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 Martusموبایل  نسخهمعرفی 
 

است بسیار امن که تحت سیستم عامل اندروید کار میکند ،این برنامه   برنامه ای، Martusنسخه موبایل 

در ، قادر خواهند بود هبرنامتهیه و تولید گردیده است. کاربران این  Benetechتوسط موسسه غیر انتفاعی 

 هر کجای دنیا به صورت ایمن و ناشناس به تهیه و طبقه بندی مدارک نقض حقوق بشر بپردازند. 

، به کاربران خود اجازه میدهد تا مدارک و اطالعات جمع آوری شده را که میتواند Martusموبایل  برنامه

 Martusسیار امن به شبکه سرور های شامل فایل های متنی، صوتی، تصویری و عکس باشد، به صورت ب

در تمام مراحل، به خصوص در  برنامهمنتقل کرده و ذخیره نمایند. این اطالعات به صورت خودکار و توسط 

را از  شدر صورتی که کاربر دستگاه میشوند. (encryptedهنگام انتقال به سرور های شبکه رمزگذاری )

رمزگذاری اطالعات  توسط نیروهای امنیتی توقیف شده باشد،دست بدهد )سرقت یا گم کردن( و یا اینکه 

 ، باعث میشود تا این اطالعات قابل بازبینی توسط دیگران نباشد. برنامهبه صورت خودکار توسط 

این کاربر و یا افرادی که از طرف کاربر برگزیده شده باشند، میتوانند این اطالعات را از طریق نسخه رایانه 

بی کرده و مورد مطالعه قرار دهند، کاربران همچنین میتوانند پس از بازیابی اطالعات در بازیا Martusای 

رایانه های شخصی خود، اطالعات را مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرارداده و در نهایت از اطالعات مورد نیاز 

 گزارش تهیه نمایند. 

  Martus موبایل نسخه کاربرد اصلی 
 

 ایجاد بولتن  

و  خالصه و عنوانبه همراه فیلدهای قادر خواهند بود که بولتن های مورد نیاز خود را  تلفن همراه انکاربر

بولتن ها همگی پیوست هایی از هر نوع )مانند عکس، ویدیو، یادداشت های صوتی یا متنی( ایجاد کند. 

رای استفاده از د، )به همراه گزینه ای بارسال میشون  Martusرمزگذاری شده و سپس به سرور های

Tor) رایانه ای حساب . این بولتن ها سپس توسطMartus   دریافت شده تا در صورت نیاز مورد بازبینی و

 ویرایش قرار گرفته، گزارشات مورد نیاز را استخراج کرده و یا اینکه با دیگران به اشتراک گذاشته شود.

 

ل فایل از طریق دیگر برنامه هاارسا    

ارسال ")به عنوان یک پیوست بولتن( از طریق گزینه  Martusکاربران می توانند برای ارسال یک فایل به 

را انتخاب کند. به عنوان  "Martus"( در بسیاری از برنامه های شخص ثالث، نماد "اشتراک گذاری")یا  "به

یی بگیرند یا صوتی را ضبط کنند و فایل رسانه را از درون برنامه مثال، کاربران می توانند عکس یا ویدیو

 ارسال کنند. Martusگالری یا پخش کننده رسانه پیش فرض به 

 

 

 

https://www.torproject.org/
https://www.torproject.org/
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 نصب و راه اندازی
 

نسخه موبایل برای نصب و راه اندازیسخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز  مشخصات  

 

 1.3.4یستم عامل اندروید دستگاه اندروید )مانند تلفن یا تبلت( دارای س (Gingerbread یا باالتر )

 یا باالتر پیشنهاد می شود( Jellybean 4.1)نسخه 

  اگر شما میخواهید بولتن هایی را که توسط نسخه موبایلMartus  ،ایجاد کرده اید دریافت کنید

دانلود کنید( برای دریافت اطالعات بیشتر  اینجارا نیز نصب کنید. )از   Martusباید نسخه رایانه ای 

" Martusنحوه نصب و راه اندازی نسخه رایانه ای راهنمای "  Martusدر مورد نسخه رایانه ای

 را مطالعه کنید. 

