:روش های اتصال به اینترنت
2MB = 2048KB/56/8Kbps ) حجمkbps65  خط تلفن (حد اکثر سرعت+  مودم: Dialup -1

)24Mbps :  نباشد) (حداکثر سرعتPCM(  خط تلفن+  مودم: (A)DSL -2
 مودم: Wimax -3
Face To Face  آنتن-4
3G-4G-GPRS : موبایل-6

 ماهواره-5
 محلی: Local -7
:Wireless
ADSL Internet

Wireless

Other Device

:نرم افزار های مرورگر وب
)Close Source( Internet Explorer -1
-2
-3
-4
-6
 غیره-5

Mozilla FireFox
Google Chrome
Opera
Safari

In Tray  Internet  Connect
User: نام کاربری
Pass: کلمه عبور

 آدرس وب سایت: www.yechizi.com : Domain = 24000 برای یک سال = تومان
www: world wide web : وب گسترده جهانی
.com = Extension پسوند
Extension

نوع

Extension

نوع

Com

 تجاریcommercial

Ir

ایرانی

Net

شبکه

Biz

تجاری
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 مهدی زنهاری: مدرس

آموزشی

Edu

سازمانی

Org

دانشگاهی

Ac

شرکتی

Co

هند

In

آلمان

De

شخصی

Id

کانادا

Ca

غیره

سوید

Se

com

Ctrl + Enter : www
Ctrl + T : New Tab

 Alexa.comرتبه بندی وب سایت ها
 fa.wikipedia.orgاستفاده از کتاب ساز
 -1صفحه را جستجو کرده  در نوار سمت راست گزینه ایجاد کتاب  آغاز کتاب ساز  افزودن صفحه به کتاب
 -2نمایش کتاب و تنظیم عنوان و زیر عنوان
 -3ذخیره به صورت PDF
 -4بارگیری = Download

ساخت میانبر برای وب سایت
  Finishوارد کردن نام میانبر  وارد کردن آدرس وب سایت Right Click(on Desktop)  New  Shortcut 
1- Google
)2- Search : Google Translate Button : (translate.google.com
3= Setting  Bookmark  Show Bookmark Bar 
4- Drag Language into Bookmark Bar
یک وب سایت باز کنید 5-
با استفاده از دکمه زبان میتوانید محتویات وب سایت را ترجمه کنید 6-

ابزار :Translate
1- Google
)2- Search : Translate (translate.google.com
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فایل را از کاربر گرفته آپلود و ترجمه میکند 3- Translate Document :
… PDF – DOC – TXT -

ابزار های گوگل:
City Name Weather

Shiraz Weather

Population Of Country

Population of Iran

Time In City Name

Time in Tehran

Flights From Source To Target

Flights From Shiraz To Tehran

آب و هوا
جمعیت
زمان محلی
پروازها

2*365

ماشین حساب

Inch cm

مبدل

ساخت : Gmail
پر کردن فرم ثبت نام(دقت کنید که شماره تماس اجباری است) Open Gmail.com  Create An Account 


در صورتیکه  Error Reloadنمایش داده شد ثبت نام شما درست انجام شده است ولی صفحه نتیجه باز نشده است .و شما میتوانید با وارد
کردن آدرس  Gmail.comبه صفحه اول بروید

ارسال ایمیل
Open Gmail  Compose
گیرنده To:
رونوشت از نامه CC:
رونوشت محرمانهBCC:
فایل برای پیوست Attach :
آدرس سایت مقصد Link :

تعداد ایمیل روزانه برای سرویس رایگان  655تا است
حجم پیوست ارسالی روزانه مجموعا  25MBاست
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 در گوگلTransliteration فعال سازی ابراز
 Setting  General  Show All Language Options  Enable Input Tools   فارسی چ Add  Save Changes

 تایپ کند ولی در ایمیل فارسی نوشه شودFinglish  کاربر میتواند در هنگام تایپSetting با استفاده از چ اضافه شده کنار
 هاTheme
Setting  Themes  انتخاب قالب تصویر
*Tree: بر اساس دمای هوای شهر شما قالب جیمیل را تغییر میدهد

