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ِ ًگاري ٍ ايٌترًت  رٍزًاه

   دس ًَيٌي ّايي ؿيَُ ايٌتشًت، ٍ واهپيَتش  
  ٍ تَليذ پشداصي، دادُ لطاٍ اص ًگاسي سٍصًاهِ

 .اًذ آٍسدُ پذيذ اخثاس، اًتـاس
 

  هثاتِ تِ خذيذ، ّاي سػاًِ اكٌالش، تِ    
 ٍ وشدُ َُْس سػاًِ كٌٔت دس ًَيٌي سؿتِ

  تْذيذات ّوسٌيي ٍ تيىشاى ّاي فشكت
 ًگاسي سٍصًاهِ تشاي ضال ٓيي دس سا صيادي

  .اًذ وشدُ ايداد ًگاساى سٍصًاهِ ٍ



 رٍزًاهِ ًگاري ٍ ايٌترًت
    

ايه رساوٍ، از وظر َذف، تي مرکس تًدٌ ي َيچ گًوٍ حايلي مثل 
 .خثر پراکىي، کاتل يا راديً وذارد

از سًي ديگر، َيچ ياحذ مرکسي ساختاري ويس يجًد وذاشتٍ ي   
تٍ َرکس اجازٌ مي دَذ تا تٍ ايه رساوٍ پيًستٍ ي َميه امر 
  .تاعث ارائٍ قاتليت وامحذيد درترگيري اطالعات ويس مي گردد



 ايي .است يكن  ٍ بيست قرى آستاًِ در ارتباطات برگ آخريي ّا، شبكِ ي شبكِ يا ايٌترًت   

 جٌگ دربستر يافتِ، دست  تاكٌَى اًساى كِ است ارتباطي سيستن بسرگتريي كِ سيستن

   .شذ هتَلذ سرد

 فضا بِ 1957 درسال سابق شَرٍي جواّير اتحاد هاَّارُ ًخستيي كِ اسپًَتيك ٍاقع در   

 در اهريكا دفاع ٍزارت ٍ   داشت جرياى ٍقت ابرقذرت دٍ بيي سختي رقابت شذ، پرتاب

 1969 سال در را ،آپارًت يا پصٍّشي   پيشرفتِ ّاي پرٍشُ آشاًس اقذام، ايي بِ ٍاكٌش

  .داًست ايٌترًت پذر ٍ سرد جٌگ هحصَل تَاى هي را آپارًت ايي بٌابر ٍ كرد تاسيس

ايٌترًتظَْر   



  ايٌتشًت وِ دٍساى ًفَليت خَد سا تا آسپاًت ػپشي وشد، اتتذا   
   لشاس تَد ضافَ اًالٓات هطشهاًِ ًِاهي اهشيىا دس تشاتش ضولِ

 . اضتوالي ّؼتِ يي ؿَسٍي ػاتك تاؿذ

  تِ هفَْم اهشٍصيي آى فشاگيش ؿذ ٍ  1980اها تِ تذسيح دس دِّ    
ايي تين تشًضلي تَد وِ خالك هطيي   1998دس ٍالْ دس هاُ هاسع 

 .هَػَم تِ ٍب ؿذ

 

   

ايٌترًتظَْر   



آًاليي ًخستيي ًسخِ رٍزًاهِ: شيكاگَ تريبيَى  

  
   تشيثيَى ؿيىاگَ سٍصًاهِ 1992 ػال هِ دسهاُ 

  ًام تا سا الىتشًٍيه سٍصًاهِ ًخؼتيي ،آهشيىا
  .فشػتاد ٍب سٍي تِ ؿيىاگَآًاليي

 
ِ ّاي ،1992اصػال      ًَسخاسق تِ آًاليي سػاً

ُ اًذ تىاهل تِ   ٍ يافتِ تؼي الٔادُ    ٍلي  .سػيذ
   زِ سا    آًاليي ؿيىاگَ فشصًذاى ايي ديذ؛ تايذ
  زگًَِ سا اًگيض ؿگفت سؿذ ايي ٍ خَاًذ تايذ
 وشد؟ هٌٔا



