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صاحبة العالمة  Beneficent Technology، لشركة 2014-2001حقوق النشر والتأليف لعام © 

 ، الموجودة بمدينة بالو ألتو، بوالية كاليفورنيا.  ®(Benetechالتجارية )

 

 NPowerوشركة  Aspirationفي أن تعرب عن تقديرها لكٍل من منظمة  Benetechترغب شركة 

 على المساعدة في تقديم اإلصدار األصلي من هذا الدليل.   

 

 Creativeمرخًصا بموجب الترخيص  4.5اإلصدار ™ Martusوُيعد دليل المستخدم لبرنامج 

ShareAlike 4.0 International License-Commons Attribution ويجوز مشاركة هذا المستند مع .

، وهذا عالوة ®Benetechيله ليتأقلم مع أي غرض ما دام العزو يستمر إلى شركة اآلخرين وتعد

 Creativeعلى اإلشارة إلى أي تغيير يلحق بهذا المستند، وعلى تقديم رابط لالنتقال إلى 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ويجب أيًضا توزيع أي إصدار .

 هذا المستند بموجب نفس الترخيص أسوة باإلصدار األصلي. مشترك أو معدَّل من

 

المجاني والمفتوح ذاته والذي يتمتع بحقوق النشر والتأليف بتمويل ™ Martusلقد تم إنتاج برنامج 

المانحين الذين يشاركوننا االلتزام بدعم مجاالت حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية.  ونحن نرغب 

 Open Societyار العرفان تجاه الدعم الذي قدمهعلى وجه الخصوص في إظه

Institute/Foundations  ومؤسسةAspiration ومؤسسةJohn D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation. ( للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع ويبMartus Project على )

    .https://www.martus.orgالرابط 

 

للتعرف على المزيد ولمعرفة   وتوزيعه بموجب ترخيص مجاني ومفتوح. Martusلقد تم إنتاج برنامج 

 عالمة Martus. تُعد https://www.martus.org/license.htmlشروط االستخدام يرجى زيارة الرابط 

، ويرجى إقرار هذه العالمة من خالل Beneficent Technologyتجارية وعالمة خدمية تملكها شركة 

معها عند اإلشارة إليها للمرة األولى في المستندات األخرى. وقد عزفنا عن ™ استخدام المرمز 

برنامج " عند اإلحالة إلى الMartusفي هذا المستند للتبسيط وأشرنا فقط إلى "™ استخدام الرمز 

حول العالم فيما  Martusالعالمة  Benetechوالبرمجة باستثناء الصفحات التقديمية. وتمتلك شركة 

 يتعلق بمجموعة االستخدامات والخدمات المحددة هذه. 
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 Martus™ لبرنامج. مقدمة 1

 ؟Martus™أ. ما 1

الذي اكتسب اسمه من الكلمة اليونانية التي تعني "الشاهد" يقدم طريقة  Martusإن مشروع 

آمنة وفعَّالة لتخزين المعلومات التي تتعلق بوقائع انتهاك حقوق اإلنسان واستردادها. ومن خالل 

، يمكن إنشاء نشرات تتضمن تسجيل وقائع انتهاك حقوق اإلنسان وإرفاق Martusاستخدام تطبيق 

المستندات التي توثق تلك الوقائع وتحديد إذا ما كانت المعلومات ينبغي أن تكون عامة أم خاصة، 

بتشفير البيانات مباشرة على  Martusوكذلك تخزين المعلومات على خادم آمن. ويقوم برنامج 

ل هذه البيانات إلى خادم آمن من خالل نموذج مشفَّر عند توفر وصلة الكمبيوتر الخاص ويرس

، وكيفية استخدامه حول Martusإنترنت. وللتعرف على المزيد من المشكالت التي يعالجها مشروع 

العالم لجمع البيانات الحساسة وتخزينها، عالوة على خطط المشروع المستقبلية، يرجى زيارة 

https://www.martus.org . 

 Martusب. لماذا ُيعد األمان مهًما عند استخدام برنامج 1

—يهتم األشخاص اللذين يزودونك بمعلومات وقائع انتهاك حقوق اإلنسان باألمان والخصوصية

كون وينبغي أن تهتم كذلك بهذا األمر حتى توفر الحماية لك ولهم. ومن األهمية بمكان أن ي

لألشخاص المعنيين فقط سلطة االطالع على النشرات التي تقوم بإنشائها، وخاصة المعلومات 

التي تعتبرها حساسة تحديًدا )التي يمكن أن تحتفظ بها على أنها خاصة(. ومن األهمية أيًضا أالَّ 

غير دقيقة يتمكن أحد من تعديل البيانات التي ترسلها أو أالَّ يتمكن من إنشاء نشرات كاذبة أو 

 باستخدام حسابك.

 

الخاص بك لقراءة  Martusولذلك توجد خطوات يمكن اتخاذها لمنع أي شخص من استخدام حساب 

البيانات التي جمعتها أو إلرسال بيانات أخرى حتى لو سرق جهاز الكمبيوتر أو تمكن أحدهم من 

 الوصول إليه. 

 

 بالبيانات آمنة؟ Martusج. كيف يحتفظ برنامج 1

الخاصة بذلك  كلمة السرمفتاح يتعذر الوصول إليه إال من خالل استخدام  Martusحساب  لكل

التطبيق من فتح المفتاح  كلمة السر، تُمك ِّن Martusالحساب. وعندما تقوم بالدخول لبرنامج 

( حتى يتسنى لك االطالع على النشرات التي أنشأتها MartusKeyPair.dat)المقترن بملف 

 وخزنتها. 

 

تخصك أنت وحدك، وبدونها ال يستطيع أي شخص فتح نشراتك الخاصة أو البيانات  كلمة السر إن

الخاصة بالنشرات العامة التي أرسلتها للخادم أو أي من النشرات على محرك األقراص الثابت، 

. ومع ذلك، إذا اخترت إرسال النشرات إلى جهة مختومةسواء كانت في حالة المسودة أو الحالة ال

 ال ما، سيتمكن حامل حساب جهة االتصال من رؤية البيانات الخاصة التي أرسلتها للخادم.اتص

 

وبسبب توفر البرامج الحاسوبية وبدائل لوحة المفاتيح التي تُمك ِّن اآلخرين من تسجيل الحروف 

لوحة مفاتيح على الشاشة لكي  Martusالتي تكتبها على لوحة المفاتيح، يحتوي برنامج 

 ، وسيجعل ذلك تعرف أي متطفل عليها أمًرا عسيًرا. كلمة السرفي إدخال تستخدمها 

 

أيًضا بحماية من أن يعدلها اآلخرون، وكذلك يضمن  Martusوتتمتع المعلومات التي يؤمنها برنامج 

البرنامج عدم تمكين أي شخص من إنشاء نشرات مزيفة أو غير دقيقة باستخدام حسابك. وحتى 

عدم تمكن أي  Martusالكمبيوتر، أو مصاردته أو سرقته، يضمن برنامج في حالة فقدان جهاز 

 .Martusشخص، ليس لديه أذن بالوصول إلى البيانات، من قراءة البيانات التي أدخلتها بنشرات 

https://www.martus.org/
https://www.martus.org/
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 د. ما الذي يحتاجه الشخص لالحتفاظ بأمان البيانات؟1

خمينها أيًضا. وينبغي االنتباه ينبغي استخدام كلمة مرور يمكن تذكرها وفي نفس الوقت يتعذر ت

 " بدليل المستخدم هذا.كلمة السرو. اختيار 2إلى اإلرشادات الموجودة في "

 

، ينبغي تجنب كتابتها في أي مكان يسهل الوصول إليها من خالله كلمة السرلالحتفاظ بسرية 

. وينبغي أيًضا تجنب إرسالها إلى أي شخص عبر البريد اإللكتروني Martusطها ببرنامج ومعرفة ارتبا

 أو إخباره بها عبر الهاتف حيث إن وسائل االتصاالت هذه قد ال تكون آمنة.

 

، ينبغي أن يكون لديك مفتاح للوصول إلى حسابك. وينبغي االحتفاظ بنسخ كلمة السروعالوة على 

ب. 9انظر ". )لمزيد من المعلومات كلمة السرنها في مكان منفصل عن من مفتاح الحساب وتخزي

( وهذا األمر مهم ألنه في حالة تعذر تشغيل "المفتاح الخاص بك االحتفاظ بنسخة احتياطية من

تحتاج لتثبيت المفتاح على كمبيوتر آخر للوصول إلى البيانات الخاصة التي الكمبيوتر أو سرقته، س

 .Martusسجلتها ولو كانت مخزَّنة على خادم 

 

ح. 2" )نظام المجهولية( في "Tor، انظر خيار "Martusلمزيد من خيارات اآلمان عند تشغيل برنامج 

 .54 و 53" السؤالين رقم . األسئلة المتداولة11" وانظر "إعداد التفضيالت

 

 ؟Martusهـ. ما حدود األمان ببرنامج 1

رين على تقنية تشفير شديدة القوة لتشفير النشرات بحيث يتعذر على اآلخ Martusيعتمد برنامج 

قراءتها من على محرك األقراص الثابت لديك.  ومع ذلك، لكون األمان يرتبط باألفراد واألفراد يتمتعون 

لديه حدود.  ونرغب في التأكد من معرفتك هذه الحدود  Martusبالطبيعة البشرية، فإن أمان برنامج 

بعض الطرق التي من  بالرغم من تصميم البرنامج ليحظى باألمان القوي.  وبناًء على ذلك، إليك

 خاللها يمكن أن تتعرض المعلومات الخاصة بك لالنكشاف:

  مكتوبة على قطعة من الورق كلمة السرقد يجد شخص ما 

  سهلة للغاية، مثل أن تكون كلمة أو اسًما أو عبارة بسيطة   كلمة السرقد تكون 

  اتيح جديدة، أو أو قد يقوم بتركيب لوحة مف كلمة السرقد يشاهدك شخص ما عند إدخالك

 الخاصة بك كلمة السرُموصل خاص أو برنامج خاص لسرقة 

 قد تقوم عن غير قصد بوضع أمًرا سريًا في الجزء العام من النشرة 

 قد تخون بعض جهات االتصال أمانة عدم اإلفصاح عن المفتاح الخاص بك 

  يها النشرات أو كلمة مرور جهة االتصال التي ترسل إل كلمة السرقد يكشف أي شخص يعرف

 تحت وطأة اإلجبار بالقوة أو االبتزاز أو حتى عن غير قصد

  إذا أرسلتها عبر البريد اإللكتروني أو إذا أخبرت بها شخًصا ما  كلمة السرقد يتم الوصول إلى

 عبر خط هاتف ُمراقب

  قد يعطيك شخص نسخة ُمعدلة من تطبيقMartus قد تسمح لآلخرين بالوصول إلى بياناتك 

 رتكب مصممو برنامج ربما يMartus  بعض األخطاء في تصميمه أو قد يخترع عالم ما تقنية

جديدة الختراق األمان أو قد يمر الوقت الكاف حتى تتمكن أجهزة الحاسب من القيام بهذا 

 االختراق.

 

قد تمت مراجعة صالبته األمنية إلى حد كبير ويمكن لخبراء  Martusوعلى الرغم من أن برنامج 

وتر فحصه للوقوف على أية عيوب في أي وقت، فمن المحتمل تمكن أطراف أخرى، ممن الكمبي

يودون استثمار وقتهم وجهدهم لإلطالع على المعلومات الخاصة/ من الوصول إليها في وقت ما في 

 المستقبل. 
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أكثر أمنا بكثير من  Martusوعلى الرغم من أن هذه الحدود قد تبدوا مفزعة، فإن معلومات 

علومات المخزنة على ورق أو معظم برامج الحاسوب الحالية )بما في ذلك البرامج التي الم

تستخدمها البنوك(.  وما شرحنا هذه الحدود إال للتأكد من معرفتك بها، ولبيان أهمية أخذ الحيطة 

. وبالرغم من إنشاء تأمين شديد الصالبة لحفظ المعلومات، Martusاألمنية عند استخدام برنامج 

من الممكن أن يصبح التأمين غير مؤمَّن إذا تم إهمال المفتاح، بل يمكن خرق أي تأمين ببذل ف

 الجهد الكافي لخرقه.

 

بإرفاق الملفات  Martusوفًقا لما يأتي بيانه بموضع آخر من هذا الدليل، يسمح برنامج  مالحظة:

قائيًا في دليل "مؤقت" بالنشرات. في معظم أنظمة التشغيل، عند فتح المرفقات يتم حفظها تل

والذي يعتبر غير مشفر. للحصول على المعلومات المتعلقة باحتياطات األمان التي تُعرف باسم 

 . 38السؤال رقم  ". األسئلة المتداولة11"تقطيع" المرفقات يرجى الرجوع إلى "

 

 رسل النشرات إلى الخادم؟و. لماذا تُ 1

يعد خادم كمبيوتر يمكنه قبول النشرات المشفَّرة ونسًخا احتياطيًا بأمان  Martusإن خادم برنامج 

ونسخها نسًخا متماثالً في العديد من المواقع وحماية المعلومات من الفقدان. )تزود شركة 

Benetech  برنامج الخادم للمؤسسات التي تستضيف خوادمMartus ، ولكنها ال تستضيف خوادم

مباشرة، ويرجى إرسال بريد إلكتروني على  Martusالنسخ االحتياطي الخاصة ببرنامج 

info@martus.org  للحصول على قائمة بالجهات المحتملة التي تستضيف الخوادم.( إن التي

 على الكمبيوتر الخاص بك. وفي حالة فقدان جهاز النشرات ال تُرسل إلى الخادم ال توجد إال

الكمبيوتر أو سرقته أو تلفه، فقد تفقد جميع تلك البيانات. ولذلك يؤدي الخادم دور آلية النسخ 

في حالة فقدان  Martusاالحتياطي حتى تتسنى استعادة البيانات التي أدخلتها على برنامج 

على أي جهاز آخر والوصول إلى  Martusبيت برنامج الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تث

بياناتك العامة والخاصة التي تتضمنها النشرات التي أرسلتها إلى الخادم فقط عن طريق المفتاح 

. وفي حالة تحديد حسابات جهة اتصال لتستلم النشرات التي كلمة السرواسم المستخدم و

تلك الحسابات االطالع عليها )سواٌء كانت البيانات ترسلها، فإن إرسال النشرات إلى الخادم ُيتيح ل

  ."ح. مشاركة البياناتك الخاصة مع جهات االتصال9" " وت. استعادة المفتاح9انظر "خاصة أم عامة(.  

 

وعالوة على ما سبق، قد تتوفر المعلومات العامة التي تتضمنها النشرات للباحثين والصحافة 

ولآلخرين المهتمين بقضايا حقوق اإلنسان. وفي حالة تخزين النشرات على الكمبيوتر الخاص بك، 

 محركرسالها إلى الخادم المتصل بـفال يمكن ألحد سواك الوصول إلى المعلومات، ولكن في حالة إ

على اإلنترنت، فسوف يتمكَّن اآلخرون من االطالع على المعلومات العامة المتعلقة  Martus بحث

 بالقضايا التي توثقها. 

