
بسم اهللا الرحمن الرحیم
والحمد هللا رب العالمین

وصلی اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

فقه فناوري هاي نوین
فقه فضاي مجازي: بخش اول

@feqh_IT

مقدمه
جلسه پنجم

97/2/6



فقه فضاي مجازي

تعریف فناوري-1

تعریف فناوري اطالعات-2

تعریف فناوري ارتباطات-3

حوزه هاي اصلی فناوري اطالعات و ارتباطات-4

ارتباطاتحسن و قبح فناوري اطالعات و -5

مسائل فقه فناوري اطالعات و ارتباطات-6



 )با کار چگونگی به( دانش و کاربرد اصالح، ساخت، است عبارت :فناوری تعریف

 یا سازماندهی روش های یا نظام ها، ،)حرفه ای ی(هنرها مهارت ها، ماشین ها، ابزارها،

  خاص کار یک انجام یا مشکل حل برای آنها از مجموعه ای

 یا داده پردازش و انتقال بازیابی، ذخیره سازي، از است عبارت اطالعات  فناوري تعریف

  و افزاري نرم و افزاري سخت سیستم هاي نگهداري و توسعه  اجرا، طریق از اطالعات

  .شبکه اي

  از انیانس ارتباطات به که دارد اشاره فناوري از حوزه اي به ارتباطات  فناوري  تعریف
.می پردازد دیجیتالی ابزارهاي  طریق



 داده هاي ،»نشان گذاري« با و هستند  نشده طبقه بندي و خام محتواي داده ها•
  .می شوند لتبدی )شده بندي طبقه و  منظم( اطالعات به )نشده بندي طبقه و نامنظم(

 در .ودمی ش  تلقی ملل پیشرفت و توسعه ابزارهاي از یکی اطالعات تولید امروزه•
  ما کنونی  دانشمندان دارد، وجود کشورمان در زیادي داده هاي حاضر حال

 .تاس  غنی بسیار ها»داده« نظر از نیز ما سنت می کنند، تولید را زیادي داده هاي

 تبدیل  فرایند و شوند تبدیل اطالعات به که می آیند کار به زمانی داده ها این اما•
  .دارد نیاز زیادي هزینه و زمان به اطالعات به داده

 دستیابی آنگاه باشند، شده عنوان بندي و تبدیل، اطالعات  به داده ها این که وقتی•
  مکنم اطالعات فناوري کاربست با آنها جستجوي و  طبقه بندي آنها، به آسان

  .می گیرد قرار همگان اختیار در ارتباطات  فناوري با و می شود

 در .رفتگ خواهد صورت اطالعات تبادل باشند، داشته انتقال امکان  اطالعات وقتی•
 هشبک  به که دیگري فرد هر براي را خود اطالعات می توانید شما صورت این

 .بفرستید دارد، دسترسی



ده هاي  گذشته جز با انبارهایی بزرگ از پرون امروزه فناوري اطالعات ذخیره سازي اطالعاتی را ممکن ساخته است که در 

.  تنها خصوصیت عصر اطالعات نیستکمی  امر اما این . قطور ممکن نبوده است

���وای ا��وه و �ند زبا� و ا� ���ی 

www.wikipedia.org

در بدون  2018 در پدیا ویکی پایگاه انگلیسی مقاالت محتواي مقدار 

  دنیا زبان 293 به مقاله میلیون40 =نمودارها و عکسها حجم گرفتن نظر

المعارف دائره برابر 60 = انگلیسی به آن  مقاله میلیون 5.6 حدود 

بریتانیکا

 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKIPEDIA:SIZE_COMPARISONS



�و��ی اطالعات 

10^18( ترابایت میلیون 5 : اینترنت در  موجود اطالعاتX  5 بایت( 

شده زده تخمین

)بطض فیلم میلیارد یک یا کتاب میلیارد هزار 50  با کتابخانه یک معادل 

)کامل DVD روي شده

آن میلیون 180 که میلیون 550 : اینترنت در پایگاه دامنه نام  تعداد 

.است فعال

 HTTP://WWW.WISEGEEK.COM/HOW-BIG-IS-THE-INTERNET.HTM
 HTTP://NEWS.NETCRAFT.COM/ARCHIVES/٢٠١١/



 �و��ی ار�باطات

 اطالعات آماري برگرفته از سایتINTERNET WORLD STATS  ،2011 میباشد/

میلیارد 7حدود  جمعیت کل دنیا

نفر میلیون  361 2000تعداد کاربران اینترنت در سال 

نفر میلیارد  2 2011تعداد کاربران اینترنت درسال 

%  35حدود  2011در در دنیا ضریب نفوذ اینترنت 

نفرمیلیارد  5 2020در سال  تخمین تعداد کاربران اینترنت



 بوده مشکل ربسیا یا گذشته در که ساخته میسور را اطالعاتی  بازیابی اطالعات فناوري امروزه.٢

