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َاژي وامً

دیباچً
اگشچَ اهشّصٍ ؽیٍْ ُبی ثبصعبصی هزبصی (سایبًَ ای ) دس عیف گغتشدٍ ای دس خذهت پژُّؼ ،تجبدل ّ ًگِذاسی
هیشاث فشٌُگی قشاسگشفتَ اًذ ،ثب ایي صبل ثَ افْلی کَ ثتْاًٌذ تضویي کٌٌذ کَ ثبصعبصی هزبصی هیشاث فشٌُگی اص
ًظش هؼٌْی ّ تکٌیکی دعت کن ثَ اًذاصٍ ی ؽیٍْ ُبی پیؾیي پژُّؾی دس صهیٌَ ی هیشاث فشٌُگی ّ سّؽِبی تجبدل
اعالػبت ّ استجبعبت دقیق ُغتٌذ ًیبص اعتُ .وچٌیي ،ایي افْل ثبیذ ّیژگیِبی ثشرغتَ ی تکٌْلْژی ّ ؽیٍْ ُبی
ثبصعبصی هزبصی سا ثبصتبة دُذ.
هقبالت ّ هذاسک صیبدی ؽبهل ساٌُوبی توشیي  AHDSثشای ّ ّ (2000) CADاقؼیت هزبصی ( ّ )2002هجتکشاًَ
هبًٌذ ثبعتبًؾٌبعی هزبصی گشٍّ هٌبفغ خبؿ ) ّ (VASIGعبصهبى فشٌُگی ّاقؼیت هزبصی ) ّ (CVROدیگش ًِبدُب
ثش اُویت صقْل اعویٌبى اص دقت ػلوی ؽیٍْ ُبی تزغن هزبصی ثب کبهپیْتش ّ اًتقبل دسعت ًتبیذ ایي پژُّؼ ّ
دعتبّسد آى ثَ کبسثشاى تبکیذ کشدٍ اًذ .دعتبّسد ایي پژُّؼ هْاسدی چْى تفبّت هیبى هذسک ّ فشضیَ ّ تفبّت هیبى
عغْس گًْبگْى اصتوبالت اعت.
هٌؾْس لٌذى ثش آًغت تب هیبى ایي هْاسد ّ هْاسد هشتجظ ثب آى تْافق ایزبد کشدٍ ّ ثتْاًذ ثَ عْس گغتشدٍ ثَ سعویت
ؽٌبختَ ؽذٍ ّ هْسد قجْل رْاهغ هشتجظ ثب آى قشاس گیشد .ثذیي هٌظْس ،ایي هٌؾْس ققذ داسد کَ دقت ؽیٍْ ُبی
ثبصعبصی هزبصی ّ دعتبّسدُبی آًشا کَ دس صهیٌَ ی هیشاث فشٌُگی ثَ کبس سفتَ ّاسصیبثی گشدیذٍ اعت سا افضایؼ
دادٍ ّ ثذیي ّعیلَ ایي ؽیٍْ ُب سا تشّیذ ،دسک ّ ثَ سعویت ثؾٌبعذ.
ایي هٌؾْس ثشای ثکبس گیشی ؽیٍْ ُبی ثبصعبصی هزبصی افْلی سا دس ساثغَ ثب توبهیت هؼٌْی ،قبثلیت اعویٌبى،
هغتٌذ عبصی ،پؾتیجبًی ّ دعتشعی تؼشیف هی کٌذ.
ایي هٌؾْس تقذیق هی کٌذ کَ ؽیٍْ ُبی سایذ ثبصعبصی هزبصی پیْعتَ سّثَ فضًّی ُغتٌذ ّ ایي ؽیٍْ ُب هی تْاًٌذ
ثشای اُذاف پژُّؾی کَ ثَ عْس هغبّی دس صبل گغتشػ ُغتٌذ ثَ کبس گشفتَ ؽًْذ .ثٌبثشایي ،هٌؾْس لٌذى ثَ دًجبل
اسایَ اُذاف ّ ؽیٍْ ُبی ّیژٍ ای ًیغت ،ثلکَ ثیؾتش افْل گغتشدٍ ای سا ثشای ثَ کبس گیشی ثبصعبصی هزبصی دس
پژُّؼ ّ هؾبسکت ثب هیشاث فشٌُگی ثٌیبد هی ًِذ کَ دسعتی ایي ؽیٍْ ُب ّ دعتبّسد ُبی آى ثَ ایي افْل ثغتگی
داسد.
