
بسم اهلل الرحمن 
الرحیم

آموزش مقدماتی 
آشنایی با وب

کتابخانه 



شبکه چیست؟

قطریازرایانهچندیادوازبیشاتصالوارتباط
خطوط٬ارتباطیسیمهایمانندارتباطیوسیلهیک
ورطبهیکدیگرمنابعازکهنحویبه.....وتلفن

.گویندمیشبکهراکننداستفادهمشترک





چرا از شبکه استفاده می کنیم؟

استفاده از منابع مشترک
 کاهش هزینه
قابلیت توسعه
قابلیت اطمینان
کاهش زمان



:انواع شبکه 
شبکه محلی

شبکه گسترده





اینترنت چیست؟





:معرفی برخی از خدمات اینترنت
تور جهان گستر یا وب

پست الکترونیکی



:وب 



:وب 

اینترنتدرسرویسترینکاربردیومهمترین
.است

وب(World Wide Web - WWW)
امکاناتکهاستاینترنتخدماتیمحیطعمده ترین

فایل هااطالعات،٬داده هابهدستیابیبرایچندرسانه ای
.می دهدقرارکاربراناختیاردررادانشو



:تاریخچه وب 

.شداختراعبرنرزلیتیمانگلیسیدانشمندتوسط۱۹۸۹سالدروب



:عملکرد وب 



: مرورگر 

وبکاربربینگرافیکیمیانجییکمرورگر
وبدهندهسرویسو(وبگیرندهسرویس)

.باشدمی

مکانراوبصفحاتکههستندافزارهاینرم
.دهندمینمایشویابی



:انواع مرورگرها 

:تعدادی از شناخته ترین مرورگرهای موجود عبارتند از
Internet Explorer 

Mozilla 

Firefox 

AOL 

Opera 

Google Chrome



انواع خدمات جستجو در اینترنت

search services



Search engines(موتورهای جستجو:)

طبقهامردرانسان٬جستجوسرویسایندر
ازکاراینبرایوندارددخالتاطالعاتبندی
وادهاستفاسپایدریاوروبوتاسمبههاییبرنامه

دادهاهپایگبهسپسوبندیفهرستراوبصفحات
.کنندمیاضافهخود

Google.com

Altavista.com

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/


Web directories(راهنمای موضوعی:)
شکلبهوکردهبندیکالسهرااطالعاتتمامی
جامانبرای.کنندمیارائهومرتبمراتبیسلسله
هکدارنداختیاردرانسانینیرویتعدادیکاراین
.دهندمیانجامرابندیطبقهامر

ینیروبکارگیریدرجستجوسرویساینمزیت
بندیطبقهبرایمواردیدرزیرااستانسانی

.داریمنیازانساندرکقوهبهاطالعات



:مثال 

Yahoo.com

Looksmart.com 

Snap.com

http://en-maktoob.yahoo.com/?p=us
http://www.looksmart.com/
http://www.snap.com/


نسبت به موتورهاموضوعیمزایای راهنماهای 

کیفیت بهتر اطالعات•
دسترسی بهتر به اطالعات•

مرتبط
صرف زمان کمتر برای  •

دسترسی به اطالعات
سهولت مرور و بازیابی  •

اطالعات



محدودیت های راهنما های موضوعی نسبت به موتورهای جستجو

پوشش کم اطالعات موجود  •
در وب

روزآمد نبودن اطالعات•
نیاز به آگاهی از ساختار  •

سلسله مراتب موضوعی  
علوم



Meta search engines:

وندارنددادهپایگاهخودکاوش،موتورهایابر
راوجستجکلماتیاکلمهکاربریکمراجعههنگام
یجنتابعدوفرستادهجستجوموتورتعدادیبرای

.کنندمیفهرستمشتریبرایراحاصل
ابر موتورهای جستتجو بترای جستتجوهای عتام و     
کلی که اطالعات اندکی در مورد موضوع وجتود دارد  

.بسیار خوب هستند



ياي وب یكي از كاراترین و مقتدرترین روشهاي جستجوي اطالعات در دن

. وندش  هایي است كه اصطالحاً كلمات كليدي ناميده مياستفاده از واژه

تجوي هاي زیر براي انتخاب كلمات كليدي و نيزجس  در این روش توصيه

:شوددقيق و مفيد پيشنهاد مي



ه ف رد و  حتي المقدور سعي شود كلمات كليدي از ميان اصطالحات منحصر ب

.اسامي خاص انتخاب شود



رزیدررابسياريعناوینكهعموميكلماتآوردنازحتي المقدور
.كنيدخودداريجداًمي شوند،شاملخودمجموعه



