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  سرآغاز

ِ 0991از اٍایل دِّ  در  ای چٌهاى ، بعترّای هحاظباتی ٍ رایاًه

ظىح ِوَهی گعترغ پیهاا وهرد وهِ تهففهْای گ ؼهتِ بهِ       

تٌْایی پاظهگَی ًیازّای جاهِّ ًبَد. ایي حروت آًمار گعتردُ 

داد وِ باِه  یهه اًمهدر در ِرـهِ زًهاگی      ٍ ظریُ رٍی هی

ِفهر  »ای هَجَد را هردم جْاى ؼا. از ایي رٍ ِفر جایا ٍ فم

خَاًاًها. در ایهي ِفهر ًیازّهای جاهّهِ بؽهری ٍ        0«اودِات

ظازهاًْای اجرایی ظوت ٍ ظَی دیگری بهِ خهَد گرفهت ٍ بها     

ْای ًَیي؛ هفاّین ٍ بِ تبُ آى ًیازّهای  فٌاٍریآهاى ابسارآالت ٍ 

جایای ؼىل گرفت. ایي ًیازّا وِ با هَجَدیت اًعاى ٍ زًاگی 

ِ    فٌاٍریى اٍ ترویب ؼاُ بَد با آها ای  ْهای ًهَیي رایاًهِ ٍ ؼهبى

تَاًعت، زًاگی بؽر را دگرگهَى ظهاختِ ٍ هفهاّین جایهای در     

در ّوهیي تیییهر ٍ تحهَالت اظهت وهِ ٍاشُ       دًیای اٍ خلك وٌا.

وٌها ٍ در گعهترُ رایاًهِ ٍ     ٌْهَر پیهاا ههی    2فٌاٍری اودِهات 

یههه َّیههت بههرای   3ْههای آى یٌّههی ِههاسن هحاظههبات  فٌاٍری

 اخالقي  -مفهومي ارزيابي  فرهنگي الگو 

 اطالعات راه حلهاي فناوري
 

5 هحوذ رضا ّراتي ًيک 1 *ردکتر حسي بشي
 

 ، داًشگاُ اهام صادق )ع( تْراىگرٍُ ارتباطات ٍ فرٌّگ

 ، تْراىداًشگاُ صٌعتي اهيرکبير ،ٍری اطالعاتاداًشکذُ هٌْذسي کاهپيَتر ٍ فٌ

 
 چکيذُ

ّهای زًهاگی اٍ را   بعهیاری از حهَزُ  ی فٌاٍری اودِات با زًاگی رٍزهرُ اًعاى ترویب ؼاُ اظت ٍ تَاًعتِ ـَر فّاسیتْا ٍ راُ حلْااهرٍزُ  زميىٍ:

بایعت بتَاًا ًگاُ  هی ولبا. ایي ًگاُ هی فرٌّگی را –دچار تیییر ًوایا. ایي تیییر رٍیىرد ظبب برٍز ًیازهٌایْای جایای ؼاُ وِ یه ًگاُ اخدلی 

 .ؼَد تحلیل در ایي زهیٌِ ارائِ اسگَیگردیا  یچٌا بّای هعائل ٍ دغاغِ ّای هرتبه را پاظهگَ باؼا. بر ّویي اظاض در ایي هماسِ ظّ

  

 بَدُ اظت.تحلیلی  –ای هماسِ از سحاي ّاف، بٌیادیي ٍ از سحاي لاسب تحمیك، تَظِّ ريش كار:
 

فرٌّگی هَرد ارزیابی لرار دّها.   –پیؽٌْادی ارائِ ؼاُ در ایي پصٍّػ، تَاًعت راُ حلْای فٌاٍری اودِات را از ابّاد اخدلی  اسگَ گيري: وتيجٍ

ّای ههتلف در یه از ابّاد، ًتیجهِ ههاٍى ٍ ظهاختار    هؤسفِیابی بر اظاض تفىر بیي رؼتِ ای فٌی ٍ ِلَم اًعاًی ؼىل گرفت. بر اظاض تحلیل ارز

باؼا. بر اظاض ًاحیِ هّیي ؼاُ، راّبهرد ٍ ٍلهّیت راُ حهل    دظت آها. ًتیجِ ارزیابی، بِ ـَرت  ارائِ یىی از چْار ًاحیِ هؽهؿ هیِ یافتِ ای ب

هایریت هحفَالت ٍ خاهات فٌهاٍری اودِهات    ریسی راّبردی، تَسیا ٍّای برًاهِگردد. ایي ارزیابی لادر اظت بِ ٌَِاى یىی از گامئِ هیارا

 گرفتِ ؼَد.وار  بِ ٍ راُ حلْای فٌاٍری اودِات ورحْادر جْت تحلیل 

  

 ظازی فٌاٍری اودِات َاسگاخدق در فٌاٍری اودِات، ارزیابی  فٌاٍری اودِات،  ّا: کليذٍاژُ
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گهردد وهِ ًهام آى را    اگی بؽر تّریهف ههی  پاظهگَیی بِ ًیاز زً

فٌاٍری اودِات ًْادُ اًا. در ّویي راظتا ًیهاز بهِ هتهففهاى    

وٌا. افهرادی وهِ بهرای ًیازّهای     فٌاٍری اودِات هٌّا پیاا هی

زًاگی اًعاى ٍ رلایت اٍ با اظتفادُ از ِاسن هحاظبات  ٍ رایاًهِ  

ْهای  فٌاٍری. وعاًی وِ بها اظهتفادُ از   (0) اًٌوای هیراُ حل ارائِ 

وارآها بتَاًٌا، جَابگَی ًیازّای اًعاًی ٍ ظازهاًی اٍ در جاهّهِ  

 اهرٍز باؼٌا.