 تعاريف رٍزًاهِ ًگاري آًاليي
  ًؼخِ ديديتال، سٍصًاهِ آًاليي، سٍصًاهِ الىتشًٍيه، سٍصًاهِ  

ُ ّايي ّوِ ػايثش سٍصًاهِ ٍ ديديتال  تؼياس اهشٍصُ وِ اػت ٍاط

ِ خاي ٍ اػت ؿذُ هٔوَل ِ واسهي سٍد ّن ت  .ت
 پذيذُ تِ ّوِ اها اػت، هتفاٍت ّن تا هفاّين ايي اص تشخي زٌذ ّش   

 اؿاسُ ًاهيذ، هداصي دًياي هٌثَٓات سا آى هي تَاى وِ خذيذي
  .هي وٌذ



 تعاريف رٍزًاهِ ًگاري آًاليي

 (:  (Electronic journalism  سٍصًاهِ ًگاسي الىتشًٍيه 

  . سٍصًاهِ ًگاسي الىتشًٍيه هذيشيت داساييْاي ديديتال اػت 

 .هٌَِس اص الىتشًٍيه دس داًؾ استثاًات، ساديَ ٍ تلَيضيَى اػت 

  

 (:Digital journalism) سٍصًاهِ ًگاسي ديديتال  

هٌَِس اص سٍصًاهِ ًگاسي ديديتال ، رخيشُ وشدى هطتَيات خثشي آن اص    
ديديتال اص لثيل ػي دي،  هتي، ٓىغ، كذا ٍ تلَيش تش سٍي ضافِِ ّاي

 .فلؾ ديؼه اػت دي ٍي دي، ّاسد ديؼه، فالپي ديؼه يا 



 تعاريف رٍزًاهِ ًگاري آًاليي
هٌَِس اسائِ  (:online journalism) سٍصًاهِ ًگاسي آًاليي  

هطتَيات خثشي آن اص هتي، ٓىغ، كذا ٍ تلَيش تش سٍي ٍب يا 
 .سٍصًاهِ ًگاسي دس ايٌتشًت اػت

  

ؿىل پيـشفتِ  (: cyber journalism) سٍصًاهِ ًگاسي ػايثش   
 سٍصًاهِ ًگاسي آًاليي اػت وِ تٔاهل واستش تا دػتگاُ دس آى تِ 

  سٍصًاهِ ًگاسي ػايثش ّواى سٍصًاهِ ًگاسي  .ضذاوثش سػيذُ اػت
آًاليي اػت وِ تالؽ واستش دس آى تِ ضذالل هي سػذ اها تالؽ 

  .ػيؼتن تِ ضذاوثش هي سػذ



 اتفاقْایتاسِ

تاريخیگذارپزشتابٔتحٕل
شَٕذتٕنيذيیَگاریٔسَايّلهًزٔراسخارجْاتزایَخستيٍتاردرتاريخ،خثز

