
 * خوش آمدید استوانهبه * 
 

 اندوا  رتدا  ، خواندد    خریددپیددا ردر  آنالین برایِ  خدمات استوانه

مجّدالت مدی  تصدویری، یدی، ، انیشی دن   -های مجازی، صوتی، صدوتی

ی رتدا    رتدا  خدوانی بده تدیددترین سعی   تالش ما توسدعه  باشد.

 ارندد  ر ش هاست به طوری ره به ناشدرا  ررامدی   وقدوق وقدوهی رده

 اوتددراک رامددا رهاشددته شددو    شددرری را شدداما وا  ددا  ن  ددد.

هدوانین  ر یدد رده اسدا ا اعدالک می، ششاستوانهبا ثبتِ ناک   استفا ه از 

ر یددد، وتددی میآ  عشددا  ایددد    ر اردداراو زیددر را خوانده  مقددررات 

 :سر یس نباشید رسشی ارر راربر

شدوید رده از سدر یس می امدا ازر یا ت را ه گاهی ها ر به اسدتفا هشش

خدو   ایدن ودر را بدرای اسدتوانهآ  پیر ی ر ید. ت وانین   توایقاه تشاک

نامده را هدایی از ایدن توایر  ار  رده هدرآ  نیداز بدو ، ب د محفوظ می

  سدسس  بده آ  اشدایه ر دد تدیددیوهف ر د، تغییر  هد یا ب ددهایی 

 ی امددهی اپددهیریتنِ ایددن تغییددرات  زمدده بددرر ی سددایت هددرار  هددد.

 .شددددددددشا از سددددددددر یس اسددددددددت یاسددددددددتفا ه

نامده عشدا ر یدد، توایرایدن  ما  شدشا بدر خدالف هدوانین   هواعددهر ز

  ار  رده بالیاصد،ه  سترسدیحفدوظ مدیخدو  م این ور را برای استوانه

ر،ی بدده پایددا  برسدداند   بدده سددر یس را مع،ددر ر ددد یددا بدده طددورشددشا 

 ششا را )یا ب  ی از آ  را( مسد   ر د.پر یایا 

 پر یایدابالیاصد،ه  اسدتوانه سدر یس را زیدر پدا بگهاریدد،  ارر مقدرارت

ر د   ششا ها ر ن واهیدد بدو  بده هدیا ردداک ششا را مع،ر یا مسد   می



ایدن   سترسی پیددا ر یدد. بده عدال ه مسد و یت پر یای،تا  از اطالعات

سدومی ن واهدد بدو .  یدا هدیا یدر  وهف پر یایا بر عردده ی اسدتوانه

راربریتدا   ر مواترده بدا تغییراتدی رده  ر  د ره ت را ودرپهیریششا می

شددو ، پایددا   ا   بدده سیاسددت ردداری سددر یس یددا ر ی آ  انجدداک می

 .استفا ه از سر یس    غو رر   ارانتتا  است

امدا ب د  هدایی مخدا خریدد محصدو ت  سر یس به ر یِ عشوک باز است

 ر پ،ی ی دن    رده مدی بی  ددرداربرانی    یا بررسی محصدو ت را ت ردا

یا نس ه  ی د ز استوانه رامال ثبت نداک ردر ه اندد    زک بده اردر اسدت 

 ایدن رداربرا  م،دبک بده رعایدتره این ثبدت نداک ردامالا رایگدا  اسدت. 

