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 ها در اختیار شما کامپیوتر

 ها افزار ت رایگان و مطمئن و نرمبه اینترن  کامپیوتر به صورت آزاد در دسترس شما هستند. دسترسی ۷۰۰شهر تقریبا   های عمومی در کتابخانه
 باشد.  )بزرگساالن، کودکان، ...( امکان پذیر می مراجعینمتناسب با ، متن و رتوش عکس(  )ویرایش

 

 های در دسترس آزاد کامپیوتر

 ریبرای مراجعین گذ

دقیقه و بدون نیاز به ثبت نام در دسترس قرار  ۱۵شوند، به مدت   ری" نامیده میکه "گذ  هایی هر پاریس، کامپیوترهای عمومی ش در کلیه کتابخانه
 دارند.

 برای افراد عضو

سال به باال است و استفاده از  ۱۲های "بزرگساالن" برای افراد  ها در دسترس کسانی است که کارت عضویت معتبر داشته باشند. کامپیوتر کامپیوتر
 باشد.  سال جایز نمی ۱۸های "جوان" توسط افراد باالی  کامپیوتر

 شناسائی

های عمومی شهر پاریس به شما داده  وشته شده و هنگام ثبت نام در کتابخانهشماره شناسایی شمارٔه کاربری است که روی کارت عضویت شخصی ن
 (.۱۶۰۲۱۹۷۹ : باشد )مثال  رمز عبور تاریخ تولد شما، روز ماه سال چسبیده به هم می شده است.

 مدت زمان استفاده

 دو مدت زمان استفاده وجود دارد :

  شنبه تا یکشنبه  ساعت در روز از سه ۲  سال به باال : ۱۲از  -

  شنبه تا یکشنبه  ساعت در روز از سه ۱سال :  ۱۲زیر  -

 رزرو کردن کامپیوتر

ها به زودی بر روی این صفحه در اختیار گذاشته  ، در چند کتابخانه بخش رزرو کامپیوتر در نظر گرفته شده است. لیست این کتابخانه۲۰۱۵از پاییز 
 باشد.  ابل رزرو، بدون رزرو هم در دسترس هستند و شرایط استفاده از آنها به همان ترتیب میقهای  خواهد شد. کامپیوتر

 باشد.  ز تاریخ استفاده امکان پذیر میروز قبل ا ۱۴رزرو کامپیوتر 

 معلق خواهد شد. آن شخص رزرو انجام بگیرد و از آن استفاده نشود، استفاده از این سرویس به طور موقت برای ۳هفته اگر  ۴  در طی 

 برای اطالعات بیشتر راجع به رزرو کامپیوتر به کتابخانه خود مراجعه کنید.

 

 خدمات

 رد زیر اشاره کرد :اتوان به مو ها می شده برای کامپیوتراز میان خدمات پیشنهاد 



 اتصال به اینترنت مطمئن و با سرعت باال. -

 ( Libre Officeهای نامه نگاری، صفحه گسترده و غیره ) مثل لیبر آفیس نرم افزار -

 ( ، شیمی ه شناسی، ویدئویی، ستار ، رتوش تصویر، موسیقی های مختلف )طراحی های رایگان در زمینه نرم افزار-

.باشد  پرینتر در دسترس نمی  امکان ضبط کار بر روی حافظه فلش مموری یا انتقال آن توسط ایمیل وجود دارد ولی  

های شهر پاریس کتابخانه  های عمومی تعهد استفاده کنندگان کامپیوتر  

های شهر پاریس پیروی  استفاده کنندگان آن میبایستی از قوانین کتابخانههای شهر پاریس هستند،  های عمومی از خدمات ارائه شده در کتابخانه کامپیوتر

 کنند.

های شکننده و حساس مثل : صفحه کامپیوتر، صفحه  خصوص قسمتبشود در حفظ وسایل در اختیار خود کوشا باشند   از استفاده کنندگان تقاضا می

 کلید، ماوس و گوشی.