کّاکٌُٕشاْذاخثاريستمهیْستيى.تسياريٓىاستايٍپذيذِ
ارَذد

 (گفتًاٌتاسِ)يزَذگرايیٔسياستسدِسدِتجارتجایخثزْای

حذفياشيٍچاپاسحٕسِتٕنيذ.1  
تّيحتٕایديجيتالیَٕشتاریتثذيمشذٌيحتٕا.2  

يتٍکّديگزيحتٕا.3 َيست،فزايتٍيُفزد   است 
يحتٕادرتٕنيذجذيذیْايٓارتتزٔسايکاَاتٔ.4  



 یَگارَٕعچٓارورٔسَايّ

َّگاریآَاليٍتا یَگارَٕعديگزرٔسَايّسّ رٔسَاي
یَٕشتارٔیتهٕيشيَٕی،راديٕي

يتفأتاست
َّگاری :سّيزحهّدرَٕعچٓارورٔسَاي

:گیيٕلعيتچُذرساَّ:يزحهّأل
رساَّيُاسةتصًيىتگيزدكذاوفزيتٔتايذسايثزَگاررٔسَايّ

است
:يخاطةتّیدْپاسخ:يزحهّدٔو

تّيكايكيخاطثاٌحتیدادٌپاسخیساسیشخصگیچگَٕ
:گیتيُايتُيتچگَٕ:يزحهّسٕو

ْاايپزنيُكْطزيكاس آرشيٕاتصاليتٍتّيتٌٕديگزٔ



 هساياي رٍزًاهِ ًگاري آًاليي
  ّاي سػاًِ وِ اػت اى ٍالٔيت  

  ٍيظگي   ٍ ّا خزاتيت داساي الىتشًٍيىي
   دس سا آًْا وِ ّؼتٌذ فشدي تِ هٌطلش ّاي

   خايگاُ دس ػٌتي ّاي سػاًِ تا سلاتت
   .دّذ هي لشاس ٍااليي تؼياس

 

   غيشلاتل هضاياي ػايثش ًگاسي سٍصًاهِ 
 ًوي  آًْا تِ ٍخِ   تذٍى وِ داسد، اًىاسي

   دسن سا آى اص تشخاػتِ تطَالت اتٔاد تَاى
  .وشد

 



 هساياي رٍزًاهِ ًگاري آًاليي
آصادي اص صهاى ٍ هىاى 

ّا ُ   اهىاى دػتشػي تِ ادتيات خْاًي ٍاط

زٌذ سػاًِ اي 

ًضديه تَدى ٍ تي ٍاػٌِ گي   
پاساداين دٍ ػَيِ گي  

اهىاى ؿخلي ؿذى  

ًؼل ّا ٍ وادس ّا  

ْهـىل تَصي  

تَخَد آهذى سلاتت خذي تيي سػاًِ ّا  

تطَل دس هؼيش آگْي  

 َآسؿي  



 آزادي از زهاى ٍ هكاى

صهاى ٍ هىاى ّش دٍ دس سٍصًاهِ ًگاسي آًاليي ًاتَد ؿذُ اًذ،      
خَاًٌذُ تِ هطن تواع تا هٌثْ خثشي دس خْاى ػايثش دس 

 .  هَلٔيت تي صهاًي ٍ تي هىاًي لشاس هي گيشد

 اختالف ػآت تا وـَسّا تشاي دػتشػي تِ اًالٓات ٍ هسٌيي  

فاكلِ هىاًي تا ايي وـَسّا ّير هفَْهي دس سٍصًاهِ ًگاسي    
 سٍصًاهِ ّاي ػايثش ّويـِ ٍ لطِِ تِ لطِِ دس. آًاليي ًذاسد

   .هٔشم ديذ هخاًة لشاس داسًذ 



 آزادي از زهاى ٍ هكاى

دس سٍصًاهِ ًگاسي ػايثش هي تَاى پغ اص اًتـاس خثش دس ّش     
ٍهىاى اًالٓات تاصُ سا تِ آى افضٍد ٍ هيضاى أًٌاف   صهاى 

دس ضاليىِ دس سٍصًاهِ ًگاسي ػٌتي پغ اص زاج  . تؼياس تاالػت
خثش دس سٍصًاهِ يا پخؾ آى دس تخؾ ّاي خثشي ساديَ  

  .اهىاى تغييش ٍاكالش آى ٍخَد ًذاسد  ٍتلَيضيَى 
 

 :ًوًَِ ّا
 ػپتاهثش ٍ تاصداؿت كذام ضؼيي   11خثش 



...ادامٍ   

     خاى ػايثش ًگاسي سٍصًاهِ للوشٍ دس روشؿذ، ّواًگًَِ خغشافيا؛  
   يه ػايثش ًگاسي سٍصًاهِ دس هخاًة خغشافياي .اػت ػپشدُ