در  0941با ؼرٍَ تدؼْای ًهَربرت ٍیٌهر در اٍایهل دّهِ     

حَزُ ظیبرًتیه )داًهػ ًٍاهْهای بهازخَرد اودِهات( پهط از      

وراحههی تههَگ جٌگههی در جٌههد جْههاًی دٍم ٍ ًگههارغ وتههار 

یبرًتیه: یا ّاایت ٍ ارتباوات در دًیای هاؼهیٌْا ٍ حیَاًهات   ظ»

فرٌّگهی بؽهر در برخهَرد بها      –جرلِ اّویت هعائل اخدلهی  »

سِ تا بهِ اههرٍز یىهی از دغاغهِ ّهای      أزدُ ؼا. ایي هع فٌاٍری

داًؽگاّی ٍ تحمیماتی داًؽوٌااى زیادی در ایهي حهَزُ ّواًٌها    

، دبهرا  (2)یوهس ههَر    داى پارور، یَزف ٍایتعٌباٍم، ٍاستهر هٌهر، ج  

بهَدُ اظهت.    (3,4) جاًعي، ترد ٍارد بیٌام ٍ ظهیوَى راجرظهَى  

 –ی آًاى ظبب ؼاُ اظت وهِ هَلهََ هعهائل اخدلهی    تدؼْا

بِ وَر ِام ٍ فٌاٍری اودِات بهِ   فٌاٍریفرٌّگی در برخَرد با 

وَر خاؾ هَلََ در خَر تَجِ جاهِّ داًؽهگاّی لهرار گیهرد.    

ّهِ اودِهاتی ًیهس    در جاهِّ جْاًی برای ٍرٍد بِ جاه هعأسِایي 

ًمؽهِ راُ هفهَر اجهدض ظهراى      25دیاُ ؼاُ اظت. در بٌها  

از ّوهِ وهرف ّهای  ی     4در هادُ  4(WSIS) جاهِّ اودِاتی

ًفُ بِ ٍیصُ داًؽگاّیاى دَِت ؼاُ اظت تا پصٍّػ را در زهیٌِ 

 .(5) ابّاد اخدلی فٌاٍری ّای اودِاتی ٍ ارتباوی اداهِ دٌّا

ْای اظاظی در پیػ رٍ ًیس وهِ در  یىی از دغاغِ ّا ٍ ظَاس

آههاُ اظهت، پیهاا     2117گسارغ ؼروت هایىرٍظافت در ظال 

ٍ زًهاگی   فٌهاٍری ْای هْوی در بهار فلعهفِ   وردى پاظخ ظَاس

 .(6) باؼاهجازی آیٌاُ هی

ىَر وِ تَاى ایي گًَِ بیاى ورد وِ ّواً از یه بّا دیگر هی

در بعهیاری از همهاالت بحه  ؼهاُ اظهت؛       فٌاٍریتبّات هٌفی 

 فٌهاٍری جِ بِ همتمهیات  راّىار همابلِ با ایي تبّات خىرًان تَ

ِ ؤاظت. همتمهیاتی وهِ بها ه    ّهای فرٌّگهی ٍ بهَهی ّوهراُ      سفه

گردد تا آظیبی بِ جاهّهِ ًرظها. در ایهي ـهَرت اظهت وهِ        هی

، بِ ّاف اـلی خَد یٌّی ظَق دادى اًعهاى بهِ ظهَی    فٌاٍری

 .(7) ؼَد زًاگی بْتر ًائل هی

یىی دیگر از جٌبِ ّایی وِ اّویت هَلََ پرداختِ ؼهاُ را  

ظازد، ِام تىابك رؼا حَزُ فٌاٍری اودِهات ٍ ِلهن    رٍؼي هی

باؼا. رؼا فسایٌاُ در حَزُ فاٍا ٍ ِهام بلهَْ هباحه      اخدق هی

اخدلی در ایي حهَزُ هؽهىلی اظهت وهِ بعهیاری از       -فرٌّگی

 .(8) ا درگیر وردُ اظتوؽَرّا ٍ جَاهُ ر

از ایي رٍ پرداختي بِ هَلََ ارائِ ؼاُ در ایي پصٍّػ یىی 

از هعائل هْن ٍ ولیای در هعهیر حروهت بهِ ظهوت آیٌهاُ ای      

 باؼا.رٍؼي هی

 

 اّذاف تحميك

 ِ  یىهی از دغاغههِ ّههای وٌههًَی، هعههائل چٌهها بّههای اظههت وهه

َ  هی ًا. بایعت برای جَابگَیی بِ ًیازهٌایْای اهرٍز بؽر حل ؼه

، یىی از حَزُ ّای چٌا بّای وِ با زًاگی وًٌَی ِجهیي ؼهاُ  

اظهت. در ایهي حهَزُ هعهائلی هىهر       حَزُ فٌهاٍری اودِهات   

 5ؼًَا وِ برای حل آًْا بِ داًػ چٌا بّای ٍ بیي رؼهتِ ای  هی

ٌهاٍری اودِهات ًیهس،    ًیاز اظت. هعائل اخدلی ٍ فرٌّگی در ف

ههتلهف بها آى   تریي هباحثی اظت وِ وؽهَرّای   یىی از هؽىل

وٌٌا. بٌابر ایي در ایي تحمیهك ظهّی ؼهاُ     هی دظت ٍ پٌجِ ًرم

َ وهارگیری یهه   ِ اظت تا با ب ی فٌهاٍری  راُ حلْها تحلیلهی،   اسگه

ا تها  اودِات از حی  اخدق ٍ فرٌّد هَرد ارزیابی لرار بگیرًه 

ْای اخدلهی ٍ فرٌّگهی در ایهي    بِ ًَِی از برٍز ٌّجهار ؼهىٌی  

 ى آى را هایریت ًوَد.حَزُ جلَگیری ٍ تاحای بتَا
در لوي بیاى هعائل ٍ دغاغِ ّای هْن در زهیٌهِ اخهدق   

فٌاٍری اودِات ٍ همبَسیت فرٌّگی در فٌهاٍری اودِهات بهِ    

، ورحْها دًبال آى ّعتین تا یه لاسهب تحلیلهی بهرای ارزیهابی     

ی ایي حَزُ ارائِ ًوائین. ّهاف  راُ حلْابرًاهِ ّا ٍ بِ وَر ولی 

 –ََ اهىاى ظٌجی راُ حل از ًگاُ اخدلی ایي ارزیابی ًیس یه ً

ی ارائهِ  راُ حلْها تَاى جایگاُ  هی فرٌّگی اظت وِ بِ ووه آى

ؼاُ جْت پیادُ ظازی در فٌاٍری اودِات را ؼهٌاخت ٍ بهرای   

 هعائل آى برًاهِ ریسی ورد.
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تَاًا بِ ٌَِاى یه گهام   هی ارائِ ؼاُ در ایي پصٍّػ فرایٌا

برًاهِ ریسی راّبردی، تَسیها ٍ   یفرایٌاّای  اسگَدر بعیاری از 

 هایریت  هحفَالت ٍ خاهات فٌاٍری اودِات هىر  گردد.

