در ّر دٍ هَرد ،زهاى ٍ تالش

هٌيت طشعات

زاالادب االر ب

اازگرد ًذى طشعات ٍ رتماب سيستن هالٌاليالتال
جذاذ صرف شذ  .اك هَرد داگر ز االي گالًَالِ

داجيتالال 1

حولِ ّا ،در اك كتااخاًِ در د ًشگاُ ًَترد م رخ
د د ٍ در ط آى ،طشعات هَجالَد در هالضالر
خطرّاب هٌيت لر ر گرفت  .ا ترداذ ،حفالاتالت
الٌذ هذت داجيتال ٍ رتماب دسالتالر پالياالرب

صٗشا ٗىٖ اص هْن تشٗي ٍٗژگْ٘بٕ هح٘ظ دٗجيج٘جيجب جٖ
شىل پزٗشٕ ٍ لبثل٘ت تغ٘٘ش شىجل ثاجبس ثجِ هج٘جضاى
ثبالستً .بششاى ا ىيشًٍ٘ه ٍ ويبثخبًِّبٕ دٗي٘يب ٖ ثِ
عٌَاى ًگْجبًبى حمَق هعٌجَٕ ًجمجر وجشاٍاًجٖ دس
اص
جلَگ٘شٕ اص اخالل حمَق هؤ فبى داسًذ؛ صٗشا پج
اًيشبس ٗه ااش ثِ صَست ثًالٗي اهىبى ًسجخجِثجشداسٕ
ا ىيشًٍ٘ىٖ ثى ٍ دسيشسٖ ثِ حجيجن عجيج٘جوجٖ اص
اعالعبت ٍجَد داسد .ثذْٖٗ است چٌ٘ي سشلجيجٖ دس
هح٘ظ چبپٖ اهىبى پزٗش ً٘ست .جلَگ٘شٕ اص ٍسٍدّجبٕ

سخت فس رّا ٍ داتا سٌترّا ،جااگاُ فاليالساالكال


غ٘شهيبص اص ثى جْت ً٘ض اّو٘ت داسد وجِ اشجيجشان
پبٗگبُ ّبٕ اعالعبتٖ داسإ ثبس هب جٖ اسجت ٍ هجشوجض
اعالع سسبًٖ خَد ً٘ض الذام ثِ دسٗبوت ٍجِ دس لجججبل
اعالعبت اسائِ شذُ ثِ هشاجعبى هٖوٌذ .عالٍُ ثجش ثى
جلَگ٘شٕ اص ثس٘جْبٕ احيوب ٖ اص سجَٕ ّجىجشّجب ٍ

هير ث هكتَب كِ ّذفْاب ساس كتااخاًالِ ّالاب
داجيتال

ست ،اذٍى لحاظ كردى هسائل هٌيتال

هكاى تحمك ًخَ ّذ اافت .تحميك جْاً

هٌيالت

طشعات درسال ً۳۰۰۲شاى ه دّذ  %۰۹سازهاًْا
هضتمذًذ هٌيت طشعات ار ب دستياا آًْالا االِ
ّذفْاب كل شاى اسيار حااس ّويت ست
ارخ

ز هْن تراي هسائل هراَط اِ هالٌاليالت در

كتااخاًِ ّاب داجيتال ه تَ ًذ شاهل هالٌاليالت
داتاسٌترّا ٍ سرٍرّا ،هٌيت تبادل طالشعالات،
هٌيت ًرم فس رّاب كاراردب هَرد ستفادُ ،هٌيت
ًرم فس رّاب ضذ ٍارٍ

ٍ فاارٍ ل ،لگَب لَ ًيي ٍ

همرر ت حاكن ار ساات ااشالذ .عالشٍُ االر آى،
داجيتال كردى آثار ،خطر تجاٍز اِ حمَق هؤلفالاى
ٍ پذاذآٍر ى ر ًيس فس اش ه دّذ،

ًفَرگشاى ثِ شجىٔ اٌٗيشًت ً٘ض هسئلجِ اهجٌج٘جت ٍ
حفبظت اص هٌبثع اعالعبتٖ دس ويبثخبًِّبٕ دٗي٘يجب جٖ
سا ثِ عٌَاى ٗه اهش حبٗض اّو٘ت هغشح هٖوٌذ.

فرٍرداي هاُ %9

Main Inside Heading

هضاٗبٕ رخ٘شُسبصٕ اعالعبت ثجِ صجَست
ا ىيشًٍ٘ىٖ وبسثشد ٍس٘جع ساٗجبًجِ ّجب دس
وعب ٘يْبٕ حشوِ إ گًَبگجَى سا ًجبگجضٗجش
سبخيِ ٍ اسيفبدُ اص شجىِ ّبٕ ساٗبًجِ إ ٍ
ثَٗژُ اٌٗيشًت تغ٘٘شات اسبسجٖ دس سًٍجذ
اسائِ خذهبت ثِ ٍجَد ثٍسدُ اسجت .اٗجي
اهىبًبت سجت شذُ حين ثس٘بس صٗجبدٕ اص
اعالعبت تٌْب ثِ اًذاصٓ ٗه سشاًگجشجت ثجب
وبسثشاى وبصلِ داشيجِ ثجبشجذً .جبگجفجيجِ
پ٘ذاست دس اٗي هح٘ظ پ٘چ٘جذُ ثجب اٗجي
استجبعبت ٍس٘ع هخجبعجشات گسجيجشدُ إ
س٘سيوْبٕ ساٗبًِ إ سبهبًِّبٕ اعالعبتجٖ
ٍ وعب ٘يْب ٍ صٗشسبخيْبٕ ح٘بتٖ ٍاثسيِ ثجِ
ثًْب سا تْذٗذ هٖوٌذ
سبصهبًْب اغلت دس هعشض اًَاع تْذٗذ هبًٌذ
دسيىبسٕ اعالعبت هشجع ٍ ٗجب سجشلجت
اعالعبت ح٘بتٖ ٍ سشهبِّٗبٕ اعجالعجبتجٖ
لشاس داسًذ.