 به جلدي 20 حجیم کتاب یک لغات مجموعه از می خواستیم اگر .است  نبوده ممکن اصالَ یا

 در  سانیان خطاهاي و می انجامید طول به سالها آن اتمام کنیم، نویسی فهرست  دستی  صورت

 و یشترب بسیار  دقت با اطالعات فناوري کمک با کار این امروزه اما .بود محتمل بسیار آن

 .است  موشواره کلید روي بر زدن تقه بار چند آسانی به قطعی تر کمیتی



فناوري اطالعات و ارتباطات

 براي )شبکه و سخت افزار نرم افزار،  شامل( فنی ابزارهاي از بهره مندي دانش•

  .است )... و تعامالت ارتباطات، اطالعات،( شبکه اي جامعه به دستیابی



�ناوری اطالعات و ار�باطات

�وزه �ی را��ردی
  

آمادگی براي جهان شبکه اي 
راهنمایی براي کشورهاي در حال توسعه

مرکز توسعه بین الملل در دانشگاه هاروارد 

با پشتیبانی شرکت آي بی ام



حوزه هاي راهبردي
فناوري  اطالعات و ارتباطات

   

Network ACCESS دسترسی به
                           شبکه

Networked LEARNING یادگیري
                  شبکه اي

Networked SOCIETY جامعه
                      شبکه اي

Networked ECONOMY اقتصاد
                   شبکه اي

Network POLICY سیاست

                                شبکه



کهدسترسی به شب

:شامل

زیرساختهاي سخت افزاري و تجهیزات شبکه

 نرم افزارهاي بنیادین و کاربردي مورد نیاز   

 تلفن ثابت و همراه،  شبکه

 ،شبکه فیبرنوري

 ،انواع ارتباطات بی سیم اینترنتی

 تنیارتباطات ماهواره اي براي انتقال انواع داده هاي صوتی، تصویري و م

سرعت، کیفیت و قیمت دسترسی



يیادگیري شبکه ا

که اتصال مدارس و دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه به شب

ی قاي کیف براي ارت فاوا  نات  ستفاده امکا یزان ا ت و م
آموزش  کمیت 

دگی نیروي انسانی آموزش دیده براي کاربرد آنها در زن
کار روزانه مردم و نهادهاي اجتماعی و کسب و 



جامعه شبکه اي

کاربران و سازمان هاي برخط ومیزان اعتماد آنها به ارزش افزوده فناوري اطالعات و ارتباطات

محتواي سالم و بومی الکترونیکی در دسترس

نظام پاالیش محتوا

گسترش خط و زبان فارسی در محیط رایانه اي

کاربرد خدمات فاوا در زندگی روزمره و در محل کار

  نش سانی دارد و دا به ان شبکه اي جن عه  نوع جام ین  ش ا سانی  لوم ان با ع مرتبط  هاي  نش  فل آن از دا اخه متک
شته  سی و ر عه شنا خ جام سان ب ندارد و کارشنا نی  ساختی و ف طات زیر به ارتبا طی  ست و رب طات ا نی  ش ارتبا ف

 . مهندسی نیز تخصص سیاستگذاري در آن را ندارند



اقتصاد شبکه اي

مصرف کنندگان و تجار  تجارت الکترونیکی براي •

بانکداري الکترونیکی•

دولت الکترونیکی مدل خدمات دولت به دولت •

دولت الکترونیکی مدل خدمات دولت به شهروندان و تجار•

شغلی جدید در فاوا ایجاد فرصتهاي •



سیاست شبکه

  استقرار نهاد راهبري منسجم، واحد، مقتدر و جامع

 راهبري جامعه توانمندي سیاستگذاران و دولتمردان در

به سوي پیشرفت متوازن و هماهنگ با فرهنگ بومی   

  ــاتی  و ــابراتی و ارتباطـ ــرکتهاي مخـ ــازي شـ ــیر خصوصـــی سـ ــین مسـ تعیـ
سیاستهاي رقابتی بین آنها براي کاهش قیمتهاي دسترسی،  ایجاد 

       ن ایجاد ارتباطات فعال بین الملـل در حـوزه جامعـه اطالعـاتی بـه منظـور تـأمی
 اهداف ملی، تعامل سازنده منطقه اي و جهانی با رعایت اصول عزت و حکمـت 

  و مصلحت و همگرایی اسالمی از جمله پی گیري امور حاکمیت اینترنت

 اهتمام به تحقیق، توسعه و نوآوري در جامعه اطالعاتی و فاوا

 تدوین قوانین و تنظیم مقررات الزم براي حوزه شبکه اي

 و...