ایي هٌؾْس ثب پژُّؼ ّ گغتشػ هیشاث فشٌُگی دس ػشفَ ُبی آکبدهیک ،آهْصؽیً ،گِذاسی ّ تزبسی هشتجظ
اعت .اص ایي سّ هٌؾْس لٌذى ثب رٌجَ ُبی عشگشهی کَ ؽبهل ثبصعبصی هیشاث فشٌُگی هی ؽْد دس استجبط اعت ،اهب
اعتفبدٍ اص ثبصعبصی هزبصی دس هْاسدی چْى ٌُشُبی هؼبفش ،هذ ّ عشاصی دس ثشًبهَ ی ایي هٌؾْس ًیغت .اُذافی
کَ اًگیضٍ ی ثَ کبس گیشی ؽیٍْ ُبی ثبصعبصی هزبصی سا ایزبد هی کٌٌذ ثغیبس هتٌْع ُغتٌذ ،افل ًخغت" :ارشا"،
ًؾبًذٌُذٍ ی اُویت تذّیي ؽیٍْ ُبی دقیق ّ هٌبعت ثشای ُش یک اص گشٍّ ُبی ُوغْ اعت.

اٌذاف
ُذف هٌؾْس لٌذى اسایَ ی دعتْس کبس ثشای ثَ کبس ثغتي ؽیٍْ ُبی تقْیش عبصی سایبًَ ای ّ دعتبّسد ُبی آى دس
صهیٌَ ی پژُّؼ ّ هؾبسکت هیشاث فشٌُگی اعت .ایي اُذاف ػجبستٌذ اص:
اسایَ یک هؼیبس ؽٌبختَ ؽذٍ دس هیبى عِبهذاساى.
افضایؼ دقت هؼٌْی ّ فٌی دسثبصعبصی هزبصی هیشاث فشٌُگی.
صقْل اعویٌبى اص ایٌکَ سًّذ ثبصعبصی هزبصی ّ دعتبّسدُبی آى هی تْاًذ ثَ سّؽٌی تْعظ کبسثشاى دسک ّ
اسصیبثی ؽْد.
قبدس عبختي ثبصعبصی هزبصی ثَ هؾبسکت دس پژُّؼ ،ثبصًوْد ّ هذیشیت عشهبیَ ُبی هیشاث فشٌُگی.
صقْل اعویٌبى اص ایٌکَ ساُجشد ُبی دعتشعی ّ پؾتیجبًی تؼییي ّ اػوبل ؽًْذ.
اسایَ یک عبختبس ًیشّهٌذ کَ ثش اعبط آى گشٍّ ُبی ُوغْ ثتْاًٌذ ساٌُوبی ارشایی دقیق هٌؾْس لٌذى سا ثَ کبس
ثجٌذًذ.

اصُل
اصل  :1اجرا
اصُل مىطُر لىذن برای بازسازی مجازی در زمیىً ی پژٌَص َ یا اضاعً ی میراث فرٌىگی معتبر ٌستىذ.
 1.1توبهی گشٍّ ُبی ُوغْ ؽبهل گشٍّ ُبی آکبدهیک ،آهْصؽیً ،گِذاسی ّ تزبسی ،ثبیذ دعتْس کبسُبی هشتجظ ثب
اُذاف ّ ؽیٍْ ُبی خْد دس هٌؾْس لٌذى سا ثَ کبس ثجٌذًذ.
 2.1توبهی فؼبلیتِبی هشتجظ ثب ثبصعبصی هزبصی آحبس فشٌُگی ثبیذ ساُجشد ارشایی هٌؾْس لٌذى سا تْعؼَ دادٍ ّ ثش
سًّذ ارشایی آى ًظبست کٌٌذ.