 

 تطبيق فتح مصدر؟  Martusز. لماذا ُيعد برنامج 1

ال تتحقق في يمكن أن يراجع المبرمجون المستقلون الرمز في تطبيق فتح المصدر بطريقة 

لتتمكن مؤسسات حقوق  Martusبرنامج  Benetechالتطبيقات التقليدية. لقد أنشأت شركة 

، وال Martusاإلنسان من استخدامه، ولم يتضمن أي وسائل خفية لجمع بيانات مستخدمي برنامج 

بار ما تطبيق فتح مصدر، فال يلزمك اعت Martusلجعل التطبيق يؤدي أي مهمات خفية. ولكون برنامج 

نطرحه من المسلمات، فأي مؤسسة يمكنها التحقق من الرمز بشكل للتأكد من أنه يؤدي الدور 

 الذي نزعم قيامه به.  

 

 للتعرف على المزيد حول تقنية فتح المصدر، يرجى زيارة مبادرة فتح المصدر 

(Open Source Initiative على الرابط التالي )http://www.opensource.org. 

mailto:info@martus.org
mailto:info@martus.org
http://www.opensource.org/
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 . بدء االستخدام2

على أي جهاز كمبيوتر يعمل بنظام الشغيل  Martusيمكنك تثبيت وتشغيل اإلصدار الحالي من 
Windows أو نظام ،Mac OS  أو نظامLinux  مما يفي بالمتطلبات التالية. لمزيد من المعلومات حول

 . www.martus.orgارة صفحة تنزيل البرنامج على الرابط توصيات األنظمة األحدث، يرجى زي
 

 Windowsمن خالل نظان التشغيل  Martusونحن نوصي بتشغيل اإلصدار الحالي من برنامج 
Vista/7 32 بت و Mac OSX إن أمكن، حيث إنه لم يتم بعد اختباره للعمل بالكامل مع اإلصدارات 

 .Windows/Macاألخرى ألنظمة التشغيل 
 

 Windowsنظام تشغيل 
  أنظمة التشغيلWindows XP  أوWindows Vista  أوWindows 7 أو Windows 8 ونتيجة .

، Javaو Windowsفي اإلصدارات األولى من نظام التشغيل  اً مشكالت األمان التي ظهرت مؤخر
رات األحدث لن تعمل إال مع اإلصدارات األحدث من أو اإلصدا Martusمن برنامج  4.0فإن اإلصدار 

Windows 98/NT . 
  ومع أنظمة التشغيلWindows XP Professional وWindows Vista وWindows 7 وWindows 

 .Martus، ينبغي تسجيل الدخول بصفة مدير قبل تثبيت برنامج 8
  معالجPentium 233 MHz  ميغاهرتز أو أسرع( 300)يوصى باستخدام 
 غيغا بايت( 1ميغا بايت على محرك األقراص الثابت )يوصى بتوفير  512وفير مساحة ت 
  غيغا بايت أو أكثر( 1ميغا بايت )يوصى باستخدام  512ذاكرة وصول عشوائي 
  اتصال باإلنترنت لنسخ البيانات احتياطيًا على خادمMartus في حالة عدم توفر االتصال  .

خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى 9قسم "باإلنترنت، يرجى االطالع على ال
 ".خادم

  لكي تتمكن من إرسال النشرات إلى خادمMartus يجب عدم حظر برنامج ،Martus  لديك
امج حماية للبرامج أو األجهزة، فيجب أن يسمح باستخدام جدار الحماية. وإذا كان لديك برن

على اإلنترنت. وإذا كانت هذه المنافذ محظورة عند  443أو  987للكمبيوتر باالتصال بالمنفذ 
 محاولة تحديد الخادم، ستظهر رسالة تشير إلى عدم استجابة الخادم.

 )محرك أقراص مضغوطة )لتثبيت األقراص المضغوطة فقط 
  960دقة شاشة تبلغx480 أو أكثر 
 

<  ابدأ، ينبغي االنتقال إلى Windowsلعرض مواصفات النظام في نظام التشغيل   مالحظة:
 .النظام معلومات<  النظام أدوات<  الملحقة البرامج<  البرامج

 
 Mac OSنظام التشغيل 

  نظام تشغيلMac OS  10.73(Lionأو أحدث ) 
  من  1.8اإلصدارJava Runtime Environment (JRE في بعض األحيان ُيسمى( )Java8 .)

المتعدد  Martus، ومن أجل دعم برنامج Swingبدالً من  JavaFXاآلن  Javaويدعم مجتمع 
الذي يعمل على الجهاز لديك من  Javaويمكن التحقق من إصدار   .Java8اللغات، فهذا يتطلب 

قتباس( ثم النقر على " )دون عالمة االjava -versionخالل فتح نافذة محطة طرفية وكتابة "
 إدخال/عودة.

  غيغا بايت( 100ميغا بايت على محرك األقراص الثابت )يوصى بتوفير  93توفير مساحة 
  غيغا بايت  1ذاكرة وصول عشوائي 
  اتصال باإلنترنت لنسخ البيانات احتياطيًا على خادمMartus في حالة عدم توفر االتصال  .

خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى 9م "باإلنترنت، يرجى االطالع على القس
 ".خادم

  لكي تتمكن من إرسال النشرات إلى خادمMartus يجب عدم حظر برنامج ،Martus  لديك
ج حماية للبرامج أو األجهزة، فيجب أن يسمح باستخدام جدار الحماية. وإذا كان لديك برنام

على اإلنترنت. وإذا كانت هذه المنافذ محظورة عند  443أو  987للكمبيوتر باالتصال بالمنفذ 
 محاولة تحديد الخادم، ستظهر رسالة تشير إلى عدم استجابة الخادم.

 )محرك أقراص مضغوطة )لتثبيت األقراص المضغوطة فقط 
  960دقة شاشة تبلغx480 أو أكثر 

http://www.martus.org/
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<  Apple قائمة، ينبغي االنتقال إلى Macلعرض مواصفات النظام في نظام التشغيل  مالحظة:

)هذه نظرة عامة على  الجهاز<  …النظام تقرير<  …إضافية معلومات<  Mac نظام حول
 الجهاز(.

 
"تفضيالت  مثبتة لديك، فسوف تحتاج لتثبيت حوار Javaإذا كان لديك إصدارات متعددة من  مالحظة:

Java لتغيير اإلصدار إلى "Java  مسافة  –ليتم استخدامه. ولتحديد موقعه، اضغط على زر األوامر
. بمجرد فتحه،  Java "(Java Preferences)، وكتابة "تفضيالت  (Spotlight)ليظهر البحث "البارز"

. إذا كنت Javaات واألخرى لتطبيق Javaسترى مجموعتين من التكوينات، إحداهما لمحلقات بريمج 
المستخدم افتراضيًا، حدد اإلصدار األحدث باستخدام إرشادات المربع الحواري،  Javaتريد تغيير إصدار 

.  للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى إرسال بريد إلكتروني Javaثم أغلق شاشة تفضيالت 
 .help@martus.orgإلى 

 Linuxم نظا
بشكل كامل )يوجد مشكالت عرض  Linuxنظام  Martusمن برنامج  4.5ال يدعم اإلصدار  مالحظة:

، يرجى تنزيل Martusمتعددة إلى غير ذلك(. وللحصول على إصدار مدعوم بالكامل من برنامج 
 .Martusمن برنامج  4.3والرجوع إلى دليل المستخدم لإلصدار  Martusمن برنامج  4.4اإلصدار 

  نظامIntel Pentium  يشغلLinux kernel  أو أحدث، و 3.2اإلصدارglibc   أو أحدث 2.14اإلصدار 
  اإلصدارات األحدث من كٍل منOracle وJava Runtime Environment (JRE) 1.6 يسمى( .

ويمكن التحقق من   .7أو  OpenJDK JRE 6أو األحدث، أو  25( أو التحديث Java6أحيانًا 
- javaالذي يعمل على الجهاز لديك من خالل فتح نافذة محطة طرفية وكتابة "  Javaإصدار

version.دون عالمات االقتباس( والنقر على إدخال/عودة( " 
  غيغا بايت( 100ميغا بايت على محرك األقراص الثابت )يوصى بتوفير  93توفير مساحة 
  بايت أو أكثر( ميغا 512ميغا بايت )يوصى باستخدام  256ذاكرة وصول عشوائي 
  اتصال باإلنترنت لنسخ البيانات احتياطيًا على خادمMartus في حالة عدم توفر االتصال  .

خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى 9باإلنترنت، يرجى االطالع على القسم "
 ".خادم

  لكي تتمكن من إرسال النشرات إلى خادمMartus يجب عدم حظر برنامج ،Martus  لديك
باستخدام جدار الحماية. وإذا كان لديك برنامج حماية للبرامج أو األجهزة، فيجب أن يسمح 

على اإلنترنت. وإذا كانت هذه المنافذ محظورة عند  443أو  987للكمبيوتر باالتصال بالمنفذ 
 محاولة تحديد الخادم، ستظهر رسالة تشير إلى عدم استجابة الخادم.

 )محرك أقراص مضغوطة )لتثبيت األقراص المضغوطة فقط 
  بت على األقل مع نظام سطح مكتب  16يوصى بتوفير وضع ألوانKDE  أوGnome. 

 

 أ. التثبيت2

ليعمل.  Javaزم توفير بيئة ولذلك يستل Javaباستخدام لغة البرمجة  Martusلقد تمت كتابة برنامج 
 Java runtimeفيقوم بتثبيت كٍل من  Windowsلنظام التشغيل  Martusوأما مثب ِّت برنامج 

environment  وتطبيقMartus  على الكمبيوتر لديك، وهذا عالوة على قدرته على إضافة اختصار
لة استخدام نظام على سطح المكتب أو في قائمة "ابدأ" حسب الطلب. وفي حا Martusلتطبيق 
مثبتة لديك بالفعل، وإذا لم Java runtime environment، فربما تكون Linuxأو  Mac OSالتشغيل 

 .Martusتكن مثبتة، فينبغي تثبيتها قبل تثبيت برنامج 
 

. يمكن تنزيل المثبت https://www.martus.orgمن خالل الرابط  Martusيمكن تنزيل برنامج 
له )إذا توفر(، أو صورة القرص المضغوط  الذي يحتوي على ملفات البرنامج  ISOللبرنامج الذي تشغ ِّ

، فيجب نسخها ISO. في حالة نزيل صورة القرص المضغوط Linuxو Mac OSو Windowsلنظام 
، يمكن أن ترغب Martus. وبالرغم من تثبيت برنامج Martusبالقرص المضغوط قبل تثبيت برنامج 

لتنزيل أي حزم لغات أضيفت بعد طرح آخر إصدار  https://www.martus.org/downloadsفي زيارة 
 .Martusمن برنامج 

 

mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/
https://www.martus.org/downloads
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بنجاح بمجرد نسخ ملفات  Martusكما هو الحال مع معظم التطبيقات، ال يمكنك تثبيت  مالحظة:
 .  Martusلتثبيت تطبيق  Martusالتي تحتفظ بها احتياطيًا، فينبغي استخدم مثبت  Martusرنامج ب
 

 :Windows لنظام Martus برنامج لتثبيت
من خالل  Martusالمضغوط بمحرك األقراص المضغوطة أو قم بتنزيل مثبت  Martusأدخل قرص  .0

 .Martusثم قم بتشغيله. بعد ذلك سيعمل مثبت برنامج  www.martus.orghttps//:الرابط 
 

المضغوط انقر نقًرا مزدوًجا  Martusبعد إدخال قرص  Martusإذا لم يعمل مثبت برنامج  مالحظة:
على سطح المكتب لديك، ثم انتقل إلى محرك األقراص المضغوطة  My Computerعلى أيقونة 

 .MartusSetup.exeعلى ملف  ثم انقر نقًرا مزدوًجا
 

 .موافقاختر لغة اإلعداد ثم انقر على  .2

 
 .Martusلتثبيت برنامج  NSIS Install Wizardفي مربع حوار  التاليانقر على  .3

 

 
 

https://www.martus.org/
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للموافقة عليها. وفي حالة عدم الموافقة على  أوافقبعد قراءة اتفاقية الترخيص انقر على  .4

 .Martusمن تثبيت برنامج  اتفاقية الترخيص، فلن يتمكن المثبت
 

 
 

 وفي حالة الموافقة على اتفاقية الترخيص ستظهر الملفات حال نسخها: .5
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في قائمة "ابدأ" بنظام  Martusينبغي تحديد إذا ما كنت ترغب في تثبيت اختصار برنامج  .6

Windows إذا لم ترغب. الإذا رغبت في ذلك، أو على  نعم. فانقر على 
 

 
 

 نعمعلى سطح المكتب. فانقر على  Martusت ترغب في تثبيت اختصار برنامج حدد إذا ما كن .7

 إذا لم ترغب. الإذا رغبت في ذلك، أو على 
 

 
 

في حالة وجود اختصار بقائمة  Martusيسهل كثيًرا على المستخدمين تشغيل برنامج  مالحظة:

بشكل  Martusر برنامج أو بسطح المكتب. ولكن عند الرغبة في عدم ظهو Windows"ابدأ" بنظام 

أو على سطح المكتب.  Windowsملحوظ، فينبغي تجنب تثبيت االختصار في قائمة "أبدأ" بنظام 

 .Martusعلى دليل  Martusاختصار  Martusوبقطع النظر عن االختيار، دائًما يضيف مثبت برنامج 

 

ستوى تقديم تثبيت التي يحتاجها يعرض المثبت م Javaوملفات  Martusوأثناء تثبيت تطبيق  .8

 لتكميل التثبيت. إنهاء. وعند الطلب، انقر فوق Martusبرنامج 
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 Java runtimeيقوم بتثبيت  Martusمثبتة لديك، فإن  Javaولو كانت هناك بيئة  مالحظة:

environment  الخاص به. ولن يقوم تثبيتMartus  بتغيير إصداراتJava .الموجودة بالفعل 

 

" للحصول على معلومات فقط( Windows)نظام  Martusج. الترقية إلى إصدار جديد من 2انظر "

 إلى اإلصدار الحديث. Martusحول ترقية اإلصدار القديم من برنامج 

 

 :Mac OS نظام على Martus برنامج لتثبيت

أو يدويًا  DMGسواٌء تلقائيًا باستخدام ملف  -  Macعلى نظام  Martusتوجد طريقتان لتثبيت برنامج 

،  DMGونوصي بشدة باستخدم الطريقة التي تعتمد على ملف .  ISOباستخدام ملف 

 القياسي. Macباتخاذ شكل وأسلوب نظام  Martusلكونها أكثر سهولة وتسمح لبرنامج 

 

الذي يعمل لديك. وفي حالة  Mac OS Xتختلف هذه التعليمات بحسب إصدار نظام  قد مالحظة:

عدم قابلية تطبيق هذه التعليمات لما تراه على الكمبيوتر لديك، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا 

 .  help@martus.orgعلى 

 

 سواٌء الحديث أو بعد الترقية(: DMGالتلقائي باستخدام ملف  التثبيت

، Martusمن برنامج  DMGقبل التثبيت: في حالة تثبيت إصدار قديم ال تدعم ملف  مالحظة: .0

من مجلد  Martusالتابعة لبرنامج  jarينبغي أوالً حذف جميع ملفات 

/Library/Java/Extensions وهذه الخطوة بالغة األهمية، فقد يتعذر تشغيل برنامج .Martus 

بشكل صحيح في حالة تخطي هذه الخطوة. وقد ُيطلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور 

 Martusالتابعة لبرنامج  jarالمسؤول الخاصين بالكمبيوتر لديك لحذف هذه الملفات. وأما ملفات 

 ،InfiniteMonkey.jar، bc-jce.jar، bcprov-jdk14-135.jar، icu4j_3_2_calendar.jar -فهي: 

js.jar, junit.jar، layouts.jar، persiancalendar.jar، velocity-1.4-rc1.jar، velocity-dep-

1.4-rc1.jar، xmlrpc-1.2-b1.jar وبعد حذف هذه الملفات، قد يصبح مجلد  .Extensions  .فارًغا

وذلك  Martusونوصي أيًضا بحذف أي اختصارات قد يكون تم إنشاؤها لإلصدار القديم من برنامج 

 تجنبًا لحدوث التعارض. 

