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 المحمول Martus حول مقدمة
Martus نظام على يعتمد آمن تطبيق هو المحمول Android الهواتف على للتوثيق 

 يسمح بما Benetech من Martus تقنية على بناء   تصميمه تم قد و المحمولة،

 و اإلنسان حقوق انتهاكات حول معلومات جمع بالعالم مكان أي من للمستخدمين

 .تنظيمها

 

 النص،—الميدان من الحاسمة البيانات إرسال للمستخدمين ولالمحمMartus  تطبيق يتيح

 ببرنامج الخاصة اآلمنة الخوادم من شبكة إلى—الفيديو و الصوت الفوتوغرافية، الصور

Martus.  و المحمولة، األجهزة من غيرها أو المحمول الهاتف على تلقائي ا البيانات تُشفَّر و 

 .مصادرته أو سرقته أو الجهاز فقدان حالة في محمية بذلك تصبح الخادم، إلى إرسالها عند

ا، بياناته يسترجع أن تفوضه، آخر شخص أي أو للمستخدم، يمكن و  أن يمكنه كما الحق 

 Martus  عميل برنامج باستخدام ذلك و عنها، يبلغ و يحللها و المعلومات عن يبحث

Desktop به الخاص الكمبيوتر جهاز على. 

 الرئيسية المحمول Martus وظيفة

 نشرات إنشاء

 و ملخص  ا و للعنوان حقوال   تتضمن نشرات إنشاء المحمولة الهواتف لمستخدمي يمكن

 ثم .(النصية المالحظات أو الصوت أو الفيديو مالحظات و الصور مثل) نوع أي من مرفقات

 ،(Tor األداة الستخدام خيار وجود مع)  Martusبرنامج خادم إلى تُرسل و النشرات تُشفَّر

 أو التحرير من لمزيدMartus Desktop  برنامج حساب طريق عن استردادها يتم أن على

 .اآلخرين مع مشاركتها أو التقارير إعداد أو التخصيص

 

 أخرى تطبيقات من ملف إرسال

 كمرفق) Martus برنامج إلى ملف إلرسال "Martus" الرمز المستخدمون يختار أن يمكن

 .الخارجية التطبيقات من العديد في "(مشاركة" أو" )إلى إرسال" خيار طريق عن (نشرة

ا يسجلون أو فيديو أو صورة   المستخدمون يلتقط أن يمكن المثال، سبيل فعلى  صوتي ا مقطع 

 تطبيق أو االفتراضي الصور معرض داخل من Martus برنامج إلى الوسائط ملف يرسلون و

 .ائطالوس مشغل

 

https://www.torproject.org/
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 التثبيت

 المحمول Martus نظام متطلبات

 
 بنظام جهاز Android (لوحي كمبيوتر أو هاتف مثل) 2.3.4 باإلصدار يعمل 

(Gingerbread) يليه ما أو (بإصدار يوصى Jellybean 4.2 يليه ما أو) 

 برنامج من ُأرسلت التي الخاصة نشراتك استرداد أردت إذا  Martusأن فيجب ،المحمول 

 انظر .(هنا من بالتنزيل تفضل) مثبت ا Martus Desktop Client  برنامج أيض ا يكلد يكون

 .المعلومات من لمزيد" Martus Desktop  حساب إعداد"

 برنامج من ترسلها التي النشرات آخر شخص يستلمس كان إذا  Martusالمحمول، 

 و Martus Desktop على بحسابه الخاصة الوصول بشارة أمدك قد يكون أن فيجب

 .الخادم معلومات

 

 Martus Desktop  حساب إعداد

 حساب في المحمول Martus  برنامج نشرات استرداد سيجري شخص أي ينفذ أن يجب و

Martus Desktop (آخر شخص ا أو أنت كنت سواء) التالية الخطوات. 
 

 برنامج من النشرات سيسترجع الذي و Martus Desktop ببرنامج حساب إنشاء (0

Martus دليل في"( حسابك إعداد)" ه2 القسم إلى الرجوع ُيرجى و  .المحمول 

 .لمساعدتك( هنا المتوفر) Martus برنامج مستخدم

ا أعددت قد تكن لم فإذا.  Desktop Martusحساب في خادم تكوين (2  إنشاء عند خادم 

 مستخدم دليل في"( خادم اتصال إعداد)" ز2 القسم إلى الرجوع فُيرجى حسابك،

 باتصال تتعلق معلومات إلى بحاجة كنت إذا و. لمساعدتك (هنا المتوفر) Martus برنامج

  martus@benetech.org إلى إلكتروني بريد إرسال فُيرجى الخادم،

 اتصال كجهة الحساب إلضافة Martus Desktop بحساب الخاصة الوصول شارة توثيق (3

 العامة المعلومات ملف تصدير كانكفبإم بخادم، االتصال من تتمكن لم إذا و  .الخادم من

 أو) المحمول الجهاز أو الهاتف إلى نسخها و Martus Desktop  (*.mpi) لحساب

 مشاركة)" و9 القسم إلى الرجوع ُيرجى و.( المحمول جهازك إلى لنسخها لك إعطاؤها

 (هنا المتوفر) Martus برنامج مستخدم دليل في"( االتصال جهات مع الخاصة بياناتك

 .لمساعدتك

 