دس چٌ٘ي ششاٗغٖ چٌبًچِ عَاهلٖ وِ هٖ تَاًٌذ
اص هضاٗبٕ س٘سيوْب ثِ شوبس ثشًٍذ (هثل سشعت ٍ
لبثل٘ت دسيشسٖ ثبال) تحت وٌيشل ًجبشٌذ
هوىي است ثبعث ثشٍص ثس٘ت پزٗشٕ شذُ سَء
اسيفبدٓ اوشاد ثذ ً٘ت اص ثًْب ثِ ًفَر ٍ خشاثىبسٕ
والّجشداسٕ ٍ ٗب اخبرٕ ثٌ٘يبهذ .عالٍُ ثش اٗي
هشىالت عج٘عٖ ٍ خغبّبٕ غ٘شعوذٕ وِ تَسظ
وبسثشاى ساٗبًِ إ سخ هٖ دّذ دسصَست ًجَد
سٍشْبٕ صح٘ح ثشإ حفبظت اص اعالعبت
هٖ تَاًذ ًيبٗج هخشثٖ سا ثِ ثبس ثٍسد .چٌبى
وِ حفبظت س٘سيوْبٕ اعالعبتٖ اص حوالت
اهٌ٘يٖ ٗه چب ر هسيوش است وِ ثس٘بسٕ اص
سبصهبًْب ثب ثى هَاجٌْذ.
ثب اٗي اٍصبف تذٍٗي ٍ اجشإ تذاث٘ش اهٌ٘يٖ دس
لجبل اٗي تْذٗذّبٕ گسيشدُ ضشٍستٖ اجيٌبة
ًبپزٗش ثشإ سبصهبًْبست .اتخبر تذاث٘ش هٌبست
هٖ تَاًذ احيوبل ٍلَع هخبعشات سا ثِ حذالل
ثشسبًذ ٍ ٗب دسصَست ٍلَع ثًْب ه٘ضاى خسبستْبٕ
ٍاسدُ سا دس حذ ثس٘بس ًبچ٘ضٕ ًگِ داسد .اٗي گًَِ
تذاث٘ش اهٌ٘يٖ هَجت اوضاٗر لبثل٘ت ٍاوٌر
سشٗع ٍ هؤاش هٖ شَد ٍ ثِ اٗي تشت٘ت سبصهبًْب
لبدس خَاٌّذ ثَد ثشإ تشه٘ن خسبستْب اص
وشاٌٗذّبٕ اص پ٘ر تع٘٘ي شذُ اسيفبدُ وٌٌذ ٍ
ثْشُ ٍسٕ ٍ اٗوٌٖ اعالعبت اوضاٗر ٗبويِ وست
ٍ وبس ثِ صَست هغوئي تشٕ تذاٍم ٗبثذ .اهٌ٘ت
اعالعبت عجبست است اص حفبظت صٗشسبخيْبٕ
وٌبٍسٕ اعالعبت ٍ تضو٘ي دس دسيشس ثَدى ثى.
اص ّو٘يسٍ ح٘بت ويبثخبًِ ّبٕ دٗي٘يب ٖ

استجبط ًضدٗىٖ ثب س٘سين ّبٕ اهٌ٘ت اعالعبت
داسد.
للوشٍِ تَص٘ف شذٓ ويبثخبًِ ّبٕ دٗي٘يب ٖ
ثشخالف ويبثخبًِ ّبٕ سٌيٖ ثس٘بس ٍس٘ع است.
دس ويبثخبًِ ّبٕ دٗي٘يب ٖ وبسثش ثِ هَاد ٍ
هٌبثع هيٌَعٖ دسيشسٖ داسد ٍ هيوَعِ ّب ٍ
اهىبًبت هَجَد ًسجت ثِ ويبثخبًِ ّبٕ سٌيٖ
دس هعشض هخبعشات ث٘شيشٕ لشاس داسًذ .اٗي
ويبثخبًِ ّب ً٘بصهٌذ پ٘بدُ سبصٕ ثشًبهِ ّبٕ دل٘كِ
وٌيشل ٍ سبصٍوبسّبٕ الصم ثشإ ًگْذاسٕ
داساْٗ٘بٕ اعالعبتٖ خَد دس دساص هذت ّسيٌذ.
ويبثخبًٔ دٗي٘يب ٖ ًْبدٕ اجيوبعٖ ٍ چ٘ضٕ
ث٘ر اص هيوَعِ إ اص وٌبٍسْٗبست ٍ ثبٗذ اص
سبصٍوبسّبٕ جذٗذ ثشإ ًگْذاسٕ هَاد اسيفبدُ
وٌذ .دسيشسٖ غ٘شهيبص ثِ اعالعبت ٍ حولِ ثِ
ويبثخبًِ ّبٕ دٗي٘يب ٖ اتفبق ّبٕ هحيولٖ
ّسيٌذ وِ ثِ عٌَاى ًوًَِ ّبٖٗ اص ثًْب هٖ تَاى
ثِ دٍ سخٌٔ اهٌ٘يٖ دس داًشگبُ اٌٗذٗبًب دس
اٗبالت هيحذُ ثهشٗىب دس تبثسيبى  ٍ 2002هبُ
هٖ  2002اشبسُ وشد