أو القرص الوضغوط  Martus ويب موقع من Martus ببرنامج الخاص DMG ملف على احصل .2

  .DMGالخاص بالبرنامج، وانقر نقًرا مزدوًجا مثلما يمكن أن تفعل مع أي ملف 

 تلقائيًا، انقر نقًرا مزدوًجا عليه لعرض المحتويات.  Martus في حالة عدم تشغيل مجلد .3

 Applications ( إلى مجلدMartus.appالمشار إليه بـ)  Martus يمكن نسخ تطبيقبينما  .4

 إلغاء تثبيت )التطبيقات(، يرجى مالحظة أنه في حالة القيام بهذه الخطوة، فلن تتم إزالتها عند

  وهو ما يمكن أن يمث ِّل مشكلة تتعلق باألمان. Martusبرنامج 

 دالئلتتضمن ، Martusلومات نافعة حول على مع MartusDocumentationيحتوي مجلد  .5

التي تصف سمات كل إصدار،  التمهيديةو الملفات ، السريع بدء التشغيل دالئلو، المستخدم

وهذا كله من خالل اللغات المتنوعة. ونقترح أيًضا نسخ هذا المجلد إلى الكمبيوتر الخاص بك 

 حتى يتسنى لك الوصول بسهولة إليه. 

 

  (Martus)حزمة لغات  Martus Language Packخدام في حالة است مالحظة:

للحصول على . Martusإلى مجلد بيانات برنامج  mlp(، يرجى نسخ ملف Martus-en.mlp)مثل 

انظر القسم التالي المسمى ، Martusتعليمات حول كيفية الوصول إلى مجلد بيانات برنامج 

 ". Martus"عرض مجلد بيانات برنامج 

 

)األرمينية(  Armenian)الخطوط( الخطوط  Fontsم األمر، يتضمن مجلد إذا لز مالحظة:

)البنغاال/البنغالية(. وفي حالة   Bangla/Bengali)الخميرية( و  Khmer)البرومية( و  Burmeseو

mailto:help@martus.org
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. واختيار "تثبيت". وفي ttfالحاجة ألحد هذه الخطوط، يمكن تثبيتها بالنقر المزدوج على ملف 

  Khmer)البرومية( و Burmeseعلق بتشغيل نصوص بالخطوط حالة حدوث مشكالت تت

)البنغاال/البنغالية(، أو تتعلق بإدخالها، يرجى مطالعة األسئلة   Bangla/Bengali)الخميرية( و

هذا أو إرسال بريد إلكتروني  Martusمن دليل مستخدم برنامج  42 - 40المتداولة السؤالين 

 .  help@martus.orgإلى 

 

)ملف  Martus، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز/تطبيق DMGالمثبت من ملف  Martusلتشغيل برنامج 

Martus.app .) 

 

والتي سوف تساعدك على تشخيص أي مشكالت  Martusلعرض معلومات إضافية أثناء تشغيل 

 : فيةإطار المحطة اإلضا ، يمكنك فتحMac OSXفي نظام تشغيل 

a) ( انقر بزر الفأرة األيمن علىcmd  ملف )نقرة +Martus.app .إلظهار قائمة السياق المنبثقة 

b) ".من قائمة السياق اختر "عرض محتويات الحزمة 

c) ."سيغير الباحث العروض الستعراض مجلد "المحتويات 

d) /اذهب إلى محتوياتMacOs. 

e) " انقر مرتين علىJavaAppLauncher" 

 

 نافذة محطة طرفية جديدة تحتوي على مخرج وحدة التحكم.  سيؤدي هذا إلى بدء

وأثناء استمرار تشغيل نافذة المحطة الطرفية ستظهر معلومات استكشاف األخطاء وإصالحها 

هناك. يمكن نسخ النص من نافذة المحطة الطرفية ولصقها في بريد  Martusوتسجيل الدخول من 

 .help@martus.orgإلكتروني إلى 

 

 :ISOالتثبيت من ملف 

الخاص  isoالمضغوط بمحرك األقراص المضغوطة )أو قم بتنزيل ملف . Martusأدخل قرص  .0

ثم انقر عليه نقًرا مزدوًجا للعثور  https://www.martus.orgمن خالل الرابط  Martusببرنامج 

 .DMG. وبعد ذلك اتبع التعليمات الخاصة بـDMGى عل

 

 : Martusعرض مجلد بيانات 

." ويوجد في المجلد الرئيسي. Martusاسم " Martus، يحمل مجلد بيانات Mac OSفي نظام 

والنشرات عالوة على الملفات األخرى التي تم  Martusويحتوي هذا المجلد على معلومات حساب 

، مثل قوالب التقارير والبحث وملفات حساب جهة االتصال، إلى Martusبرنامج إنشاؤها أثناء استخدام 

غير ذلك )بالرغم من أن الكثير من هذه يمكن حفظه بمجلدات أخرى حسب الرغبة(. ويوجد مجلد 

في المكان الذي ترغب في وضع أي ملفات حزمة لغة فيه. وكالعادة يكون مجلد بيانات  Martusبيانات 

Martus ولذلك يتعذر عرضه من خالل استخدام تطبيق "الباحث". وللوصول إلى هذه الملفات، ، مخفيًا

 ينبغي ضبط تفضيالت الكمبيوتر على "إظهار" الملفات المخفية. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: 

 

، وقم بفتح تطبيق "المحطة الطرفية". المساعدة أدوات<  التطبيقات<  الباحثانتقل إلى  .0

وعندما يجد "، terminal" إلظهار البحث، أدخل Command-Space أيضا الضغط على أمر )يمكنك

 التطبيق الطرفي، أطلقه.(

 اكتب: .2

 

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE  

 

 )إدخال/عودة(.  Enter/Returnثم انقر على 

mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/
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 Finderالستمرار وانقر على رمز )الخيار( مع ا Optionأعد تشغيل الباحث بالضغط على زر  .3

)الباحث( مع االستمرار. عندما تظهر قائمة السياق، حدد إعادة إطالق. )وبدالً من ذلك يمكن 

 ما يلي في الوحدة الطرفية: كتابة

 

killall Finder  

 

 )إدخال(.(  Enterثم انقر على 

 

الدليل الرئيسي لديك  في ."Martusعندما تتم إعادة تشغيل الباحث، ستتمكن من عرض مجلد " .4

 التي يحفظها.  والوصول إلى الملفات

 

أو  Mac 10.8على نظام  Martusفي حالة ظهور تحذير عند محاولة تشغيل برنامج   مالحظة:

للحصول على الحل  55م " السؤال رق. األسئلة المتداولة11أحدث، يرجى مطالعة القسم "

 الممكن.

 

 :Linux نظام على Martus برنامج لتثبيت

بشكل كامل )يوجد مشكالت عرض  Linuxنظام  Martusمن برنامج  4.5ال يدعم اإلصدار  مالحظة:

، يرجى تنزيل Martusمتعددة إلى غير ذلك(. وللحصول على إصدار مدعوم بالكامل من برنامج 

 .Martusمن برنامج  4.3والرجوع إلى دليل المستخدم لإلصدار  Martusمن برنامج  4.4اإلصدار 

 

في حساب المستخدم الخاص بك فقط. ولن يتمكن  Martusتؤدي التعليمات التالية لتثبيت برنامج 

. وفي حالة الرغبة Martusعلى هذا الجهاز من الوصول إلى برنامج  Linuxأي مستخدم آخر لنظام 

لالستخدام العام، حتى يتمكن أي مستخدم لهذا الجهاز من تشغيله،  Martusفي تثبيت برنامج 

 . 30"  السؤال رقم . األسئلة المتداولة11يرجى مطالعة القسم "

 

 وينبغي إجراء غالبية ما يلي من خالل موجه أوامر الوحدة الطرفية.

 

 الذي يمكن تشغيله من خالل كتابة: Javaصدار تعرف على إ .0

 

java  -version 

  

 )المسار( لهذا لكي يعمل. PATHوفي  Javaيجب تثبيت 

 

)ويسمى  Oracleلـ Javaالرسمي من  1.8.0يجب أن يكون لديك )أو يجب تثبيت( أيًضا اإلصدار 

قياسية من نظام التشغيل، (. وإذا أمكن، نوصي باستخدام أدوات تثبيت البرنامج الJava8أحيانًا 

دون توفره بتلك  Oracle's JRE. وفي حالة الرغبة في تشغيل yum/rpm or apt/debمثل 

  ..com/http://java الطريقة، يمكن تنزيله مباشرة من

 

 ، ال تحتاج إال لتثبيت اإلصدار الحالي من Martusلتشغيل برنامج  مالحظة:

Java Runtime Environment (JRE)  وليس ،Java Developer’s Kit (JDK)  .األكبر 

 

"(. وقد يكون Martus)مثل "دليل برنامج  Martusاختر الدليل وقم بإنشائه لحفظ ملفات برنامج  .2

/( أو قد يكون مختلًفا. فعلى سبيل المثال، يمكن Martus./~) Martusذا مثل دليل بيانات ه

http://java.sun.com/j2se/downloads.html
http://java.sun.com/j2se/downloads.html
http://java.sun.com/j2se/downloads.html
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)سطح المكتب( مما يسه ِّل العثور.  وقد يؤدي فصل  Desktopفي دليل  Martusتثبيت تطبيق 

بالكامل صعبًا عن الرغبة في  Martusالبرنامج عن البيانات إلى زيادة األمان ولكنه يجعل حذف 

 ويمكنك إنشاء الدليل بكتابة ما يلي بالمطالبة في الموقع الذي تريده:ذلك.  

 

mkdir -p <Martus Program Directory> 

 

في دليل  4.0اإلصدار  Martusعلى سبيل المثال، في حالة الرغبة في تثبيت برنامج 

 البيانات الخاصة به، فينبغي كتابة:

 

mkdir -p ~/.Martus 

 

 :ISOقرص المضغوط/وفي حالة التثبيت من ال .3

a.  ينبغي نسخmartus.jar  من الدليل الجذر الموجود على القرص المضغوط الخاص

 .Martusبالتثبيت في دليل برنامج 

b.  انسخ دليلLibExt  من القرص المضغوط إلى دليل برنامجMartus  وأعد تسميته باسم

ThirdParty. 

c.  وبحسب الرغبة يمكن أيًضا نسخ دليلDocuments ت( الذي يحتوي على )المستندا

)التمهيدية( التي تحتوي على  READMEمستندات المستخدم بما يتضمن الملفات 

 .Martusقائمة التغييرات بين إصدارت برنامج 

d. :ينبغي تغيير الدليل الذي يحتوي على التطبيق الفعلي بكتابة ما يلي 

 

cd <Martus Program Directory> 

 

في دليل البيانات الخاصة به،  Martusبرنامج على سبيل المثال، في حالة تثبيت 

 فينبغي كتابة:

 

cd ~/.Martus 

 

 )الملف المضغوط(: zip fileوفي حالة التثبيت من  .4

به  zipبه باستخراج محتويات ملفات  Martusانتقل إلى الدليل الذي أنشأته لتثبيت برنامج 

 ة:وانتقل إلى الدليل الذي يحتوي التطبيق الفعلي من خالل كتاب

 

cd <Martus Program Directory> 

unzip <Path to Zip File> 

cd <Martus Version Directory> 

 

في دليل  4.5اإلصدار  Martusعلى سبيل المثال، في حالة الرغبة في تثبيت برنامج 

 -MartusClient)تنزيالت( ويحمل اسم  Downloadsالبيانات وكان الملف المضوط في ~/

4.5.zip كتابة:، ينبغي 

 

cd ~/.Martus 

unzip ~/Downloads/MartusClient- 4.5.zip 

 

 بكتابة: Martusاختبر التثبيت بتشغيل برنامج  .5
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java -jar `pwd`/martus.jar  

 

 " يقوم بذلك من أجلك. (pwd)ال تحتاج لكتابة اسم الدليل الذي توجد به حيث إن " 

 

 :يمكن إنشاء برنامج نصي لالختصار وفًقا لما يلي .6

 

echo java -jar martus.jar >martus 

  chmod +x martus 

 

ويمكن نسخ هذا البرنامج النصي في مكان آخر، أو يمكن إنشاء مشغ ِّل أو اختصار له، وذلك  .7

 .Martusلتسهيل بدء تشغيل برنامج 

 

، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى Linuxللحصول على مزيد من المساعدة في تثبيت 

help@martus.org . 

 

 Martusوثائق برنامج 

، يجري تثبيت جميع إصدارات اللغات الخاصة بدليل المستخدم ودليل بدء Martusعند تثبيت برنامج 

(.  وفي حالة استخدام Martus)مستندات/ Martus\Docsالتشغيل السريع المتوفرة حاليًا في دليل 

<  البرامج<  بدء، تتوفر االرتباطات الخاصة بهذه المستندات باالنتقال إلى Windowsمثب ِّت نظام 

Martus وتتوفر أيًضا على  .https://www.martus.org/downloads ويمكن زيارة هذا الموقع ،

 للتعرف على مدى توفر إصدارات اللغات الجديدة.

