
 

 

 فضایی بی نهایت برای تبلیغات شما

ٌَّص دس سثذ  تثلیؽات ایٌتشًتیسا سًٍق هی دّذ. تسیاسی اص کاسضٌاساى تشایي تاٍسًذ کِ تثلیؽات ایٌتشًتی گستشش ـٌاٍسی اطالعات 

ضشکت ّای تثلیؽاتی کِ دس تسیاسی اص هَاسد تِ عٌَاى هطاٍس تثلیػ دٌّذگاى، خذهاتی سا تِ آًْا عشضِ هی کٌٌدذ اایاداُ هٌاسدثی    

کداسهضد ضدشکت ّدای تثلیؽداتی ًیدض دس غدَست دادى تثلیؽدی دس         ،پیذا ًکشدُ است، صیشا تِ دلیل ّضیٌِ ّای کن تثلیػ دس ایٌتشًدت 

اْدت سدٌ ص ٍ اًدذاصُ     تثلیؽات ایٌتشًتدی خَاّذ تَد. اص طشؾ دیاش عذم آضٌایی ایي ضشکت ّا تا ساصٍکاس ّای  ایٌتشًت تسیاس کن

گیشی اثشتخطی تثلیؽات ایٌتشًتی، تاعث ضذُ است تا ایي ضشکت ّا توایل کوتشی تِ دادى تثلیػ دس ایٌتشًت داضتِ تاضٌذ. اص اولِ 

 ی هی گزاسد، تعاهل دٍطشـِ ای اسدت کدِ تدیي ضدشکت ّدا ٍ ـجدای ه داصی ای داد         هْن تشیي تاثیشاتی کِ تثلیؽات ایٌتشًتی تشاا

 هی ضَد تا تا ـعالیت دس کٌاس یکذیاش تْتش تتَاًٌذ هحػَالت خَد سا تِ هشدم هعشـی کٌٌذ.

 تتثلیؽدا دس حالی کِ سساًِ ّای سٌتی تا اخز ّضیٌِ ّای ـشاٍاى هحػَالت ضشکت ّای هختلؿ سا هعشـی هدی کٌٌدذ، ّضیٌدِ کدن     

تشاسدا  اسدتاًذاسدّای تعشیدؿ     هی تَاًذ خَد عاهلی تشای اـضایص توایل ضشکت ّا تِ حجَس دس ایي عشغِ هحسَب ضَد.ایٌتشًتی 

ثاًیِ پخص کٌٌذ، دس ایي هیاى هوکي اسدت   ۵۱تاصسگاًی سا دس آگْی ضذُ، اهشٍصُ ضثکِ ّای تلَیضیًَی اااصُ داسًذ کِ حذاکثش یک 

دس هقاتدل   صهاى هحذٍد تِ تواضای تلَیضیَى ًپشداصد ٍ یا ایٌکِ اص تواضای آى غشؾ ًظدش کٌدذ.  دس ایي آگْی کِ ضخع حیي پخص 

ساعتِ تشای ّوِ  ۴۲ضثکِ اْاًی ایٌتشًت ایي اهکاى سا تشای ّوِ ضشکت ّا ـشاّن هی آٍسد کِ تتَاًٌذ هحػَالت خَد سا تِ غَست 

اص هشصّای یک کطَس ـشاتدش تشًدذ، صیدشا سدایت ّدای ایٌتشًتدی تدذٍى        تاصسگاًی خَد سا تثلیؽات کاستشاى تِ ًوایص تازاسًذ ٍ گستشُ 

دس هقایسِ سساًِ ّدای سدٌتی    ٍاتستای تِ یک هشکض خاظ اطالعات خَد سا دس ّش صهاًی دس اختیاس ّوِ هشدم اْاى قشاس هی دٌّذ.

ِ ّویي خاطش اگدش اطالعداتی سٍی آى   ّیچ گًَِ هحذٍدیت هکاًی ًذاسًذ ٍ تایٌتشًتی تایذ تَاِ داضتِ تاضین کِ ـجاّای ایٌتشًت تا 

 ّا قشاس گیشد، تِ سادگی دس اختیاس ّوِ کاستشاى قشاس خَاّذ گشـت.