 ریافت کننده بولتن هایی است که شما توسط نسخه موبایل اگر شخص دیگری به غیر از شما، د

Martus   رایانه ای حساب  دسترسی رمزایجاد کرده اید، آنها باید از قبل اطالعات مربوط به

Martus  .و سرور خود را به شما منتقل نمایند 

 

 Martusنحوه نصب و راه اندازی نسخه رایانه ای 

 رایانه اینسخه را از طریق   Martusاد شده توسط نسخه موبایل هر کاربری که بخواهد بولتن های ایج

Martus باید اقدامات  ری(کند که خود شما باشید یا شخص دیگ)فرقی نمی ،دریافت کرده و یا بازیابی کند

 ذیل را انجام دهد:

 که دریافت کننده بولتن های ارسالی از طریق موبایل Martusایجاد حساب برای نسخه رایانه ای  -2

Martus  حساب تنظیم") ۵.۲بخش خواهد بود. برای دریافت اطالعات بیشتر در این مورد، به 

 ( اینجامراجعه نمایید. )  Martus( در متن راهنمای کاربر"یکاربر

 یک سروراد حسابتان، اگر هنگام ایج. Martusانجام تنظیمات سرورها بر روی نسخه رایانه ای  -1

( در متن "اتصال سرور کی یانداز راه") ۵.۲بخش  به راهنماییلطفا برای دریافت تنظیم نکرده اید، 

. همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر پیرامون تنظیمات سرور مراجعه کنید  Martusراهنمای کاربر

طالعات مورد نیاز خود را دریافت تماس گرفته و ا @benetech.orgmartusها، میتوانید با ایمیل: 

 کنید. 

جهت افزودن حساب به عنوان یک مخاطب از این  Martus سند نسخه رایانه ای دسترسی رمز -3

نسخه  اطالعات عمومی فایلسرور. اگر نمی توانید به سرور متصل شوید، همچنین می توانید 

. کپی کنید موبایل و یا تبلت خود بر روی دستگاهرا صادر کرده و آن را  Martus (*.mpi)رایانه ای 

" در بخش دیگر Martus حساب با خود حساب اطالعات گذاری اشتراکلطفا برای اطالعات بیشتر "

 را  Martusمتن راهنمای کاربردر ( "مخاطبین با خصوصی های داده گذاشتن اشتراک به") ۶.۹

 اینجامطالعه نمایید. 

 

را دارد، بهترین راه این است که  SDاگر دستگاه اندروید شما قابلیت خواندن کارت های : توجه

ذخیره کرده و سپس کارت حافظه را درون گوشی خود  SDرا بر روی کارت  حساب عمومی فایل

روید خود ایمیل کرده و سپس از طریق دستگاه اندقرار دهید. همچنین شما میتوانید این فایل را 

 وارد ایمیل شده و فایل را بر روی دستگاه خود ذخیره نمایید.

 

https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi#download
https://www.martus.org/downloads/
mailto:martus@benetech.org
https://www.martus.org/downloads/
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  Martusراه اندازی نسخه موبایل 

دانلود کرده و بر روی دستگاه اندروید خود  Google Playرا از طریق فروشگاه   Martusموبایل برنامه  -2

راهم نمیباشد با ف  Google Playنصب نمایید. چنانچه برای شما امکان دسترسی به فروشگاه

  Martusموبایل برنامه تماس گرفته تا راه های دیگر برای دانلود  @benetech.orgmartus ایمیل

 برای شما ارسال شود. 