 هطلي خغشافياي يه ػٌتي ًگاسي سٍصًاهِ دس ٍ خْاًي خغشافياي
   .اػت

 
ِ ّاي تشاي دسهوي          ّن تَصيْ ًِش دس هـىلي ّير ػايثش سػاً

    ٍ صهيٌي ًمليِ ٍػايل ووثَد ًِ تاساى، ًِ تشف، ًِ ًذاسد، ٍخَد
 ّير َّايي، خٌَى تا ًـشيِ اسػال ػآت تٌِين هـىل ًِ ٍ دسيايي

 .ًيؼت هٌشش وذام



ّا اهكاى دسترسي بِ ادبيات جْاًي ٍاشُ   

اصديگش هضاياي سٍصًاهِ ًگاسي ػايثش      ( Hypertext)فشاهتٌي    
اػتفادُ اص ايي اهىاى، تِ هٌٔي دػتياتي هخاًة تِ ادتيات  . اػت

 .خْاًي يه ٍاطُ اػت 
اػتفادُ اص ايي اهىاى، تِ هٌٔي دػتياتي هخاًة تِ ادتيات خْاًي    

    .يه ٍاطُ اػت

ِ ّاي ًَؿتاسي ضتي دس آسؿيَ     ايي اهىاى تشاي ّير يه اص سٍصًاه
 .  خَدؿاى ًيض هتلَس ًيؼت ٍ تِ يه سٍيا ؿثيِ اػت



...ادامٍ   

 .اػت ػايثش ّاي سػاًِ ٍخَُ تشيي خزاب اص فشاهتي  
 هتَى    دس ّا ٍاطُ اص تؼياسي وِ اًذ ديذُ ػايثش ّاي سػاًِ واستشاى ّوِ    

 تا اگش وِ اًذ  آهذُ دس ًوايؾ تِ (آتي غالثا )ديگشي سًگ تا ال ام تي اذ
 هي سظ ٓول دس آًسِ وٌين، وليه ّا ٍاطُ ايي اص ّشيه سٍي تش هاٍع
  . اػت  ٍاطُ آى خْاًي ادتيات تِ دػتياتي دّذ،

 
 ٍ تخـيذى  ػٌذيت خٌثِ اص ػايثش ًگاساى سٍصًاهِ تِ فشاهتي اص اػتفادُ  

   .وٌذ هي   اي ػاتمِ تِ ووه ؿَد هي گضاسؽ آًسِ ػاختي هٔتثش



ِ اي  چٌذ رساً
  اِلِواى اص هي تَاًذ مضطٍسًالي آًاليي  

  اػتفادُ هذيا هالتي ًام تِ ّن ديگشي
  هتي، تش هـتول هي تَاًذ وِ وٌذ

 تلاٍيش كذا، گشافيه، ٓىغ،
 .تاؿذ واستش تٔاهل ٍ ٍيذيَيي

   
 ساديَ، دس  وِ اػت گي ّايي ٍُيظ ايٌْا 

 .ًذاسد    ٍخَد سٍصًاهِ ٍ تلَيضيَى



      text   مته يا
 .خضء تٌياديي ٍ هْوتشيي هَلفِ سٍصًاهِ ًگاسي ػايثش اػتهتي 

  
 ٍب   واسؿٌاػاى هٔتمذًذ دس هَسد هيضاى لغات تِ واس سفتِ دس كفطات 

 لغت    400الي  300هطذٍديت ٍخَد داسد ٍ واستش پغ اص هٌالِٔ 
 لغت تِ     800الي  600توشوض خَد سا اص دػت دادُ ٍ پغ اص خَاًذى 

 .ًَس ولي اص هٌالِٔ هٌلة سٍي تشهي گشداًذ
  
 َدداسي خلزا سٍصًاهِ ًگاساى خْاى ػايثش تايذ اص ًَالًي ًَيؼي   

   .وٌٌذ ٍ تِ لَل هٔشٍف خاهْ ٍهاًْ تٌَيؼٌذ   



 اوًاع متًن در محيط يب
 .هتَى دس هطيي ٍب تِ ػِ تخؾ تمؼين هي ؿًَذ 
     (.  link) ٍ ليٌه ( moving)، هتطشن(static)هتَى ايؼتا  