 المثالي فمن ،SD بطاقات يقبل Android بنظام يعمل الذي جهازك كان إذا :مالحظة

 و .جهازك داخل إلى البطاقة هذه أدخل ثم ،SD بطاقة إلى العام الحساب ملف تنقل أن

 الوصول يمكنك عنوان إلى لكترونياإل البريد عبر الملف ترسل أن بإمكانك لذلك، خالف ا

 .هناك من المرفق تنزيل و Android بنظام يعمل الذي جهازك على إليه

 

 

https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi#download
https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi#download
https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
mailto:martus@benetech.org
https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
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 المحمولMartus  إعداد

 متجر من Android بنظام يعمل الذي جهازك إلى المحمول Martus برنامج تطبيق نز ِّل (0

Google Play .بريد إرسال فُيرجى المتجر، ذلك إلى الوصول على قادر ا تكن لم إذا و 

 تطبيق إلى للوصول أخرى طرق على لتتعرف martus@benetech.org إلى إلكتروني

 .المحمول Martus برنامج

 الخاص القياسي الخصوصية بيان على الموافقة يتطلب الذي و التطبيق، ثَب ِّت (2

 إلى الوصول على الموافقة على المحمول Martus تطبيق يحصل سوف و. Androidبـ

 النشرة و الحساب ملفات لحفظ) التخزين و( الخادم إلى النشرات إلرسال) الشبكة

 .جهازك على (المشفرة

 خالل من عليه العثور يمكن أو الرئيسية، شاشتك على Martus تطبيق وضع يمكن (3

 .المحمول بجهازك الخاصة األخرى التطبيقات
 

 

mailto:martus@benetech.org
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 Martus تطبيق افتح (4

 من تأكد لألمان، و .فقط المحمولMartus  تطبيق الستخدام جديدة مرور كلمة أنشئ (5

 كلمات تقل أال يجب و .Martus Desktop على لحسابك مرور كلمات أي عن اختالفها

 .أحرف 8 عن المرور
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 المعلومات من لمزيد و .Martus بخادم اتصالك تكوين قبل Tor األداة تشغيل خيار لديك (1

 .أدناه "إضافي أمان" القسم انظر ،Tor داةاأل حول
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 .خادم ا حدد (1

 بخادم االتصال من لتتمكن االفتراضي الخادم استخدم Martus االحتياطي 

 .يدوي ا معلومات أية إدخال إلى تضطر أن دون االفتراضي

 عنوان دخالإ طريق عن بخادم باالتصال المتقدمة الخادم إعدادات لك تسمح و 

IP يدوي ا السحرية الكلمة و العام الرمز و الخادم بهذا الخاص. 
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 قد و .المحمول Martus نشرة بيانات إليه سترسل الذي االتصال جهة حساب أضف (8

 .Martus Desktop ببرنامج الخاص حسابك هذه االتصال جهة تكون

 جهة إضافة حدد ،الوصول شارة باستخدام حسابك إلى اتصال جهة إلضافة 

 إضافة حدد ثم االتصال، بجهة الخاصة الوصول شارة أدخل و .الخادم من اتصال

 .أخرى مرة الخادم من اتصال جهة

 الوصول لشارة المصاحب العام الرمز مراجعة طريق عن االتصال جهة من تحقق

 .نعم حدد ثم االتصال، بجهة الخاصة

 نامجلبر العامة المعلومات ملف من اتصال جهة إلضافة Martus Desktop  (*.mpi)، 

 Martus حساب ملف اختيار حدد ثم ،ملفال من اتصال جهة استيراد حدد

Desktop (.mpi)، ببرنامج الخاص العامة المعلومات ملف اختر و  Martus 

Desktop  تصديره تم الذي (*.mpi) ملفات مستكشف باستخدام Android من 

 SD بطاقة محتويات في النظر المضمن تالملفا لمستكشف فقط يمكن و .اختيارك

 .فقط

 .موافق حدد ثم ، Martus Desktopحسابال عام رمز أدخل
 

 بياناتك مشاركة)" و9 القسم في" منها التحقق و االتصال جهات إضافة" إلى الرجوع ُيرجى

 .لمساعدتك (هنا المتوفر) Martus مستخدم دليل من "(االتصال جهات مع الخاصة
 

 
 