 ایٌتشًتپلِ تشقی تِ ًام  ●

اتضاسی تَاًوٌذ تشای تشقشاسی ایٌتشًت ًااّی گزسا تِ تحَالتی کِ دس چٌذ سالِ گزضتِ غَست گشـتِ تِ سادگی ًطاى خَاّذ داد کِ 

است ٍ هی تَاًذ تا اتػال ّوِ هشدم تِ یکذیاش، دستاٍسدّای آى ّا سا دس اختیاس یکذیاش قشاس دّذ. اگشچِ ایدي   استثاطات تیي الوللی

سا تشعْذُ داسد ٍ دس ایي هیاى صتاى اًالیسی تدِ عٌدَاى صتداى ٍاحدذ ایٌتشًدت      ایٌتشًت سٍصّا کطَس آهشیکا ادعا هی کٌذ کِ حاکویت 

ا دس هٌاطق اًالیسی صتاى، تلکِ دس ّوِ اای دًیا دس حال گستشش است ٍ حتی دٍساـتادُ تشگضیذُ ضذُ است، استثاطات هشدم ًِ تٌْ

تشیي اضایش آـشیقایی ًیض اص آى تْشُ هٌذ هی ضًَذ. حتی دس ضَسٍی ساتق ٍ کطَسّای اْاى سَهی کِ دس آى عػش حجَس داضدتٌذ،  

 اُ ّای استثاط آى ّا سا تا دًیدای تیدشٍى ـدشاّن هدی کدشد.     استفادُ اص ایٌتشًت تِ عٌَاى یک هضیت ٍ پلِ تشقی تِ حساب هی آهذ ٍ س

تا سشعتی ـضایٌذ دس حال ًفَر تیي هشدم است ٍ تِ عٌدَاى هْدن تدشیي    ایٌتشًت ّن اکٌَى دس تشیتاًیا، آلواى ٍ کطَسّای ضوال اسٍپا 

 اتضاس سساًِ ای هَاَد تَاًستِ اای تلَیضیَى سا تایشد.

ِ هحذٍدیت صهاًی ٍ هکاًی سا اص آى سلة هی کٌذ، اغلی تدشیي عاهدل دس پیدشٍصی ـجدای     ایي ٍیژگی تِ خػَظ ایٌتشًت کِ ّشگًَ

ه اصی دس هقاتل سساًِ ّای سٌتی تِ حساب هی آیذ ٍ ّن اکٌَى عٌَاى پشکاستشدتشیي اتدضاس دس صًدذگی سٍصهدشُ هدشدم سا تدِ خدَد       

 ٍ تاثیشگدزاسی آى تدِ غدَست ّوضهداى اسدت.     قاتلیدت تاثیشپدزیشی   ایٌتشًدت  یکی دیاش اص ٍیژگدی ّدای هْدن     اختػاظ دادُ است.

دس اغل تا ااشای دٍ ّذؾ اغلی ـعالیت خَد سا دًثال هدی کٌدذ ٍ اص طشیدق ّودیي دٍ ّدذؾ اسدت کدِ تداکٌَى          تثلیؽات ایٌتشًتی

ٌکدِ  تا ّذؾ ای اد استثداط ٍ سسداًذى پیداهی اً دام ضدَد ٍ دٍم ای     تثلیؽی تَاًستِ تِ غَست دقیق ٍ هٌظن اداسُ ضَد. اٍل ایٌکِ ّش 



 

 

اهشٍصُ ضشکت ّای ت اسی ٍ تاصسگاًی تِ خَتی هی داًٌذ قثل اص آى کِ هحػَلی سا تَلیدذ   ـشٍش هحػَل تاضذ.تثلیػ ّذؾ اص اً ام 

ٍ عشضِ کٌٌذ، تایذ احسا  ًیاص تِ آى هحػَل سا تیي هشدم تِ ٍاَد آٍسًذ ٍ تا ساُ اًذاصی ساهاًِ پشسص ٍ پاسخ، تِ تودام ًیاصّدای   

یکی اص هضایای اغلی اًتطاس اطالعات سٍی ٍب سایت ّا ٍ دیاش اتضاسّای هَاَد دس ایٌتشًت ّضیٌِ تسیاس  ٌّذ.هخاطثاى خَد اَاب د

کوی است کِ ایي کاس تِ دًثال داسد. یک سایت ایٌتشًتی دس حقیقت ّواًٌذ پایااُ اطالعاتی سٌ یذُ هی ضَد کِ تِ خػَظ تلفدي  

