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اینترنت
هم	پیوسته1(	 به	 شبکه	های	 )مخفف	 اینترنت	
که	 دانست	 سامانه	ای	 بزرگ	ترین	 می	توان	 را	
مهندسی	 ط��راح��ی،	 ان��س��ان	 دس��ت	 ب��ه	 کنون	 تا
ای����ن	شبکه	 ری���ش���ه	 گ����ردی����ده		اس�����ت.	 اج�����را	 و	
که	 م��ی	گ��ردد	 ب��از	 	۱۹۶۰ ده��ه	 ب��ه	 جهانی	 عظیم	
آمریکا	 متحده	 ای���االت	 نظامی	 س��ازم��ان	ه��ای	
برای	انجام	پروژه	های	تحقیقاتی	برای	ساخت	
تحمل	 با	 و	 ش��ده	 توزیع	 مستحکم،	 شبکه	ای	
به	 پژوهش	 این	 نمودند.	 سرمایه	گذاری	 خطا	
بنیاد	 از	سرمایه	گذاری	شخصی	 همراه	دوره	ای	
ملی	علوم	آمریکا	برای	ایجاد	یک	ستون	فقرات	
آغاز	 تا	مشارکت	های	جهانی	 جدید،	سبب	شد	
اینترنت	به	صورت	 از	اواسط	دهه	۱۹۹۰،	 گردد	و	
بیاید.	 در	 جهان	شمول	 و	 همگانی	 شبکه	 یک	
واب��س��ت��ه	ش���دن	ت��م��ام��ی	ف��ع��ال��ی��ت	ه��ای	ب��ش��ر	به	
زمانی	 در	 و	 عظیم	 بسیار	 مقیاسی	 در	 اینترنت	
کوتاه،	حکایت	از	آغاز	یک	دوران	تاریخی	 چنین	
گون	علوم،	فناوری،	و	 گونا نوین	در	عرصه	های	

1.  interconnected networks

انسان	دارد.	شواهد	 تفکر	 نحوه	 به	خصوص	در	
اینترنت	 از	آن	چ��ه	 ک��ه	 زی���ادی	در	دس��ت	اس��ت	
تنها	 ک��رد،	 خواهد	 و	 خواهد	ساخت	 بشر	 ب��رای	

مقدار	بسیار	اندکی	به	واقعیت	در	آمده		است.
شبکه	های	 از	 ج��ه��ان��ی	 س���ام���ان���ه	ای	 ای��ن��ت��رن��ت	
»مجموعه	 از	 که	 هم	پیوسته		است	 به	 رایانه	ای	
ب��ا	یکدیگر	 ب����رای	ارت���ب���اط	 ای��ن��ت��رن��ت«	 پ��روت��ک��ل	
اینترنت،	 دیگر	 عبارت	 به	 می	نمایند.	 استفاده	
شبکه	 میلیون	ها	 از	 ک��ه	 اس��ت	 شبکه	ها	 شبکه	
خصوصی،	عمومی،	دانشگاهی،	تجاری	و	دولتی	
کوچک	تا	جهانی	و	بسیار	 در	اندازه	های	محلی	و	
از	 آرای��ه	وسیعی	 با	 که	 ب��زرگ	تشکیل	شده	است	
نوری	به	هم	متصل	 و	 الکترونیکی	 فناوری	های	
گشته	اند.	بسیاری	از	رسانه	های	ارتباطی	سنتی	
مانند	تلفن	و	تلویزیون	نیز	با	استفاده	از	اینترنت	
	تعریف	شده	اند	 تغییر	شکل	داده	اند	و	یا	مجدداً
پروتکل	 روی	 ص��دا	 هم	چون	 جدید	 خدماتی	 و	
ظهور	 اینترنت	 پ��روت��ک��ل	 تلویزیون	 و	 اینترنت	
ب��ه	ص��ورت	وب	گ��اه،	 نیز	 روزن��ام��ه	 انتشار	 ک��ردن��د.	
ک	وب	و	وب	نوشت	تغییر	شکل	داده	است.	 خورا

مدیریترسانههایآنالین
وشبکههایاجتماعی
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اینترنت	اشکال	جدیدی	از	تعامل	بین	انسان	ها	
و	 گفت	وگو	 ت��االر	 ف��وری،	 پیام	رسانی	 طریق	 از	 را	

شبکه	های	اجتماعی	به	وجود	آورده		است.
از	دو	واژه	»وب«	 گفت	وگوهای	روزمره	 غالبًا	در	
زی��ادی	 تمایز	 ب��دون	 اشتباه،	 به	 »اینترنت«،	 و	
معانی	 واژه	 دو	 ای���ن	 ام���ا	 م��ی	ش��ود،	 اس��ت��ف��اده	
ارتباطی	 سامانه	 یک	 اینترنت	 دارن��د.	 متفاوتی	
زیرساخت	های	 اس��ت،	 داده	ه���ا	 ب��رای	 جهانی	
که	رایانه	ها	در	 نرم	افزاری	و	سخت	افزاری	است	
در	 می	سازد.	 متصل	 یکدیگر	 به	 جهان	 سراسر	
که	 مقابل،	وب	یکی	از	خدماتی	)سرویس(	است	
بر	روی	اینترنت	ارائه	می	شود	و	برای	ارتباط	از	
شبکه	اینترنت	بهره	می	جوید.	وب	مجموعه	ای	
از	نوشته	های	به	هم	پیوسته	)page	web(	است	
	)URL(	جهانی	آدرس	و	ابرپیوندها	کمک که	به	

به	یکدیگر	پیوند	خورده	اند.
که	 رهنمودهایی	 و	 ک��ارب��رده��ا	 از	 بسیاری	 گ��رچ��ه	 ا
اینترنت	را	ممکن	ساخت	به	مدت	تقریبًا	دو	دهه	
تا	دهه	۱۹۹۰	هنوز	 این	شبکه	 اما	 وج��ود	داشتند،	
گوست	۱۹۹۱،	 چهره	ای	همگانی	نداشت.	در	ششم	آ
س��رن	-س��ازم��ان	اروپ��ای��ی	پژوهش	درب���اره	ذرات-	
گستر1	را	به	اطالع	عموم	رساند.	 پ��روژه	وب	جهان	
وب	توسط	دانشمندی	انگلیسی	به	نام	تیم	برنرز	
لی2	در	سال	۱۹۸۹	اختراع	شد.	یکی	از	مرورگرهای	
روی	 از	 که	 بود	 	ViolaWWW	اولیه محبوب	 وب	
هایپرکارت	الگوبرداری	شده	بود	و	از	سامانه	پنجره	
ایکس3	استفاده	می	کرد.	سرانجام	این	مرورگر	جای	
خود	را	در	محبوبیت	به	مرورگر	موزاییک4	داد.	در	
کاربردهای	ابر	رایانش	آمریکا5  سال	۱۹۹۳	مرکز	ملی	
را	 موزاییک	 از	 نسخه	 اولین	 ایلینوی	 دانشگاه	 در	
کرد	و	تا	اواخر	سال	۱۹۹۴	عالقه	عمومی	به	 منتشر	
که	پیش	از	این	آموزشی	و	تخصصی	بود،	 اینترنتی	
گسترش	فراوانی	یافته	بود.	در	سال	۱۹۹۶	استفاده	از	
واژه	اینترنت	معمول	شد	و	مجازًا	برای	اشاره	به	وب	

هم	استفاده	شد.
به	 رای��ان��ه	 میلیون	 س��ه	 از	 بیش	 	1994 س��ال	 در	

1. World Wide Web
2. Sir Tim Berners-Lee
3. X Window System
4. Mosaic
5. National Center for Supercomputing Ap-
plications

ورود	 ب��ا	 	1998 س��ال	 در	 و	 ب��ود	 وص��ل	 اینترنت	
سریع	 پیشرفت	 و	 اینترنت	 دن��ی��ای	 ب��ه	 گ��وگ��ل	
گسترش	هر	 الگوریتم	های	جست	وجو	راه	برای	

چه	بیشتر	اینترنت	باز	شد.
اجزای اینترنت:	اینترنت	از	بخش	های	مختلفی	
که	مهم	ترین	آن	ها	به	شرح	 تشکیل	شده	است	

زیر	است:
	ایمیل6	:	ایمیل	یا	پست	الکترونیکی	وظیفه			

به	 را	 ک��ارب��ران	 نامه	های	 دری��اف��ت	 و	 ارس��ال	
شیوه	الکترونیک	بر	عهده	دارد.