 استخدام تم إذا ألنه االتصال؛ لجهة الصحيحة المعلومات أدخلت قد أنك من التأكد ُيرجى

 شخص الجهاز هذا يحمل ها التي البيانات يستلم فربما االتصال، لجهة الخاطئة المعلومات

 .تقصده الذي مستلمك خالف آخر

https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
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 اختياري إعداد

 :بالقائمة اإلعدادات شاشة على اإلضافية ياراتالخ بعض لديك

 إعادة إلى نشاط، أي عقب منك، التطبيق فيها سيحتاج التي المدة اختر :مهلة (0

 .أقل قيمة اختر ،مان إضافيأل و .بك الخاصة المرور كلمة إدخال/الدخول تسجيل

ا عي ن :الكاتب (2  .النشرات في ككاتب تُظهره أن تريد اسم 

 في المستخدمة) نشراتك في سُتدخلها التي النص ةلغ عي ن :النشرة لغة (3

 .(Martus Desktop Client برنامج في المخططات/التقارير/البحث

 Martus برنامج نشرات إرسال يتم لن الخيار، هذا تشغيل مع :فقط Wi-Fi استخدام (4

 الجو ال بيانات خطة تستخدم لن لذا ،Wi-Fi فيه يتوفر موقع في تكن لم ما الخادم إلى

 برنامج نشرات إرسال فسيتم ُملغى، الخيار هذا كان إذا و .النشرات إلرسال ديكل

Martus باستخدام إما  Wi-Fiلديك الجو ال بيانات خطة أو. 

 إلى Martus Desktop ببرنامج االتصال جهة حساب غي ِّر :اتصال جهة تحديث (5

 .إليه نشراتك إرسال تريد الذي الحساب

 .Martus ببرنامج آخر خادم إلى نشراتك إرسال لك يتيح :الخادم تحديد (1
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 المحمول Martus استخدام

 المحمول Martus تطبيق داخل من نشرات إرسال

 

 .الحال في فارغة جديدة نشرة تُفتح سوف و .المحمول Martus تطبيق افتح (0

 مسجل جهازك لدى كان إذا  .التلخيص و العنوان حقول في مطلوب هو كما النص أدخل (2

 .إدخاله تريد الذي النص تتحدث أن فيمكنك مفاتيحه، لوحة في للصوت

 

 .Martus Desktop حساب في النشرة استرداد بمجرد إضافية حقول إضافة يمكن و
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) المشبك رمز اختر (3 ا أرفقت إذا .مرفقات عدة أو مرفق لتحديد (  طريق عن ملف 

 ."إزالة" خيار لظهور المرفق ىعل االستمرار مع الضغط فيمكنك الخطأ،
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 في المرفقات و النص تشفير يتم و. الخادم إلى النشرة إلرسال إرسال الزر فوق انقر (4

 الملفات إزالة تتم ثم ،Martus لخادم إرسالها قبل ضغطها و Martus برنامج نشرة

 إلى جاحبن إرسالها بمجرد (الجو الة األجهزة من غيره أو) الهاتف من بالنشرة المضغوطة

 .الخادم

 

 من (لديك المعرض في الموجودة الصور مثل) األصلية المرفقات إزالة تتم ال :مالحظة

ا كنت إذا و ،Martus بواسطة المحمول جهازك  طرف من إليها الوصول إمكانية من قلق 

 حالما المحمول جهازك من إزالتها فيرجى ،(ضياعه أو الجهاز سرقة يتم كأن) ما شخص

 إضافية احتياطات اتخاذ إلى تحتاج قد و .بنجاح إرسالها تم قد النشرة أنب إعالمك يتم

 مهاجم قبل من حتى إليها الوصول يمكن ال األصلية المرفقة الملفات أن من للتأكد

 .خبير
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 أعلى اإلشعارات شريط على كذا و الشاشة على اآلمن اإلرسال تقدم حالة عرض سيتم

 .الشاشة تلك
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 على "!النشرة إرسال تم" رسالة ترى سوف ،Martus خادم إلى بنجاح النشرة إرسال عند

ا و الشاشة ا سهم   .الشاشة أعلى اإلشعارات شريط في األعلى نحو موجه 
 

 
 

