجبى4        .ٗٞدISP           3ٕ.2    .خي سٔلٚ       1

 .ٗذّ ًبٗذيٞسش7        .آٓٞدُي ػيؼشٖ ث٠ ٝيشٝع6   .ػيؼشٖ ػبْٗ ًبٗذيٞسش5

 

 

Internet Explorer 
 

سٞػي 1991ٝة دس ػبّ .١ؼشٜذ html.يب   htm.ثب دؼٞٛذ١بي ١٘بٌٛٞس ٠ً هجال اؿبسٟ ؿذ كلحبر ايٜششٛز سا ٝة ٗي ٛبٗيٖ ٝ ٗؼ٘ٞال كبي٢ٔبيي 

ث٠ كٞسر ػ٘ٔي ٝ دس ػٌح ٝػيغ ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُشكز.ثشاي ديذٙ كلحبر ٝة ٛيبص ث٠ ٛشٕ 1994دس اسٝدب اثذاع ؿذ.اص ػبّ  CERNػبصٗبٙ

ثش 1993ٛبٕ داؿز ٠ً دس ػبّ   (Mosaic)يي اثذاع ؿذ,ٗٞصائ CERNٗي ثبؿذ.اٝٓيٚ ٗشٝسُش ٠ً سٞػي  (Browser)اكضاس١بيي ٗٞػٕٞ ث٠ ٗشٝسُش

 ػبّ حذٝد دٝ ٗئيٞٙ ٛؼخ٠ اص آٙ سا داٛٔٞد ًشدٛذ. 2سٝي  ايٜششٛز  ُزاؿش٠ ؿذ ٝ ًبسثشاٙ ظشف ً٘شش اص 

 ٝ Microsoft Internet Explorerثٜبٕ  Microsoft   ٝNetscapeدسكذ ًبسثشاٙ اص يٌي اص دٝ ٗشٝسُش ٗـ٢ٞس ؿشًش٢بي 91اٗشٝصٟ ثيؾ اص 

Netscape Navigator.اػشلبدٟ ٗي ًٜٜذ 

ثب ايٜششٛز  اػشلبدٟ اص ٝة ثبػث ؿذٟ اػز ٠ً حشي ًبسثشاٛي ٠ً اًالػبر صيبدي اص ًبٗذيٞسش ٛذاسٛذ ٛيض ث٠ ً٘ي ٝخٞد ٗحيي ُشاكيٌي ٝ ػبدٟ ٝة ثشٞاٜٛذ

 آؿٜب ٗي ؿٞيٖ. 5ٛؼخ٠  Internet Explorerاسسجبى ثشهشاس ًٜٜذ.دس ايٚ هؼ٘ز ثب ٗشٝسُش 
 

 

 

 5وسخٍ IEفي معر
ٗي ٛبٗيٖ سٞػي ؿشًز ٗبيٌشٝػبكز ث٠ ثبصاس ػشه٠ ؿذٟ اػز.ثش سٝي ػيؼشٖ ػبْٗ ٗـ٢ٞس     ٠ًIE ث٠ اخشلبس آٛشا  Internet Explorerٛشٕ اكضاس 

ه٠ ؿذ.آخشيٚ ػش Office 2000ايٚ ٗشٝسُش ١٘شاٟ ثب  5ثؼٜٞاٙ ٗشٝسُش كلحبر ٝة هشاس ُشكش٠ اػز.ثؼذ١ب ٛؼخ٠  4ٛؼخ٠  IEٛش ٕ اكضاس  98ٝيٜذٝص 

س٘بٕ اٌٗبٛبسي ٠ً  IEٛيض ٗي ثبؿذ. XPٝخٞد داسد.ايٚ ٛؼخ٠ هبثْ ٛلت ثشسٝي ٝيٜذٝص١بي ديؾ اص  ٠ًXP ثش سٝي ٝيٜذٝص  ٗي ثبؿذ ٠ُٛٞ6   IEٛؼخ٠ 

 بي سايح ٗي ثبؿذ.يي ًبسثش ثشاي ٗـب١ذٟ كلحبر ٝة احشيبج داسد ث٠ يٌجبسٟ دس اخشيبس اٝ ٗي ُزاسد ث٠ ١٘يٚ دٓيْ يٌي اص دشًبسثشدسشيٚ ٗشٝسُش١

دس اػبع ًبس ٝة ٝخٞد ٓيٜي ٗي ثبؿذ ٠ً ١ش ٓيٜي ١٘بٌٛٞس ٠ً هجال اؿبسٟ ؿذ ؿ٘ب سا ث٠ هؼ٘ز ديِشي اص كلح٠ ٝ يب كلحبر ديِش اٛشوبّ ٗي د١ذ.

IE ػشلبدٟ هشاس ُشكش٠ دغ اص ١ش ثبس ًٔيي ثش سٝي يي ٓيٜي , سَٛ ٓيٜي اص آثي ث٠ اسؿٞاٛي سـييش ٗي ًٜذ ٝ ٛـبٙ ٗي د١ذ آٙ ٓيٜي هجال ٗٞسد ا

 سا اخشا ًٜيذ دٜدشٟ ريْ ثبص ٗي ؿٞد.  IEاػز.دس كٞسسي٠ٌ 
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هشاس داسد ٠ً ًٔي٠ ػ٘ٔيبر ٝ ًبس١بي ٗشثٞى  IEكلح٠ ٝة ثبص ٗي ؿٞد.دبئيٚ ػٜٞاٙ كلح٠ , ٛٞاس ٜٗٞي ثشٛب٠ٗ  (Title)دس هؼ٘ز ثبال ػ٘ز چخ ػٜٞاٙ

,  File  ,Edit  ,View  ,Favorites  ,Toolsبي ايٚ ٜٗٞ ٗذيشيز ًشد.١ٜٞٗبي اكٔي ػجبسسٜذ اص : ث٠ يي ٗشٝسُش سا ٗي سٞاٙ اص ًشين ُضي٠ٜ ١

Help. 

ثشاي دس دػششع ثٞدٙ ٝ ػ٢ٞٓز ًبس  IEهشاس داسٛذ ٠ً ٢ٗ٘ششيٚ ًبس١بي  (Standard Buttons)دس دبئيٚ ٛٞاس ٜٗٞ,ٛٞاساثضاس ؿبْٗ ًٔيذ ١بي اػشبٛذاسد 

 ٚ ايٚ ًٔيذ١ب ػجبسسٜذ اص:دس آٛدب هشاسُشكش٠ اٛذ.٢ٗ٘ششي
Back ,Forward,Stop,Refresh,Home,Search,Favorite,Print,Edit 

هشاس داسد ٠ً ٗحْ ٝسٝد آدسع ػبيز يب كلح٠ ٗٞسد ٛظش اػز.١شُبٟ دس ايٚ ٗحْ آدسع  (Address Bar)دس دبئيٚ ًٔيذ١بي اػشبٛذاسد, ٛٞاس آدسع

ٗذر ًٞسب١ي كلح٠ ٗشثٞى ث٠ آٙ ػبيز سا دس دٜدشٟ ٗشٝسُش خٞد ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ.ثؼٜٞاٙ ٗثبّ دس سا ثضٛيذ دغ اص  Enterػبيز سا سبيخ ًشدٟ ٝ ًٔيذ 

 ٗشاخؼ٠ ٛ٘ٞدٟ ايٖ. www.google.comسلٞيش كٞم ث٠ ػبيز 

ٗٞاخ٠ ٗي  دس كٞسسي٠ٌ آدسع اؿشجبٟ ٝاسد ؿٞد ٝ يب ث٠ ١ش دٓئي كلح٠ ٗشسجي ثب آٙ آدسع ٝخٞد ٛذاؿش٠ ثبؿذ ثب كلح٠ صيش دس دٜدشٟ ٗشٝسُش خٞد

 ؿٞيٖ.

 (Title)عىًان 

 (Menu Bar)وًار مىً

 كليذَاي استاوذارد
 وًار آدرس

 ضعيتوًار ي
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   IEبررسي مليذَاي استاوذارد در  
  مليذَاي Back يForward  : دسIE  ٟكلحبر ٝة دس يي كلح٠ ٛ٘بيؾ دادٟ ٗي ؿٞٛذ , يؼٜي ثب ثبص ًشدٙ يي ٓيٜي خذيذ ,دٜدش

 . ) ١Windows Explorer٘بٜٛذ(خذيذي ُـٞدٟ ٛ٘ي ؿٞد.دغ ثب ً٘ي ايٚ ًٔيذ١ب ٗي سٞاٙ ثش سٝي كلحبر ثبص ؿذٟ حشًز ًشد

 ثشاي حشًز ث٠ خٔٞ اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ.Forwardثشاي ثبصُـز ث٠ ػوت ٝ اص  Backثشاي ايٚ ٜٗظٞس اص 

 اُش ٗي خٞا١يذ ثب ًٔيي ًشدٙ ثش سٝي ٓيٜي ,دٜدشٟ خذيذي ثبص ؿٞد ,ثش سٝي ٓيٜي ٗضثٞس ًٔيي ساػز ٛ٘ٞدٟ ٝ اص ٜٗٞي ٗشث٠ًٞ   تًجٍ:

 خبة ًٜيذ.سا اٛش Open Link In New Windowsُضي٠ٜ 

 مليذHome : اص ايٚ د٠ً٘ ثشاي ٗشاخؼ٠ ث٠Home Page  سؼشيق ؿذٟ دسBrowser  اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ.ٛحٟٞ سؼشيق آٙ ثؼذا سٞهيح

 دادٟ خٞا١ذ ؿذ.

 مليذStop: ث٠ ٗحن كـشدٙ ايٚ ًٔيذ ػ٘ٔيبر ثبسُزاسي كلح٠ ٗشٞهق ٗي ؿٞد.ًٔيذEsc .كلح٠ ًٔيذ ٛيض چٜيٚ ًبسي اٛدبٕ ٗي د١ذ 

 مليذRefresh: ايٚ ًٔيذ دس ٗوبثْ ًٔيذStop  هشاس داسد ٝ ٝظيل٠ آٙ اص ػش ُيشي ػ٘ٔيبر ثبسُزاسي كلح٠ دس دٜدشٟ ٗشٝسُش

اص كلح٠ ًٔيذ ٛيض چٜيٚ   F5ٗيجبؿذ.ايٚ ًٔيذ اص ا١٘يز صيبدي ثشخٞسداس اػز ثٞيظٟ ١ِٜبٗي ٠ً يي كلح٠ دسػز ثبص ٛـذٟ ثبؿذ.ًٔيذ

 ػ٘ٔي سا      اٛدبٕ ٗيذ١ذ.

  مليذSearch:ايٚ ًٔيذ ٗي سٞاٙ ثشاي خؼشدٞ اػشلبدٟ ًشد١شچٜذث٢ششيٚ ساٟ ثشاي خؼشدٞ ٛيؼز ًٝ٘ششٗٞسد اػشلبدٟ هشاسٗي  اص

 ُيشد.ثشاي خؼشدٞي دهين ٝ ًبْٗ اص ػبيش٢بيي اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ ٠ً اكٌالحب ث٠ آ٢ٛب ٗٞسٞس خؼشدٞ ٗي ُٞيٜذ.

  مليذFavorite:ً ٖ٠ ٗٞسد ػاله٠ ٝ سٞخ٠ ًبسثش ٝاهغ ٗي ؿٞد ٝ ًبسثش  هلذ        دس ٗحيي ايٜششٛز ٗؼ٘ٞال ث٠ ػبيش٢بيي ثشٗي خٞسي

ػالٗز ُزاسي ايٚ كلحبر سا داسد سب دس ١ِٜبٕ سخٞع ٗدذد اٌٗبٙ دػششػي ػشيغ ٝ آػبٙ ث٠ آدسع كلحبر ٗضثٞس سا داؿش٠ ثبؿذ.ثشاي 

يب اي٠ٌٜ اص ًٔيذ ١بي سشًيجي  سا كـشدٟ ٝ Addايٚ ًبس ًبكيؼز دغ اص كـشدٙ ايٚ ًٔيذ, دس دْٜ ظب١ش ؿذٟ دس ػ٘ز چخ ًٔيذ 

Ctrl+D  ٝ اػشلبدٟ ًٜيذ.ث٠ ايٚ سشسيت كلح٠ ٗٞسد ػاله٠ ث٠ ٓيؼز اهبك٠ ٗيـٞد.ثؼذ١ب ٝ دس كٞسر ٛيبص ٗيشٞاٛيذ ايٚ ٓيؼز سا ثبص ًٜيذ

ي ٗحجٞة ٝ ٝة ػبيش٢ب URLثب ًٔيي ثش سٝي ايٚ ك٢شػز ث٠ آدسع ٗٞسد ٛظش ٗشاخؼ٠ ًٜيذ.ثب اػشلبدٟ اص ايٚ ٓيؼز ديِش الصٕ ٛيؼز 

 دش اػشلبدٟ خٞد سا ثخبًش ػذشدٟ ٝ يب سٝي ًبؿز يبدداؿز ًٜيذ.
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 مليذHistory: ايٚ هبثٔيز اٌٗبٛي اسصؿٜ٘ذ ثشاي ثبصديذ اص ػبيش٢ب ٝ كلحبسي اػز ٠ً هجال ثبص ؿذٟ اٛذ ٝ ٓيؼز آ٢ٛب ث٠ سشسيت ثشاػبع

 ٛبٕ ػبيز ٝ يب سبسيخ ٗشاخؼ٠ ثش سٝي كلح٠ ظب١ش ٗيـٞٛذ.

 
       

   IEسي مىًَاي برر

  مىًيFile :ُضي٠ٜ ١بي ايٚ ٜٗٞ ٗـبث٠ ػبيش ثشٛب٠ٗ ١بي سحز ٝيٜذٝص اػز.دس ايٚ ٗيبٙ ُضي٠ٜ ١بيSave   ٝSave As  ثشاي رخيشٟ كلح٠

 ثبص ؿذٟ دس دٜدشٟ ٗشٝسُش  اص ًبسثشد ثيـششي ثشخٞسداس اػز.

سا خٞا١يذ داؿز ٠ً كلحبر ٗشاخؼ٠ ؿذٟ هجٔي سا ثذٝٙ اسلبّ دس ايٚ ٜٗٞ اٛشخبة ؿذٟ ثبؿذ ايٚ اٌٗبٙ  Work Offlineدسكٞسسي٠ٌ ُضي٠ٜ 

 ث٠ ايٜششٛز ٗشٝس ًٜيذ.

 مىًيEdit:  اص ايٚ ٜٗٞ ثشاي اٛدبٕ ػ٘ٔيبر اٛشخبة ٝ ٝيشايؾ ٗشٜي اػشلبدٟ ٗي ؿٞد.اٌٗبٛبر ايٚ ٜٗٞ ٛيض ١٘بٜٛذ ٜٗٞيEdit  ٟدس ػبيش دٜدش

ثبؿذ٠ً ثشاي ديذا ًشدٙ يي ػجبسر  ٝ يب يي ٝاطٟ دسكلح٠ ثبص ؿذٟ ثٌبس  ٗي ١Findبي ٗحيي ٝيٜذٝص اػز.٢ٗ٘ششيٚ ُضي٠ٜ ايٚ ُٜٗٞضي٠ٜ 

 ٗي سٝد.
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 مىًيView  : اص اٌٗبٛبر ايٚ ٜٗٞ ثشاي سـييش ظب١ش ٗشٝسُش اػشلبدٟ ٗي ؿٞد.ُضي٠ٜText Size  دس ايٚ ٜٗٞ ثشاي اٛذاصٟ ٛ٘بيؾ ٗشٚ كلحبر

ادٟ ؿذٟ دس ٗشٝسُش ثلٞسر س٘بٕ كلح٠ دس آٗذٟ ٝ ًبسثش ثشٞاٛذ ثبػث ٗي ؿٞد٠ً كلح٠ ٛ٘بيؾ د Full Screenٝة ثٌبس ٗي سٝد.ُضي٠ٜ 

 ٛيض ٗي سٞاٙ ثشاي ايٚ ًبس اػشلبدٟ ٛ٘ٞد. F11ػٌح ثيـششي اص كلح٠ سا ٗـب١ذٟ ٛ٘بيذ اص ًٔيذ 

  مىًيFavorite : ث٠ ً٘ي ُضي٠ٜAdd to Favorites ٜ٘ب دس ٠ً دس ايٚ ٜٗٞ هشاس داسد ٗي سٞاٙ يي كلح٠ ٝة سا ث٠ ٓيؼز اهبك٠ ٛ٘ٞد.ه

 ايٚ ٜٗٞ ك٢شػز كلحبر ٝ ػبيش٢بي اهبك٠ ؿذٟ هجٔي سا ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ.

 مىًيTools  : ٜٞٗ ٚ٢ٗ٘ششيٚ ُضي٠ٜ دس ايInternet Options .ٗي ثبؿذ ٠ً ث٠ دٓيْ ا١٘يز آٙ دس ريْ ٗؼشوال ثشسػي ٗي ؿٞد 

 

 

 

Internet Options 
سؼييٚ ٝ سـييش سٜظي٘بر دس ٗشٝسُش اػشلبدٟ ٛ٘ٞد.ثشاي دػششػي ث٠ ايٚ ُضي٠ٜ خذاي اص ١٘بٌٛٞس ٠ً اص ٛبٕ ايٚ ُضي٠ٜ ثش ٗي آيذ اص آٙ ٗي سٞاٙ ثشاي 

دس ًٜششّ دْٜ ٛيض ٗشاخؼ٠ ٛ٘ٞد ٝ يب ثب ًٔيي ساػز ثش سٝي آيٌٞٙ   ٠ًInternet Options دس ثبال ث٠ آٙ اؿبسٟ ؿذ ٗي سٞاٙ ث٠ ُضي٠ٜ Toolsٜٗٞي 

IE ثش سٝي دػي سبح ٝ اٛشخبةProperties ػي ديذا ًشد.١ش ًذإ اص ػ٠ سٝؽ كٞم سا ٠ً ثٌبس ثجشيذ دٜدشٟ اي ثلٞسر صيش ظب١ش خٞا١ذ ث٠ آٙ دػشش

 ؿذ.

 
 

ي ُضي٠ٜ ايٚ دٜدشٟ داساي اٌٗبٛبر ,ُضي٠ٜ ١ب ٝ ًٔيذ ١بي ثؼيبسي اػز ٠ً سٞهيح آ٢ٛب اص حٞك٠ٔ ايٚ ٛٞؿشبس خبسج اػز.ٓزا ث٠ ثشسػي ٗخشلشي اص ثؼو

 ثش حؼت ٗٞسد دسثخـ٢بي ديِش ثشسػي خٞا١ذ ؿذ.١بي آٙ ثؼٜذٟ ٗي ًٜيٖ .ػبيش اٌٗبٛبر 

ش٢ُب دسثبالي دٜدشٟ ظب١ش ؿذٟ ػشثشٍ ١بيي)ست( سا ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيٖ ٠ً ١ش ًذإ ثشاي دبسٟ اي اص سٜظي٘بر ثٌبس ٗي سٝٛذدس صيش ثؼوي اص ايٚ ػشث

 سٞهيح دادٟ ٗي ؿٞد.
 

 

 

General 
 ث٠ ٗشٝسُش سا اٛدبٕ د١يٖ. ثب اٛشخبة ايٚ ػشثشٍ ٗي سٞاٛيٖ دبسٟ اي اص سٜظي٘بر ٗشثٞى

 Home Page .اص ًشين آدسػي ٠ً دس ايٚ هؼ٘ز ٝاسد ٗي ًٜيذ ,ٗي سٞاٛيذ كلح٠ اثشذائي ٗشٝسُش خٞد سا سؼشيق ًٜيذ:Home Page  يب

كلح٠ آؿبصيٚ ١٘بٙ كلح٠ اي اػز ٠ً دس اثشذاي اخشاي ايٜششٛز اًؼذٔٞسس ثش سٝي كلح٠ ظب١ش ٗي ؿٞد ٝ دغ اص آٙ ١ش ثبس ٠ً ًٔيذ 

Home  اص ٗد٘ٞػ٠ ًٔيذ١بي اػشبٛذاسد سا ثلـبسيٖ ث٠ ايٚ كلح٠ سخٞع ٗي ؿٞد.ٗؼ٘ٞال آدسع ػبيشي دس ايٚ ٗحْ ٝاسد ٗي ؿٞد ٠ً

سـييش ٗي يبثذ ٝ ايٚ ثذاٙ  about:blankسا ثلـبسيٖ آدسع ث٠  Use Blankثيـششيٚ ًبسثشد سا ثشاي ًبسثش ٗشثٞى داؿش٠ ثبؿذ.اُش ًٔيذ 
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سا ثؼٜٞاٙ كلح٠  www.tebyan.netاػز.دس سلٞيش كٞم ٗب ػبيز  Home Pageث٠ دسخٞاػز ؿ٘ب كبهذ ٗؼٜي اػز ٠ً ٗشٝسُش ؿ٘ب 

 آؿبصيٚ سؼشيق ٛ٘ٞدٟ ايٖ.