 3.1دس فؼبلیتِبی گشُّی ،توبهی ؽشکت کٌٌذگبًی کَ ثَ عْس هغتقین ّ یب غیش هغتقین ثب سًّذ ثبصعبصی هزبصی عش ّ
کبس داسًذ ثبیذ اص هفبد هٌؾْس لٌذى ّ دعتْس کبس آى ثشای دعتیبثی ثَ دعتبّسد عشس ،هغتٌذ عبصی ّ اًتؾبس پشّژٍ ی
تکویل ؽذٍ آگبُی داؽتَ ثبؽٌذ ّ سًّذ ثشًبهَ ُب ،هغتٌذعبصی ّ ،اؽبػَ ی پشّژٍ سا ثَ ػٌْاى یک کلیت اسصیبثی
کٌٌذ.
ُ 4.1ضیٌَ ُبی ارشای چٌیي ساُجشدی ثبیذ ثب اسصػ هؼٌْی ،تؾشیضی ّ/یب اسصػ اقتقبدی دعتبّسد ُوخْاًی داؽتَ
ثبؽذ کَ ایي هْاسد ًؾبًذٌُذٍ ی عغش ثبالی دسعتی ساُجشد ارشایی اعت.

اصل  :2اٌذاف َ رَش ٌا
رَش ٌای بازسازی مجازی بایذ بً طُر معمُل زماوی بً کار گرفتً ضُد کً مىاسب تریه رَش مُجُد برای ایه
مىظُر باضذ.
ً 1.2جبیذ ایٌگًَْ تقْس کشد کَ ثبصعبصی هزبصی هٌبعت تشیي اثضاس ثشای ُوَ ی آحبس فشٌُگی یب تجبدل فشٌُگی
اعت.
 2.2الصم اعت ثشای ُش ُذفی یک اسصیبثی ًظبم هٌذ ّ هغتٌذ اص هٌبعت ثْدى ُش ؽیٍْ ی ارشایی ثَ ػول آیذ تب دس
فْست لضّم ثَ کبس گیشی ایي سّػ ُب هؾخـ گشدد چَ ؽیٍْ ای ثشای ثبصعبصی هزبصی هٌبعت تش اعت.
 3.2ثَ ّیژٍ دس فؼبلیت ُبی خالقیتی ّ پیچیذٍ اگش ایي اصتوبل ثْرْد ثیبیذ کَ تؼییي هٌبعت تشیي ؽیٍْ ثشای ثبصعبصی
هزبصی (سایبًَ ای ) ُویؾَ اهکبى پزیش ًیغت (ثشای ًوًَْ ،ػکظ ُبی تقشیجب ّاقؼی ،اهپشعیًْیغتی یب ؽوبتیک،
ثیبًگش فشضیبت یب آحبس هْرْد ،پْیب ّ یب ایغتب) اًتخبة ؽیٍْ ی ثبصعبصی هزبصی ّ یب تقوین گیشی ثشای تْعؼَ ی
یک ؽیٍْ کبسی رذیذ ثبیذ ثش اعبط اسصؽیبثی هْفقیت اصتوبلی ُش یک اص سّؽِب ثشای ُش یک اص اُذاف هْسد ًظش
فْست گیشد.

اصل  :3مىابع پژٌَص
برای حصُل اطمیىان از درستی ضیُي ٌای بازسازی مجازی َ دستاَردٌای آن ،مىابع پژٌَطی مرتبط بایذ بً طُر
سازمان یافتً َ مستىذ ارزیابی َ معرفی ضُوذ.
 .1.3چبسچْة ایي هٌؾْس ،هٌبثغ پژُّؾی اعالػبت دیزیتبل ّ غیش دیزیتبلی سا ؽبهل هی ؽْد کَ ثش سًّذ تْلیذ ّ
ًتیزَ ًِبیی کبس ثبصعبصی هزبصی تبحیش گزاس ثبؽٌذ.
 .2.3هٌبثغ تضقیق ثبیذ ثب تْرَ ثَ دسک ّ تْاًوٌذی گشٍّ ُبی ُوغْ اًتخبة ،تضلیل ّ اسصیبثی ؽًْذ.