نوشته	های			 شامل	 بخش	 ای��ن	 وب	س��ای��ت:	
به	 ک��ه	 اس��ت	 	)web	 page( هم	پیوسته	 ب��ه	
کمک	ابرپیوندها	و	آدرس	جهانی	)URL(	به	

یکدیگر	پیوند	خورده	اند.
شبکه	های	اجتماعی		
گروه	های	خبری		
		....

روندها: رویدادهای اینترنتی در هر 60 ثانیه )2011(

فضای مجازی7
محیط	های	 ه��م��ه	 از	 ترکیبی	 م��ج��ازی	 ف��ض��ای	
ک��ام��پ��ی��وت��ر،	 از	 اع�����م	 م��ت��ص��ل	 ال���ک���ت���رون���ی���ک���ی	
گ���وش���ی،	ت��ل��وی��زی��ون	و	س��ی��س��ت��م	ه��ای	 ت��ب��ل��ت،	
که	 اس���ت	 و...(	 س���روره���ا	 	( پ��ش��ت��ی��ب��ان��ی	ک��ن��ن��ده	

بخش	های	زیر	را	شامل	می	شود:
اینترنت		
تلویزیون	متصل	)هوشمند(		
		 IPTV
		)OTT(	اینترنتی	تلویزیون
		...

تجهیزات هوشمند
قابل	 یا	 ثابت	 تجهیزات	 به	 تجهیزات	هوشمند	

6 . EMail
7.  CyberSpace
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شرایط	 دارای	 عمومًا	 که	 می	شود	 گفته	 حملی	
زیر	هستند:

اتصال	به	شبکه	باند	وسیع		
قابلیت	پردازش		
قابلیت	ذخیره	سازی		
دارا	بودن	سیستم	عامل		
کاربردی		 اجرای	نرم	افزارهای	
امکانات	چندرسانه	ای		

مجموعه	 ب��ه	 	:)CDN( م��ح��ت��وا1  ت��وزی��ع	 شبکه	
گسترده	ای	)	از	نظر	جغرافیایی(	از	سرورها	برای	
کیفیت	و	دسترسی	 ایجاد	امکان	ارائه	سرویس	با	

گفته	می	شود. باال	به	بخش	های	جمعیتی	
ارتباط	باند	وسیع2:	انتقال	اطالعات	بدون	قطعی	
از	بسترهای	فیزیکی	ثابت	)	فیبر	نوری،	زوج	سیم،	
)ث��اب��ت،	 ب���دون	سیم	 بسترهای	 و	 م��س��ی(	 ک��اب��ل	
 Dial	Up	از	بیش	های	سرعت	با	ماهواره(	موبایل،
سنتی	بر	بستر	زوج	سیم.	سرعت	پیش	بینی	شده	
کشورهای	مختلف	متفاوت	 برای	این	منظور	در	
است	ولی	به	طور	متوسط	به	سرعت	های	بیش	از	
کیلوبایت	بر	 کیلو	بایت	بر	ثانیه	دانلود	و	64	 	256

ثانیه	آپلود	اطالق	می	شود.
اینترنت در ایران

در	 ک���ش���وری	 دوم���ی���ن	 ای�����ران	 	،۱۹۹۳ س����ال	 در	
از	 ش��د.	 متصل	 اینترنت	 ب��ه	 ک��ه	 ب��ود	 خاورمیانه	
روند	 ایران	 در	 اینترنت	 کاربران	 تعداد	 زمان،	 آن	
ف��زای��ن��ده	ای	داش��ت��ه	اس���ت.	ام���ا	ب��ر	اس���اس	آم��ار	
دسامبر	۲۰۱۲	ایران	به	لحاظ	سرعت	اینترنت	در	
دسترسی	برای	کاربران	خانگی،	در	بین	۱۷۸	کشور	
کشورهای	 از	بین	 و	 ق��رار	داش��ت	 در	جایگاه	۱۶۴	
پایین	تری	 رتبه	 سوریه	 و	 مصر	 تنها	 خاورمیانه	
داشتند.	هم	چنین	در	فصل	اول	سال	۲۰۱۳	ایران	
کشورها	 کندترین	 کشورهای	جهان	جزو	 در	بین	

در	زمینه	ارائه	اینترنت	پرسرعت	است.
قبلی	 ن��س��ل	 ای��ن��ت��رن��ت،	 شبکه	 ای��ج��اد	 از	 پ��ی��ش	
ش��ب��ک��ه	ه��ای	رای����ان����ه	ای	ج��ه��ان	گ��س��ت��ر	ب���ه	ن��ام	
پژوهشگاه	 م��ی	رف��ت.	 ک��ار	 ب��ه	 دنیا	 در	 بیت	نت	
دانش	های	بنیادی،	در	سال	۱۳۶۸	خورشیدی	
شد؛	 متصل	 بیت	نت	 شبکه	 به	 اولین	بار	 ب��رای	
با	 پ��ژوه��ش��ی	 ارت��ب��اط	علمی	و	 ک���ار	 ای���ن	 ه���دف	

1.  Content Delivery Network
2.  Broad Band

با	 ب��ی��ت	ن��ت	 ب���ود.	شبکه	 دن��ی��ا	 دان��ش��گ��اه	ه��ای	
می	شود،	 اس��ت��ف��اده	 ام���روز	 ک��ه	 اینترنتی	 شبکه	
ت��ف��اوت	ه��ای	ب��س��ی��ار	داش����ت.	اس��ت��ف��اده	اصلی	
نامه	های	 ارس���ال	 و	 دری��اف��ت	 می	شد	 آن	 از	 ک��ه	
عمومی	 ب��ه	ص��ورت	 اینترنت	 ب��ود.	 الکترونیکی	
 ۱۳۷۲ )م���ع���ادل	 	۱۹۹۳ س���ال	ه���ای	 ح����دود	 از	
دانشگاهی	 استفاده	های	 ب��رای	 خ��ورش��ی��دی(	
وارد	ایران	شد.	پژوهشگاه	دانش	های	بنیادی	
ک��ه	ب��ه	سمت	اس��ت��ف��اده	از	 اول��ی��ن	م��رک��زی	ب��ود	
گام	برداشت	و	از	طریق	دانشگاه	وین	 اینترنت	
بعدًا	 ک��ه	 ه��م��ان	ط��ور	 ش��د.	 متصل	 اینترنت	 ب��ه	
بر	 در	حال	حاضر	 بیان	خواهد	شد	 تفصیل	 به	
وزارت	 سوی	 از	 اعالم	شده	 آم��ار	 آخرین	 اس��اس	
مدیریت	 سامانه	 محاسبه	 اساس	 بر	 ارتباطات	
ضریب	نفوذ	اینترنت	مرکز	مدیریت	توسعه	ملی	
کشور	 اینترنت	در	 اینترنت	)متما(،	ضریب	نفوذ	
در	شش	ماه	نخست	۱۳۹۲	عدد	54/18	درصد	
ارائه	 اینترنتی	 سرویس	های	 بنای	 بر	 که	 است	

شده	محاسبه	شده	است.
نظام سیاسی

خ��ص��وص	 در	 س��ی��اس��ی	 ن��ظ��ر	 از	 ک���ه	 ن���ک���ت���ه	ای	
کنون	نقش	زی��ادی	در	 اینترنت	مطرح	است	و	تا
کشور	در	این	زمینه	شده	 عقب	ماندگی	وضعیت	
تصمیم	گیری	 و	 نگرش	 در	 انسجام	 نبود	 اس��ت،	
ن��ه��ای��ی	در	خ���وب	ی��ا	ب��د	ب���ودن	ای��ن��ت��رن��ت	اس��ت.	
بارزترین	نماد	این	عدم	اعتماد	محدودیت	سرعت	
کاربران	معمولی	و	نیاز	به	داشتن	 اینترنت	برای	
عضویت	 یا	 ب��ودن	 دانشجو	 )مانند	 وی��ژه	 شرایط	
ک	سرعت	های	باالی	 هیئت	علمی	(	برای	اشترا
کیلوبایت	بر	ثانیه	است.	بخش	زیادی	از	این	 	128
تولید	محتوا	در	 گستردگی	 از	 ناشی	 اعتماد	 عدم	