تغییر کلمه عبور
Click On Email/Name  Account  Password
1- Current Password
2- New Password
3- Confirm New Password

mm.zenhari@gmail.com : ایمیل
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تنظیم پاسخگوی خودکار
Settings  General  Vacation Responder


Vacation Responder off: غیر فعال سازی



Vacation Responder on: فعال سازی



First Day: تاریخ شروع ارسال خودکار



Last Day: تاریخ پایان ارسال خودکار



Subject: موضوع ایمیل



Message:متن ایمیل

Filtering تنظیم
Settings  Filters  Create New Filter
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آرشیو کردن ایمیلSkip :



ایمیل به صورت خوانده شده در میایدMark As Read:



ستاره ای کنار ایمیل قرار میدهد Star It:



انتقال به یک پوشه Apply the Label:



حذف ایمیل Delete:



بازگرداندن ایمیل
Settings  Labs  Undo Send (Enable)  Save Changes

)Settings  General  Send Cancellation Period (5s – 30s

*بعد از دکمه  Sendهنگام ارسال ایمیل گزینه  Undoتا مدت زمان انتخابی شما ایمیل را بر میگرداند

امضا برای ایمیل
فایل امضا را به صورت تصویر در دسکتاپ قرار دهید 1-
فایل امضا را در سایت آپلود میکنیم 2- Open www.0up.ir  Upload Signature File :
3- Copy Link
4- Settings  General  Signature
5- Select Image Icon  Paste Link From Step 2
وارد کردن داده های شخصی 6-
7- Save Changes
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ورود دو مرحله ای
Click On (Email/Name)  Account  2 Steps Verification  Start Setup  Check Number, Send SMS

یک مسج از طرف جیمیل ارسال میشود که حاوی یک عدد شش رقمی است عدد فوق را در  Verification Codeوارد میکنید
فقط در حالتی فعال میکنید که روی کامپیوتر خود جیمیل را باز کرده اید Trust This Computer:
نمایش  15عدد کد برای مواقعی که موبایل در دسترس نیست (هر کد را فقط یکبار میتوان استفاده کرد) Show Backup Codes:
شماره دیگر برای ارسال کد شناسایی ورود Backup Number:

ارسال ایمیل زمان بندی شده:
Open www.lettermelater.com
Signup  Fill The Application  Signup
Check Your Email  Click On Verification Link





Compose
o To
o Subject
زمان ارسال ایمیل o When To Send:
o Schedule To Be Send



لیست مخاطبین:
Gmail  Contact

مخاطب را با مشخصاتش به لیست اضافه میکند *New Contact :
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New Group : یک گروه میسازد
Select Contact 

 Select Group

 وارد کنید ایمیل را برای همه گره ارسال میکندBCC  یاCC  یاTo  نام گروه را درCompose اگر در
15GB  فضای فایل به حجمGoogle Drive
Open Gmail and Signin  Drive

Create: Folder
Upload: File/Folder
Download: Select File  More  Download
Sharing: More  Share  Share: Get shareable Link : یک لینک برای دسترسی به فایل در اختیار کاربر قرار میدهد

 هم کوتاه کنیدYon.ir *لینک را میتوانید با

1- Setting  Labs  Canned Response (Enable)
2- Compose   نوشتن ایمیل More Option Canned Response  Insert Canned Response   نامگذاریOk
3- Settings  Filter  Create New Filter  Subject  Next  Send Canned Response (2  )انتخاب نام مرحله
Create
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انواع روش های جستجو
انواع فایل هایی که میتوانید در  Googleجستجو کنید ( Docو  Xlsxو  PDFو تصویر )
جستجوی تصویر
وارد کرد عبارت مورد جستجو Open Google  Images 
اندازه تصویر Search Tools  Size :
همه اندازه ها 1- Any Size :
2- More Than : 2MP – 4MP – 7MP
دقیقا اندازه مورد نظر 3- Exactly :
انتخاب رنگ غالب تصویر Search Tools  Color :
نوع تصویر Search Tools  Type :
عکس خام 1- Photo :
چهره 2- Face :
انیمیشن 3- Animated :
نقاشی 4- Clip Art :
نقاشی خطوط 5- Line Drawing :
زمان انتشار تصویر در وب Search Tools  Time :
اندازه تمامی تصاویر در زیر اضافه میشود Search Tools  More Tools  Show Size :