    ِ گهردد، ظه ط    ههی  در ایي هماسِ، ابتهاا تّهاریف اٍسیهِ ارائه

ّای هْهن در ّهر یهه از حهَزُ اخهدق ٍ فرٌّهد بیهاى         سفِؤه

ِ  اسگَ. در اداهِ چگًَگی ؼَد هی  ظازی ایي دٍ در یه لاسب ارائه

 گردد. هی

 

 اخالق

گردد  هی اخدق بِ حَزُ ِول ٍ رفتار اختیاری اًعاى هربَن

پهردازد. هجوَِهِ    ههی  ٍ در هَرد ایهي افّهال بهِ ارزغ گه اری    

 اری در اخدق ِبارت اظهت از خهَبی ٍ بهای، ـهَار ٍ     گارزؼ

ًاـَار، بایعتِ ٍ ًبایعهتِ. در ایهي هجوَِهِ ارزؼهْایی هاًٌها      

بهِ   گیرد.رار ًویباؼا، لزیبایی وِ هربَن بِ حَزُ ّای دیگر هی

ِبارت دیگر، ِلن اخدق ِلوهی اظهت وهِ از هلىهات اًعهاًی ٍ      

 ، بحه  ؼهَد  ههی رفتارّای اختیاری اٍ وِ بِ ایي هلىات هٌجهر  

حهَزُ اـهلی تمعهین ًوهَد.      4تهَاى بهِ    ایي ِلن را هی. وٌا هی

 جایگاُ هَلََ تحمیك حالر در زیر هجوَِِ اخهدق ٌّجهاری  

تَاى از حَزُ ِلهن   هی یه ًگاُ( در 0ؼوارُ ) ؼىلباؼا. در  هی

 ا.اخدق ٍ اخدق فٌاٍری اودِات آگاُ ؼ

 فرٌّگ 

تّاریف ههتلف ٍ گًَاگًَی برای فرٌّد بیاى ؼهاُ اظهت.   

تّریف از  061، ورٍبر ٍ ودوَّْي 0954برای هثال  در ظال 

ِ  .(01)فرٌّد فراّن آٍردُ اًا  ّهای هْهن در    در ایٌجا بِ هؤسفه

 تّریف فرٌّد در ًگاُ اًایؽوٌااى ههتلف اؼارُ هی گردد:

 (00)در ًگاُ ٍیَر «: آهَزغ»تاویا بر ٌِفر 

 (02)در ًگاُ وَپر «: اًتمال بیي ًعلی»تاویا بر هٌّای 

 (03)در ًگاُ تایلَر «: حیات جوّی»بِ هثابِ 

اودِات، رهسًگاری،  خیهرُ ظهازی ٍ بازاریهابی    »بِ ٌَِاى 

 (04)در ًگاُ ادٍارد ّال «: ؽترنه

 (05)در ًگاُ ترٍه ٌارض «: راُ حل هعائل»بِ ٌَِاى 

 (06)در ًگاُ َّفعتا «: فْن اظاظی از جْاى»ؼیَٓ 

باؼا وهِ در   هی الزم بِ  ور اظت وِ ظیر تّاریف بِ ظوتی

ىهَر بیهاى   رظها ٍ ایٌ  فرٌّهد بهِ ارتباوهات ههی     ًتیجِ تّاریف

 وِ فرٌّد ٍ ارتباوات دٍ ًگاُ از یهه ٍالّیهت ّعهتٌا    ؼَد هی

(07). 

 اهاًِآًچِ وِ در ایي هیاى اّویهت دارد ایهي اظهت وهِ ظه     

باؼها. ّهر    ههی  هٌّایی در فرٌّد هتّلك بِ یه جاهّهِ اًعهاًی  

 ترُ تر باؼا، فرٌّد هاًٍر ًیس ٍظیّهٌّایی گعتردظاهاًِ  چمار

ٍ  8، ِوهَهی 7، هلهی 6فرٌّهد بهَهی  باؼا. از ایي رٍظت وِ  هی
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گردد. الزم بِ  ور اظت وِ با اًمهدر چْهارم    هی هىر  9جْاًی

ظهاهاًِ   ـٌّت بؽر یٌّی اًمدر فٌاٍری اودِهات ٍ ارتباوهات،  

 هٌّایی جْاًی بِ ؼات در حهال ِویهك ؼهاى در توهام جْهاى     

. ًؽاى ایي اههر ّوهیي ارتباوهات جْهاًی ؼهىل      (08)باؼا  هی

 گرفتِ اهرٍز اظت وِ بِ ؼات در حال گعترغ در ابّاد گًَاگَى

در ایي تحمیك، فرٌّد بِ ٌَِاى توام ابّاد ارتبان بیاى  باؼا. هی

ی فٌاٍری راُ حلْاوِ بِ دًبال تحلیل فرٌّگی  ؼَد ٍ زهاًیهی

جاهِّ ههاوب بها  اودِات ّعتین، بِ دًبال تحلیل ابّاد ارتبان 

 باؼین.راُ حل هی

در ایي جا یه ًگاُ دیگر از رابىِ اًعاى با فٌهاٍری   ،بٌابرایي

. ها بِ جای ایٌىِ بگَئین راُ حهل ؼهاهل   ؼَد هیاودِات بیاى 

باؼها وهِ تَظهه اًعهاى بهِ وهار گرفتهِ         هی ابسار، ظرٍیط ٍ...