اینترنت	و	دشواری	نظارت	بر	این	رسانه	است.
فناوری	 این	 مزایای	 به	 همواره	 کمیت	 حا البته	
گاه	بوده	و	در	برهه	های	مختلف	از	آن	استفاده	 آ
کارت	 نموده	است.	ثبت	نام	های	سراسری	نظیر	
این	 نمونه	های	 از	 آن	 نظایر	 و	 ی��اران��ه	 س��وخ��ت،	
بهره	گیری	گسترده	است.	اما	از	سوی	دیگر	همواره	
کید	داشته	است.	 بر	زیانبار	بودن	اینترنت	هم	تأ
پایان	انحصار	»رایتل«	در	 از	 به	عنوان	مثال	پس	
ارائه	خدمات	پهنای	باند	در	شبکه	تلفن	همراه،	
نیز	 اول«	 و	»همراه	 »ایرانسل«	 اخیر	 روزه��ای	 در	
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تلفن	 و	چهارم	خدمات	 س��وم	 نسل	 ارائ��ه	 مجوز	
کار	موجب	تهدید	 کردند	اما	این	 همراه	را	دریافت	
ب��ه	استیضاح	 ارت��ب��اط��ات	 محمود	واع��ظ��ی،	وزی��ر	
اینترنت	 سرعت	 افزایش	 مخالفان	 اس��ت.	 ش��ده	
کشور	 که	شبکه	ملی	اینترنت	 معتقدند	»تا	زمانی	
راه	اندازی	نشود،	نباید	پهنای	باند	اینترنت	کشور	
گسترش	یابد«.	شبکه	ملی	اطالعات،	معروف	به	
گفته	 که	 اینترانت	ملی	ایران	نام	پروژه	ای	است	
برنامه	پنجم	توسعه	 پایان	 تا	 می	شود	قرار	است	
گردد.	طبق	تبصره	۲	ماده	۴۶	قانون	برنامه	 کامل	
شبکه	ای	 ک��ش��ور،	 اط��الع��ات	 ملی	 »شبکه	 پنجم	
مبتنی	بر	قرارداد	اینترنت	)IP(	به	همراه	سوئیچ	ها	
کز	داده	ای	است	به	صورتی	که	 و	مسیریاب	ها	و	مرا
درخواست	های	دسترسی	داخلی	و	اخذ	اطالعاتی	
کز	داده	داخلی	نگهداری	می	شوند	به	 که	در	مرا
کشور	مسیریابی	نشود	 هیچ	وجه	از	طریق	خارج	
و	امکان	ایجاد	شبکه	های	اینترنت	و	خصوصی	و	

امن	داخلی	در	آن	فراهم	شود.«

کند	پهنای	 البته	دولت	قول	داده	است	تا	تالش	
گیگابایت	افزایش	 گیگابایت	به	880	 باند	از	550	
توسعه	 برنامه	 پایان	 تا	 مقدار	 این	 و	 کند	 پیدا	

گردد.	 هشت	برابر	
اینترنت،	 محیط	 بر	 سیاسی	 فضای	 دیگر	 تأثیر	

جهان	 ک��ش��وره��ای	 سایر	 توسط	 ای���ران	 تحریم	
سرویس	دهندگان	 خدمات	 از	 بسیاری	 اس��ت.	
بسته	 ما	 کشور	 کاربران	 برای	 گوگل	 نظیر	 بزرگ	
ن��دارد.	 آن	ه��ا	وج��ود	 از	 استفاده	 امکان	 و	 است	
این	 کشور،	 در	 سایت	ها	 فیلتر	 مشکل	 برعکس	
	با	راه	حل	هایی	نظیر	فیلترشکن	 مشکل	معمواًل
این	 به	 نگاه	مثبت	 البته	 نیز	قابل	حل	نیست.	
که	این	امر	فرصت	مناسبی	 موضوع	این	است	

برای	رشد	رقبای	داخلی	فراهم	می	نماید.
نظام حقوقی-قانونی

سهولت	ارائه	مجوز	به	متقاضیان	راه	اندازی			
نقطه	 بزرگ	ترین	 خوشبختانه	 وب	س��ای��ت:	
اخذ	 سهولت	 ک��ش��ور	 وب	 ف��ض��ای	 در	 ام��ی��د	
است.	 وب	سایت	ها	 توسط	 فعالیت	 مجوز	
ت��ق��ری��ب��ًا	ه��ی��چ	ش���رای���ط	خ��اص��ی	ب����رای	اخ��ذ	
م��ج��وز	وج���ود	ن���دارد	و	ه��ر	ف��رد	م��ی	ت��وان��د	با	
خود	 شناسنامه	ای	 کامل	 مشخصات	 ارائه	
فضای	 در	 فعالیت	 م��ج��وز	 اخ��ذ	 ب��ه	 نسبت	

اینترنت	اقدام	نماید.
به			 توجه	 با	 متأسفانه	 فیلترینگ:	 سهولت	

عدم	شفافیت	قوانین	تولید	و	توزیع	محتوا	
س��ای��ت	ه��ای	 ف��ی��ل��ت��ری��ن��گ	 وب،	 م��ح��ی��ط	 در	
البته	 می	پذیرد.	 انجام	 سهولت	 به	 ای��ران��ی	
فیلتر	 از	 سایت	ها	 خ��روج	 ب��رای	 روی��ه	ه��ای��ی	
اصلی	 مشکل	 ول��ی	 اس��ت	 ش��ده	 پیش	بینی	
نبود	ضابطه	های	جامع	و	مانع	برای	محتوا	
اس���ت.	آم���ار	دق��ی��ق��ی	از	ت��ع��داد	س��ای��ت	ه��ای	
منابع	 و	 اس���ت	 ن��ش��ده	 منتشر	 ف��ی��ل��ت��رش��ده	
اط��الع��ات��ی	در	ای���ن	زم��ی��ن��ه	م��ح��دود	اس��ت.	
به	 مربوط	 کشور	 فیلترینگ	 آمار	 جدیدترین	
سید	 والمسلمین	 ح��ج��ت	االس��الم	 سخنان	
کمیته	 اعضای	 از	 یکی	 آقامیری،	 محمدرضا	
که	 تعیین	مصادیق	محتوای	مجرمانه	است	
تعداد	سایت	های	ضد	دینی	فیلتر	شده	در	

کرده	اند. طول	ماه	را	1500	سایت	عنوان	
نبود	ناظر	مشخص	و	وجود	متولیان	فراوان:			

فضای	مجازی	به	عنوان	یک	بستر	ارتباطی	
که	می	تواند	محتواهای	مختلفی	را	در	خود	
جریان	دهد،	هنوز	یک	متولی	مشخص	پیدا	
سازمان	های	 و	 نهادها	 البته	 اس��ت.	 نکرده	
فعالیت	 مشغول	 زمینه	 ای��ن	 در	 مختلفی	

خوشبختانه بزرگ ترین  �
نقطه امید در فضای 

کشور سهولت  وب 
اخذ مجوز فعالیت 

توسط وب سایت ها 
 هیچ 

ً
است. تقریبا

شرایط خاصی برای 
اخذ مجوز وجود ندارد 

و هر فرد می تواند با 
کامل  ارائه مشخصات 

شناسنامه ای خود 
نسبت به اخذ مجوز 

فعالیت در فضای 
اینترنت اقدام نماید.
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کرد: که	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	 هستند	
-	ش���ورای	ع��ال��ی	ف��ض��ای	م��ج��ازی:	ای��ن	ش��ورا	
مقام	 فرمان	 به	 	۱۳۹۰ اسفند	 	۱۷ تاریخ	 به	
شد	 موظف	 و	 شد	 تشکیل	 رهبری	 معظم	
راه	 را	 کشور	 م��ج��ازی	 فضای	 ملی	 مرکز	 ک��ه	
و	 کامل	 تا	 ای��ن	ش��ورا	وظیفه	دارد	 ان���دازد.	
بیرونی	 و	 درون��ی	 مجازی	 فضای	 بر	 ب��ه	روز	
با	 اش��راف	داشته	و	درب��اره	نحوه	رویارویی	
همه	 بگیرد.	 تصمیم	 اینترنت	 آسیب	های	
کشور	موظف	به	همکاری	با		 دستگاه	های	
شورای	عالی	فضای	مجازی	هستند.	اما	در	
عمل	این	اتفاق	رخ	نمی	دهد	و	با	توجه	به	
این	 قانونگذاری	 و	 اجرایی	 خاص	 شرایط	
برخی	 برای	مثال	 امر	محقق	نشده	است.	
در	 این	شورا	 قانونگذاری	 نظر	 از	 معتقدند	