 Temporary Internet Files  : دس ؿبخ٠Windows  ٕ١ش ًبٗذيٞسش ,صيش ؿبخ٠ اي ثٜبtemporary internet files  ٝخٞد داسد ٠ً

ٝ سلشكي داؿش٠ ثبؿذ ًٔي٠ اخضاي كلحبر ثبص ؿذٟ ٝ داٛٔٞد ؿذٟ سا دس ايٚ ٗحْ رخيشٟ ٗي ًٜذ, ثلٞسر خٞدًبس ٝ ثذٝٙ اي٠ٌٜ ًبسثش دخْ 

 ,ػٌغ,ٗشٚ,...htmlاخضايي ٗبٜٛذ كبي٢ٔبي 

 ًٔيي ًٜيذ دٜدشٟ ريْ ظب١ش ٗي ؿٞد. Settingsٗي سٞاٙ ًْ ٗحشٞيبر ايٚ ؿبخ٠ سا حزف ًشد.اُش ثش سٝي د٠ً٘  Delete Filesثب ًٔيذ 

 

 
 

ٝهؼيز كلحبر رخيشٟ ؿذٟ خذيذ ,ٗيضاٙ كوبي اخشلبف يبكش٠ ثشاي كبي٢ٔبي ايٜششٛز , ٗـب١ذٟ ٗحشٞيبر ايٚ صيش ؿبخ٠ ٝ سـييش  سؼييٚ

 temporary internet filesٗحْ آٙ ث٠ ٗحْ دٓخٞاٟ ًبسثش اص خ٠ٔ٘ ًبس١بيي اػز ٠ً ًبسثش ٗي سٞاٛذ اص ايٚ ًشين اٛدبٕ د١ذ ٝ صيش ؿبخ٠ 

 سا ٗذيشيز ٛ٘بيذ.

 History: دس ٗٞسدHistory   يب سبسيخچ٠ دس ثخؾ ًٔيذ ١بي اػشبٛذاسد ٗشثٞى ث٠ ٛٞاس اثضاس ايٜششٛز اًؼذٔٞسس سٞهيح داديٖ .ثب اػشلبدٟ اص

ٗي سٞاٙ ػٞاثن  Clear Historyرخيشٟ ٗي ؿٞد ,ثش حؼت سٝص سؼييٚ ًشد.ث٠ ً٘ي ًٔيذ  Historyايٚ هؼ٘ز ٗي سٞاٙ ٗذر صٗبٛي سا ٠ً 

 شد.سا ثٌٞس ًبْٗ دبى ً

  ٟدس هؼ٘ز دبئيٚ  دٜدشInternet Options  ًٔيذ١بيي ٝخٞد داسٛذ ٠ً ثب اػشلبدٟ اص آ٢ٛب ٗي سٞاٙ سَٛ , كٞٛز , صثبٙ ٝ سٜظي٘بر ديِش سا

 اٛدبٕ داد.

 

Connection 
ايدبد ًشدٟ ايٖ سٜظيٖ ٝ يب ١بي خذيذي ايدبد ًشد ٝ يب آ٢ٛبيي سا ٠ً هجال  Connectionٗي سٞاٙ  Internet Optionsثب اٛشخبة ايٚ ست دس دٜدشٟ 

 سـييش د١يٖ.ثشاي سؼشيق يي اسسجبى خذيذ ٗشاحْ صيش ًي ٗي ؿٞد.

سبيخ ًٜيٖ ٝ يب ٛبٕ ديؾ  My Connectionبٗي ث٠ دٓخٞاٟ دس هؼ٘زٛ دٜدشٟ اي ٛ٘بيبٙ ٗي ؿٞد ٠ً دس آٙ ٗي سٞاٛيٖسا ٗي كـبسيٖ.  Addاثشذا ًٔيذ 

 .سا ٗي كـبسيٖ Nextٗٞدٕ ٛيض هبثْ سؼٞين اػز آجش٠ ؿبٓجب ٗب آٛشا ثذٝٙ سـييش س١ب ٗي ًٜيٖ ٝ د٠ً٘ -كشم سا ثذٝٙ سـييش س١ب ًٜيٖ.١٘چٜيٚ ٛبٕ كٌغ

 ميسله فضاي اختصاص يافتٍ

 محل جاري پًشٍ فايلُاي مًقتي ايىتروت

 تغيير محل رخيرٌ سازي
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سا  ٠ًNext ًبسر اؿششاى ايٜششٛز ٗشؼٔن ث٠ آٛدبػز سبيخ ؿٞد.ٗدذد د٠ً٘  ISPدٜدشٟ اي ثلٞسر صيش آؿٌبس ٗي ُشدد ٠ً دس آٙ ثبيذ ؿ٘بسٟ سٔلٚ 

 ٗيلـبسيٖ

 
 ًبس خبس٠٘ ٗي يبثذ.  Finishى سا ٠ً ١٘بٙ اّٝ سبيخ ًشديذ خٞا١يذ ديذ ٝ ثب كـشدٙ د٠ً٘ دس ايٚ دٜدشٟ ٛبٕ اسسجب

 
 ٛبٕ اسسجبى سا ٠ً هجال سبيخ ًشدٟ ايذ ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ. Connectionsٝ دس ست  Internet Optionsحبّ دس دٜدشٟ 
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سا  Settingsششٛز خشيذاسي ؿذٟ(سٜظيٖ ٛ٘ٞد.ثشاي ايٚ ٜٗظٞس ثبيذ د٠ً٘ حبّ ثبيذ ايٚ اسسجبى ايدبد ؿذٟ سا ثشاػبع اؿششاى ايٜششٛز خٞد )ًبسر ايٜ

ايٜششٛز ثلـبسيٖ سب دٜدشٟ ٗشثٞى ث٠ سٜظي٘بر ظب١ش ؿٞد.دس ايٚ ثخؾ س٢ٜب ًبكي اػز ٛبٕ ًبسثشي ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس ساث٠ سشسيجٞ ثٌٞس كحيح اص سٝي ًبسر 

 سبيخ ٛ٘بئيٖ. Username  ٝPasswordخٞد دس ٗحْ ١بي 

 
سا كـشدٟ ٝ ًذ ؿ٢ش ٗحْ   Propertiesٗٞسد ٛظشسبٙ ثبيذ ًذ ؿ٢ش سا ١٘شاٟ ثب ؿ٘بسٟ ؿج٠ٌ ؿ٘بسٟ ُيشي ٛ٘بئيذ ًٔيذ ٠ٌISP ثشاي اسسجبى ثب دس كٞسسي

ثذٝٙ سا ثشداسيذ سب  ... Use area codeٗٞسد ٛظش دس ؿ٢ش ؿ٘ب اػشوشاس داسد ٗي سٞاٛيذ سيي ٗشثٞى ث٠ ISPسا ٝاسد ٛ٘بئيذ.اٗب چٞٙ ؿبٓجب ISPاػشوشاس 

 ًذ ؿ٘بسٟ ُيشي ؿٞد.
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 ثب ٛبٕ اٛشخبثي ايدبد ٝ آٗبدٟ اػشلبدٟ اػز . Connectionدغ اص ًي ٗشاحْ كٞم يي 

 

 

 IEشريع بٍ مار با 

 ث٠ يٌي اص دٝ سٝؽ صيش ػْ٘ ٗي ًٜيٖ: IEثشاي ؿشٝع ثشٛب٠ٗ 

  ٌٙٞسٝي آيIE ٠ً ثش سٝي سٝٗيضي(Desktop) .ٖهشاس داسد دٝثبس ًٔيي ٗي ًٜي 

  ثشٛب٠ٗIE ا ثب ًي ٗؼيش سStart | Programs .ٖثب يٌجبس ًٔيي اخشا ٗي ًٜي 

 خٞا١يذ ؿذ. Internet Explorerث٠ ايٚ سشسيت اُش ًبٗذيٞسش ؿ٘ب داساي يي اسلبّ ١٘يـِي ث٠ ايٜششٛز ثبؿذ ثالكبك٠ٔ آٗبدٟ ػيبحز دس ٝة ثٞػي٠ٔ 

سا  ISPاثشذا ثبيذ ٗشًض ػشٝيغ د١ٜذٟ ايٜششٛز يب ١٘بٙ  -ثبال ايدبد ٛ٘ٞديذ ٛظيش آٛچ٠ دس-ث٠ ايٜششٛز ثبؿيذ (Dial up)اٗب اُش داساي يي اسلبّ سٔلٜي

 Dial up Networkingآٛشا اص ًشين دٜدشٟ  (Connection)ؿ٘بسٟ ُيشي ٛ٘بئيذ .ثشاي اٛدبٕ ػْ٘ ؿ٘بسٟ ُيشي ًبكي اػز دغ اص ػبخشٚ اسلبّ

ًبس اخشا ٝ آٗبدٟ ؿ٘بسٟ ُيشي خٞا١ذ ؿذ. دغ اص اسلبّ ث٠ ايٜششٛز ٝ اخشاي اسلبّ سٔلٜي ثلٞسر خٞد IEاخشا ٛ٘بئيٖ دس ؿيش ايٜلٞسر دغ اص اخشاي 

 ث٠ ٛ٘بيؾ دس ٗي آيذ. (Home Page)ايٜششٛز اًؼذٔٞسس كلح٠ آؿبصيٚ

سبيخ ًشدٟ ,ًٔيذ  (Address Bar)ثشاي اػشلبدٟ اص ديِش ػبيش٢بي ٗٞخٞد دس ؿج٠ٌ خ٢بٛي ٝة ثبيذ آدسع ػبيز ٗٞسد ٛظش سا دس هؼ٘ز ٛٞاس آدسع

Enter  سا ثلـــبسيٖ.دس ايٜلٞسر كلح٠ ٗشسجي ثب ايٚ آدسع ؿشٝع ث٠ داٛـٔـٞد ؿذٙ ثش سٝي ًبٗذيٞسش ؿ٘ب ٛ٘ٞدٟ ٝ دس داخْ دٜدشٟ ٗــشٝسُش ثـ٠

٠ آٙ خٞد ثيبكضائيذ سب دس كٞسسي٠ٌ ثؼذ١ب خٞاػشيذ ث  Favoriteٛ٘بيــؾ  دس ٗي آيذ.دس كٞسسي٠ٌ ػبيشي سا ٗليذ يبكشيذ ٗي سٞاٛيذ آٛشا ث٠ ك٢شػز 

 ػبيز ٗشاخؼ٠ ٛ٘بئيذ آدسع آٙ دس دػششع ؿ٘ب ثبؿذ.

 

 چاپ يل صفحٍ يب
ايٚ  ١ِٜبٕ ٗـب١ذٟ يي يي كلح٠ ٝة ايٚ اٌٗبٙ دس اخشيبس ؿ٘ب هشاس داسد ٠ً كلح٠ ٝة ٛ٘بيؾ دادٟ ؿذٟ دس دٜدشٟ ٗشٝسُش خٞد سا چبح ٛ٘بئيذ.ثشاي

 ًٔيي ٛ٘بئيذ. OKظب١ش ؿذٟ ثش سٝي د٠ً٘   (Dialog Box)ًبدس ٗحبٝسٟ اي سا اٛشخبة ًشدٟ ٝ دس  Fileاص ٜٗٞي   Printٜٗظٞس ٗي سٞاٙ ُضي٠ٜ

ٝاهغ ثش ٛٞاس اثضاس ٗشٝسُش ٗي ثبؿذ.ًٔيي ثش سٝي ايٚ د٠ً٘ ٜٗدش ث٠ چبح ٗؼشويٖ كلح٠ خبسي ؿذٟ ٝ ًبدس  Printسٝؽ ديِش چبح اػشلبدٟ اص د٠ً٘

 ٗحبٝسٟ چبح ظب١ش ٛخٞا١ذ ؿذ.

ٗيشٞاٛيٖ ٛظبسر ثيـششي ثش سٝٛذ چبح داؿش٠ ثبؿيٖ.خلٞكيبر هبثْ سـييشي ٠ً ايٚ ُضي٠ٜ دس اخشيبس  IEٗشٝسُش دس  Page Setupثب اػشلبدٟ اص ُضي٠ٜ 

 ؿ٘ب ٗي ُزاسد ث٠ ؿشح صيش اػز:

  اٛذاصٟ ًبؿز: اصك٢شػز ٗٞخٞد هبثْ اٛشخبة اػز.اػشبٛذاسد اسٝدبئي ًبؿزA4 .ٗيجبؿذ 

  خ٢ز چبح(Orientation) ٟداساي دٝ حبٓز ايؼشبد:(Portrait) ٟٝخٞاثيذ(Landscape) .ٗي ثبؿذ 
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  ػش كلح٠ ٝ دب كلح٠(Headers and Footers) دس كٞسر س٘بيْ ٗي سٞاٛيذ اًالػبر صيش سا دس ٛٞاحي ػش كلح٠ ٝ دب كلح٠ كلحبر ٝة:

 چبح ؿذٟ دسج ٛ٘بئيذ.

 (W&)ػٜٞاٙ كلح٠ -

 (U&)آدسع كلح٠ ٝة -

 (p&)ؿ٘بسٟ كلح٠ چبح ؿذٟ -

 (P&)ًْ سؼذاد كلحبر چبح ؿذٟ-

 (D &d&)سبسيخ چبح -

 آجش٠ الصٕ ٛيؼز س٘بٕ ايٚ ٛ٘بد١ب سا ث٠ خبًش ثؼذبسيذ ث٠ٌٔ ٗي سٞاٛيذ اص       

      سا١ٜ٘بي ٗشٝسُش ٛيض ث٠ چٜذ ٝ چٞٙ ايٚ ٛ٘بد١ب دي ثجشيذ.      

 حبؿي٠ ١ب(Margins) سٞػي ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيٖ حٞاؿي ًبؿز سا دس: 

 ٛ٘بئيٖ.اٛذاصٟ ١ب ثش حؼت ٗئي٘شش ٗي ثبؿذ .چ٢بس ًشف ثش اػبع ٛيبص سؼشيق       

 

 

 

 

 

 

 رخيرٌ مردن از يب
ة چٜبٛچ٠ دس حيٚ ُـز صٛي دس ٝة ٗٞهٞػي سٞخ٠ ؿ٘ب سا ث٠ خٞد خٔت ٛ٘بيذ )ٛظيش يي سلٞيش,ٗشٚ يب حشي ًْ يي كلح٠ ٝة( ٗي سٞاٛيذ آٙ سا اص ٝ

 ٕ ايٚ ًبس سا خٞا١يذ آٗٞخز.ػبيز ٗٞسدٛظش ث٠ داخْ ًبٗذيٞسش خٞد ًذي ًٜيذ.دس ايٚ هؼ٘ز ٛحٟٞ اٛدب

يي  ث٠ ٜٗظٞس رخيشٟ ًشدٙ سلٞيشي ٠ً دس كلح٠ ٝة ٛ٘بيؾ يبكش٠ خبسي هشاس داسد , اثشذا الصٕ اػز سٝي آٙ سلٞيش ًٔيي ساػز ًٜيذ ث٠ ايٚ سشسيت

,ٗحٔي اص ًبٗذيٞسش خٞد سا ٠ً سا اص ٜٗٞي ٗيبٛجش ظب١ش ؿذٟ ثشُضيذٟ  Save Picture Asث٠ ٛ٘بيؾ دس ٗي آيذ.ػذغ ُضي٠ٜ  (Pop up)ٜٗٞي ؿٜبٝس 

يبٙ سٝي د٠ً٘ ٗبيْ ث٠ رخيشٟ ًشدٙ سلٞيش ٗضثٞس ١ؼشيذ اٛشخبة ٛ٘ٞدٟ ٝ ٛبٕ ديـ٢ٜبد ؿذٟ ثشاي كبيْ سا ٗٞسد سبئيذ هشاس دادٟ ٝ يب سـييش د١يذ ٝ دس دب

Save ًٔيي ٛ٘بئيذ.اًثش كبيْ ١بي سلٞيش ٗٞخٞد دس ٝة , داساي دٝ كشٗزGifثب سٔلظ ُيق(ٝ يب(Jpgسٔلظ خِي دَِ يب خِي دي خي( ٗي ثبؿذ.آجش٠  )ثب

 كشٗش٢بي ديِش ٛيض ث٠ ٛؼجز ً٘شش ٝخٞد داسٛذ.

يذ.ث٠ ايٚ ١٘چٜيٚ ٗي سٞاٛيذ س٘بٕ ٗشٚ كلح٠ ٝة ٛ٘بيؾ دادٟ ؿذٟ ٝ يب س٢ٜب ثخؾ اٛشخبة ؿذٟ اي اص آٙ سا رخيشٟ ًشدٟ ٝ ٗدذدا ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس د١

 ٠ اي صيش ديشٝي ٛ٘بئيذ.ٜٗظٞس ٗي سٞاٛيذ اص دػشٞسآؼْ٘ دٝ ٗشحٔ

 مپي مردن(Copy)ٟدس ايٚ ٗشح٠ٔ ثبيذ ٗشٚ ٗٞسد ٛظش سا اٛشخبة ًشد:(Select) .ث٠ داخْ ًٔيخ ثٞسد ًذي ًٜيذ ٝ 

 الصاق(Paste) : دس ايٚ ٗشح٠ٔ ثبيذ ٗشٚ ًذي ؿذٟ دس ًٔيخ ثٞسد سا ث٠ داخْ كبئي ديِش آلبم ًٜيذ.ايٚ كبيْ ٗي سٞاٛذ يي ػٜذWord  يب

 ٝ يب ١ش كبيْ ديِشي ثب هبثٔيز ٛ٘بيؾ ٗشٚ ثبؿذ.  Excelشدٟ يي كلح٠ ُؼش

 ١٘يـ٠ چ٢بس ٌٛش٠ صيش سا دس ٗٞسد ًٔيخ ثٞسد ث٠ خبًش ثؼذبسيذ:

 ًٕٔيخ ثٞسد ثخـي اص حبكظ٠ س(RAM) ًبٗذيٞسش ٝ ثؼٜٞاٙ يي ٜٗجغ ٗٞهز ثشاي رخيشٟ اًالػبر اػز.ثٜبثشايٚ دس كٞسسي ٠ً ًبٗذيٞسش خٞد

 ػبر رخيشٟ ؿذٟ دس ًٔيخ ثٞسد اص ثيٚ ٗي سٝد.سا خبٗٞؽ ًٜيذ س٘بٕ اًال

 د ٠ً دغ اص آلبم ٗشٚ اص ًٔيخ ثٞسد ث٠ داخْ يي كبيْ , ٗشٚ ٗضثٞس ثبص ١ٖ دس ًٔيخ ثٞسد ثبهي ٗي ٗبٛذ دس ٛشيد٠ ٗي سٞاٛيذ آٙ سا ث٠ ١ش سؼذا

 ٗبئيذ داخْ كبي٢ٔبي ٗخشٔق آلبم ٛ٘بئيذ.

 ٞد رخيشٟ ٛ٘بيذ .ثٜبثشايٚ چٜبٛچ٠ آيشٖ ديِشي سا ث٠ داخْ ًٔخ ثٞسد ًذي ًٜيذ ايٚ آيشٖ ًٔخ ثٞسد دس ١ش ٓحظ٠ ٗي سٞاٛذ يي آيشٖ سا دس خ

 خبيِضيٚ آيشٖ هجٔي خٞا١ذ ؿذ.

  ْ١ِٜبٗي ٠ً ٗشٜي سا ثب اػشلبدٟ اص ًٔيخ ثٞسد اص يي كلح٠ ٝة ث٠ يي كبيWord  يب ١ش ثشٛب٠ٗ ديِشي ًذي ٗي ًٜيذ , ٌٗ٘ٚ اػز هبٓت

 اص دػز ثشٝد.ثٜذي ٝ خٞاف ظب١شي ٗشٚ ٗضثٞس 

 )ًـيذٙ ٝ س١ب ًشدٙ( سا سٞػي ٗٞع اٛدبٕ د١يٖ. Drag&Dropٗي داٛيٖ ثشاي اٛشخبة ثخـي اص ٗشٚ ثبيذ سٝؽ تًجٍ: 
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 دس كٞسسي٠ٌ ثخٞا١يذ س٘بٕ كلح٠ سا اٛشخبة ,ًذي ٝ آلبم ٛ٘بئيذ ٗي سٞاٛيذ اص دٝ سٝؽ ػشيغ صيش اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.

  ُـٞدٙ ٜٗٞيEdit  ػذغ اٛشخبة ُضي٠ٜ ٝSelect All  ثشاي اٛشخبة س٘بٕ ٗشٚ ٝ آِٛبٟ ًذي ًشدٙ ٗشٚ اٛشخبة ؿذٟ ث٠ داخْ ًٔيخ ثٞسد

 ٝ دس ٢ٛبيز آلبم آٙ دس كبيْ ٗولذ.

  ُـٞدٙ ٜٗٞيFile  ػذغ اٛشخبة ُضي٠ٜ ٝSave As  

 دس ايٚ حبٓز دٜدشٟ اي ٛ٘بيؾ دادٟ ٗي ؿٞد ٠ً دس آٙ 

 ٝٛٞع رخيشٟ ػبصي (File name)ٗي سٞاٛيذ ٛبٕ كبيْ

(Save as type) .سا ٗـخق ٛ٘بئيذ 

 

 ًذي ًشدٙ ٗشٚ ٝ سلبٝيش اص ٝة ث٠ ًبٗذيٞسش ؿ٘ب ًبس دؿٞاسي ٛ٘ي ثبؿذ

 اٗب ٌٗ٘ٚ اػز اٛدبٕ ايٚ ًبس دس ٗٞسد س٘بٕ كلحبر ٝة هبٛٞٛي ٛجبؿذ

 سا ٗذ ٛظش  Copy Rightثٜبثشايٚ ١٘يـ٠ دس ١ِٜبٕ ًذي, سػبيز هبٛٞٙ 

 داؿش٠ ثبؿيذ.