د  هميشه اسم شخص یا نام شي یا هر چيز دیگري را كه مد نظر داری
 .به طور كامل وارد كنيد



دقت كنيد كه اگر موتور جستجو ميان ح رو  ب زرو و كوچ ف تف اوتي    

.شيدگذارد، این مسئله را در طرح كلمات كليدي خود مد نظر داشته بامي



یادزاحتمالبهبودصفرجستجونتيجهاگرباشيدداشتهنظردر
.باشدتایپياشتباهیفازتواندمي



نشينجاكاركترازنمي دانيدراكلمه ايكاملوصحيحامالياگر
.كنيداستفادهاست؟یاو*اغلبكه



تجوجسموردیفكمالوتمامودقيقطرحبرايراكليديكلمهیفاگر
جبرورهاياپراتازاستفادهعبارتي،جستجويهايتكنيفازكندنميكفایت
,AND)بولين OR, NOT)كنيداستفاده.



:جو عملگرهای بولین در موتورهای جست



AND:



OR:



NOT:



اتامكانقدرتمندترینوترینمهمازیكيعبارتيجستجويهمچنين
ملهجیاعبارتیفتوانميوباشدميجستجوموتورهاياغلبدرجستجو
.اددقرارجستجومورداندشدهواردكلماتكهترتيبيهمانبهرامشخص
.بگذارید""گيومهداخلرانظرموردعبارتجستجوروشاینبراي



:ANDاستفاده از عملگر 

ازجستجودامنهکردنمحدودبرای"و"مفهومبه
و رودمیکاربهمختلفکلیدواژه هایترکیبطریق
شمابرایزمانی کهجستجوکلیدهایترکیببرای
وجودحتماًکلیدیکلمهچندیادوکهاستمهم

.باشدداشته



:ORاستفاده از عملگر 

،ANDعملگربرخالفو"یا"مفهومبهORاپراتور
اطالعاتبازیابیوجستجودامنهگسترشباعث
.شودمیبیش تر



:NOTاستفاده از عملگر 

ایندرکهجزبهیاو"نه"مفهومبهNotاپراتور
عبارتحاویکهبازگشتیجواب هایتمامیصورت

.گردیدخواهندحذفهستندکلیدیکلمهیا



:هاسازی کلید واژهاستفاده از کوتاه

این تکنیک به ما امکان متی دهتد کته بتا وارد کتردن بخشتی از یتک        

ازیتابی  کلیدواژه بتوانیم مشتقات مختلف آن را نیتز در فرآینتد جستتجو ب   

ستتاره  اکثر موتورهای جستجو این تکنیک را با استفاده از عالمتت . کنیم

ت کته  یکی از مشکالت استفاده از این تکنیک این است . ارائه می دهند)*( 

.باعث بازیابی اطالعات غیرمرتبط و ناخواسته زیادی می شود



:رانتز جستجوی ترکیبی با استفاده از پ
ن می توان تا این تکنیک یکی از مهم ترین تکنیک های جستجو می باشد که به وسیله آ

در ایتن روش . حدود زیادی از بازیابی موارد غیر مرتبط در محتیط وب جلتوگیری کترد   

ا را می توان از همه عملگرهای جستجو که در باال گفته شده یک جا استفاده کرد و آن هت 

.با هم دیگر ترکیب نمود



:جستجوی کلیدواژه در عنوان صفحات وب

یکعنوانکهفرضپیشاینباتکنیکاین
محتواینمایان گرزیادیحدودتاوبصفحه

واژه هایجستجویبهاستآندرموجوداطالعات
.می پردازدسایت هاعنواندرکلیدی



:هاجستجوی حوزه سایت

با توجه به این  که به صورت قراردادی هر کشوری حتوزه خاصتی در محتیط وب دارد،    

ه قابلیت جستجوی حوزه سایت ها به ما این امکان را می دهد کته فراینتد جستتجو را بت    

و یا سایت های وب سازمان های غیر انتفاعی ( ir)حوزه خاصی نظیر سایت های وب ایران 

(org )لتف  دستورات استفاده از این تکنیک در موتورهتای جستتجو مخت  . محدود کنیم

.می باشد



:محدود کردن جستجو به زبان های مختلف 

گتر  باعث می شود نتایج جستجو به زبان هتای دی 

ر آورده نشود و انتخاب مطلب مورد نظر آسان تت 

.است



:  محدود کردن جستجو به تاریخ انتشار منابع در وب 

ه تاریخ انتشار یا به اصتطال  روزآمتدی مطلتب بت    
ه خصوص در منابع علمی اصل مهمی است و این گون
ترین محدودیت باعث می شود بنا به نیاز کاربر جدیتد 

