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 چکیده 

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از شاخصههای اصلی فناوری اطالعات موانع یک داد و ستد تجاری سنتی را از میان  

برداشته و موجب گسترش تجارت در سطح جهان و ارتقای ارتباطات و همچنین رونق اقتصادی در سطح ملی و 

گردیده است، در این میان امنیت فضای الکترونیکی که بستر این نوع تجارت است از اهمیت بسزایی بینالمللی 

 تجارت ٔ ەبرخوردار است و حفظ کپی رایت به عنوان یک نظام حمایتی از مصرفکننده و تولیدکننده در عرص

ویب قوانین و همچنین ایجاد لیکن از آنجاییکه ؛ علی رغم تص بود، خواهد اهمیت حائز بسیار مسئلهای الکترونیک

سازمانها و کنوانسیونها گوناگون در این زمینه نقض کپی رایت هنوز مرتفع نگردیده، بنابراین در این تحقیق سعی بر 

آن گردیده که به بررسی و تحلیل مقوله کپی رایت و جایگاه آن در تجارت الکترونیک و فضای تکنولوژیکی امروزه 

  .ای پرداخته شود -ها و مدیریت مصادیق نقض کپی رایت به صورت حرفه،همچنین به ارائه راهکار

 مقدمه اهمیت امنیت در فضای ارتباطی - 1 2 .کپی رایت، تجارت الکترونیک، حقوق معنوی، امنیت واژگان کلیدی:
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کی و اینترنتی در سطح بینالمللی که بین اشخاص، جوامع و کشورها بر بستر ارتباطات پیوسته در حال پیشرفت الکترونی

صورت میگیرد به حدی است که چنانچه حقوق راجع به کپی رایت به عنوان یک مسئله فنی ـ حقوقی مربوط به 

تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به نحوی شایسته رعایت و حفظ نشود، ضربه بزرگی به پیکره تجارت الکترونیک وارد میگردد، 

جای هیچگونه  است، کالن وجوهات جابجایی آن تبع به و تجاری ستد و داد از صحبت که هنگامی امنیت ٔ ەزیرا مسئل

مشکل نقض کپی رایت علی رغم تصویب قوانین و کنوانسیونها و همچنین ایجاد سازمانهای  .مسامحهای را باقی نمیگذارد

میشود متفاوت است. و از گوناگون هنوز به نحوی شایسته مرتفع نگردیده، زیراهمواره آنچه که مقررمیگردد با آنچه که اجرا 

طرفی این مصوبات بیشتر به اعمال قانون پس از نقض کپی رایت توجه دارند و این در حالی است که تجارت الکترونیک عالوه 

 به و کند متوقف را خود ٔ ەبر امنیت به سرعت و پویایی نیاز دارد و امکان این وجود ندارد که با هر بار نقض کپی رایت چرخ

بپردازد؛ در این مقاله ما بر آن شدیم که به موضوع مهم کپی رایت در تجارت الکترونیک پرداخته  قانون نقض ثباتا و پیگیری

و بر همین اساس ابتدا به مفهومشناسی مسئله و سپس به تحلیل کپی رایت در قانون تجارت الکترونیک پرداخته و بعد از آن 

رار نگرفته ولی اساسی و مهم هستند میپردازیم و در ادامه به وضعیت ایران در اشارهای به مواردی که مورد عنایت قانونگذار ق

 مصادیق همچنین و آن مدیریت و تکنولوژی مسیر در رایت کپی ٔ ەپیوستن به کنوانسیون برن نگاهی انداخته و سپس به مقول

ه تبیین واژگان کلیدی بحث یعنی مفهوم شناسی در این بخش ب-2 .در فضای سایبری اشاره نمودهایم آن نقض فنی و حقوقی

حق معنوی -1-2 1 . :حقوق معنوی ،تجارت الکترونیک وکپی رایت برای رسیدن به ادبیات ودرک مشترکی ازآنها می پردازیم

حقوق معنوی را میتوان اینگونه بیان کرد که در حقوق کنونی ارزشهایی به وجود آمده است که قابل مبادله با پول در بازار داد 

تد است، ولی نه بر شخص دیگری تحمیل میشود، نه بر عینی تعلق مییابد و نه از عناصر شخصیت است. موضوع این حق با و س

ارزش ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است و، به بیان دیگر، فعالیتی عقلی و عملی است. به همین جهت نیز چنین حقی در 

لق بر حاصل تع آنها ٔ ەهم مشترک وصف که است مالی حقوق از ویژهای گروه خود و نمیگنجد دینی و عینی حق تقسیم ٔ ەدایر

بر عالئم  حق اختراع، حق تألیف، حق مانند: میشوند نامیده »معنوی حق« نیز اعتبار همین به و است انسان ٔ ەابتکار و اندیش

معنوی ماهیتی مختلط از حقوق (؛ حق 8811تجاری و صنعتی، حق سر قفلی (به اعتبار حق جلب بر مشتریان) (کاتوزیان، 

مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختالط به ویژه در فرضی که مولفی حق انتشار اثر خود را به 

حق  ولی است، اثر انتشار از بهرهبرداری و تألیف حق مالی ٔ ەدیگران واگذار میکند، دیده میشود: آنچه که انتقال یافته چهر

است و مانند سایر حقوق غیر مالی به دیگران انتقال  باقی همچنان آن در تجدیدنظر و خود اثر از دفاع ٔ ەاو دربارشخصی 

 حقوقی ٔ ەرابط«(به بیان دیگر؛ حق مالکیت معنوی به معنای خاص یا مالکیت فکری عبارت است از:  8811نمییابد. (کاتوزیان، 

مالی و معنوی از  بهرهبرداری حق اثر، صاحب قانون، موجب به که آن ٔ ەآورند دپدی و ذهنی ٔ ەموجود بین اثر فکری یا آفرین

 بهره آن از انحصاری نحو به بتواند شده، ابراز ٔ ەاندیش صاحب که میشود سبب قانونی ٔ ەاین رابطه یا سلط» آن را پیدا میکند.