تفادُ اص ایي اتضاسّا، تذٍى هذاخلِ دیاشاى اطالعات خَد سا تِ غَست خالع اص هٌاتع هتػل ضذُ است. اـشاد تا اتػال تِ ایٌتشًت ٍ اس

هَاَد تْیِ هی کٌٌذ ٍ تشای ایي اطالعات ّضیٌِ تسیاس کوی سا پشداخت هی کٌٌذ کِ دس هقاتدل ّضیٌدِ اسدتفادُ اص هعثَعدات ٍ یدا      

ّا ضخع دیاشی کِ هی خَاٌّذ یدک سدشی اطالعدات تدِ     تلَیضیَى تسیاس ًاچیض است. ضوا تِ عٌَاى یک کاستش عادی تِ ّوشاُ غذ

خػَظ سا تِ دست تیاٍسًذ ّضیٌِ تسیاس اًذکی سا پشداخت هی کٌیذ کِ الثتِ دس تشخی هَاقع هوکدي اسدت ایدي ّضیٌدِ ّدا اًدذکی       

 اـضایص یاتذ.

تِ ایدي پایاداُ ایٌتشًتدی سا    تشای هثال صهاًی کِ ّضاساى کاستش تِ غَست ّوضهاى سشاغ یک سایت تِ خػَظ هی سًٍذ ٍ اهکاى ٍسٍد 

ؼیشهوکي هی کٌٌذ، هسٍَالى ایي هشاکض تا گشـتي پَل تیطتش ساُ ّایی سا دس هقاتل ضوا قشاس هدی دٌّدذ کدِ تتَاًیدذ تدذٍى داضدتي       

ساُ اًذاصی خذهات ایٌتشًتی ٍ عشضِ آى تِ هشدم هی تَاًذ ّضیٌدِ ّدای ـشاٍاًدی سا تدِ دًثدال       ّشگًَِ هطکلی ٍاسد ایي سایت ضَیذ.

داضتِ تاضذ، اها دس هقاتل پَل ّای اًذکی کِ اص ااًة کاستشاى پشداخت هی ضَد تِ سادگی خَاّذ تَاًست ایي ّضیٌِ ّدا سا اثدشاى   

کٌذ. تِ دًثال سقاتتی ضذى تاصاس اْاًی ایٌتشًت ٍ حجَس ضشکت ّای ـشاٍاى دس ایي تداصاس گسدتشدُ، تسدیاس اص هشاکدض ایٌتشًتدی هدی       

تِ غَست سایااى هطتشی ّای تیطتشی سا ًسثت تِ خَد ازب کٌٌذ کِ ایي اهش تدِ ضدوا اهکداى هدی     کَضٌذ تا عشضِ خذهات خَد 

 خدددَد سا دس تشخدددی هَاقدددع تدددِ غدددَست سایاددداى سٍی ایٌتشًتدددی قدددشاس دّیدددذ.        تثلیؽدددات ایٌتشًتدددی دّدددذ حتدددی  

استشاى تدِ دًثدال خَاّدذ    ساعتِ چِ هٌاـعی سا تدشای ّشیدک اص کد    ۴۲عذم هحذٍدیت صهاًی ایٌتشًت تشای عشضِ تثلیؽات تِ غَست 

 داضت؟

کٌیذ ٍ تذٍى دسًظش گشـتي ضشایط صهاًی کطَسّای هختلؿ، اطالعدات  تثلیػ اگش ضوا هی خَاّیذ دس آى ٍاحذ تِ غَست تیي الوللی 

الصم دس هَسد هحػَالت خَد سا تِ هشدم دس ًقاط هختلؿ اْاى اسایِ دّیذ ـقط ایٌتشًت است کِ هی تَاًذ تِ ضوا کوک کٌذ، صیدشا  

ایي اتضاس تذٍى آًکِ اطالعات خَد سا تٌْا تِ یک ضْش یا کطَس خاظ اختػاظ دّذ، آى سا دس اختیاس ّوِ کاستشاى قشاس هی دّدذ. دس  

 سداعتِ تدِ ًودایص تادزاسد.     ۴۲سا تدِ غدَست   تثلیؽدات  کٌاس ایي هسدالِ، ایٌتشًدت قدادس اسدت کدِ تدشخالؾ سسداًِ ّدای سدٌتی          

هحػَل ضوا دس کطَسّای گًَداگَى الدَگیشی   تثلیػ صهاًی دس کطَسّای هختلؿ اْاى اص ایي تِ آى هعٌی خَاّذ تَد کِ اختالؾ 