 

 ومايش چىذيه صفحٍ يب
خ٢ز ُـٞدٙ دٜدشٟ ١بي  IEاٌٗبٙ ثبص ًشدٙ ١٘ضٗبٙ چٜذيٚ كلح٠ ٝة سا دس اخشيبس ؿ٘ب هشاس ٗي د١ذ.دغ اص اخشاي  Internet Explorerُش ٗشٝس

سا ثلـبسيذ.ثب اٛدبٕ ايٚ ػْ٘  Ctrl+Nسا اٛشخبة ًشدٟ ٝ يب ًٔيذ١بي  New Windowُضي٠ٜ  Fileديِش ثشاي ٗشٝس كلحبر ٝة ًبكي اػز اص ٜٗٞي

IEٟخذيذ ثبص ٗي ًٜذ.ايٚ دٜدشٟ دس حبٓز ديؾ كشم , ٗحشٞيبسي سا ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً دس دٜدشٟ هجٔي ث٠ ٛ٘بيؾ دس آٗذٟ ثٞد.ثب سٌشاس ػْ٘  يي دٜدش

 سا ثبص ٛ٘ٞدٟ ٝ دس ١ش ًذإ آدسع ٗٞسدٛظشسبٙ سا ٝاسد ًشدٟ ,كلح٠ ٝة سا ث٠ ٛ٘بيؾ دسآٝسيذ.س٢ٜب چيضي ٠ً اٌٗبٙ ثبص كٞم ٗي سٞاٛيذ دٜدشٟ ١بي ديِشي

 ًشدٙ ١٘ضٗبٙ دٜدشٟ ١بي ٗشؼذد سا ٗحذٝد ٗي ًٜذ ٗوذاس حبكظ٠ ًبٗذيٞسش ؿ٘ب ٗي ثبؿذ.

 

HELP 
 Word  ,EXCEL  , ACCESS  ,POWER POINTٛيض ١٘بٜٛذ ٛشٕ اكضاس١بي ديِش اسائ٠ ؿذٟ اص ػٞي ؿشًز ٗبيٌشٝػبكز ٛظيش IEٛشٕ اكضاس 

بثٔيز ؿ٘ب ٗي سٞاٛيذ ثشاي دسى ػ٘ين سش ٝ ث٢شش ٛشٕ اكضاس اص آٙ اػشلبدٟ ًٜيذ.دس ٗي ثبؿذ.سٞػي ايٚ ه (Help)داساي ػيؼشٖ اًالع سػبٛي ٝ ً٘ي 

ٗي ُـبئيذ د٠ً٘ اي ث٠ ؿٌْ ػالٗز ػٞاّ دس ُٞؿ٠ ثبال,ػ٘ز ساػز ًبدس ٗحبٝسٟ ٗي يبثيذ ثب ًٔيي ثش  IEثؼوي اص ًبدس ١بي ٗحبٝسٟ ٠ً دس ٛشٕ اكضاس

حبّ ثب ًٔيي ًشدٙ ثش سٝي ١ش آيشٖ دس ًبدس ٗحبٝسٟ ٗي سٞاٛيٖ اًالػبر ٗليذ ٝ ٗخشلشي  سٝي آٙ ٌٗبٙ ٛ٘بي ٗٞع ث٠ ؿٌْ ػالٗز ػٞاّ دس ٗي آيذ

 دس ٗٞسد آٙ ثذػز آٝسيٖ.

سا اص ٜٗٞي  Contents and Indexدػز ديذا ًٜيذ.ثشاي ايٚ ٜٗظٞس ُضي٠ٜ  IEٛيض ٗي سٞاٛيذ ث٠ ايٚ ػيؼشٖ اًالع سػبٛي Helpاص ًشين ٜٗٞي 

Help  ٟثشُضيٜيذ سب ًبدس ٗحبٝسHelp Topics ٍ٠ً حبٝي چٜذ ػشثش(Tab) .ٗي ثبؿذ ٛ٘بيبٙ ُشدد 

 

  سربرهContents  : ايٚ صثب٠ٛ سؼبسيق ًٞسب١ي اص ٝيظُي٢بي اكٔيIE  اسائ٠ ٗي ًٜذ.دغ اص ٗـب١ذٟ ػٜٞاٛي ٠ً ٛ٘بدي ٠ً ث٠ ؿٌْ يي

  اًالػبر ١ش ًذإ اص ايٚ صيش ػٜٞا٢ٛب ٗي سٞاٛيًٖشبة اػز ,سٝي آٙ ًٔيي ًٜيذ سب صيشػٜٞا٢ٛبي ٗشثٞى ث٠ آٙ سا ٗـب١ذٟ ٛ٘بئيذ.ثب ًٔيي سٝي 

 الص٠ٗ سا ٗـب١ذٟ ٝ ٌٗبٓؼ٠ ًٜيذ. 

  سربرهIndex : ٌٗبٓت ٛ٘بيؾ يبكش٠ دس ايٚ ثخؾ ؿجي٠ ث٢دؼشدٞي ٗٞهٞػي خبف اص ًشين ك٢شػز ٗٞهٞػي)اٛذيغ( يي ًشبة ٗي

 ثبؿذ
 

 ًبكي اػز چٜذ حشف اّٝ ٝاطٟ يب ػجبسر ٗٞسد ػاله٠ خٞد سا سبيخ 

 ب س٘بٕ ٌٗبٓت ٗشسجي ثب آٙ دس ٛي٠٘ دبئيٚ ًبدس ٗحبٝسٟ ٛ٘بيؾ ًٜيذ س

 دادٟ ؿٞد.دغ اص يبكشٚ ػٜٞاٛي ٠ً دس خؼشدٞي آٙ ثٞديذ ثشاي ٌٗبٓؼ٠ 

 ًٔيي ًٜيذ سب ٌٗبٓت سا دس Displayآٙ ًبكي اػز سٝي د٠ً٘ 

 هؼ٘ز ػ٘ز ساػز دٜدشٟ ٗـب١ذٟ ًٜيذ.

  سربرهSearch  :يبكشٚ اُش اص ًشين دٝ ػشثشٍ هجٔي ٗٞكن ث٠ 

 ث٠ ٗؼٜي خؼشدٞ ثشاي يبكشٚ Searchٌٗٔت ٗٞسد ٛظش خٞد ٛـذيذ اص 
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 ٌٗٔت ٗضثٞس اػشلبدٟ ٛـ٘بئيذ.چٜبٛــچ٠ يي ٝاطٟ يب ػجبسر سا دس ايٚ 

 ًــٔيي ٛ٘ـبئيذ. List Topicsهؼ٘ز سبيخ ًٜيذ ٝ سٝي د٠ً٘  

 خؼشدٞي ػ٘ين سشي ٛؼجز ث٠ حبٓز هجْ اٛدبٕ ؿذٟ ٝ ػٜبٝيٚ ٗشسجي 

 ػجبسر سبيخ ؿذٟ ك٢شػز ٗي ؿٞد.اُش آيشٖ ٗٞسد ٛظش ساثب ٝاطٟ يب 

 دس ٓيؼز ٗزًٞس ٗـب١ذٟ ًشديذ سٝي آٙ داثْ ًٔيي ًٜيذ سب ٌٗٔت 

 ٗشث٠ًٞ دس ٛبحي٠ ػ٘ز ساػز ٛ٘بيؾ دادٟ ؿٞد.

 

 

 ١Helpِٜبٕ خؼشدٞ ٝ ٌٗبٓؼ٠ ػٜبٝيٚ اسائ٠ ؿذٟ دٜح د٠ً٘ سا ثش ثبالي دٜدشٟ 

 شح دادٟ ٗي ؿٞد:ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ.دس ريْ ايٚ دٜح د٠ً٘ ؿ

 Hide/Show:اص ايٚ د٠ً٘ ثشاي د٢ٜبٙ يب آؿٌبس ًشدٙ ٛبحي٠ ػ٘ز 

 چخ ًبدس ٗحبٝسٟ اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ.

 Back/Forward: ايٚ د٠ً٘ ؿ٘ب سا دس ثيٚ ػٜبٝيٜي ٠ً هجال ٌٗبٓؼ٠ 

 ًشدٟ ايذ خٔٞ ٝ ػوت ٗي ثشد.

 Options:ثب ًٔيي ثشسٝي ايٚ د٠ً٘ ُضي٠ٜ ١بيي دس اخشيبسؿ٘ب هشاس 

 ساثٌبسثشد.Printِيشد.ٗثالثشاي چبح ٗحشٞيبر ٛ٘بيؾ يبكش٠ ٗيشٞاٙ ُضي٠ٜٗي 

 Web Help:.ثبًٔيي سٝي آٙ ث٠ ػبيز ٗبيٌشٝػبكز ١ذايز ٗيـٞيذ 
 

 

 

 

 

 

 

 ومايش ي اختفاي تصايير صفحات يب
 كلحبر ٝثي ٠ً داساي سلبٝيش صيبد يب آيٌٞٙ ١بي ثضسٍ ١ؼشٜذ , ٌٗ٘ٚ اػز

ٞس دس كلح٠ ٛ٘بيؾ ًبٗذيٞسش ؿ٘ب ثبؿٜذ.ايٚ سلبٝيش اؿٔت اص ٛٞع آ٢ُي , آسٕ ؿشًش٢ب ٝ ػٜبكش سضئيٜي ٗي ثبؿذ ٝ ٗؼشٔضٕ ٗذر صٗبٙ صيبدي ثشاي ظ٢ 

ثبؿذ ٝ ٗٔضٕ ث٠  (Dial Up)ظ٢ٞس آ٢ٛب دس كلحبر ٝة ٗٞسدٛظش ُبػي اٝهبر چٜذاٙ هشٝسي ٛيؼز ثخلٞف اُش اسلبّ ؿ٘ب ث٠ ايٜششٛز اص ٛٞع سٔلٜي

 دشداخز كٞسر حؼبة سٔلٚ ثبؿيذ.

شسيت ؿشايي ٗشٝسُش ايٜششٛز اًؼذٔٞسس ايٚ اٌٗبٙ سا دس اخشيبس ؿ٘ب هشاس ٗي د١ذ ٠ً ٗبٛغ اص ٛ٘بيؾ يبكشٚ سلبٝيش ٗٞخٞد دس كلحبر ٝة ؿذٟ ٝ ث٠ ايٚ س

بيؾ دادٟ ٝ س٢ٜب ٗشٚ كلحبر ٝة سا ٛ٘ IEسا ثشاي ٛ٘بيؾ ػشيؼشش كلحبر ٗضثٞس كشا١ٖ ًٜيذ.١ِٜبٗي ٠ً ٝهؼيز ٛ٘بيؾ سلبٝيش سا ؿيش كؼبّ ٗي ًٜيذ,

يذ آيٌٞٙ ًٞچٌي سا ث٠ خبي ١ش يي اص سلبٝيش ٛ٘بيؾ ٗي د١ذ.دس ػيٚ حبّ دس كٞسر ثشخٞسد ث٠ كلح٠ ٝثي ٠ً ٗبيْ ث٠ ٛ٘بيؾ يبكشٚ سلبٝيش آٙ ١ؼش

صيشا اٝال ٜٗدش ث٠ سشػي ث٠ دّ ساٟ ٛذ١يذ  IEٗي سٞاٛيذ ٗدذدا ٝهؼيز ٛ٘بيؾ سلبٝيش سا كؼبّ ٛ٘بئيذ.سٞكي٠ ٗي ؿٞد اص ث٠ ًبس ثشدٙ ٌٗشس ايٚ ٝيظُي 

 كشك٠ خٞيي دس ٝهز ؿ٘ب ٗي ؿٞد ٝ ثبٛيب ثٌبسُيشي آٙ ثؼيبس آػبٙ اػز.دس صيش ٛحٟٞ اػشلبدٟ اص ايٚ هبثٔيز سا كشا ٗي ُيشيذ.

  اص ٜٗٞيTools  ُضي٠ٜInternet Options .سا اٛشخبة ًٜيذ 

  ٍسٝي ػشثشAdvanced ًٔيي ًشدٟ,ك٢شػز ُضي٠ٜ ١ب سا 

 ٗشٝس ٛ٘بئيذ ػذغ ١Multimediaبي  سب سػيذٙ ث٠ ُشٟٝ ُضي٠ٜ 

 سا ؿيش كؼبّ ٛ٘بئيذ.ثشاي ايٚ ٜٗظٞس سيي  Show pictureُضي٠ٜ 

 آٛشا ثب ًٔيي ثشداسيذ.

  سٝي د٠ً٘OK .ًٔيي ًٜيذ 

 ثشاي ث٠ ٛ٘بيؾ دسآٝسدٙ ٗدذد سلبٝيش دس س٘بٕ كلحبر ٝة ًبكي اػز
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  Show pictureٗشاحْ كٞم سا سٌشاس ًٜيذ ٝ ايٚ ثبس دس ٗشح٠ٔ دٕٝ ُضي٠ٜ  

 سا سيي ثضٛيذ)كؼبّ ًٜيذ(.

 چٜبٛچ٠ دغ اص ؿيش كؼبّ ؿذٙ ٝهؼيز ٛ٘بيؾ سلبٝيش ٗبيْ ث٠ ٗـب١ذٟ يي سلٞيش

 ثخلٞكذس يي كلح٠ ٝة ثبؿيذ ًبكي اػز سٝي سلٞيش ٗضثٞس ًٔيي ساػز 

 سا اص ٜٗٞي ظب١ش ؿذٟ ثشُضيٜيذ. Show pictureًشدٟ ٝ ُضي٠ٜ 

 

 جستجً در يل صفحٍ يب
ٞاٙ دس كلح٠ ٝثي ٠ً دس حبّ حبهش دس آٙ ٛ٘بيؾ دادٟ ؿذٟ اػز ثذٛجبّ ٠ً٘ٔ خبكي ػْ٘ خؼشدٞ سا اٛدبٕ داد ثــشاي ايٚ ٜٗظٞس ٗي س IEدسٗشٝسُش 

 اٛشخبة ٛ٘بئيذ. Editسا اص ٜٗٞي Find (on This Page)ًبكي اػز ُضي٠ٜ 

 دس ايٚ كٞسر دٜدشٟ اي ٌٗبثن ؿٌْ ٗوبثْ ظب١ش ٗي ؿٞد . ػجبسر ٗٞسد خؼشدٞ

  Find Nextٝاسد ًٜيذ.ػذغ ٗي سٞاٛيذ د٠ً٘  Find whatس هؼ٘ز سا ثبيذ د 

 سا ثلـبسيذ دس ايٚ حبٓز ثب ديذا ؿذٙ اٝٓيٚ ٗٞسد خؼشدٞ ٗشٞهق ٗي ؿٞد.ؿ٘ب 

 ٗي سٞاٛيذ ايٚ د٠ً٘ سا  ٗدذدا ثلـبسيذ سب ػْ٘ خؼشدٞ اص ٗحْ سٞهق ادا٠ٗ يبثذ.

 ٘بّ ًٜيذ.دس ايٚ دٜدشٟ ٗي سٞاٛيذ ثؼوي اص سٜظي٘بر سا ثشاي خؼشدٞ اػ

 ًجُت جستج(Direction)  : ثشاي اٛدبٕ خؼشدٞ ٗي سٞاٛيذ ثب اٛشخبة يٌي اص دٝ ُضي٠ٜUp يبDown  ث٠ سشسيت اص سٝث٠ ثبال يب ثبٓؼٌغ دس

 كلح٠ ثذٛجبّ ػجبسر ٗٞسد ٛظش خؼشدٞ ٛ٘بئيذ.

 Match whole word only: ؿذٟ اػز دسكٞسر اٛشخبة ايٚ ُضي٠ٜ ٠ً ث٠ ٗؼٜي سٌبثن س٘بٕ ٠ً٘ٔ ٗٞسد خؼشدٞ ثب ًٔ٘بر ديذا

ثذٛجبّ ًٔ٘بر ١٘ؼبٙ ثب ٗٞسد خؼشدٞ ثِشدد ٝ ًٔ٘بسي دس يي ثخـي ثب ٗٞسد خؼشدٞ ٗـششًبر داسٛذ ٛبديذٟ  IEٗــخق ٗي ًٜذ ٠ً 

 سا ٗي يـبثذthisًٝٔ٘بر ١٘ؼبٙ ثب IEٗي ُشديـذ ٝ ُضي٠ٜ ٗزًـٞس سا ٛيض اٛشـخبة ٛ٘ٞدٟ ايذ  thisُشكش٠ ٗي ؿٞد.ٗثال اُش ثذٛجبّ ٠ً٘ٔ

ٛيض خض ٗٞاسد يبكز ؿذٟ ث٠ ٛ٘بيؾ دس ٗي  thistleٛبديذٟ ُشكش٠ ٗي ؿٞد.دسكٞسسي٠ٌ ُضي٠ٜ ٗزًٞس اٛشخبة ٛـٞد  thistleًٔـ٘بسي ٛـظـيش  

 آيذ.

 Match case : ٍاُش حشٝف ثضس(Upper case) حشٝف ًٞچي ٝ(Lower case)  ٚدس ١ِٜبٕ خؼشدٞ ثشاي٘بٙ ا١٘يز داؿش٠ ثبؿذ اي

 ٜيٖ سب ٗٞاسد خؼشدٞ اص ٛظشثضسُي ًٝٞچٌي حشٝف ٛيض ٝاسػي ؿٞد.ُضي٠ٜ سا اٛشخبة ٗي ً

 

 جستجً در ايىتروت
آؿٜب ؿذيٖ  IEدس هؼ٘ش٢بي هجٔي ه٘ٚ آؿٜبيي ثب ايٜششٛز ٝ ٗٞاسد اػشلبدٟ آٙ, ثب ٛحٟٞ ٗشٝسكلحبر ٝثي ٠ً آدسع آ٢ٛب سا ٗي داٛؼشيٖ سٞػي ٛشٕ اكضاس

اُش ثذٛجبّ ػبيش٢بيي ثب ٗٞهٞػي “يب  ”؟اُش آدسع ػبيشي سا ٛ٘ي داٛؼشيذ چ٠ِٛٞ آٛشا ثيبثيذ ”بؿذ ٠ً. ؿبيذ سب ًٜٞٙ ايٚ ػٞاّ ث٠ ر١ٚ ؿ٘ب ٗشجبدسؿذٟ ث
 دس ايٚ ثخؾ ث٠ ػٞاالسي اص ايٚ ٛٞع دبػخ خٞا١يٖ داد.  ”؟خبف دس ايٜششٛز ١ؼشيذ چ٠ ثبيذ ثٌٜيذ

ؼبسي سا دُشُٞٙ ًشدٟ اػز.ثٌٞسي٠ٌ يي ٗحون ثشاي ديذا ًشدٙ اٗشٝصٟ ا١٘يز خؼشدٞ دس ايٜششٛز ث٠ اٛذاصٟ اي اػز ٠ً ؿيٟٞ سحويوبر سئٞسيي ٝ ٌٗبٓ

ثذٝٙ ٗل٢ٕٞ يي ٠ً٘ٔ يب سحوين ديشاٗٞٙ يي ٗجحث ػٔ٘ي دـيؾ اص ٗشاخؼ٠ ث٠ ًشبثخب٠ٛ ١ب,ٗشاًض داٛـِب١ي ٝ... ث٠ ايٜششٛز ٗشاخؼ٠ ٗي ًٜذ.چشا٠ً 

ي سٞاٛذ اًالػبر ٗٞسد ٛظش خٞد سا دس ٜٗضّ يب ٗحْ ًبس خٞد ثذػز كشف ١ضي٠ٜ صيبد ٝ اص دػز دادٙ صٗبٙ ٝ ًي ٗؼيش ١بي ًٞالٛي ثيٚ ٗشاًض ػٔ٘ي ٗ

 يٌي اص ٢ٗ٘ششيٚ ًبسثشد١بي ايٜششٛز ثبؿذ. Searchآٝسد.ايٚ اٗش ثبػث ؿذٟ اػز هبثٔيز خؼشدٞ يب 

ٗي ؿٞد ٠ً ثشاي  )ٗٞسٞس خؼشدٞ( اٛدبٕ ٗي ؿٞد.ٗٞسٞس خؼشدٞ ث٠ ػبيش٢بيي اًالمSearch Engineخؼشدٞ دس ايٜششٛز اص ًشين ػبيش٢بيي ثٜبٕ 

ثٌبس ُشكش٠ ٗي ؿٞد.اص ايٚ دغ ث٠ ايٚ ػبيز ١ب ٗٞسٞس خؼشدٞ ٛيض ٗي ُٞييٖ.دس حويوز ٗٞسٞس خؼشدٞ كلحبر  (key word)يبكـشٚ ٝاطٟ ١بي ًٔيذي

شدٞ هشاس ٗي د١ذ ٝ ٗٞخٞد دس ايٜششٛز سا ثشاػبع ٗشٚ يب ٗد٘ٞػ٠ اي اص ًبسًشش١بي ٝاسد ؿذٟ سٞػي ًبسثش ٠ً آٙ سا ٠ً٘ٔ ًٔيذي ٗي ٛبٗيٖ ٗٞسد خؼ

 .(Retrieve)ك٢شػز كلحبر ٝثي سا ٠ً حذاهْ يي ٠ٛٞ٘ٛ اص ٝاطٟ ًٔيذي سا دس آ٢ٛب يبكش٠ اػز ث٠ ٛ٘بيؾ دس ٗي آٝسد يب اكٌالحب ثبص ٗي ُشداٛذ

)خضٛذٟ( ٗي Crawlerًشاحبٙ ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ثشاي ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي خٞد ثشٛب٠ٗ ١بيي)سٝثبر ١بي ٛشٕ اكضاسي(ًشاحي ٗي ًٜٜذ٠ً ث٠ آ٢ٛب 

ح اػز ُٞيٜذ. ايٚ ثشٛب٠ٗ ١ب ًْ ايٜششٛز سا خؼشدٞ ٗي ًٜٜذ ٝ يي ثبٛي ثضسٍ اًالػبسي اص ًٔ٘بر ١ش كلح٠ سا ثب رًش ٗبخز رخيشٟ ٗي ًٜٜذ.دش ٝاه

ا ثشسػي ًشدٟ ٝ ٠ً صٗبٙ ًْ ًبٝؽ ٝة ثيؾ اص چٜذ ١لش٠ ٝ حشي چٜذ ٗبٟ ثٌّٞ ٗي اٛدبٗذ.ايٚ سٝثبس٢بي ٛشٕ اكضاسي دائ٘ب كلحبر ٗٞخٞد دس ٝة س

شد ٠ً ثب سـييشار خذيذ سا دس ثبٛي اًالػبسي ثجز ٗي ًٜٜذ ثٜبثشايٚ اًالػبر ٗٞخٞد دس ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ١٘يـ٠ ثشٝص ٗي ثبؿذ.آجش٠ ٛجبيذ كشاٗٞؽ ً
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اص چٜذ ٗئيبسد كلح٠ سٞخ٠ ث٠ ُؼششدُي كلحبر ٝة , ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ١٘يـ٠ س٘بٕ كلحبر ٗٞخٞد سا دٞؿؾ ٛ٘ي د١ٜذ اٗب ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ثيؾ 

 ٝة دس دٛيب ٝخٞد داسد خؼشدٞ دس دسكذ ًٞچٌي اص آٙ ٛيض ,ٗيضاٙ هبثْ سٞخ٢ي ٗي ؿٞد.