ن امتیاز مادی، حق معنوی دائمی نیز برای وی به برده و یا بهرهبرداری از آن را به دیگری واگذار کند؛ ولی در کنار ای مادی

تجارت الکترونیک تجارت الکترونیکی یا اینترنتی که -2-2 (8811(امامی، » وجود خواهد آمد که این حق قابل به غیر نیست.

نکی ـ محدود به حضور فیزیکی طرفین یک داد و ستد و وجود اوراق کاغذی نیست و قابلیت پرداختهای فوق سریع آنالین با

(البته شبکه شاپرک در ایران این سرعت را در جابجایی پول ندارد!) ـ در آن وجود دارد، همچنین به راحتی فروشنده و خریدار 

بهترین صورتهای تجارت محسوب  از یکی میکند، مرتبط یکدیگر به هزینه کمترین با جهان متفاوت ٔ ەرا حتی در دو نقط

ی از تجارت الکترونیک بیان کرد زیرا در خود قانون تجارت الکترونیک ایران نیز اثری از میگردد؛ نمیتوان تعریف همه جانبها
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شاید چنین به نظر رسد، که مقنن نیازی به تعریف یا ارائه مفهومی از تجارت «یک تعریف برای تجارت الکترونیک نیست؛ البته 

و فنی در قانون تجارت الکترونیک نشان میدهد که قانونگذار  الکترونیک ندیده؛ اما ارائه تعریف برای مفاهیم آشنا یا غیر ضرور

سازمان تجارت جهانی در ( 1385(السان، » به دلیل هراس از جامع نبودن چنین تعریفی، از ارائه آن اجتناب نموده است.

ا و خدمات، از طریق تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کااله«تجارت الکترونیک را  8991سپتامبر  52اعالمیه مورخ 

تمام ابعاد تجارت و «در تعریف دیگری گفته شده:  ecom: wto, website) 2( .تعریف کرده است» وسایل الکترونیکی

(در واقع، تجارت  8811(زرگر، » فرآیند بازار که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیک میگویند.

کی از شاخصههای فناوری اطالعات، موانع جغرافیایی و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان الکترونیکی به عنوان ی

برمیدارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی میشود؛ تجارت الکترونیکی طریق هدایت 

(این نکته  8811نتی به شکلهای جدیدتر میشود. (رضایی، کسب و کار را تغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای س

را نباید فراموش کرد که در حقوق ما و کل جامعه جهانی مقررات ویژهای برای اعمال در محیط مجازی تجارت الکترونیکی 

خصوص  مجازی هم در محیط ٔ ەندارند، بلکه همان قواعد حقوقی در قانون تجارت، قانون مدنی و ... هستند که در گستر

اعمال می داد و ستد تجاری همان عمل تجاری است که به  8تجارت الکترونیک اعمال میشوند، فرضًا بیع همان بیع است و 

قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است: اما به دلیل وضعیت «صورت بر خط گردد؛ و 

ه در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرفکنندگان به حمایت کافی در چنین اعالم اراد و نخست قراردادهای ٔ ەویژ

فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کامل 

ده است که ضرورت تدوین یکسری (و این حمایت از مصرفکنن 8891(بختیاروند، » مصرفکننده پس از پذیرش ایجاب است.

 و خرید همان الکترونیک تجارت اصلی ٔ ەپیکر همچنان ولی آورده، وجود به را الکترونیکی ستد و داد ٔ ەقواعد نوین در پروس

 891صحت معامله (در قانون ایران ماده  شرایط و قراردادها عمومی قواعد رعایت و است معامله و بیع اصطالح به یا فروش

نی) در آن نیز ضرورت دارد؛ و آنچه که مهمتر از تعریفی برای این فرآیند است، شناخته شده بودن آن خواهد بود زیرا قانون مد

تجارت الکترونیک نیز مانند خرید و فروش عادی در حال انجام است، هر چند کسی نداند به خرید و فروش عادی و بدون 

تجارت الکترونیک می الکترونیکی و  9از طریق کدهای صفر و یکی  ه داد و ستدب یا و میگویند »معاطات« بیع ٔ ەصیغ

کپی رایت کپی رایت - 3-2 .دیجیتالی، گویند و فراگیر شدن آن به خودیِ خود و بدون نیاز به تعریف خاص اتفاق افتاده است

اعطا میگردد و شامل آثار  یک اصطالح حقوقی است که بیانگر حقوقی میباشد که به ابداع کننده به خاطر آثار ادبی یا هنری

ادبی مانند رمانها، نمایشنامهها، روزنامهها، برنامههای کامپیوتری، پایگاههای داده، فیلمها، موزیکها میباشد و همچنین آثار 

هنری شامل: نقاشیها، طراحیها، عکسها و معماریها میشود. در کنار آثار کپی رایتِ محافظت شده، چارچوب حقوقی کپی رایت، 

ق جانبی محافظت شده را نیز ایجاد میکند و این حقوق ـ (حقوق مادی و معنوی) ـ اغلب به هم شبیه هستند اگرچه حقو

 در فرهنگ حقوقی ذیل واژه persson and Danowsky) 3,8991محدود و دارای طول عمر مشخص میباشند. (

"Copyright "تقال یا وصیتنامه به عنوان اموال شخصی قابل چنین آمده: حقوق انحصاری اثر، حق دارایی (که از طریق ان

انتقال است) و در کارهای اصلی ادبی، دراماتیک، موسیقی یا هنری، ضبط صداها، فیلمها، برنامههای پخشی یا کابلی و 

به » اصلی. »1 ( 8،فصل ( 8911ترتیبهای چاپی نشریات منتشر شده وجود دارد: قانون کپی رایت، طرحها و حقوق ثبت 

کروزن،  )WLR 678 Industries Tyco v Interlego 8] 8911خلق شده از مولف و نه کپی شده است: ] معنای

نیز حق تکثیر را حق نسخهبرداری از یک اثر به  8ماده  4و در پیماننامه وایپو برای حمایت از حقوق مولف ذیل بند  1386(