     تغييشتا هتَى زاپي ّؼتٌذ وِ لاتل اًتمال يا هـاتِ ايؼتا هتَى 
 .  دس آًْا ايداد وٌذتغييشي ٍ واستش ًيض ًوي تَاًذ ًثَدُ 

 
 ؿًَذ   هتَى هتطشن تيـتش دس آگْي ّاي تطت ٍب تِ واس گشفتِ هي  

 هدذدا تِ   وشدُ يا اص كفطِ هطَ ؿًَذ ٍ ػپغ تغييش هوىي اػت وِ 
 .گزاسدُ ؿًَذًوايؾ 



 مته

تش سٍي ليٌىْا ًيض هي تَاى وليه وشد ٍ تِ اًالٓات تاصُ اي      
 .دػت يافت

  
   ليٌه ّا هٔوَال تا. هفَْم فشاهتي دس ايٌدا هٌٔا پيذا هي وٌذ    

      سًگ يا فًَت يا ُاّشي هتفاٍت اص هتَى ايؼتا هتوايض هي ؿًَذ ٍ
 .  هي تَاى تش سٍي آى وليه وشد

 
    هٔوَالً تا سًگ يا تضييٌات هاًٌذ آًذساليي اص هتي پيًَذ ًـذُ    

  .هتوايض هي ؿَد



  عکس ها

 ٍ هداصي دًياي دس زِ سا خثش خَب، ويفيت تا ٍ هشتثي ٓىغ يه ؿه تذٍى  
 .وٌذ هي تش خَاًذًي ٍ تش خزاب خَاًٌذُ تشاي زاپي سٍصًاهِ يه دس زِ

 
 ّوشاُ تِ سا   ديديتالؾ دٍستيي تايذ ّويـِ ػايثش يضَصُ خثشًگاس يه لزا   

   .وٌذ  تْيِ ٓىغ ًِشؽ هَسد سٍيذادّاي اص تا تاؿذ داؿتِ
 

 آى ؿًَذ، هي هٌتـش خثشّا تا ّوشاُ وِ ّايي ٓىغ هَسد دس هْن تؼياس ًىتِ     
 سٍي تش تاسگزاسيـاى وِ تاؿذ صياد لذس آى ًثايذ آًْا ٍضدن اتٔاد وِ اػت

   .وٌذ خؼتِ سا تاصديذوٌٌذُ ٍ وٌذ سا ٍب كفطِ



 اوًاع عكس در محيط يب

  ّوشاُ هٔوَال وِ ّؼتٌذ ٍهؼتمل هدضا ّاي ٓىغ اٍل دػتِ   
 صيشًَيغ اص تَهيطـاى تشاي ٍ سًٍذ هي واس تِ خثش هتي    تا
  .ؿَد هي گشفتِ ووه كَتي فايل    يه يا

 
 ايي اص هٌَِس .ّؼتٌذ هٔشٍف Slide show تِ دٍم دػتِ  

  ٍ خَدواس ًَس تِ وِ ّاػت ٓىغ اص اي هدوَِٓ اكٌالش
 ّش ًوايؾ اص لثل ٍ آيٌذ دسهي ًوايؾ تِ ػشّن    پـت

   .ًيؼت هـاّذُ لاتل آى ًوايؾ     پيؾ ٓىغ



 اوًاع عكس در محيط يب

  اص اي هدوَِٓ آى لالة دس وِ داسد ًام گالشي ػَم دػتِ اها  
 كفطِ دس وَزه اتٔاد دس ٍ ًوايؾ پيؾ كَست تِ ّا ٓىغ

 وذام ّش اًتخاب ٍ هـاّذُ تا واستش ٍ آيٌذ دسهي ًوايؾ  تِ ٍب
 هـاّذُ تيـتش خضييات تا سا واهل تلَيش تَاًذ هي   آًْا اص

   .ًوايذ
 

ِ اي گالشي دس    هي ؿًَذ دادُ ًوايؾ ًطَي تِ ٓىغ ّا اص هدوَٓ
  .تاؿذ داؿتِ ٓىغ اًتخاب اخاصٓ واستش وِ