 أو (سابقة نشرة إرسال فيه يتم الذي الوقت في حتى) إضافية نشرات إرسال يمكنك (5

 .Martus تطبيق من الخروج تسجيل

 الخادم، باتصال تتعلق مشكالت أو اإلنترنت بسبب نشرات الإرس على قادر ا تكن لم إذا (1

 الذي و) القائمة رمز أو بهاتفك القائمة زر من أخرى مرة إرسالها محاولة إعادة فيمكنك

 إعادة < النشرات إدارة تحديد طريق عن ( :الهواتف من العديد على كذلك يبدو

 و المشفرة الملفات Martus برنامج يحفظ سوف و .المرسلة غير النشرات إرسال

 إذا و .اتصال على يحتوي موقع في جودك و عند إرسالها إلعادة ألجلك المضغوطة

 إلى تحتاج فربما النشرات، إرسال يمكنه ال Martus برنامج بأن تفيد رسائل استلمت

 Martus برنامج إعدادات ضمن فقط Wi-Fi استخدام للخيار محدد ا كنت إذا مما التأكد

 كنت إذا لديك الجو ال بيانات خطة لتستخدم اإلعدادات هذه إغالق بإمكانك و لديك،

 .الحال في Martus نشرات إرسال تريد
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 أخرى تطبيقات من Martus إلى ملفات إرسال

 

 على األخرى التطبيقات معظم من مباشرة  " Martus إلى اإلرسال" بإمكانك لذلك، خالف ا و

ا الجو ال، جهازك  من العديد على كذلك يبدو والذي) ياسيالق "مشاركة" خيار مستخدم 

 .(األجهزة
 

 .المعرض من Martus إلى صورة إلرسال مثال يلي فيما
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 إضافي أمان

 

 هذا و. للنشرة الجديدة الشاشة على الموجود Tor األداة خيار بتشغيل قم ،مان إضافيأل

 الوصول لك يتيح قد و ،Martus خادم إلى نشرتك تتخذه الذي المسار تتبع من سيصع ب

ا كان إذا Martus خادم إلى  الشهادات إرسال سيجعل لكنه الحالي، موقعك من محظور 

 Tor تطبيق تشغيل بدء ذلك بعد ثم أوال ، التثبيت إلى األداة هذه على النقر سيحثك .أبطأ

Orbot  بالفعل ذلك أجريت تكن لم إذا. 
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 إلى لترجع العودة زر على تضغط أن قبل األخضر للون Orbot دائرة تتحول حتى انتظر

Martus المحمول. 
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 إضافية خيارات

 الذي) القائمة رمز المس أو الهاتف قائمة زر على اضغط اإلضافية، الخيارات هذه لمشاهدة

 .(: الهواتف من كثير في هذا مثل يبدو
 

 
 

 بي الخاص الحساب إدارة (0

 التي و لحسابك الوصول شارة عرض إمكانية لك تتيح :الوصول شارة عرض ( أ

 منك "التحقق" و إلضافتك Martus Desktop حساب طريق عن استخدامها يمكن

 .الخادم من موثوقة اتصال كجهة

 الجهاز من حسابك ملفات و مرسلة غير معلومات أي إلزالة :حسابي حذف ( ب

 لتشغيل جهازك على جديد حساب إنشاء عليك سيتعين ذلك، تنفيذ بعد و .الجو ال

 .المحمول Martus مجبرنا

 المحمول Martus ببرنامج حسابك على التعرف لك يتيح :العام الرمز عرض ( ت

 .إصالحها و األخطاء استكشاف و التحقق ألغراض
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 المعلومات ملف أرسل :اإللكتروني البريد عبر العام الحساب معرف إرسال ( ث