نیازمند آن است که شما بیانیه برنامه  را بر روی دستگاه اندروید خود نصب نمایید، نصب  برنامه -1

این اجازه را خواهد داشت  Martusیید. برنامه موبایل استاندارد حریم خصوصی اندروید را تایید نما

( و همچنین به حافظه دستگاه Martusتا به شبکه اینترنت )برای ارسال بولتن ها به سرور های 

دسترسی داشته شما )برای ذخیره اطالعات مربوط حساب کاربری و بولتن های رمزگذاری شده( 

 باشد. 

دستگاه خود قرار داده و یا  صفحه اصلیا میتوانید در بخش ر Martusپس از نصب، برنامه موبایل  -3

 آنرا در کنار دیگر برنامه های نصب شده برای روی دستگاه خود جستجو نمایید.

 

 

mailto:martus@benetech.org
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 را باز کنید Martusبرنامه موبایل  -4

باشد ایجاد کنید. برای حفظ موارد  Martusیک رمزعبور جدید که فقط مربوط به برنامه موبایل  -5

مینان حاصل کنید که این رمزعبور متفاوت از هرگونه رمزعبور مربوط به نسخه های امنیتی، اط

تشکیل  دو ، یا مجموعی از هریا عدد حرف 8 از باشد. رمز عبور شما حداقل باید  Martusرایانه ای 

 شده باشد. 
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وشن کنید. برای را ر Martus ،Torسرور  د که پیش از تنظیم اتصالتان بهاین گزینه را در اختیار داری -6

 در زیر مراجعه کنید. امنیت بیشتربخش ، به Torاطالعات بیشتر درباره 
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 سروری را انتخاب کنید. -7

 شما را به یک سرور پشتیبان پیش فرض  استفاده از سرور پیش فرضMartus  متصل

 شد.می کند بدون اینکه نیازی به وارد کردن دستی اطالعات با

 آدرسبه شما امکان می هد با وارد کردن دستی  تنظیمات سرور پیشرفته IP ، کد

 یک سرور به آن متصل شوید. کلمه جادوییو  عمومی
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را به آن ارسال می کنید.  Martusحساب مخاطبی را اضافه کنید که اطالعات بولتن تلفن همراه  -8

 خود شما باشد. مربوط به Martusاین مخاطب می تواند حساب رایانه ای 

  افزودن مخاطب از ، رمز دسترسیبرای افزودن مخاطبی به حسابتان با استفاده از

افزودن مخاطب از مخاطب را وارد کنید و دوباره  دسترسی رمزرا انتخاب کنید.  سرور

 را انتخاب نمایید. سرور

ا انتخاب ر بلهمخاطب تأیید کنید و  دسترسی رمزمرتبط با  عمومی کدمخاطب را با مرور 

 نمایید.

  نسخه رایانه ای  اطالعات عمومی فایلبرای افزودن مخاطبی ازMartus (.mpi ،) وارد

 Martusانتخاب فایل نسخه رایانه ای را انتخاب کنید.  کردن مخاطب از فایل

(.mpi) اطالعات  فایل مورد انتخابتان،فایل اندروید  و با استفاه از جستجوگر را انتخاب کنید

( را انتخاب کنید. جستجوگر فایل شامل شده فقط mpi.) Martusسخه رایانه ای ن عمومی

حساب کاربری مربوط به نسخه  کد عمومیرا مشاهده کند.  SDمی تواند محتوای کارت 

 را انتخاب کنید. تأییدو  را وارد نمایید  Martusرایانه ای

 

 داده گذاشتن اشتراک به" ۶.۹بخش  " را درمخاطبین تأیید و افزودنبرای اطالعات بیشتر، لطفا "

 اینجاراهنمای کاربر را مطالعه نمایید.  " در متنمخاطبین با خصوصی های

 

 
 

، چرا که در صورت انتخاب اطالعات مخاطب صحیحی را وارد کرده ایدلطفا اطمینان حاصل کنید که 