 لغاء التثبيتب. إ2

أو دون حذف  Martusدون حذف نشرات  Windowsفي نظام  Martusلكي تلغي تثبيت برنامج 

)في حالة الرغبة في  Martus تثبيت إلغاء<  Martus<  البرامج<  بدءبيانات الحساب، اختر 

أو  Martus\binفي دليل  uninst.exeإضافة اختصارات لقائمة البدء(، انقر نقًرا مزدوًجا على ملف 

 :Windowsاستخدم لوحة التحكم "إضافة/إزالة البرامج( في نظام 

 ".ابدأمن القائمة " التحكم لوحة<  اإلعداداتاختر  .0

 .البرامج إزالة/إضافةانقر نقًرا مزدوًجا على رمز  .2

 من قائمة التطبيقات. Martusحدد  .3

 ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إزالة/إضافةانقر فوق  .4

 

 Martusيمكن إلغاء تثبيت  ، Macعلى نظام  DMGباستخدام ملف  Martusحالة تثبيت برنامج  في

( Martus.app)ملف  Martusأو بيانات الحساب، وذلك بحذف تطبيق  Martusدون حذف نشرات 

 ببساطة. 

 

إلى مجلد  Martus (Martus.app)يرجى مالحظة أنه في حالة نسخ تطبيق   مالحظة:

Applications  التطبيقات( أو إلى(Desktop  فلن ،)سطح المكتب( )أو إلى مكان آخر على الجهاز(

 مما قد يكون بسبب مشكلة تتعلق باألمان. Martusتجري إزالته عند إلغاء تثبيت برنامج 

 

أو بيانات الحساب، ينبغي  Martusدون حذف نشرات  Linuxفي نظام  Martusلكي تلغي تثبيت 

 .  ThirdParty ودليل martus.jarحذف 

 

mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/downloads
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 ، اخترMartusفي حالة الرغبة في حذف النشرات والملف الرئيسي، ولكن مع االحتفاظ بتطبيق 

. حذف نشراتك ومعلومات 7. ولمزيد من المعلومات يرجى مطالعة " بياناتي حذف<  األدوات

 ."حسابك

 

<  األدواتأيًضا، اختر  Martusوبيانات التكوين وتطبيق  Martusفي حالة الرغبة في إزالة نشرات 

. وتزيل هذه الميزة المعلومات المتعلقة بكل الحسابات من Martus وإزالة البيانات جميع حذف

ن على الكمبيوتر، وليس حسابك فقط، وال ينبغي استخدامها إال في حالة الطوارئ. ولمزيد م

 المعلومات يرجى مطالعة  

 .”بما فيها التطبيق Martus. حذف جميع بيانات 8“

 

الملفات  Martus، يحذف Martusحذف جميع البيانات باستخدام أمر  Martusعند إزالة ملفات 

 Martusرجاعها مقارنة بحذفها يدويًا. ومع ذلك، للتحقق من أن جميع معلومات بطريقة تصع ِّب است

وأي مجلدات أو ملفات تم نسخها  Martus (C:\Martus in Windows)جرت إزالتها، ابحث عن مجلد 

(. وفي حالة بقاء أيٍ من هذه المجلدات أو الملفات، ينبغي حذفها Linuxأو  Mac OSخالل التثبيت )

 لقمامة أو سلة المحذوفات. ثم تفريغ ا

 

ال يزال يمكن أن يسترجع الفنيون، الذين يمكنهم الوصول إلى محرك األقراص الثابت  مالحظة:

الذي يحذفها بطريقة  Martusعلى الكمبيوتر، بيانات المستخدم المحذوفة وذلك خالًفا لبرنامج 

النشرات مشفَّرة، فإنها تظل  تجعل استرجاعها أكثر صعوبة. وعالوة على ذلك، لكون جميع بيانات

قوية وسرية. وتوجد أدوات مساعدة لألقراص تحذف بيانات المستخدم  كلمة السرآمنة طالما أن 

 بشكل كامل بطرق تمنع استرجاع أي معلومات. 

 فقط( Windows)نظام  Martusج. الترقية إلى إصدار جديد من 2

على فترات منتظمة على  Martusترقيات ، وتتوفر Martusتحسين تطبيق  Benetechتواصل شركة 

 . https://www.martus.orgعلى الرابط التالي  Martusموقع ويب 

 

 ، ينبغي إجراء ما يلي:Windowsلنظام  Martusلترقية برنامج 

( أو الحصول على القرص قم بتنزيل اإلصدار الجديد )ملفات الترقية أو اإلصدار الكامل المنتظم .0

 المضغوط الخاص بالتثبيت. 

قم بتشغيل برنامج اإلعداد: انقر نقًرا مزوًجا على الملف الذي قمت بتنزيله أو أدخل القرص  .2

مثبًَّتا  Martusالمضغوط في محرك األقراص. وسوف يخبرك المثب ِّت بأن لديك إصداًرا قديًما من 

 لديك.

في نفس الدالئل أسوة  Martusيت اإلصدار الجديد من للترقية. يجري تثب نعمانقر فوق  .3

والنشرات دون  كلمة السرباإلصدار القديم. وتظل جميع ملفات البيانات بما يشمل المعلومات و

 تغيير.

 

من خالل إصدار كامل بدالً  Windowsلنظام  Martusمن برنامج  4.5يجب تثبيت إصدار  مالحظة:

دون تلك الالزمة  Javaنتيجة ضرورة توفير إصدار جديد من  ، وهذاJavaمن تثبيت الترقية دون 

 .Martusلإلصدرات القديمة من برنامج 

 

، ينبغي متابعة Linuxأو  Macintoshعلى أنظمة  Martusللترقية إلى إصدار جديد من برنامج 

 الموجود باإلصدار الجديد.  Martus" الستبدال برنامج أ. التثبيت2تعليمات التثبيت الموجودة في "

https://www.martus.org/
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 Martusد. تحديث ملف برنامج 2

 https://www.martus.org. يمكن مراجعة Martusتحسين تطبيق  Benetechتواصل شركة 

ويب للتحقق من صحة البرامج التي تم للحصول على أحدث إصدار، ومتابعة التعليمات على موقع ال

 .  SHA-1 sumتنزيلها باستخدام برنامج 

 

".  وبالرغم أ. التثبيت2"في إطار أدوات التثبيت المذكورة في  Martusتجري أكثر التحديثات ببرنامج 

توزيع إصدار تحديث فقط  Benetechالً، ربما تختار شركة من أنه ليس إجراًء قياسيًا، ولكن ،مستقب

يصلك بشكل منفصل إال  martus.jar.  وينبغي عدم الوثوق بأصالة أي ملف martus.jarمن ملف 

بعد التحقق منه باستخدام اإلجراء التالي.  وينبغي عدم الوثوق بأي إجراءات بديلة للتحقق من 

 الثقة تُقدم إليك بأي وسيلة أخرى.

 

فال ينبغي إال استخدام برنامج التحقق من الصحة المتوفر على القرص المضغوط الخاص ببرنامج 

Martus  واالعتماد على التعليمات المتوفرة فيreadme_verify.txt. 

 هـ. إعداد الحساب2 

، ينبغي إنشاء حساب وإعداد معلومات جهة االتصال. ويمكن Martusقبل التمكن من استخدام 

أول حساب مستخدم بينما  Martusسابات المتعددة على كمبيوتر واحد. ويتضمن دليل إنشاء الح

 .Martusتتضمن الدالئل الفرعية الحسابات اإلضافية في دليل 

 

 كلمة السروعند إنشاء الحساب، يجري إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، وهذا بحيث تتميز 

، فسيتعذر الوصول إلى أي من كلمة السرو بإمكانية تذكرها. وفي حالة نسيان اسم المستخدم أ

. وعالوة على ما سبق، ينبغي إجراء التدابير الوقائية لالحتفاظ Martusالنشرات الموجودة ببرنامج 

الوصول إلى جميع لنشرات التي تم إنشاؤها في برنامج  كلمة السر. وتمنح كلمة السربسرية 

Martus عبر البريد اإللكتروني  كلمة السرتجنب إرسال ، وتسمح بإنشاء النشرات الجديدة. وينبغي

 أو إخبار أي شخص بها عبر الهاتف حيث إن وسائل االتصال هذه يمكن أن تكون غير آمنة.

  

 نظام نشرات حقوق اإلنسان في مربع الحوار  موافق. انقر فوق Martusابدأ تشغيل برنامج  .0

 . Martusببرنامج 

  لبدء برنامجMartus  في نظامWindows برامج<  بدء، اختر  >Martus > Martus أو ،

أو اختر  Martusعلى سطح المكتب أو في دليل  Martusانقر نقًرا مزودًجا على اختصار 

 ثم اكتب النص التالي:  تشغيل<  ابدأ

 

C:\Martus\bin\javaw.exe -jar C:\Martus\martus.jar 

 

  لبدء تشغيلMartus  في نظامMac OS ، 

 باستخدام ملف  في حالة التثبيتDMG  موصى به(، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز تطبيق(

Martus ملف( ،Martus.app ( والذي منه نسخته )انظر جزءMac  أ. التثبيت2"من القسم)" 

  لبدء تشغيل برنامجMartus  في نظامLinuxصي الذي أنشأته أو ، قم بتشغيل البرنامج الن

 اكتب:

 

java -jar <Martus program directory>/martus.jar 

 

 " على سبيل المثال.أ. التثبيت2من القسم " Linuxانظر جزء نظام 

 

https://www.martus.org/
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  Martusإعداد حكيم أخرى على الكمبيوتر، سيبدأ  Martusإذا لم توجد حسابات  .2

(Martus Setup Wizard)  ويكمل خطوات إنشاء الحساب، ولكن في حالة وجود حسابات بالفعل

تسجيل الدخول إلى  في مربع الحوار جديد حساب التبويب عالمةعلى الكمبيوتر، انقر فوق 

Martus (Martus SignIn) إعداد حكيم  لبدء تشغيلMartus . 
 

 
 

 إنشاء حساب .1

a.  لمزيد من المعلومات حول إنشاء كلمة مرور آمنة،  ور.كلمة مرو اسم مستخدمأدخل

 ".كلمة السرو. اختيار 2"راجع 
 

 
 

b.  كلمة السرو اسم المستخدموأكد  متابعةحدد. 

c.  :ممن سيتولى التعبئة المسبقة للنشرات التي  المؤسسة والكاتب أدخل اختياري

 يجري إنشاؤها.
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تلقائيًا في كل نشرة يتم إنشاؤها بالرغم من  المؤسسة و الكاتبتظهر معلومات 

 إمكانية تحريرها عند الرغبة في ذلك. 

باعتبارهما مصدر المعلومات في النشرات التي  المؤسسة، أدخل االسم واسم للكاتب

 و الكاتبي ترسلها.  ويمكن أن تصبح معلومات جهات االتصال التي تدخلها ف

 محركعامة، في حالة اختيار جعل نشرة أو أكثر عامة )مثل أن يكون خالل  المؤسسة

وتعد جميع الحقول اختيارية أو يجوز استخدام اسم مستعار أو تقديم  (Martus بحث

 فقط في حالة عدم الرغبة في توفير االسم بصورة علنية.  المؤسسةمعلومات 

 

<  الخياراتلومات جهات االتصال في وقت الحق، اختر في حالة الرغبة في تغيير مع و

 .الحساب اتصال معلومات
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 اإلعدادات .2

a.  استخدامTor –  قم بتشغيلTor  نظام المجهولية( في حالة الرغبة في إخفاء(

إذا كانت  Martus. وربما يساعد هذا أيًضا في الوصول إلى خوادم Martusاتصالك بخادم 

 محظورة في موقعك.

b. حدد الترتيب الذي ترغب في عرض الشهر واليوم  – سيق التاريختسلسل تن

 والسنة من خالله.

c. حدد كيفية فصل عناصر التاريخ. – محدد التاريخ 
 

 
 

 . إعداد الخادم3

a. من االتصال بخادم النسخ االحتياطي التابع  استخدام الخادم االفتراضييمك ٍنك

 يًا.دون الحاجة إلدخال أي معلومات يدو Martusلبرنامج 
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b.  عنوانباالتصال بالخادم بإدخال  إعدادات الخادم المتقدمةتسمح IP  الخاص بذلك

 . الكلمة السحريةو  والرمز العامالخادم يدويًا  
 

 
 

c.  لالتصال بالخادم من خالل حساب إعداد الخادم الحًقا حددMartus .الحًقا 

 . جهات االتصال4

a.  إضافة لجهة االتصال وحدد  المميز رمز الوصوللتضيف جهة اتصال للحساب، أدخل

 …جهة اتصال
 

 
 

الخاصة بهم على الشاشة بتحديد  رموز الوصولالعثور على ويمكن لجهات االتصال 

أو بعد ذلك من خالل تسجيل الدخول على  الحصول على الرمز المميز والرمز

 .عرض معلومات حسابي< تعليمات وتحديد  Martusحسابات 

b.  المقترن  الرمز العامجهة االتصال بعد ذلك من خالل مراجعة ويمكن التحقق من صحة

للقيام بهذا اإلجراء في  التحقق الحًقالجهة االتصال، أو تحديد الخيار  الرمز المميز بـ

 وقت الحق. 

بعد إضافة جهة االتصال إلى الحساب من خالل  ويجوز أيًضا التحقق من جهة االتصال

 لجهة االتصال تلك. نهتم التحقق ممن عمود  التحقق اآلن
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c.  إلزالة جهة اتصال، حددX  جهة االتصال تلك. إزالةفي عمود 

 . استيراد النماذج5

a.  الستيراد قوالب نموذج عامحدد Martus  .العام 
 

 
 

b.  الستيراد النماذج من جهة اتصال أو من لدى مستخدم  تنزيل مخصصحددMartus  

 آخر.

i)  اختيار جهة اتصال موجودة بالفعل ب التنزيل من جهات االتصال لدييسمح

 استيراد قوالب النماذج منها. ترغب في
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ii)  التنزيل من لدى مستخدم آخر لـيسمحMartus  باستيراد قوالب النماذج

من  )مثل أحد المدربين( لم تتم إضافته كجهة اتصال Martusمن لدى حساب 

 الخاص بهذا الحساب.  رمز الوصول المميز خالل إدخال

 خ االحتياطي للمفتاح:. النس6

 :Martusإلنشاء نسخة مشفَّرة من مفتاح برنامج 

a.  مثل جهاز( أدخل قرًصا فارًغاUSB  في محرك أقراص الوسائط القابل )أو قرص مضغوط

 للنقل.

b.  إنشاء ملف واحد مشفَّرحدد. 

c.  انتقل إلى الموقع حيث تريد حفظ  ملف مفتاح النسخ االحتياطيفي مربع الحوار

أو  USBوصي بحفظه في جهاز محرك أقراص الوسائط القابل للنقل )مثل المفتاح. ون

 قرص مضغوط( أو محرك أقراص الشبكة حتى ال يكون متوفًرا على الكمبيوتر.

d.  مي ِّز ملف مفتاح النسخ االحتياطي باسم فريد، وخاصة في حالة استخدام أكثر من

 حساب من خالل الكمبيوتر.
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e.  ينسخ برنامج حفظانقر فوق .Martus  ملف مفتاح النسخ االحتياطي إلى الموقع الذي

 حددته وستظهر رسالة تشير إلى أن ملف المفتاح المشفَّر تم إنشاؤه.
 

