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فن آوری های ارتباطات و ویژگی های آنها   



فن آوری های ارتباطات و ویژگی های آنها 

  جوعی استباط ٍسایل ٍ تلفي تلگشاف، چاپ، خط، صباى، اختشاع
 تحَل سیش ایٌتشًت ٍ تلَیضیَى ٍ سادیَ سیٌوا، هطبَعات، ّواًٌذ

 .دّذ هی ًشاى سا ّا اًساى بیي استباط بشقشاسی ابضاسّای ٍ ّا ساُ

  هشحلِ ّش دس ّا اًساى بیي استباط بشقشاسی اهکاًات ٍ ّا ساُ
 اهکاًات اها.است شذُ تش یافتِ تکاهل خَد هاقبل هشحلِ بِ ًسبت

 استباطی ابضاسّای اص ّیچکذام با قیاع قابل حاضش عصش استباطی
.ًیست گزشتِ
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استباعات ٍ فشایٌذ تحَل
.اػتاستباط پایِ ٍ اػاع تشکیل توذى ّا ٍ فشٌّگ ّا 

بِ یکذیگش دس تذاٍم ایي سًٍذ اًؼاى ّا بشای بشقشاسی استباط با  
سا استباعی گًَاگَى ّای گًَاگًَی هتَػل شذًذ ٍ ٍػایل ساُ 

.ابذاع کشدًذ

بیي اًؼاى استباط با پیششفت جَاهغ ٍ توذى ّا، ساُ ّای بشقشاسی  
.  یافتبؼیاسی ٍ ابضاسّای استباعی ًیض تحَالت ّا 
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ٍیظگی ّای اهکاًات استباعی ًَیي

شاهل ابضاسّای ًَیي استباطی تشکیبی اص چٌذیي تکٌَلَطی 
.  استدٍس استباط جوعی، اًفَسهاتیک ٍ استباطات ٍسایل 

ایي هثلث فٌاٍسی، اًساى ّا سا دس ضبط، رخیشُ ساصی، 
، باصیابی، اًتقال ٍ دسیافت اطالعات دس ّش صهاى ٍ پشداصش

.یاسی هی ًوایذهکاًی 
اهکاًاتی است کِ کٌٌذُ فٌاٍسی ّای ًَیي استباطی تکویل  

.اًذاستباطی گزشتِ اسائِ کشدُ ٍسایل 
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ٍیظگی هٌحصش بِ فشد

ایي فٌاٍسی ّا ٍیظگی ّای هٌحصش بِ فشدی داسًذ 
.  کِ آًاى سا اص ٍسایل استباطی قذیوی هتوایض هی ساصد
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ویژگی های فن آوری های نوین ارتباطی
▪تعاهلی بَدى
▪ًاّوضهاًی
▪ظشفیت باالی اطالع سساًی
▪فشدی شذى
▪کٌتشل اص سَی هخاطباى
▪ًفَر
▪تحشک
▪توشکض صدایی
▪جْاى گشایی
▪تبذیل پزیشی
▪اتصال پزیشی
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Interactivity  تؼاهلی- 
یکی اص ًقایض ابضاسّای استباطی دس گزشتِ، ٍجَد یک سابطِ  

یک بِ ایي هعٌی کِ اطالعات دس . یک سَیِ ٍ اص باال بِ پائیي بَد
سَی  یک طشفِ ، اص باال بِ پائیي ٍ بذٍى باصگشت بِ جشیاى 

.شذ سشاصیش هی هخاطباى 

اسائِ دس ایي حالت هخاطباى اهکاى اظْاسًظش دسخصَص اطالعات  
.سا ًذاشتٌذشذُ 

7



Interactivity  تعاملی- 

  استباط ّوضهاى بشقشاسی اهکاى ًَیي، ّای فٌاٍسی هذد بِ اهشٍصُ اها
.اػت گشتِ فشاّن هخاعب ٍ اعالػات فشػتٌذُ بیي

 ،پیام دسیافت اص پغ بالفاصلِ تَاًٌذ هی هخاعباى حالت ایي دس 
.ًوایٌذ هٌؼکغ پیام فشػتٌذُ بِ سا خَد ًظشات

 
  دس هخاعب شذى فؼال بِ هٌجش هخاعب ٍ فشػتٌذُ بیي تؼاهل

  .شَد هی استباط جشیاى
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ًاّوضهاًی▪