ت، ممکن است شخص دیگری به غیر از شخص مدنظر شما، قادر به حساب کاربری نادرس

 دریافت اطالعات ارسالی از طرف این دستگاه باشد.

https://www.martus.org/downloads/
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 تنظیمات اختیاری

 خواهید داشت:اضافی گزینه چند  منو،تنظیمات  صفحهدر 

 با استفاده از این گزینه شما قادر خواهید بود مدت زمان مورد نظر برای اینکه برنامه در :وقفه  -2

صورت عدم داشتن فعالیت، مجدد درخواست رمز عبور کند را تعریف کنید. برای باالبردن سطح 

 امنیت بهتر است مقدار زمان تعریف شده کم باشد.

اسم و مشخصات خود را برای نمایش در بولتن های ایجاد در این بخش شما میتوانید  :مولف -1

 شده تنظیم نمایید

در این بخش شما میتوانید زبان مورد نظر خود را که برای درج اطالعات بولتن ها  :زبان بولتن -3

استفاده خواهید کرد را انتخاب کنید. )در جستجو کردن/تهیه گزارش ها/نمودار ها در نسخه رایانه 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت(  Martusای 

ل باشد، هیچ کدام از بولتن های در صورتی که این گزینه فعا استفاده کن: Wi-Fiتنها از  -4

Martus  مگر اینکه در مکانی باشید که وای فای در آن در دسترس به سرور ها ارسال نخواهد شد

. اگر این گزینه غیر است، بنابراین از طرح داده همراهتان برای ارسال بولتن استفاده نخواهید کرد

ینترنت موجود بر روی گوشی شما یا وای از هر دو طریق ممکن )ا  Martusفعال باشد، بولتن های 

 فای(  اقدام به ارسال بولتن ها میکند.

که بولتن هایتان را به آن  Martusحساب مخاطب نسخه رایانه ای  به روزرسانی مخاطب: -5

 اراسل می کنید، تغییر دهید.

 د.دیگری ارسال کنی Martusبه شما امکان می دهد بولتن هایتان را به سرور  انتخاب سرور: -6
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 Martusموبایل  برنامهاستفاده از 

 Martusموبایل  برنامهارسال بولتن ها از داخل 

 

 نید. یک بولتن جدید خالی بالفاصله باز خواهد شد.را اجرا ک Mobile Martusبرنامه  -2

" وارد نمایید. اگر دستگاه شما اختیاری توضیحات"و  "متن مورد نظر خود را در بخشهای "عنوان -1

ط صدا در بخش صفحه کلید خود میباشد، شما میتوانید متن مورد نظر را به جای وارد مجهز به ضب

 کردن از طریق صفحه کلید، دیکته نمایید. 

 

گزینه های بیشتر برای وارد کردن اطالعات،  بر روی نسخه رایانه ای فعال خواهد شد و شما قادر 

، به تکمیل این گزینه ها Martusی آنها توسط نسخه رایانه او بازیابی هستید پس از دریافت 

 بپردازید. 
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( کلیک کنید. اگر ) "کلیپسبرای پیوست کردن یک یا چند فایل به بولتن خود، بر روی گزینه " -3

به اشتباه فایلی را پیوست کردید، برای حذف آن، روی فایل پیوست شده کلیک کرده و نگه دارید 

 نمایان شود .  "حذفتا گزینه "
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نمایید. تمام متون و فایل های  ارسالروی گزینه ارسال کلیک کرده تا بولتن خود را به سرور  -4

قبل از ارسال به سرور رمزگذاری و فشرده میشوند و فایل های فشرده شده   Martusپیوستی در 

 از روی دستگاه پس از ارسال موفق به سرور، حذف خواهند شد. 