جستجوی وارونه تصویر
انتخاب تصویر از کامپیوتر  Upload an Image  Choose File 

Open Google  Images 

اپلیکیشن  Goggleرا برای گوشی های آندوروید میتوانید از  Bazaar.comدریافت کنید و این سرویس را روی گوش خود تجربه کنید
جستجوی نقشه
وارد کرد آدرس Open maps.google.com 
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 : Right Click  Direction From Hereمبدا
 : Right Click  Add a Destinationمقصد
مسیر و مسافت و مدت زمان برای رانندگی و پیاده روی را در اختیار کاربر قرار میدهد
عالمت

نمایش خیابان های نقشه گوگل است

 Show Trafficنمایش وضعیت ترافیک در همان لحظه است
ویکی ها سایت هایی هستند که به وسیله اشخاص امین سایت اطالعات محلی آنرا بروزرسانی
و تغییر میدهند .مانند  wikitravel.orgکه برای جستجو مکان (سفر) استفاده می شود
ولفرم آلفا )(Wolfram|Alpha

یک موتور محاسباتی دانش است که توسط ولفرم ریسرچ ایجاد شدهاست .این موتور جستجو حاصل تالش فیزیکدانی بنام استفان ولفرام و تیم تحقیقاتی
او است .هستهی اصلی ولفرامآلفا نرمافزار محاسباتی متمتیکا است .برخالف دیگر موتورهای جستجو که معموالً گزیدهای از وب را در اختیار شما
میگذارند ،ولفرامآلفا این اطالعات را پردازش کرده و سپس در اختیار کاربر میگذارد .ولفرام آلفا قادر است به بسیاری از سواالتی که دیگر موتورهای
جستجو قادر به جوابگویی به آنها نیستند پاسخ دهد ،برای نمونه سوالی مثل« :ملکه الیزابت دوم در سال  ۷۴۹۱چند ساله بوده است؟» یا «پنجاه و چهارمین
کشور کوچک از لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی کدام کشور است؟» با این وجود نمیتوان انتظار هر نوع محاسبهای را از این وبگاه داشت.

بررسی فرمول سینوس با بررسی مشتق و انتگرال ...

)Sin(x

اطالعات در باره شهر و جمعت و ....

Shiraz

هواپیمای  155 Fokkerرا با  65مقایسه میکنید
میزان کالری و پروتیین و مواد معدنی درون نان و قهوه و تخم مرغ را بررسی میکند

Bread Coffee Egg
11 September 2001

اتفاقات یک تاریخ خاص را بررسی میکند
ساختار شیمیایی یک دارو یا فرمول شیمیای را بررسی میکند

chlordiazepoxide
integrate sin(x) from 0 to 120

انتگرال تابع را بین دو بازه بررسی میکند
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www.sitename.com

WebPage

Host : میزبان

دانلود
کتاب

موزیک

دسترسی به تمام محتویات یک پوشه هاست که طراح وب سایت ممکن است به فایل های آن لینک برای دانلود نداده باشد
1- Open Website
2- Right Click (on Link)  Copy Link Address
3- Open New Tab  Paste Address  Erase From End To First /
http://dll-aghazeh.com/icdl/danestani-Word2013_www.aghazeh.com.rar
4- Enter

)2GB  سیستم مدیریت آنالین فایل (درایو مجازی با حجم: DropBox
Register : open www.dropbox.com  Signup  Fill The Application (Name, Last Name, Email, Pass)
Login : open www.dropbox.com  Signin  Email : simi.icdl@gmail.com , Pass : 123456789  Signin
Upload : Click On Upload (