گَئین یه ارتبهان هیهاى اًعهاى ٍ راُ حهل فٌهاٍری       هی ،ؼَد هی

. در ایي ارتبان ّواى وَر وِ در ًٍریهِ  ؼَد هیِات برلرار اود

، یه آظتاًِ ارتباوی ؼَد هیبیاى  (09)الىرار ٍ ِام لىّیت 

ًوائین وهِ  ادِا هی ًٍرگیرد. ها در ایٌجا بِ ٌَِاى یه  هی ؼىل

ًحَُ اظتفادُ یا واربرد راُ حهل فٌهاٍری اودِهات برپایهِ یهه      

آظتاًِ از همبَسیت اجتواِی ٍ اخدق اظتَار اظت. ایي ًىتِ حهائس  

ارُ دارد ٍ همبَسیهت  اّویت اظت وِ اخدق بِ درظتی راُ حل اؼ

اجتواِی بِ احتوال برلراری ارتبان هَثر هیاى جاهّهِ ٍ راُ حهل   

 .باؼا هی ارائِ ؼاُ هتىی

 
 حَزُ فٌاٍری اطالعات 

     ِ ِ  هباح  ارائهِ ؼهاُ در برًاههِ آهَزؼهی رؼهت  ای راّهای رایاًه

بهػ ولهی دظهتِ بٌهای ًوهَد، ایهي دظهتِ ّها         5تَاى بِ  هی

َِات ظههازهاًی را در بههر افههسار تهها هَلههای از ظهههتهحههاٍدُ

 :(21)گیرد هی

ظهههت افههسار ٍ هّوههاری، وههِ بههِ هباحهه  ریههس هههاارات ٍ  

 پردازد. هی اریدظتگاّْای ظهت افس

ّای ِاهل ٍ  اهاًِ، هفاّیوی چَى ظای اهاًِّای ظزیرظاخت

 ًوایا. هی برًاهِ ّای ارتباوی را بررظی

ْهای  ری. اسگَّهای برًاههِ ًَیعهی ٍ لاسب   افهسا رٍؼْای ًهرم 

 وراحی از جولِ هباح  ایي لعوت ّعتٌا.

ْای واربردی، هَلَِاتی چهَى پایگهاُ ّهای دادُ ٍ    فٌاٍری

 ؼًَا. هی در ایي بهػ هىر ّای ٍر  فٌاٍری

ّای اودِاتی، هفاّین ههرتبه   اهاًِهَلَِات ظازهاًی ٍ ظ

 گیرد.با اًعاى ٍ ظازهاى هاًٌا تّاهل اًعاى با رایاًِ را در برهی

ِ  هی از ورف دیگر ّها را از  تَاى ًحَُ ارائِ درٍض ایي دظهت

در ایي ؼیَُ از ارائِ درٍض چْار تا واربردی بررظی ًوَد.  ًٍری

هَلهَِات   -0لِ بهِ ترتیهب ٍجهَد دارًها وهِ ِبارتٌها از:       هرح

 -3فٌههاٍری وههاربردی  -2ّههای اودِههاتی  ظههازهاًی ٍ ظههاهاًِ

ای. در ایي زهیٌِ بایها   زیرظاخت ظاهاًِ -4رٍؼْای ًرم افساری 

 ِ فٌهاٍری اودِهات ٍارد هباحه  ظههت افهسار ٍ       تاویا ورد وه

فهاّین ٍ  ّها ًیهس بیؽهتر بهِ ه    هّواری ًؽاُ اظت. در دیگر حَزُ

 .(0)ؼَد  ًوی ًٍریلعوتْای واربردی پرداختِ ٍ ٍارد هباح  

تَاى گفت فٌهاٍری اودِهات    هی فَق با تَجِ بِ تَلیحات

ْها ظهّی در پاظههگَیی بهِ     فٌاٍریفَْم وهاروردی  با تىیِ بر ه

ًیازّههای ظههازهاًی ٍ اجتوههاِی اًعههاًْا دارد. یٌّههی بههر خههدف 

ّایی هثل هٌْاظی ًرم افسار وِ تاویا آًْها بهر رٍی تَسیها     رؼتِ

تهها ِوههل( اظههت، فٌههاٍری اودِههات بههر  ًٍههریًههرم افههسار )از 

 وٌا.  ویا هیأراّىارّایی ّوِ جاًبِ، برای رفُ ًیازّای اًعاى ت

ِ  بِ ًٍر هی  ای وهِ در تّریهف ایهي رؼهتِ هْهن     رظها ًىته

باؼا، ایي اظت وِ فٌاٍری اودِات، هفَْهی هعتمل از ًهرم   هی

افسار، ظهت افسار، ؼبىِ، هایریت ٍ ... داؼتِ ٍ رٍیىردی جایها  

ّایی از ایي دظت دارد. بِ ِبارت دیگهر رؼهتِ فٌهاٍری    بِ رؼتِ

اهل تهففْای ههَرد  وٌا وِ ؼاودِات ـحبت از َّیتی هی

ّای گًَاگَى با یه رٍیىرد واربردی ٍ تَجِ بِ ًیاز ًیاز در حَزُ

 ظازهاًی ٍ اجتواِی اظت.

برای رٍؼي ؼاى هىلب، ٍاوٌػ ؼهیویایی تَسیها آر را در   

ًٍر بگیریا، در ایي ٍاوٌػ آر از ترویب ّیارٍشى بها اوعهیصى   

ت ؼَد. آر دارای ٍیصگیْا، خَاؾ ٍ واربردّهایی اظه  حاـل هی

فٌهاٍری اودِهات    ؼَد. وِ با ّیچ یه از اجسای آى حاـل ًوی

، بهِ دسیهل  ات هیهاى    -هاًٌا ترویهب ؼهیویایی تَسیها آر   -ًیس 

ِ  ای بَدى، هفاّین هتّهادی از  دیگهر تهففهْا را    رؼتِ وهار   به

وٌا. در جْت رٍیىرد ٍ دیاگاُ خَد اظتفادُ هیآًْا  گیرد ٍ از هی

ًوایا وِ از  هی را ارائِیه هتهفؿ فٌاٍری اودِات واروردی 

حَزُ تَاًایی تهففْای بِ وار رفتهِ در آى فراتهر اظهت. ایهي     
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افراد، با تَجِ بِ دیا جاهّی وِ از تهففْای گًَاگَى بِ دظت 

دٌّا. ّوهیي دیها   آٍردُ اًا، راُ حلی جاهُ برای هعائل ارائِ هی

، فٌاٍری اودِات ؼَد هیجاهُ ٍ هٌحفر بِ فرد اظت وِ باِ  

 ى یه َّیت هعتمل در ًٍر گرفتِ ؼَد.بِ ٌَِا

 اگر بهَاّین در یه خه فٌاٍری اودِات را تّریف ًوائین،

 تَاًین ایي گًَِ بگَئین: هی

ِ  داًػ ی فٌهی  داًؽهْا ی ترویبهی از  راُ حلْها گیری وهار  به

گًَههاگَى )ؼههاهل ظهههت افههسار، ًههرم افههسار، ؼههبىِ ٍ ...( بههرای 

 اهّهِ ؼهبىِ ای(  جَابگَیی بِ ًیازهٌایْای جاهِّ اودِهاتی )ج 

(9). 
 

