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 مقدمه

شامل کتاب های  سایت وب. منابع تحت پوشش این فراهم ساخته استامکان دسترسی به میلیون ها منبع را 

 اشد.ب میرایگان، فیلم ها، نرم افزار ها، موسیقی و غیره 

 

 سایت وبهای  و بخشامکانات 

 اند هکه توسط دیگر کاربران ذخیره شدوان صفحاتی را ت میقرار دارد که   در باالی صفحه باکس جستجو ،

و زمان ذخیره آنها توسط کاربران نشان  ها سایت وبجستجو کرد. با وارد کردن کلیدواژه مورد نظر تعداد 

 وان به آنها دسترسی داشت.ت میود و ش میداده 
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  ،در وسط و در سمت چپ صفحه نوع منابع قابل دسترس برای کاربران مشخص شده است مانند تصاویر

 وان مدارک تحتت میدئوها، متن ها و ... و برای هر یک آیکونی قرار دارد که با انتخاب هر آیکون یو

 پوشش را مرور کرد.

  در وسط و سمت راست صفحه دو باکس جستجو برای کاربران قرار داده شده است تا به راحتی قابل

 رویت باشد.

 (Advanced search)  در کنار باکس جستجو گزینه جستجو پیشرفته قرار دارد و با کلیک بر روی

عملگر پیش فرض  (AND)وان جستجو خود را به وسیله عملگرهای بولی انجام داد. عملگر ت میآن 

جستجو  وانت می (NOT)که همان عملگر  (Does not contain)است و با انتخاب گزینه  سایت وب

، و زمان مدارک به جستجو ها هوان بر اساس عنوان، تولید کننده، توصیف کنندت میرا خاص تر کرد. 

جستجو  را انتخاب کرده و سایت وبی تحت پوشش ها هوان نوع منبع و مجموعت میو همچنین پرداخت 

ی مدرک ها یهد تا ویژگد میبه کاربر امکان  (Custom field). سه باکس با عنوان محدودتر کردرا 

های هر بخش جستجو پیشرفته  در پایین صفحه نحوه کار و ویژگی مورد نظر خود را انتخاب کند.

 داده شده است. توضیح

  گزینه(sign in)  وان از ت میدر سمت راست صفحه امکان عضویت را برای کاربران فراهم کرده است و

 د.های مورد عالقه خود را آپلود کن کاربر بتواند فایلتا  عضو شد سایت وبطریق ایمیل در 

  را برای اعضا فراهم آیکون آپلود در سمت راست صفحه امکان بارگذاری مطالب و مدارک مورد عالقه

 کرده است.



 

 معرفی

Internet Archive 
 

 

 بخش اطالع رسانی: 

 

  ت را مشاهده یسا های دیگر وب توان بخش می سایت وبدر میانه صفحه با نگه داشتن موس بر روی لگو

 ی شغلی موجود در آرشیو اینترنتی.ها ت، فرصها هکرد از جمله: وبالگ، پروژ

 

 دسترسی به سایت از آدرس زیر:

https://archive.org/ 
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