تقابل	با	مجلس	شورای	اسالمی	قرار	دارد.
وزارت	 اطالعات:	 فناوری	 و	 ارتباطات	 وزارت	 	-
ارت��ب��اط��ات	و	ف���ن���اوری	اط���الع���ات	ب��ه	ع��ن��وان	
بزرگ	ترین	سیاستگذار	فناوری	اطالعات	کشور	
توسعه	 و	 پشتیبانی	 برنامه	ریزی،	 مسئول	 و	
مخابراتی	 ملی	 توانایی	های	 و	 زیرساخت	ها	
تحقق	 می	شود.	 شناخته	 کشور	 اطالعاتی	 و	
زیرساخت	های	 ایجاد	 و	 الکترونیکی	 دول��ت	
این	 اصلی	 وظایف	 از	 یکی	 به	عنوان	 مرتبط	

وزارتخانه	شناخته	شده	است.
مسئولیت	 اس��الم��ی:	 ارش���اد	 و	 فرهنگ	 وزارت	 	-
ب��ر	محتوای	 ن��ظ��ارت	 و	 فعالیت	 ص��دور	مجوز	
منتشره	در	وب	سایت	ها	همانند	سایر	رسانه	ها	
بر	عهده	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	است.
در	 ای���ران:	 اسالمی	 سیما	جمهوری	 و	 ص��دا	 	-
ق��ان��ون	اس��اس��ی	ای����ران	ام��ت��ی��از	ان��ح��ص��اری	
سیما	 و	 ص��دا	 ب��ه	 تلویزیونی	 رادی���و	 پخش	
گذار	شده	است.	اما	با	توجه	به	این	که	در	 وا
زمان	تصویب	این	قانون،	رسانه	های	نوین	
پخش	 مورد	 در	 نمی	توان	 نداشتند،	 وجود	
با	قاطعیت	 نیز	 از	رسانه	وب	 صدا	و	تصویر	
کرد.	در	هر	حال،	صدا	و	سیما	 تصمیم	گیری	
شبکه	های	 می	بایست	 ک��ه	 اس���ت	 م��دع��ی	
ویدیویی	آنالین	نیز	در	انحصار	این	سازمان	
کنون	محقق	نشده	است. باشد.	امری	که	تا
توجه	 با	 انتظامی:	 نیروی	 و	 قضاییه	 ق��وه	 	-

این	 از	سوی	رسانه	ها،	 به	احتمال	تخلف	
دو	نهاد	نیز	حضور	فعالی	در	عرصه	فضای	
بارزترین	 فتا	 پلیس	 دارن��د.	 کشور	 مجازی	
نماد	حضور	نیروی	انتظامی	در	این	عرصه	
کشور	نیز	 است.	بسیاری	از	فیلترینگ	های	

به	دستور	این	دو	نهاد	صورت	می	گیرد.
-	پلیس	فضای	تولید	و	تبادل	اطالعات	ایران	
ن���ام	مختصر	 ب��ا	 ای����ران	 ی��ا	پلیس	س��ای��ب��ری	
انتظامی	 نیروی	 تخصصی	 واح��د	 یک	 فتا،	
جمهوری	اسالمی	ایران	است	که	وظیفه	آن	
مقابله	با	فیشینگ	)کالهبرداری	اینترنتی(	و	
جعل،	سرقت	اینترنتی،	هک	و	نفوذ،	جرایم	
)موارد	 پورنوگرافی	 رایانه	ای،	 سازمان	یافته	
خصوصی	 حریم	 به	 تجاوز	 و	 سوء	اخالقی(	
افراد	است.	این	واحد	در	۳	بهمن	۱۳۸۹	به	
فرمانده	 احمدی	مقدم،	 اسماعیل	 فرمان	

کرد. کار	 نیروی	انتظامی	ایران،	شروع	به	
تعریف	جرم	رایانه	ای:	تعاریف	مختلفی	برای			

موارد	 که	 است	 ارائ��ه	شده	 رایانه	ای	 جرایم	
زیر	از	این	قبیل	هستند:

که	در	فضای	مجازی	رخ	می	دهد،	جرم	 1.	جرمی	
گر	 رای��ان��ه	ای	اس��ت	و	ب��ر	اس��اس	ای��ن	دی��دگ��اه،	ا
رایانه	ابزار	و	وسیله	ارتکاب	جرم	باشد،	آن	جرم	
را	نمی	توان	در	زمره	جرایم	رایانه	ای	قلمداد	کرد.	
که	»در«	 2.		در	تعریف	دوم	هر	فعل	یا	ترک	فعلی	
سیستم	های	 کمک	 »ب��ه	 ی��ا	 ط��ری��ق«	 »از	 ی��ا	
خ	م���ی	ده���د،	ج���رم	رای���ان���ه	ای	 رای���ان���ه	ای«	ر
قلمداد	می	شود.	از	این	دیدگاه	جرایم	به	3 

دسته	تقسیم	می	شوند:	
ال���ف(	رای��ان��ه	م��وض��وع	ج���رم:	در	ای��ن	دسته	
رای��ان��ه	ای،	 تجهیزات	 و	 رای��ان��ه	 ج��رای��م	 از	
)ک��الس��ی��ک(	مثل	 ج��رای��م	سنتی	 م��وض��وع	

سرقت،	تخریب	تجهیزات	و...	هستند.
ب(	رایانه	واسطه	جرم:	رایانه	وسیله	و	ابزار	
ب���رای	جعل	 از	آن	 ارت��ک��اب	ج��رم	اس��ت	و	
گواهینامه	و...	استفاده	می	شود.	 مدرک،	
ج(	جرایم	محض	رایانه	ای:	دسته	سوم،	جرایم	
ویروسی	 ی��ا	 ه��ک	 مانند	 جرایمی	 محض،	
اتفاق	 مجازی	 فضای	 در	 صرفًا	 که	 ک��ردن	

می	افتد.
در	اسناد	و	کنوانسیون	های	بین	المللی	درباره			
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جرایم	رایانه	ای	رویکردی	دوگانه	وجود	دارد،	
رایانه	ای	 ارتکاب	جرایم	 که	هم	 معنا	 این	 به	
ک���ردن	ج���رم	محسوب	 م��ح��ض	م��ان��ن��د	ه��ک	
می	شود	و	هم	ارتکاب	جرایم	سنتی	با	استفاده	
از	سیستم	های	رایانه	ای،	مانند	نقض	حقوق	

مالکیت	معنوی،	جرم		تلقی	شده	است.	
که	در	پیش	نویس	جرایم			 در	کشور	ما	تعاریفی	

رایانه	ای	آمده،	جرم	ها	را	به	جرم	هایی	از	قبیل	
کامپیوتری،	 جعل	 کامپیوتری،	 کالهبرداری	
کامپیوتری	 سابوتاژ	 کامپیوتری،	 جاسوسی	
)ت��غ��ی��ی��ر،	م��ح��و،	م��ت��وق��ف	س��ازی	و	ش��ن��ود	در	
کامپیوتری،	 تخریب	 و...(	 ارتباطی	 خطوط	
و...	 غیرقانونی	 شنود	 غیرمجاز،	 دستیابی	
کرده	و	مجازات	هایی	برای	برخورد	با	 تقسیم	

گرفته	شده	است. این	جرایم	در	نظر	
دستگاه	های	 و	 نهادها	 ش��ده،	 ذک��ر	 م���وارد	 ج��ز	
مجازی	 فضای	 عرصه	 در	 نیز	 دیگری	 مختلف	
مدیریت	 در	 همگرایی	 که	ضرورت	 دارند	 نقش	

این	عرصه	را	بارزتر	می	نماید.
نظام اجتماعی فرهنگی

عرصه	 در	 اینترنت	 حضور	 اجتماعی،	 عرصه	 در	
کشور	تحول	بزرگی	در	تبادل	اطالعات	 رسانه	ای	
کشور	 از	 ج	 با	خار ایرانیان	 و	 ایرانیان	 بین	خود	
اطالعاتی	 محدودیت	های	 از	 بسیاری	 داش��ت.	
اطالعات	 از	 آزادت���ری	 جریان	 و	 رف��ت	 کنار	 قبلی	
به	 اجتماعی	 شبکه	های	 پیدایش	 شد.	 ایجاد	
زمینه	ساز	 و	 اف��زود	 اینترنت	 به	 کاربران	 گرایش	