المت بینالمللی کپی رایت عالمت بینالمللی کپی رایت برابر ع- Wct) 2-3-1 ,8991هر شیوه و به هر تعداد بیان کرده است. (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3772 

 

در داخل دایره مزبور قرار دارد. دایره به مفهوم « C« کنوانسیون بینالمللی کپی رایت، دایرهای است که حرف التین 8ماده 

مت کپی و عالمت اختصاری آن است، عالوه بر عال« Copyright« حرف اول جمله« C« حفاظت و حمایت است و حرف

تألیف درج شود. (امامی،  در چاپخانه نام و ثبت سال انتشار، سال مترجم، نام اثر، اصلی ٔ ەرایت باید عنوان، نام پدید آورند

منحصراً در  8815تحلیل و بررسی کپی رایت در قانون تجارت الکترونیک ایران در قانون تجارت الکترونیک مصوب - 3 (8811

قانون مزبور ذیل مبحث دوم این قانون تحت  18و  15ی رایت صحبت به میان آمده است: مواد از کپ 14و  18، 15 ٔ ەماد 8

 در بستر مبادالت الکترونیکی) مطرح گردیده و فصلی به نام (حمایت از حقوق مؤلف» داده پیام«عنوان (حفاظت از 

)copyright / Right Authors )هم که »پیام داده« ٔ ەواژ .داده است در بستر مبادالت الکترونیکی) را به خود اختصاص 

این صورت تبیین  به قانون همین 5 ماده الف بند در است، گرفته قرار اشاره مورد 15 ماده متن در هم و فصل عنوان در

هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا (: Datamessage( داده پیام«گردیده: 

این بدین معناست که انحصار کپی رایت را در » های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.فناوری

تجارت الکترونیک منحصر به مواردی کرده که پایه تشکیل، انتقال و پردازش آنها با تکنولوژی است؛ و این حق را هم محدود 

و سایر راههای غیر قانونی و غیر اخالقی سو استفاده از اثر مانند تلخیص، ترجمه و  به تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) نموده

اقتباس بدون مجوز و بدون ذکر منبع را که میتوان از مصادیق نقض کپی رایت دانست را بیان نکرده و تمام این ضوابط را هم 

ترجمه و «قانون  4و « 8/9/8841ندان مصوب حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرم«محدود به آثار تحت حمایت قانون 

افزارهای رایانهای  -حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم«و قانون « 51/9/8829تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 

 قرار داده است؛ که آثار تحت حمایت از نظر قانون حمایت از» مولف«دانسته و آن را منحصراً در اختیار « 4/81/8819مصوب 

این قانون شامل شعر، ترانه، سرود، تصنیف  5ماده  85و  88، 1، 4، 8، 5حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بر اساس بندهای 

به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، اثر عکاسی که با روش ابتکاری، ابداع و پدید آمده است، اثر فنی که 

 .هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد، میباشد جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد و

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای خود را در صورتی مجری میداند که شامل قانون  81در ماده 

ررات همان قانون اجرا میشود؛ در قانون اخیرالذکر طبق حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان نباشد، در غیر این صورت مق

حق تکثیر و یا تجدید چاپ، بهرهبرداری و نشر و پخش هر ترجمه، یا تکثیر کتب و نشریات به همان زبان یا  8و  5، 8مواد 

ه و شکلی که برای چاپ آماده شده بوده به قصد فروش و بهرهبرداری از طریق افست یا عکسبرداری یا طریق مشاب

 اجازه بدون است شده ضبط دیگر ٔ ەنسخهبرداری و یا ضبط و یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیل

همین قانون، در مورد تکثیر کتب و نشریات و  1تولیدکنندگان انحصاری آنها ممنوع است؛ البته مطابق ماده  یا حق صاحبان

ن به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است آثار صوتی، حمایتهای مزبور در این قانو

 تا میتوانست تنها قوانین این تمام اما میگردد؛ تلقی مثبتی ٔ ەو این مشابه آنچه در کنوانسیون برن مطرح است میباشد و نقط

ه به عنوان حمایتی پس از نقض کاربرد داشت ولی پاسخگوی زمان خود باشد، آن هم نه به طور کامل و پیشگیرانه، بلک حدی

با توجه به پیشرفت روز افزون فناوریهای نوین که با سرعت رشد آنها، سرعت رشد راههای تجاوز به حریم آنها نیز افزایش پیدا 

توانایی رقابت و حتی کرد، نیاز به تدوین قانونی برای حمایت از نرمافزارهای رایانهای که بسیار سریع و با کیفیت مطلوبی  -می

قانون  8819جایگزین شدن با تمام آثار مورد حمایت تحت قوانین پیشین ذکر شده را داشت، احساس میشد و در سال 

حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای به تصویب رسید؛ البته مشخص نیست با وجود تصویب این قانون و ذکر 

قانون تجارت الکترونیک که به کپی رایت وحق تکثیر اشاره دارد،چرا در قسمت دوم همین  15ده نام آن در قسمت ابتدایی ما
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میباشند، از جمله اطالعات، نرمافزارها و برنامههای رایانهای، » داده پیام«کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «ماده بیان شده که: 

حمایت از حقوق مالکیتهای فکری در بستر مبادالت الکترونیکی شامل  ابزار و روشهای رایانهای و پایگاههای داده و همچنین

حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه 

مذکور در این ماده و و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین ( chips and circuits Integrated( قطعات الکترونیکی

و آئیننامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات مصوب  8/4/8881قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

 ٔ ەو تنها نتیج» خواهد بود، منوط بر آنکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسالمی باشد. 84/4/8881

آن گرفت این است که هر پدید آورنده میتواند تقاضای ثبت اختراع و ایده خود را داشته باشد و اگر میتوان از  5 که منطقی

طی شرایط خاص ثبت اختراع، اثر وی ثبت گردید شامل حمایت حقوق مخترع خواهد بود و در غیر این صورت اثر پدید آمده، 