 
 

f.  في حالة الحفظ في وسائط قابلة للنقل، ينبغي التخزين في مكان آمن يتعذر تلفه فيه

على القرص بسبب الطقس أو الحشرات أو عوامل التلف األخرى. ال تكتب كلمة مرورك 

وال تخزنها إلكترونيًا على القرص. يتعذر على أي أحد استخدام المفتاح الذي نُسخ 

 الخاصين بك. كلمة السراحتياطيًا إلى ملف مفرد دون اسم المستخدم و

 

 إنهاء إعدادات الحساب. 7

، اختر اللغة التي ترغب في تشغيل برنامج Martus (Martus Wizard) حكيمقبل الخروج من  

Martus  اختر اللغةمن خاللها من القائمة المنسدلة. 
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 . تسجيل الدخول إلى الحساب8

في مربع  كلمة السرو اسم المستخدم ، أدخل Martusفي المرة التالية التي تفتح فيها برنامج 

 للوصول إلى الحساب.Martus (Martus SignIn )تسجيل الدخول إلى الحوار 
 

 
 

تبديل باستخدام لوحة المفاتيح، انقر فوق  كلمة السركتابة  في حالة تفضيل مالحظة:

غير آمنة بالقدر الكافي في حالة  كلمة السرقد تصبح . الستخدام لوحة المفاتيح المعتادة

كتابتها باستخدام لوحة المفاتيح بالكمبيوتر بدالً من لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة، 

لهم بتثبيت جهاز أو برنامج يمكنه التعرف على لوحة وقد يقوم أحد األفراد غير المرخص 

المفاتيح لديك وتسجيل مرات الضغط على المفاتيح التي تجريها.  وفي حالة استخدام لوحة 

المفاتيح، نوصي بتجنب إدخال األحرف غير الموافقة للشفرة األمريكية القياسية لتبادل 

 .Alt + NumberPadالمعلومات باستخدام طريقة 

 

بعد إنشاء الحساب، سوف ُيطلب منك إجراء النسخ  Martusعند إغالق برنامج  ظة:مالح

االحتياطي بمفتاح واحد )إذا لم تكن قمت بذلك بالفعل( و/أو نسخ ملف المفتاح احتياطيًا على 

أقراص متعددة. وفي حالة قصور الكمبيوتر أو سرقته، سوف تحتاج لملف المفتاح للوصول إلى 

 Martusعبر كمبيوتر آخر. وسوف يطلب برنامج  Martusخاصة بك من خوادم بيانات النشرة ال

نسخ ملف المفتاح احتياطيًا في كل مرة تبدأ فيها التطبيق إلى أن تقوم بفعل هذا األمر. ولمزيد 

 ."ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح الخاص بك9من المعلومات يرجى مطالعة "

 كلمة السرو. اختيار 2

للحفاظ على البيانات آمنة، تحتاج إلى استخدام كلمة مرور يتعذر اكتشافها أو تخمينها بسهولة. 

ك التي يمكن استخدامها بسرية والتي يمكن كلمة السرى استخدام اإلرشادات التالية إلنشاء فيرج
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الخاصة بك، وفي حالة نسيانها قد يتعذر  كلمة السرتذكرها. وينبغي العلم أنك الوحيد الذي يعرف 

)إال في حالة إجراء النسخ االحتياطي المتعدد لملف المفتاح الذي  Martusالوصول إلى بيانات 

"، أو ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح الخاص بك9يحتوي على معلومات حسابك، انظر "

 إذا كان لديك جهة اتصال يمكنها استرداد نشراتك.(

 

 .تجنب استخدام اسم المستخدم 

 .تجنب االقتصار على كلمة معجمية واحدة 

  أحرف(. 8)المطلوب  حرًفا على األقل لتحقيق أقصى قدر من األمان 15استخدم 

 .)*&^%$#@! استخدم مجموعة من الحروف األبجدية واألرقام واألحرف الخاصة )مثل 

 .استخدم مجموعة من األحرف الكبيرة والصغيرة في حالة استخدام لغة تتحسس حالة األحرف 

  فينبغي االحتفاظ بها في مكان آمن منفصل عن معلومات تثبيت كلمة السرإذا لزم تدوين ،

Martus. 

  قم بإنشاء عبارة تذكيرية لك واحتفظ بها في مكان آمن. )تذكر أنه في حالة إثارة العبارة

على التعرف  كلمة السرالتذكيرية لذاكرتك، فقد تساعد بعض األفراد الذين يحاولون اكتشاف 

 عليها.( 

 .)استخدم كلمة مرور يمكن تذكرها )استخدم األحرف التي تحمل معنى بالنسبة لك 

 يقة مبسطة الختيار كلمات المرور.ضع طر 

  د. تغيير اسم المستخدم أو 9إذا شعرت أنه تم اكتشاف حسابك.  انظر " كلمة السرقم بتغيير

 " للحصول على المعلومات. الخاصين بك كلمة السر

 فلن تتوفر لديك طريقة للوصول إلى نشراتك كلمة السرسيان اسم المستخدم أو في حالة ن ،

التي أنشأتها أو إلى البيانات الموجودة على الكمبيوتر لديك إال في حالة إجراء النسخ 

 االحتياطي المتعدد لملف المفتاح )أو كان لديك جهة اتصال يمكنها استرداد النشرات.(

 ز. إعداد اتصال بالخادم2

ضمان الوصول إلى النشرات في حالة تعرض الكمبيوتر للفقدان أو السرقة، ينبغي إرسالها إلى ل

يعد خادم كمبيوتر يمكنه قبول  Martus. إن خادم برنامج Martusخادم النسخ االحتياطي لبرنامج 

حماية النشرات المشفَّرة ونسًخا احتياطيًا بأمان ونسخها نسًخا متماثالً في العديد من المواقع و

)ال تقوم شركة  Martusالمعلومات من الفقدان. وتقوم مؤسسات غير ربحية بتشغيل خوادم 

Benetech  بتشغيل خوادمMartus  مباشرة(. وإذا لم تكن مؤسستك على عالقة بالمؤسسة التي

لالطالع على قائمة بالجهات التي  rghttps://www.martus.o، يرجى زيارة Martusتستضيف خادم 

 تستضيف الخوادم.

 

وعالوة على ما سبق، يسمح إرسال النشرات إلى الخادم أيًضا بمشاركة النشرات مع اآلخرين 

ممن تمنحهم الوصول إليها مثل جهات االتصال المرتبطة بحسابك. وقد تحظى الجهات الصحفية 

 .Martus بحث محركل إلى النشرات العامة من خالل واألعضاء اآلخرون من الجهات العامة بالوصو

 

تلقائيًا بنسخ مسودات النشرات بالخادم عند  Martusوفي حالة االتصال بالخادم، يقوم برنامج 

حفظها. ومع ذلك، تُعامل مسودات النشرات باعتبارها بيانات خاصة وال تتوفر إال لك ولجهات االتصال 

 ح لحساب جهات االتصال بذلك. التابعة لك، وهذا في حالة التصري

 

، وذلك حتى يتعذر مطلًقا تحريرها مجدًدا مختومةوعندما تكتمل النشرة وتُحفظ بالخادم، تصبح 

)بالرغم من أنه يمكنك إنشاء إصدار جديد من النشرة عند الحاجة لتحديث أي معلومات(. وتُعد 

الوصول إلى الخادم خالًفا للبيانات البيانات العامة التي تحتويها النشرة متاحة ألي فرد يمكنه 

https://www.martus.org/
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الخاصة والتي ال تتوفر إلى لك ولجهات االتصال التابعة لك، وهذا في حالة التصريح لحساب جهات 

 االتصال بذلك.

 

 . Martusقبل إرسال النشرات إلى الخادم أو استردادها منه، تحتاج إلى تحديد الخادم في 

 

 لتكوين الخادم:

 .Martus ادمخ تحديد<  الخادماختر  .7

 الخاصين بك عند طلبهما. كلمة السرأدخل اسم المستخدم و .2

 اختر الخادم .3

a.  لكي تستخدم خادم  استخدام الخادم االفتراضيحددMartus  دون إدخال أي

 معلومات تتعلق بالخادم يدويًا، أو

b.  إلعداد خادمMartus  عنوان أو غيره يدويًا أدخلIP د اإلعدافي جزء  الرمز العام للخادم و

 .موافقوانقر فوق  المتقدم للخادم
 

 
 

في حالة استيفاء بيان الموافقة  موافقةسوف تظهر رسالة تشير إلى توافق الخادم. انقر فوق  .0

ثم  رفضالخاص بالخادم لمتطلباتك. وفي حالة عدم استيفاء الخادم للمتطلبات، انقر فوق 

 حدد خادًما آخر. 

 

، في قسم "تنزيل /https://www.martus.orgعلى  تتوفر إرشادات موافقة الخوادم مالحظة:

. ويتوقع أن تكون الخوادم الموافقة آمنة، بينما تُعد Martus" ("Download Martus Server")خادم 

ى استيفاء الخوادم التي ال تلتزم بإرشادات الموافقة أقل أمانًا. وإذا كان لديك استفسارات حول مد

الخوادم لمتطلباتك، ينبغي الرجوع إلى الشخص المسؤول عن تحديد سياسات استخدام برنامج 

Martus  في مؤسستك أو يمكنك إرسال رسالة إلىinfo@martus.org . 

 

 في مربع الحوار للتأكيد على االتصال بالخادم. موافقانقر فوق  .5

 

بمعلومات الخادم، ولذلك ال تحتاج إلدخالها مرة أخرى إال في حالة إعادة  Martusبرنامج  يحتفظ

 Martusتثبيت البرنامج )مثل أن يكون التثبيت على كمبيوتر آخر(، أو في حالة الحاجة لتكوين 

 ليرسل النشرات إلى خادم مختلف. 

https://www.martus.org/
mailto:info@martus.org
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استخدام الخادم ثم حدد  ،Martus خادم تحديد<  الخادملتغيير إعدادات الخادم، اختر 

دون االتصال بخادم  Martusأو أدخل معلومات الخادم الجديد.  إلزالة االتصال بخادم  االفتراضي

 .Martus خادم إزالة<  الخادممختلف، اختر 

 

الوصول إلى الخادم في كل مرة تقوم فيها  Martusبمجرد تحديد الخادم، سيحاول برنامج  مالحظة:

 الخادم أخباًرا حول حالة حسابك أو غير ذلك من المعلومات المهمة. بتشغيله. وقد يرسل

 ح. إعداد التفضيالت2

على ما تفضل من اللغة وتنسيق التاريخ. ويمكن أيًضا ضمان بقاء كل  Martusيمكن تخصيص برنامج 

 نشرة تنشئها خاصة.

 

. ثم اختر التفضيالت<  الخيارات، اختر Martusلتغيير اللغة المستخدمة في واجهة مستخدم برنامج 

إلى لغات عدة. ويمكنك  Martus. لقد تمت ترجمة موافقاللغة من القائمة المنسدلة وانقر فوق 

التي  Martusللتعرف على توفر اإلصدارات الجديدة من برنامج  https://www.martus.orgزيارة 

إلى  Martusحصول على المعلومات حول ترجمة واجهة مستخدم برنامج تصدر بلغات إضافية، أو لل

)على الرابط  Martusلغة مختلفة. وزيادة على ذلك، يمكن أن تتوفر حزمة اللغة على موقع ويب 

https://www.martus.org/downloadsت محدَّثة من ترجمة ( وتحتوي حزمة اللغة على إصدارا

 التمهيدي، والملف السريع بدء التشغيل دليل، ودليل المستخدمو Martusواجهة مستخدم عمالء 

 والتعليمات التي تُقدم خالل تشغيل البرنامج من خالل لغة محددة. 

 

لتغيير تنسيق البيانات المستخدم في قوائم النشرات وفي النشرات التي تنشئها، اختر 

 التاريخ تنسيق. ثم اختر التنسيق الذي تفضله من القائمة المنسدلة لـلتفضيالتا<  الخيارات

 . موافقوانقر فوق 

 

. ثم اختر نوع التقويم الذي تفضله )مثل الميالدي التفضيالت<  الخياراتلتغيير نوع التقويم، اختر 

.   وفي موافقانقر فوق و التقويمنوع أو التيالندي أو األفغاني أو الفارسي( من القائمة المنسدلة لـ

تحويل تواريخ النشرات القديمة  Martusحالة إدخال النشرات قبل توفير هذا الخيار، يستطيع برنامج 

لعرضها بتنسيق التاريخ التايالندي أو األفغاني أو الفارسي باستخدام خانات االختيار المناسبة في 

 شاشة التفضيالت.

 

ير اللغة البورمية وتريد الكتابة باللغة البورمية أو عرض بلغة غ Martusفي حالة تشغيل برنامج 

لعرض  Zawgyiاستخدام خط ، وحدد التفضيالت<  الخياراتبيانات بها في حقول النشرات، اختر 

باللغة البورمية، فُيفترض أنك  Martus.  إذا كنت تشغل برنامج باللغة البورمية البورمية واإلدخال

 Zawgyiاستخدام خط  ويجب تحديد خيار Zawgyiدام خطوط ستدخل نص/بيانات نشرة باستخ

تلقائيًا )فإذا لم تحدده، لن تُعرض واجهة المستخدم بشكل  باللغة البورمية  لعرض البورمية واإلدخال

صحيح باللغة البورمية(.  لمزيد من المعلومات حول عرض الشاشة باللغة البورمية، يرجى مطالعة 

 .40" السؤال رقم . األسئلة المتداولة11القسم "

 

منع إنشاء . ثم قم بإلغاء تحديد التفضيالت<  الخياراتعند إرداة جعل بيانات النشرة عامة، اختر 

ي . وإلى أن تلغي تحديد هذا الخيار، ستكون كل نشرة تنشئها فموافقانقر فوق  و نشرات عامة

في النشرات  خاصة المعلومات جميع جعلخيار السيتعذر إلغاء تحديد  خاصة، و Martusبرنامج 

 الجديدة.

 

https://www.martus.org/
https://www.martus.org/downloads
https://www.martus.org/downloads
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عند إرادة الحصول على إعالم يفيد توفر نشرات من جهة االتصال لكي تستردها، انتقل إلى 

 و من جهات االتصال جديدة نشرات وجود من تلقائيًا التحققحدد  ، والتفضيالت<  الخيارات

سوف تظهر رسالة كل ساعة تقريبًا في شريط الحالة )الموجود بالزاوية اليسرى السفلى 

يجري التحقق من توفر نشرات جديدة من جهات االتصال.   Martusبالشاشة( تخبرك أن برنامج 

وسوف يعرض شريط الحالة رسالة أخرى في حالة وجود نشرات ميدانية ينبغي استردادها، وهي 

ط. استرداد 6)انظر " االستردادلتحميل شاشة  الخادممكن االنتقال فيها إلى قائمة اللحظة التي ي

."(  يرجى العلم أن تحديد هذا االختيار قد يتسبب في بطء النشرات المنشأة بحسب جهات االتصال

لخادم، وخاصة في حالة بطء االتصال باإلنترنت، ولذلك ال ينبغي تحديده إال في حالة إنشاء أداء ا

 حسابات جهات االتصال للنشرات بنشاط.

