 -1يیژگیهایایىتروت
 ّذایت ٍ کٌتزل ایٌتزًت در دست کارتلّای خصَصی است توام ضاخصِّای یک رساًِ را دارد ٍ رساًِای است کِ تغَر ّوشهاى تِ ضوا اعالعات هیدّذ ٍ اس ضوااعالعات هیگیزد
 توام کارکزدّای رساًِ را دارد یعٌی ّز ًَضتاری (هثل کتاب ٍ رٍسًاهِ) ّن ضٌیذاری (هثل رادیَ) ّندیذاری (تلَیشیَى) است
 دٍلتْا تز آى کٌتزلی ًذارًذ تزکیة ٍ ساختار آى تغَر پیَستِ ٍ تِگًَِای پَیا در حال تغییز است .تزًاهِّای جذیذ ضثکِ رٍی خظلزار هیگیزًذ ٍ هزاکش هَجَد ،تاسساسی یا اس ضثکِ خارج هیضًَذ
 هحتَای پَیای ضثکِ تز اساس دادُّای استفادُ کٌٌذُ تَجَد هیآیذ اهکاى تاسخَرد ٍ تحث را هیاى افزادی کِ تا فزٌّگّای هتفاٍت ٍ دٍر اس ّن سًذگی هیکٌٌذ تِ ٍجَدهیآٍرد
 -اهزٍسُ ایٌتزًت سزیعتزیي ،گستزدُتزیي ،کاراتزیي ٍ هٌاسةتزیي ٍسیلِ اعالعرساًی است

 -2ابعادمثبتایىتروت
 اعالعرساًی تِ سزیعتزیي ،گستزدُتزیي ،کاراتزیي ضکل افشایص کیفیت ٍ کویت تحمیمات در ًطزیات تیيالوللی ًشدیک کزدى هزدم تِ ّن تزلزاری ارتثاط صَتی ٍ تصَیزی تا التصادیتزیي رٍش تا دٍستاى یا ّوکاراى صزفِجَیی در ٍلت ٍ ّشیٌِ اس عزیك تجارت ایٌتزًتی -اهکاى دستزسی تِ عویكتزیي ٍ جذیذتزیي هثاحث علوی رٍس ٍ داًطگاُّای جْاى

محديدیتهایوشرکتابدرمحیطيب
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 دستزسی تِ خظ ایٌتزًت ٍ کاهپیَتز حك هَلف ٍ کتابّای الکتزًٍیکی چگًَگی فزٍش کتابّای الکتزًٍیکی هطکالت هزتَط تِ خَاًذى کتابّای الکتزًٍیکی در هحیظ ٍب هطکالت استٌاد تِ کتابّای الکتزًٍیکی ًثَد فْزستگاى کتابّای الکتزًٍیک -هسائل هعٌَی هزتَط تِ ًطز کتاب در لالة الکتزًٍیکی

 -4ابعادمىفیایىتروت
 ایجاد اختالل در ًحَُ ارتثاعات ٍ رفتار ٍ سًذگی اجتواعی در صَرت حاکویت ایٌتزًت تز سًذگی ها کِتذاٍم آى تاعث تعغیل حس عاعفی ها هیضَد
 استفادُ تفزیحی ٍ غیز علٌی اس آى اهکاى دستزسی تِ لثیحتزیي ٍ کثیفتزیي تزًاهِّا تعذاد لاتل تَجْی اس سایتّا در ضثکِ ایٌتزًت تغَر جذی ضزایظ رٍاًی ٍ ًفساًی ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ٍتشرگساالى را هتاثز کزدُ ٍ سهیٌِ تزخی گزایصّا ٍ توایالت ٍ رفتارّای ًاهغلَب ٍ ارتثاعات غیز
اخاللی ٍ اضتیاق تِ تزلزاری رٍاتظ ًاپختِ ٍ ًاهطزٍع را سزعت هیتخطذ

ارزشهایافسيدهوشرکتابدرمحیطيب
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 دستزسی ّوشهاى تِ ًسخِای ٍاحذ اس کتاب الکتزًٍیکی افشٍدى اعالعات چٌذ رساًِای اهکاًات جستجَی اعالعات -اًعغافپذیزی تیطتز تزای اصالح ٍ یا اًتطار ٍیزایص جذیذ

 -6مهمتریهمسایایوشرکتابدرمحیطيبازوظرواشران
 کاّص ّشیٌِّای تَلیذ ٍ چاج کتاب عذم ًیاس تِ فضای فیشیکی تزای اًثار کتاب عذم ًیاس تِ تَسیع ٍ ارسال کتاب تِ ًماط دیگز عذم تزگطت کتاب اس سَی کتاتفزٍضاى تِ دالیل هختلف سزعت تخطیذى تِ چزخِ ًطز کتاب خزیذ پیَستِ کتاب جلَگیزی اس توام ضذى ًسخِّای چاپی -فزصت تیطتز تزای اًتطار عٌاٍیي تیطتز ٍ آثار الکتزًٍیکی