اصلی )همچون فایل های تصویری در پوشه گالری( توسط برنامه  یل های پیوست شدهفانکته: 

حذف نخواهند شد، لذا اگر شما نگران هستید که این فایل ها در دسترس افراد   Martusموبایل 

دیگر قرار بگیرد )در صورت ربوده شدن دستگاه یا گم کردن( لطفا این فایل ها را از روی دستگاه 

آنکه پیغام ارسال موفق به سرور را دریافت کردید، حذف کنید. همچنین شاید شما نیاز خود بعد از 

داشته باشید تا از روشهای پیشرفته دیگری برای حذف کامل این فایلها از روی دستگاه خود 

استفاده کنید تا در صورتی که دستگاه شما توسط یک متخصص مورد بازبینی و حمله قرار گرفت، 

 قابل بازیابی نباشند. این فایل ها 
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مرحله ارسال امن بر روی صفحه نمایش شما نمایان خواهد شد و همچنین در بخش آگاه سازی های 

 دستگاه شما در باالی صفحه نمایش.
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" را بر روی صفحه !شد ارسال ولتنبهنگامی که بولتن شما با موفقیت به سرور ارسال شد، شما پیغام "

 آگاه سازی های دستگاه خود، مشاهده خواهید کرد.نمایش و همچنین در بخش 

 

حتی زمانی که بولتن قبلی همچنان در حال  ،شما میتوانید به ارسال دیگر بولتن ها بپردازید -5

 خارج شوید. Martusبرنامه سیستم ارسال به سرور میباشد و یا از 

با سرور ها، قادر به  در صورتی که به خاطر عدم دسترسی به اینترنت یا مشکالت فنی در ارتباط -6

می توانید در فرصتی دیگر با استفاده از دکمه منو یا نماد منوی تلفنتان ، یستیدارسال بولتن ها ن

ارسال مجدد  <مدیریت بولتن ها ( و انتخاب )که در بسیاری از تلفن ها به این شکل است: 

نها را به صورت رمزگذاری آ  Martus.، ارسال مجدد آنها را امتحان کنیدبولتن های ارسال نشده

و فشرده شده ذخیره میکند تا زمانی که شما دسترسی به شبکه داشتبه باشید و آنها را ارسال 

قادر به ارسال بولتن ها نبود، شما  Martusکنید. اگر شما با پیغام خطایی با این مضمون که: 

 تنظیماتدر بخش  "تفاده کناس Wi-Fiتنها از "احتماال باید بررسی کنید که ایا گزینه استفاده 

Martus   فعال است که در اینصورت میتوانید با غیر فعال کردن این گزینه اقدام به ارسال بولتن ها

 از طریق اینترنت اپراتور گوشی خود نمایید.
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 از طریق دیگر برنامه ها  Martusارسال فایل ها به 

 

موجود بر روی دستگاه خود، فایل مورد نظر را با همچنین، شما قادر هستید تا از طریق اکثر برنامه های 

" ارسال نمایید. برای این کار از گزینه استاندارد موجود در اکثر دستگاه Martusاستفاده از گزینه "ارسال به 

: است. این گزینه در اکثر دستگاه ها بدین شکل میکنیمهای اندروید به نام "اشتراک گذاری" استفاده 

 
 را از طریق پوشه گالری تصاویر مشاهده میکنید:  Martusعنوان مثال ارسال یک عکس به  در تصویر زیر به
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 امنیت بیشتر
 

باعث میشود تا Tor . استفاده از واقع در صفحه بولتن جدید را فعال کنید Torگزینه برای امنیت بیشتر، 

همچنین اگر سرور  امکان ردیابی مسیری که بولتن ها به سرور منتقل میشوند، دشوار باشد و

امکان ارتباط با سرور را برای شما فراهم میسازد و  در کشور شما قابل دسترسی نباشند،  Martusهای

قبال بر روی دستگاه شما   Torاگر  کاهش میدهد. بولتن هاالبته سرعت ارتباطی شما را نیز برای ارسال 

مواجه خواهید شد و سپس راه اندازی  Torبا پیغام نصببا انتخاب این گزینه ابتدا  نصب نشده باشد،