)

Download : دریافت فایل
Delete : حذف فایل
New Folder :
Sharing : Select File  Share  Share With Email : وارد کردن آدرس ایمیل گیرنده
Install Drop Box Software (From FileHippo.com)  Next  Email, Password

 کپیDropbox  که هر فایلی را در آن کپی کنید به صورت خودکار در سایتDropbox  شما اضافه میکند به نامDocument  یک پوشه در: نتیجه
 روی آنها نصب شده هم دسترسی کامل به فایل ها دارندDropbox میشود و بر روی همه دستگاه هایی که با همان شناسه کاربری و کلمه عبور
نرم افزار موبایلی آن را هم برای همگام کردن داده های موبایل و کامپیوتر میتوانید از اَپ استور ها دریافت کنید
mm.zenhari@gmail.com : ایمیل
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سیستم عامل آنالین:
)Open www.zeropc.com  Create Account (Free Register)  Fill The Application (Name, Family, Email, Password

نتیجه :یک سیستم عامل مجازی (ابری) در اختیار کاربر قرار میدهد با حجم دیسک  1GBبه صورت رایگان
نرم افزار مدیریت دانلود IDM

دالیل استفاده :
 -1سرعت دانلود بهینه تر
 -2مدیریت دانلود فایل چند مرحله ایی
 -3مدیریت زمان دانلود
 -4دریافت سایت به صورت کامل
Setup: Run IDMsetup  Next… Finish
Checking
1- Internet Explorer :
) Manage Addons  IDM integration (Enable
2- FireFox :
) Addons  Extension  IDM CC (Enable
) Settings  Addons  IDM integration Modula (Enable

3- Google Chrome :
Download:
Click On Link

شروع دانلود فایل 1- Start Download :
فایل را به لیست دانلود ها اضافه کرده و بعدا" دانلود میکند 2- Download Later :

*دکمه  Resumeدر نوار ابزار نرم افزار اصلی برای ادامه دانلود استفاده میشود.
درصورتیکه در هنگام دریافت  Resumeروی  Yesباشد کاربر میتواند فایل را  Pauseکند و دوباره در زمانی دیگر ادامه فایل را دانلود کند
فایل ها به صورت دسته بندی شده در پوشه  Document  Downloadقرار میگیرند
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زمابندی :
 -1انتخاب فایل هایی که  Download Laterشدند
 -2گزینه  Scheduleدر نوار ابزار
 -3تنظیم زمان شروع دانلود  Start Download atو پایان دانلود Stop Downlaod at

دریافت کامل یک وبسایت با ابزار  Grabberامکان پذیر است
وبالگ Weblog :

بالگ  :روز نوشت

وبالگ  :روز نوشت تحت وب

وب سایت های ارایه دهنده وبالگ :
-1
-2
-3
-4
-6

Blogfa
Mihanblog
Persianblog
Wordpress.com
Blogger.com

آدرس وبالگ هایی که در  Blogfaثبت شده اند:
Mehdi.blogfa.com
It-consulting.blogfa.com
Nutrition.blogfa.com

ثبت وبالگ :
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ایجاد وبالگ جدید www.blogfa.com 


شناسه کاربری  :قسمت اول آدرس وبالگ



نام کاربری باید انگلیسی باشد

ورود به وبالگ
وارد میز کار بالگ میشویم  ورود  شناسه کاربری و کلمه عبور را باید وارد کنیم  ورود Open www.blogfa.com 

اضافه کردن متن  :نوشته جدید  :عنوان و متن را وارد میکنیم و کلید ثبت و به روز رسانی
اضافه کردن تصویر  :اول تصویر را باید در سایت  0up.irآپلود کنید و لینک فایل را کپی کرده در یک نوشته جدید گزینه درج تصویر و کپی لینک
در آدرس تصویر را انجام میدهیم نهایتا اندازه تصویر را تغییر داده ثبت و به روز رسانی میکنیم
اضافه کردن فایل برای دانلود  :اول فایل را باید در سایت  0up.irآپلود کنید و لینک فایل را کپی کرده در یک نوشته جدید متنی را انتخاب و گزینه
درج لینک