قانون تجارت الکترونیک و ذکر چندین  15ده در ماده تمام موارد ذکر ش .تحت عنوان حق مولف مورد حمایت قرار میگیرد

قانون گوناگون که هر کدام از آنها به نحوی حمایت و حفاظت را بر عهده داشته و در مواردی هم پوشانی دارند، حاکی از این 

م، بلکه برای یک است که، علی رغم وجود تعداد زیاد قوانین و مواد مختلف قانونی، هنوز نه تنها شاهد نقض کپی رایت هستی

سیستم قضایی این شدت تنوع خوشایند و موجه نیست، البته این نقض از عهده قانونگذار خارج است، زیرا مصادیق نقض کپی 

رایت و محل اتفاق این نقضها اصوالً در موضوعات تخصصی و فنی اتفاق میافتد و ترکیب موارد فنی و چارچوبهای قانونی حتی 

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان  81خواهد بود؛ و به شورایی به مراتب قویتر از آنچه در ماده در تئوری هم کار سختی 

نرمافزارهای رایانهای مورد اشاره قرار گرفته و در واقع به یک کمیته فنی که ترکیبی از متخصصین حقوق و نرمافزار باشند، نیاز 

قانون  14ندگی داشته و نهایتاً مجازات بعد از نقض، همانند آنچه در ماده هست؛ و تئوریهای قانونی حداکثر توان منع و بازدار

تجارت الکترونیک آمده است را دارد. این مسیر کشف نقض کپی رایت (یا هر کدام از تجاوزها به حریم صاحب دارایی فکری ـ 

آن، مسیر دشواری است که نهایت امر آن هم در صورت کشف ـ) و مراحل اثبات و پیگیری آن و روند اداری، اثباتی و اجرایی 

هم به جز مجازات نتیجهای در بر ندارد و میتوان گفت مانند دیه و قصاص، مُردهای را زنده نمیکند بلکه تنها آالمی بر درد 

ی فضای ابعاد، بلکه فقط از نظر اقتصادی و فرضاً یک نرمافزار قفل شکسته با سرعت فوقالعاده باال ٔ ەخواهد بود، آنهم نه از هم

سایبری و ارتباطات ثانیهای و بر خط حتی در کمتر از یک ساعت میتواند هزاران بار مورد کپی قرار گیرد و مجازات پیگیری 

مانند نوشدارو و بعد از مرگ سهراب عمل خواهد کرد، به همین دلیل میتوان گفت امروزه به تدبیری فنی و حقوقی نیاز است، 

نیز به تنهایی در گذشته نتوانسته پاسخ در خوری به نیاز به امنیت در این فضا بدهد، و باید زیرا حقوق به تنهایی جوابگو 

نخواهد بود و تدابیر فنی جدید و ترکیبی بیان کرد تا هم از موارد نقض کپی رایت جلوگیری کند و هم در صورت  81ایدهای 

مصادیق نقض کپی رایت و عدم حمایت آن ها در تجارت - 3-1 ( 8892نقض امکان ردیابی سریع را فراهم نماید. ـ (احمدی (

الکترونیک اینترنت موضوع جدیدی در ارتباط با قوانین کپی رایت میباشد، اجتماع مشاغل و سیستمهای آموزشی راه اینترنت 

مین اثنا همه اطالعات ها، ادارات و مدارس باز کرد. زمانی که ارائهدهنده سرویس، اینترنت را راهاندازی میکند، در ه -را به خانه

و تجهیزات مورد نیاز را هم ارائه میدهد که همین ارائه سرویس الزاماً به معنای ارزیابی مجدد قوانین موقتی کپی رایت میباشد، 

 Hughes Ashurts ،1996(.ارزیابی جدید جهت تطبیق قوانین با موقعیتهای تازه و تعیین معیارهای قانونی دقیق الزم است

اما هنوز شاهد این هستیم که امروزه از مواردی مانند: وبسایتها، زبانهای کامپیوتری، موتورهای جستجو و ( 1033 6 :

مرورگرها در قانون تجارت الکترونیک یا قوانین کپی رایت اسمی جهت حمایت به میان نیامده است، این در حالی است که 

 webpage خاصی طراحی شدهاند که اصالت آن به خود صاحبوبسایتها و صفحات مرتبط به آن بعضاً با ظاهر و شاکله 

که خطوط آدرسدهی در فضای HTML و ... و کدهای java ،Basic اختصاص دارد، همچنین زبانهای کامپیوتری مثل
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ر مجزا هستند و نیز اموری انحصاری محسوب میشوند که هرگونه هک اث یک کدام هر میشود، نگاشته آنها ٔ ەاینترنت به وسیل

ا اختالل در آنها نقض و تجاوز محسوب میشود و باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد؛ موتورهای جستجو در اکثر مرورگرها ی

قرار میگیرد زیرا کانال ارتباطی ساده افرادی هستند که استفاده هدفمند با لینک مشخصی از اینترنت  Homepage به عنوان

، google ،bing اشخاص حرفهای از طریق همین موتورهای جستجو به عمل میآید؛ ندارند و یا حتی هر گونه جستجو برای

yahoo  و ... جستجوگرهایی هستند که با درج یک عبارت و یا حرف، بالفاصله میلیونها وب سایت که حاوی عبارت مورد نظر

وع را متناسب بامحتوای هستند را جستجو و پیدا میکنند و حتی عکس ها ، ویدئوها ، فروشگاه ها وموقعیت هرموض

جستجوشده پیداکرده وبه تفکیک دردسترس کاربرقرارمیدهند وبارقابتی که درارائه بهترومخاطب  81دارند،سوداقتصادی 

آن ها -(جداازماهیت فنی وپنهان)-پسندتر خود را نیز تضمین می کنند و این امر موجب طراحی های گوناگون گرافیکی

ی توان(و حتی باید) مشمول کپی رایت قرارداد؛البته این حمایت ها نباید به گونه ای باشد که گردیده و همین گوناگونی را م