 . Tor Orbotبرنامه 
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 Orbotاستفاده کنید، صبر کنید تا رنگ دایره   Martusقبل از اینکه بر روی گزینه بازگشت برای برگشتن به 

 سبز بشود.
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 گزینه های بیشتر

ک نمایید. گزینه فهرست در اکثر برای اینکه گزینه های بیشر را مشاهده کنید، روی نوار فهرست کلی

 دستگاه های اندروید بدین شکل است: 

 

 من کاربری مدیریت حساب -2

به شما امکان می دهد رمز دسترسی حسابتان را  :مشاهده رمز دسترسیالف. 

 ”تأیید“برای افزودن و  Martusمشاهده کنید که این رمز می تواند توسط حساب رایانه ای 

  ب مورد عتماد از سرور استفاده شود.شما به عنوان یک مخاط

برای حذف هرگونه اطالعات بولتن ارسال نشده و فایل های  :من کاربری حذف حسابب. 

حساب شما از دستگاه همراه از این گزینه استفاده کنید. بعد از انجام این کار، برای اجرای 

Mobile Martus .باید یک حساب جدید در دستگاهتان ایجاد نمایید 
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خود را برای  Mobile Martusبه شما امکان می دهد حساب  :عمومی کد مشاهده پ.

 اهداف تأیید یا اشکال زدایی شناسای کنید.

فایل اطالعات حسابتان )با نام پیش فرض  :ایمیل عمومی کاربری حساب شناسه .ت

"Mobile_Public_Account_ID.mpi".را به عنوان پیوست ایمیل ارسال کنید ) 

فایل اطالعات حسابتان )با  :بولتن یک در کاربری حساب عمومی شناسه ارسال .ث

 Martus( را به عنوان پیوستن یک بولتن "Mobile_Public_Account_ID.mpi"نام پیش فرض 

 ارسال کنید.

فایل اطالعات حساب شما )که به طور  :کاربری حساب عمومی شناسه استخراج. ج

نامگذاری شده است( در مکان خاصی در  "Mobile_Public_Account_ID.mpi"پیش فرض 

 تلفن شما ذخیره می شود.

نتواند به سرور متصل شود، گزینه های پ تا ج  Martusاگر یک حساب نسخه رایانه ای  توجه:

رمز باال به آن حساب اجازه خواهند داد شما را به عنوان یک مخاطب مورد اعتماد بدون 

م این کار، به اند. برای اطالعات بیشتر درباره نحوه انجنمای "تأیید"اضافه کرده و  دسترسی

 " در زیر مراجعه کنید.Martus موبایل توسطهای تهیه شده دانلود بولتن "بخش 

 تنظیمات -1

 د.را مشاهده کنی "تنظیمات اختیاری"، بخش Mobile Martusبرای مرور کلی تنظیمات 

 مدیریت بولتن ها -3

اگر هنگامی که تلفن شما اتصال به اینترنت الف. ارسال مجدد بولتن های ارسال نشده: 

فایل های بولتن رمزگذاری شده و فشرده  Martusنداشته باشد اقدام به ارسال بولتن کنید، 

ا ارسال شده را ذخیره می کند تا هنگامی که در مکانی با اتصال اینترنت هستید آنها را مجدد

نمی تواند بولتن ها را ارسال کند،  Martusنماید. اگر پیام هایی دریافت کردید مبنی بر اینکه 

خود بررسی کنید و  Martusرا تحت تنظیمات  استفاده کن Wi-Fiتنها از بهتر است گزینه 

را ارسال کنید، می  Martusاگر آن گزینه روشن است و می خواهید بالفاصله بولتن های 

نید آن گزینه را خاموش کنید تا از طرح داده تلفن همراه شما برای ارسال آنها استفاده توا

 شود.