 خالق فٌاٍری اطالعاتا

در تّاریف هربَن بِ ایي حَزُ تّریفهی وهِ بیٌهام بهرای اخهدق      

 ًوایا، یه تّریف هٌاظبی اظت: هی رایاًِ ارائِ

ی ارزؼهْا تّییي ٍ تحلیل آثار ًاؼی از فٌاٍری اودِات بر »

اًعاًی ٍ اجتواِی هاًٌا ظدهت، ثهرٍت، اؼهتیال، فرـهت ّها،     

َـی، اهٌیت، رلایت ًفط آزادی، دهَوراظی، داًػ، حرین خف

 .(9)« ٍ هاًٌا ایٌْا

تّریف بیٌام یه تّریف بعیار ولی اظت، بٌابر ایي بها تَجهِ   

بِ هفاّین اخدق ٍ فٌاٍری اودِات وِ در لعوت ّای لبل بِ 

تَاى اخدق فٌاٍری اودِات وِ یه حهَزُ از   آى اؼارُ ؼا، هی

ِ چٌهیي تّریهف   باؼا را بِ ـهَرت خدـه   هی فّاسیت ّای بؽر

ارزغ گ اری بر رٍی افّال ٍ آثار بؽر در زهیٌهِ فٌهاٍری   » ًوَد:

 «اودِات

وهِ در   ؼهَد  هیدر ایي زهیٌِ حَزُ ّای بعیار هْوی هىر  

 .ؼَد هیاداهِ بِ آى اؼارُ 
 

فرٌّگوي فٌواٍری    –ارائِ الگوَ ارزاوابي اخاللوي    

 اطالعات

َ گهردد، یهه    هی ی وِ در ایي لعوت ارائِاسگَ راُ ابی ارزیه  اسگه

ی فٌاٍری اودِات اظت وِ در دٍ بّها اخهدق ٍ فرٌّهد    حلْا

گیرد. ًتیجِ ایي ارزیهابی ارائهِ یهه ظهىح      هی هَرد بررظی لرار

وٌا، برای ایجاد  هی آظتاًِ هَثر، ّواًگًَِ وِ گادیىاًعت هىر 

 باؼا.  هی ارتبان

از بُّا فرٌّگی، ظّی بر ایي اظت وِ ًگاُ فرٌّگهی جاهّهِ   

بهِ راُ حهل ارائهِ ؼهاُ بیهاى گهردد تها هیهساى         ههاوب  ًعبت 

همبَسیت اجتواِی راُ حل ارائِ ؼاُ هؽهؿ ؼهَد. بهِ ِبهارت    

وهِ در   ؼهَد  ههی دیگر بِ آى ابّاد فرٌّگی )ارتبهاوی( پرداختهِ   

 ًمػ ایفها  ،ارتباوی جاهِّ ههاوب با راُ حل هَرد بررظی فرایٌا

 ًوایٌا. هی
 

 عاتّای هْن در ابعاد اخاللي فٌاٍری اطال هؤلفِ

ی راُ حلْها ی هْهن در ابّهاد اخدلهی    ّا هؤسفِدر ایي لعوت بِ 

ِ ایهي   ،. در زیهر ؼهَد  ههی فٌاٍری اودِات پرداختِ  بهِ   ّها  هؤسفه

 گردًا: هی ـَرت خدـِ تّریف

 

 حران خصَصي

از ّوهاى ابتهاای ؼهرٍَ راُ     هؽىلی هؤسفِحرین خفَـی یه 

اَ از ا. در ایي هؤسفهِ بهِ دفه   باؼ هی حل فٌاٍری اودِات بَدُ ٍ

ی اودِهات  ّای ؼهفی واربراى بِ ٌَِاى راُ حهل فٌهاٍر   دادُ

، هَارد هؤسفِبا ًگاُ اظدهی بِ ایي  (9)ؼَد. در هٌبُ  پرداختِ هی

 : ؼاُ اظت ایي اهر حائس اّویت داًعتِ  یلزیر 

دفاَ از ارزغ حك اهىاى ٍجَد خلهَت   خلَت ٍ تٌْایی: -0

ی فٌهاٍری  راُ حلْها رت دیگهر  ٍ تٌْایی برای وهاربراى. بهِ ِبها   

اودِات بایا بتَاًها بهرای واربراًؽهاى ایجهاد حاسهت خلهَت ٍ       

 تٌْایی را فراّن وٌٌا.

دفهاَ از ارزغ هحرههاًگی دادُ ّهای     هحرهاًگی ٍ راز: -2

ی فٌاٍری اودِات، یه اههر بعهیار حیهاتی از    راُ حلْاواربراى 

 ابتاا بَدُ اظت.

ایهي   .ِهام ردیهابی   دفهاَ از ارزغ  گوٌاهی ٍ ًاؼٌاظی: -3

راُ حلْای فٌاٍری اودِات بِ هَرد حمی اظت وِ در بعیاری از 

 فرایٌها گردد. هثد در  ًوی ّای ههتلف برای واربراى فراّن بْاًِ

ٍ اهىهاى پرداخهت    ؼهَد  ههی ایهي حهك دیهاُ     e-cashپرداخت 
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ی پرداخهت  راُ حلْاًاؼٌاض فراّن ؼاُ اظت ٍسی در بعیاری از 

 ظت.ایي اهر دیاُ ًؽاُ ا

دٍظههتی ٍ ـههویویت :حههك ایجههاد ارتبههان دٍظههتی ٍ    -4

ـویویت. ایي حك بیاى وٌٌاُ ایي ارزغ بهرای اًعهاى هحفهَي    

اظت وِ بتَاًا یه ارتبان دٍظتی ظاسن را ایجهاد ًوایها ٍ ههَرد    

تجعط لرار ًگیرد. ًوًَِ هٌاظب ایي ارزغ، ٍجَد بعتر هٌاظب 

بایها ههَرد   ی اظت وِ بِ ّیچ ٍجهِ ً یبرای ارتبان دٍظتی زًاؼَ

 تجعط لرار گیرد.

ایي حك بیاى وٌٌاُ ایي اظهت  : تحفً ٍ ًا هااخلِ گری -5

وِ اًعاى، باٍى تّمیبی وِ بِ آى اجازُ دادُ ًؽاُ اظت، بایعهتِ  

ًیعت هَرد تجعط ٍ ٍارظی لرار گیهرد. ًمهك ایهي اههر را در     

 ًوایٌا. هی فارظی بِ فمَسی تّبیر

 

 اهٌيت

ت، بهِ هٌّهای حفاٌهت    ایي اههر در حهَزُ فٌهاٍری اودِها    

اودِات از دظترظهی ٍ اظهتفادُ غیهر هجهاز، از تیییهر ًابجها، از       

َ دزدی ٍ تهریب اودِات اظت. در ایهي حهَزُ بهر اظهاض       اسگه
11CIA

01  ٍPAIN    هَارد زیر بِ ٌَِاى زیر بهػ ّای اهٌیهت

 بیاى ؼاُ اًا:

ِ  : هحرهاًگی -0 بایعهت یهه    ههی  بیاى وٌٌاُ آى اظهت وه

ي فرظتٌاُ ٍ گیرًاُ ایجاد ؼَد ٍ در ایي هعیر بعتر باٍى ًفَ  بی

 اودِات فاغ ًگردد.