انگیزه آفرینش اثرجدید وخالقیت را ازایده پردازان سلب نماید و اعمال محض حقوق معنوی نباید منجر به عدم تولید آثار 

یت در حقوق ایران و کنوانسیون برن درایران راجع به بررسی تطبیقی کپی را- 2-3 .فکری و عدم تبدیل ایده به بیان گردد

قانون حمایت  1348مثل قانون ثبت عالئم تجاری تا سال  8814حق تکثیر و کپی رایت علی رغم اینکه قوانین زیادی از سال 

نرمافزارهای نیز با تصویب قانون حمایت از پدید آورندگان  8819از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان را داشته ودرسال 

این موضوع دیده میشود  ٔ ەرایانهای گام مثبتی در جهت حمایت از آثار فکری برداشت، ولی همچنان ضعفهای اساسی در پیکر

در راستای این موضوع توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و تقدیم  8819که شاید با تصویب الیحهای که در سال 

ای پیوستن سریعتر به کنوانسیون برن برداشت و بسیاری از معضالت قانونی امروزی را دولت و مجلس گردید بتوان قدمی بر

محافظت از مالکیت معنوی در حل کرد؛ در خصوص کپی رایت در تعامالت جهانی، سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد برای 

ایجاد شد که معاهدات و کنوانسیونهای گوناگونی را به تصویب رسانده است، از جمله کنوانسیون برن » وایپو«تجارت به نام 

به وایپو پیوسته ولی  5118که مرتبط با کپی رایت و حفاظت از آثار ادبی و هنری است و ایران علی رغم اینکه در سال  8991

ملی و جهانی دارد، مخالفان و  7کنوانسیون برن نپیوسته است و مثل هر عمل اجتماعی و اقتصادی دیگری که ماهیت  هنوز به

موافقانی دارد؛ ذهن حقوقی و جستجوگر ناخودآگاه در هر زمان و مکانی استدااللت و افکار مردم و صاحبنظران را میشنود و 

مستقیم پیوستن به برن هستند را  غیر طور به و رایت کپی قانون وجود خالفم که کسانی ٔ ەتجزیه و تحلیل میکند و از عقید

یا دالیلی همچون وابستگی به بیگانگان و استناد به ( orginal( مواردی مانند هزینههای زیاد استفاده از نرمافزارهای اورجینال

میگویند با پذیرش کپی رایت بازار فنآوری  قاعده فقهی نفی سبیل (عدم حکومت بیگانه بر مسلمان) میتوان برشمرد؛ مخالفان

داخلی از کار میافتد و یا به نقض حریم خصوصی منجر میشود (چون با پذیرش کپی رایت، اگر نقضی از جانب یک ایرانی اتفاق 

رید ، دسترسی کمتر به علت هزینههای باالی خ)بپردازد نقضکننده ٔ ەبیفتد، کشور صاحب محصول میتواند با کشف آن به جریم

نرمافزارها و خدمات ، کتب و آثار، استفاده از آنها را محدود و بعد از مدتی انحصارِ استفاده، مانع باروی فکری میگردد؛ ولی از 

سوی دیگر باید دانست که با پذیرش کپی رایت تولیدکنندههای ایده و نرمافزارهای داخلی، نویسندگان و به طور کلی 

زیرا آنچه که فیالحال شاهد آن هستیم  میکنند پیدا تولید جهت در بیشتری ٔ ەیان انگیزتولیدکنندگان کاالهای دانش بن

نرمافزارها است و حتی اگر نگاه دینی هم  ٔ ەکپیبرداری غیر قانونی از کتب و آثار و گسترش سریع نسخههای کپی و هک شد

ین نکته هم توجه داشته باشند که استفاده بدون به مسئله کپی رایت داشته باشند و با قواعد فقهی آن را بسنجند، باید به ا

اذن و بدون پرداخت دستمزد و بهایی که یک شخص یا شرکت برای تهیه یک اثر صرف کرده است، به نوعی سرقت محسوب 

میشود و اگر نگوییم که از نظر شرعی این عمل صحیح نیست، حداقل با اخالقیات تعارض کامل دارد؛ و وقتی یک 
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نویسنده یا هنرمند ایرانی اثری تولید میکند تا بتواند با فروش آن به هزینه تولید و سودِ حداقلی دست پیدا کند،  نرمافزارنویس،

شده آن به صورت رایگان قابل دسترسی است، چگونه میتواند به ( fake( شده یا فِیک( crack( ولی نسخه خارجی کِرَک

کپی رایت و تکنولوژی - 3-3 .گردد -دی افکار منجر به عقیم شدن فکر میرقابت و شکوفایی بپردازد و آنچه که مسلم است دز

امروزه تکنولوژی دیجیتالی نه تنها تکثیر آثار دارای حق نشر را آسانتر، کم هزینهتر و با کیفیتتر از همیشه کرده است، بلکه 

(در گذشته نیز ورود  8898ده است. (لنک، امکان انتشار نامحدود نسخههای دیگری از آثار مزبور را با همان کیفیت فراهم نمو

با وجود قانون کپی رایت، مفهوم کپی با شکست  8188تکنولوژی خسارتهایی را به مفهوم کپی رایت به همراه داشت؛ در سال 

مواجه شد؛ با تغییر شرایط فنآوری (تکنولوژیکی) در یک مورد میتوان به تولید ماشینی موسیقی بدون رعایت کپی رایت بر 

روی صفحات مومی، رولهای پیانو و صفحات گرامافونها اشاره کرد و تمام این کپی کردنها (کپی در معنای آنچه در قانون کپی 

رایت بود) باید با مجوز دارندگان حق کپی رایت صورت میگرفت، در غیر این صورت این نسخهبرداری از کار تولیدکنندگان 

صورت آنالین  8تخلف از کپی رایت به ( uy.k،2015:5( .نیکی محسوب میگردیداصلی، یک تکثیر غیر قانونی در شکل مکا

 نیز وقتی اتفاق میافتد که فردی از موارد کپی رایت دیگری بدون کسب اجازه استفاده نماید، تخلف آنالین از کپی رایت توسط

