قوانین تولید محتوا در پلتفرم فانوکس

نسخه ۱

قانون اساسی و اصلی
با توجه به رسالت فانوکس که ،پلتفرم چند منظوره برای آموزش و یادگیری علم میباشد .اگر بخواهیم دستهبندی
برای موضوعیّت آموزشها در نظر بگیریم هر موضوع علمی و کاربردی میتواند به عنوان محتوای تولیدی پذیرش
شود .محتوا باید تابع قوانین جمهوری اسالمی تحتِ شرایط ذکر شده در بخش (ضوابط نظارت بر محتوا) تولید و
نشر شود.

دستهبندی کلی موضوعات علمی و کاربردی
• علوم رایانه
 oبرنامهنویسی
 oطراحی و گرافیک
 oآموزش نرمافزارهای مختلف
 oآموزش سختافزار
 oرباتیک و هوشمصنوعی
• علوم پایه
 oریاضی
 oفیزیک
 oشیمی
 oعلوم مهندسی و نرمافزارهای تخصصی
• هنر
 oآموزش هنرهای دیداری و شنیداری
 oآموزشهنرهای ورزشی
 oآموزش عکاسی
 oآموزش آشپزی

• مباحث روانشناسی ،ذهنی و فکری
• مباحث مربوط به کسب و کار
• مباحث پزشکی و امدادرسانی
• احکام و علوم دینی
• مستند
 oعلمی
 oطبیعتگردی
این دستهبندی بنا به نیاز جامعه بهروزرسانی و تکمیل خواهد میشود .همچنین موارد نوشته شده همهی شاخهها
و زیرشاخههای موجود نیست ،بلکه کلیترین مباحثی است که میتوان در نظر گرفت و مباحث مرتبط و تلفیقی
از این شاخههای ذکر شده نیز قابل قبول میباشد.

قوانین تأیید ناشر (تولید کنندهی محتوا)
استاندارد و چهارچوب قوانین فانوکس بر خالف بسترهای آموزشی رایج کامالً متفاوت و تأکید بر نشر محتوای با
کیفیت است .بنابراین ،سیستم نظارت بر محتوای فانوکس هر محتوایی را نمیپذیرد.
• اساتید و تولید کنندگان موظف هستند تا مطابق با چهارچوب و استانداردهای فانوکس ،محتوای خود را
نشر دهند؛ با توجه به این موضوع ،قبل از تولید محتوا و یا درخواست میزبانیِ آموزش در پلتفرم ،باید
دقت کنید که محتوا حتماً اعتبار کافی از لحاظ کیفیت و مالکیت را داشته باشد .بنابراین اگر آموزشی که
قصد نشر آن را دارید فاقد موارد ذکر شده باشد و یا اگر صاحب امتیاز آن مطابق با مدارک ارائه شده
نباشد ،به هیچ عنوان در پلتفرم فانوکس منتشر نخواهد شد.
• روزمه و تواناییِ فردیِ اساتید و ناشران باید مطابق آموزش باشد.
• نحوهی گفتار و بیان الزم است ،مطابق استانداردهای حرفهای باشد.
• تسلط بر زبان رسمی کشور (زبان فارسی) اجباری است ،در صورتی که آموزش با اهداف بینالمللی به
زبان خارجی نشر میشود میبایست آن را به زبان انگلیسیِ روان نشر دهید .توجه داشته باشید که در
حسابهای ویژه امکان نشر محتوا با زیرنویس امکانپذیر خواهد بود.
• در جهت حفظ جایگاه زبان فارسی ،از اصطالحات فنی با معادل فارسی مناسب آن استفاده شود ،برای
مثال به جمالت زیر دقت کنید:
 oسالم ،من دولوپر وِب هستم.

 oسالم ،من توسعهدهندهی وِبسایت هستم.
 oبرای فراخوانی فانکشن در کانستراکتور باید به این روش اقدام کنیم.
 oبرای فراخوانی تابع در سازنده باید به این روش اقدام کنیم.

