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 با كه بوده (... و چاپگر كامپیوتر،) دستگاهها از اي مجموعه شامل شبکه یک

  منظور به و (ماهواره رادیوئي، امواج كابل،) ارتباطي روش یک از استفاده

 یکدیگر به (فایل) منطقي منابع اشتراک و (چاپگر) فیزیکي منابع اشتراک

 .گردند مي متصل

 شبکه
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 اشتراك منابع 

 هادادههاي جغرافيايي در تبادل حذف محدوديت 
ارتباط بين كاربران 
تجارت الكترونيك 

 هاكاهش هزينه 

 كارايي سيستمافزايش 

 نقش شبکه هاي ارتباطي
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 به بانكهاي اطالعاتي راه دور دسترسي          

 پست الكترونيكي        

 خدمات انتقال فايل       

 ورود به  سيستم از راه دور          

 گروههاي خبري                 

 جستجوي اطالعات مورد نياز                       

 تبليغات                             

 تجارت الكترونيكي                                    

 بانكداري الكترونيكي                                            

 سرگرمي و محاوره                                            

 هاي الكترونيكي مجالت و روزنامه                        

 دورمستقيم و چهره به چهره از راه محاوره                             

 خدمات معمول در شبکه 
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 از راه دور كنفرانس          

 اشخاص مورد نظر در جهان يافتن       

 نگار از طريق شبكه تلفن ودور      

 راديو از طريق شبكه     

 آموزش از راه دور       

 فني و علمياطالعات  ارائه           

 …اخبار مربوط به هنر ، ورزش ، سياست ، تجارت و                     

 كاريابي و اشتغال                              

 درمان از راه دور                                     

 و فروش روزمره با استفاده از كارت اعتباريخريد                         

 هاي خيريه                                                                               انجمن                             

 دورمشاوره از راه                                

  ... 

 خدمات معمول در شبکه 
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 (E-mail)پست الکترونیکي 1.

 (Voice mail)پست صوتي 2.

  (UseNet)  خبريگروه هاي 3.

 (Video Conferencing)كنفرانس ویدئویي 4.

 (Electronic Data Interchange)الکترونیکي داده تبادل 5.

 (Electronic Fund Transfer)انتقال الکترونیکي وجوه 6.

 تعدادي از خدمات شبکه هاي ارتباطي
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سرویسي است كه پیام هاي متني را از یک فرستنده بهه یهک یها چنهد     

 .گیرنده ارسال مینماید

 .گیرنده تحویل داده میشودصندوق پستي پیام به 
 

محلي است در فضاي ذخیره سازي كهامپیوتر  سهرویس   :  (Mail Box)پستي صندوق 

كه براي ذخیره پیام هاي كهاربران در نظهر گرفتهه     (host)میزبان یا  (server)دهنده 

 .شده است

 

 (E-mail)پست الکترونیکي 
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 .سرویسي است براي ارسال پیام هاي صوتي

 

پیام . فرستنده بوسیله صحبت كردن در تلفن، پیام خود را وارد میکند

میشود و در تبدیل   (digital)رقمي به شکل  (analog)قیاسي از شکل 

 .صندوق پستي گیرنده ذخیره میشود

بعدا گیرنده میتواند با یک تماس تلفني به سیستم وصل شهود و پیهام   

 .  هاي ذخیره شده را بازیابي كند

 (Voice mail)پست صوتي 
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  هاى سیستم از جهانى شبکه یک  User's Networkمخفف : یوزنت شبکه

  كه گروههایى توسط و نداشته قرار متمركزى سرپرستى تحت كه یونیکس

  پست و پیامها مخابره براى دارند مشتركى ویژه اى مباحثه عالیق

  خبري گروههاي به سیستم این .گیرد مى قرار استفاده مورد الکترونیکى

 .است معروف
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 (UseNet)گروه هاي خبري 
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 روي بر توان مي را آنها كه دنیاست در خبري گروههاي از اي مجموعه یوزنت واقع در

 از مجموعه این در كرد، پیدا اینترنت در خبري هاي دهنده سرویس از بسیاري

 یا اطالعات مبادله به گوناگون خبري عناوین و موضوعات در افراد خبري گروههاي

 .پردازند مي یکدیگر با گفتگو
 

 روي بر اطالعات و پیامها وسازماندهي سازي ذخیره سیستم یک و قانون یک یوزنت

 مراجعه آن به توانند مي شبکه كاربران كه نحوي به است، خبري دهنده سرویس رایانه

 گروه براي را پیامي یا و كنند انتخاب را خود دلخواه و نظر مورد خبري پیامهاي و كرده

 .دارند ارسال خبري
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 (UseNet)گروه هاي خبري 
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در این نوع كنفرانس دوربین هاي ویهدئویي و میکهروفن هها، صهدا و     

 .تصویر را دریافت و آن را از طریق شبکه ارتباطي ارسال مي كنند

میتوان جلسه اي با حضور اعضایي كهه از فاصهله دور از ههم هسهتند     

 .افراد میتوانند صدا و تصویر هم را بصورت زنده ببینند. ترتیب داد

 (Video Conferencing)كنفرانس ویدئویي 
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نوعي ارتبها     (EDI)مبادله الکترونیکي داده ها 

كه بهه شهركت ههاي تجهاري      الکترونیکي است

در قالهب ههاي   تبادل داده ههاي تجهاري   اجازه 

مشخص و قابل پردازش توسهط نهرم افزارههاي    

 .كاربردي را میدهد

این داده هها شهامل سفارشهات خریهد، رسهید      

 .است... ها و ها، پرداخت مشتري 

 (Electronic Data Interchange)تبادل الکترونیکي داده 
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 .  حركت پول روي شبکه است (EFT)انتقال الکترونیکي وجوه 

 .در بانکداري الکترونیکي پول بطور فیزیکي جابجا نمیشود

تمام تراكنش هاي مربو  به نقل و انتقال بین دو طرف حسهاب بصهورت   

موجودي حساب بانکي كاربران و بانک بروز رساني از طریق الکترونیکي و 

 .انجام میشود

 (Electronic Fund Transfer)انتقال الکترونیکي وجوه 
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