 دس ١ِٜبٕ خؼشدٞ ١٘يـ٠  ٌٛبر صيش سا ثخبًش داؿش٠ ثبؿيذ:

ٗي سٞاٛذ ث٠ اٛذاصٟ ثبيذ سٞخ٠ داؿش٠ ثبؿيٖ دس اًثش اٝهبر ث٠ ١ذف اكٔي ٛ٘ي سػيٖ ٝٓي حٞاؿي ٝ حٞآي ١ذف سا ديذا ٗي ًٜيٖ ٠ً ايٚ خٞد  .1

 ًبكي اسصؿٜ٘ذ ثبؿذ.

دس ثؼوي اص ٗٞاسد ٛشبيح خؼشدٞ ؿبْٗ اًالػبسي اػز ٠ً ١ذف خؼشدٞ ٛيؼشٜذ , اٗب احش٘بال ٗي سٞاٜٛذ خٞاة ػٞا٢ٓبي ُزؿش٠ ٝ يب آيٜذٟ  .2

 ؿ٘ب حّٞ ٗٞهٞع ٗٞسد ٛظش ثبؿٜذ.

آؿٜبيي ثب ايٚ صثبٙ دس يبكشٚ ٛشبيح خؼشدٞ ثؼيبس حبئض ا١٘يز  ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ اًثش ػبيش٢بي دٛيب ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي ٗي ثبؿٜذ , ٗيضاٙ .3

س اػز.اٗشٝصٟ ثذٝٙ آؿٜبيي ثب صثبٙ اِٛٔيؼي ٛ٘ي سٞاٛيذ خؼشدٞ ُش خٞثي دس ايٜشش ٛز ثبؿيذ.ث٢شش اػز ثخبًش داؿش٠ ثبؿيذ ثٜب ثش آخشيٚ آٗب

 دسكذ ػبيش٢بي دٛيب ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي ١ؼشٜذ. 81ثيؾ اص 

ثلٞسر ػ٘ٞٗي ًٔي٠ ػبيش٢ب سا خؼشدٞ ٗي ًٜٜذ,اٗب ثؼوي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞدس يبكـشٚ ثـؼوـي اص ٗـوـٞالر ٝ  اُشچ٠ ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ .4

 صٗــي٠ٜ ١بي خبف هٞي سش ١ؼشٜذ.ثٜبثشايٚ دس ١ِٜبٕ خؼشدٞي سخللي اص ٗٞسٞس١بي خبف اػشلبدٟ ًٜيذ.

 دس صيش سؼذادي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي ٌٗشح رًش ٗي ؿٞد.

 
 

 

 

 

 ثٌبس ثشيذ. Comششػي ث٠ ػبيش٢بي كٞم ٛبٕ آ٢ٛب سا ١٘شاٟ ثب دؼٞٛذ ثشاي دػ

 

 اوًاع مًتًرَاي جستجً
 ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ثشاػبع ٛٞع خؼشدٞ ث٠ ٗٞاسد صيش سوؼيٖ ٗي ؿٞٛذ:

 ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي ػ٘ٞٗي .1

 ٟٗٞسٞس١بي خؼشدٞي ػ٘ٞٗي ػبد 

 ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي ػ٘ٞٗي سشًيجي 

 .ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي سخللي2

  خؼشدٞي سخللي ثشٝٙ ػبيشيٗٞسٞس١بي 

 ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي سخللي دسٝٙ ػبيشي 

 

ث٠ ػبيش٢بيي اًالم ٗي ؿٞد ٠ً ثش سٝي ًٔي٠ كلحبر ايٜششٛز ث٠ دٛجبّ ٝاطٟ يب ػجبسر ٗٞسدٛظش خؼشدٞ سا اٛدبٕ ٗي :مًتًرَاي جستجًي عمًمي

ش دٝ ٠ٛٞ٘ٛ اٛذ ٠ٛٞ٘ٛ اّٝ ػبيش٢بي خؼشدٞي ػبدٟ ٗي ثبؿٜذ ٠ً هجال د١ذ ٝ كشكب ػبيش٢بيي ثب ٗٞهٞع خبف سا ٗذ ٛظش هشاس ٛ٘ي د١ذ.ايٚ ػبيش٢ب خٞد ث

.٠ٛٞ٘ٛ دٕٝ ػبيش٢بي خؼشدٞي سشًيجي ٗيجبؿٜذ ٠ً اص ػبيش  ...,٠ٛٞ٘ٛYahoo,Google,Altavista,Hotbot ١بيي اص آ٢ٛب ٗؼشكي ؿذٛذ ٗبٜٛذ 

 ػبيش٢ب ٗي سٞاٙ ث٠ ٗٞاسد ريْ اؿبسٟ ٛ٘ٞد.ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ثشاي ًبٝؽ دس كلحبر ايٜششٛز اػشلبدٟ ٗي ًٜذ اص ٢ٗ٘ششيٚ ايٚ 
 

 

 

 

 

 ٗٞسٞس خؼشدٞ سا ث٠ خذٗز ثِيشد. 17ث٠ يٌجبسٟ ٝ يب ثلٞسر اٛشخبثي ٗي سٞاٛذ  Savvysearchثؼٜٞاٙ ٗثبّ ٗٞسٞس خؼشدٞي ػ٘ٞٗي سشًيجي 

 

Google 

Hotbot 

Yahoo 

Northernlight 

Infoseek-Go 

 

Goto-Overture 

Lycos 

Askjeeves 

Looksmart 

Directhit 

Magellan 

Altavista 

MSN 

Webcrawler 

Excite 

Amazon 

Euroseek 

Thunderstone 

Netscape 

Galaxy 

Alltheweb 

About 

 
Search Engine 

 عمًمي تخصصي

 سادٌ تركيبي درين سايتي برين سايتي

www.Savvysearch.com                      www.Cyber411.com 

www.Dogpile.com    www.Profusion.com 

www.Mamma.com   www.Webtaxi.com 

www.Metacrawler.com  www.Allinone.com 
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ٗـخلي احشيبج ث٠ خؼشدٞي ٝاطٟ ٝ يب ١٘بٌٛٞس ٠ً اص ٛبٗـبٙ ديذاػز دس ٗٞاسدي ٠ً ساخغ ث٠ ٗٞهٞع خبف يب ػٖٔ  :مًتًرَاي جستجًي تخصصي

خؼشـدــــٞ  ػجبسر ثخلٞكي داسيذ اص ايٚ ٗٞسٞس١ب اػشلبدٟ خٞا١يذ ًشد.ايٚ ٗٞسٞس١ب دس دٝ ٠ٛٞ٘ٛ اٛذ دبسٟ اي اصآ٢ٛب ٗٞسد خؼشدٞ سا كوي دس ػبيز خٞد

 شيٚ ػبيش٢بي كشاُيش ٗي سٞاٙ ث٠ ٗٞاسد ريْ اؿبسٟ ٛ٘ٞد.اص ٢ٗ٘ش ٗي ًٜٜذ ٝ دبسٟ اي ٛيض ثلٞسر كشاُيش)ثشٝٙ ػبيشي( س٘بٕ ايٜششٛز سا ًبٝؽ ٗي ٛ٘بيٜذ.

 

 www.onelook.com خؼشدٞي ٝاطٟ ٛب٠ٗ ١ب

 www.buildernet.com ٢ٜٗذػي ػ٘شاٙ

 www.deltronix.com كٜبيغ ًبٗذٞصيز

 www.medsite.com دضؿٌي ٝ ث٢ذاؿز

 www.doctordirectory.com ٗشاًض دضؿٌي دس اٗشيٌب خؼشدٞي دضؿٌبٙ ٝ

www.healthplandirectory.com 

 www.rxlist.com خؼشدٞي داس١ٝب

 www.moneysearch.com ٗبٓي ٝ ثبصسُبٛي

 www.lawgurn.com حوٞم

 www.acses.com ًشبة

 www.download.com ٛشٕ اكضاس

 www.artresources.com ١ٜش

 www.sciseek.com ػٕٔٞ دبي٠ ٝ صيؼشي

 www.ditto.com ػٌغ ٝ سلبٝيش ١ٜشي

 

 ثؼوي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ٛيض ٝخٞدداسٛذ ٠ً ٛشبيح خؼشدٞ سا ث٠ صثب٢ٛبي ديِش ثش ٗي ُشداٜٛذ ٗبٜٛذ ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي ؿيش اِٛٔيؼي صيش. :تًجٍ

 www.debriefing.com كشاٛؼٞي

 www.heureka.com ٗدبسي

 www.Exploramexico.com اػذبٛيبيي

 www.parseek.com كبسػي

 اًثش صثب٢ٛب ,اص خ٠ٔ٘ كبسػي سا دـشيجبٛي ٗيٌٜذ. Googleٞس خؼشدٞي ػ٘ٞٗي الصٕ ث٠ رًش اػز ٗٞس

 جستجًي ملمات
ػذغ ثشاي  ثشاي اٛدبٕ يي خؼشدٞ دس اٝٓيٚ هذٕ ثبيذ يٌي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ سا ثب ٝاسد ًشدٙ آدسع آٙ دس ٛٞاس آدسع ايٜششٛز اًؼذٔٞسس اخشا ٛ٘بئيٖ

يب ًٔيي ثش سٝي  Enterسد ٛظشسا دس ٗٞسٞسخؼشدٞ ٝ دس ٗحْ ٗشث٠ًٞ سبيخ ٛ٘بئيٖ ػذغ ثب كـشدٙ ًٔيذ خؼشدٞي دس ايٜششٛز ثبيذ ٠ً٘ٔ يب ًٔ٘بر ٗٞ

 دس ايٚ ٗٞسٞس١ب ك٢شػز حبكْ اص خؼشدٞ ٛ٘بيؾ دادٟ ٗي ؿٞد. Searchد٠ً٘ 

 جستجًي عبارت َا
س ُشكش٠ ثبؿٜذ(الصٕ اػز ػجبسر ٗضثٞس سا داخْ يي ثشاي اٛدبٕ خؼشدٞ ثش اػبع يي ػجبسر)ٗد٘ٞػ٠ اي اص ٝاطٟ ١ب ٠ً ثب سشسيت خبكي دـز ػش١ٖ هشا

( هشاس د١يذ.ايٚ ٛٞع خؼشدٞ ٗؼ٘ٞال ثشاي يبكشٚ اًالػبر دس ٗٞسد اكشاد ,ػبصٗب٢ٛب ,اكٌالحبر , ػجبسار ثبثز ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس “خلز داثْ ًٞسيـٚ )

ٞسٞس خؼشدٞ ٗي سٞاٛيـذ كلـحبر حـبٝي آ٢ٛـب سا دس ايٜـششٛز ثيبثيـذ ٗي ُيشد.دس ايٜدب سٞخ٠ ؿ٘ب سا ث٠ چٜذ ٛٞع ػجبسر ٠ً ثب ٝاسد ًشدٙ آ٢ٛب دس يي ٗ

 ”Ministry of Defence“  “Edgar Allen Poe“                            “Manchester United “           خٔت ٗي ًٜيٖ.

)ثذٝٙ داثْ  Manchester Unitedشدٞ سا ثشاػبع ػجبسر اٗب چشا ثبيذ ػجبسس٢ب سا داخْ ًٞسيـٚ هشاس داد؟دبػخ ايٚ اػز ٠ً اُش ثشاي ٗثبّ يي خؼ

)٠ً س٢ٜب حبٝي يٌي اص اخضاي ػجبسر ٗضثٞس ١ؼشٜذ(ٛيض  United statesيب Manchester Councilًٞسيـٚ( اٛدبٕ د١يذ ٌٗ٘ٚ اػز ٗٞاسدي ٛظيش 

بسر , اً٘يٜبٙ حبكْ ٗي ًٜيذ س٢ٜب كلحبسي ثؼٜٞاٙ ثؼٜٞاٙ ٛشبيح خؼشدٞ ثبصُشداٛذٟ ؿٞٛذ.دس حويوز ثب هشاس دادٙ داثْ ًٞسيـٚ دس ًشكيٚ يي ػج

 ٛشبيح خؼشدٞ ثبصُشداٛذٟ ٗي ؿٞٛذ ٠ً:

 .ؿبْٗ س٘بٕ ٝاطٟ ١بي سـٌيْ د١ٜذٟ ػجبسر ٗٞسد ٛظش ١ؼشٜذ 

 .ؿبْٗ ٝاطٟ ١بيي ١ؼشٜذ ٠ً سشسيت آ٢ٛب ثب سشسيت ٝاطٟ ١ب دس ػجبسر ٗٞسد ٛظش يٌؼبٙ ثبؿذ 
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ٗٞسد خؼشدٞ هشاس دادٟ ايٖ.١٘بٌٛٞس  (www.google.com)دس ريْ سٞػي ٗٞسٞس خؼشدٞي ُُْٞسا  Manchester Unitedثؼٜٞاٙ ٗثبّ ػجبسر 

 كلح٠ ٠ً حبٝي ايٚ ػجبسر اػز دس ايٜششٛز ديذا ؿذٟ اػز.٠ً1,721,111 ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ سؼذاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 22 

ب ًٔيي ساػز ثشٝسي ١ش ديٞٛذ اص ايٚ ك٢شػز ٝ ك٢شػز كلحبر حبكْ اص خؼشدٞ دس ايٚ دٜدشٟ اص ايٜششٛز اًؼذٔٞسس ٛ٘بيؾ دادٟ ؿذٟ اػز حبّ ث

ٗي سٞاٙ آٙ كلح٠ سا دس يي دٜدشٟ خذيذ ٗـب١ذٟ ٛ٘ٞد.ثب سٞخ٠ ث٠ ًثشر كلحبر يبكز ؿذٟ دس دٜدشٟ  Open In New Windowاٛشخبة ُضي٠ٜ

IE س  دبئيٚ ثشسٝي ؿ٘بسٟ كلح٠ ثؼذي ٠ً ١ش ثبس دٟ ٗٞسد اص ٗٞاسد ديذا ؿذٟ ٛ٘بيؾ دادٟ ٗيـٞد ثشاي ادا٠ٗ ٛ٘بيؾ كلحبر ديذا ؿذٟ ًبكي اػز د

 حبٝي دٟ ٗٞسد يبكز ؿذٟ ديِش اػز ًٔيي ٛ٘بئيٖ.دس صيش ك٢شػز ايٚ كلحبر سا ثشاي خؼشدٞي اخيش ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملگرَاي جستجًي پيشرفتٍ
ثٌبسثجشيذ. ثشاي ايٚ ٜٗظٞس ثبيذ ١٘شاٟ ثب ٝاطٟ ٗٞسد  سا خ٢ز يبكشٚ يي ٝاطٟ يب ػجبسر (Advanced Search)ُب١ي الصٕ اػز سب خؼشدٞي ديـشكش٠ اي

ايٚ  ٛظش ًٔ٘بسي سا خ٢ز سا١ٜ٘بيي ٗٞسٞسخؼشدٞ اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.ايٚ ػِ٘ٔش١ب سوشيجب دس اًثش ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ٝخٞد داسٛذ.دس ايٜدب ث٠ ٢ٗ٘ششيٚ

 ػِ٘ٔش١ب اؿبسٟ ٗي ًٜيٖ.

 )ثشاػبع چٜذيٚ ٝاطٟ ٠ً آضاٗي ث٠ ١٘دٞاس ثٞدٙ آ٢ٛب ٝخٞد ٛذاسد,اٛدبٕ  اؿٔت ؿشايٌي ديؾ ٗي آيذ ٠ً ٗي خٞا١يذ خؼشدٞ سا :+)جمع

د١يذ. دس چٜيٚ ٗٞاهؼي اػشلبدٟ اص سٝؽ خؼشدٞي ػجبسر ١ب ٜٗبػت ٛخٞا١ذ ثٞد ٝ ثدبي آٙ ثبيذ اص ػِ٘ٔش خ٘غ)+(اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.ثؼٜٞاٙ 

 Shakespearٛبٕ ثشدٟ ؿــذٟ ,ٗيشٞاٙ اص خـؼشدٞي Hamletدس آٛـ٢ب اص حش٘باػـز ٝ  Shakespeareٗثبّ ثذٛجبّ كلحبسي ٠ً دس ٗٞسد  

+Hamlet    ٕاػشلبدٟ ٛ٘ٞد. دس ايٚ كٞسر كلحبر ٝثي ٠ً حبٝي ١ش دٝ ٝاطٟ كٞم ١ؼشٜذ ثؼٜٞاٙ ٛشيد٠ خؼشدٞ ثبصُشداٛذٟ خٞا١ذ ؿذ.١ِٜب

 اػشلبدٟ اص ػِ٘ٔش خ٘غ ث٠ ٌٛبر صيش سٞخ٠ ٛ٘بئيذ.

 ٝاطٟ)خ٠ٔ٘ ٗؼيبس(ٝخٞد ٛذاسد. ٛيبصي ث٠ سبيخ ػِ٘ٔش خ٘غ هجْ اص اٝٓيٚ.    1

 احشيبخي ث٠ ايدبد كبك٠ٔ خبٓي ثيٚ ػِ٘ٔش خ٘غ ٝ ٝاطٟ ثؼذ اص آٙ ٝخٞد ٛذاسد. .2

 ثذٛجبّ ١ش يي اص ٝاطٟ ١بي سـٌيْ د١ٜذٟ خ٠ٔ٘ ٗؼيبس,يي كبك٠ٔ خبٓي ايدبد ٛ٘بئيذ. .3

اٛج١ٞي حلّٞ ؿذٟ ثبؿذ ٝ ثخٞا١يذ ث٠ ٛشبيح  ٗؼ٘ٞال ػِ٘ٔش خ٘غ ثٌٞس خبف صٗبٛي ٗليذ اػز ٠ً ثب اٛدبٕ يي خؼشدٞ دس ٝة , ٛشبيح     

دهين سش ٝ ٗحذٝدسشي دػز يبثيذ.دس ايٚ حبٓز , ثب اكضٝدٙ يي يب چٜذ خضء ث٠ خ٠ٔ٘ ٗؼيبس ٠ً هجْ اص آ٢ٛب يي ػالٗز خ٘غ ٝخٞد داؿش٠ ثبؿذ 

 ANDًٜيذ.ثدبي + ٗي سٞاٙ اص ػِ٘ٔش ٗي سٞاٛيذ دا٠ٜٗ خؼشدٞ سا ٗحذٝد سش ًشدٟ ٝ ث٠ ايٚ سشسيت كوي اًالػبر خبف ٗٞسد ٛظش خٞد سا ديذا

 ٠ً يٌي اص ػِ٘ٔش١بي ٌٜٗوي اػز ٛيض اػشلبدٟ ٛ٘ٞد. 

 -  :)ُب١ي ٗبئيذ يي ٗٞسٞس خؼشدٞ كلحبسي سا ثيبثذ ٠ً حبٝي يي ٝاطٟ ٝ دس ػيٚ حبّ كبهذ يي ٝاطٟ ديِش ثبؿــذ.دس ايٜــــلٞسر )تفريك

اٛشظبس ٗي سٝد ٛشبيح خؼشدٞ دس ساث٠ٌ ثب    Ireland–Dublinٗثبّ ثب ثٌبس ثشدٙ  ( اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.ثؼٜٞاٙ  -ٗي سٞاٛيذ اص ػِ٘ٔش سلشين )

ٛ٘ي  Irelandدس ػبيش ًـٞس١ب )ثدض ايشٜٓذ(ثبؿٜذ.اٗبچٞٙ س٘بٕ كلحبسي ٠ً دس ٗٞسد ؿ٢ش دٝثٔيٚ ١ؼشٜذ ,حبٝي ٝاطٟ Dublinٌٗب٢ٛبيي ثٜبٕ 

 ثبؿٜذ  ٌٗ٘ٚ اػز دبسٟ اي اص ٛشيح ساخغ ث٠ دبيشخز ايشٜٓذ ثبؿذ.