و کپی لینک در آدرس لینک را انجام میدهیم نهایتا ثبت و به روز رسانی میکنیم

برای مدیریت(ویرایش – حذف) پست ها باید در میز کار وبالگ گزینه نوشته های پیشین را انتخاب کنیم
قالب برای وبالگ :
سایت  www.night-skin.comرا باز کرده قالب مورد نظر را انتخاب میکنیم و به صفحه کد های بالگفا رفته تمام آنها را کپی میکنیم و به صفحه
مدیریت یا میز کار وبالگ بازگشته در تنظیمات و گزینه دیگر امکانات ویرایش قالب را باز کرده کد های فعلی را حذف و کد های کپی شده را درج
میکنیم و گزینه ثبت و به روز رسانی را انتخاب میکنیم
کد های جاوا اسکریپت
  Copy Codesانتخاب کد ها Open Parstools.com 

ثبت و به روز رسانی  کد های اختصاصی جاوا اسکریپت  تنظیمات  باز کردن صفحه مدیریت وبالگ
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پیوند ها:
در صفحه میزکار گزینه پیوند ها و وارد کردن آدرس وب همراه با عنوان وب سایت

اضافه کردن موزیک به وبالگ
 -1فایل  mp3را در  0up.irآپلود میکنیم
 -2سایت  parstools.comرا باز کرده ابزار پخش آهنگ و صدا
 -3کپی آدرس مرحله  1در این قسمت و ایجاد کد
 -4کپی کد در در تنظیمات و گزینه دیگر امکانات  --کد های اختصاصی جاوا اسکریپت  --ثبت و به روز رسانی
حذف وبالگ
تنظیمات و گزینه دیگر امکانات گزینه "حذف وبالگ" برای حذف وبالگ و محتویات آن است
روش های جستجوی پیشرفته در گوگل

Search In
عنوان 1- Title :
متن 2- Content :
آدرس 3- Address bar :
*کلمات درون "" کنار هم جستجو میشوند
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Search Tools:
جستجو بر اساس زمان 1- Any time :
مرتب سازی جستجو بر اساس زمان 2- Sort By :
مثال
"computer training" -word -excel -access +internet
وب سایت هایی که کلمه  Computer Trainingحتما باشد ولی کلمه  Word , Excel , Accessحتما نباشد و کلمه  Internetحتما باشد
مثال:
Cache:www.sitename.com
نمایش زمان و محتویات وب سایت در آخرین تاریخی که  Spiderبه آن سر زده است
مثال:
قانونfiletype:pdf

تمامی مقاالت حاوی کلمه قانون

filetype:pdf site:ac.ir

تمامی مقاالت در سایت های دانشگاهی ایران

filetype:pdf site:sums.ac.ir

تمامی مقاالت در سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

filetype:pdf site:ucla.edu

تمامی مقاالت در سایت دانشگاه UCLA

filetype:pdf site:sharif.ir proposal

تمامی  proposalدر سایت دانشگاه شریف

filetype:pdf site:mehdizenhari.com

تمامی مقاالت در یک سایت خاص

filetype:xls site:ucla.edu

تمامی فایل های اکسل در سایت UCLA

Filetype:xls site:ir

تمامی فایل های اکسل در سایت های ایران

Filetype:xls site:sums.ac.ir

تمامی فایل های اکسل در سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فایل های اکسل در سایت های ایرانی حاوی ایمیل
فایل های اکسل در سایت های ایرانی حاوی نام مهدی زنهاری
تمامی فایل های متنی حاوی کلمات عبور Nod32

Filetype:xls site:ir intext:@gmail.com
"مهدی زنهاری"filetype:xls site:ir intext:
Filetype:txt intext:trial intext:user intext:pass