 (ي اافتراض "Mobile_Public_Account_ID.mpi" يسمى الذي و) بحسابك الخاص

 .إلكتروني بريد في كمرفق

 الخاص المعلومات ملف أرسل :نشرة في العام الحساب معر ِّف إرسال ( ج

 كمرفق (افتراضي ا "Mobile_Public_Account_ID.mpi" يسمى الذي و) بحسابك

 .Martus نشرة إلى

 و) بحسابك الخاص المعلومات ملف حفظ سيتم :العام الحساب معر ِّف تصدير ( ح

 على محدد موقع في (افتراضي ا "Mobile_Public_Account_ID.mpi" يسمى الذي

 .هاتفك

 ستتيح بخادم، االتصال من Martus Desktop حساب يتمكن لم إذا :مالحظة

 بدون موثوقة اتصال كجهة منك "التحقق" و إضافتك الحساب لذلك ح-ت الخيارات

 ماتالمعلو من لمزيد أدناه "المحمول للهاتف نشرات تنزيل" انظر .الوصول شارة

 .ذلك إجراء كيفية حول

 اإلعدادات (2

 .المحمول Martus برنامج إعدادات على عامة لنظرة "اختياري إعداد" انظر

 النشرات إدارة (3

 يجد لم عندما النشرات إرسال حاولت إذا :المرسلة غير النشرات إرسال إعادة ( أ

 لك المضغوطة و المشفرة النشرات ملفات Martus برنامج فسيحفظ اتصاال ، هاتفك

 بأن تفيد رسائل استلمت إذا و. اتصاال   به تجد موقع في تواجدك عند إرسالها إلعادة

 كنت إذا مما التأكد إلى تحتاج فربما النشرات، إرسال يمكنه ال Martus برنامج

د ا  بإمكانك و لديك، Martus برنامج إعدادات ضمن فقط Wi-Fi استخدم للخيار محدِّ

 إرسال تريد كنت إذا لديك الجو ال بيانات خطة لتستخدم اإلعدادات هذه إغالق

 .الحال في Martus نشرات

 التعليمات (4

 ببرنامج الخاص الويب موقع على لصفحة رابط ا توف ر :التعليمات لمستندات ارتباط ( أ

Martus  من غيره إلى باإلضافة المرجعي، الدليل هذا على يحتوي الذي و 

 .Android لنظام مولالمح Martus ببرنامج تتعلق التي المستندات

 مباشرة    martus@benetech.org إلى إلكتروني بريد إلرسال رابط ا توف ر :بنا اتصل ( ب

 .الجو ال جهازك أو هاتفك من

 لموقع رابط إلى باإلضافة ،Tor األداة عن عامة نظرة توف ر:  Torعلى التعرف ( ت

 Tor Project الويب على. 

 يعمل الذي و Android لنظام محمولال Martus برنامج إصدار يعرض :اإلصدار عرض (5

 .الجو ال جهازك أو هاتفك على حالي ا

 من بإعداده قمت الذي Martus خادم كان إذا مما التحقق لك يتيح :الخادم من تحقق (1

ا قبل  .ال أم اإلنترنت عبر موجود ا و متاح 

 يسجل و الحالية، النشرة في بالنشرة خاصة بيانات أي يتجاهل :الخروج تسجيل (1

 .Martus تطبيق من خروجك

 جديدة نشرة فتحي و الحالية، النشرة في بالنشرة خاصة بيانات أي يتجاهل :إلغاء (8

 .فارغة

mailto:martus@benetech.org
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 المحمول للهاتف نشرات تنزيل

 حساب في المحمولMartus  برنامج نشرات استرجاع سيجري شخص أي ينفذ أن ينبغي

Martus Desktop (آخر شخص ا أو أنت كنت سواء) التالية الخطوات. 

 

 برنامج نشرات إرسال يتم سوف و.  Martus Desktopحساب على الدخول سجل (0

Martus االتصال بجهات الخاصة المسو دة النشرات" جميع مثل الخادم إلى المحمول" 

 بنفسه يعمل Desktop على الخاص الحساب أن أي) Desktop لحساب الخاصة

اأي المحمول Martus  برنامج لنشرات "اتصال جهة" كحساب  (ض 

 استرداد قبل المحمول Martus برنامج حساب من "التحقق" يمكنك أردت، إذا و (2

 و9 القسم في "منها التحقق و اتصال جهات إضافة" إلى الرجوع ُيرجى و .نشراته

 المتوفر) Martus مستخدم دليل من "(االتصال جهات مع الخاصة بياناتك مشاركة)"

 .لمساعدتك (هنا

 إلى الرجوع ُيرجى و.  Martus Desktopحساب في االتصال جهة نشرات باسترداد قم (3

 مستخدم دليل من "(االتصال جهات أنشأتها التي النشرات استرداد)" ط6 القسم

Martus  (هنا المتوفر) لمساعدتك. 

 إضافة مثل) المحمول Martus ببرنامج المستردة النشرات تعديل يمكن أردت، ذاإ و (4

 في مختومة أو مسو دة كنشرات إما ذلك بعد حفظها و (مرفقات أو نص أو إضافية حقول

 (هنا المتوفر) Martus مستخدم دليل إلى الرجوع ُيرجى  و. Desktop حساب

 .تعديلها و النشرات تخصيص بشأن لمساعدتك

 أو تقارير أو بحث عمليات أي في المحمول Martus  برنامج نشرات إدراج يتم سوف (5

 .Desktop على حسابك في النشرات جميع على مخططات
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