 .3.3تبحیش پزیشی هٌبثغ ثقشی اص ػْاهل ایذئْلْژیک ،تبسیخی ،ارتوبػی ،هزُجی ّ صیجبیی ؽٌبعی ّ دیگش ػْاهل
هؾبثَ سا ثبیذ ثَ عْس رذی هْسد تْرَ قشاس داد.

اصل  :4مستىذ سازی
اطالعات کافی بایذ جمع آَری َ اوتطار یابىذ تا بذیه َسیلً ضیُي ٌای بازسازی رایاوً ای َ دستاَرد ٌای آن در
رابطً با زمیىً َ اٌذافی کً برای آن گسترش یافتً اوذ درک َ ارزیابی ضُوذ.
تمریه بٍبُد بخطی
 .1.4ؽیٍْ ُبی هغتٌذ عبصی ثبیذ ثَ گًَْ ای عشاصی ؽًْذ کَ ثَ عْس فضایٌذٍ تقْیش عبصی سا ثب تؾْیق ّ کوک ثَ
عبختبس آى استقب دٌُذ ّ ثَ ػجبستی دیگش آًشا ثَ یک سًّذ اًذیؾوٌذاًَ تجذیل عبصًذ.
 .2.4ؽیٍْ ُبی هغتٌذ عبصی ثبیذ ثَ گًَْ ای ثشًبهَ سیضی ؽًْذ کَ صهیٌَ سا ثشای تضلیل دقیق ّ هقبیغَ ای ّ
اسصیبثی ثبصعبصی هزبصی ایزبد کشدٍ ّ ثَ سعویت ؽٌبختي ّ پشداختي ثَ هْاسدی کَ فشایٌذ تقْیشعبصی دس پی آًغت
سا آعبى عبصًذ.
 .3.4ؽیٍْ ُبی هغتٌذ عبصی هی تْاًٌذ دس هذیشیت صق هبلکیت هؼٌْی ّ یب اعالػبت هضشهبًَ تؼییي کٌٌذٍ ثبؽٌذ.
تذَیه َ وگارش داوستً ٌا
 .4.4اُذافی کَ ثبصعبصی هزبصی ثَ دًجبل آى اعت ثبیذ ثشای کبسثشاى تؼشیف ؽًْذ .ثشای هخبل ؽشایظ کًٌْی ،هشهت
ّ ثبصعبصی فشضی یک احش ،کَ هجتٌی ثش ؽْاُذ ثبؽذ ّ ،یب یک عبیت فشٌُگی ّ صذّد ّ هبُیت ُش هْسدی کَ ثَ
عْس صقیقی قغؼیت ًذاؽتَ ثبؽذ.
جمع آَری مىابع تحقیق
 .5.4فِشعت کبهل هٌبثغ پژُّؼ ّ عش هٌؾبء آًِب ثبیذ هٌتؾش ؽًْذ.
ثبت رَوذ پیطرفت
 .6.4روغ آّسی ّ حجت تقویوبت اسصیبثی ،تضلیلی ،اعتٌتبری ،تؾشیضی ّ خالقبًَ ای کَ دس صیي ثبصعبصی هزبصی
گشفتَ هی ؽًْذ ثبیذ ثَ گًَْ ای هٌتؾش ؽًْذ کَ استجبط هیبى هٌبثغ پژُّؾی ،داًؼ هزبصی ،اعتذالل فشیش ّ ًتیزَ ی
صبفل اص ثبصعبصی سایبًَ ای دس آى ثَ خْثی قبثل دسک ثبؽٌذ.
ثبت رَش ٌا
 .4.4دلیل اًتخبة یک سّػ خبؿ ثشای ثبصعبصی هزبصی ّ ُویٌغْس دلیل سد کشدى دیگش ؽیٍْ ُب ثبیذ ًگبؽتَ ّ
هٌتؾش ؽْد تب ثَ ایي ّعیلَ سّػ کبس اسصیبثی گشدیذٍ ّ ثشای پشّژٍ ُبی آیٌذٍ هْسد اعتفبدٍ قشاس گیشد.