استانداردهای مورد نیاز برای محتواهای تولیدی
• محتوا به صورت فیلم
 .1تمام آموزشهایی که نیازمند ضبط از صفحهی نمایش هستند میبایستی وضوح صفحه را حداقل
به صورت پیشفرض روی ابعاد  ۷۲۰ * ۱۲۸۰تنظیم کرده و با هر نرمافزار ضبطی ()Recorder
ترجیحاً نرمافزار  Camtasiaاقدام به ضبط فایل آموزش کنند .فایل باید با قالب  aviضبط
شود.
 .2تمام فیلمهایِ آموزش باید کیفیت  1080p Full HDدر ابعاد ( )1920 x 1080داشته
باشند .البته به لطف پخشکنندهی چندرسانهای اختصاصی در فانوکس امکان پخش کیفیتهای
 2160pدر قالب  4kنیز امکانپذیر است که بخشی از ویژگیهای ( )Premiumمیباشد.
فانوکس برای اولین بار در ایران است که از قالب  4kبه صورت آنالین پشتیبانی میکند و در
این زمینه پیش قدم بوده و حرفی برای گفتن دارد.
 .3ما حداکثر کیفیت ضبط و پشتیبانی از طریق سیستم پخش کننده را بر روی  4kاعمال کردهایم
تا سیستم از حداکثر کیفیتهای کنونی پشتیبانی کند ،اما با توجه به سرعت اینترنت به صورت
خودکار و یا دستی از طرف کاربر قابل تنظیم بر روی وضوحهای پایینتر مانند  ۴۸۰و حتی ۳۶۰
نیز میباشد .بنابراین مکانیزم خودکار و دستی قابل تنظیم بر اساس کیفیت اصلی خواهد بود.
توجه داشته باشید که کیفیتهای پیشفرض آموزشها بر روی استاندارد  ۷۲۰و  ۱۰۸۰قابل
پخش هستند و انتخاب وضوحهای باالتر و پایینتر بستگی به سرعت اینترنت برای بهبود پخش
و حتی افزایش کیفیت آن بر روی  4kبستگی به سختافزار و مانیتور شما است .نرمافزار خود
در صورت پشتیبانی از این ویژگی آن را ارائه خواهد داد.
 .4استانداردهای فایلهای ویدیو که در سیستم پخش فانوکس قابل پشتیبانی است:
کیفیت ها

