ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺎ اﯾﻦ  5روش ﺟﻠﻮی ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی آﺛﺎر ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 .01روی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ  watermarkﮐﺮدن آن اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن اﻧﺤﺼﺎری روی ﯾﮏ اﺛﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ
ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ردﭘﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺗﺮﻣﺎرک ﮐﺮدن ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 .02آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی ﺳﺮﻗﺖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را روی وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ و آن را در وﺑﻼگﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻟﯿﻨﮏ آن را در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 .03ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻫﺰاره دﯾﺠﯿﺘﺎل ) (DMCAﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد آن ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺪرک و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

 .04ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در اﺻﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪه و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏرﺳﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد.

 .05ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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