 .4.4اگش ؽیٍْ ُبی ثبصعبصی ثشای گشٍّ ُبی ُوغْ ی هشثْعَ ثَ عْس گغتشدٍ قبثل دسک ًجبؽٌذ ثبیذ ؽشس ؽیٍْ
ُبی ثبصعبصی هزبصی هٌتؾش گشدًذ.
 .4.4اگش ؽیٍْ ُبی ثبصعبصی هزبصی ثشای سؽتَ ُبی ػلوی گًْبگًْی کَ دسک هؾتشکی اص هبُیت عْاالت
پژُّؾی ،ؽیٍْ ُب ّ دعتبّسدُبی آى ًذاسًذ ثَ کبس گشفتَ ؽًْذ ،هغتٌذ عبصی پشّژٍ ثبیذ ثَ گًَْ ای اًزبم ؽْد کَ
داًؼ هزبصی سا ثَ عْس ؽوشدٍ ّ سّؽي ثیبى ًوْدٍ ّ تفبّت ّاژگبًی کَ دس صهیٌَ ُبی گًْبگْى ثَ کبس ثشدٍ هی
ؽًْذ سا سّؽي عبصد.

مستىذ سازی رَابط َابستً
 .10.4دعتبّسد ُبی ثبصعبصی هزبصی سایبًَ ای ثبیذ ثَ گًَْ ای اًتؾبس یبثٌذ کَ کبسثشاى هبُیت ّ اُویت ّیژٍ ی
ّاثغتگی فشضی هیبى پذیذٍ ُب سا دسآى ثَ سّؽٌی دسیبثٌذ ّ دلیل اعبعی ایي فشضیبت ثشای آًِب سّؽي گشدد.
استاوذارد ٌای تذَیه َ وگارش
ً .11.4ؾش ّ اؽبػَ ی هغتٌذات ثبیذ ثب هْحشتشیي اثضاس گشافیکیًْ ،ؽتبسیّ ،یذیْیی ،فْتی ّ غیشٍ ّ یب تشکیجی اص
ُوَ ی ایي هْاسد اًزبم گیشد.
ً12.4ؾش ّ اؽبػَ ی هذاسک ثبیذ ثَ گًَْ ای پبیذاس ّ هغبثق ثب اعتبًذاسدُبی هشثْعَ اًزبم گیشد ّ ثب تْاًوٌذی گشٍّ
ُبی ُوغْی هشتجظ ثب آى ُوبٌُگ ثبؽذ ،ثَ گًَْ ای کَ گٌزبًذى آى دس فِشعت ًوبیَ آعبى ثبؽذ.

اصل  :5پطتیباوی
راٌبرد ٌا بایذ بً گُوً ای طراحی َ اجرا ضُوذ کً پطتیباوی بازسازی مجازی آثار فرٌىگی را تضمیه کىىذ تا بذیه
َسیلً از وابُدی میراث معىُی ،اجتماعی ،اقتصادی َ فرٌىگی بطریت پیص گیری ضُد.
 .1.5هغوئي تشیي ّ پبیذاس تشیي ؽیٍْ ُبی ثبیگبًی دعتبّسدُبی ثبصعبصی هزبصی ،چَ ثَ فْست آًبلْگ ّ چَ ثَ
فْست دیزیتبل ،ثبیذ هؼشفی ّ ارشا ؽًْذ.
 .2.5هٌظْس اص ؽیٍْ ُبی ًگِذاسی ّعیلَ ّ یب کبهپیْتش هبدسی کَ دادٍ ُب ثَ عْس اّسیزیٌبل ثش سّی آى رخیشٍ ؽذٍ
اًذ ًیغت ثلکَ ؽیٍْ ُبی ًگِذاسی ثبیذ دادٍ ُبی سایبًَ ای سا ًگِذاسی کشدٍ ّ اعالػبت الصم ثشای ثَ کبس گیشی
آًِب دس آیٌذٍ سا فشاُن عبصد .ثشای ًوًَْ ،ثبیذ ثتْاى دادٍ ُب سا ثَ فشهتِبی گًْبگْى ّ یب ًشم افضاسُبی هؾبثَ اًتقبل
داد.
