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پَستبل ضْشداسی یضد یک سیستن هذیشیت هحتَا هی ثبضذ کِ اص چٌذیي غفحِ هتٌَع تطکیل یبفتِ است  .ایي تبسًوب لَاًیي ٍ همشساتی سا
جْت استفبدُ کبسثشاى اص سبیت تذٍیي ًوَدُ است کِ کبسثشاى هجبص ثِ ٍیشایص آى ًجَدُ ٍ ثِ هٌظَس استفبدُ اص خذهبت پَستبل هی ثبیست ثب
توبهی ایي ضشایظ ٍ ًکبت اضبسُ ضذُ ثِ آًْب هَافمت ًوبیٌذ
 تغییر ي تحًل در قًاویه ي شرایط استفبدٌ از سبیت
ضْشداسی یضد توبم حمَق هشثَط ثِ ٍیشایص ضشایظ استفبدُ ،لَاًیي ٍ ًکبت هغشح ضذُ پیشاهَى آى سا ثشای خَد هحفَػ هی داسد.
 لیىک بٍ سبیت َبی دیگر
پَستبل ضْشداسی یضد است ضبهل لیٌک ّبیی ثِ سبیت ّبی دیگش ثبضذ  .سبیت ّبی لیٌک دادُ ضذُ اص دسٍى ایي سبیت  ،تحت کٌتشل ٍ
ًظبست هب ًجَدُ ٍ هب ّیچ هسئَلیتی سا دس لجبل آًْب ثش ػْذُ ًوی گیشین  .ضْشداسی یضد .ایي لیٌک ّب سا تٌْب جْت اسائِ تسْیالت ثِ ضوب
دسٍى سبیت لشاس دادُ ٍ هحتَای ّش لیٌک ،استجبط خبغی ثِ سبیت هب ًذاضتِ ٍ هب هسئَلیتی سا دس لجبل آى ًوی پزیشین.
 عدم استفبدٌ وبمشريع یب ممىًع
جْت استفبدُ اص تبسًوبی ضْشداسی یضد ضوب هتؼْذ هی ضَیذ کِ تحت ّیچ ضشایغی اص سبیت هب دس کبسّبی ًبهطشٍع ٍ هوٌَع استفبدُ ًوی
ًوبییذ .ضوب هجبص ثِ استفبدُ اص سبیت ضْشداسی یضد تحت ّیچ ضشایغی کِ هَجت ایجبد غذهِ ،غیشفؼبل ضذى سبیت ،ایجبد اختالل دس
ظبّش آى ٍ … ضَدً ،وی ثبضیذ.

 استفبدٌ از امکبوبت ارتببط جمعی
تبسًوبی ضْشداسی یضد هوکي است ضبهل سیستن ّبی استجبط جوؼی ًظیش تبالس گفتگَ ،سیستن ًظشدّی ،غفحبت هشثَط ثِ اعالػبت
ضخػی ٍ یب سیستن ّبی هطبثْی ثبضذ کِ اهکبى استجبط ضوب ثب سبیش کبسثشاى سا فشاّن کشدُ ثبضذ  .دس ایٌػَست ضوب تٌْب هجبص ثِ اسسبل ٍ
دسیبفت پیبم ٍ یب فبیل ّبیی هی ثبضیذ کِ هتٌبست ثب آى سیستن استجبط جوؼی ثَدُ ٍ هی ثبیست ًْبیت دلت سا ًوَدُ تب هَجت ثشٍص هَاسد
ًطَی.
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ثذ ًبم کشدى ،سَء استفبدُ ،حوالت هخشة ،تْذیذ ٍ تجبٍص ثِ حمَق ػوَهی سبیت ٍ سبیش کبسثشاى اًتطبس ،اسسبل ،ثبسگزاسی ٍ یب
تَصیغ ّشگًَِ هغلت ًبهتٌبست ،ثی حشهتی ،تجبٍص ٍ تؼذی ،گفتبس صضت ٍ ٍلیح ،تػبٍیش ضشم آٍس ٍ ػٌبٍیيً ،بم ٍ هَاسد ًبهطشٍع
ثبسگزاسی فبیل ّب یب هَاسدی کِ ثِ دٍس اص ػمل سلین ثَدُ ٍ یب ثب لَاًیي سبیت هغبیشت داضتِ ثبضذ.