 

، انتقل إلى Martus)نظام المجهولية( أثناء االتصال بخوادم  Torباستخدام  Martusلتشغيل برنامج 

.  وسيصع ِّب هذا اإلجراء المضمَّنمجهولية( )نظام ال Tor استخداموحدد  التفضيالت<  الخيارات

إذا كان محظوًرا  Martus، وقد يسمح بالوصول إلى خادم Martusتعقب مسار النشرات إلى خادم 

)نظام  Torفي موقعك الحالي ولكنه سيجعل أيًضا إرسال النشرات أبطأ. لمزيد من المعلومات حول 

 ". األسئلة المتداولة11أو مراجعة " /https://www.torproject.orgالمجهولية(، يرجى االنتقال إلى 

 . 53السؤال رقم 
 

  
 

" لإلعدادات األخرى المتعلقة بتشغيل برنامج . األسئلة المتداولة11يرجى الرجوع إلى القسم "

Martus  مثل عدد الدقائق قبل انتهاء مهلة برنامج(Martus  والتي ال تتوفر في )لدواعي األمان

 .التفضيالتشاشة 

https://www.torproject.org/
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 Martusمساحة عمل . 3

جلدات والنشرات ، تنفتح مساحة العمل. وتعرض المMartusعند تسجيل الدخول إلى برنامج 

 المخزَّنة على الكمبيوتر لديك وتعاين النشرات المحددة.
 

 
 

المجلدات التي تحتوي على النشرات منظَّمة. وفي  Martusعلى الجانب األيسر، يدرج برنامج 

الوضع االفتراضي، يوجد مجلدان، ولكن يجري إنشاء مجلدات إضافية عند أداء المهام المعينة، 

 ء المجلدات الخاصة.ويمكن أيًضا إنشا

 

غير  Martus. وعندما يبقى برنامج Martusويجوز أن يتضمن جهاز كمبيوتر واحد العديد من حسابات 

 نشط لفترة زمنية، يطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى وذلك لدواعي األمان. 
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 النشرات . إنشاء4

. سينفتح مربع الحوار يدةجد نشرة إنشاء<  ملفأو اختر  إنشاءإلنشاء نشرة جديدة، انقر فوق 

 أدخل المعلومات في حقل النشرة.  نشرة إنشاء

 

، Martus)رقم معر ِّف فريد يستخدمه برنامج  النشرة معر ِّفلرؤية  النشرة تفاصيلانقر فوق الزر 

 العام الرمزوالدعم الفني ومسؤولو الخادم(، ومحفوظات إصدارات النشرات، وهذا عالوة على 

 ألي جهات اتصال لها حق الوصول إلى هذه النشرة. عامةال الرموز للكاتب و

 أ. إكمال حقول النشرات4

يمكن تحرير البيانات مباشرة في الحقول، أو يمكن نسخ المعلومات ولصقها من النشرات الموجودة 

أو المستندات األخرى إلى الحقول. وللنسخ واللصق، استخدم اختصارات لوحة المفاتيح القياسية 

للنسخ في  Command+C ، وLinuxأو  Windowsللنسخ في نظام  Ctrl+Cغيل: بنظام التش

للصق في نظام  Command+V، و Linuxأو  Windowsللصق في نظام  Ctrl+V، وMac OSنظام 

Mac OS( ويشار إلى مفتاح األوامر  .Command key في نظام )Mac OS  في بعض األحيان باسم

أو  Windowsن النقر بزر الماوس األيمن على الحقل في نظام .  أو يمكApple (Apple key)مفتاح 

Linux أو ،Ctrl-click  عليه في نظامMac OS من قائمة السياق. لصقأو  نسخ، ثم اختيار 
 

 
 

" للحصول على معلومات حول ي. عرض إصدارات النشرات األقدم6انظر " - النشرات تفاصيل

 عرض محفوظات إصدارات النشرات.

 

 حدد هذا الخيار لجعل جميع النشرة خاصة.  -جعل جميع المعلومات خاصة
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، وقم بإلغاء التفضيالت<  الخياراتعند إرادة جعل بعض محتوى النشرة عاًما، اختر  مالحظة:

جعل جميع عند تحديد هذا الخيار، سيتعذر إلغاء تحديد الخيار  . وعامة شراتن إنشاء منعتحديد 

 في النشرات الجديدة.المعلومات خاصة 

 

لجعل معظم المعلومات عامة )وبالرغم من  جعل جميع المعلومات خاصةوينبغي إلغاء تحديد الخيار 

لنشرة خاصة، سيكون خاصة(. وعندما تكون جميع ا خاصذلك تظل المعلومات الموجودة في قسم 

رمز القفل مغلًقا وستظهر عبارة "معلومات خاصة"، بينما عندما تكون النشرة عامة سيكون رمز 

القفل مفتوًحا وستظهر عبارة "معلومات عامة". وتتميز المساحات الخاصة بالحدود الحمراء. وعند 

محرك ل عام من خالل الرغبة في جعل المعلومات التي تتضمنها النشرة يمكن الوصول إليها بشك

، فينبغي عدم تحديد هذا الخيار.  وال يؤثر تحديد هذا الخيار إال على المعلومات Martusبحث 

الموجودة بهذه النشرة، وفي حالة إرسال معلومات جهة االتصال إلى الخادم من خالل نشرة 

 .Martusبحث محرك أخرى، فربما تظل معلومات جهة االتصال متوفرة بشكل عام من خالل 

 

على الخادم، ربما تصبح أي معلومات عامة في النشرة  مختومةبمجرد حفظ نشرة  مالحظة:

 متاحة ألي شخص يطلب الحصول عليها مستقبالً، وهذا بما يتضمن الباحثين أو الجهات الصحفية. 

 

، اختر اللغة التي تستخدمها لوصف الحدث. في حالة استخدام لغة غير مدرجة بالقائمة - اللغة

 . ذلك غيرفيرجى اختيار 

 

يمكن كتابة النشرة بأي لغة بقطع النظر عن اللغة المحددة لواجهة المستخدم. وذلك  مالحظة:

لكون لغة واجهة المستخدم تحدد اللغة التي تُستخدم في مربعات الحوار والقوائم والرسائل في 

 محتوى النشرة.، بينما تكون لغة النشرة اللغة المستخدمة لتوصيل Martusبرنامج 

 

في حالة الرغبة في استخدام قائمة أقصر من اللغات الخاصة بمشروعك، يمكنك إنشاء  مالحظة:

" مزيد أ. تخصيص حقول النشرات10قائمة منسدلة ذات حقول مخصصة للقيام بهذا اإلجراء.  انظر "

 ومات.من المعل

 

 من بيانات جهة االتصال التي لديك هنا، ولكن يمكن تغييره. الكاتبيظهر اسم  - الكاتب

 

 من بيانات جهة االتصال التي لديك هنا، ولكن يمكن تغييره. المؤسسةيظهر اسم  - المؤسسة

 

ت، اكتب عنوانًا للنشرة. ينبغي أن يجعل العنوان عملية تصفح األفراد لقائمة النشرا - العنوان

بغرض التعرف على طبيعة الحدث، أمًرا سهالً، ولكن ينبغي أن يكون قصيًرا بالقدر المناسب لعدم 

 تجاوز سطر واحد.

 

اكتب موقع الحدث. بناًء على نطاق الحدث، يمكن إدخال البلد أو المنطقة أو المدينة أو  - الموقع

 قل فارًغا. موقع آخر. وإذا لم يكن إدخال الموقع منطقيًا، فينبغي ترك الح

 

اكتب الكلمات التي تعد مترادفات لألحداث التي وصفتها في النشرة  - األساسية الكلمات

والكلمات األخرى ذات الصلة وأسماء المواقع البديلة إذا كان األمر مناسبًا.  ويعد هذا اإلجراء نافًعا 

 في عملية البحث خاصة.

 

بحسب الوضع االفتراضي، يعرض برنامج  . وأدخل تاريخ الحدث الذي تبلغ عنه - الحدث تاريخ

Martus  وقت وقوع الحدث بدقة.  معرفة عدم. ويمكن ترك التاريخ مجهوالً عند مجهولالعام باعتباره
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 نطاقوإذا وقع الحدث خالل فترة زمنية، أو عند عدم معرفة يوم وقوع الحدث بالضبط، انقر فوق 

متعلقة بالحدث. ويمكن اختيار أي عام بما يبلغ العام ثم أدخل التواريخ األقدم واألحدث ال التاريخ

 من نظام التشغيل الذي لديك.  Martusالحالي، والذي يقرأه برنامج 
 

 
 

التاريخ الحالي من  Martusتحقق من إعداده على التاريخ الحالي. يقرأ برنامج  - اإلنشاء تاريخ

على التاريخ غير الصحيح، سيكون حقل  نظام التشغيل بالكمبيوتر. وفي حالة إعداد نظام التشغيل

 غير صحيح أيًضا. ويتعذر تحرير هذا الحقل.  اإلنشاء تاريخ

 

 اكتب ملخًصا عن الحدث. - الملخص

 

 اكتب أي تفاصيل إضافية تتعلق بالحدث. - التفاصيل

 

، ثم حدد الملف الذي مرفق إضافةإلرفقاق صورة أو ملف آخر بالنشرة، انقر فوق  - المرفقات

يد إرفاقه، أو قم بسحب الملف الذي ترغب في إرفاقه من المجلد الموجود على الكمبيوتر لديك تر

من النشرة متوفرة ألي  العامة المعلومات. ستكون المرفقات المضافة في جزء لمرفقاتإلى حقال

شخص لديه حق الوصول إلى البيانات العامة على الخادم. )تستغرق النشرات ذات المرفقات 

ة وقًتا أطول في عمليات الحفظ كمسودة، واإلرسال إلى الخادم، واالسترداد من الخادم، أو الكبير

النقل من سطح المكتب أو إليه.( لعرض المرفقات، يجب أن يكون مثبًَّتا لدى الشخص الذي يقرأ 

 النشرات البرنامج الذي يدعم تنسيق ملفات المرفقات.
 

 
 

لف ال يراه إال من لديه حق الوصول إلى المعلومات الخاصة، في حالة الرغبة في إرفاق م  تلميحة:

في  المرفقاتفي مساحة المعلومات الخاصة أو اسحب الملف إلى حقل  مرفق إضافة انقر فوق

 . الخاصة المعلوماتمساحة 

 

لعرض المرفقات.  وإذا كان المرفق صورة )مثل أن يكون  عرضيمكن استخدام الزر   مالحظة:

(، فسوف jpg، png، gifا ممسوًحا مسًحا ضوئيًا( لبعض أنواع الملفات المحددة )أي صورة أو مستندً 

تعرض الصورة مضمَّنة داخل النشرة )انظر الصورة التالية(.  وأما أنواع الملفات األخرى، فسوف يجري 

إلى أي برنامج تحدده على الكمبيوتر لديك لتحميل هذا النوع من  Martusتحميلها خارج برنامج 

 لملفات.ا
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اكتب أي معلومات إضافية ترغب في تضمينها في التقرير والتي ال ترغب في جعلها عامة.  - خاص

من النشرة خاصة، ولو كانت النشرة ذاتها عامة. وتتميز  خاصوتبقى البيانات الموجودة في القسم 

 من لديه حق بالحدود الحمراء. في حالة الرغبة في إرفاق ملف ال يراه إال الخاصةالمساحات 

أو  الخاصة المعلوماتفي المساحة  مرفق إضافةالوصول إلى المعلومات الخاصة، انقر فوق 

 . الخاصة المعلوماتفي المساحة  المرفقاتاسحب الملف إلى حقل 
 

 
 

 .Martus، قد يتعذر سحب ملفات المرفقات إلى Linuxفي أنظمة  مالحظة:

 

ت االتصال التي ستتمكن من الوصول إلى معلومات حدد حساب )حسابات( جها – جهات االتصال

النشرات الخاصة )والعامة(.  لمزيد من المعلومات حول تكوين حسابات جهات االتصال، انظر القسم 

 ".ح. مشاركة البياناتك الخاصة مع جهات االتصال9"
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 ب. تخصيص النشرات4

 .  Martusيوجد العديد من الطرق التي تمكنك من تخصيص النشرات في برنامج 

 

أن حقول النشرات القياسية تلبي احتياجاتهم. ولكن،  Martusولكن يجد معظم مستخدمي برنامج 

صصة ذات أنواع القياسية، يمكن أيًضا إنشاء حقول مخ Martusعند الحاجة إلنشاء حقول غير حقول 

مختلفة.  وإذا كان لديك بعض أنواع البيانات المحددة التي ترغب في إدخالها في كل نشرة، فإن 

 الملخصهذا يسمح لك بهيكلة البيانات بشكل مختلف عن تضمينها في الحقول النصية القياسية 

" لمزيد من ب. استعمال قوالب التخصيص10" و"أ. تخصيص حقول النشرات10.  انظر "التفاصيلأو 

 المعلومات حول هذه الميزة.

 

)سواٌء أثناء التحرير أو في وضع  Martusعند إرداة تخصيص كيفية عرض النشرات في برنامج 

عاينة(، يوجد خيارات متنوعة )مثل إخفاء/إلغاء إخفاء الحقول المطولة( وهو ما يجري بيانه الحًقا الم

 ."ت. تخصيص عرض نشرتك10في القسم "

 ج. التحقق من األخطاء اإلمالئية بنصوص النشرات4

يًقا إمالئيًا بالكلمات الموجودة بالحقول النصية خالل تحرير البيانات أو تلقائيًا تحق Martusيجري 

إدخالها في النشرات، ويمكن التعرف على الكلمات التي تحتوي على الخطأ اإلمالئي بوجود خط 

أحمر أسفل منها. وعند النقر بزر الماوس األيمن على الكلمات التي تحتوي على الخطأ اإلمالئي، 

ة قائمة التحقيق اإلمالئي وتعرض اقتراحات الكلمات الصحيحة إمالئيًا التي ربما فسوف تظهر نافذ

 إضافةتكون مقصودة بدالً من اإلمالء الحالي. وتتضمن نافذة قائمة التحقيق اإلمالئي أيًضا الخيار 

)نقترح القيام بهذا اإلجراء ألي كلمات صالحة معينة خاصة بمشروع  المستخدم قاموس إلى

ورها في العديد من النشرات، مثل أسماء المواقع والمؤسسات(. ولدى كل حساب ُيحتمل ظه

قاموس على الكمبيوتر الخاص به ويمكن إجراء التحديثات أثناء استخدام برنامج  Martusببرمنامج 

Martus. 
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 مالحظات:

تضمن يتجاهل المدقق اإلمالئي الكلمات التي تتكون بالكامل من األحرف الكبيرة أو التي ت .0

 أرقاًما.