 :هوانین زیر هست د

شدشاره  ، از تش،ده صدحی،، رامدا    هیدر از خو تدا ی م  صداتارائه

 .تعضوی ، ه گاک پر رر   یرکت،فن هشراه   ایشیا

به ر ز ردر   اطالعدات عضدویتتا  بدرای صدحی،، رامدا    هیدر نگداه 

مع،در شدشا را  ودر  ار  اراندت اسدتوانهر این صدورت آ .  ر غی  اشتن

شدشا بده سدر یس را هد   ییا ودهف ر دد   هررونده  سترسدی آی دده

 .نسهیر 

ی ثبدت نداک، از سدوی سدر یس مرو،ده از به پایا  رسداند راربرا  پس 

 ر  د. ریایت می پیام ی یا ایشیا رد عبور به ر ش

 .راربر است یبه عردهپر یای،تا  رمب  وفظ

 توسد  ارانتتدا  یقت ر یدد رده هدرآ  متوتده اسدتفا هششا باید موای

 ر غیدر ای صدورت هررونده  خبدر  هیدد. اسدتوانهر شدید بده یر ی  یگ



خطددایی   یددا سددو اسددتفا ه از محصددو ت اسددتوانه م ددت  صدداو  

 بددرای حددت پیگیددر  هددانونی هددرار خواهیددد رریددت.پر یایددا اسددت   ت

شددو  پددس از هددر بددار اسددتفا ه از ت،ددوریری از ایددن شددرای  توصددیه می

 .خارج شوید پر یایا تا سر یس از 

سدر یس  ای ره ششا بدرای عضدو شدد   ر اختیدارتشاک اطالعات ش صی

سدر یس  سیاسدت ودری  ش صدی رداربرا  ندب   هید بر طبدرهرار می

 .ماندمحفوظ می

 :شو راربرا ، اع  از اعضاء   غیر اعضاء می تشاک اهواعد زیر شام

اسدتفا ه ر یدد.  هدانونی از سدر یس توانیدد بدرای مقاصددششا ت ردا می

 نوشددتن   انتقددا  ی غیددر هددانونی از سددر یس شدداماهرروندده اسددتفا ه

ب، غیدر اخالهدی   مسدترجن، یدا آمیهایی ره تردید ر  دده، تدوهینپیاک

اتتشاعی یا تحرید   یگدرا  بده انجداک تدرک    خور   نظ باعث بر ه  

اشد د،  یگدر رداربرا  ب   شد  ی   یدا تجدا ز بده ودری  خصوصدیهانو

 مش و  است.

هددا، )  ندده محددد   بدده( طراوی ر ی سددر یس شدداما تشدداک محتویددات

ها، هددا،  یدددئوها، اطالعددات، اپ،ی ی ددنهددا، ع سهددا، ررایی متن

سددر یس   یددا ی هددا  ارایددیایا ی  بقیددهها ها، صدددانرایبارهددا، موسددیقی

 . هددیا رددداک از ایددن محتویددات شددو ه دددرا  آ  محسددو  میپر انه

شدد ، رسدی شدد ، پ د   تعددیا یی رتبی سر یس اتازهبد   اتازه

شد ، بازتو یدد شدد ، بازم ت در شدد ،  ان،دو  شدد ، پسدت شدد ، 

. نددتبئدی ندار ر،دی، اده شد    یر خته شد  را اه بده صدورت م تقا

سددر یس را ر ی هددیا  رددداک از محتویدداتشددشا اتددازه نداریددد هیا



 یی  ورددا (، ارسددترانتی )شددب ه بسددایت ای ترنتددی، ای ترانتددی )شددب ه

اتدازه ی آپ،دو  یدا م ت در ر یدد.  یگدر ی ا ه هخارتی(   یا هیا پایگا

ندارید یایدا هدا را  ان،دو ، اسد رین شدات، پری دت   یدا بده هدر ر ش 

تدایی بده غیدر از اپ،ی ی دن هدای اسدتوانه نگرددای   یگری  ر ب   یا

سدر یس بده تدبء مدوار    یگدر از محتویدات یهررونده اسدتفا هر ید. 