)DMCA )،به عنوان تخلف توضیح داده  پوشش داده شده و در مورد دسترسی بدون مجوز یا کپی از کار کپی رایت شده

تسهیل پیشرفت و «را به  DMCA و حتی کنگره آمریکا( Salvia ،2008 :com.heroweb.www: at( .شده است

تغییر داد و تعیین محدوده اقتصادی » گسترش تجارت الکترونیک، ارتباطات، تحقیقات، پیشرفت و آموزش درعصر دیجیتال

از آنجا که قوانین مربوط به پذیرش کپی رایت ( katz, 2012( .قانون متعادل دانستتخلف در عصر دیجیتال را نیازمند یک 

به دلیل اینکه در اقتصاد دانش بنیان نقش اساسی دارد همواره مورد حمایت و توجه صاحبان اندیشه حقوقی و اقتصادی قرار 

نوشته و در آن ادعا » ی را خواهد کشتسیاست دیجیتالTPP« متنی با عنوان TPP گرفته و مایکل گیست در مخالفت با -می

 pacific Trans نموده که قوانین در موردکپی رایت و خصوصیسازی ستون اقتصاد ابداعی را شکل میدهد، اما میتواند توسط

partnership گنگ شود. )sookman, 2015 ) و به نقش مهم قوانین کپی رایت و وجود و اجرای آن در اقتصاد اشاره

مدیریت کپی رایت الکترونیک موفقیت چشمگیر تجارت الکترونیک در سالهای اخیر باعث ایجاِد انفجاری -1-3-3 .نموده است

به عنوان یکی ازمنابع اصلی رشد در » محتوا«درکسب اطالعات ومحصوالت سرگرمیساز ازطریق اینترنت شده است. این توزیع 

مورد حفاظت ازحق مالک به وجود آورده است؛ نگرانیها در مورد هایی در  -اینترنت درسالهای پیشرو ادامه داشته و نگرانی

کارایی سیستم کپی رایت در محیط دیجیتال باعث شده که تهیهکنندگان به دنبال استراتژیها و راهکارهای آلترناتیو 

لعات، شامل عناصر (جایگزین) حفاظتی باشند، این آلترناتیوها مثل حفاظت ارائه شده توسط قانون قراردادها و تکنولوژی اطا

سیستمی کامل اتوماتیک از توزیع ایمن، مدیریت حقوق، نشان دادن  (،ECMS( مهم سیستم مدیریت کپی رایت الکترونیک

 :Hugenholtz, 2000( .و پرداخت برای محتویاتی است که از لحاظ کپی رایت حفاظت شده و رو به رشد میباشند، هستند

com.wklawbusiness: at)ECMS قع احراز هویت ماده مورد حمایت و ثبت استفاده از این نوع ماده را به وسیله در وا

سیگنالهای شناسایی هویت دیجیتال که در صفحات صوتی، فیلم و غیره گنجانده شده است را میسر میکند. (ترمینولوژی 

محیط اینترنت و گسترش روز  البته با توجه به پویایی ( net.systemgroup: atحقوق مالکیت فکری و فناوری اطالعات، 

افزون تجارت الکترونیک و از سوی دیگر ازدیاد راههای نقض کپی رایت در این محیط هر نوع مدیریت و متدی در دورهای 

خاص درخشش پیدا میکند و بعد از مدتی قابلیت اولیه خود را از دست میدهد و حفظ کپی رایت عالوه بر فرهنگسازی قوی و 

مصادیق حقوقی و - 5 .از به راهکاری پیشگیرانه از نقض دارد تا مدیریتی حین اجرایی و قوانینی بعد از نقضگسترده، بیشتر نی

به تناسب گسترش استفاده از اینترنت در امور تجارتی، آموزشی، اطالعرسانی و ... در  9فنی نقض کپی رایت در محیط اینترنت 
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ی سایبری، امکان نقض حقوق از جنبههای گوناگون حقوقی و فنی نیز در کنار رفاه حاصل از سرعت، دقت و به روز بودن فضا

نقض حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی در میان اقسام -1-5 :این محیط وجود دارد که در این بخش به آن میپردازیم

حق مؤلف و کپی رایت حقوق معنوی حق سرپرستی اثر و حق احترام به اثر، به طور مشترک در اکثر نظامهای حمایتی اعم از 

 :حق احترام به اثر -1-1-5 :مورد قبول قرار گرفته است.در واقع بیشترین آسیبها در فضای مجازی به این دو حق وارد میشود

موضوع مهم در مورد احترام به نام،عنوان و سمت پدید آورنده، این است که پدید آورنده یا پدید آورندگان مورد شناسایی قرار 

ی، قبل از هر چیز این مسئله اهمیت دارد که با استفاده از کادربندی یا رابطهای فوق متنی عنوان یا سمت پدید گیرند؛ یعن

سایت  -(و با روشهای طراحی وب8811آورنده استتار نشود و به عبارت دیگر عنوان و نام سایت مقصد مشخص باشد.(زرکالم، 

حق سرپرستی اثر ایجاد یک رابط - 2-1-5 .نگردد پنهان و فراموش اثر اصلی ٔ ەیا وبالگ و ایدههای فنی و گرافیکی،پدید آورند

فوق متنی، میتواند مشکالتی را از حیث حق احترام به اثر به وجود آورد.در واقع داخل کردن یک اثر در محیط 

پژوهشی «ک اثر الکترونیکی،عنصری است که در تشخیص حق احترام به اثر نقش اساسی دارد.دادگاههای فرانسه انتشار ی

در یک نمایش رایگان و در میان تعداد زیادی اوراق تبلیغاتی با تغییر شرایط ارائه اثر و نیز انتشار مجدد اثر با حذف » مستند

صفحات اول و دیباچه انتخابی توسط پدید آورنده را، نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان تلقی کردهاند.این اعمال ممکن است 

 رابط وجود ٔ ەاتفاق بیفتد،به ویژه زمانی که رابطهای فوق متنی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیج در فضای مجازی نیز

ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و ... بین سایتی که از کادربندی استفاده میکند و متون و تصاویری که این سایت حامل آنهاست، 

 851ط ممکن است نقض حق سرپرستی اثر تلقی شود.(همان: ضروری تشخیص داده شده است به نحوی که فقدان این ارتبا

(و به نظر میرسد عالوه بر مسئولیتی که تحت قانونها و نظامهای حمایتی مالکیت فکری به نقضکننده حق سرپرستی اثر وارد 

ری در فضای نقض فنی حقوق مالکیت فک-2-5 .میشود،میتوان وی را از نظر قوانین مسئولیت مدنی نیز تحت تعقیب قرار داد

در کنار نقاط قوت بیشمار فضای اینترنت، به علت وجود اشخاص سودجو در همین بستر امکان هک، کالهبرداری،  10مجازی 

سرقت، جعل، جرائم غیر اخالقی، خیانت در امانت و ... به صورت اینترنتی هم وجود دارد؛ در ادامه به تعدادی از مصادیق نقض 

یتهای فکری در فضای سایبری اشاره میکنیم که عالوه بر اختالل در سیستم بر خط فضای کپی رایت و سایر حقوق مالک

 .مجازی، به امنیت این فضا که از ارکان اصلی استفاده و بخصوص تجارت در این محیط است لطمه وارد میکنند

)Metatag(آن با خود جستجوهای در اریکب حداقل اینترنت کاربران ٔ ەمتاتگ مسئلهای است که احتماالً هم 2-5-8-متاتگ 

 فروش« مثل ارتباط بی کامالً سایت یک و است بوده »موتور روغن« جستجو مورد ٔ ەواژ کنید فرض نمودهاند، برخورد

 تنظیمات در را »موتور روغن« دیگری ٔ ەآمار بازدید یا برای دیده شدن یا هر انگیز بردن باال برای »پولیشی عروسکهای

 سایت جمله از گوناگون نتایج به »موتور روغن« ٔ ەاست و شخص با جستجوی واژ داده قرار جستجو و سرچ برای خود وبسایت

در توضیح فرمینگ میتوان گفت که گاه کاربر  2-5-5-فورمینگ)forming( .شود -می هدایت »پولیشی عروسکهای فروش«

تصویری در آن سایت مورد نظر به پایگاه یا صفحه  وارد یک سایت اینترنتی یا پایگاه داده میشود و با کلیک کردن روی کلمه یا

دیگری وارد میشود،بدون اینکه خود شخص متوجه این موضوع شود و با این ترفند و شیوه،دارنده پایگاه اولی از امکانات 

ید، بارگذاری آثار دیگران همانطور که از عنوان آن برمیآ- 3-2-5 .دیگران به صورت رایگان و بی اذن استفاده میکند

نسخهبرداری و کپی کردن آثاری است که توسط اشخاص در فضای اینترنت قرار گرفته است، البته در این خصوص همیشه 

ذن و اباحه در استفاده ا ٔ ەبحث بوده است که به صرف قرار دادن یک محتوا توسط شخصی در اینترنت را آیا میتوان به منزل

سوب کرد یا نه؟ آیا این مسئله مصداق نقض کپی رایت هست یا نه؟! (مشابه بحث قلمداد نمود و کپیبرداری از آن را مجاز مح
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اذن در استفاده و بارگذاری آثار دیگران، به دلیل اینکه خود اشخاص اطالعات یا مطالب و ... را در اینترنت بارگذاری کردهاند؛ 

ـ نک: مقاله پیونددهی در وب جهانی و تأثیر آن در خصوص پیونددهی و لینکها در اینترنت مطرح است که برای مطالعه بیشتر 

بر کپی رایت، دکتر مصطفی بختیاروند، هشتمین همایش ملی و دومین همایش بینالمللی و سومین نمایشگاه تخصصی تجارت 

کشینگ مسئلهای است که با کانکت  11ذخیره در حافظه سهاللوصول (caching( کشینگ- 4-2-5 )و اقتصاد الکترونیکی

اتصال هر کاربر اینترنت به این شبکه و با دریافت یا حتی مشاهده یک فایل یا صفحه و ... اطالعات آن فایل یا صفحه تا شدن و 

دستگاهی که با آن به اینترنت وصل شده باقی میماند، این موضوع به گونهای مشهود است که امروزه تمامی  cache مدتی در

صال به اینترنت را دارند، بعد از مدتی سرعت اولیه خود را از دست میدهند و با پاک دستگاههای تلفن همراه نیز که قابلیت ات

ارائه اطالعات پایگاه دیگران شاید -5-2-5 .دستگاه، این حافظه آزادتر میشود و سرعت مجدداً بهبود پیدا میکند cache کردن

ما تبلیغات مختلفی آمده و یا حتی به شماره تلفن تمامی ما با این موضوع مواجه شده باشیم که به صندوق پست الکترونیکی 

همراه ما پیامهای تبلیغاتی ارسال شده که مرتبط با فرضاً آخرین ثبتنام آزمون خاصی بوده که انجام دادهایم و یا در خصوص 

ایم و نظیر مطالب مشابه وبالگی بوده که برای آن نظر و دیدگاه ثبت نمودهایم و مشخصات درخواستی را در آن درج نموده

همین انتقال اطالعات و مشخصات در سایتها و وبالگها نیز بعضاً اتفاق میافتد و میتوان آن را گاهاً به تناسب حالت و وضعیت از 

مصادیق نقض کپی رایت نیز قلمداد کرد؛ مثالی که در خصوص پیامکها و ایمیلهای مزاحم آورده شده را مورد مسئله 

یا درب پشتی میگویند و به همراه یک « backdoor« هم میتواند اتفاق بیفتد، که به این روش» دسترسی به اسرار دیگران«

نرمافزار یا برنامه در حال اجرا، فایلی ضمیمه میشود که میتواند اطالعاتی که مورد نظر برنامهنویس بوده را کشف و منتقل کند 