ثبسگزاسی فبیل ّبیی کِ ضبهل ٍیشٍس ثَدُ ،فبیل ّبی ًبلع ٍ خشاة ٍ یب ّش فبیل یب ثشًبهِ ای کِ هَجت ثشٍص اختالل دس
ػولکشد یک کبهپیَتش دیگش گشدد
تجلیغبت یب پیطٌْبد فشٍش ٍ خشیذ ّش چیض یب خذمات خبغی ثِ هٌظَس تجبست دس سبیت
سّجشیّ ،ذایت ٍ تطکیل گشٍُ ّبی ّشهی دس ًظشدّی ّب ،هسبثمبت ٍ هَاسد هطبثِ
تَصیغ فبیل ّبیی کِ لجالً تَسظ یک کبسثش دیگش دس سبیت لشاس دادُ ضذُ است ثِ ًبم خَد
هحذٍد کشدى ٍ یب هحشٍم سبختي ّش کبسثشی ثِ استفبدُ اص خذهبت ػوَهی ٍ سشٍیس ُ ای استجبط جوؼی سبیت
ثشداضتي ٍ جوغ آٍسی اعالػبت ضخػی افشاد ثذٍى جلت سضبیت آًْب

 آئیه وبمٍ َبی قببل اجرا در مًرد تجبيزات
ضْشداسی یضد ّیچ ٍظیفِ ای دس هَسد ًظبست ثش سیستن ّبی استجبط جوؼی سا ثِ ػْذُ ًوی گیشد  .اگشچِ ،هب ایي حك سا ثشای خَد هحفَػ
هی داسین تب ثش سٍی فبیل ّب ٍ هغبلت اسسبلی کبسثشاى ثبصثیٌی داضتِ ٍ هَاسد خالف لَاًیي سبیت سا حزف ًوبیین ّ .وچٌیي هب ایي حك سا
ثشای خَد هحفَػ هی داسین کِ دس ّش صهبى ٍ ثِ ّش دلیلی دستشسی یک کبسثش سا ثِ لسوت ّبی هختلف سبیت ًظیش سیستن ّبی استجبط
جوؼی هحذٍد ًوَدُ ٍ یب آى کبسثش سا حتی ثذٍى رکش ػلت اص لیست اػضبی سبیت حزف ًوبیین.
ضْشداسی یضد ایي حك سا ثشای خَد لبئل ضذُ کِ دس ّش صهبى ثتَاًذ ّش اعالػبتی سا کِ دس هَسد لَاًیي لبثل اجشا دس سبیت هی ثبضذ سا
اػالم ًوبیذ ٍ یب هتَى اًتطبس یبفتِ دس سبیت سا ٍیشایص ،اسسبل یب سد کشدُ ٍ یب ّش اعالػبت یب فبیلی سا دس ّش لسوت اص ٍة سبیت حزف
ًوبیذ.
ثشخی اص اعالػبت ٍ فبیل ّبی ثبسگزاسی ضذُ دس سبیت هوکي است ثِ هٌظَس استفبدُ هحذٍد دس اختیبس ضوب لشاس گشفتِ ثبضذ ،دس ایٌػَست
ضوب هَظف ثِ سػبیت ایي حك ثَدُ ٍ ًوی ثبیست اص آى هَسد خبظ سَء استفبدُ ًوبییذ  .ضوب ثب اسسبل هغبلت ،ثبسگزاسی فبیل ،ثجت ٍ یب
اسائِ ًظش ،کلیِ هسئَلیت آى سا ثِ ػْذُ گشفتِ ٍ پبسخگَ خَاّیذ ثَد.
 رفع مسئًلیت
اعالػبتً ،شم افضاس ،هحػَالت ٍ خذهبت اسائِ ضذُ دس سبیت هب هوکي است ضبهل خغبّبی گشافیکی ٍ یب ثشًبهِ ًَیسی ثبضذ .لبثل رکش
است ثػَست دٍسُ ای تغییشاتی ثِ ایي اعالػبت اػوبل خَاّذ ضذّ .وچٌیي ضْشداسی یضد ٍ یب تَلیذ کٌٌذگبى آى هحػَل ،هوکي است
ًوبیي.
ثِ هٌظَس تَسؼِ ثشًبهِ آى سا ٍیشایص د
 در دسترس بًدن
تبسًوبی ضْشداسی یضد هجْض ثِ اهکبى ثجت اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ضوب هتمبضیبى گشاهی اص عشیك ” اسسبل پیطٌْبدات” هی ثبضذ  .دس ایي
لسوت ضوب هیتَاًیذ ،ثػَست توبم ٍلت ٍ دس  ۷سٍص ّفتِ ٍ ۲۴سبػت سٍص ،توبس ثشلشاس ًوبییذ.
ثِ هحض ثجت اًتمبد یب پیطٌْبد ،سؼی هی گشدد دس کَتبّتشیي صهبى هوکي ًتیجِ پیگیشی دسخَاست هغشح ضذُ ثِ هتمبضی اػالم ٍ دس
غَست لضٍم دسخَاست هشاجؼِ حضَسی گشدد تبسًوبی ضْشداسی یضد ثػَست توبم ٍلت دس دستشس هتمبضیبى گشاهی ثَدُ ٍ دس غَست ثشٍص
ّشگًَِ اضکبل ٍ ًمع فٌی ،ثِ هتمبضیبى اعالع سسبًی خَاّذ گشدیذ.