.و یتتتا قتتتدیمی تتتترین منبتتتع بازیتتتابی بشتتتود    



:های مختلف جستجوی رسانه

ز زمانی  کته فقتط نتوع خاصتی ا    : موسیقی، عکس، ویدئو 

رسانه مورد نیاز است به عنوان مثال زمانی کته بته عکتس   

ث یک شخصیت نیاز داریم، جستجو در میان عکس هتا باعت  

ن می شود نتیجه جستجو شامل اطالعات دیگری در مورد آ

.شخصیت نباشد



:  لفهای مختجستجوی صفحات با فرمت

PDF, Word, MP3, MPEG ,… :.   زمتانی کته

یک فرمت خاصی مورد نظر است می توان از این تکن

منبتع  به عنوان مثال اگر مایل باشیم. استفاده کرد 

باشتد، ایتن تکنیتک    PDFبازیابی شتده در فرمتت   

.می تواند مفید باشد



جستجو با موتور جستجوی گوگل



:موتور جستجوی گوگل 

درخواستمیلیون۲۰ازبیشبااینترنتیجستجویموتوربزرگ ترینگوگل

.روزدرخدمات

می کندارایهفارسیجملهاززبان۷۰ازبیشبهراخدمات اش.

دانشگاهدکتراىدانشجوىدوStanford،راگوگلبرین،سرجىوپیجلرىیعنى

.کردندتاسیس۱۹۹۸سالدر



گوگل یعنی چه؟
معنیبهکهGoogloکلمهازشدهگرفتهبرگوگل

توسطکهاست«آنجلویصفرصدویکعددیک»
ریاضیدانکاسنرادواردخواهرپسرسیروتامیلتون
ویکعددیک»موضوعاین.شده استاختراعامریکایی

واقعدروشعارنوعیواقعدر،«آنجلویصفرصد
تاددارقصدگوگلکهمعنیبدین.استموضوعمقصود

آنتاراخوداطالعاتواطالع رسانیواهدافسرویس ها،
.دهدگسترشجهاندروبدرمقدار



Google Scholar



Google Scholar:
Googleستتتتتترویس Scholarدرتادهدمیپتتتژوهشگرانبهراامکاناین

وچکیدهوپریپرینتکتب،نامه،پایان،دانشگاهیجزواتماننددانشگاهیآثارواسناد

Googleازاستفادهبا.کنندجستجوپژوهشیهایزمینهتمامیتکنیکیگزارشات

Scholarناشرانازکثیریتعداددرمیانموردنیازمقاالتجستجویبهتوانمی
درموجودمقاالتهمینطورودانشگاهیمنابع،تخصصیهایانجمن،دانشگاهی

.پرداختوب



Google Scholar:
نايدرموجوداستناداتخودكارطوربهسرويسايندرگوگلبراين٬عالوه
آنهبكهاسنادياگرحتيوكندميتحليلوتجزيهاستخراجازپسرامنابع
هبجداگانهصورتبهرااستناداتايننباشد٬موجودوبدرشودمياستناد

.دهدمينشانجستجوگران

عدادتوشدهتحليلگوگل٬پژوهشگرتوسطجستوجوازآمدهدستبهنتايج
(كتابهابرایفقط)آنذخيرهمحلومدركازموجودنسخههایاستنادها٬
.میشودفهرست



ايپتخودمرورگربرنامهدررازيرنشانيسرويسدراينجستجوشروعبراي

ازونمودهكليكmoresگزينهرويگوكلاصليصفحهطريقازياوكرده

.نماييدكليكScholarآيكونرويشودميبازكهايصفحه

http://scholar.google.com/

http://scholar.google.com/


:پست الکترونیک 

٬امهنارسالروشهایازیکیالکترونیکیپست
.دباشمیالکترونیکیصورتبهفایلوپیام

تاینترندرعمومیواولیهخدماتمشهورتریناز
.است



:مزیتهای پست الکترونیک 

سرعت ارسال و دریافت نامه ها و پیام ها
ی در  دستیابی به اطالعات و منابع گوناگون علم

اینترنت از طریق پست الکترونیکی
ارتباط غیر همزمان بین افراد
هزینه نسبتا کم