گسترش	فرهنگ	و	زبان	خاص	خود	شد.	
گسترش	این	رسانه،	تفاوت	 نکته	جالب	توجه	در	
م��اه��واره	است.	 با	رس��ان��ه	ای	مانند	 مخاطبان	آن	
گ��ر	چه	 ا دری��اف��ت	سیگنال	های	م���اه���واره	ای	ه��م	
و	 گشود	 ای��ران��ی��ان	 روی	 ب��ه	 را	 ج��دی��دی	 فضاهای	
زمینه	ساز	اطالع	رسانی	بازتر	شد،	اما	تمام	نسل	ها	
را	به	طور	یکسان	مخاطب	قرار	داد.	این	در	حالی	
را	 ک��ارب��ران	 کثر	 ا مجازی	 رسانه	های	 در	 که	 اس��ت	
کشور	تشکیل	می	دهند	و	این	امر	به	 نسل	جوان	
ایجاد	اختالف	فرهنگی	و	حتی	زبانی	بین	نسل	های	
مختلف	منجر	شد.	اصطالحاتی	نظیر	»پ	ن	پ«،	
»مملکته	داریم...«،	»به	سالمتی...«،	»یه	هم	چین	
که	 هستند	 ع��ب��ارات��ی	 و...	 هستیم...«	 آدم	ه��ای��ی	
کاربران	این	رسانه ها	را	از	دیگران	متمایز	می	سازند.	

کاربران اینترنت در ایران آمار 
گرفته	از	وضعیت	ضریب	 آخرین	بررسی	های	صورت	
ن��ف��وذ	54/18  ض��ری��ب	 از	 ای����ران،	 در	 اینترنت	 ن��ف��وذ	
میان	 ای��ن	 در	 که	 دارد	 اینترنت	حکایت	 درص��دی	
از	 ه��م	چ��ن��ان	 اینترنت	 ک��ارب��ران	 درص���د	 	9 از	 بیش	
اینترنت	با	سرعت	کم	-دایل	آپ-	استفاده	می	کنند.
از	سوی	 منتشر	شده	 آمارهای	 آخرین	 اس��اس	 بر	
نفوذ	 ض��ری��ب	 	 	)1392 آذر	 	30( مدیریت	 سامانه	
کاربر	 کشور،	40	میلیون	و	718	هزار	و	740	 اینترنت	
ت��وج��ه	به	 ب��ا	 ک��ه	 اینترنت	در	ای���ران	وج���ود	دارن���د	
جمعیت	75	میلیون	و	149	هزار	و	669	نفر	در	کشور،	
امسال	 اول	 نیمه	 پایان	 تا	 اینترنت	 نفوذ	 ضریب	
همین	حال	 در	 م��ی	ش��ود؛	 ب����رآورد	 درص���د	 	54/18
تعداد	مشترکان	اینترنت	در	ایران	نیز	26	میلیون	و	

676	هزار	و	948	مشترک	اعالم	شده	است.
مازندران	 استان	 	5 که	 می	دهد	 نشان	 آم��ار	 این	
با	ضریب	نفوذ	75	درص��د،	تهران	با	ضریب	نفوذ	
نفوذ	66/05  با	ضریب	 اصفهان	 70/35	درص��د،	
درصد،	قم	با	ضریب	نفوذ	62/59	درصد	و	سمنان	
با	ضریب	نفوذ	58/5	درصد	به	ترتیب	استان	های	

کاربر	اینترنت	به	شمار	می	آیند. دارای	بیشترین	
	،	ADSLطریق	از	اتصال	نوع	5	از	ایرانی	کاربران
و	 موبایل	 	GPRS وایمکس،	 آپ،	 دایل	 اینترنت	
اینترنت	فیبر	به	شبکه	اینترنت	جهانی	دسترسی	
که	در	این	میان	سهم	اتصال	به	اینترنت	 دارند	
از	طریق	GPRS	بیش	از	سایر	اتصاالت	است.	به	
نحوی	که	بالغ	بر	21/03	درصد	کاربران	که	حدود	
از	 می	شوند	 نفر	 	960 و	 ه��زار	 	803 و	 میلیون	 	15
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موبایلشان	برای	اتصال	به	اینترنت	بهره	می	برند.	
نسل	 اینترنت	های	 ارائ��ه	 امکان	 ایجاد	 با	 البته	
این	 ب��ه	زودی	 اپراتورها	 سوی	 از	 چهارم	 و	 سوم	

اعداد	نیز	به	بخش	پهن	باند	وارد	می	شود.
 ADSL اینترنت	 کاربران	 شمار	 همین	حال	 در	
که	 بالغ	بر	9	میلیون	و	484	هزار	و	435	نفر	است	
ضریب	نفوذ	12/62	درصدی	را	شامل	می	شود	
و	شمار	مشترکان	ADSL	نیز	3	میلیون	و	793 

هزار	و	774	نفر	برآورد	می	شود.
کاربران	اینترنت	دایل	آپ	نیز	6	میلیون	 تعداد	
و	934	هزار	و	760	نفر	تا	پایان	نیمه	اول	امسال	
ک��ارب��ر	ضریب	نفوذ	 ک��ه	ای��ن	ت��ع��داد	 اع��الم	ش��ده	
زده	ان��د.	 رقم	 را	 کشور	 اینترنت	 درص��دی	 	9/23
شمار	مشترکان	دایل	آپ	نیز	3	میلیون	و	467 

هزار	و	380	نفر	اعالم	شده	است.
گ���زارش	م��ه��ر،	ب��ر	اس���اس	ای��ن	آم��اره��ا،	3/18  ب��ه	
به	 وایمکس	 ف��ن��اوری	 از	طریق	 ک��ارب��ران	 درص��د	
تعداد	 ای���ن	رو	 از	 ک��ه	 می	شوند	 متصل	 اینترنت	
کشور	2	میلیون	و	389	هزار	 کاربران	وایمکس	در	
و	585	نفر	و	شمار	مشترکان	این	فناوری	نیز	955 

هزار	و	834	نفر	اعالم	شده	است.
ب��ه	اینترنت	 ن��وری	 ب��ا	فیبر	 ک��ه	 ک��ارب��ران��ی	 ت��ع��داد	
نفر	 ه��زار	 	106 و	 میلیون	 	6 نیز	 می	شوند	 متصل	
کل	 تعداد	 درص��د	 	8 کاربر	 تعداد	 این	 که	 است	
می	شوند؛	 ش��ام��ل	 را	 ک��ش��ور	 اینترنت	 ک��ارب��ران	
 2 ن��وری	 فیبر	 مشترکان	 تعداد	 همین	حال	 در	

میلیون	و	656	هزار	نفر	اعالم	شده	است.
ضریب	نفوذ	اینترنت	در	6	ماهه	نخست	امسال	
در	حالی	54/18	درصد	از	سوی	سامانه	مدیریت	
ضریب	نفوذ	اینترنت	مرکز	مدیریت	توسعه	ملی	
نفوذ	 ضریب	 که	 ش��ده	 اع��الم	 -متما-	 اینترنت	
پایان	 در	 شاخص	ها	 همین	 اساس	 بر	 اینترنت	
سال	91	بالغ	بر	61/6	درصد	و	تا	پایان	سال	90 

بالغ	بر	43	درصد	اعالم	شده	است.
 نظام اقتصادی

متأسفانه	نظام	اقتصادی	مشخص	برای	فضای	
کسب	و...(	تعریف	نشده	 مجازی	)مالیات،	جواز	
ف��راوان	 کالهبرداری	های	 این	که	 ضمن	 اس��ت.	
)ف��رم��ان��ده	 م��ج��ازی	 محیط	 در	 گ��رف��ت��ه	 ص���ورت	
کرد	 نیروی	انتظامی	ایران	در	بهمن	۱۳۸۹	اعالم	
که	۸۴	درصد	جرایم	در	فضای	سایبری،	جرایم	

کاربران	به	این	 مالی	است(	باعث	سلب	اعتماد	
گردیده	است.	اولین	سایت	مالی	ایران	 محیط	
	با	 کاال بانک	ملت	با	رتبه	11	و	بعد	از	آن	دیجی	
رتبه	14	است.	میهن	وب	ادز	18،	بانک	ملی	24 