 ی رتبدی سدر یس مش دو ارر شده  ر هواعدد اسدتفا ه   یدا بدا اتدازه

   موتدد  بددو ه   خطارددار تحددت پیگددر  هددانونی هددرار خواهددد رریددت

وددر  سدتوانهاشدو . خطارددار می مسدد   شدد  وسددا  رداربری عضدو

ی هرید   ار  هر زما ، با یا بدد     یدا   بدد   ه ددار هب،دی پر انده

 .راربرا  است را  غو ر د یور  استفا هخو  ره م از محصو ت

خو تدا  را پ ردا  ر یدد یدا  تغراییدای هویت   موهعیتششا ور ندارید 

 ید.به ش ،ی  یگر ت،وه  ه

 .رسی  یگر معریی ر ید ششا ور ندارید خو تا  را تای

 :زیر به خطر بیاندازید هایسر یس را از راه ششا ور ندارید ام یت

اش بده شدشا  ا ه ای رده اتدازهرداربری هدا یدا وسدا  سترسی به  ا ه

 .ن ده است

 سددر یس از طریددر تددالش بددرای سددعی  ر ت شددین ز   هدددرت ام یددت

 .آ  ش ستن

  یددا هددر  deep-link, page-scrape, robot, spider اسددتفا ه از

 سترسدی، بده  سدت  هدا بدرای ستگاه خو رار  یگری هشسدا  بدا این



هدایی از سدر یس رده مربدو  بده  آ ر  ، رسی   یا نظارت رر   بر ب  

 .شوندراربرا  نشی

  ست ز   به هر عش،ی ره باعدث سد گی ی بدی  از ودد   یراسداختاری

مربدو   ی  یدا هدر سیسدت    شدب ه استوانه ی یس، سیست ، شب هسر

 .شو به آ  می

 یگدر رداربرا    ای دا  یتالش برای تسدتجو   یدایتن اطالعدات ش صد

 .هاآ  رر  

 اخدتال    مسدد   ردر   سدر یس بده ر ی رداربرا   تالش برای ایجدا

 . یگر

ن ددا   ا   اطالعدداتِ    اسددتفا ه از آ  بددرای TCP/IP هرروندده تعددا

 .ها newsgroup پست هایها   نا رست  ر ایشیا

  اسدتفا ه از  اسدتوانه یتالش برای ایجا  اختال   ر سدر یس یدا شدب ه

 .هایی ره مجاز به آ  نیستیدسر یس

هررونه رسی بر اری از  وردوی اسدتوانه   اسدتفا ه از آ   ر سدایت هدا   

 هانونی  ار . م ا  های  یگر مش و  بو ه   پیگیر 

های سددط، رتاب اندده ر هبددا  محتددوای آثددار ه اسددتوانه مسدد و یتِ 

های ر زنامده اسدت. هررونده نظدر، توصدیه، ها    ردهعشومی، رتابفر شی

سدوک  ی طدرفبیانیه، خدمات، پی د را ات   اطالعداتی رده بده  اسدطه

محتددوای  بدده پددای  ریددر ، مسدد و یتهددرار ا  ر ی سددر یس هددرار می

 استوانه.آ  است نه  یر  دهناشر   پ  نویس ده، 



های انجداک شدده از به هیا  تده اطالعدات  ا ه شدده   هضدا ت استوانه

ر دد    ر ی محتدوا یدا رداربر را تاییدد یدا ت دهی  نشیپدیدآ رنده سوی

 هبا  آ  ه  مس و یتی ندار .

ع،در بده ناشدرین    ارنددرا  مت اسدتوانه آثار ا بی ر ی سیسدت  تشامی

شددوند. مو ددح وفا ددت می اثددر هسددت د   توسدد  هددانو  وددر یپر اندده

یر اسدت   پدهسیسدت  ام ا   ان،و  این آثار ت ردا بدرای رداربرا  عضدو

ی  یگدری از ی غیدر تجداری از اثدر. هدر اسدتفا هآ  ه  به شر  استفا ه

بده هدیا  اسدتوانها بی به شددت مش دو  اسدت. رداربرا  عضدو  راین آثا

، بازتو یددد   آیریددد  اثددری تعدددیا، انتقددا ، انت ددار، یددر ش  تدده وددر

ت تبئدی   اده ر،دی ندارندد. رداربرا  از این آثار را اه یه صدور م  ع 

بدا  را اعدالک  با  ان،و  ید  اثدر موایقدت   پدهیرش هواعدد استوانه عضو

 .ر  دمی