  گرافيك
  خغشافيايي اي ًمـِ اگش وٌيذ، اػتفادُ هاٍلْ تْتش تـشيص ايتش  

   اي همايؼِ اهاسي خذاٍل اًَاّ آى هذد تِ يا تثشيذ واس تِ
 گشافيىي اهىاًات اص ًطَ تْتشيي تِ وٌيذ، ثاتت سا ادٓاّايتاى

  .ايذ وشدُ اػتفادُ ػايثش ًگاسي سٍصًاهِ  خْاى
 
 ػِ تٌذي تمؼين يه داساي هداصي فواي دس ّن گشافيه اها  

  يا تلَيشي ّاي خلَُ ٍ هتطشن ايؼتا، ٍ ثاتت .اػت گاًِ
 . دٍ ّش  اص تلفيمي



 اًَاع گرافيك در هحيط ٍب

 گشافيه ثاتت ٍايؼتا ضشوت ًوي وٌذ ٍ ًوي تَاى تش سٍي آى 
ايي ًَّ گشافيه هوىي اػت ضاٍي اخضاي هختلفي  . وليه وشد

  .آن اص ٓىغ ٍ هتي تاؿذ
   

 گشافيه هتطشن تِ كَست اًيويـي تَدُ ٍ هوىي اػت ضاٍي  
  اًالٓات خاًثي تاؿذ وِ هي تَاى تا وليه وشدى تش سٍيـاى تِ

خضييات تيـتشي پي تشد ٍ يا هوىي اػت ؿاهل ػىاًغ ّاي لاتل  
  .وليه ؿذى دسٍى اًيويـي تاؿذ



  صذا

 :داسد هختلفي اًَاّ ّن ٍب هطيي دس كذا
 دس  واستش وِ اػت ٓولي تاصخَد تٌْا فَسي يا Instant كذاي -1   

  يه تَاى هي هثال ٌَٓاى تِ .دّذ هي اًدام ٍب كفطِ تا تشخَسد
 تش وشدى وليه كَست دس وِ وشد ًشاضي اي گًَِ تِ سا ٍب كفطِ

   .ؿَد ؿٌيذُ تية كذاي خاف دووِ يه سٍي
 

 دس وِ كذاػت لٌِٔ يه ؿًَذُ تىشاس يا Looping كذاي  -2
  .ؿَد هي پخؾ ػشّن پـت كَست تِ ٍب كفطِ آهذى تاال كَست



 صدا

  وِ اػت Non-looping يا غيشتىشاسؿًَذُ كذاي  -3 
  .ؿَد ًوي تىشاس خَدواس ًَس تِ ٍ ؿذُ پخؾ تاس يه تٌْا
  .ؿَد هي گشفتِ واس تِ كذا ًَّ ايي خثشي ػايتْاي دس هٔوَال

  .هي ؿَد تىشاس پاياى تذٍى كذا ضاؿيِ ٍاس، ضلمِ كذاي دس
 

 سا كذا هي تَاًذ واستش ئٌي اػت وٌتشل لاتل كذا ًَّ ايي   
  .وٌتشل لاتل غيش يا ٍ وٌذ صياد ٍ ون يا ٍ وٌذ آغاص يا لٌْ



  ٍيذئَ

اػتفادُ اص تلاٍيش ٍيذئَيي تشاي تىويل يه خثش اگش زِ اص    
تشيي خلَُ ّاي اػتفادُ اص لاتليتْاي سٍصًاهِ ًگاسي    تذيْ

 ضؼاب هي آيذ،  ػايثش تِ 
 
اها تايذ تَخِ داؿت اگش فشد اص اتلال ايٌتشًت پشػشٓتي   

   تشخَسداس ًثاؿذ، ٍلت خَد سا تشاي تواؿاي ٍيذئَ كشف
 .  ًخَاّذ وشد



  تعاهل با كاربر
  ًگاسي سٍصًاهِ ٍيظگي تشيي اًگيض ّيداى ؿايذ ٍ اٍليي  

 .اػت آى تَدى تٔاهلي يا تَدى ًشفِ دٍ آًاليي
 تِ خثش تاًي دسٍاصُ ًام تِ هثطثي آًاليي ًگاسي دسسٍصًاهِ    