 سدایت ّدای ایٌتشًتدی   آًچِ کِ تدشای   ضًَذ تا ضوا آضٌا خَاٌّذ ضذ.ایٌتشًتی ًخَاّذ کشد ٍ اـشاد دس ّش صهاًی کِ ٍاسد سایت ّای 

تعشیؿ ضذُ آى است کِ ّش یک اص آى ّا دس طَل ضثاًِ سٍص تِ ـعالیت خَد اداهِ دٌّذ ٍ ایي کاس دس توام سال اداهِ پیذا کٌدذ. تدش   

ایي اسا  کاستشاى دس ّش هکاى ٍ صهاًی هی تَاًٌذ تِ ایي سایت ّا هشااعِ کٌٌذ ٍ تا تَاِ تِ ًیاصّای خَد، اص هضایدای آى ّدا تْدشُ    

ش ایي ساهاًِ ّایی ًظیش پست الکتشًٍیکی ًیض ایي سٍصّا تَاًستِ تش ٍاتستِ ًثَدى ایٌتشًت تِ صهاى تاکیذ تیطدتشی  هٌذ ضًَذ. عالٍُ ت

 کٌذ.

تا اسسال پست الکتشًٍیکی تِ کاستشاى ایي اهکاى سا تشای آى ّا ای اد هی کٌٌذ تا ّش هَقع کدِ توایدل داضدتٌذ    ضشکت ّای تثلیؽاتی 

ٍ هحدذٍد ًثدَدى آى تدِ هشصّدای      تثلیؽات ایٌتشًتیدس عیي ایٌکِ  کاالی تِ خػَظ سا کسة کٌٌذ.اطالعات تثلیؽاتی دس هَسد یک 

اؽشاـیایی هحاسي ـشاٍاًی سا ضاهل هی ضَد، تِ عقیذُ تسیاسی اص کاسضٌاساى هی تَاًذ تِ عٌدَاى یکدی اص ًقدع ّدای ایدي عشغدِ       

ظاهی تػوین تایشد کِ تػَیش آخشیي هحػَالت خَد سا تشای هثال هوکي است یک ضشکت تَلیذکٌٌذُ َّاپیواّای ً هحسَب ضَد.

کٌذ، اها تشخالؾ اّذاـی کِ تشای ایي ضشکت تعییي ضدذُ، تسدیاسی اص کسداًی کدِ ایدي تػداٍیش سا هدی تیٌٌدذ         تثلیػ سٍی ایٌتشًت 

 اضخاظ عادی ّستٌذ ٍ ایي َّاپیواّا تِ دسد آى ّا ًوی خَسد.



 

 

اغال ًتی ِ ای دس پی ًخَاّذ داضت. ساُ حلی کِ تشای ایي ضشکت ّا ٍاَد داسد آى  ایي کاس اص دیذ کاسضٌاساى اهشی تیَْدُ است ٍ

 است کِ سشاغ سایت ّایی تشًٍذ کِ تشای کاستشاى تخػػدی طشاحدی ضدذُ ٍ تٌْدا اـدشاد هتخػدع تدِ آى ّدا سادَ. هدی کٌٌدذ.           

ذ ٍ اتضاسّدای دیادشی سا تدشای هعشـدی     ًکٌٌد تثلیدػ  دس ایي هیاى هوکي است کِ تشخی اص ایي هشاکض تػوین تایشًذ کِ دس ایٌتشًدت  

ـشٍش یک َّاپیودای ًظداهی سٍی ایٌتشًدت تدِ ایدي ـکدش       تثلیػ تشخی کاستشاى هوکي است تا هطاّذُ  هحػَالت خَد تِ کاس تشًذ.

ت ایي پایااُ ایٌتشًتدی سٍی ٍب سدای  تثلیػ اگش  تیاـتٌذ کِ سایت اذیذی سا تشای ـشٍش هحػَالت ًظاهی ٍ َّایی ساُ اًذاصی کٌٌذ.

ایي َّاپیوا سا دس ایٌتشًت پیذا کٌٌذ تسدیاس تدیص تدش    تثلیػ ّای پشتیٌٌذُ گزاضتِ ضَد دس ایي حالت اهکاى ایٌکِ کاستشاى تخػػی 

 .خَاّذ ضذ

 هیثن لعفی

 سٍصًاهِ سشهایِ

 