 راهنما -4

هدایت میکند. در این   Martusاین گزینه شما را به وبسایت :راهنما اسناد به لینکالف: 

 تحت  Martusوبسایت راهنمای حاضر و همچنین دیگر متون و اطالعات مربوط به برنامه موبایل

 سیستم عامل اندروید را میتوانید مشاهده و دریافت کنید.

را به صورت مستقیم  @benetech.orgmartusیک لینک برای ارتباط با ایمیل ب: تماس با ما: 

 .تحت سیستم عامل اندروید، فراهم میسازد های از دستگاه موبایل یا دیگر دستگاه

 ارائه می دهد. Torو همچنین پیوندی به وب سایت پروژه  Torمروری کلی از : Tor فهمپ. 

 است نصب شما دستگاه روی بر حاضر حال در که را ای نسخه شماره گزینه ایننمایش نسخه:  -5

 .میدهد نمایش را

که قبال تنظیم کرده  Martusبه شما امکان می دهد بررسی کنید که آیا سرور بررسی سرور:  -6

 د در دسترس است و آنالین است.ای

از هر گونه اطالعات بولتن در بولتن کنونی صرفنظر می کند و شما را از سیستم  :برنامه از خروج -7

 خارج می نماید. Martusبرنامه 

از هر گونه اطالعات بولتن در بولتن کنونی صرفنظر می کند و یک بولتن خالی جدید را باز می  لغو: -8

 نماید.

mailto:martus@benetech.org
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 Martus موبایل توسطهای تهیه شده دانلود بولتن 

را مورد بازیابی   Martusیم داشته باشد بولتن های تهیه شده توسط برنامه موبایل مهر شخصی که تص

 ری( باید مرحل زیر را طی نماید: یگشخص شما یا هر شخص دقرار دهد )

به   Martusایل شوید. کلیه بولتن های  موب  Martusوارد حساب کاربری خود در نسخه رایانه ای -2

به سرور ها برای بازیابی توسط  "مخاطبان نویس پیش های بولتنعنوان "تحت صورت محرمانه و 

 حساب نقشهمچنین   Martusارسال میشوند. )نسخه رایانه ای  Martusنسخه رایانه ای

 نسخه موبایل بر عهده دارد(  را برای "مخاطب"

دن نسخه موبایلی که تصمیم به دریافت بولتن دارید را در صورت تمایل، میتوانید از صحت و ایمن بو -1

"  در افزودن و تأیید مخاطبینبررسی نمایید. برای دریافت اطالعات بیشتر در این مورد ، لطفا "

در متن راهنمای  ،"مخاطبین با خصوصی های داده گذاشتن اشتراک به" :تحت عنوان  ۶.۹بخش 

 اینجاکاربر را مطالعه نمایید. 

ابی )دانلود( کنید. برای اطالعات بیشتر در این را بازی "مخاطبین توسط شده ایجاد بولتن بازیابی" -3

در متن راهنمای کاربر مراجعه  مخاطببولتن های ایجاد شده توسط  بازیابی ۹.۶بخش مورد به 

 اینجا نمایید. 

در صورت تمایل، بولتن های بازیابی شده را میتوانید مورد ویرایش قرار دهید. به عنوان مثال  -4

توضیحات یا بخش های بیشتری افزوده یا فایلی را به بولتن پیوست کنید و در نهایت به صورت 

ذخیره   Martusانه ایپیش نویس ذخیره کرده یا به صورت مهر و موم شده بر روی حساب رای

نمایید. برای اطالعات بیشتر از نحوه سفارشی سازی و یا ویرایش بولتن ها، راهنمای کاربر 

Martus   .اینجا را مطالعه نمایید 

یانه ای، در همگی بعد از بازیابی توسط نسخه را Martusبولتن های تهیه شده توسط موبایل  -5

تهیه گزارشات و یا آمار ها، جزوی از بولتن های موجود در نسخه رایانه  مراحلی همچون جستجو،

 ای خواهند بود.

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