ابعاد مجاز

مقیاس بیتریت

فریم ریت

4K Ultra HD

۳۸۴۰ * ۲۱۶۰

۳۴۰۰۰ - ۱۳۰۰۰

۳۰

2K HD

۲۵۶۰ * ۱۴۴۰

۱۳۰۰۰ - ۶۰۰۰

۳۰

Full HD - 1080

۱۹۲۰ * ۱۰۸۰

۶۰۰۰ - ۳۰۰۰

۳۰

HD - 720

۱۲۸۰ * ۷۲۰

۴۰۰۰ - ۱۵۰۰

۳۰

480p

۸۵۴ * ۴۸۰

۲۰۰۰ - ۵۰۰

۳۰

360p

۶۴۰ * ۳۶۰

۱۰۰۰ - ۴۰۰

۳۰

 .5فیلمهای آموزشی انحصاری فانوکس اگر به صورت ضبط از صفحه نمایش هستند بایستی بر روی
صفحهی دسکتاپ ،تصویر مربوطه با لوگویِ فانوکس را بدون هیچ آیکون دیگری قرار داده و
محیط آموزشی خود را تبیین کنند .شخص آموزگار اگر نیاز به توضیحات بصری باشد باید با
س (پوشش) مخصوص فانوکس و پیکسل این پلتفرم اقدام به ضبط فیلم کند.
لبا ِ
 .6فیلمهای آموزشی انحصاری فانوکس باید با تمام استانداردهای مکتوب تعریف شده مطابقت
داشته و در صورت عدم توانایی در ضبط ،تیم استودیو فانوکس اقدام به ضبط خواهد نمود.
 .7تمامی آموزگاران برای معرفی دورهی خود میبایستی  ۱الی  ۳دقیقه توضیحات به صورت فیلم
ارائه دهند .همچنین به مدت  ۳۰ثانیه الی  ۱دقیقه تشکر و قدردانی نسبت به حضور
شرکتکنندگان در دوره برای اختتامیه دوره بایستی توسط آموزگار ضبط گردد .تمامی این موارد
برای فیلمهای آموزشی انحصاری فانوکس توسط تیم استودیو فانوکس و در استودیو این پلتفرم
صورت خواهد گرفت.
• محتوا به صورت صوت
تمامی فایلهای صوتی باید با فرمت خام پس از ضبط توسط ضبط کننده برای بارگذاری در فانوکس
ارسال گردند.
• محتوا به صورت متن
تمامی فایلهای متنی میبایستی بعد از ویراستاری ،توسط موتور نوشتاری  LateXپردازش شده و با
فرمت  PDFارائه گردند .در صورت نیاز به ویراستاری و تبدیل فایلهای متنی  Office Wordبه کد
 LateXاین عمل توسط تیم تولید محتوای فانوکس صورت میگیرد.

ضوابط نظارت بر محتوا (بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران)
در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتال با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا و پیشگیری از نشر
محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال را معین میکند تا از فضای سالم و سازنده نشر
دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید .انتشار محتوای دیجیتال که به شرح زیر مخل به مبانی اسالم و حقوق
عمومی باشد ،ممنوع است:

•

انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسالمی و اهانت به اسالم و مقدسات آن.

•

تخریب هویت ملی و تمسخر باورها ،آیینها و زبانهای قومی و اقلیتهای دینی.

•

ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخالقی ،اندیشـهها و جریانهای فکـری مخالف با جهان بینی اسالمی.

•

ترویج ناهنجاریهای اجتماعی ،منبهات فرهنگی و خرده فرهنگهای مغایر با ارزشهای جامعه.

•

تبلیغ و ترویج فرقههای انحرافی ،عرفانهای کاذب و سبکهای زندگی مخالف با شریعت اسالمی.

•

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خالف اخالق و عفت عمومی.

•

تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران و ضدیت با استقالل کشور.

•

تبلیغ نظامهای استکباری ،استبدادی و سلطنتی و گروههای محارب و غیر قانونی.

•

اخالل و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسالمی.

•

توهین ،تخریب ،افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون الزم است.

•

تحریک ،تطمیع ،تهدید و یا ارائه روشهای ارتکاب اعمال غیر قانونی.

•

تسهیل و ترویج روشهای ارتکاب جرایم رایانهای.

•

تحریک ،تسهیل ،دسیسه و یا تعاون بر انجام حرامهای شرعی.

•

نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی.

•

نشر اکاذیب ،محتوای خالف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.

•

انتشار محتوایی که موجب ضرر به سالمت جامعه ،خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

• موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در ماده پنجم خارج است:
o
o
o
o
o
o
o

الف  -تحقیقات علمی و استداللی در زمینه مکاتب الحادی که فاقد موضع گیریهای تبلیغی و ترویجی باشد.
ب  -تبیین مسائل مورد نیاز جامعه در زمینههای اخالقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوهی علمی
جهت آموزش ،شناخت و انتقال پیامهای مثبت و عبرت آموز.
ج  -بیان کاستیها و نارساییهای نظام جمهوری اسالمی ایران با هدف شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راه
حل مناسب و سازنده با بیانی استداللی و بدون تهمت و افتراء.
د  -نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصالح و بدون شائبه سیاسی.
ه  -طرح مواضع فکری و عملی مخالفان انقالب به منظور بررسی عالمانه.
و  -انتشار محتوای علمی و استداللی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و مخل وحدت میان اقوام و فرق
مختلف کشور نباشد.
ز :آوازها و نواهای محلی و ملودیهای آموزشی که پارهای از فرهنگهایی محلی و فولکلور محسوب شده و مغایر
با هنجارهای ایران اسالمی شناخته نشده باشد.
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