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کنونیمهمترین رسانه الکترونیکی جهان
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 مقدمه و معرفی

پانت بوجود آمدن آر

  از آرپانت تا اینترنت

از اینترنت تا شبکه گسترده جهانی(World Wide Web)

انکشاف شبکه گسترده جهانی

اینترنت چطور کار می کند؟

  روزنامه نگاری و اینترنت

 پرسش
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Saying “no” is not the answer



ٍکامپیًترَای ديلتُا،داوشگاَُا، میان ارتباط کٍ َا شبکٍ از ای شبک 
.ومایذ می فراَم را شخصی

چت، محیط ایمیل،يبالگ، قبیل از امکاواتی از استفادٌ برای ساختاری 
.ومایذ می ارائٍ ...ي دادٌ پایگاَُای

ٍبرای بسرگ شبکٍ یک عىًان بٍ کٍ کامپیًتری َای شبکٍ از ای مجمًع 
  می قرار استفادٌ مًرد دویا در دیگر وقاط از َریک بٍ دادٌ ارسال
William].گیروذ F. Slater, III,1996]
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گردد می تلقی ویس دویا در مًجًد شبکٍ بسرگتریه بٍ ایىتروت.
پريتکل ي ای دادٌ َای سًییچ از ایىتروت TCP/IP ٌمی استفاد  

.ومایذ
باشذ می ای شبکٍ ارتباط َر ريی بر اجرا قابل شبکٍ ایه.
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From Dr. Vinton Cerf, 

Co-Creator of TCP/IP
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 روشی كردن پیدا برای آزمایش و پژوهش پروژه، از هدف

 هم به را كامپیوترها ,تلفنی خطوط طریق از بتوانكه بود

 خط یك از بتوانندكاربر چندین كه طوری به .نمود مرتبط

.كنند استفاده مشترك ارتباطی

 صورت به هاداده آن در كه بسازند شبكه ای اصل در 

 رفتن بین از صورت در حتی مقصد و مبدا بین اتوماتیك

.شوند منتقل و جابه جامسیرها از بخشی



 اتحاد ماهواره نخستین كه اسپونتیك واقع در

  فضا به 1957 درسال سابق شوروي جماهیر

  وقت ابرقدرت دو بین سختي رقابت شد، پرتاب

 واكنش در امریكا دفاع وزارت و داشت جریان

  پیشرفته هاي پروژه آژانس اقدام، این به

 تاسیس 1969 سال در را ،آپارنت یا پژوهشي

 محصول توان مي را آپارنت این بنابر و كرد

  .دانست اینترنت پدر و سرد جنگ
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ایجاد یك شبكه اینترنتی نبود و فقط یك ”ARPA“در اصل هدف

. در مقابل حمله احتمالی موشك های اتمی دوربرد بوداقدام احتیاطی 

امروزی ما درباره شبكه به طور مستقیم از طرح دانشچند اكثر هر 

شبکه ای که همچون  .شده استگرفته  ”ARPPA NET“آرپانت

ن از مسیرهای مختلف بتواند آکامپیوتر هر تار عنکبوت باشد و یک 

باشدهمتایان خود ارتباط داشته با

Advanced Research Projects Agency
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ARPANet  چْار کاهپیَتز را در کالیفزًیا ٍ یَتا بِ ّن هتصل ًوَدُ   1969در سال

.بَد

ایویل بِ ایي پزٍژُ افزٍدُ شذ 1972سال  در.

 1973در سال  ،ARPANET شبکِ ای  در اًگلیس ٍ ًزٍژ را بِ هتصل ًوَد.

ARPANET  ِسزعت رشذ پیذا ًوَدب:

کاهپیَتز 213:  1981درسال ◦

کاهپیَتز 1000:  1984در سال ◦

کاهپیَتز10000: 1987در سال ◦
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 مرورگرهای گرافیکی برای دسترسی به اینترنت فراهم شد 1994در سال.

 اولین مرورگرMosaic نام داشت.

 تولد شبکه اینترنت راه را برای ایجاد صفحات وب و لینکهای متعدد وب باز

نمود

تا اینکه اینترنت کنونی شکل گرفت.
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1982  ُپزٍژARPANET  ِبNSF(the National Science 

Foundation) ٍاگذار گزدیذ.

 1983در سال  ،TCP/IP بِ ایي پزٍژُ افزٍدُ شذ.

  ایٌتزًت بِ عٌَاى ارتباط هیاى داًشگاّْا استفادُ  1990در اٍایل سال ،

.گزدیذ

 شخصی بِ ًام باراى ًظزیِ ّای اصلی شبکِ ایٌتزًت را تحت هقالِ ای هطزح

.ًوَد
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ISP بٍ را ایىتروت خذمات ارائٍ کار کٍ است سازماوی یا شرکت  
.دارد عُذٌ بر مشتریان
:شامل ISP خذمات
•Dial-up
•DSL
•Broadband wireless access
•Cable modem
•ISDN
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Fig. Web Server
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ايٌترًت كِ دٍراى طفَليت خَد را با آرپاًت سپري كرد، ابتدا 
قرار بَد حافظ اطالعات هحرهاًِ ًظاهي اهريكا در برابر حولِ

.احتوالي ّستِ يي شَرٍي سابق باشد 

بِ هفَْم اهرٍزيي   1980اها بِ تدريج در دِّ 
 1989در ٍاقع در هاُ هارس  آى فراگير شد ٍ

ايي تين برًسلي بَد كِ خالق هحيط هَسَم بِ 
.ٍب شد
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http://www.Heratnews.com.af
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Internet Protocol

Hyper Text Transfer 

Protocol

World Wide Web

URL

(Uniform Resource 

Locator)

Domain Name

Country Domain
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 1977: 111 hosts on Internet

 1981: 213 hosts

 1983: 562 hosts

 1984: 1,000 hosts

 1986: 5,000 hosts

 1987: 10,000 hosts

 1989: 100,000 hosts

 1992: 1,000,000 hosts

 2001: 150 – 175 million hosts

 2002: over 200 million hosts

 By 2010, about 80% of the planet will be on the Internet  
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Your experiences?
Your feedback?

Your ideas?

http://www.iangraham.org/talks/
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