  دس سٍص شباًِ اص لحظِ ّش دس ٍ ّویشِ استباعی ٍػایل اهشٍصُ
  .اػت هخاعباى اختیاس

  خاص صهاًی هحذٍدُ یک دس کِ گزشتِ استباعی ابضاسّای بشخالف
  ػاخت، هی فشاّن سا گیشًذُ ٍ فشػتٌذُ بیي استباط بشقشاسی اهکاى

  صهاًی، ّای هحذٍدیت بشدى بیي اص با استباعی ًَیي ّای فٌاٍسی
.اًذ ًوَدُ دائوی ٍ ّویشگی سا ّا پیام ٍ اعالػات بِ دػتشػی

  بِ بیشتشی ػول آصادی ٍ اختیاس ّا فٌاٍسی ایي تشتیب بذیي 
  دسیافت بِ ًظش هَسد ٍ دلخَاُ صهاى دس ایٌکِ تا اًذ دادُ هخاعباى
.ًوایٌذ اقذام ًیاص هَسد اعالػات

9



ظشفیت باالی اعالع سػاًی

اهشٍصُ هحذٍدیت ّایی کِ دس گزشتِ دسخصَص اعالع سػاًی 
تَػظ ٍػایل استباعی ٍجَد داشت اص قبیل هحذٍدیت جا دس 
ًششیات ٍ هحذٍدیت صهاى دس سادیَ ٍ تلَیضیَى اص بیي سفتِ 

.اػت

اص  دس حال حاضش فٌاٍسی ّای ًَیي استباعی حجن باالیی 
کٌٌذ سا دس کوتشیي فضای هوکي رخیشُ ٍ ًگْذاسی هی اعالػات 

.  کٌٌذدس ّش صهاى کِ ًیاص باشذ، آى سا بِ هخاعباى اسائِ هی ٍ 
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فشدی شذى

. ّش هخاطب یک سساًِ داسد

.اهکاى اسسال پیام بِ تک تک هخاطباى ّن ٍجَد داسد
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کٌتشل اص سَی هخاطباى▪

دساختیاس تا دیش صهاًی، اهکاى بشقشاسی ٍ قغغ استباط صشفاً 
اعالػات پیام بَد، بِ عَسی کِ ّشگاُ فشػتٌذُ فشػتٌذُ 

بِ بشقشاسی استباط هی ًوَد هخاعباى قادس بِ دسیافت اقذام 
. بَدًذاعالػات 

اص  فاسؽ  اها اهشٍصُ بِ هذد فٌاٍسی ّای ًَیي هخاعباى ًیض
هحذٍدیت ّای صهاًی ٍ هکاًی بِ اعالػات هَسد ًظش 

 .داسًذدػتشػی 
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تکثش ٍ فشاٍاًی
پشاکٌذُ جاهؼِ اهشٍصُ ابضاسّای استباعی بِ عشصی گؼتشدُ دس ػغح 

 .اعالػات ًوایذدسیافت ٍ ّش کغ هی تَاًذ اقذام بِ اسػال ٍ شذُ 

ّا ّؼتٌذ فٌاٍسی پایگاُ ّای ایٌتشًتی ٍ ٍبالگ ّا ًوًَِ ّایی اص ایي 
.دس دػتشع ّوگاى ّؼتٌذکِ 

دػت  دس دس حالی کِ دس گزشتِ ابضاسّای استباعی ٍ اعالع سػاًی  
.بَدای خاص شاهل صاحباى قذست ٍ ًخبگاى ػذُ 
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ًفَر

تا جاهؼِ فٌاٍسی ّای ًَیي استباعی باػث شذُ اًذ تا افشاد 
. حذ صیادی حشین خصَصی خَد سا اص دػت بذٌّذ

اص سا حشین ٍ هشصّای هلی ٍ خصَصی کشَسّا هؼٌی خَد 
بِ جغشافیایی  دادُ اًذ ٍ اعالػات با دسًَسدیذى هشصّایدػت 
تشیي حشین خصَصی ٍ کٌاس جْاى سػَخ کشدُ ٍ دس گَشِ 

