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َ عباست است اص صهیٌَ ُای ابضاسی کَ آى دس ٍ ُش دستاّس بطشی حذالل بایذ اص دّ هٌظش هْسد بشسسی لشاس گیشد . اّل اص هٌظش فشصت ک تاّسد ُوْاس
کَ پیذایص ایي دستاّسد دس بشای استما ّ سضذ کوی ّ کیفی فشاسّی بطش لشاس هیذُذ ّ دّم اص هٌظش تِذیذ کَ ُواى سیسکِا ّ هخاطشاتی است 

هسیش صًذگی ّ کسب ّ کاس عادی بطش لشاسس دُذ. فٌاّسی اطالعات ًیض اص ایي لاعذٍ هستثٌی ًیست. آى چَ کَ پیذاست بَ هیضاًی کَ با ًگاٍ 
یای کسب ّ کاس فشصت طلباًَ بَ ایي فٌآّسی ًگشیستَ ضذٍ است ، اص سّی دّم سکَ آى غافل ضذٍ است . بَ آى هیضاى کَ اص سجایا ّ هضا

ٍ اص تِذیذات اهٌیتی ًاضی دیجیتالیضٍ ضذى کوتش سخي بَ هیاى آه ٍ اص ایي فٌآّسی سخي بَ هیاى آهذ ّ گشدش سشیع پْل با استفاد ذٍ یا الکتشًّیک 
ِذیذی کَ هشتبت با حذالل بَ هیضاى کافی گفتَ ًطذٍ است. آى لذس کَ اص هضایای دّسبیٌِای دیجیتال ّ فٌآّسی عکس بشداسی پْیا گفتَ ضذٍ اص ت

ٍ است.آى هیضاى کَ بَ حك اص هضایای فشّاى دیجیتالی کشدى هکتْبات  َ ًطذ تسِیل دس بشداضت ، اضتشاک گزاسی غیش هجاص اص ایي عکسِاست گفت
ّ بَ اضتشاک گزاسی اطالعات است گفتَ ضذٍ اص افضایص سیسک دستشسی غیش هجاص ّ طبمَ بٌذی  ًطذٍ بَ جِت تاهیي غایت کَ ُواًا اًتطاس 

 ایي اطالعات چَ دس لالب اسسال اطالعات تْسظ سشّیس دٌُذگاى پست الکتشًّیک ّ چَ دس لالب اسٌاد بایگاًی دیجیتال سخي بَ هیاى ًیاهذٍ.

ٍ گشدش اطالعات کَ هٌطا اثشات خیش فشاّاى بشای بطشیت بْدٍ اعن اص تْسعَ ساهاًَ ُای ه ٍ ابضاس تسِیل کٌٌذ ذیشیت باسی ُوگام با سضذ فضایٌذ
ّ .... بَ ُواى  داًص ، ابضاسُای تسِیل دس کسب ّ کاس ّ الکتشًّیک ، دّسبیي ُای چٌذ دٍ هگا پیکسلی با اهکاًات فشاّاى اضتشاک گزاسی عکس ُا 

ّ تسشیع دس ًشم افضاسُای ًفْر بَ تلفي ُای َ است . اص تسِیل  ٍ اص ایي فٌآّسی هیوْى ًیض دس حال تْسع ُوشاٍ گشفتَ  هیضاى ابضاسُای سْء استفاد
تا ًفْر بَ سشّیس دٌُذگاى پست الکتشًّیک تا تحت سیطشٍ لشاس دادى سیستن ُای یاساًَ ضخصی بشای بِشٍ بشداسی ُای خاظ ّ ایي اّاخش 

 تلْیضیْى ُای خاًگی ّ ایکس باکس ُا ّ دّسبیي ُای اهٌیت ّ حفاظتی .

َ هطتاق دس یافت آخ شیي فٌاّسی دس حْصٍ فٌآّسی اطالعات ُستین آى سعی کشدین اص سیسکِایص ًیض سْال ایٌجاست کَ آیا ها ّالعا بَ هیضاًی ک
ین بذاًین ّ آگاٍ باضین. آیا بَ ُواى هیضاى کَ هطتاق بَ حضْس دس ضبکَ ُای اجتواعی ّ تْسعَ استباطات خْد با استفادٍ اص ایي فٌآّسی ُست

صًذگی ضغلی ّ خصْصی هاست ّ ُن هتْجَ خاًْادٍ هاست بذاًین. آیا سعی کشدین کوی ُن اص هخاطشات اهٌیتی ، اخاللی آى کَ ُن هتْجَ 
آًمذس کَ هعشفی یک هحصْل جذیذ دس حْصٍ هثال تلفي ُوشاٍ ها سا بَ خشیذ آى هحصْل بش هی اًگیضد سْالی هختصش دس خصْظ تِذیذات ّ 

 سیسکِایص ُن اص خْد پشسیذٍ این.

شد هضافا" ایي کَ اهشّصٍ پذیذٍ سشلت ّ ًفْر بَ سایاًَ ُا با ُش سیستن عاهلی ، دیگش بَ پیچیذگی ّ دضْاسی سالیاى لبل ًیست. اهشّصٍ یک ف
َ صشف ّلت اص طشیك هْتْسُای جستجْ بَ صذُا ابضاس تسِیل کٌٌذٍ ُک ّ ًفْر دستشسی پیذا  ّ بی اخالق بَ ساحتی صشفا با چٌذ دلیم هغشض 

ّ دس اداهَ تٌِا با چٌذ کلیک ّ ًصب ًشم افضاس تبذیل بَ یک ًفْر کٌٌذٍ هی ضْد.ّ ُویي اهٌیت اطالعات سا بَ ضذت دس خطش لشاس هیکٌذ 
دسآهذی ّ  –هیذُذ.دّستاى ! ّالعیت تلخ ایي است کَ اطالعات ها )اعن اص عکسِای ضخصی ، هستٌذات هتٌی ، کاسبشگ ُای ُضیٌَ ای 

َ بیطتشی بشای  اطالعات کسب ّکاس ّ .... َ ُضیٌ َ ، هطتالاً (آى لذ ُن کَ فکش هی کٌین اهي ًیستٌذ ، پس بیاین ُواًٌذ ایي کَ با افضایص سشهای
ُین ، اص اه َ هیذ ٍ فٌآّسی اطالعات تْسع ي کشدى حفع داسایی هتمبل هیطْین داًص هاى سا ًیض بَ هیضاًی کَ اص بِشٍ هٌذی اص ابضاسُای تسِیل کٌٌذ

 با سشلت اطالعات افضایص دُین .  اطالعات ّ همابلَ
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