ػ٘ٞٗب ػِ٘ٔش سلشين اص ًشين خبسج ًشدٙ ػجبسس٢بيي ٠ً ٗٞسد ٛظش ؿ٘ب ٛيؼشٜذ , ًؼت ٛشبيح ث٢شش دس خؼشدٞ سا سؼ٢يْ ٗي ًٜذ.دس ػيٚ حبّ 

ايٚ اٌٗبٙ دس اخشيبس ؿ٘ب هشاس دادٟ ٗي ؿٞد ٠ً ثب اػشلبدٟ اص سشًيت دٝ ػِ٘ٔش خ٘غ ٝ سلشين دس يي خ٠ٔ٘ ٗؼيبس ,خؼـــشدٞ ١بي ديچــيذٟ 

 ٛيض اػشلبدٟ ٛ٘ٞد.  ٠ً يٌي اص ػِ٘ٔش١بي ٌٜٗوي اػز NOTٗي سٞاٙ اص ػِ٘ٔش -ٛدبٕ د١يذ. ثدبي سشي سا ا
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 ~ (Tiled Sign) :  ُب١ي اٝهبر ٠ٛ س٢ٜب ثذٛجبّ يي ٠ً٘ٔ ًٔيذي ػْ٘ خؼشدٞ سا اٛدبٕ ٗي د١يذ ث٠ٌٔ ثذٛجبّ ٗششادك٢بي آٙ ٛيض ٗي

ؿٜبخش٠ ؿذٟ اػز اػشلبدٟ ٛ٘بئيٖ.ثؼٜٞاٙ Googleٗٞسٞس١بي خؼشدٞ اص خ٠ٔ٘ ٠ً دس ثؼوي  ~ُشديذ.ثشاي ايٚ ٜٗظٞس ٗي سٞاٛيٖ اص ػالٗز 

ٗي  (Cooking Information)ٝ اًالػبر آؿذضي (Nutrition)ٛظيش ػٖٔ سـزي٠ (Food Facts)ٗثبّ ثشاي خؼشدٞي اػشاس خٞساًي ١ب

 يذ.سا ثشاي ٛيْ ث٠ ٜٗظٞس ُلش٠ ؿذٟ سبيخ ٛ٘بئ food ~facts~سٞاٛيذ دس ٗٞسٞس خؼشدٞ ػجبسر

 بازٌ عذدي(Numrange) : ثؼٜٞاٙ ٗثبّ كشم ًٜيذ ٗي خٞا١يذ دخؾ ًٜٜذٟ دي ٝي دي(DVD Player)  ٚسب  251ثب هي٘شي ثي

دس ٗٞسٞس خؼشدٞ اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.اكٞال  DVD Player $250..300دالس سا خؼشدٞ ٛ٘بئيذ دس ايٚ كٞسر ثبيذ اص ايٚ ػِ٘ٔش ثلٞسر 311

ػذدي اػز ٠ً ٗي سٞاٛذ ١ش ثبصٟ اي اص اػذاد ٛظيش سبسيخ , هي٘ز , ٝصٙ ٝ..ثبؿذ.دهز ٛ٘بئيذ ٗٞسٞس  ُزاسدٙ ايٚ دٝ ٛو٠ٌ ٗجيٚ يي ثبصٟ

 خؼشدٞيي ٠ً ايٚ ػِ٘ٔش سا دس آٙ ثٌبس ٗي ُيشيذ آٛشا دـشيجبٛي ٛ٘بيذ.ُُْٞ ايٚ ػِ٘ٔش سا ٗيـٜبػذ.

 * (Astrisk) :  ًٔ٘ــبسي سا ٠ً ثب ًــ٠٘ٔ ًٔيذي سبيــخ ؿذٟ  دس ػ٘ز ساػز ٠ً٘ٔ ًٔيذي ٗٞسد خؼشـدٞ ٗي سٞاٛيذ *ثب سبيخ ػِ٘ٔش

سا ثيبثيذ.اص ايٚ  ...,Childhood,Childeren,Chidishٗي سٞاٛيذ ٗٞاسدي ٛظيش  *Childؿشٝع ٗي ؿٞد ثيبثيذ ثؼٜٞاٙ ٗثبّ ثب سبيخ 

 * * Lord”ٝ يب “George * Bush“ػِ٘ٔش ٗي سٞاٛيذ ثشاي ٗٞاسدي ٠ً ثخـي اص يي ػجبسر سا كشاٗٞؽ ًشدٟ ايذ ٛيض اػشلبدٟ ًٜيذ.سبيخ 

Flies”  ١ش ٠ً٘ٔ اي ٠ً دس ايٜششٛز ٝخٞد داسد ٗي  *دس يي ٗٞسٞس خؼشدٞ ثبػث ثشُـز دادٙ ٛشبيدي ٗي ؿٞد ٠ً دس آ٢ٛب ثدبي ػالٗز

 سٞاٛذ ثبؿذ.

 

 

 

 مًتًرَاي جستجًي زبان طبيعي
ٛ٘ٞدٟ اػز ٝ ث٠ ً٘ي آِٓٞسيشٖ ١بي خبف ,اٌٗبٙ ًشح ًشدٙ (AI)دبسٟ اي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي اٗشٝصي ثب سٌي٠ ثش ديـشكش٢بيي ٠ً ١ٞؽ ٗلٜٞػي

ٙ اِٛٔيـؼي ػٞاّ ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي ػبدٟ سا دس اخشيبس ًبسثشاٙ خٞد هشاس ٗي د١ذ.ًبسثشاٙ ثب ٗشاخؼ٠ ث٠ ايٚ ٗٞسٞس١بي خؼشدٞ ٝ ًشح ػـٞاّ خٞد ث٠ صثب

ٗي ثبؿذ. دس ايٜدب چٜذ ٠ٛٞ٘ٛ  WWW.ASK.COMبٙ ًجيؼي ػبيزػبدٟ ٗي سٞاٜٛذ دبػخ ٜٗبػت سا دسيبكز ٛ٘بيٜذ.يٌي اص ٗٞسٞس١بي خؼشدٞي صث

 اص ػٞاالر هبثْ ًشح دس ايٚ ٗٞسٞس خؼشدٞ سا ثيبٙ ٗي ًٜيٖ.
 

 

 

 

 

 

 

 (Email) پست النتريويل
 Emailؿٞد.دس ؿج٠ٌ خ٢بٛي ايٜششٛز ثٌبس سكز ٝ دس حبّ حبهش اص ٢ٗ٘ششيٚ اٌٗبٛبر ايٜششٛز ٗحؼٞة ٗي  Emailثشاي اٝٓيٚ ثبس 1985اثشذا دس ػبّ 

 يب دؼز آٌششٝٛيي ٗي ثبؿذ ٝ يٌي اص دشًبسثشد سشيٚ اٌٗبٛبر ايٜششٛز دغ اص ٝة ٗحؼٞة ٗي ؿٞد. Electronic Mailٗخلق ػجبسر

دٝ ٢ٗ٘ششيٚ اسصؽ ايٜششٛز دس ػشػز ثشهشاسي اسسجبى ٗي ثبؿذ.ٝهشي يي ٛب٠ٗ اص ًبٛب٢ٓبي سايح دؼشي اسػبّ ٗي ؿٞد,ٌٗ٘ٚ اػز حذاهْ دغ اص يٌي,

دس ٗذر صٗبٙ ً٘شش اص يي دهيو٠ دس كٜذٝم دؼشي ٗولذ هشاس ٗي ُيشد.دؼز آٌششٝٛيي ٠ٛ س٢ٜب كشايٜذ  ٠Email ٗولذ ثشػذ دس كٞسسي٠ٌ يي سٝص ث

ثدض  دؼز سا ٗشحّٞ ًشدٟ اػز ث٠ٌٔ سبثيش خبسم آؼبدٟ اي دس دٛيبي اسسجبًبر ٝ ػلش اًالػبر داؿش٠ اػز.ث٠ خشار ٗي سٞاٙ ُلز ٠ً ١يچ ٗو٠ٓٞ اي

 آٌششٝٛيي دس ديـجشد ػلش اًالػبر ٝ ػٞم دادٙ آٙ ث٠ د١ٌذٟ خ٢بٛي سب ايٚ حذ سبثيش ٛذاؿش٠ اػز .دؼز 

چٜذيٚ  اػشلبدٟ اص دؼز آٌششٝٛيي ث٠ هذسي آػبٙ ٝ ػ٢ْ آٞكّٞ اػز ٠ً اكشاد ٗجشذي ٛيض ٠ً دس ًّٞ ػ٘ش خٞد حشي يي ٛب٠ٗ ٛيض ٜٛٞؿش٠ اٛذ,سٝصا٠ٛ

خٞد سا ٗي ُـبيٜذ ٝ ٛب٠ٗ ١بي آٌششٝٛيٌي دسيبكشي سا ٗشٝس ٝ يب ثشاي ديِشاٙ اي٘يْ اسػبّ ٗي  (Email Box)ثبس كٜذٝم دؼز آٌششٝٛيي 

ٝ اٗٞس ًٜٜذ.اٗشٝصٟ ثؼيبسي اص ًبسٜٗذاٙ ػٔي سؿٖ دػششػي ث٠ ٝػبئي اص هجيْ كٌغ,سٔلٚ,ٗٞثبيْ...س٢ٜب دبػخِٞي ٛب٠ٗ ١بي آٌششٝٛيٌي خٞد ١ؼشٜذ 

 ششٝٛيي ػبٗبٙ ٗي د١ٜذ.ؿخلي ٝ اداسي خٞد سا اص ًشين دؼز آٌ

Who is the secretary general of UN?                              What is the temperature in Tehran? 

Where is the Capital of IRAN?                                       Who invented Plastic? 
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١ش كشد يب ؿشًشي ٗي سٞاٛذ يي آدسع دؼز آٌششٝٛيي ٜٗحلش ثلشد داؿش٠ ثبؿذ ثذيٚ ٗؼٜي ٠ً ايٚ آدسع دؼشي يٌشبػز.ايٚ آدسع ٗي سٞاٛذ ١ش 

 چيضي ثب هبٓت صيش ثبؿذ.

 وـام مـاربر @وـام ميـسبان 

 ثؼٜٞاٙ ٗثبّ آدسػ٢بي دؼز آٌششٝٛيي صيش سا دس ٛظش ثِيشيذ.

 

 

 

 

 اص يٌذيِش خذا ٗيـٞٛذ. @ٛبٕ ًبسثشي ٝ ٛبٕ ٗيضثبٙ ١٘يـ٠ سٞػي ػالٗز 

  :ٛبٕ ١بي ًبسثشي ٗؼ٘ٞال ػبدٟ ٝ ٗـخق ٗي ثبؿٜذ اؿٔت ؿشًش٢ب ٛبٕ خٞد ؿشًز ٝ يب سشًيجي اص ٛبٕ ًٞچي ٝ ٛبٕ خبٛٞادُي خٞد سا وام ماربر

ٝ ٗيشٞاٛذ ث٠ ١ش كٞسسي ثبؿذ آجش٠ ثخبًش داؿش٠ ثبؿيذ ٛبٕ ًبسثشي ثؼٜٞاٙ ٛبٕ ًبسثشي دس ٛظش ٗي ُيشٛذ.ث٢شحبّ ٛبٕ ًبسثشي اخشيبسي اػز 

 ٛ٘ي سٞاٛذ ؿبْٗ ٝيشُّٞ,كبك٠ٔ,دشاٛشض ٝ يب ًبسًشش١بي خبف ثبؿذ.

 وام ميسبان(Host): ٙٗيضثبٙ ٌٗبٙ كٜذٝم دؼشي سا ٗـخق ٗي ًٜذ.ايٚ ٗيضثبٙ ٗي سٞاٛذ يي ػبيز ٠ً اٌٗبEmail  سايـــِبٙ سا ث٠

ذ ثبؿذ ٝ يب يي ػبيز ٗشثٞى ث٠ يي ؿشًز,كشد,سػب٠ٛ ٝ...٠ً دس هجبّ دسيبكز يي ١ضي٠ٜ ثشاي يي ٗذر ٗؼيٚ ًبسثــشاٙ ػشه٠ ٗي ًٜ

ٝ  WWW.YAHOO.COM,ٗيضثبٛي ػبيز ٝ كٜذٝم دؼشي ٗشسجي ثب آدسع سا سوجْ ٗي ًٜذ.ثؼٜٞاٙ ٗثبّ دٝ ػبيز 

WWW.HOTMAIL.COM  ايِبٙ دؼز آٌششٝٛيي ث٠ ًبسثشاٙ ايٜششٛشي ٗي ٠ٛٞ٘ٛ اي اص ػبيش٢بيي ١ؼشٜذ ٠ً اهذإ ث٠ اسائ٠ خذٗبر س

 ٛ٘بيٜذ.

 

٘بئيذ.ثشخالف ١٘بٌٛٞس ٠ً سبًٜٞٙ حذع صدٟ ايذ ثبيذ ثشاي اسػبّ اي٘يْ آدسع ُيشٛذٟ سا ث٠ دسػشي ثذاٛيذ سب ثشٞاٛيذ ٛب٠ٗ سا ث٠ ؿخق ٗٞسد ٛظش اسػبّ ٛ

ز ٛب٠ٗ ث٠ ٗولذ ثشػذ, دس دؼز آٌششٝٛيي اؿشجبٟ ٛٞؿشٚ آدسع ٜٗدش دؼز ٗؼ٘ٞٓي ٠ً اُش آدسع سا ً٘ي اؿشجبٟ ثٜٞيؼيذ ثب سالؽ دؼشچي ٌٗ٘ٚ اػ

ث٠ ثشُـز خٞسدٙ آٙ ث٠ كٜذٝم دؼشي سبٙ ٗي ؿٞد ٝ يب ٛب٠ٗ اسػبٓي ؿ٘ب ث٠ دػز كشد ديِشي ٗي سػذ دغ دس ٛٞؿشٚ آدسػ٢ب ًبٗال دهز ث٠ خشج 

 د١يذ.

ٝ يب ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي سا ٗي سٞاٙ  WebMailبدٟ اص ثشاي ٗذيشيز كٜذٝم دؼز آٌششٝٛيي خٞد ٗؼ٘ٞال دٝ حبٓز ٝخٞد داسد.اػشل

ثب يٌذيِش ٗشلبٝر ٗي ثبؿٜذ اٗب ثب ٝخٞد سلبٝر ١ش دٝ ث٠ ًبسثشاٙ دس ٗذيشيز  WebMailدس ايٚ صٗي٠ٜ ٛبٕ ثشد.ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي كٜذٝم دؼشي ٝ

ٝ ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي  WebMailؿبٙ ً٘ي ٗي ًٜٜذ.سلبٝر اكٔي ثيٚ كٜذٝم دؼشي ٛظيش دسيبكز , اسػبّ , حزف,ٝ...ٛب٠ٗ ١بي آٌششٝٛيٌي 

اسػبّ,دسيبكز,حزف ٝ...ٛب٠ٗ ١بي آٌششٝٛيٌي خٞد  WebMailدس ايٚ اػز ٠ً ؿ٘ب ٗي سٞاٛيذ ث٠ ً٘ي  Microsoft Outlookكٜذٝم دؼشي ٛظيش

ٝ ثذٝٙ ٛيبص ث٠ سٜظيٖ خبكي اهذإ ث٠ اٛدبٕ ايٚ ًبس ٛ٘بييذ.اٗب  IEشاص ًشين ١ش ًبٗذيٞسشي ٠ً داساي اسلبّ ايٜششٛز اػز ٝ سٞػي ٗشٝسُش ايٜششٛز ٛظي

خٞد سا ثشاي ثبصثيٜي كٜذٝم دؼشي ػٞم ًٜيذ ٝ اص ًبٗذيٞسش  يي ٛشٕ اكضاس ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي ثبيذ هجْ اص اػشلبدٟ سٜظيٖ ؿٞد ٝ دس كٞسسي٠ٌ ٗحْ

 ذدا سٜظي٘بر اٛدبٕ ُيشد.ديِشي ايٚ ًبس سا اٛدبٕ د١يذ ثبيذ ثش سٝي ًبٗذيٞسش خذيذ ٛيض ٗد

ٛب٠ٗ ١بي ؿ٘ب  WebMailٝ ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي كٜذٝم دؼشي دس ايٚ اػز ٠ً دغ اص خٞاٛذٙ ٛب٠ٗ ١بي خٞد دس حبٓز  WebMailسلبٝر ديِش 

ثؼذا ٛيض ٗشٝس  ِش آ٢ٛب ساثش سٝي ػشٝس ثبهي ٗي ٗبٛذ ٝ ث٠ ًبٗذيٞسش ؿخلي سبٙ ٜٗشوْ ٛ٘ي ؿٞد ثٜبثشايٚ ؿ٘ب ٗي سٞاٛيذ اص سٝي ًبٗذيٞسش ٝ ٗحٔي دي

ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ث٠ كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب سا ث٠ ًبٗذيٞسشسبٙ ٜٗشوْ ٗي ًٜذ ٝ دغ اص آٙ ؿ٘ب  Outlookدٝثبسٟ ٛ٘بئيذ.اٗب ٛش ٕ اكضاس ١بي ٗذيشيشي ٛظيش 

اٛذٟ ؿذٟ هجٔي ٝخٞد ٛذاسد.ثٜبثشايٚ ٗي سٞاٙ ٗي سٞاٛيذ آ٢ٛب سا ٌٗبٓؼ٠ ٛ٘بئيذ دس ٛشيد٠ اص سٝي ًبٗذيٞسش١بي ديِش اٌٗبٙ دػششػي ٗدذد ث٠ ٛب٠ٗ ١بي خٞ

 سا ثلٞسر صيش ثشؿ٘شد. WebMailٗضايبي 

 ًبسثشكوي ثبيذ ٛبٕ ًبسثشي(User name) ٠ً٘ٔ ػجٞس ٝ(Password) .سا ثخبًش داؿش٠ ثبؿذ ٝ ٛيبص ث٠ سٜظيٖ ديِشي ٛيؼز 

  ٗي ثبؿذ.اص ًشين ١ش ًبٗذيٞسش ٗشلْ ث٠ ايٜششٛز ٝ ث٠ ً٘ي ٗشٝسُش ايٜششٛز هبثْ دػششػي 

 .اػشلبدٟ اص آٙ ػبدٟ ٗي ثبؿذ 

 .اص ًشين ١ش ػيؼشٖ ػبْٗ ٝ ٗشٝسُش ايٜششٛشي هبثْ اػشلبدٟ ٗي ثبؿذ 

ٝ ؿيشٟ ث٠ ًٜبس  Eudoraٝ يب ٠ًOutLook دس ثبال ػٜٞاٙ ؿذ ثبػث ٛ٘ي ؿٞد ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي ٛظيشWebMailآجش٠ ٗضايبي 

خٞد سا داسٛذ .ثؼٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ثشاي اسػبّ ٝ دسيبكز كبي٢ٔبي ثب حدٖ صيبد ,ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي ػشػز ثؼيبس  ُزاؿش٠ ؿٞد صيشا آ٢ٛب ٛيض ٗضايبي خبف

 ثيـششي داسٛذ ٝ ث٠ ساحشي دسيبكز ٝ اسػبّ اٛدبٕ ٗيـٞد.

 

Khorasan@asia.com 

info@ekhorasan.com 

Clickhelp@Jamejamonline.ir 

Msadabadee@Yahoo.com 
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ساٛبٕ Yahoo ٝHotmailسٞاٙ اصاػشلبدٟ ٗي ًٜٜذ ثؼٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ٗي WebMailاٗشٝصٟ اًثش ػبيش٢بيي ٠ً اي٘يْ سايِبٙ ث٠ ًبسثشاٙ ٗي د١ٜذ اص سٝؽ 

اي اص خذٗبر ثشد سؼذاد ػبيش٢بيي اص ايٚ ٛٞع ثؼيبس صيبد ٗي ثبؿذ ٠ً ثب ً٘ي خؼشدٞ دس ايٜششٛز ٗي سٞاٙ ٗٞاسد ديِشي سا يبكز.ثؼوي اص ػبيش٢ب ٛيض خذ

سا ٛبٕ  Yahooثؼٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ, ٗدذدا ٗي سٞاٙ  ثشاي اػشلبدٟ ًبسثشاٙ اص ػيؼشٖ ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي ١ضي٠ٜ اي سا دسيبكز ٗي ًٜٜذ WebMailسايِبٙ 

 آٙ سايِبٙ ٝٓي ػيؼشٖ ٗذيشيز ٛشٕ اكضاسي اؽ دٞٓي ٗي ثبؿذ. WebMailثشد ٠ً 

 

  Yahooپست النتريويني
ـش٢ـب ثب ُــٜدبٛذٙ ١٘بٌٛٞس ٠ً هجال ُلش٠ ؿذ دبسٟ اي اص ػبيش٢ب ثلٞسر سايِبٙ اٌٗبٛبر دؼز آٌششٝٛيٌي سا دس اخشيـبس ًبسثـشاٙ هشاس ٗي د١ـٜذ.ايٚ ػبي

اػز آ٢ُي ١بي سجٔيـبسي دس ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ؿ٘ب ٝ دس حبؿي٠ ١بي كلح٠ ٝة كٜذٝم دؼشي ث٠ ًؼت دسآٗذ ٗي دشداصٛذ.ػبيز يب١ٞ يٌي اص ػبيش٢بيي 

ٗي ُزاسد.ثشاي اػشلبدٟ اص ٠ً ػالٟٝ ثش اسائ٠ ٗٞسٞس خؼشدٞ ي ػ٘ٞٗي , اٌٗبٛبر ٗشٜٞع ديِشي ٛظيش دؼز آٌششٝٛيي سا ٛيض دس اخشيبس ًبسثشاٙ خٞد 

ٝ ٠ً٘ٔ  (Username)خذٗبر دؼز آٌششٝٛيي ايٚ ػبيز دس اثشذا ثبيذ اهذإ ث٠ ثجز ٛبٕ دس ايٚ ػبيز ٛ٘بييذ آِٛبٟ ثب دسيبكز ٛبٕ ًبسثشي

إ ث٠ ثجز ٛبٕ دس خٞد دػششػي داؿش٠ ثبؿيذ.دس ريْ ثلٞسر هذٕ ث٠ هذٕ اهذ (MailBox)ٗي سٞاٛيذ ث٠ كٜذٝم دؼز آٌششٝٛيي  (Password)ػجٞس

 ػبيز يب١ٞ ثشاي دسيبكز آدسع دؼز آٌششٝٛيي سايِبٙ ٗي ٛ٘بييٖ.

