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"شبکه ی شبکه ها"اینترنت؛ به گونه ی ساده 

سیستم گسترده ی جهانی از شبکه های کمپیوتری
1969و شکل گیری اینترنت در سال ARPANetآرپانت 

1980عمومی شدن اینترنت در دهه ی 

اينترنتظهور



سردجنگبستردرارتباطیسیستمبزرگترینظهور

فضابه1957درسالسابقشورویجماهیراتحادماهوارهنخستین؛اسپونتیكپرتاپ

(امریکامتحده یایاالتوپیشینشوروی)وقتابرقدرتدوبینشخترقابت

یاپژوهشی یپیشرفتههایپروژهآژانساقدام،اینبهواکنشدرامریکادفاعوزارت

کردتاسیس1969سالدررا،آپارنت

امروزیاینترنتپدروسردجنگمحصول،آپارنت

اينترنتظهور



:اين ويديوی كوتاه درباره آرپانت را ببينيم



1970دهه:سالهاینخستین
، Teletextاولين نوع روزنامه نگاری آنالين با نام 

.  در انگلستان اختراع شد1970در سال 

اجازه تله تکست سيستمي است كه به بينندگان

مي دهد داستانهايي را كه مايل به خواندن هستند

.انتخاب كنند و فوراً آن را ببينند

كهاطالعاتيمشابه. استفوریومختصر Teletextطريقازشدهارائهاطالعات
يکهایفريمبيندراطالعات .شودميمشاهدهآناليننگاریروزنامهدرامروزه

 VBIيا Vertical Blanking Intervalكهآنچهدرتلويزيونيسيگنال
.  مي شودپخش،شودميناميده



Videotexتله تکست، اختراعازپس

تل شد،  نخستين سيستم پرساختراع
(Prestel  )جهان بود.

مختلفهایروزنامه 1979سالدر
 "Financial Times"مانندانگليس

كسب و كار از طريقاندازیراهبهاقدام
.ويديو تکست نمود

به دليل عدم 1986اين سيستم در سال 
.تحقق تقاضاهای كاربران متوقف شد

1970دهه:سالهاینخستین



:برای اطالعات بيشتر اين ويديو را در يوتيوب ببينيم

https://www.youtube.com/watch?v=mipluy

eX4Gs

پستادارهدر Viewdataفناوریتجارینام،پرستل
درهكاستتعامليويدئوييسيستميکاين.استانگليس

به 1979سالدرويافتتوسعه 1970دههاواخر
.شداندازیراهتجاریگونه ی

1970دهه:سالهاینخستین

https://www.youtube.com/watch?v=mipluyeX4Gs


کمپیوترتلهتکست ویدیوتکست

بدون تعامل

آهسته

به نياز به تلويزيون و جع

رمزگشايي

 تعاملي بودن

لي نياز به تلويزيون كاب

اشتراک پرهزينه

تعاملي

بسيار گران

شبکه ی ضعيف

تقريبا كمتر كسي در

.داختيار داشت

1970دهه:سالهاینخستین
سه فن آوری رقیب



CompuServe

یاولین سرویس بزرگ اینترنتی تجار
و مسوول ارتباطات در  ایاالت متحده

.آنالین بود

از اول اولین روزنامه ای که به صورت آنالین راه اندازی شد ، کلمبوس دیسپچ بود که
dial-upشروع به ارسال اخبار به سرویس1980جوالی سال 

CompuServe کرد.

1980دهه:سالهاینخستین



1980دهه:سالهاینخستین

.کردنامگذاری"سالماشین"راکامپیوترتایممجله:1983

.کندمیمعرفیراMacintoshکامپیوتراپل:1984

تکستویدیووتکستتلهدارایکشور1985:22

کمپیوتربهامریکادانشگاه هایدسترسی:1986

فنالندیدانشجویتوسط(IRC)اینترنترله یچت:1988

Jarkko Oikarinenشدساخته.

.کردمیعمومیرااینترنتدارپا:1988



1989تيم برنرز لي در سال 
محيط موسوم به وب را 

.اختراع كرد

.است”www“او خالق 

HTMLبرنرزلي 

را زبان نشانه گذاری فرامتن
.نيز ايجاد كرده است

Tim Berners-Lee

Hypertext Markup Language

!او يکي از تأثيرگذارترين برنامه نويسان تاريخ است

1980دهه:سالهاینخستین



وزيبهگونهامرآناليننخستيننسخهروزنامه:شيكاگوتريبيون

شیکاگوروزنامه1992سالیمدرماه
هکبود ایروزنامهنخستینتریبیون
الکترونیكصورتبهراخودمحتوای

.کردارائهوبمرورگرروی

بهآنالینرسانه های،1992سالاز
بهویافتهتوسعهگسترده ایگونه ی
.رسیده اندتکامل



.اولين مقاله درباره وب در نيويورک تايمز ظاهر شد: دسامبر8

1990دهه:سالهاینخستین

نخستين مرورگر گرافيکي وب برای ويندوز موزاييک،1993در آگست 
.منتشر شد



تبر نخستين سايت روزنامه نگاری در دانشگاه فلوريدا در اك

سرور وب در دنيا 200در اين سال . راه اندازی شد1993

. وجود داشت

1990دهه:سالهاینخستین



بمب گذاری : 1995اپريل 9
شهر اوكالهما

اولين رويداد مهمي كه مردم 
برای اين خبر به وب مراجعه 

. كردند

1990دهه:سالهاینخستین



:1998اول جنوری 
يل انتشار خبر رسوايي رابطه ب

يکا كلينتون رئيس جمهوری امر
وز كاخ با مونيکا لوينسکي كارآم

یسفيد در يک وب سايت خبر
توسط گزارشگر نيوزويک
Michael Isikoff 

1990دهه:سالهاینخستین
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