و	شاپرک	36	است.
 ذی نفعان رسانه های آنالین

رسانه	ها،	 سایر	 همانند	 نیز	 آنالین	 رسانه	های	
از	آن	ها	 گروه	 که	هر	 ذی	نفعان	متعددی	دارن��د	
میان	 ای��ن	 در	 خ��ود	هستند.	 اه��داف	 دنبال	 به	
که	بتواند	به	بهترین	 رسانه	ای	موفق	خواهد	بود	
مختلف	 گروه	های	 اه��داف	 میان	 ممکن	 شکل	

هماهنگی	ایجاد	نماید.
صاحبان	و	سهامداران:	افزایش	نرخ	سوددهی،	

توسعه	شرکت	و	افرایش	ارزش	شرکت.
مؤثرترین	 و	 هزینه	 کمترین	 با	 گهی	دهندگان:	 آ
خود	 بالفعل	 و	 ب��ال��ق��وه	 مشتریان	 ب��ه	 ش��ی��وه	ه��ا	

کنند. دسترسی	پیدا	
کاربران:	محتوایی	ارزان	)رایگان(	با	کیفیتی	مناسب.
تأمین	 و	 مناسب	 م��زای��ای	 و	 ح��ق��وق	 ک��ارک��ن��ان:	

نیازهای	انسانی.
انواع بازارهای رسانه ای

بازارها	 از	 بسیاری	 همانند	 را	 رسانه	ای	 بازارهای	
می	توان	بر	اساس	عوامل	مختلفی	تقسیم	بندی	
کرد.	اما	مهم	ترین	تقسیم	بندی	بر	اساس	محصول	
ک��ه	ش��ام��ل	محتوای	 ارائ����ه	ش���ده	ب��ه	ب����ازار	اس���ت	
رسانه	ای	برای	مخاطبان	و	دسترسی	به	مخاطبان	
گ��ه��ی	ده��ن��دگ��ان	اس��ت.	 ک���اال	و	آ ب���رای	ص��اح��ب��ان	
هم	چنین	امکان	تقسیم	بازار	بر	اساس	مخاطب	نیز	
کاربرد	زیادی	در	تصمیم	گیری	های	 که	 وجود	دارد	

خرد	و	کالن	رسانه	های	فضای	مجازی	دارد.
-	بر	اساس	محصول

کاالی	رسانه	ای	)تولید	محتوا( 	-
گهی	دهندگان( -	دسترسی	به	مخاطبان	)برای	آ

-	بر	اساس	مخاطب
-	جغرافیا	)	جهان،	ایران،	تهران،	کرج،	و...(
کودکان،	نوجوانان،	جوانان	و...( -	سن	)	

-	جنس	)زن،	مرد(
-	تحصیالت	)دبستان،	دبیرستان	و...(

-	کاربری	)تفریحی،	خبری،		دانشگاهی	و...(
-	شغل

کتاب	و...( کاال	)خودرو،	موتور،	 	-
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گهی دهندگان مزایای رسانه های برخط برای آ
گهی	در	رسانه	های	مجازی	سرشار	از	 بازار	جذب	آ
رقابت	است.	بخشی	از	این	رقابت	بیرونی	است	و	
کل	فضای	 بخشی	هم	درونی.	در	بخش	بیرونی	
در	 و	 اس��ت	 رسانه	ها	 سایر	 با	 رقابت	 در	 مجازی	
بخش	درونی	هر	یک	از	وب	سایت	ها،	شبکه	های	
از	 بیشتری	 سهم	 می	کنند	 تالش	 و...	 اجتماعی	

تبلیغات	آنالین	مؤسسات	داشته	باشند.
رسانه	های	فضای	مجازی	با	توجه	به	ویژگی	های	
گهی	د	هندگان	 خود	جذابیت	های	متعددی	برای	آ
مالی	 جریان	 از	 بخشی	 انتقال	 موجب	 که	 دارن��د	

تبلیغ	مؤسسات	به	این	رسانه	ها	می	گردد:
-	هزینه	پایین	تر	

-	هدف	گیری	دقیق	تر	
-	قابلیت	بازخورد	سریع	

گهی -	امکان	تغییرات	بیشتر	در	محتوای	آ
م����ح����دودی����ت رس�����ان�����ه ه�����ای ب����رخ����ط ب�����رای 

گهی دهندگان آ
کشور -	ضریب	نفوذ	محدود	اینترنت	در	

-	م��ح��دودی��ت	ش��دی��د	در	دس��ت��رس��ی	ب��ه	ب��رخ��ی	از	
گر	هدف	شما	فروش	ساطور	به	 بازارها:	برای	مثال	ا
صنف	قصاب	کشور	باشد،	قطعًا	رسانه	های	مجازی	

گهی	بخشی	شما	نیستند. بستر	خوبی	برای	آ
گهی -	اختیار	مخاطب	در	مشاهده	آ

کاربران مزایای رسانه های برخط برای 
-	انتخاب	محتوا	بر	اساس	سلیقه	خود	

-	امکان	تعامل	وسیع	با	ارائه	دهنده	محتوا
-	سهولت	هم	اندیشی	با	کاربران	با	وضعیت	مشابه

-	دسترسی	به	محتوا	از	هر	مکان	در	هر	زمان
و	 خصوصی	 کاماًل	 به	صورت	 محتوا	 به	 دسترسی	 	-

فردی
ساختار

فعال	 رسانه	ای	 فعالیت	های	سازمان	های	 نوع	
در	 ارگانیک	 به	ساختارهای	 نیاز	 عرصه	وب	 در	
در	 دارد.	 ن��وآوری	 و	 خالقیت	 از	 حمایت	 جهت	
در	 زی���اد	 اطمینان	 ع��دم	 م��ج��ازی	 محیط	های	
گی	های	زیر	 محیط،		نیاز	به	ساختار	افقی	با	ویژ

را	یادآور	می	گردد:	
گسترده			 شبکه	های	اطالعاتی	
نظام	هایی	با	پیوند	ضعیف			
کارگران	دانشی			

دانش	مدار			
مشتری	مدار			
اطالعات	محور			

مزایای ساختارهای بدون مرز
بهبود	شاخص	بهره		وری	در	مقیاس	فردی،			

سازمانی	و	اجتماعی	
کاهش	هزینه	های	فضاهای	اداری			
کارها			 توجه	بیشتر	بر	جنبه	انسانی	
کاهش	مسائل	زیست	محیطی	به	علت	تردد			

کمتر	افراد	
مشتری:			 ب��رای	 بیشتر	 تسهیالت	 و	 کیفیت	

امکان	دریافت	خدمات	در	هر	زمان	
آثار	بالیای	فیزیکی	به	حداقل	خواهد	رسید			

یا	 م��ح��وط��ه	 ی��ک	 در	 فعالیت	ها	 دی��گ��ر	 زی���را	
سازمان	متمرکز	نیستند.	

کارها،	جلسات	و			 بعد	مسافت	مانع	از	انجام	
کنفرانس	ها	نمی	شود.

معایب ساختارهای بدون مرز
و			 ک��اری	 زندگی	 بین	 مرزبندی	 کم	رنگ	شدن	

زندگی	در	منزل	موجب	ایجاد	استرس	می	گردد.	
کارکنان	از	نظر	اجتماعی	منزوی	می	شوند	و	محرک			

تماس	شخصی	و	رودرو	را	از	دست	می	دهند.	
گر	رابطه	استخدامی،	طراحی	مجدد	نشود			 ا

کارکنان	دانشمند	و	باارزش	نسبت	به	 تعهد	
کم	خواهد	شد	و	آن	ها	مهارت	های	 سازمان	
خود	را	به	باالترین	قیمت	خواهند	فروخت،	
بر	 آثار	سوء	 کارکنان	 باالی	 نتیجه	ریزش	 در	

موفقیت	مؤسسه	خواهد	داشت.
کاری	فیزیکی	نامناسب			 فضای	
کمتر			 امنیت	شغلی	

فرهنگ:
ن��ی��از	به	 ف��ع��ال��ی��ت	در	ع��رص��ه	ف��ض��ای	م���ج���ازی	
و	تالش	 نوآوری	 و	 فرهنگ	های	حامی	خالقیت	
نوع	 ای��ن	 ب��ارز	 گ��ی	ه��ای	 وی��ژ از	 دل��س��وزان��ه	دارد.	