که :  بایستی  ه نمیهر نوع کامپیوتری که باشد، استفاده کنند  

 قطع یا وصل کند. دهد را  که اجزای مختلف کامپیوتر را به هم اتصال می  هایی های برق و یا کابل کابل - 

تی مناسب خود داخل شود و یا گوشی صوکند تا تجهیزات شخصی خود را به کامپیوتر وصل کند، به غیر از حافظه فلش مموری که باید در جای   سعی -
 شود. گذاشته در جای مناسبکه باید 

 که باشد عوض کند.  شکلی هرافزاری کامپیوتر را به  تالش کند تا پیکر بندی سخت افزاری یا نرم -

  پیدا کند که از طرف کتابخانه پیشنهاد نشده اند.  ها یا منابعی دسترسی کند به بخش  سعی -

 ارتباط هستند را به کار بیندازد.  های در دسترس بی که با برنامه کامپیوتری را های برنامهرا نصب کند و یا  های کامپیوتری دیگری کند برنامه  سعی-

 کند به تجهیزات دیگری که کامپیوتر در شبکه به آنها متصل است دستیابی پیدا کند.  سعی -

 های کار گذاشته شده را بشکند. کند تا فیلتر  سعی-

 

 شناسایی دارند نباید : که نیاز به شمارهٔ   هایی بر روی کامپیوتر

 از شماره شناسائی شخص دیگری استفاده کرد. -

 به شخص دیگری اجازه داد که از شمارٔه شناسائی ما استفاده کند.-

 گواهی معلولیت شنوایی یا بینائی که الزمه استفاده از این تجهیزات است. داشتن بدون تقاضای استفاده از تجهیزات خاص را کرد-

. ز اتمام وقت خود پست را آزاد کندکه نیاز به شمارٔه شناسایی ندارند باید پس ا  هایی کامپیوتراز  استفاده کننده شخص   

 و مقرراتی  قانونی آئین نامه های

نکردنشان ای از قوانین و مقرراتی است که رعایت  مجموعه های شهر پاریس، به عنوان سیستم کامپیوتری، تحت نظر ای کتابخانه سیستم رسانه
 :را در پیش دارد که میتواند از پرداخت جریمه تا حکم زندان را شامل شود.  هایی مجازات

 یاد آوری کنیم که قوانین از جمله برای مورد ذیل در نظر گرفته شده اند :

های پر خشونت، پورنوگرافی  که از سایتباشد، قدغن است   های شهر پاریس برای همه آزاد می حمایت از کودکان : از آنجایی که ورود به کتابخانه-
از این نوع   هایی است که بازدید از سایت  بوده و ممکن است که از طرف کودکان دیده شود بازدید کرد. بدیهی  شان انسانی  که بر ضد    یاهر گونه سایتی

 قانون جزائی( ۲۴-۲۲۷، ۲۳-۲۲۷های  گرفت. )بندقرار خواهد   سیرآن هستند از طرف قانون به صورت جزائی مورد بر  که کودکان سوژه اصلی



سیستم را مختل و یا عوض   موردی است که به صورت تقلبی به بخش یا ک ل یک سیستم وارد شد و در آن ماند )...( عملکرد یک تقلب کامپیوتری : "
ها را به  شوند. " این جرایم همان جزا  اعمال جرم شناخته میهای آنرا وارد کرد، تغییر داد و یا حذف کرد"، تمامی آن  کرد )...( به صورت تقلبی داده

 قانون جزائی( ۷تا  ۱-۳۲۳های  د". )بندندنبال دار

کند. به غیر از یک استفاده کامال   به حقوق مولف را مجازات می نامجاز  هر گونه دست یابی  و بطور کلی جعل ،حق تألیف : قانون مالکیت فکری
 باشد.  ران آن غیر قانونی میااثر یا خلق فکری بدون رضایت کامل نویسنده آن و یا حق د، استفاده از یک  شخصی

 مراجعینرفتار و   های عمومی آیین نامه استفاده کامپیوتر

ل  ناش  د به هر طریقی نظر یا مقررات را منحرف کند ممکن است که دسترسینکن  ذکر شده را رعایت نکند و سعی که شرایط استفادهی مراجعین به ک 
های  های شهر پاریس ممنوع شود، عالوه بر اینکه ممکن است مورد پیگرد به کتابخانه نشا دوهای عمومی شهر پاریس و یا ور خانههای کتاب کامپیوتر

 دیگری هم قرار بگیرد )تشکیل شکایت(.

 

 