في هذا اإلصدار، ال يجري المدقق اإلمالئي التحقق بأي حقل يوجد خارج النشرات )مثل  .2

 معلومات جهة االتصال أو تسميات جهات االتصال أو أسماء المجلدات(.

ال يعرض المدقق اإلمالئي إال األخطاء اإلمالئية في حقول النشرات في وضع التحرير )ال يتم  .3

 (. رضالععرضها في وضع 

في هذا اإلصدار، بالنسبة للكلمات التي تحتوي على أخطاء إمالئية داخل الحقوق النصية في  .4

ينبغي النقر بزر الماوس األيسر على الخلية أوالً )كما لو كنت تجري تحريرها( قبل النقر  الشبكة

 لمستخدم.بزر الماوس األيمن إلظهار القائمة للتعرف على االقتراحات أو لإلضافة إلى قاموس ا

في هذا اإلصدار، ال يتوفر التحقق من األخطاء اإلمالئية إال للغة اإلنجليزية )يتحدد بحسب حقل  .5

 اللغة القياسي المحدد للنشرة(.

 

<  الخياراتإضافتها إلى قاموس التدقيق اإلمالئي أسفل القائمة  يمكن أيًضا عرض الكلمات و

القاموس بغير قصد )عند إجراء التدقيق اإلمالئي  في حالة إضافة كلمات إلى و  اإلمالئي التدقيق

 بالنشرات( مما تريد إزالته، يمكن إجراء هذا األمر هنا.
  

 
 

 ، يجري حفظ الكلمات مرتبة حسب الترتيب األبجدي.موافقعند النقر فوق   مالحظة:
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 . حفظ النشرات وتعديلها5

 Martusحفظ مستند مغلق بخادم  عند إنشاء النشرات يمكن إغالقها أو حفظها كمسودة. وبمجرد

 Martusفإن الطريقة الوحيدة لتعديله تتمثل في إنشاء إصدار جديد من النشرة. ويحفظ برنامج 

ولكن ال تزال تستطيع تعديل مسودة  Martusتلقائيًا نسًخا احتياطية من مسودات النشرات بخادم 

حظى المسودات بمستوى أمان النشرة إلى أن تحفظها على هيئة مستند مغلق.  وبشكل عام، ت

. وفوق ذلك، في حالة مختومةوذلك ألنه يمكن حذفها خالًفا للنشرات ال مختومةأقل من النشرات ال

حصول أحد األشخاص على حق الوصول إلى حسابك، فإنه يمكنه تغيير نص النشرات الذي جرى 

 إدخاله سابًقا.

 مختومةأ. حفظ النشرات ال5

ال ترغب في تحريرها تحريًرا إضافيًا في الوقت الحالي، فينبغي حفظ إذا كانت النشرة مكتملة و

ويتعذر على أي  مختومة"، تصبح النشرة مختومة. وبمجرد النقر فوق "حفظ كمختومةالنشرة ال

إجراء أي تغييرات بها. ولكن  -ال أنت وال أي شخص آخر له حق الوصول إلى حسابك  -شخص 

تتمثل في إنشاء إصدار جديد من  مختومةت الموجودة بالنشرة الالطريقة الوحيدة لتعديل المعلوما

إليه  مختومةالنشرة ال Martusتكوين الخادم، يرسل برنامج  في حالة االتصال باإلنترنت و النشرة. و

بشكل دائم.  مختومةمن أن النشرة ستصبح  محذرًا النشرة حفظ تأكيدتلقائيًا. ويظهر مربع الحوار 

 النشرة. لحفظ  نعمانقر فوق 

 

ببيانات عامة وإرسال معلومات جهة االتصال إلى خادم  مختومةفي حالة حفظ نشرة   مالحظة:

Martus محرك بحث ، سُتنشر معلومات جهات االتصال أيًضا علىMartus والذي يمكن الوصول إليه ،

 ."هـ. إعداد الحساب2بشكل عام.  ولمزيد من المعلومات حول هذا األمر يرجى مطالعة "

 

. وفي حالة نجاح إرسالها إلى مختومةتكون حالتها  و المحفوظة النشراتتظهر النشرات في مجلد 

 . مرسلةفي عمود  نعمالخادم، تظهر كلمة 

 

 .مرسلةعند االتصال بالخادم، قد يحدث تأخر قبل تعبئة عمود  مالحظة:

 

توفر اتصال باإلنترنت، أو عند تعذر اتصال الكمبيوتر بالخادم المعين، تظل النشرة غير  عند عدم

في حالة عدم تكوين  إلى أن يجري االتصال بالخادم.  و الكلمة  مرسلةيعرض عمود  مرسلة، و

صالح،  Martusفارًغا. وبمجرد االتصال باإلنترنت، وتكوين خادم  مرسلةالخادم بعد، سيكون عمود 

بإرسال جميع النشرات التي هي قيد االنتظار إلى الخادم. وفي حالة وجود  Martusم برنامج يقو

تنبيًها يشير  Martus، سيصدر برنامج Martusنشرات قيد انتظار اإلرسال عند إنهاء جلسة ببرنامج 

 إلى حالتها وتذكيًرا بأنه لم يتم إرسالها إلى الخادم. 

 

" للحصول على معلومات حول خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى خادم9انظر "

 الخيارات التي تتعلق بحالة عدم وجود اتصال باإلنترنت.

 

كان مسموًحا  عند عرض نشرة كتبها شخص آخر، سيكون عمود "مرسلة" فارًغا إال إذا مالحظة:

 لك استرداد نشرة تابعة لجهة االتصال من الخادم.

 ب. حفظ المسودات5

يمكن حفظ مسودات النشرات عند إرادة متابعة إضافة المعلومات إليها في وقت قريب، أو عند 

 الرغبة في التحقق من المعلومات قبل إغالقها. 
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 النشراتالنشرة إلى مجلد . وسوف تنتقل المسودة حفظلحفظ مسودة النشرة، انقر فوق 

 المحفوظة النشرات. ولتعديل النشرة الحًقا، ينبغي فتح مجلد مسودةوتكون حالتها  المحفوظة

والنقر نقًرا مزدوًجا على النشرة التي ترغب في مراجعتها. وال توجد طريقة الستعادة المسودات 

 ل المسودة األصلية.القديمة للنشرة، فعندما تحفظ مسودة النشرة بعد تعديلها، تحل مح

 

بإرسال نسخة من كل مسودة نشرة إلى الخادم، لتكون بمثابة نسخة  Martusويقوم برنامج 

احتياطية في حالة تلف مسودة النشرة التي على الكمبيوتر لديك أو حذفها. )في حالة عدم توفر 

خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى 9االتصال باإلنترنت، يرجى االطالع على القسم "

 Martus".( وعند إجراء تغييرات على مسودة النشرة الحًقا وبعد حفظها، يحذف برنامج خادم

ودات النشرات على المسودة األولى من الخادم ويستبدلها بالمسودة الحالية. ودائًما ما تُعامل مس

 أنها معلومات خاصة وذلك سواٌء أكانت المعلومات التي تحتويها معلَّمة العتبارها خاصة أم ال. 

 

في حالة إعداد الحساب على أجهزة كمبيوتر متعددة، سيتعذر الوصول إلى المسودات من كمبيوتر 

دام أحد أجهزة مختلف إال في حالة حفظها على الخادم، وفي حالة استبدال مسودة باستخ

الكمبيوتر، فلن تطابق المسودة نظيرتها الموجودة على الكمبيوتر اآلخر ألن الخادم يحفظ المسودة 

األحدث.  ولتحديث مسودة قديمة بمسودة من الخادم، يجب حذف المسودة من الكمبيوتر 

القديمة،  واستردادها من الخادم.  وفي حالة الرغبة في االحتفاظ بنسخة احتياطية من المسودة

 يمكن سحب النشرة إلى سطح المكتب قبل حذفها.

 

مطلًقا، يمكنك حينئٍذ حذف مسودة النشرة من  مختومةإذا قررت عدم إكمال النشرة، ولم تصبح 

 من مسوداتي حذف<  الخادماختر الخادم. أوالً، ينبغي حذف مسودة النشرة من الكمبيوتر، ثم 

. )يجب حذف النسخة من حذفحذفها ثم انقر فوق  . وحدد مسودة النشرة التي تريدالخادم

 الكمبيوتر لديك أوالً حيث يتعذر حذف النشرات من الخادم حال بقائها على الكمبيوتر لديك.(

 

 مختومةلدواعي األمان، نوصي جميع المستخدمين بحفظ المسودات من خالل الحالة  مالحظة:

جديدة خالل ساعات قليلة من حفظها.  يمكن إال في حالة إضافة بيانات  مسودةبدالً من الحالة 

حذف مسودات النشرات من الخادم سواٌء دون قصد أو بقصد الضرر )في حالة حصول أحد األشخاص 

وملف مفتاح الحساب التي تخصك( ويمكن إزالة البيانات  كلمة السرعلى اسم المستخدم و

.  ولكن عند حفظ مسودةى حالة الموجودة على الكمبيوتر لديك أو تغييرها في النشرة التي عل

، سيتعذر على أي شخص )بما يشملك أو أي شخص آخر حصل على مختومةالنشرات على حالة 

والمفتاح( حذفها من الخادم، وبينما يمكن إنشاء إصدارات جديدة من  كلمة السراسم المستخدم و

 النشرة، يتعذر مطلًقا تغيير اإلصدارات القديمة أو حذفها من الخادم.

 مختومةج. إنشاء إصدار جديد من النشرات ال5

بمجرد إغالق النشرة، سيتعذر على أي شخص تغييرها. ومع ذلك، يمكن تعديل نسخة من النشرة 

لة، باعتبارها إصداًرا حديًثا،  إلجراء التصحيحات أو لتقديم معلومات إضافية ثم حفظ النسخة المعدَّ

غير متغيرة على الخادم، ويتعذر عليك أو على أي  مختومةعلى الخادم. وتظل النشرة األصلية ال

شخص آخر حذفها.  وتصبح اإلصدارات الجديدة من كل نشرة متصلة، وعليه؛ فإن إنشاء إصدارات 

جديدة من النشرات يحفظ نسًخا جديدة ولكن ال يغير العدد اإلجمالي للنشرات )في عمليات البحث 

 على سبيل المثال(. 

 

، حدد النشرة التي ترغب في تعديلها وقم إما بالنقر فوق مختومةنشرة إلنشاء إصدار جديد من 

للتأكيد على رغبتك في إنشاء إصدار جديد  نعم. انقر فوق نشرة تعديل<  تحريرأو اختر  تعديل
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 مختومةك حفظ. عند االنتهاء من إجراء التغييرات التي ترغب فيها، انقر فوق مختومةمن النشرة ال

 إذا أردت إجراء تغييرات إضافية قبل إغالقها. مسودةال حفظأو انقر فوق 

 

المختلفة، فإن كل  Martusبالرغم من أنه ربما يوجد نشرة منسوخة إلى العديد من مجلدات برنامج 

إدراج يمثل إحالة إلى ملف واحد. ولذلك، عند إنشاء إصدار جديد من النشرة، سيظهر هذا التغيير 

على الكمبيوتر لديك. وكذلك يجري تحميل اإلصدار الجديد  Martusبالنشرة في كل مجلد ببرنامج 

 في حالة االتصال بالخادم وتظل جميع اإلصدارات السابقة موجودة على الخادم.

 

ينبغي مراعاة تغيير عنوان اإلصدار المعدَّل من النشرة بطريقة توضح أنها تتضمن معلومات  تلميحة:

القديمة عنوانها "حبس القادة  مختومةكانت النشرة ال مصححة أو إضافية. على سبيل المثال، إذا

ثة".  -السياسيين" فيمكن أن تجعل عنوان اإلصدار المعدَّل "حبس القادة السياسيين   محدَّ

 د. تعديل المسودات5

يمكن إجراء التغييرات على مسودات النشرات إلى أن يتم إغالقها. ولتعديل مسودة النشرة، انقر 

النشرة ثم قم بعمل التغييرات أو إضافة المعلومات. )ويمكن تحديد عنوان النشرة  نقًرا مزدوًجا على

لة على النشرة تعديل<  تحريرأو اختيار  تعديلأيًضا ثم النقر فوق  .( ويمكن حفظ النشرة المعدَّ

، ستفقد إلغاء. وفي حالة النقر فوق مختومةحالة المسودة مرة أخرى، أو حفظها على حالة نشرة 

مات الجديدة وستعود النشرة إلى الحالة التي ظهرت عليها عند آخر مرة تم حفظها فيها. المعلو

بتحديث النسخ االحتياطية من  Martusوفي كل مرة تحفظ فيها مسودة النشرة، يقوم برنامج 

مسودة النشرة على الخادم. وعند حفظ المسودة النهائية للنشرة على الخادم، يحذف برنامج 

Martus االحتياطية لمسودة النشرة من على الخادم. النسخة 

 

في حالة إعداد الحساب على أجهزة كمبيوتر متعددة، سيتعذر الوصول إلى المسودات من كمبيوتر 

مختلف إال في حالة حفظها على الخادم، وفي حالة استبدال مسودة باستخدام أحد أجهزة 

صدار الموجود على الكمبيوتر اآلخر ألن الكمبيوتر، فلن يطابق اإلصدار الموجود على الخادم اإل

الخادم يحفظ اإلصدار األحدث من المسودة.  ولتحديث إصدار قديم من المسودة بإصدار أحدث من 

الخادم، يجب حذف المسودة من الكمبيوتر واستردادها من الخادم.  وفي حالة الرغبة في االحتفاظ 

 نشرة إلى سطح المكتب قبل حذفها.بنسخة احتياطية من المسودة األصلية، يمكن سحب ال

 هـ. تجاهل المسودات5

تنبيًها يشير إلى أنه سيتم  Martus. ويصدر برنامج إلغاءلتجاهل المعلومات التي أدخلتها، انقر فوق 

لتجاهل  نعمحذف أي معلومات غير محفوظة في النشرة والتي لم تُرسل بعد. انقر فوق 

عند تعديل مسودة النشرة،  إلغاء ي حالة النقر فوقالمعلومات غير المحفوظة بشكل دائم. )ف

 ستعود النشرة إلى الحالة التي كانت عليها عند فتحها.(

 

لحذف مسودات النشرات من الخادم، ينبغي أوالً حذفها من على الكمبيوتر لديك. ثم اختر 

. وحدد مسودات النشرات التي تريد حذفها من الخادم على من مسوداتي حذف<  الخادم

. )يتعذر حذف مسودات النشرات من الخادم إذا كانت ال تزال على حذفلى الخادم ثم انقر فوق ع

 الكمبيوتر لديك.(

 

في حالة إعداد الحساب على أجهزة كمبيوتر متعددة، وعند حذف المسودة من خالل كمبيوتر واحد 

وتر اآلخر، في حالة ومن على الخادم، ستبقى المسودة متوفرة على الكمبيوتر اآلخر. وعلى الكمبي

تعديل المسودة فسوف يعيد إرسالها إلى الخادم، ولكن عند عدم تعديل المسودة مطلًقا، فلن 

 تُرسل مرة أخرى أبًدا.
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 ".د. تجاهل النشرات وحذفها6مطالعة "ولمزيد من المعلومات يرجى 

 مختومةجاهل النشرات الو. ت5

لحذف النشرات  الُملغاة النشراتيمكن تجاهل النشرات من المجلدات، مما ينقلها إلى مجلد 

. وفي حالة إرسال الُملغاة النشراتبشكل دائم من محرك األقراص الثابت، ينبغي حذفها من مجلد 

 إلى الخادم، يمكن استردادها مرة أخرى.  مختومةنشرة 

 

. وستظهر إلغاء نشرة )أو نشرات(< تحرير ن المجلد، حددها ثم اختر لحذف النشرات م

. لحذف النشرات من محرك األقراص الثابت، حددها في مجلد الُملغاة النشراتالنشرات في مجلد 

لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة  وإلغاء نشرة )أو نشرات(<  تحريرواختر  الُملغاة النشرات

 ".د. تجاهل النشرات وحذفها6"

 ز. إغالق مجموعة من مسودات النشرات مرة واحدة5

يمكن إغالق مجموعة من مسودات النشرات مرة واحدة بدالً من إجراء ذلك بمسودة تلو المسودة.  