کرد:	 فرهنگ	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	
تحمل	مخاطره		
خودکنترلی		
کار		 کردن	 به	حداقل	رساندن	جزیی	
پذیرش	ابهام		
پذیرش	و	تحمل	اختالف	سلیقه		
تحمل	پیشنهادهای	غیرعملی		
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کید	بر	نتایج	به	جای	شیوه	ها		 تأ
ارتباطات	همه	جانبه		

فناوری: 
به	 می	توان	 را	 فعالیت	ها	 انجام	 فناوری	 ان��واع	

کرد: سه	دسته	زیر	تقسیم	
تولید	تک	محصولی		
تولید	انبوه		
تولید	فرایندی		

در	این	صورت	فعالیت	های	در	عرصه	رسانه	های	
مجازی	به	فناوری	تولید	تک	محصولی	نزدیک	تر	

است.
از	دیدگاه	دیگر	انواع	فعالیت	ها	به	چهار	دسته	زیر	
تقسیم	شده	است.	در	این	دیدگاه	فعالیت	های	
را	 مجازی	 فضای	 عرصه	 در	 فعال	 سازمان	های	

می	توان	»غیرتکراری«	دانست.

تغییرپذیری	وظیفه

تحلیل	پذیریکمزیاد
وظیفه زیادتکراریمهندسی

هنری	و	غیرتکراری
کمصنعتگرانه

شبکه	های	اجتماعی

 

تفاوت	های	
رسانه	های	
اجتماعی	و	

صنعتی	

رسانه	های	
سنتی

رسانه	های		
اجتماعی	

ناشران	و	
مالکان

انتشار	توسط	
دولت	ها	و	
شرکت	ها	و	
مؤسسات	
رسانه	ای

تولید	و	
انتشار	توسط	
شهروندان	
معمولی	

تشکیالت	منسجم	تحریریه	
و	دارای	ساختار	

تحریریه	ای

تولید	محتوا	
توسط	افراد	
مرتبط	به	هم

نوع	
اطالعات

اطالعات	رسمی	
و	بیانگر	نظرات	
صاحبان	رسانه

اطالعات	
غیررسمی	و	
دیدگاه	های	
شخصی	و	

گفت	وگوی	بین	
افراد

از	 برخی	 مجازی	 رسانه	های	 پیشرفت	 با	 البته	
کم	رنگ	شدن	است. این	تفاوت	ها	در	حال	

مبتنی	 خدماتی	 مجازی	 اجتماعی	 شبکه	های	
که	اجازه	می	دهند	افراد	بتوانند:	 بر	وب	هستند	
1.	در	چارچوب	یک	سیستم	مشخص	پروفایل	های	

عمومی	و	نیمه	خصوصی	خود	را	بسازند.
حضور	 سیستم	 آن	 در	 که	 ک��ارب��ران	 سایر	 با	 	.2

دارند	به	تبادل	نظر	و	اطالعات	بپردازند.
که	در	آن	 3.	لیست	پیوندهای	خود	و	دیگرانی	

کنند.	 سیستم	هستند	را	مشاهده	
 

اجتماعی	 عنوان	شبکه	 تحت	 نخستین	سایت	
SixDegrees.( شد	 راه	ان����دازی	 	1997 س��ال	 در	
com(.	این	سایت	ترکیبی	جامع	از	خدماتی	بود	

	هم	ارائه	شده	بود. که	قباًل
ارائ��ه	 	AIM در	 	 قباًل دوستان	 نادیدنی	 فهرست	

شده	بود.
به	 اجتماعی	 س��ای��ت	ه��ای	 اغ��ل��ب	 در	 پ��روف��ای��ل	

کاربران	اختصاص	داده	می	شد.
فراهم	 	Classmate.com در	 دیگران	 با	 ارتباط	

شده	بود.
اجتماعی	مهم	ظهور	 در	سال	2002	سه	شبکه	
کردند:	فرنداستر)Friendster(،	اورکات	)Orkut(	و	
لینکداین	)LinkedIn(.	تعداد	اعضای	فرندستر	

کاربر	بوده	است. در	سال	2007	هفت	میلیون	
استقبال	از	شبکه	های	اجتماعی	در	ایران	بسیار	
باال	بود.	در	سال	1383	ایرانی	ها	پس	از	آمریکایی	ها	

و	برزیلی	ها،	سومین	گروه	در	اورکات	بودند.
شبکه	 ب���ه	ع���ن���وان	 ف��ی��س	ب��وک	 	2004 س����ال	 در	
شد	 م��ی��دان	 وارد	 ه����اروارد	 دانشگاه	 اجتماعی	
ایمیل	 ارائ���ه	 به	 نیاز	 عضویت،	 جهت	 ابتدا	 )در	
دبیرستانی	ها	 تدریج	 به	 ب��ود(.	 ه��ارواد	 دانشگاه	
توانستند	عضو	 و	حرفه	ای	ها	هم	در	سال	2005	
مهم	 شبکه	 ای��ن	 ش���ود.	 اجتماعی	 شبکه	 ای��ن	
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اجتماعی	در	سال	2006	به	تدریج	همگانی	شد	و	
در	حال	حاضر	پرمخاطب	ترین	شبکه	اجتماعی	
جهان	است.	یکی	از	ویژگی	های	مهم	این	شبکه	
از	 خ��ارج	 توسعه	دهندگان	 به	 اج��ازه	 اجتماعی،	
و	 ک��ارب��ردی	 برنامه	های	 ایجاد	 ب��رای	 فیس	بوک	
حاضر	 ح��ال	 در	 اس��ت.	 پروفایل	 شخصی	سازی	

کاربر	دارد.	 فیس	بوک	بیش	از	یک	میلیارد	
محققان	عوامل	مختلفی	را	به	عنوان	انگیزاننده	
اجتماعی	 ش��ب��ک��ه	ه��ای	 در	 ع��ض��وی��ت	 ب��ه	 اف����راد	
به	 م��ی	ت��وان	 جمله	 آن	 از	 ک��ه	 ک��رده	ان��د	 معرفی	

کرد: موارد	زیر	اشاره	
و	 دوس��ت��ان	 وضعیت	 ب��ه	 نسبت	 کنجکاوی	 	-

آشنایان
-	برقراری	ارتباط	انتخابی	و	بی	خطر

-	اطالع	از	مسائل	مطرح	در	افکار	عمومی
-	غلبه	بر	محدودیت	های	فرهنگی،	مکانی	و	زمانی
موفق،	 تحسین،	 قابل	 به	صورت	 دیدن	خود	 	-

خوشبخت	و	آزاد
-	ارضای	حس	تعلق	

از	 ن���وع���ی	 واق�����ع	 در	 اج��ت��م��اع��ی	 ش��ب��ک��ه	ه��ای	
ام���روزه	 البته	 هستند.	 اجتماعی	 رس��ان��ه	ه��ای	
اولیه،	 تعریف	 در	 ک��ه	 سایت	هایی	 از	 بسیاری	
به	 هم	 نمی	شدند	 محسوب	 اجتماعی	 شبکه	

خدمات	شبکه	اجتماعی	رو	آورده	اند.
عناوین	 و	 اش��ک��ال	 در	 اجتماعی	 رس��ان��ه	ه��ای	
مختلف	وجود	دارند	اما	هدف	اصلی	همه	آن	ها	
ارتباط	و	تبادل	اطالعات	افراد	با	یکدیگر	است.	
در	شکل	زیر	برخی	از	انواع	رسانه	های	اجتماعی	

آورده	شده	است:	

شبکه های اجتماعی تخصصی
ع��م��وم��ی،	 اج��ت��م��اع��ی	 ک���ن���ار	ش��ب��ک��ه	ه��ای	 در	
مشتریان	 نیز	 تخصصی	 اجتماعی	 شبکه	های	
پر	و	پا	قرص	خود	را	دارند.	هم	چنین	نهادهای	
ت��خ��ص��ص��ی	ن��ی��ز	ت����الش	م��ی	ک��ن��ن��د	ت���ا	ب���ا	ای��ج��اد	
در	 را	 کاربران	 ماندگاری	 اجتماعی،	 شبکه	های	

سایت	های	خوب	افزایش	دهند.
به	طور	مثال	ناسا	برای	جذب	جوانان	عالقه	مند	
اجتماعی	 شبکه	 یک	 هوافضا،	 موضوعات	 به	
آی��ن��ده	وب	و	 پ��ای��ه	اس��ت��ان��دارده��ای	نسل	 ب��ر	 را	