 .3.5دس فْستی کَ ثبیگبًی دیزیتبلی ثَ عْس ثلٌذ هذت قبدس ثَ ًگِذاسی ّ صفبظت تْلیذات ثبصعبصی هزبصی ًجبؽذ،
ثِتش اعت کَ ثخؾی اص آى ثَ ؽکل دّ ثؼذی ّ ثَ گًَْ ای کَ تب صذ اهکبى اُذاف ّ ّیژگی ُبی تْلیذ افلی سا ًؾبى
دُذ ،حجت ّ ًگِذاسی ؽْد.
 .4.5ؽیٍْ ُبی هغتٌذ عبصی ثبیذ ثَ گًَْ ای ثشًبهَ سیضی ؽًْذ کَ ثب تْرَ ثَ هٌبثغ قبثل دعتشط ّ ؽیٍْ ُبی سایذ
کبس قبثل پؾتیجبًی ثبؽٌذ.

اصل  :6دسترسی
تُلیذ َ وطر بازسازی ٌای مجازی بایذ بً گُوً ای بروامً ریسی ضُد کً تا حذ امکان بیطتریه بازدي را برای
مطالعً ،درک ،تطریح ،وگٍذاری َ مذیریت میراث فرٌىگی تضمیه کىذ.
 .1.6دسثبسٍ ی اُذاف ،ؽیٍْ ُب ّ ثشًبهَ ُبی ًؾش ثبصعبصی ُبی هزبصی ثبیذ ثَ ایي ًکتَ تْرَ کشد کَ ایي ثبصعبصی
ُب تب چَ اًذاصٍ دعتشعی ثَ هیشاث فشٌُگی سا ثِجْد هی ثخؾٌذ ّ اگش ایي ثبصعبصی ُب فْست ًگیشًذ ثَ دالیلی چْى
عالهتی ،ایوٌیً ،بتْاًی ُبی رغوی ،اقتقبدی ،عیبعی ،دالیل صیغت هضیغی ّ یب ثَ ایي دلیل کَ ؽئ ثبصعبصی ؽذٍ
گن ؽذٍ ،دس هؼشك خغش قشاس گشفتَ ،هضغشة ؽذٍ ّ یب ًبثْد ؽذٍ دس دعتشط ًخْاُذ ثْد.
 .2.6پشّژٍ ُب ثبیذ ًْع ّ هیضاى دعتشعی کَ ثبصعبصی ُبی هزبصی (سایبًَ ای ) هی تْاًٌذ ثَ هیشاث فشٌُگی اسایَ
دٌُذ سا دس ًظش ثگیشًذ .ایي هْاسد ؽبهل هغبلؼَ ثش سّی تغییش دس گزس صهبى ،ثضسگ عبصی ،تغییش ،دعتکبسی اؽیب
هزبصی ،افضّدى هزوْػَ ی دادٍ ُب ّ پخؼ فْسی آى ثَ فْست رِبًی اعت.

پیُستَ -اژي وامً
تؼبسیف صیش تْضیضی ثش چگًْگی ثکبسگیشی افغالصبت دس ایي هٌؾْس اعت .ایي افغالصبت خبسد اص ایي هٌؾْس
کبسثشدی ًذاسًذ.
ثبصعبصی هزبصی
فشایٌذ ًوبیؼ ثقشی دادٍ ُب ثب کوک تکٌیک ُبی سایبًَ ای.
ؽیٍْ ثبصعبصی هزبصی
کبسثشد ساُجشدُبی ثبصعبصی هزبصی (سایبًَ ای ) ،هؼوْال دس اهْس پژُّؾی ،ثشای دعتیبثی ثَ ُذف ُبی اص پیؼ
تؼییي ؽذٍ.
دعتبّسد ثبصعبصی هزبصی
دعتبّسد ثبصعبصی هزبصی کَ ؽبهل هذل ُبی دیزیتبلی هی ؽْد اهب هضذّد ثَ آى ًیغت .ایي دعتبّسدُب تقبّیش
اًیویؾي ُب ّ هذل ُبی فیضیکی س ا ًیض ؽبهل هی ؽًْذ.