دس ٛٞاس آدسع ايٜششٛز اًؼذٔٞسس ٝ يب ١ش ٗشٝسُش ايٜششٛشي ديِش ٗي سٞاٛيٖ ث٠ ػبيز يب١ٞ ٗشاخؼ٠ ٛ٘بييٖ.   WWW.YAHOO.COMثب سبيخ آدسع 

 ًٔيي ٗي ًٜيٖ. سا يبكش٠ ٝ ثش سٝي آٙ Mailدس ثبالي كلح٠ ػبيز يب١ٞ آيٌٞٙ 
 

 

 

 Mailآيكًن 
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ٛيــض  mail.yahoo.comثب اٛدبٕ ًٔيي ثش سٝي ايٚ آيٌٞٙ كلح٠ خذيذي ثبص ٗي ؿٞد. ثشاي دػششػي ػشيؼشش ث٠ ايٚ كـلـح٠ ٗي سٞاٛيذ اص آدسع 

 ثجز ٛبٕ ٗشثٞى ث٠ كٜذٝم دؼشي خٞد سا دس كٞسسي٠ٌ هجال Username ٝ Passwordاػشلبدٟ ًٜيذ.دس ١ش دٝ كٞسر دس كلح٠ خذيذ ٗي سٞاٛيذ 

ث٠ كلح٠ كٜذٝم دؼشي خٞد ٝاسد ؿٞيذ.ًبسثشاٙ سبصٟ ٝاسد ٠ً هجال ثجز ٛبٕ ٌٛشدٟ اٛذ ٝ كٜذٝم دؼشي  Sign Inًشدٟ ايذ ٝاسد ٛ٘ٞدٟ ٝثب كـشدٙ د٠ً٘ 

 ًٔيي ٛ٘بيٜذ. Sign Up Nowثبيذ ثش سٝي د٠ً٘   ٛذاسٛذ

 دس ٛشيد٠ كلح٠ خذيذي دس دٜدشٟ ٗشٝسُش ايٜششٛز

 ًشد ٠ً داساي ػ٠ ػشٞٙ ٗيجبؿذ.خٞد ٗـب١ذٟ خٞا١يذ 

  Sign Up for Yahoo Mailدس ايٚ كلح٠ خ٠ٔ٘

 ٝ ثشسٝي د٠ً٘ ٗشث٠ًٞ ًٔيي ًٜيذ.  سا يبكش٠

 دهز ًٜيذ ثوي٠ اٌٗبٛبر اسائ٠ ؿذٟ دس ايٚ كلح٠ دٞٓي 

 ٗي ثبؿذ ثؼٜٞاٙ ٗثـبّ يب١ـٞ دس هجـبّ دسيبكـز ٗجٔــي 

 حبٓـز  ػبٓيـب٠ٛ , كـٜذٝم دؼـشي ثب اٌٗـبٛبر ثيـشش اص

 سايِبٙ دس اخشيبس ًـبسثشاٙ خـٞد ٗي ُـزاسد.ٗؼ٘ٞال 

 ٛحٟٞ دشداخز ٝخ٠ ٛيض اص ًشين ًبسس٢بي اػشــجبسي

 ٝ اص ًشين ايٜششٛز ٗي ثبؿذ.

 

 

 

 Sign Up for Yahooدغ اص ًٔيي ثش سٝي د٠ً٘ 

Mail ٟٝكلح٠ خذيذي ثبص ٗي ؿٞد ٠ً دس آٙ ثبيذ ػال 

 سخٞاػز ًٜٜذٟ ثشٗـخلبر كشدي ٝ ؿـٔي ًبسثشي ٠ً د

 كٜذٝم دؼشي اػز ,ٛبٕ ًبسثشي ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس دٓخٞاٟ ٛيض

 ٝاسد ؿٞد.ٝاسد ٛ٘ٞدٙ كحيح اًالػبر دس ايٚ هؼ٘ز 

 ثش ػ٢ذٟ ًبسثش اػز ٝ دس كٞسسي٠ٌ اًالػبر دسخٞاػشي

 سا ًبسثش اؿشجبٟ ٝاسد ٛ٘بيذٗـٌٔي دس ايدبد كٜذٝم دؼز 

 خٞد آٌششٝٛيي ثٞخٞد ٛ٘ي آيذ اٗب اُش ثؼذا ٠ً٘ٔ ػجٞس

 سا كشاٗٞؽ ٛ٘بيذ ٝ يب ٗـٌْ اٜٗيشي ثشايؾ ثٞخٞد آيذ 

 دس ١ِٜبٕ دسخٞاػز ٠ً٘ٔ ػجٞس ,ٗدذدا دبسٟ اي اص ايٚ 

ًبسي اًالػبر دٝثبسٟ اص ًبسثش دسخٞاػز ؿذٟ ٝ ثب دادٟ ١بي هجٔي ٗوبيؼ٠ ٗي ؿٞد ٝ دس كٞسر كحز ٠ً٘ٔ ػجٞس دادٟ ٗي ؿٞد دس ؿيش ايٚ كٞسر ١يچ 

ا ًبسثش ثبيذ ١٘ٞاسٟ اًالػبر صٗبٙ ثجز ٛبٕ سا ثخبًش داؿش٠ ثبؿذ دغ چ٠ ث٢شش ٠ً ايٚ اًالػبر ٝاهؼي ثبؿذ سب دسكذ كشاٗٞؽ ٛ٘ي سٞاٙ اٛدبٕ داد.ٓز

حبّ ثب ٝاسد ًشدٙ اًالػبر ٗٞسد دسخٞاػز , ٗحْ ١بي ٗٞسد ٛظــش سا دـش ًــٜيذ .دهز ًٜيذ هؼ٘ش٢بيي ٠ً دس ًٜبس خٞد ؿذٛؾ ٛيض دبئيٚ ثيبيذ.

٠ً دس ايٜدب اٛشخبة ٗي ًٜيذ دس حــويوز ثخـي اص آدسع دؼشي ؿ٘ب سا ثلٞسر  (Yahoo ID)بيذ حش٘ب دش ؿٞد.ٛبٕ ًبسثشي داسد ث *ػالٗز 

Yahoo ID@Yahoo.com   سـٌيْ خٞا١ذ داد. ايٚ ٛبٕ ثبيذ كشكب اص ًبسًشش١بي حشكي يب ػذدي ٝ يب صيش خي سـٌيْ ؿٞد دس ؿيش ايٜلٞسر

حلش ث٠ كشد ثٞدٙ ١ش آدسع دؼز آٌششٝٛيٌي ثشاي آُب١ي اص ػذٕ سٌشاس آدسع دؼشي اٛشخـبثي , ٗـي سـٞاٙ اص دًـ٘ـ٠ ٛبٗؼشجش خٞا١ذ ثٞد.ثب سٞخ٠ ث٠ ٜٗ

Check Availability Of This ID  ْحشف داؿش٠ ثبؿذ ٝ دس ه٘ٚ آٛشا ثخبًش  6اػشلبدٟ ٛ٘ٞد.دس ١ِٜبٕ اٛشخبة ٠ً٘ٔ ػجٞس دهز ًٜيذ حذاه

٠ سشًيجي اص اػذاد ٝ حشٝف ثبؿذ صيشا حذع صدٙ آٙ ثشاي ديِشاٙ ػخز سش ٗي ثبؿذ.ثضسُي ٝ ًٞچٌي حشٝف دس ثؼذبسيذ.ث٢شش اػز ٠ً٘ٔ ػجٞس ١٘يـ

 ٠ً٘ٔ ػجٞس ٢ٖٗ اػز.

 

 

 

 

 

 

 

در صًرتيكٍ قبال صىذيق پستي دريافت كردٌ ايذ وام 

 كاربري ي كلمٍ عبًر خًد را در ايه بخش يارد ومائيذ

كاربران تازٌ يارد در 

 ايىجا كليك ومايىذ
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شي ٝ دس ٛشيد٠ دس دبئيٚ ١٘يٚ كلح٠ ػْ٘ ايدبد كٜذٝم دؼ Submitدغ اص ٝسٝد اًالػبر دسخٞاػشي دس ٗحْ ١بي ٗشث٠ًٞ ,ثب كـشدٙ د٠ً٘ 

 اٛشخبثي ؿشٝع ٗي ؿٞد دس كٞسسي٠ٌ ػْ٘ ٗٞكويز آٗيض ثبؿذ دٜدشٟ اي ثلٞسر صيش ث٠ ٛ٘بيؾ دس ٗي آيذ. IDسخليق آدسع دؼشي ثب ٛبٕ 
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 يريد بٍ صىذيق پستي
ث٠ ايٚ ػبيز  سا سبيخ ًشدٟ ٝ دغ اص ٝسٝد WWW.YAHOO.COMثشاي ٝسٝد ث٠ كٜذٝم دؼشي دس ٛٞاس آدسع ٗشٝسُش ايٜششٛز اثشذا آدسع

ٛيض اٛدبٕ داد.دس كلح٠ خذيذ ٛبٕ   MAIL.YAHOO.COMسا اٛشخبة ٗي ٛ٘بئيٖ .١٘يٚ ػْ٘ سا ٗي سٞاٙ ثلٞسر ٗؼشويٖ ثب سبيخ Mailآيٌٞٙ

خٞد ٗي سٞاٙ ث٠ كــٜذٝم دؼــشي  Sign Inٝ يب ًٔيي ثش سٝي د٠ً٘  Enterًبسثشي ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس كٜذٝم دؼشي خٞد سا ٝاسد ًشدٟ ٝ ثب كـشدٙ ًٔيذ 

 ٝاسد ؿــذ.دهز ًٜيذ ٛبٕ ًبسثشي ؿ٘ب دس حويوز ١٘بٙ ٛبٕ دؼز آٌششٝٛيٌي ٝ كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب ٛيض ٗي ثبؿذ.

 
 دس كلح٠ ٗشثٞى ث٠ كٜذٝم دؼز آٌششٝٛيٌي خٞد سؼذادي د٠ً٘ ٝ ُضي٠ٜ ٗـب١ذٟ ٗي ًٜيذ ٠ً دشًبسثشدسشيٚ آ٢ٛب دس ريْ ٗؼشكي ٗي ؿٞد.

 Inbox : سػبٓي ديِشاٙ ث٠ ؿ٘ب ٗي ثبؿذ.ػذد خٔٞي آٙ ٗـخق ًٜٜذٟ سؼذاد ٛب٠ٗ ١بي خٞاٛذٟ ٛـذٟ كٜذٝم ٗحٔي ثشاي رخيشٟ ديبٕ ١بي ا

دؼشي ؿ٘ب ٗي ثبؿذ, يؼٜي ٌٗ٘ٚ اػز ٛب٠ٗ خٞاٛذٟ ٛـذٟ خذيذا دسيبكز ؿذٟ ثبؿذ ٝ يب هجال دسيبكز ؿذٟ اػز اٗب ؿ٘ب سب ًٜٞٙ آٛشا ِٛـٞدٟ 

ا ٗـب١ذٟ ًشد .ٛب٠ٗ ١ب ث٠ سشسيت دسيبكز دس كٜذٝم هشاس ٗي ُيشٛذ ػشٞٙ ١بي ٗي سٞاٙ ٗحشٞيبر كٜذٝم س Inboxايذ.ثب ًٔيي ثش سٝي 

Sender,Subject Date ,Size  ٗجيٚ كشػشٜذٟ ,ٗٞهٞع , سبسيخ دسيبكز ٝ حدٖ ٛب٠ٗ دسيبكشي اػز .ثشاي ٗـب١ذٟ ٗشٚ ٛب٠ٗ ١بي دسيبكشي

 ًبكي اػز ثش سٝي آٙ يٌجبس ًٔيي ٛ٘بئيذ سب آٙ ٛب٠ٗ ُـٞدٟ ؿٞد.
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 Draft :  ٚٗي سٞاٛيذ ديؾ ٛٞيغ ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي خٞد سا هجْ اص اسػبّ دس ايٚ ٗحْ رخيشٟ ٛ٘بئيذ ٝ ثؼذ ٝ ػش كشكز ثب ٝيشايؾ ًشدٙ اي

 ديؾ ٛٞيغ  آٙ سا اسػبّ ًٜيذ.

 Sent : ٞاٛيذ ثلٞسر ديؾ كشم ١٘يـ٠ يي ٛؼخ٠ اص ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ؿ٘ب ث٠ ديِشاٙ دس ايٚ ٗحْ ثبيِبٛي ٗيـٞد.دس كٞسر س٘بيْ ٗي س

 ايٚ ُضي٠ٜ سا خبٗٞؽ ٛ٘ٞدٟ سبيي ٛؼخ٠ اص ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ؿ٘ب دس ايٚ ٗحْ رخيشٟ ٛـٞد.

  Trash :  ٛب٠ٗ ١بيي سا ٠ً اص دسٝٙ كٜذٝم دؼشي خٞد ٝ يبBulk .حزف ٗي ًٜيذ ث٠ دسٝٙ ايٚ ٗحْ ٜٗشوْ ٗــي ؿٞدTrash 

هشاس داسد ٠ً ثب كـشدٙ آٙ ًٔي٠ ٗحشٞيبر ايٚ  Emptyي ثٜبٕ دس ٗحيي ٝيٜذٝص ػْ٘ ٗي ًٜذ.دس خٔٞي آٙ د٠ً٘ ا ١Recycle Binـ٘بٜٛذ

 يٌجبس ًٔيي ًٜيذ. Trashػٌْ صثب٠ٓ حزف ٗي ؿٞد ٝ ديِش ؿيش هبثْ ثبصُـز اػز.ثشاي ديذٙ ٗحشٞيبر آٙ ًبكي اػز ثشسٝي

 Bulk : ٗحٔي ثشاي رخيشٟ ١شصٛب٠ٗ ١ب(Spam) ٛ٢ب سا ثي كبيذٟ سـخيق ٗي ٗي ثبؿذ.١شصٛب٠ٗ ١ب ث٠ ٛب٠ٗ ١بيي اًالم ٗي ؿٞد ٠ً يب١ٞ آ

ٜٗشوْ ٗي ًٜذ.ٗؼ٘ٞال آ٢ُي ١بي سجٔيـبسي ثي ٗحشٞا ثخؾ اػظ٘ي اص اػذٖ ١ب سا سـٌيْ ٗي د١ٜذ.ًبسثشاٙ ٗي  Bulkد١ذ ٝ آ٢ٛب سا ث٠ دسٝٙ 

اػز ٠ً كٜذٝم  ديِشي ايٚ Mail Serverاػذٖ ١ب سا ٗـب١ذٟ ٛ٘بيٜذ.ػٔز اٛدبٕ ايٚ ػْ٘ اص ػٞي يب١ٞ ٝ يب ١ش  Bulkسٞاٜٛذ ثب ٗشاخؼ٠ ث٠ 

ٛب٠ٗ ١بي ٛبخٞاػش٠ اي سا دسيبكز ٗيٌٜيذ ٗي  (inbox)دؼشي كشد ثب ٛب٠ٗ ١بي ثي ٗحشٞا دش ٝ ؿٔٞؽ ٛـٞد.دس كٞسسي٠ٌ دس كٜذٝم دؼشي خٞد 

ًشدٟ ٝ ث٠ خُٔٞيشي  Inboxاػشلبدٟ ٛ٘ٞدٟ ٝ آٛشا ثؼٜٞاٙ ١شصٛب٠ٗ ث٠ يب١ٞ ٗؼشكي ًٜيذ سب اصايٚ ث٠ ثؼذ اص ٝسٝد آٙ ث٠  Spamسٞاٛيذ اص د٠ً٘ 

 ٜٗشوْ ٛ٘بيذ.  Bulkٗحن دسيبكز آٙ سا ث٠ 

 Folder :   دس خٔٞي ايٚ ػجبسر دٝ ُضي٠ٜAdd ٝEdit  سا ٗي سٞاٛيذ ٗـب١ذٟ ًٜيذ.ثٞػي٠ٔ ايٚ دٝ ُضي٠ٜ ٝ دس كٞسر س٘بيْ ٗي سٞاٛيذ ث٠

ٟ خٞد اهبك٠ ٛ٘بئيذ سب ٛب٠ٗ ١بي دٞؿ٠ خذيذي سا ثب ٛبٕ دٓخٞا (Inbox,Sent,Draft,Trash)ك٢شػز ٛ٘بيؾ دادٟ ؿذٟ دس كٜذٝم دؼشي 

 ٗٞسدٛظشسبٙ سا ثلٞسر دػش٠ ثٜذي ؿذٟ دس دسٝٙ ايٚ دٞؿ٠ ١بي ػلبسؿي رخيشٟ ٛ٘بئيذ.

 Compose : .اص ايٚ د٠ً٘ ثشاي ٛٞؿشٚ ٝ اسػبّ يي ٛب٠ٗ خذيذ اػشلبدٟ ًٜيذ 

 Search Mail : ٗٞخٞد دس كٜذٝم دؼشي خٞد اػشلبدٟ  اص ايٚ د٠ً٘ ٗي سٞاٛيذ ثشاي خؼشدٞي يي ٠ً٘ٔ يب ػجبسر دس دسٝٙ ٛب٠ٗ ١بي

 ًٜيذ.

 Check Mail :  اص ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيذ ثشاي اًالع يبكشٚ اص دسيبكز ٛب٠ٗ ١بي خذيذ ٝ ١ِٜبٗي٠ٌ دس دسٝٙ كٜذٝم دؼشي خٞد ١ؼشيذ

 اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ.

 NotePad :  ايٚ ػشثشٍ سا ثشاي ٛٞؿشٚ يبدداؿز(Note) .ٝيشايؾ آٙ ثٌبس ثشيذ ٝ 

 Calendar : ٘بٜٛذ يي ػش سػيذ ٗؼ٘ٞٓي اػز . ٗي سٞاٛيذ آٛشا ثشاي اٛدبٕ ًبس١بي سٝصٗشٟ ٝ هشاس ٗالهبر ١بي خٞد سٜظيٖ ٛ٘بئيذ.١ 

 Addresses : .ثشاي اػشلبدٟ اص دكششچ٠ آدسع ١بي دؼشي ٝ ٗذيشيز آٙ ٗي سٞاٛيذ ايٚ ُضي٠ٜ سا ثٌبس ثشيذ 

 Reply : ٠ كشػشٜذٟ دبػخ د١يذ ٗي سٞاٛيذ ثب ًٔيي ًشدٙ ثش سٝي ايٚ د٠ً٘ ٠ً دس دغ اص ُـٞدٙ ٛب٠ٗ دسيبكشي دس كٞسسي٠ٌ ٗي خٞا١يذ ث

 ٛب٠ٗ سا اسػبّ ٛ٘بئيذ. Sendهؼ٘ز ثبالي ٛب٠ٗ دسيبكشي هشاس داسد ث٠ آٙ ٛب٠ٗ دبػخ د١يذ ٝ ػذغ ثب ًٔيي ثش سٝي د٠ً٘

 Forward : ٛ ّ٘بئيذ ٗي سٞاٛيذ سٞػي ايٚ د٠ً٘ ًْ دس كٞسسي٠ٌ ٛب٠ٗ دسيبكشي خٞد سا ٗي خٞا١يذ ثشاي ؿخق ٝ يب اؿخبف ديِشي اسػب

 ٗحشٞاي ٛب٠ٗ دسيبكشي سا ثشاي ديِشاٙ اسػبّ ٛ٘بئيذ.

 

 

 

 ارسال وامٍ
سا ثيبثيذ ٝ ثش سٝي آٙ ًٔيي ٛ٘بئيذ.دغ اص چٜذ ثبٛي٠ كلح٠ خذيذي ُـٞدٟ خٞا١ذ ؿذ.ثشاي اسػبّ  Composeدغ اص ٝسٝد ث٠ كٜذم دؼشي د٠ً٘ 

 ثٜٞيؼيذ. Subjectٝاسد ٛ٘بئيذ.ٗٞهٞع ٛب٠ٗ اسػبٓي سا ٛيض دس هؼ٘ز  Toيٚ آدسع سا دس هؼ٘ز ٛب٠ٗ ث٠ يي آدسع دؼز آٌششٝٛيي ثبيذ ا
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ثيؾ اص چٜذ آدسع دؼشي سا ٝاسد ًشد آجش٠ ثبيذ ايٚ آدسػ٢ب سا  Toدس كٞسسي٠ٌ ثخٞا١يٖ ٛب٠ٗ اسػبٓي ث٠ چٜذيٚ ٛلش كشػشبدٟ ؿٞد ٗي سٞاٛيٖ دس هؼ٘ز 

 د.اص ١ٖ خذا ًش (,)سٞػي ػالٗز ٝيشُّٞ

ٗخلق  ADD CC (CCُب١ي اٝهبر ٗي خٞا١يٖ ١ِٜبٕ اسػبّ يي ٛب٠ٗ, ث٠ ؿخق ديِشي يي سٝٛٞؿز اسػبّ ٛ٘بئيٖ دس ايٜلٞسر اص د٠ً٘ 

Carbon Copy  ث٠ ٗؼٜي سٝٛٞؿز(اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ ٝ آدسع كشدي سا ٠ً ثبيذ سٝٛٞؿز ث٠ ٝي اسػبّ ؿٞد دس ثخؾCC  سبيخ ٗي ًٜيٖ.ًؼي ٠ً

 ٗي ًٜذ اص ك٢شػز اكشادي ٠ً ٛب٠ٗ ثشاي آ٢ٛب اسػبّ ؿذٟ اػز اًالع داسد. سٝٛٞؿز ٛب٠ٗ سا دسيبكز

ٓز اص دس دبسٟ اي اص ٗٞاسد ثبيذ ث٠ كشدي سٝٛٞؿز اسػبّ ؿٞد ٝ ديِشاٙ اص دسيبكز ٛب٠ٗ سٞػي ٝي اًالع ٛذاؿش٠ ثبؿٜذ)سٝٛٞؿز ٗحشٗب٠ٛ(دس ايٚ حب

ADD BCC (BCC ٗخلقBlind Carbon Copy اػشلبدٟ ٗي ًٜيٖ دس اي) حبٓز ؿخلي ٠ً آدسػؾ دس هؼ٘ز ٚBCC  ٛٞؿش٠ ؿذٟ اػز يي

 ٛؼخ٠ اص ٛب٠ٗ سا دسيبكز ٗي ًٜذ ٝٓي ديِشاٙ اص ايٚ ٗٞهٞع اًالػي ٛذاسٛذ.