ایي اهر بیاى وٌٌاُ آى اظت وهِ دادُ ّها بهیي    : تواهیت -2

 فرظتٌاُ ٍ گیرًاُ تیییر ًاهجاز پیاا ًىٌٌا.

ایي اهر بیاى وٌٌاُ آى اظهت وهِ دادُ ّها در    : دظترظی -3

 زهاى هَرد ًیاز در دظترض باؼٌا.

 ؼهَد  ههی ی اظت وهِ در آى تّیهیي   یٌا: فرااحراز َّیت -4

 وٌا. هی ؼهفی یا چیسی در ٍالُ ّواى اظت وِ اِدى

ِبههارت اظههت از اوویٌههاًی وههِ حاـههل : اًىارًاپهه یری -5

وٌا در وِ فردی وِ اِتبار بیاًیِ یا لراردادی را تائیا هی ؼَد هی

 آیٌاُ ًتَاًا آى را اًىار وٌا.

 

 

 حمَق هالکيتْای فکری

َ، ترغیب ٍ حوایهت  ترُ ٍظیّی برای دفاایي اهر ؼاهل، گع

باؼها. در   ههی  ْای هتهففاى فٌهاٍری اودِهات  از آثار ٍ تدؼ

، هَارد زیر تاوٌَى هىر  ٍ هَرد حوایت لهرار  تدؼْادفاَ از ایي 

 گرفتِ اًا. 

02حك اًحفاری اثر -0
 

 حك اًحفاری اختراَ -2

 اظرار تجاری -3

 ِدئن تجاری -4

 

 پاالاش هحتَا

ی اخدلهی  ارزؼْااودِاتی اظت وِ با  ح فل ایي اهر ؼاه

ههاسف اظت. اسبتِ ایي ًىتِ حائس اّویت اظت وِ ًحهَُ تّیهیي   

ِ گعترُ ایي  در وؽهَرّای ههتلهف هتفهاٍت    ٍ اِوهال آى   هؤسفه

 .(9) باؼا هی

یىی دیگر از حمَق هرتبه با ایهي حهَزُ آى اظهت وهِ بهِ      

ت ٍ یها ِهام دریافهت    اختیار دریافه  ،گیرًاُ هحتَای اسىترًٍیىی

ٍی بتَاًها یهه پهاالیػ بهر رٍی بعهتِ       تها بعتِ هحتهَا را داد  

هحتَایی خَد اختیار ًوایا. هثد در دریافت بعتِ ّای تبلییهاتی،  

فرظهتٌاُ ّها ٍ    تّهااد ههاوب ایي اجازُ را داؼتِ باؼا تها یهه   

ولوات را فیلتر ًوایا. ایهي هَلهََ در زهیٌهِ پیاهىْهای تلفهي      

 .باؼاَد هیّوراُ واهد هؽْ

 

 ّای هْن فرٌّگي در ابعاد فٌاٍری اطالعات هؤلفِ

یىی دیگر از ابّادی وِ در ایي هجوَِهِ ههَرد تاویها لهرار     

بیهاى   ّا هؤسفِباؼا. در زیر ایي  فاٍا هیگیرد، ابّاد فرٌّگی در هی

 :ؼَد هی

جاهِّ: هیساى ظَاد اِمهای جاهّهِ یىهی از     فاٍایظىح ظَاد -

باؼها. ّوهَارُ هَتهَر     فٌاٍراًهِ ههی  ی ّای پ یرغ راّْها هؤسفِ

ًیازهٌای بَدُ اظت. در زهاًی وهِ ظهىح ظهَاد     فٌاٍری،تحرن 

تَاًٌا در جاهِّ ًْادیٌهِ ٍ در   هی بْتر فٌاٍراًِباال باؼا، راّْای 

 بردُ ؼًَا.وار  بِ هعیر واربردی ٍ ِولیاتی خَد
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گردد. ظَاد  هی ایي اهر در فٌاٍری اودِات بعیار پر رًد تر

لْهای بّهای را   راُ حی اودِات اِمای جاهّهِ په یرغ   فٌاٍر

ّای خهَد را  فرایٌاًوایا. بِ وَر هثال، زهاًی وِ افراد  هی هوىي

 اظهتفادُ  فٌهی  دٌّها ٍ از ابسارّهای   ههی  بِ ـَرت دظتی اًجهام 

ّای اسىترًٍیىهی دیگهر هٌّها ٍ هفْهَم     فرایٌها وٌٌا، بْبهَد   ًوی

 ارزؼوٌای ًاارد.

 جاهِّ: یىی دیگر از َِاهل، ظىحدر  فٌاٍریگیری وار بِ ظىح-

در جاهِّ اظت. ایي ِاههل از ظهَاد فٌهاٍری     فٌاٍریگیری وار بِ

در بافتْههای  فٌههاٍریاودِههات جااظههت. ایههي ِاهههل پهه یرغ 

وهِ هربهَن بهِ    « اسهف » فٌاٍریدّا. هثد  هی اجتواِی را ًؽاى

وِ خَد آى حَزُ در جاهِّ هىر  ًیعهت ٍ یها    ؼَد هیحَزُ ای 

وارگیری آى ًیس بهِ ظهوت ـهفر هیهل      بِ ظىح باؼا، هی هىرٍد

 ًوایا.هی

زهاى ٍ هحَر ظرِت در فرٌّگْا: اًمدر فٌاٍری اودِهات دٍ  -

ههاى ٍ هىهاى را در زًهاگی اًعهاى     بّا هحاٍدیت ٍ فؽهردگی ز 

. (20) ًوایایی را هاٍرای ایي دٍ بّا ارائِ هیراُ حلْارًد ٍ  ون

. ایهي ظهىح از   ؼهَد  ههی فمای پهر تیییهری    باِ  راُ حلْاایي 

ظرِت در جَاهُ ههتلف تفاظیر ههتلفی در ِوهل دارًها. ههثد    

دّها،   ههی  جاهِّ ای وِ وارّا ٍ اهَر خهَد را بهِ وٌهای اًجهام    

ی هربَن بِ زًاگی پر ظرِت در فٌاٍری اودِات در آى حلْا راُ

تَاًا واراها باؼا ٍ یا با هٌىك ظرِت وٌها فماظهازی الزم   ًوی

 را بِ دظت آٍرد.