تمامی فایل های موجود در هاست ها در صفحه ای قرار دارند که عنوان آن  Index.ofاست
مثال :دریافت تمامی فایل های موزیک با عنوان Hey You
Intitle:index.of mp3 hey you
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…  : Right Click (On File)  Save Link Asدانلود موزیک هایی که پخش میشوند
فقط در عنوان سایت ها جستجو کن Intitle :
فقط هاست ها که حاوی فایل هستند جستجو شود Index.of :
Mp3

موزیک ها

Avi MKV Mpg

فیلم ها

PDF – Doc

مقاالت و اسناد

Png – Jpg – Jpeg – Gif

تصاویر
اکسل

Xls

اتوکد

DWG

فتوشاپ

PSD

دانلود ویدیو از Youtube
Open Youtube.com  Search  Open Video
Change Address From www.youtube.com/watch?v=pf408Rkc5IA To ssyoutube.com/watch?v=pf408Rkc5IA
)Select File Type For Download (360Mobile-MP4
درصورتیکه موزیک یا ویدیویی بعد از کلیک به جای دانلود نمایش داده شود یا پخش شود روی لینک آن راست کلیک کرده و گزینه Save Link
 Asرا انتخاب میکنیم
سایت  : Aparatآپلود و دانلود
برای مشاهده فیلم های تحت وب باید  Adobe Flash Playerنصب باشد و در غیر این صورت باید آنرا از  P30downloadدریافت و نصب کنید
)  Save Link As  Location, Name  Save

( Download : Open Video  Right Click
Upload :

بقیه مراحل ثبت نام و باز کردن ایمیل از سایت آپارات   Verification Email ثبت نام 1- Register :
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2-  ورود داشبورد
3-  بارگزاری ویدیو  انتخاب ویدیو از کامپیوتر  پر کردن فرم مشخصات ویدیو ارسال اطالعات
. کلماتی که در این قسمت نوشته شود برای جستجو استفاده میشود: *بر چسب ها
:Google Chrome همگام سازی اطالعات
Options (

)  Setting  Signin To Google Chrome  User, Pass  Signin  Sync (Every Things)

Bookmark : Options (
Add Website :

)  Bookmark  Show Bookmark Bar

 Name , BookmarkBar  Done
عدم نمایش تصاویر صفحه وب

Option(

)  Setting  Advance Settings  Content Setting

:ایجاد چاپگری ابری
 سرور باید چاپگر خود را به اشتراک بگذارد-1
 کالینت باید به چاپگر ابری متصل شود-2
Google Cloud Printer: (Server)
1- Option(

)  Setting  Advance Settings  Google Cloud Print  Manage  Add Printer
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2- Select Printer  Add Printer(s)  Share  Enter Email Addresses : ایمیل هایی که میتوانند از چاپگر ابری استفاده کنند

Google Cloud Printer: (Clinet)
Option(

)  Setting  Signin To Google Chrome  User, Pass

Open Gmail.com  Open Email  Add Printer  Accept

 دریافت کنید و ازGetbazaar.com  را میتوانید از بازارGoogle Cloud Printer کاربر میتواند هنگام چاپ ؛ چاپگر ابری را انتخاب کند و نرم افزار
.این به بعد مطالب روی موبایل خود را با چاپگر ابری چاپ کنید
PDF ذخیره یک صفحه وب به صورت
1- Open a Website  Copy URL Address (Example : www.p30downlo0ad.com/page2/content1)
2- Open Printfriendly.com  Paste URL Address in enter url  Print Preview 
a. PDF : تبدیل به مقاله
b. Email :ارسال ایمیل
c. Print : چاپ
3- Download PDF
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 می باشدGmail  برای ارسال پیام از طریقGoogle Talk نرم افزار

1.
2.
3.
4.

Setup Blue Stacks
Open Getbazaar.com in Android Browser
Download Bazaar
Download & Install (Launcher=Go Launcher)
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