ػشلبدٟ دس هؼ٘ز ثذ٠ٛ ٛب٠ٗ ٗي سٞاٙ ٗشٚ ٛب٠ٗ ٗٞسد ٛظش سا سبيخ ًشد.اص اثضاس ٗٞخٞد ٛيض ٗي سٞاٙ ثشاي سـييش اٛذاصٟ ,كٞٛز ٝ سَٛ ٗشٚ اسػبٓي ا

 Multilanguageذ.ٗشٚ ٛب٠ٗ ث٢شش اػز ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي سبيخ ؿٞد.دس كٞسسي٠ٌ اص ٝيٜذٝص ػشثي يب كبسػي ٝ يب چٜذصثب٠ٛ)ٛ٘بئي

ٛيض ثبيذ يٌي اص ٝيٜذٝص١بي كٞم سا داؿش٠ ثبؿذسب ٗشٚ كبسػي  Mailاػشلبدٟ ٗي ًٜيذ,اٌٗبٙ سبيخ كبسػي سا ٛيض داسيذ اٗب ُيشٛذٟ XPٝ2111(ٛظيش

اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ ٛحٟٞ  Tahomaٛظيش  Unicodeر كحيح ٗـب١ذٟ ٛ٘بيذ.آجش٠ ثشاي ؿٔج٠ ثش ٗـٌْ كٞم ٗي سٞاٛيذ اص كٞٛش٢بي اسػبٓي ؿ٘ب سا ثلٞس

 Copyسبيخ ًٜيذ ٝ دس ٢ٛبيز ثب  Tahomaٛب٠ٗ خٞد سا ثب كٞٛز  WordPadيب  Wordػْ٘ ث٠ ايٚ كٞسر اػز ٠ً اثشذا دس يي ٝيشايـِش ٛظيش 

ٝPaste  ٛ٘ٞدٙ آٙ دس ثذ٠ٛEmail  ٝ خٞد اهذإ ث٠ اسػبّ ٛ٘بئيذ دس ايٜلٞسر ُيشٛذٟ ثب ١ش ٝيٜذٝصي ٗي سٞاٛذ ٗشٚ ٛب٠ٗ ؿ٘ب سا كبسػي ٗـب١ذٟ ًٜذ

 ؿ٘ب ديِش ِٛشاٛي سػٖ آخي كبسػي سا ٛخٞا١يذ داؿز.

 اُش ساٟ كٞم سا ػخز ٗي داٛيذ ٗي سٞاٛيذ ث٠ ً٘ي آلجبي اِٛٔيؼي خ٘الر كبسػي خٞد سا سبيخ ٛ٘بئيذ ٗثال
Salam ,agar az hale ma miporsi malali nist joz doori shoma ke an ham be omide ….. 

 ٛب٠ٗ خٞد سا اسػبّ ًٜيذ. Sendدغ اص سبيخ ٗشٚ ٗٞسدٛظش ثب كـشدٙ د٠ً٘ 

اسػبّ ٛب٠ٗ اي ثب دس كٞسسي٠ٌ آدسع ٝ يب آدسع ١بي دؼشي ٠ً ٛب٠ٗ ث٠ آ٢ٛب اسػبّ ٗي ؿٞد كحيح ثبؿذ ثب ديـبٗي ٗٞاخ٠ ٛ٘ي ؿٞيذ اٗب اُش ثؼذ اص 

 ؿ٘ب ث٠ ٗولذ ٛشػيذٟ اػز.  Emailدسيبكز ًشديذ ٛـبٙ د١ٜذٟ ايٚ اػز ٠ً  Failure Deliveryٝ يب  Undeliverable mailٗو٘ٞٙ 

 

 

 (Attach)ضميمٍ مردن

ر ُيشٛذٟ ١٘شاٟ ثب ٛب٠ٗ ,كبيْ سا ٛيض ُب١ي اٝهبر ثبيذ ١٘شاٟ ثب اسػبّ ٛب٠ٗ ث٠ ؿخق ٗٞسد ٛظش , كبئي ٛظيش ػٌغ,كذا ٝ...سا ه٘ي٠٘ ٛب٠ٗ ًشد.دس ايٚ كٞس

 ًٔيي ًٜيٖ سب كلح٠ اي ثلٞسر صيش ُـٞدٟ ؿٞد. Attach Fileدسيبكز خٞا١ذ ًشد.ثشاي اكضٝدٙ ه٘ي٠٘ ث٠ ٛب٠ٗ اسػبٓي سبٙ ثبيذ ثش سٝي هؼ٘ز 

كبيْ ٗٞسد ٛظش  Browseشلبدٟ اص د٠ً٘ ٛب٠ٗ ًشد.ثشاي ايٚ ًبس ثب اػ  كبيْ ٗخشٔق سادس كٞسر ٛيبص ه٘ي٠٘ ١5٘بٌٛٞس ٠ً دس ؿٌْ ديذاػز ٗي سٞاٙ 

 خٞد 
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 سا ثلـبسيذ.دغ اص ٗذر Attach Filesسا اص سٝي ًبٗذيٞسش ثيبثيذ ٝ دس دبيبٙ د٠ً٘ 

 ًٞسب١ي )ايٚ صٗبٙ ثؼشِي ث٠ حدٖ كبيْ ٝ يب كبي٢ٔبي ه٘ي٠٘ داسد(.كبي٢ٔب ث٠ ٛب٠ٗ 

 ــحبم سا دس ايٚ حــبٓز , ػْ٘ آــ Doneآحبم ٗي ؿٞٛذ.ثب كـــــشدٙ د٠ً٘  

 سبئيذ ٗي ًٜيٖ ٝ ث٠ هؼ٘ز اسػـبّ ثبص ٗي ُشديـٖ دس دبيبٙ ًـبس ٛيض ثب ًٔيــي

 ٗشٚ ٛب٠ٗ ث٠ ١٘شاٟ كبيْ ١بي ه٘ي٠٘ ث٠ آدسع دؼشي ٗولذ Sendثش سٝي د٠ً٘  

 اسػبّ ٗي ؿٞد ٝ دس ٗولذ ٛيض ؿخق ٗٞسدٛظش ٗي سٞاٛذ كبيْ ١بي دسيبكشي دس 

 ٛ٘بيذ. Downloadكٜذٝم دؼشي خٞد سا  

 ثب يي (inbox)ٛب٠ٗ ١بي دسيبكشي ٠ً داساي ه٘ي٠٘ ثبؿٜذ دس كٜذٝم دؼشي 

 دس ًٜبس ٗٞهٞع آٙ ٗـخق ٗي ؿٞد. ػالٗــز ُشاكيٌي ث٠ ؿٌْ 
 

 

 

 

 

 

 

Mail Options 
 

م دؼشي خٞد ػ٘ز ساػز كٜذٝم دؼشي يب١ٞ هشاس ُشكش٠ اػز ٗي سٞاٙ دبسٟ اي اص سٜظي٘بر سا ٛؼجز ث٠ كٜذٝ-سٞػي ايٚ ُضي٠ٜ ٠ً دس ُٞؿ٠ ثبال

كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب ٗي ثبؿذ.دغ اص ًٔيي ثش سٝي ايٚ ُضي٠ٜ دٜدشٟ اي ثلٞسر صيش ُـٞدٟ  (Pasword)اػ٘بّ ًشد. ٢ٗ٘ششيٚ آ٢ٛب سـييش سٗض ٝسٝد

دس ايٚ ٜٗٞ  Mailسا دس هؼ٘ز ػ٘ز چخ كلح٠ ٗـب١ذٟ ًٜيذ.ثلٞسر ديؾ كشم ُضي٠ٜ  Optionsخٞا١ذ ؿذ.دس ايٚ دٜدشٟ ٗي سٞاٛيذ ٜٗٞي 

 ٗي ثبؿذ. Account informationة ؿــذٟ اػز اٗـب دشًبسثشد سشيٚ ُضي٠ٜ ١ب دس ايٚ ٜٗٞ اٛشخب
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 اؿبسٟ ٗي ًٜيٖ . Mailدس ايٜدب ث٠ ػٜبٝيٚ هبثْ سٜظيٖ دس ُضي٠ٜ 

 Spam Protection : سٞػي ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيذ ١شصٛب٠ٗ ١بي(Spam) ب سٜظي٘بر ٗٞسد ٛظش اسػبٓي ث٠ ػٞي كٜذٝم دؼشي خٞد ث

 ٗذيشيز ًٜيذ.

 Block Address : .سٞػي ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيذ آدسػ٢بيي سا ث٠ًٞٔ ًٜيذ سب اص ػٞي آ٢ٛب اي٘يْ دسيبكز ٌٜٛيذ 

 Filters :  ٙث٠ ً٘ي آٙ ٗي سٞاٙ ثلٞسر خٞدًبس اي٘يْ ١ب سا ث٠ داخْ يي دٞؿ٠ خبف ١ذايز ًشد ٝ يب اي٘يْ خٞد سا ثشسٝي ٗٞثبيْ سب

 ًٜيذ)دس اي٘يْ سايِبٙ ٝخٞد ٛذاسد(.دسيبكز 

 General Preferences : سٞػي ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيذ ؿٌْ ظب١شي كٜذٝم دؼشي خٞد سا سٜظيٖ ٛ٘بئيذ.١٘چٜيٚ ثٞػي٠ٔ سٜظي٘بر

اص ديِش  ؿخلي ٠ً ٛب٠ٗ سا دسيبكز ٗي ًٜذ)ُيشٛذٟ ٛب٠ٗ( سـييش داد. Senderٗٞخٞد دس ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٙ ٛبٕ كشػشٜذٟ سا ٠ً دس ػشٞٙ 

ٗيجبؿذ.ثلٞسر ٗؼّ٘ٞ دغ اص ثبص ًشدٙ يي ٛب٠ٗ دسيبكشي دسكٞسسي٠ٌ هلذ دبػخِٞيي ث٠ آٙ سا  Reply toسٜظي٘بر ايٚ هؼ٘ز آدسع 

سا  (Reply)سا ٗيلـبسيذ ٝ دبػخ ٛب٠ٗ دغ اص سبيخ ث٠ آدسع كشػشٜذٟ اسػبّ ٗي ؿٞد.دس ايٜدب ٗي سٞاٙ آدسع دبػخِٞييReplyداسيذ د٠ً٘ 

 د ٠ً دبػخ ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ؿ٘ب اص ػٞي ُيشٛذُبٙ ٛب٠ٗ ث٠ يي آدسع ديِش كشػشبدٟ ؿٞد.ًٞسي سٜظيٖ ًش

 Signature :  ثٞػي٠ٔ ايٚ ُضي٠ٜ ٗي سٞاٛيذ ث٠ اٛش٢بي ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي خٞد اٗوبيي سا ه٘ي٠٘ ًٜيذ.ايٚ اٗوب ٗي سٞاٛذ يي ػجبسر ثب كٞٛز

 ٝ سَٛ دٓخٞاٟ ؿ٘ب ثبؿذ.

 Vacation Response : خِٞيي ث٠ ٛب٠ٗ ١بيي ٠ً دس ٗذر ٗؼبكشر ؿ٘ب ٝ ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ ايٜششٛز ثشاي دبػخِٞيي ث٠ ٛب٠ٗ ١بي ثشاي دبػ

٠ ٝاسدٟ دػششػي ٛذاسيذ ٗي سٞاٛيذ اص ايٚ ُضي٠ٜ اػشلبدٟ ًٜيذ.ثب ٗـخق ًشدٙ يي ثبصٟ صٗبٛي ٝ يي ٗشٚ اص هجْ سؼشيق ؿذٟ ٗي سٞاٛيذ ث٠ ٛبٗ

ثذٝٙ ِٛشاٛي دبػخ د١يذ.١٘چٜيٚ ٗي سٞاٛيذ دبػخ ٝيظٟ اي سا ثشاي يي آدسع ٗـخق اص هجْ ١بي ٝاسدٟ دس صٗبٙ ٗؼبكشر ثلٞسر خٞدًبس ٝ 

 سٜظيٖ ٛ٘بئيذ ٝ دس كٞسسي٠ٌ ٛب٠ٗ اص آٙ آدسع ث٠ كٜذٝم سبٙ ٝاسد ؿذ خٞاة اص ديؾ سؼييٚ ؿذٟ ؿ٘ب ثشايؾ اسػبّ ؿٞد.

 Block Address : آ٢ٛب سا ٛذاسيذ ٗي سٞاٛيذ ٛب٠ٗ ١بي ٝاسدٟ اص ػٞي ايٚ  ثب ٗـخق ًشدٙ آدسػ٢بيي ٠ً س٘بئي ث٠ دسيبكز اي٘يْ اص ػٞي

 آدسػ٢ب سا ثلٞسر خٞدًبس حزف ًٜيذ ٝ ػ٘ال ٛب٠ٗ اي اص ػٞي آدسػ٢ب ٗـخق ؿذٟ دسيبكز ٛخٞا١يذ ًشد.

بسي ٠ً ١ِٜبٕ ٗي ثبؿذ ٠ً ثشاي سـييش ٝ ٝيشايؾ دبسٟ اي اص اًالػ Optionsٛيض يٌي ديِش اص ُضي٠ٜ ١بي ٜٗٞي   Account informationُضي٠ٜ 

ؼشي , ثجز ٛبٕ دس يب١ٞ ثشاي دسيبكز كٜذٝم دؼشي ٝاسد ًشدٟ ايذ ثٌبس ٗي سٝد. ايٚ اًالػبر ؿبْٗ ٗٞاسدي ٛظيش اًالػبر ؿخلي,٠ً٘ٔ ػجٞس كٜذٝم د

ايٚ هؼ٘ز اػشلبدٟ  آدسع ٝ... ٗي ثبؿذ ٠ً آجش٠ ٢ٗ٘ششيٚ آ٢ٛب ١٘بٙ ٠ً٘ٔ ػجٞس ٗي ثبؿذ.ثٜبثشايٚ دس كٞسر ٛيبص ثشاي سؼٞين ٠ً٘ٔ ػجٞس خٞد اص

يٌجبس ًٔيي ًٜيذ.دغ اص چٜذ ٓحظ٠ كلح٠ اي ثلٞسر صيش ُـٞدٟ  Account informationًٜيذ.ثشاي ٝسٝد ث٠ ايٚ ثخؾ ًبكي اػز ثش سٝي ُضي٠ٜ 

شدٙ ًٔيذ يب كـ Continueٗي ؿٞد ٝ اص ؿ٘ب ٠ً٘ٔ ػجٞس كٜذٝم دؼشي سا دسخٞاػز ٗي ًٜذ دغ اص ٝاسد ًشدٙ ٠ً٘ٔ ػجٞس ثب ًٔيي ثش سٝي د٠ً٘ 

Enter  اص كلح٠ ًٔيذ ٗي سٞاٛيذ ث٠ كلح٠ اكٔي ٠ً ٗحٔي ثشاي ٝيشايؾ ٌٗبٓت ُلش٠ ؿذٟ دس ثبال ػز ثشٝيذ.دس ايٚ كلح٠ ثشاي ١ش هؼ٘ز ٗي سٞاٛيذ

 سا ثلـبسيذ سب اص ايٚ كلح٠ خبسج ؿٞيذ. Finishسا ثٌبس ثجشيذ.دس دبيبٙ ٛيض د٠ً٘   Editد٠ً٘ 
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 دفترچٍ آدرس
٠ آدسع يٌي اص اٌٗبٛبر ٗٞخٞد دس ١ش كٜذٝم دؼشي ٗي ثبؿذ اص ايٚ دكششچ٠ ٗي سٞاٛيذثشاي رخيشٟ ٗـخلبر ٝ آدسع دؼشي اكشادي ٠ً ثب آ٢ٛب دكششچ

ٗي ثبؿذ.ثب  Addresses (Tab)دس س٘بع ١ؼشيذ اػشلبدٟ ًٜيذ.يٌي اص ػشثش٢ُبيي ٠ً دس كلح٠ ٗشثٞى ث٠ كٜذٝم دؼشي خٞد خٞا١يذ يبكز ػشثشٍ

 ٝي ديٌبٙ ًٜبس آٙ ٗيشٞاٙ ٜٗٞي آٛشا ُـٞد.دس ايٚ ٜٗٞ ُضي٠ٜ ١بيي ٝخٞد داسد ٠ً دس ريْ ثٌٞس ٗخشلش سٞهيح دادٟ ٗي ؿٞد.ًٔيي ثش س

 Add Contact : ٝ خ٢ز اهبك٠ ًشدٙ دؼز آٌششٝٛيٌي 

 ٗـخلبر كشد ٗٞسد ٛظش دس دكششچ٠ ٗي ســــٞاٙ ايٚ ُضي٠ٜ سا 

 ثٌبسثشد.

 Add Category : ــٞاٙ خ٢ــز ايــدبد اص ايــٚ ُضي٠ٜ ٗي س 

 يي دػش٠ خبف دس دكششچ٠ ٝ ػذغ اكضٝدٙ آدسػ٢ب ٝ ٗـخلبر
 اكشاد دس ايٚ دػش٠ ١ب اػشلبدٟ ًشد ايٚ ًبس ثبػث ٛظٖ ثخــــيذٙ ث٠

 دكششچ٠ آدسع ؿ٘ب ٗي ؿٞد. 

 Add List : ٓيؼز ػـــجبسر اػـز اص ُــش١ٝي آدسع دؼشي ٠ً 

 ِبٗي٠ٌ ٗي خٞا١يذؿ٘ب آ٢ٛب سا دس دكششچ٠ آدسع ٗـخق ٗي ًٜيذ.١ٜ

ٗٞسد يي ٛب٠ٗ سا ث٠ اكشاد صيبدي ث٠ يٌجبسٟ ثلشػشيذ ث٢شش اػز ٠ً ٓيؼشي اص ايٚ آدسػ٢ب س٢ي٠ ًشدٟ ٝ دس ١ِٜبٕ اسػبّ ٛب٠ٗ ثب سبيخ ٛبٕ ٓيؼز  

 ٛظش , ٛب٠ٗ خٞد سا ث٠ يٌجبسٟ ث٠ س٘بٕ اكشاد ٗٞخٞد دس ٓيؼز اسػبّ ًٜيذ.

 View Contacts :  دسدكششچ٠ ثٌبس ٗي سٝد.ثشاي ديذٙ آدسػ٢بي ٗٞخٞد 

 View List : .ثشاي ٗـب١ذٟ ٓيؼز ١بي ايدبد ؿذٟ ٝ ٝيشايؾ آٙ اص ايٚ ُضي٠ٜ اػشلبدٟ ًٜيذ 

 
 

  (Sign Out)پايان مار
بٙ دس دبيبٙ ًبس ثب كٜذٝم دؼشي خٞد ث٢شش اػز آٛشا ثجٜذيذ سب دس كٞسسي٠ٌ كشد ديِشي اص ًبٗذيٞسش ؿ٘ب اػشلبدٟ ٗي ًٜذ ث٠ ٛب٠ٗ ١بي ؿخلي س

سا ثب ًٔيي ًشدٙ ثشُضيٜيذ.ايٚ دً٘ـــ٠ سا دس ثــبالي كلح٠ كــٜذٝم  Sign Outػششػي ٛذاؿش٠ ثبؿذ.ثشاي ايٚ ٜٗظٞس دغ اص دبيبٙ ًبس د٠ً٘ د

دس ٛٞاس آدسع ايٜششٛز اًؼذٔٞسس ٝ ػذغ سبيخ  mail.yahoo.comدؼــشي خٞد خٞا١يذ يبكز .ثشاي ٗشاخؼ٠ ٗدذد ث٠ كٜذٝم دؼشي, ثب سبيخ 

Username  ٝPassword  خٞد ٗي سٞاٛيذ ٝاسدMailBox .خٞد ؿٞيذ 

 

 

 

 امىيت در ايىتروت
ٝ اٗشٝصٟ ثب سؿذ  سا١ضٛبٙ ديشٝص دس ٗؼيش ًبسٝا٢ٛبي سدبسي ً٘يٚ ٗي ًشدٛذ ٝ ثب ح٠ٔ٘ ث٠ ايٚ ًبسٝا٢ٛب اٗٞاّ ٝ ًبال١بي سدبس ٝ ٗشدٕ سا ث٠ يـ٘ب ٗي ثشدٛذ

ً٘ــيٚ ٛـؼش٠ اٛذ سب ايٚ ثــؼشش سبصٟ سا ٛيض ثب ٛب اٜٗي سٝثشًٜٜٝذ.ثٜبثشايٚ هجْ اص آؿبص ٗؼيش ,آؿٜبيي سٌــٜٞٓٞطي ١ـ٘بٙ  سا١ـضٛبٙ دس ٗؼيش ايٜششٛز ث٠ 

 ثب آٙ ٝ چِِٞٛي سبٗيٚ اٜٗيز اص هشٝسيبر اػز.