  هٌثْ يه خاي تِ ٍ ؿَد هي تثذيل خَد ضالت تشيي  هٔيف
  هي وِ داؿت خَاٌّذ ٍخَد خثشي هتٔذدي    هٌاتْ خثشي
  .تذٌّذ تيـتشي اًتخاب لذست هخاًة ٍ خَاًٌذُ تِ تَاًٌذ

 

  اًتمال خشياى تش تَاًٌذ هي وِ اًذ هخاًثاى ايي ضالت، دسايي
   .وٌٌذ پيذا تيـتشي وٌتشٍل اًالٓات ٍ اخثاس



  ًسديك بَدى ٍ بي ٍاسطِ گي

 وِ اػت ايي آًاليي ًگاسي سٍصًاهِ هضاياي ٍ ٍيظگي ّا اص ديگش يىي        
       ٍ ّواى يا وٌٌذُ هلشف ٍ  (آًاليي ًگاس سٍصًاهِ ) تَليذوٌٌذُ تيي

ِ اي ّير هخاًة   زْشُ استثاى تِ ؿثيِ زيضي ايي ٍ ًذاسد ٍخَد ٍاػٌ
 .اػت زْشُ تِ

 
ِاهىاى ٍ داسًذ دػتشػي ّن تِ ّويـِ ًشف، دٍ ّش ديگش، ٓثاست ت 

 .اػت هَخَد ًشفيي تشاي لطِِ تِ لطِِ ًَس تِ ّن فشػت پغ
        آًسِ هَسد دس ساضتي تِ ػايثش ّاي سػاًِ واستشاى ضالتي زٌيي دس    

 .دٌّذ ًِشهي اًذ خَاًذُ



  پاراداين دٍ سَيِ گي

  ّيداى اص يىي  .اػت دًٍشفِ آًاليي ًگاسي سٍصًاهِ خياتاى 
 دٍػَيِ پاساداين ػايثش، ًگاسي سٍصًاهِ ٍيظگي تشيي اًگيض

  آًْا تَدى تٔاهلي ٍ ػايثش ّاي سػاًِ تَدى ػَيِ دٍ يا گي
   .اػت

 
  ياتذ، هي اهتذاد سٍصًاهِ ػَي اص اًالٓات هؼيش وِ ّواًٌَس   

 سا خَد اًالٓات تا ّؼت هخاًة تشاي ّن ديگشي هؼيش
   .وٌذ اسػال سػاًِ   تشاي



  پايائي ٍ جٌبِ تكويلي هتي
محصًل ايه ي ريوذ ومي تيه از سايثر َاي رساوٍ در َيچگاٌ متًن 
   .است   فرامته     
     

  در رايج اي پذيذٌ کٍ آن شذن آرشيً ي خثر کُىگي زتان، ديگر تٍ    
 مته ي وذارد يجًد سايثر َاي رساوٍ در اصال است، سىتي وگاري ريزوامٍ  
 .است دسترس در َميشٍ چيس َمٍ ي دارد پايا حالت سايثر َاي رساوٍ   در 

 
 وامحذيدي مىاتع ميان از را اطالعات َا، پيًوذ از گيري تُرٌ تا مخاطة    
 .کىذ مي اوتخاب دلخًاٌ تٍ دارد يجًد ايىتروت در   کٍ     
 

      



...ادامٍ   

 دس ًـشيات هىتَب اهىاى دػتشػي ػشيْ تِ دادُ ّا ٍخَد  
 . ًذاسد

 ايي ًـشيات تشاي تىويل يا تلطيص اخثاس ٍ گضاسؽ ّاي خَد تايذ  
 تا اًتـاس ؿواسُ تٔذي ضذالل يه سٍص تشاي سٍصًاهِ ّا كثشوٌٌذ،  