تَاى در یىی از هحَرّای ظرِت  هی ٍیصگی هاگرایی را ًیس

ٍ پ یرغ تیییر در ایي ِاهل دیا. جاهِّ ای وهِ فمهای وٌهای    

َ دارد بِ احتوال زیاد بِ ظوت هاگرایی ظهریُ ٍ تیییهر    ّها   اسگه

وٌا. در همابل جاهِّ ای وِ با ظرِت زیاد بِ اهَر  ًوی ظَق پیاا

َاًا بِ ظهوت ههاگرایی ٍ تیییهر رٍز بهِ رٍز     ت هی پردازد، هی خَد

 ّا ظَق پیاا ًوایا. اسگَ

 ظىح درآها ٍتَاًایی-

ظهىح   ،یىی دیگر از َِاهل درگیر در ایي حَزُ بِ وَر ِهام 

ی راُ حلْها . بعهیاری از  (22) باؼها  ههی  ییدرآهای واربراى ًْا

ٌا بها په یرغ   تَاً هی فٌاٍری اودِات بِ دسیل تَجِ بِ ایي اهر

ِ هحاٍد هَاجِ ؼًَا. اسبتِ ایي  راُ ای بهِ  تهفهیؿ ٍیهصُ   هؤسفه

ی فٌاٍری اودِات ًاارد، ٍسی تَجِ آى بهِ دسیهل ظهرهایِ    حلْا

ی فٌاٍری اودِات بعیار هْهن ٍ  راُ حلْاگ اریْای ودى برای 

 ارزؼوٌا اظت.

 

 چگًَگي الگَ سازی 

یهیي  ظهازی هربهَن بهِ تّ    اسگَدر ایي لعوت بِ بیاى ًحَُ 

برای ایي اههر یهه هحهَر دٍ     پردازین. هی ظىح ارزیابی راُ حل

در ًٍهر  بُّای بر هبٌای اخدق ٍ همبَسیت یها په یرغ فرٌّگهی    

باؼها.  گرفتِ ؼاُ اظت. ایي دٍ بّا اظاض تَجِ در ایي هماسِ هی

آیا وِ ِبارتٌها از:  دظت هی از تماوُ ایي دٍ هحَر چْار ًاحیِ بِ

هٌىمهِ دٍ: هٌىمهِ هؽهىل ظهاز در     هٌىمِ اٍل: فمای آرههاًی،  

آیٌاُ، هٌىمِ ظَم: هٌىمِ ؼىعت ٍ هٌىمِ چْارم: هٌىمهِ الزم  

 برای فرٌّد ظازی. 
 

 دّي بِ هختصات ًحَُ ًورُ

گردد، ایي اظت وِ بِ ازای ّهر   آًچِ در ایي جا پیؽٌْاد هی

ارائِ ؼاُ در ابّهاد ههتلهف یهه ًوهرُ دّهی       ههتفاتواام از 

 5ٍ + 5-بهیي  ظاض ًورُ دّی ِهادی  وار بر ااًجام گیرد. ایي 

باؼا؛ ظ ط بر رٍی تواهی ههتفهات   هی پاراهترّای ههتلفبِ 

ؼَد. )ٍزى ّای هربَوِ ًیهس  هیاًگیي ٍزًاار گرفتِ هی در ّر بّا

ی راُ حلْها بعتگی دارد، هثد در ِرـِ  ههتفِبِ حَزُ اّویت 

(. بٌهابر ایهي   دارًها ارزغ بیؽتری  ،ٍر، اهٌیت ٍ حرین خفَـی

 :خَاّین داؼت 2در ؼىل ؼوارُ  را ،0ؼوارُ  فرهَل

 

 
 ي يک بعذ در تحليليفرمًل محاسبٍ ومرٌ وُا (:5شكل )

 در فرهَل باال:

Rی هربَن بِ یه بّای: ًورُ ًْا 

i ههتفِ هربَن: هؽهفِ چٌاهیي 

w ِههتفِ: ٍزى هربَن ب 

p ُ5 ه وَر بیي ههتفِ: ًور 

یه هیاًگیي ٍزًاار )بهر   گًَاگَى ههتفاتایي فرهَل هیاى 

 ًوایا.اظاض ٍزًْای از لبل تْیِ ؼاُ( هحاظبِ هی
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پط از اًجهام هیهاًگیي گیهری بهر رٍی ّهر وهاام از ابّهاد        

دظهت  ِ اخدلی ٍ پ یرغ فرٌّگی، ههتفهات ًمىهِ ارزیهابی به    

   آیا وِ ِبارت اظت از: هی
 

 
 

هؽهؿ وٌٌهاُ ًاحیهِ ارزیهابی راُ حهل      Aوِ در آى ًمىِ 

هربَن بِ اخدق ٍ په یرغ   ههتفاتاز جوُ ًورات  باؼا وِهی

 آیا.فرٌّگی بِ دظت هی

برای آًىِ بِ یهه  ههتفِ: چگًَگی اختفاؾ ًورُ بِ یه 

ؼهَد تها از یهه هجوَِهِ     ًورُ دادُ ؼَد، پیؽٌْاد ههی  ههتفِ

اجهرا   3هىهابك ؼهىل ؼهوارُ    هتهفؿ اظتفادُ گردد ٍ رٍیهِ  

 گردد.

 

 ّا ٍ راّبرد هربَط تَصيف ًاحيِ

ّهای هربهَن   آهاُ، یىی از ًاحیِدظت  بِ ظاض ًمىِ ارزیابیبر ا

وِ در زیر بِ تَـیف ایهي ًاحیهِ پرداختهِ ههی      گردد هی اًتهار

 ؼَد.
 