کرد. تنظیمات	سایت	خود	راه	اندازی	
دارد	 پیشرفته	ای	 بسیار	 بخش	های	 ناسا	 مای	
و	 تصاویر	 آن	ها	 طریق	 از	 می	توانند	 کاربران	 که	
با	 فضایی	 موضوعات	 درب���اره	 را	 خ��ود	 تفکرات	
ناسا	 مای	 بگذارند.	 ک	 اشترا به		 کاربران	 سایر	
یک	نمونه	بسیار	اصلی	از	شبکه	های	اجتماعی	
که	در	آن	 است	و	یک	محیط	مجازی	را	می	سازد	
مقوالت	 و	 موضوعات	 تمام	 می	توانند	 کاربران	

کنند. مورد	نظر	و	شخصی	خود	را	جمع	آوری	
اجتماعی	 شبکه	 ای��ن	 در	 م��ی	ت��وان��ن��د	 ک��ارب��ران	
از	 کنند	و	 گ	درس���ت	 وب���ال ب���رای	خ���ود	 ج��دی��د	
گ	ی��ک��ی	از	م��دی��ران	 گ	ه��ای��ی	ن��ظ��ی��ر	وب����ال وب��ال
ک��ه	روای����ت	ب��س��ی��ار	ش��گ��ف��ت	ان��گ��ی��زی	را	از	 ن��اس��ا	
ک��رده		است،	 نقل	 خود	 فضایی	 مأموریت	های	

کنند. استفاده	
اع��ض��ای	شبکه	های	 ت��ع��داد	 از	 آم��اره��ا	 آخ��ری��ن	

اجتماعی	به	شرح	زیر	است:
فیس	بوک:	یک	میلیارد	و	150	میلیون

توییتر:	500	میلیون
گوگل	پالس:	500	میلیون
لینکداین:	238	میلیون
اینستگرام:	130	میلیون
پینترست:	70	میلیون

هم	چنین	امسال	بالغ	بر	4	میلیارد	و	200	میلیون	
نفر	از	طریق	موبایل	هایشان	به	سایت	رسانه	های	
اجتماعی	متصل	شدند	و	این	استقبال	منجر	به	
شبکه	 برای	 کاربردی	 برنامه	 میلیارد	 	10 توسعه	

اجتماعی	فیس	بوک	شده	است.
که	42  شبکه	لینکداین	هم	تنها	شبکه	ای	است	
پروفایل	 به	شکل	منظم،	 آن	 کاربران	 از	 درصد	

خود	را	آپدیت	می	کنند.
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ح��ال	 در	 ن��ی��ز	 ت��ص��وی��ری	 شبکه	 م��ح��ب��وب	ت��ری��ن	
حاضر،	اینستگرام	است،	زیرا	در	هر	ثانیه	نزدیک	

کاربر	زیر	عکس	ها	الیک	می	زنند. به	8	هزار	
پرمخاطبی	است	 یوتیوب	هم	جزو	شبکه	های	
که	ماهانه	و	به	شکل	منظم،	دارای	یک	میلیارد	

بازدیدکننده	است.
در	 ت��ج��اری	 ب��رن��ده��ای	 از	 زن���ان	 ب��ازدی��د	 	 معمواًل
شبکه	های	اجتماعی	بیش	از	مردان	است	و	46 
کاربران	وب	برای	خرید	های	اینترنتی،	 درصد	از	

راهی	شبکه	های	اجتماعی	می	شوند.
شبکه های اجتماعی ایران

مانند	 جهانی	 اجتماعی	 شبکه	های	 بر	 ع��الوه	
که	در	ایران	 گوگل	پالس	و	لینکداین	 فیس	بوک،	
شبکه	های	 برخی	 دارند،	 زیادی	 محبوبیت	 نیز	
ب��االی��ی	 محبوبیت	 از	 ن��ی��ز	 داخ��ل��ی	 اج��ت��م��اع��ی	
این	شبکه	های	 از	 برخی	 ادامه	 در	 برخوردارند.	

اجتماعی	را	بررسی	می	کنیم.
قدیمی	ترین	 کلوب	 کلوب:	 اجتماعی	 شبکه	 	-
کشور	به	حساب	می	آید	 شبکه	اجتماعی	مطرح	
که	از	تعداد	بازدید	باالیی	هم	برخوردار	است	و	
است.	 کشور	 پربازدید	 سایت	 بیستمین	 تقریبًا	
ماه	 دی	 یکم	 ت��اری��خ	 در	 اجتماعی	 شبکه	 ای��ن	
مهم	ترین	 از	 آن	 قدمت	 و	 ش��د	 تشکیل	 	1383
عوامل	موفقیت	آن	می	باشد.	این	سایت	خود	را	
کرده	است:	سایتی	برای	ارتباط	 این	گونه	معرفی	
ایرانیان	و	فارسی	زبانان	جهان	و	ایجاد	بستری	
کاال	و	خدمات،	 جهت	تبادل	اطالعات،	نیازها،	

آشنا	شدن	با	همکاران،	دوستان	قدیمی	و....	
اجتماعی	 شبکه	 اف��س��ران:	 اجتماعی	 شبکه	 	-
افسران	جنگ	نرم	یک	شبکه	اجتماعی	تخصصی	
نیروهای	 آم��دن	 گردهم	 ب��رای	 بیشتر	 که	 اس��ت	
اسالمی	 ج��م��ه��وری	 ن��ظ��ام	 ب��ه	 متعهد	 و	 دل��س��وز	
اجتماعی	 شبکه	 	200 رتبه	 اس��ت.	 تشکیل	شده	
ن��ش��ان	از	 ای��ران��ی	 اف��س��ران	در	بین	س��ای��ت	ه��ای	
بازدید	نسبتًا	مناسب	این	شبکه	اجتماعی	است.	
که	بستری	برای	 این	شبکه	به	دنبال	آن	است	
همفکری	و	بیان	دیدگاه	ها	ایجاد	نماید	و	شبکه	
محتواهای	 ش��دن	 دی���ده	 بیشتر	 ب���رای	 توزیعی	
یا	 ای��ده	 محتوا،	 سریع	 انتشار	 باشد.	 تولیدشده	
اطالع،	بسترسازی	برای	آزمون	ایده	های	نو	قبل	
از	اجرا	و	توانمندسازی	افسران	جوان	در	مقابله	

با	جنگ	نرم	دشمن	از	دیگر	اهداف	این	شبکه	
اجتماعی	تخصصی	است.

-	ش��ب��ک��ه	اج���ت���م���اع���ی	ف���ی���س	ن���م���ا:	ف��ی��س	ن��م��ا	
از	 یکی	 و	 کشور	 اجتماعی	 شبکه	 پربازدیدترین	
رتبه	 است.	 ایرانی	 سایت	های	 پرمخاطب	ترین	
ای��ران��ی،	 ای��ن	س��ای��ت	بین	س��ای��ت	ه��ای	 زی��ر	ده	
جایگاه	مستحکمی	را	برای	آن	ایجاد	کرده	است.	
شبکه	 ای��ن	 برمی	آید،	 آن	 ن��ام	 از	 که	 همان	طور	
نموده	 فیس	بوک	 از	 تقلید	 کثر	 حدا اجتماعی	
فیس	بوک	 از	 ف��رات��ر	 محدودیتی	 هیچ	 تقریبًا	 و	
ندارد.		فیس	نما	در	سال	1391	راه	اندازی	شد	و	
بزرگ	ترین	شبکه	 توانست	 کوتاه	 مدت	 این	 در	
اجتماعی	 شبکه	 ای��ن	 ش��ود.	 ای���ران	 اجتماعی	

کاربر	دارد. مدعی	است	بیش	از	یک	میلیون	
در	 شبکه	 ای��ن	 هم	میهن:	 اجتماعی	 شبکه	 	-
سال	1384	راه	اندازی	شده	و	تقریبًا	شصتمین	
است.	 ب��ازدی��د	 تعداد	 نظر	 از	 ای��ران��ی	 وب	س��ای��ت	
با	یکدیگر	و	آس��ان	س��ازی	رواب��ط	 م��ردم	 ارت��ب��اط	
فرهنگ	 با	 هماهنگ	 محیطی	 ایجاد	 مجازی،	
ال��گ��وه��ای	ملی	 ای���ج���اد	 و	 ای���ران���ی���ان	 و	 ای���ران���ی	
از	 مجازی	 دنیای	 در	 رایج	 ارتباطی	 شیوه	های	

اهداف	این	شبکه	مجازی	مهم	ایرانی	است.
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