هیشاث فشٌُگی
ایي هٌؾْس تؼبسیف ثغیبسی اص ایي افغالس سا ثَ سعویت هی ؽٌبعذ ّ توبهی داهٌَ ُبی فؼبلیت ُبی اًغبًی کَ ثب
دسک رْاهغ هبدی ّ فشٌُگ هؼٌْی عش ّ کبس داسد سا دس ثش هی گیشد .ایي داهٌَ ُب ؽبهل هْصٍ ُب ،گبلشی ُبی
ٌُشی ،عبیت ُبی ثبعتبًی ،هْصٍ ُبی تْفیفی ،هْعغَ ُبی پژُّؾی هیشاث فشٌُگیٌُ ،ش ّ ػلْم اًغبًی دس
هْعغبت آهْصػ ػبلی ّ هْعغبت ثبال تش اص آى ّ تْسیغن هی ؽْد.
سّاثظ ّاثغتَ
یک ساثغَ ّاثغتَ هیبى ّیژگیِبی یک پذیذٍ دس هذل ُبی دیزیتبلی کَ ُش تغییش دس یکی اص ایي ّیژگی ُب ثبػج تغییش
دس ثبقی هْاسد هی ؽْد( .ثشای ًوًَْ ،تغییش دس استفبع یک دس ًبگضیش هٌزش ثَ تغییش دس استفبع قبة دس هی ؽْد).
ؽفبفیت ادساکی
اسایَ اعالػبت  ،دس ُش سعبًَ یب فشهت ،ثَ کبسثشاى ثشای دسک هبُیت ّ ُذف داًغتَ ُبیی کَ ثب ثبصعبصی هزبصی
خلق ؽذٍ ثبؽٌذ.
پبسادیتب
اعالػبت دسثبسٍ ی فشایٌذ ُبی اًغبى اص دسک ّ تفغیش هْضْع دادًٍ .وًَْ ُبی پبسادیتب هزوْػَ ای اص دادٍ ُبی
رخیشٍ ؽذٍ اعت کَ دس آى چگًْگی اعتفبدٍ اص هذاسکی کَ یک هضقْل تْعظ آى تؾشیش ؽذٍ اعت سا دس ثش هی گیشد
ّ یب یک تفغیش اص سّػ هْسد اعتفبدٍ دس یک ًؾشیَ تضقیقبتی اعت .اگشچَ هیضاى اُویت اثشدادٍ (هتبدیتب) هتفبّت
اعت ،تب صذّدی قشاسدادى آى دس ایي هزوْػَ هٌغقی اعت صیشا اثش دادٍ (هتبدیتب) ثیؾتش اص فشایٌذ پشداصػ ّ تؾشیش
یک هضقْل ثَ استجبط هیبى تفبعیش یک هضقْل یب یک هزوْػَ هی پشداصد.
هٌبثغ پژُّؼ
توبهی اعالػبت ،دیزیتبلی ّ غیش دیزیتبلی ،کَ دس خلق یک احش ثبصعبصی ؽذٍ تْعظ کبهپیْتش هْسد تْرَ قشاس گشفتَ
ّ یب ثَ عْس هغتقین ثش سًّذ آى تبحیش گزاسدٍ اًذ.
گشٍّ ُبی هشتجظ
یک گشٍّ اص پژُّؾگشاى کَ هؼوْال ػٌْاى تؼشیف ؽذٍ ای داسًذ (هبًٌذ ثبعتبًؾٌبط ،ادیت ،چیي ؽٌبط ،هقش ؽٌبط)
ّ ُوگی دسک ربهؼی اص پشعؼ ُبی پژُّؾی ،ؽیٍْ ُب ّ ثبصدٍ ُبی هْرْد دس صهیٌَ ی پژُّؾی خْد داسًذ.

ؽیٍْ ُبی پؾتیجبًی
یک سّػ ثشای صقْل اعویٌبى اص ایٌکَ سًّذ ثبصعبصی هزبصی (سایبًَ ای ) ّ ثبصدٍ آى ثشای ًغل آیٌذٍ حجت ّ
ًگِذاسی ؽْد.
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