. افشاد ٍاسد هی شًَذّای 

14



تحشک▪

اهشٍصُ فٌاٍسی ّای ًَیي استباطی ایي اهکاى سا فشاّن 
ساًٌذگی ساختِ اًذ تا افشاد اص ّشجا حتی دس حال حشکت ٍ 

.بشقشاس هی کٌٌذاستباط 

گَشی ّای هَبایل، لپ تاپ ّا ٍ کوپیَتشّای جیبی  
افشاد اطالعات سا دس حالت ّا ٍ هکاى ّای گًَاگَى دس اختیاس 

 .هی دٌّذقشاس 
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توشکض صدایی▪
توشکض صدایی یکی اص پیاهذّای تکٌَلَطی اعالػات اػت کِ 

.بیش اص ّوِ هَسد اشاسُ قشاس گشفتِ اػت
  

تجلی توشکض صدایی دس هَاسد بؼیاسی اصجولِ اًجام کاس 
tele»اص ساُ دٍس working»تَلیذ اص ساُ دٍس ،

«tele producing»بشگضاسی کٌفشاًغ اص ساُ دٍس ،
«tele conferencing» ُخشیذاسی هایحتاج اص سا ،

tele»دٍس shopping»اًجام اهَس باًکی اص ساُ دٍس ٍ ،
«tele banking»  قابل هشاّذُ اػت.
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جهان گرایی▪

 ػٌتی استباط ٍػایل بشخالف استباعی جذیذ ّای فٌاٍسی
.داسًذ جْاًشوَل ٍ فشاگیش بؼذی

 ای هاَّاسُ ّای شبکِ قبیل اص ّا فٌاٍسی ایي هختلف اًَاع 
  صهیي کشُ تواهی ٍ اًذ یافتِ جْاًی ابؼادی اهشٍصُ ایٌتشًت ٍ
  .اًذ دسبشگشفتِ سا
  

!جغشافیای هکاى دس حَصُ تکٌَلَطی اهشٍص هشدُ اػت
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جهان گرایی▪

دیذگاُ جْاًی فٌاٍسی ّای ًَیي استباعی، باػث شذُ تا 
شذت اعالػات بِ ساحتی ٍ با ػشػت صیاد اص هشصّای بِ 

.شذُ ػبَس کٌذحفاظت 

اهشٍصُ فٌاٍسی ّای استباعی، ًظاهی غَل آػا ٍ بؼیاس  
پشقذست اص ٍػایل استباعی گًَاگَى پذیذ آٍسدُ اًذ کِ تحت 
کٌتشل کشَس خاصی ًیؼت ٍ ًظاست، تصحیح هؼیش ٍ هذاخلِ 

دس فشآیٌذ ػیاػتگضاسی ٍ بشًاهِ سیضی آى کاس بؼیاس 
.دشَاسی اػت
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تبذیل پزیشی▪

  .اػت پزیشی تبذیل جذیذ، استباعی ّای سػاًِ دیگش خصَصیت
  تبذیل دیگش شکل بِ شکلی اص سا ّا پیام تَاى هی ساحتی بِ اهشٍصُ

.کشد

 تصَیش بِ تبذیل یا هتي بِ تبذیل سا کالم تَاى هی هثال ػٌَاى بِ
.کشد

  هتي، قبیل اص گًَاگَى اشکال دس پیام خصَصیت، ایي اص اػتفادُ با 
.شَد هی تَلیذ آًْا اص تشکیبی یا ٍ فیلن ٍ تصَیش ،صذا

19



اتصال پزیشی▪
  آًْا پزیشی اتصال ًَیي ّای فٌاٍسی خصَصیات دیگش اص 

.اػت

  بِ اتصال قابل ػادگی بِ استباعی فٌاٍسی یک کِ هؼٌی ایي بِ 
  ّای قابلیت حالت ایي دس .اػت استباعی ّای فٌاٍسی ػایش

  رخیشُ، کاس ٍ آهذُ ّوذیگش کوک بِ گًَاگَى ّای فٌاٍسی
  .ػاصد هی تش آػاى سا اعالػات تَصیغ ٍ تَلیذ

 دٍسبیي اتصال بِ تَاى هی  پزیشی اتصال ّای ًوًَِ اص
  آًْا بِ تصاٍیش اًتقال ٍ تلَیضیَى ٍ  کوپیَتش بِ ٌّذی ّای

.کشد اشاسُ
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