  تِ ػايت    دس ضاليىِ ًـشيات ايٌتشًتي هي تَاًٌذ ّشلطِِ تا سخَّ
 ّاي ديگش ٍ يا تخؾ ّاي ديگش ػايت، دادُ ّاي خَد سا تىويل يا  

 .تلطيص وٌٌذ

 



  ًسل ّا ٍ كادر ّا
ديديتالي  اٍ تِ سػاًِ ّايصًذگي . ًؼل خَاى اهشٍصي سٍصًاهِ خَاى ًيؼت 

. ٍ تِ خلَف تِ واهپيَتش گشُ خَسدُ اػت  
 

  اصديگش ػَ وٌْؼاالى ًيض تِ تذسيح اص خي خشيذ سٍصًاهِ ّا خاسج هي
. ؿًَذ، تي آًىِ خايگضيٌي تشاي آًْا پيذا ؿَد  

 
ّاي  وادسّاي سػاًِ. وادس سػاًِ ػايثش ّن تا سػاًِ هٔوَلي تفاٍت داسد 

ٍب،   دتيش: ؿغل ّايي هاًٌذ. ػايثش تايذ تخلق ّاي ٍيظُ داؿتِ تاؿٌذ
وٌٌذُ  ايذيتَس ٍيذيَيي، ًشاش هَلتي هيذيا، هؼٍَل ٍب ٍ ّواٌّگ

.آًاليي خضٍ ايي هـاغل اػت  



  هشكل تَزيع
ػاًذى س دس گزؿتِ يىي اص هٔوالت ٓوذُ سٍصًاهِ ًگاسي ػٌتي تَصيْ ٍ 

 .ًـشيِ تِ هخاًة تَدُ اػت
تشف ٍ تاساى، ؿشايي اختوآي ٍ فاكلِ تا هشاوض زاج اص خولِ ًىاتي تَدًذ  

وِ ػثة تَخَد آهذى هؼالِ تَصيْ هي ؿذًذ وِ ايي هـىل دس سٍصًاهِ 
 .ّاي آًاليي اص تيي سفتِ اػت

 
اهشٍص تا ضزف ػيؼتن تَصيْ ػٌتي، ايي پذيذُ دس ضذ يه اًمالب تغييش    

 .وشدُ اػت
هْن تش اص آى ضزف ؿذى ٌٓلشي تِ ًام واغز اػت وِ ٓالٍُ  تش كشفِ      

 .خَيي ّاي التلادي تِ هطيي صيؼت ًيض كذهِ ٍاسد ًوي ؿَد



  تحَل در هسير آگْي

   اص آى خايي وِ يىي اص اّذاف سػاًِ ّا تشاي خَدوفايي ٍ      
   اػتمالل، آگْي هي تاؿذ، تؼتش اخز آگْي تشاي هـتشي دزاس 

 .تطَل اػاػي ؿذُ اػت
 

دس سػاًِ ّاي ًَ، آگْي ٍ تثليغات ّوشاُ تا فيلن، كذا ٍ     
تلَيش ٍ هَػيمي، هخاًة سا تِ خَد خلة هي وٌذ ٍ تٌَّ دس 

تلَيش خارتِ تؼياسي سا دس هؼيش آگْي ّا ايداد   سًگ ّا ٍ 
 .هي وٌٌذ



  آرشيَ

   تاس ّضاساى آسؿيَ، تِ دػتياتي آًاليي، ّاي سٍصًاهِ ٍخَد تا 
 .ياتذ هي افضايؾ

 
  دس ؿذُ اؿغال فواي ٍ داسًذ ووي تؼياس ضدن آًاليي آسؿيَّاي 

 .اػت اًذن تؼياس واغزي ّاي سٍصًاهِ تا همايؼِ
 

   آسؿيَ تِ هخاًة دػتشػي اهىاى ػٌتي ًگاسي سٍصًاهِ دس دسضالي
 .ًذاسد ٍخَد



 
 

 تشكر ي سپاس از تًجٍ تان 