 ّا تَصيف ًاحيِ

در ایي ًاحیِ ٍلّیت هىلَبی در پیػ رٍی راُ حهل  ًاحیِ یه: 

باؼا، زیرا ّن از ًٍر اخدلی ٍ ّن از ًٍر په یرغ فرٌّگهی   هی

 «آرههاًی فمهای  »ا. از ایهي رٍ ایهي ًاحیهِ را    باؼ هی هَرد تائیا

 ًاهین. هی

 هؽهىدتی در ایي ًاحیِ، ور  از ًٍر بّها اخدلهی بها    ًاحیِ دٍ: 

هَاجِ اظت ٍسی از ًٍر پ یرغ فرٌّگی در ٍلّیت هٌاظبی لرار 

تَاًا در آیٌهاُ وهر  را بها هؽهىدت      هی اخدلی هؽىدتدارد. 

فمای هؽىل »را  احیِاظاظی رٍبرٍ ظازد. از ایي حی  ًام ایي ً

 ًاهین. هی« ظاز در آیٌاُ

ایي ًاحیِ، بهاتریي ٍلهّیت در پهیػ رٍی راُ حهل     ًاحیِ ظَم: 

ٍجَد دارد، زیهرا ّهن از ًٍهر همبَسیهت فرٌّگهی ٍ ّهن از ًٍهر        

آٍرد. بٌابر ایي ًام ایهي   هی در ور  بِ ٍجَد هؽىدتی رااخدلی 

 ًاهیاین. «فمای ؼىعت»ًاحیِ را 

ی هٌاظب اظهت  از ًٍر اخدل یي ًاحیِ، ٍلّیتدر اًاحیِ چْارم: 

ابْهام ٍجهَد دارد. در ایهي ًاحیهِ     ٍسی در پ یرغ فرٌّگی ور  

بایعت بِ ظوت رٍؼْای فرٌّد ظهازی ّواًٌها تبلییهات ٍ    هی

ّای الٌاِی پیػ رفت تا بتَاى جایگاُ وهر  را بهِ فمهای     ؼیَُ

فمهای فرٌّهد   »وؽاًا. از ایهي رٍ، ًهام ایهي ًاحیهِ را      آرهاًی

 ًاهیاین. «زیظا
 

 ّای هتٌاسب با ًاحيِ ّاراّبرد

  فمای آرهاًی: بما ٍ حفً ٍلّیت هَجَد
 ی ابّاد اخدلی فمای هؽىل ظاز در آیٌاُ: ارتما

اًگیسؼی، تبلییهاتی ٍ الٌهاِی جْهت      فمای فرٌّد ظازی:

 فرٌّد ظازی
 فمای ؼىعت: راّبرد تیییر اظاظی

 
 

 

 مختصٍپيشىُادي جُت تخصيص ومرٌ بٍ يک  فرايىذ (:1شكل )
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 گيری ًتيجِ

در  رٌّگی در فٌاٍری اودِهات اخدلی ٍ ف هؽىدتبا تَجِ بِ 

 ههتفهات تحلیلی  اسگَگیری یه وار ایي هماسِ ظّی ؼا تا با بِ

ههتلف در ابّاد اخدق ٍ فرٌّد در حَزُ فٌاٍری اودِات هَرد 

ی راُ حلْالابلیت ًؽاى دادى جایگاُ  اسگَبررظی لرار گیرد. ایي 

فٌاٍری اودِات را از حی  هعائل اخدلی ٍ فرٌّگی ًؽاى هی

 گردد.ّا ٍ بر اظاض آى راّبردّای ولی ارائِ هید

تَاًها بهِ ٌِهَاى     هی ًاحیِ ّای هّرفی ؼاُ در ایي تحمیك

 پایِ تحمیك آتی لرار گیرد.
 

 پيشٌْادّا

تَاى در اداهِ ایهي هماسهِ اًجهام داد در زیهر      هی وِ پیؽٌْادّایی

 گردًا: هی ارائِ

َ دُ ظهاز  تَاى در اداهِ ایي تحمیك اًجام داد، پیها  هی آًچِ -  اسگه

ی در پهیػ رٍی فٌهاٍری   راُ حلْها ارائِ ؼهاُ بهر رٍی یىهی از    

 باؼا.اودِات هی

َ ًحَُ ًوهرُ دّهی در    - تَاًها بهِ ـهَرت     ههی  پیؽهٌْادی  اسگه

اخ  داًهػ از هتهففهیي پَیها تهر      فرایٌاؼَد تا  اسگَ ای هرحلِ

 باؼا.

هَلَِات اجتواِی فٌاٍری اودِات ٍ جاهِّ ؼٌاظی آى یه  -

ولبا. تیییرات در  هی ِ هتهففیي خاؾ خَد راتهفؿ اظت و

جاهِّ ٍ َِق ؼاى ظىح اًتٍارات اًعهاًْا، تحهَالت جْهاًی    

ؼاى ٍ تاثیرات ظهاهاًِ ّهای اسىترًٍیىهی بهر زًهاگی ههردم ٍ       

بایعت بِ ؼهات در وٌهار    هی فرٌّد آًاى، هَلَِاتی اظت وِ

 رؼا ِلَم فٌی در حَزُ ِلَم اًعاًی پیگیری ؼَد. 

ی گًَهاگَى  ورحْها ؼهَد در   ی وِ پیؽٌْاد ههی یىی از هَارد -

فٌاٍری اودِات با تَجِ بِ رٍیىرد ارائهِ ؼهاُ، هىهر  ٍ بیهاى     

َ باؼها.   ور  هی 03ؼَد بهؽی بِ ًام ارزیابی تاثیر اجتواِی  اسگه

ی پیهادُ ظهازی   راُ حلْایىی از  اتَاً هی ارائِ ؼاُ در ایي هماسِ

 ایي بهػ باؼا.

 

 

 

 ًاهِ ٍاژُ

1. InformationAge: اودِات ِفر 

2. Information Technology: اودِات فٌاٍری 

3. Computing: هحاظبات 
4. World Summitfor Information Society: 

 اودِاتی اًجاهِّ ظر

5. Interdisciplinary: ای رؼتِ بیي 

6. Indigenous Culture: بَهی فرٌّد 

7. National Culture: هلی فرٌّد 

8. Public Culture: ِاهِ فرٌّد 

9. GlobalCulture: جْاًی فرٌّد 

10.  (CIA) : Confidentiality, Integrityand Availability 

 هحرهاًگی،تواهیتَدظترظی

11. (PAIN):Privacy, Authentication, Integrity, None-

repudiation 

 اًىارًاپ یری تواهیت، احرازَّیت، خفَـی، حرین

12. CopyRights: ًؽر حمَق 

13. SocialImpact 

Assessment: 

 اجتواِی تاثیر ارزیابی
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