ص خذي ٝ دش ا١٘يشي ُؼششؽ ؿج٠ٌ ١بي داخٔي )ايٜششاٛز( ٝ ؿج٠ٌ ١بي ايٜششٛشي ٝ اكضايؾ ٗيضاٙ اًالػبر ٢ٖٗ ٝ حيــبسي ثـشسٝي ايٚ ًبٗذيٞسش ١ب ٛيب

سا ثٞخٞد آٝسدٟ اػز. ٗو٠ٓٞ ١بيي ١٘بٜٛذ سدبسر آٌششٝٛيي ٝ دّٞ آٌششٝٛيٌي ٛيض ا١٘يز ٗجحث ٗزًٞس سا   (Network Security)ثٜبٕ اٜٗيز ؿج٠ٌ

 ي ٛيض ٗي ثبؿذ.ثيؾ اص ديؾ ٛ٘ٞدٟ اػز.ٓزا سبٗيٚ اٜٗيز دس ثؼشش ايٜششٛز سبٗيٚ ًٜٜذٟ اٜٗيز اهشلبدي ٝ ٗبٓي ٗشدٕ ٝ ثِٜب٢١بي اهشلبد

, ١شصٛب٠ٗ ١٘چٜيٚ ثب سٞخ٠ ث٠ ػشػز سٝاج اخجبس دسٝؽ,ؿبيؼبر,ٌٗبٓت هذ اسصؿي, س١ٞيٚ , اكششا , اخجبس س٢ذيذ ًٜٜذٟ اٜٗيز ٗٔي , ٝيشٝػ٢بي ايٜششٛشي

ز اٗب سبثيش ثؼضايي دس ٗحذٝد ١ب ٝ...سػبيز اكّٞ ايٜ٘ي دس ايٜششٛز ثش ١ِ٘بٙ آؿٌبس ٗي ؿٞد.ُشچ٠ سػبيز ايٚ اكّٞ ثؼيبس ػبدٟ ٝ ديؾ دب اكشبدٟ اػ

داسد.ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ايٚ ٛلٞرُشاٙ سٝصثشٝص ثيـشش ,هٞي سش ٝ ثي سحٖ سش ٗي ؿٞٛذ,سػبيز اكّٞ ايٜ٘ي  (Hacker)ًشدٙ كؼبٓيش٢بي سا١ضٛبٙ ايٜششٛشي 

 ًبٗال ػوالٛي ٝ هشٝسي اػز.
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اٜٛذ اًالػبر ٗٞخٞد ثش سٝي ًبٗذيٞسش ؿخلي ٝي ,كٜذٝم دؼشي , حلظ حشيٖ خلٞكي ًبسثش ايٜششٛز سا اٜٗيز ٗي ُٞيٜذ.ايٚ حشيٖ خلٞكي ٗي سٞ

.ثب  ًبسر اػشجبسي ايٜششٛشي , حلظ اًالػبر ؿخلي ٝ خلٞكي كشد,حلظ اسصؿ٢بي اػشوبدي ٝ اخالهيبر دس ٗحيي ايٜششٛز ٝ ٗؼبئٔي اص ايٚ هجيْ ثبؿذ

س خٞا١ذ دشداخز.اٗشٝصٟ دس ٗٞسد خشايٖ ايٜششٛشي ٛيض هٞاٛيٚ خضايي خبف ثٞخٞد آٗذٙ اٜٗيز ,ًبسثش ثب آساٗؾ ٝ ساحشي دس ٗحيي ايٜششٛز ث٠ ُـز ٝ ُزا

ٝ ...دس ٝخٞد داسد ٝ اكشاد خبًي ث٠ خضاي ٛوذي ٝ صٛذاٙ ٗحٌٕٞ ٗي ؿٞٛذ. خشائٖ ايٜششٛشي ٗلبدين ٗخشٔلي اص هجيْ دخؾ ١شصٛب٠ٗ,ٌٗبٓت هذ اسصؿي , 

ص ثوي٠ سٝاج يبكش٠ اػز ٛلٞر ؿيش هبٛٞٛي ث٠ ًبٗذيٞسش١بي ػشٝس ٝ يب ًبٗذيٞسش ١بي ؿخلي ثؼشش ايٜششٛز داسد اٗب يٌي اص ٢ٗ٘ششيٚ آ٢ٛب ٠ً اٗشٝصٟ ثيؾ ا

خٞاٛذٟ ٗي ؿٞٛذ ثب داؿشٚ سجحش ٝ سٞاٛبيي ثب ٛلٞر ث٠ ًبٗذيٞسش ١ب ,اًالػبر (Hacker)اكشاد اص ًشين ثؼشش ايٜششٛز ٗي ثبؿذ ٗؼ٘ٞال ايٚ اكشاد ٠ً ١ٌش

ٛب٠ٗ ١بي آٌششٝٛيٌي اكشاد , ٝ يب اًالػبر ٗحشٗب٠ٛ سا ث٠ ػشهز ٗي ثشٛذ.ٛلٞرُشاٙ ثب ثشداؿشٚ ايٚ اًالػبر ٗٞخٞد ثش سٝي آ٢ٛب اػٖ اص اًالػبر ؿخلي,

 ثبػث اٛشوبّ دّٞ اص حؼبة هشثبٛيبٙ ث٠ حؼبة ؿخلي خٞد ٗي ؿٞٛذ ٝ يب اًــالػبر ٗــــحشٗب٠ٛ ػشهــــشي سا ث٠ كشٝؽ ٗي سػبٜٛذ.

 ٟ اٜٗيز ؿ٘ب دس ايٚ ثؼشش دش خٌش ثبؿذ.سػبيز اكّٞ ػبدٟ ريْ ٗي سٞاٛذ سبٗيٚ ًٜٜذ

 ٠ً٘ٔ ػجٞس(Password)  يٌي اص اكّٞ اثشذايي ايدبد ٗحذٝديز ثشاي ًبسثش ؿيش ٗدبص اػز.٠ً٘ٔ ػجٞس سا ٗي سٞاٛيذ ثشايSetup 

دس يي ػبيز ٝ...  ًبٗذيٞسش,ٝسٝد ث٠ ؿج٠ٌ,اؿششاى ايٜششٛز,ٝسٝد ث٠ ٝيٜذٝص,ثبص ًشدٙ كبيْ,اخشاي يي ٛشٕ اكضاس,ُـٞدٙ كٜذٝم دؼشي,ػوٞيز

 ثٌبسثشيذ.

  ١شُض ٠ً٘ٔ ػجٞس خٞد سا ث٠ ًؼي ِٛٞئيذ, دس خبيي يبدداؿز ٌٜٛيذ ٝ يب خٔٞي ًؼي آٛشا ٝاسد ٌٜٛيذ.ثخبًش داؿش٠ ثبؿيذ س٢ٜب خبي ٢ِٛذاسي

 ٠ً٘ٔ ػجٞس ر١ٚ ؿ٘بػز.

 .ثؼش٠ ث٠ ا١٘يز ٗحْ  اػشلبدٟ ٠ً٘ٔ ػجٞس ١ش چٜذ ٝهز يٌجبس آٛشا ػٞم ًٜيذ 

 ا ثب ًٔ٘بسي ٠ً هبثْ حذع صدٙ ١ؼشٜذ اٛشخبة ٌٜٛيذ.)ٛبٕ ,ؿ٘بسٟ سٔلٚ,ؿ٘بسٟ ؿٜبػٜب٠ٗ,سيٖ ٝسصؿي ٗٞسد ػاله٠...اص ٗٞاسد ٛب ٠ً٘ٔ ػجٞس خٞد س

 اٗٚ ٗي ثبؿذ(

 .٠ً٘ٔ ػجٞس خٞد سا حشي االٌٗبٙ ًٞالٛي اٛشخبة ًٜيذ 

 .دس ٠ً٘ٔ ػجٞس اص حشٝف ٝ اػذاد ٝ دس كٞسر اٌٗبٙ ػالئٖ اػشلبدٟ ٛ٘بئيذ 

 اص رخيشٟ ٠ً٘ٔ ػجٞس خٞد ثش سٝي ًبٗذيٞسش خٞدداسي ًٜيذ. دس ٗٞاهغ حؼبع 

 . دس ١ِٜبٕ دش ًشدٙ كشٕ ١ب دس ايٜششٛز حذاهْ اًالػبر سا ٝاسد ًٜيذ 

 .سٞكي٠ ٗي ؿٞد چٜذ اي٘يْ ثشاي خٞد داؿش٠ ثبؿيذ ٝ ١ش ًذإ سا ثشاي يي ًبسثشي خبف ثٌبسُيشيذ 

  ثبID ُض ٠ً ثشاي اي٘يْ ١بي ٢ٖٗ خٞد اػشلبدٟ ٗي ًٜيذ ١شChat .ٌٜٛيذ 

 .چز ٛب اٗٚ سشيٚ ٗحْ ثشاي ػشهز اًالػبسشبٙ اػز حشي آ٘وذٝس ثب ًبٗذيٞسشي ٠ً اًالػبر ٢ٖٗ سا دس آٙ ٢ِٛذاسي ٗي ًٜيذ چز ٌٜٛيذ 

 ٞسش اص ٝسٝد ث٠ ػبيش٢بي ٛبؿٜبخش٠ ٝ ٗج٢ٖ خٞداسي ًٜيذ ٝ ديـ٢ٜبد ايٚ ػبيش٢ب ثشاي ٛلت يي ٛشٕ اكضاس خبف ٝ يب داٛٔٞد كبيْ ثش سٝي ًبٗذي

 سبٙ سا  هجّٞ ٌٜٛيذ.

 دػشِبٟ ٗشلْ ث٠ ايٜششٛز سا ١٘يـ٠ ٗد٢ض ث٠ ٛشٕ اكضاس ٝيشٝع ًؾ ٛ٘بئيذ ٝ ١ِٜبٕ اسلبّ ث٠ ايٜششٛز آٛشا ثشٝص ًٜيذ.١شچٜذ ٛشٕ اكضاس ١بي 

 ػشػز ٌٜٛيذ.ٝيشٝع ًؾ ػشػز ًبٗذيٞسش ؿ٘ب سا ث٠ ٗيضاٙ ً٘ي ًب١ؾ ٗي د١ٜذ اٗب ثب ػذٕ ٛلت اي٠ِٜٛٞ ٛشٕ اكضاس ١ب اٜٗيز سا كذاي 

  ثبص ١يچ ٓضٝٗي ٛذاسد ٠٘١ اي٘يْ ١بي دسيبكشي خٞد سا ثبص ًٜيذ ٝ دبػخ د١يذ.ٓزا اي٘يْ ١بيي سا ٠ً اٛشظبس دسيبكز آ٢ٛب سا ٛذاؿش٠ ايذ ١شُض

 ٌٜٛيذ.

  اص ٝاسد ًشدٙ اي٘يْ ٝاهؼي خٞد دس ػبيش٢ب خٞد داسي ًٜيذ ٝ اي٘يْ ٗدبصي خٞد سا ٝاسد ٛ٘بئيذ ث٠ ايٚ ًبس اكٌالحبSpoofing  .ٗي ُٞيٜذ

 صيشا ٌٗ٘ٚ ١ذف س٢بخٖ كشػشٜذُبٙ ١شصٛب٠ٗ هشاس ُيشيذ.

 .حـشي آــ٘وذٝس اًالػــبر ٝ كبي٢ٔبي حلبظشي ٝ ًجو٠ ثٜذي ؿذٟ سا ثش سٝي ًبٗذيٞسش هبثْ اسلبّ ث٠ ايٜششٛز هشاس ٛذ١يذ 

 ي ًٜيذ صيشا ٌٗ٘ٚ اػز دس ثيٚ ساٟ ث٠ ػشهز اص اسػبّ اًالػبر ًجو٠ ثٜذي ؿذٟ ثلٞسر ػبدي اص ًشين ثؼشش ايٜششٛز ٝ يب ؿج٠ٌ خٞدداس

 سٝد.اي٠ِٜٛٞ اًالػبر سا ثلٞسر ًذ ؿذٟ ٗجبد٠ٓ ٛ٘بئيذ.

 
 

 ورم افسار َاي مذيريت صىذيق پستي
٠ً ٠ٛٞ٘ٛ آٛشا دس ٗٞسد كٜذٝم دؼشي خٞد دس ػبيز يب١ٞ  ١WebMail٘بٌٛٞس ٠ً هجال اؿبسٟ ؿذ سٝؽ دٕٝ ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي ػالٟٝ ثش سٝؽ 

ٗي ثبؿذ.ؿبٓجب كٜذٝم ١بي دؼشي ٠ً سٞاٛبيي ًبس ثب ٛشٕ  Outlook expressٝ يب  Outlookؽ ٗذيشيشي سٞػي ٛشٕ اكضاس ١بي ٗٞخٞد ٛظيش ديذيذ ,سٝ

ٞي اص ٘بئيذ ,آسؿياكضاس ١بي ٗذيشيشي سا داسٛذ دٞٓي ثٞدٟ ٝ سايِبٙ ٛ٘ي ثبؿذ.ث٠ ً٘ي ايٚ ٛشٕ اكضاس ١ب ٗي سٞاٛيذ ١٘بٜٛذ هجْ اي٘يْ دسيبكز ٝ يب اسػبّ ٛ

ؼز آٌششٝٛيي اي٘يْ ١بي دسيبكشي ٝ يب اسػبٓي ثش سٝي ًبٗذيٞسش خٞد سـٌيْ د١يذ , دكشش چ٠ آدسع داؿش٠ ثبؿيذ ٝ... س٘بٗي ايٚ اٌٗبٛبر سا هجال ٝ ثب د
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خٞد سا  دس كٞسسي٠ٌ ٗحْخٞد ٠ً دس ػبيز يب١ٞ ايدبد ًشدٟ ايذ سدشث٠ ٛ٘ٞديذ. يي ٛشٕ اكضاس ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي ثبيذ هجْ اص اػشلبدٟ سٜظيٖ ؿٞد ٝ 

ُيشد. سلبٝر ثشاي ثبصثيٜي كٜذٝم دؼشي ػٞم ًٜيذ ٝ اص ًبٗذيٞسش ديِشي ايٚ ًبس سا اٛدبٕ د١يذ ثبيذ ثش سٝي ًبٗذيٞسش خذيذ ٛيض ٗدذدا سٜظي٘بر اٛدبٕ 

ٛب٠ٗ ١بي ؿـ٘ب ثش  WebMailٝ ٛشٕ اكضاس١بي ٗذيشيشي كٜذٝم دؼشي دس ايٚ اػز ٠ً دغ اص خٞاٛذٙ ٛب٠ٗ ١بي خـٞد دس حبٓز  WebMailديِش 

ثؼذا ٛيض ٗشٝس دٝثبسٟ  سٝي ػشٝس ثبهي ٗي ٗبٛذ ٝ ث٠ ًبٗذيٞسش ؿخلي سبٙ ٜٗشوْ ٛ٘ي ؿٞد ثٜبثشايٚ ؿ٘ب ٗي سٞاٛيذ اص سٝي ًبٗذيٞسش ٝ ٗحٔي ديِش آ٢ٛب سا

سشسبٙ ٜٗشوْ ٗي ًٜذ ٝ دغ اص آٙ ؿ٘ب ٗي ٛب٠ٗ ١بي اسػبٓي ث٠ كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب سا ث٠ ًبٗذيٞ Outlookٛ٘بئيذ.اٗب ٛش ٕ اكضاس ١بي ٗذيشيشي ٛظيش 

 سٞاٛيذ آ٢ٛب سا ٌٗبٓؼ٠ ٛ٘بئيذ دس ٛشيد٠ اص سٝي ًبٗذيٞسش١بي ديِش اٌٗبٙ دػششػي ٗدذد ث٠ ٛب٠ٗ ١بي خٞاٛذٟ ؿذٟ هجٔي ٝخٞد ٛذاسد.

شا ثب ٝيٜذٝص اسائ٠ ٗي ؿٞد ٝ ٛؼخ٠ سا ثيبٙ ٗي ًٜيٖ .ايٚ ٛشٕ اكضاس ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي ١٘ Outlookدس ايٚ ثخؾ دبسٟ اي اص سٜظي٘بر ٛشٕ اكضاس 

 Officeٞػ٠ ١بي ٗشلبٝسي داسد.ًبسثشاٙ ثذٝٙ ٛيبص ث٠ س٢ي٠ آٙ ٗي سٞاٜٛذ آٛش ا ث٠ ١٘شاٟ ػيؼشٖ ػبْٗ ٝيٜذٝص ثش سٝي دػشِبٟ خٞد داؿش٠ ثبؿٜذ.دس ٗد٘

(Word,Excel,Access,..)  ٛيض ٛشٕ اكضاسOutlook  ٝحٞد داسد.ٗثال ثب ٛلت ثشٛب٠ٗOffice2000 ٛب٠ٗ ثشOutlook2000  ثلٞسر خٞدًبس ثشسٝي

يِبٛي ٝ ... ٛيض ػيؼشٖ ؿ٘ب ٛلت ٗي ؿٞد ٠ً ػالٟٝ ثش اٌٗبٛبر الصٕ دس صٗي٠ٜ ًبس ثب كٜذٝم دؼشي , اٌٗبٛبر ٗشٜٞع ديِشي اص هجيْ ثشٛب٠ٗ سٝصا٠ٛ,سوٞيٖ,ثب

 ػبدٟ سشيٚ ٛشٕ اكضاس ٗٞخٞد ٗي ثبؿذ .  Outlook Expressداسد.دس ايٚ ثيٚ 

( سا اخشا ٗي ًٜيذ دٜدشٟ صيش سا ٗـب١ذٟ خٞا١يذ ًشد.دس ايٚ هؼ٘ز ٛبٕ ٗٞسد ٛظشسبٙ سا  Outlook)يب  ٠ًOutlook express ٛشٕ اكضاس اٝٓيٚ ثبس 

ؿشًز ًـــ٠ ٗي خٞا١يذ دس هؼ٘ز كشػشٜذٟ ؿخلي ٠ً ٛب٠ٗ ؿ٘ب سا دسيبكز ٗي ًٜذ ٛ٘بيؾ دادٟ ؿٞد ثٜٞيؼيذ .ٗؼ٘ٞال ٛبٕ ٝ ٛبٕ خبٛٞادُي ٝ يب ٛبٕ 

ث٠ دٜدشٟ ديِش ٗي سٝيٖ. دس ايٚ هؼ٘ز آدسع كٜذٝم دؼشي  Nextثؼٜٞاٙ كشػشٜذٟ ث٢شش اػز دس ايٜدب ٝاسد ًٜيذ.دغ اص آٙ ثب كـشدٙ د٠ً٘  خٞدسا

 سا ثشاي سكشٚ ث٠ دٜدشٟ ثؼذي ثلـبسيذ.  Nextخٞد سا ٝاسد ٛ٘بئيذ ٝ ٗدذدا د٠ً٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اص سٜظي٘بر كٜي كٜذٝم دؼشي ٗي ثبؿذ.دس كــٞسسي٠ٌ ثشاي اٛدــبٕ سٜظيــ٘بر آٙ سا١ٜ٘ب دس اخشيبس دٜدشٟ ظب١ش ؿذٟ ٗحٔي ثشاي اٛدبٕ دبسٟ اي 

حٔي ٠ً ؿـــ٘ب هشاس دادٟ ؿذٟ اػز ث٠ ٌٛبر رًش ؿذٟ دس آٙ سٞخ٠ ًٜيذ.اٗب ثلٞسر ٗؼّ٘ٞ سٜظي٘بر ايٚ هؼ٘ز سا ٗي سٞاٛيذ ثلٞسر صيش اٛدبٕ د١يذ.ٗ

ٛبٗيذٟ ٗي  Mail Serverؿ٘ب اص ًــشين آٙ ثـب ثــوي٠ آدسػــ٢بي دــؼشي اسســجبى ثشهـشاس ٗــي ًٜذ اكٌالحب ٛب٠ٗ ١بي دؼشي دسيبكشي ٝ يب اسػبٓي 

ٗحٔي ثشاي ٢ِٛذاسي ٗــٞهشي ديبٗــ٢بي دسيبكــشي ؿ٘ب ٝ يب اسػبّ ٛب٠ٗ ١ــبي ؿ٘ب ث٠ ديِــشاٙ اػـز. ٗثال ثب  Mail Serverؿٞد ثؼجبسر ػبدٟ سش 

يب١ٞ ٗشلْ ؿٞيذ ٝ دغ اص ٝاسد ًشدٙ ٛبٕ ًبسثشي ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس ٝاسد كٜذٝم  Mail Serverٗي سٞاٛؼشيذ ث٠  mail.yahoo.comسبيــخ آدسع 

ِٗب ثبيز( ثش سٝي ٗيْ ػشٝس يب١ٞ ٗي ثبؿذ. ٗؼ٘ٞال ٗيْ  251دؼشي خٞد ؿٞيذ.دس حويوز كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب ٗحٔي ثب ُٜدبيؾ سؼشيق ؿذٟ )ٗثال 

ثشاي   POP٣اس ١بي ٗذيشيشي سا ثشاي ٗذيشيز كٜذٝم دؼشي دس اخشيبس ًبسثشاٙ هشاس ٗي د١ٜذ اص دشٝسٌٔي ثٜبٕ ػشٝس١بيي ٠ً اٌٗبٙ اػشلبدٟ ٛشٕ اكض

سٜظيٖ ؿذٟ اػز.  POP3اٛشوبّ ٛب٠ٗ ١بي دسيبكشي ث٠ ًبٗذيٞسش ًبسثش اػشلبدٟ ٗي ًٜٜذ ثلٞسر ديؾ كشم ٛيض ٗيْ ػشٝس ؿ٘ب دس ايٚ دٜدشٟ ثش سٝي 
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دٜدشٟ ثبيذ آدسع ٗيْ  ػشٝسي سا٠ً كٜذٝم دؼشي ؿ٘ب ثشسٝي آٙ هشاس داسد ٝاسد ٛ٘بئيذ.ايٚ آدسع ٗؼ٘ٞال چيضي ؿجي٠  دس دٝ ًبدس ثبهي ٗبٛذٟ دس ايٚ

. ثب كـشدٙ د٠ً٘  (mail.yahoo.com)ٗي ثبؿذ ٠ٛٞ٘ٛ آٛشا هجال ٝ دس ساث٠ٌ ثب كٜذٝم دؼشي سبٙ دس ػبيز يب١ٞ ٗـب١ذٟ ًشديذ  .mailوام سايت ث٠ 

Next ٔي ثشاي سٜظيٖ ٛبٕ ًبسثشي ٝ ٠ً٘ٔ ػجٞس ٗي ثبؿذ ٛ٘بيبٙ ٗي ُشدد.دٜدشٟ ثؼذي ٠ً ٗح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ ١بي ثب ث٠ دبيبٙ ثشدٙ ايٚ هؼ٘ز ًبس سٜظيٖ كٜذٝم دؼشي ٛيض ث٠ دبيبٙ ٗي سػذ. حبّ ٗي سٞاٛيذ دس ٗحيي ايٚ ٛشٕ اكضاس ث٠ دسيبكز ٝ اسػبّ ٛبٗ

 آٌششٝٛيٌي ثذشداصيذ.
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