دههای تجاری یا غیر تجاری نمایند، که خود نوعی هک کردن و از این طریق فرضاً سلیقه کاربر را شناسایی و از آن استفا

)؛ البته برای کنترل و پیشگیری از وقوع این موارد نیاز به یک  8894محسوب میگردد (با اقتباس و اضافات: صادقی نشاط، 

لکترونیکی و ثبت نام دارد، هستیم؛ چرا که هر دو در بستر ا» مدیریت هویت الکترونیکی«مدیریت الکترونیکی مشابه آنچه 

اطالعات هویتی اتفاق میافتد و همانطور که هر بار شخصی با هدف دسترسی به خدمات و ... نام و مشخصات خود را در پایگاه 

اینترنت مربوطه ثبت میکند، یک هویت الکترونیکی ایجاد میکند، در اینجا نیز شخص در جهت انجام اعمال ضروری یا 

ئه اطالعات خود نموده و یک هویت را به ثبت الکترونیکی رسانده است و از سوی دیگر آن پایگاه خواستههای خود اقدام به ارا

... نیز خود  و نظرات اخذ و اطالعات ارائه خدمات، ثبتنام، عنوان به چه طریق، هر به اطالعات ٔ ەارائه دهنده خدمت یا پذیرند

ت هویت برای عرضه کننده، امنیتی رو به تزاید، سهولت فوقالعاده امتیازات مدیری« .دارای هویت الکترونیکی ـ اینترنتی است

(زیرا  8891(زرکالم، » در رعایت مقررات، قابلیت انعطاف بسیار در تجارت و برای کاربر دسترسی آسان به اطالعات خواهد بود.

در محیط الکترونیکی اینترنت و به  نیاز به حفظ اطالعات و امنیت زیر ساختها و تأمین و کسب اعتماد کاربر و حتی کارپردازان

خصوص در تجارت الکترونیک به دلیل مسائل مادی به طور ویژهای وجود دارد؛ در خصوص کپی رایت نیز به دلیل اینکه 

تولیدکننده و مصرفکننده هر دو یک ابزار دارند، صرف تدوین قوانین برای تعامالت کفایت نمیکند، بلکه یک مدیریت 

شده را برای پیشگیری از وقوع نقض و جرم میطلبد . (سعیده  12ازرسی دورهای و زمانبندی استراتژیک و یک ب

(زیرا میتوان گفت هکرها نیز تنها از طریق همین ضعف مدیریتی و تشابه بستر الکترونیکی و وجود سختافزار و  8892احمدی،

نتیجه حفظ کپی رایت به عنوان -6 .ایت و ... میشوندنرمافزار مشابه کارپرداز و کاربر موفق به نقض حقوق و هک و نقض کپی ر

یک نظام مهم حمایتی از مصرفکننده و تولیدکننده در عرصه تجارت الکترونیک وقتی عماًل به صورت موفق به اجرا در میآید 

 تجارت ٔ ەبه عرصکه با توجه به نیاز استفاده از اینترنت و با توجه به ساختار الکترونیکی و پر سرعت سیستمهای ورودکننده 

ضمانت اجراهای پسا اجرایی  و هوشمند پیشگیرانه قواعد تا گیرد، صورت الکترونیک خود جنس از امکاناتی از الکترونیک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3723 

 

داشته و در کنار قواعد اصولی و حقوقی مورد اجرا در کشورهای جهان اول که سالهاست این راه را طی طریق نمودهاند قرار 

پیشکسوتان بوده و حاصلی جز یکجا  تجربه از استفاده عدم بلکه نمیگردد محسوب اختراع دوچرخه، ٔ ەگیرند، زیرا ساختن دوبار

کپی رایت در تجارت الکترونیک و مدیریت فنی و حقوقی آن در «احمدی، سعیده ،مقاله -1منابع  .ماندن در پی نخواهد داشت

 2 8892مایش وزارت صنعت و معدن و تجارت گرگان ، ،(اولین همای ملی تجارت التکترونیک ه 8892، (»دوران پسا تحریم

 3 .48،(ایجاب و قبول معامالت الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوق دانشکده شهید بهشتی، شماره  8812السان، مصطفی (.

 4 .،(حقوق مالکیت معنوی (حقوق مالکیت ادبی، هنری، فنی)، ج اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان 8811امامی، اسداهلل (.

،(اعتمادسازی در تجارت الکترونیک (مسائل حقوقی مرتبط با استفاده بینالمللی از شیوههای گواهی و  8891آنسیترال (.

امضای الکترونیکی، ترجمه: زرکالم، ستار، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (این کتاب ترجمهای از 

،(انعقاد قرارداد  8891بختیاروند، مصطفی (. 5 ).لل متحد (آنسیترال) استتألیف: کمیسیون تجارت بینالمللی سازمان م

ترمینولوژی . 6 13 48شماره،  1.الکترونیک و حمایت از مصرفکننده، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

 intellectual/net.systemgroup.www- حقوق مالکیت فکری و فناوری اطالعات، قابل دسترسی در

.property/terminology 7 .) سازمان ملل متحده  5112،(حقوق تجارت الکترونیکی: بررسی عهدنامه  8811رضایی، علی

،(حقوق  8811زرکالم، ستار (. 8 .درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، تهران: انتشارات میزان

،(مدلهای  8811زرگر، محمود (. 9 .مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههامالکیت ادبی و هنری، تهران: سازمان 
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Abstract 

IT e-commerce as one of the main indicators of traditional trade barriers eliminated a trade 
And caused the expansion of global trade and improve communication ,As well as a national 

and international economic prosperity. Retain copyright as a system of consumer protection 

and manufacturers in the field of e-commerce will be a crucial issue, But since; despite the 

legislation, as well as various organizations and conventions in the field of copyright 

violations is still not resolved.In this study has tried to analyze the issue of copyright And its 

position in e-commerce and technological space today,As well as to provide solutions and 

manage instances of copyright violations to be addressed professionally. 

 

Key words: copyright, e-commerce, intellectual property rights, security. 
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