لمتعددة بتحديد النشرات المرادة فيمكن إجراء اإلغالق "اإلجمالي" أو "المجموعي" للمسودات ا

ب. حفظ 5وفًقا للمذكور في القسم " و ختم النشرة )أو النشرات(<  تحريرواالنتقال إلى 

"، نوصي المستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المسودات بإغالق مسودات النشرات المسودات

 مزيد من األمان.تلك ل
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 . إدارة النشرات6

تساعد المجلدات على إدارة النشرات التي تم إنشاؤها أو استردادها من الخادم. ويتضمن برنامج 

Martus  مجلدين افتراضيين، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مجلدات أخرى لألغراض المعينة، ويمكن إنشاء

ند تحدد أحد المجلدات، تظهر محتوياته في مجلدات إضافية لتنظيم النشرات تنظيًما إضافيًا. وع

قائمة تتضمن حالة النشرات وإذا ما  Martusقائمة على الجانب األيمن. ولكل نشرة، يعرض برنامج 

كانت قد أرسلت إلى الخادم أم ال، وتاريخ الحدث وعنوان النشرة وكاتبها وتاريخ آخر حفظ لها. 

 النشرة المحددة.  Martusويعرض برنامج 

 

فارًغا فيما يتعلق بالنشرات التي كتبها شخص آخر، أوفي حالة عدم  مرسلةيبقى حقل  ظة:مالح

 االتصال بالخادم.

 

 تفاصيلللكاتب، انقر فوق الزر  العام الرمز محفوظات إصدارات النشرات و ، والنشرة معر ِّفلعرض 

 .النشرات
 

 

 أ. المجلدات االفتراضية6

 . الُملغاة النشرات و المحفوظة النشراتين دائمين: وهما تلقائيًا مجلد Martusيتضمن برنامج 

 

.  وفي حالة Martusويختلف هذان المجلدان االفتراضيان عن بعض اإلصدارات الحديثة من برنامج 

، سيجري ترحيل المجلدات القديمة لديك Martusمن برنامج  2.0الترقية من إصدار أقدم من اإلصدار 

 حديث هذا، ولذلك لن تفقد النشرات التي لديك.تلقائيًا لهيكل المجلدات ال
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 المحفوظة النشرات

 مختومةعلى جميع النشرات التي ُحفظت، سواٌء أكانت نشرات  المحفوظة النشراتيحتوي مجلد 

أو مسودة، وسواٌء أكانت مرسلة إلى الخادم أم ال. وتُذكر حالة كل نشرة بجوارها، وأيًضا بيان إذا ما 

ادم أم ال، وكذلك تاريخ آخر حفظ لها. ويمكن تعديل مسودات النشرات، ويمكن كانت مرسلة إلى الخ

 .مختومةإنشاء إصدارات جديدة من النشرات ال

 

، المسودة حفظأو  مختومةك حفظوفي حالة العمل دون االتصال باإلنترنت، عند النقر فوق 

صال باإلنترنت. وعالوة على إرسال النشرة إلى الخادم إلى أن يتم االت Martusسيتعذر على برنامج 

 مرسلةفي عمود  نعمما سبق، بالنسبة للنشرات التي تتضمن مرفًقا أو أكثر، قد ال ُيعرض حقل 

بإرسالها، وخاصة في حالة بطء اتصال  Martusلبعض الدقائق أو لساعة احتماالً أثناء قيام برنامج 

التطبيق، وسوف يذكرك برنامج اإلنترنت. في حالة وجود نشرات غير مرسلة أثناء الخروج من 

Martus .بأن لديك نشرات لم ترسل بعد 

 

   النشرات الُملغاة

. وال يزال يمكن العمل على النشرات الُملغاةعند تجاهل النشرات من مجلد آخر، تنتقل إلى مجلد 

 ، فيمكنمسودة، وإذا كانت على الحالة النشرات الُملغاةإنهاء النشرات أثناء وجودها في مجلد 

 النشرات، يمكن إنشاء إصدار جديد يحفظ في مجلد مختومةتعديلها، وإذا كانت على الحالة 

 النشرات الُملغاةمن الكمبيوتر، حدد عنوانها في مجلد  النشرات الُملغاة. إلكمال إزالة المحفوظة

 أو يمكن النقر على عنوانها بالزر األيمن للماوس في .حذف نشرة )أو نشرات(<  تحريرواختر 

 و النشرات الُملغاة( في مجلد Mac OSفي نظام ) Ctrl (Ctrl-click)( أو النقر بـ Windowsنظام )

. وسوف يحذف هذا اإلجراء جميع المعلومات المتعلقة بالنشرة من حذف نشرة )أو نشرات(اختر 

الكمبيوتر ولكن ستبقى على الخادم )إذا كانت قد أرسلت إلى الخادم قبل حذفها(. إذا كانت 

 من مسوداتي حذف<  الخادم، فيمكن حذفها من الخادم باختيار مسودةالنشرة على الحالة 

 فستتعذر إزالتها من على الخادم.  مختومة، وإذا كانت على الحالة الخادم على

 

. ومع ذلك، بمجرد الُملغاة النشراتيمكن رد النشرة إلى أي مجلد آخر إلى إن تحذفها من مجلد 

 ، سيتعذر استردادها إال إذا كانت محفوظة على الخادم.الُملغاة النشرات حذف النشرة من مجلد

 Martusب. المجلدات األخرى التي أنشأها برنامج 6

 النشرات مسودات، المستردة النشرات، البحث نتائجبإنشاء المجلدات  Martusيقوم برنامج 

، لجهات االتصال التابعة راتمسودات النش، التابعة لجهات االتصال مختومةالنشرات ال، المستردة

وذلك حسب االحتياج. ويمكن إعادة تسمية هذه المجلدات  التالفة النشرات، والمستردة النشرات

 أو حذفها. 

 

  البحث نتائج

نتائج النتائج في مجلد  Martusعند إجراء بحث بالنشرات الموجودة على الكمبيوتر، يعرض برنامج 

ذه المجلدات في المرة التالية التي تجري فيها عملية البحث. . ويجري استبدال محتويات هالبحث 

بإنشاء  Martusعند إرداة حفظ نتائج البحث، ينبغي إعادة تسمية المجلد، وسوف يقوم برنامج  و

نتائج جديد في المرة التالية التي تجري فيها البحث. وإلعادة تسمية مجلد  نتائج بحث مجلد 

. أو بدالً من ذلك، يمكن البحث نتائج مجلد تسمية إعادةاختر  من و، انقر بزر الماوس األيالبحث 

أو انقر فوق اسم المجلد واكتب اسم  المجلد تسمية إعادةالمجلدات < تحديد المجلد ثم اختر 

 المجلد الجديد الذي تريده. ويتعذر استخدام الترقيم في اسم المجلد ولكن يمكن إضافة المسافات.
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  المستردة النشرات

التي قمت باستردادها من الخادم. وتتضمن عمليات  مختومةتوي هذا المجلد على النشرات اليح

البحث هذه النشرات ويمكن نسخها أو نقلها إلى مجلدات مختلفة. وتكون النشرات بهذا المجلد 

 ، ولذلك يتعذر تعديلها إال بإنشاء إصدار جديد من النشرة. مختومة

 

 مسودات النشرات المستردة

ي هذا المجلد على مسودات النشرات التي قمت باستردادها من الخادم. وتتضمن عمليات يحتو

البحث هذه النشرات ويمكن نسخها أو نقلها إلى مجلدات مختلفة. وتبقى النشرات الموجودة بهذا 

، ولذلك ُيتعامل مع البيانات التي تحتويها على أنها بيانات خاصة ويمكن مسودةالمجلد على الحالة 

 ديلها.تع

 

 النشرات جهات االتصال المختومة

يحتوي  يستطيع المستخدم تنزيل النشرات التي أرسلتها جهات االتصال التابعة له إلى الخادم. و

تابعة لجهات االتصال قمت  مختومةعلى أي نشرة  النشرات جهات االتصال المختومةمجلد 

ويمكن نسخها أو نقلها إلى مجلدات  باستردادها من الخادم. وتتضمن عمليات البحث هذه النشرات

، يتعذر تعديلها. ولكن يمكن إنشاء نسخة من مختومةمختلفة. ولكون النشرات في هذا المجلد 

النشرة التابعة لجهة االتصال وتظل النشرة األصلية دون تغيير وتحتفظ بجهة االتصال باعتبارها كاتب 

 النشرة.

 

 النشرات الجهات االتصال المسوّدة

على أي مسودة نشرة تابعة لجهات االتصال  النشرات الجهات االتصال المسو دةي مجلد يحتو و

قمت باستردادها من الخادم. وتتضمن عمليات البحث هذه النشرات ويمكن نسخها أو نقلها إلى 

، ولذلك ُيتعامل مع مسودةمجلدات مختلفة. وتبقى النشرات الموجودة بهذا المجلد على الحالة 

تي تحتويها على أنها بيانات خاصة. ولكن يمكن إنشاء نسخة من النشرة التابعة لجهة البيانات ال

 االتصال وتظل النشرة األصلية دون تغيير وتحتفظ بجهة االتصال باعتبارها كاتب النشرة.

 

 الُمستعادة النشرات

نقطاع في ظل الظروف العادية، تقترن كافة النشرات بالمجلدات، ولكن يمكن أن تتسبب حاالت ا

 الكهرباء أو فشل األجهزة أو المشكالت الغامضة بالبرامج في فقدان اقتران النشرات بالمجلدات. و

على أيٍ من  Martusإذا عثر برنامج  ، يبدأ التحقق من نحو هذه النشرات. وMartusعند بدء تشغيل 

يتضمنها. ويمكن ترك ل الُمستعادةالنشرات هذه النشرات، فإنه يصدر تنبيًها ثم يقوم بإنشاء مجلد 

 النشرات هناك أو نقلها إلى مجلد مختلف أو تجاهلها.  

 

 النشرات التالفة

 و التالفة النشراتبإنشاء مجلد  Martusفي حالة تشوش بيانات النشرات أو فقدانها، يقوم برنامج 

  تالفة.يضع النشرات فيه. وقد تستمر قدرتك على قراءة بعض المعلومات التي تحتويها النشرات ال

 المجلدات ج. إنشاء6

يمكن إنشاء مجلدات إضافية لتصنيف النشرات بحسب الرغبات أو المشروعات الحالية. ويمكن 

لالستخدام الالحق، وسوف يقوم برنامج  البحث نتائجلحفظ  البحث نتائجإعادة تسمية مجلد 

Martus  لبحث. جديد في المرة التالية التي تجري فيها ا بحث نتائجبإنشاء مجلد 

 

يتعذر استخدام الترقيم في اسم المجلد ولكن يمكن إضافة المسافات. ويمكن أيًضا  مالحظة:

 استخدام األحرف من األحرف األبجدية غير الالتينية مثل أحرف اللغة التايالندية أو الروسية. 
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في منطقة ، أو انقر بزر الماوس األيمن جديد مجلد إنشاء<  مجلداتالإلنشاء مجلد فارغ، اختر 

 .  وبعد ذلك، اكتب اسم المجلد. جديد مجلد إنشاءالمجلدات واختر 

 

إعادة إلعادة تسمية مجلد المستخدم الذي تم إنشاؤه، انقر بزر الماوس األيمن على المجلد واختر 

 تسمية إعادة<  المجلدات. أو بدالً من ذلك، يمكن تحديد المجلد ثم اختر المجلد تسمية

ويتعذر إعادة تسمية وق اسم المجلد واكتب اسم المجلد الجديد الذي تريده.  أو انقر ف المجلد

 .النشرات الُملغاةأو  المحفوظة النشراتمجلدات النظام مثل 

 

، ثم انقل المجلدات تنظيم<  المجلداتلتغيير ترتيب المجلدات على الشاشة، اختر  مالحظة:

 .المجلدات لألعلى أو لألسفل إلى المكان الذي تريده

 د. تجاهل النشرات وحذفها6

لحذف جميع إصدارات  الُملغاة النشراتيمكن تجاهل النشرات من المجلدات، مما ينقلها إلى مجلد 

. الُملغاة النشراتالنشرات بشكل دائم من محرك األقراص الثابت، ينبغي حذف النشرات من مجلد 

على الخادم نسًخا احتياطيًا، إلى الخادم، أو نسخ مسودة نشرة  مختومةفي حالة إرسال نشرة 

النشرات نسًخا احتياطيًا تلقائيًا على الخادم  Martusيمكن استعادتها مرة أخرى. )ينسخ برنامج 

 عند حفظها، شريطة توفر اتصال نشط باإلنترنت.( 

 

. وستظهر )أو نشرات( نشرة إلغاء<  تحريرلحذف النشرات من المجلد، حددها ثم اختر 

أو النقر  الُملغاة النشرات. )ويمكن سحب النشرة إلى مجلد الُملغاة لنشراتاالنشرات في مجلد 

 .(إلغاء نشرة )أو نشرات(اختيار  بزر الماوس األيمن و

 

حذف < تحرير واختر  الُملغاة النشراتلحذف نشرة من محرك األقراص الثابت، حددها في مجلد 

. سيصدر برنامج ذف نشرة )أو نشرات(حأو انقر بزر الماوس األيمن ثم اختر  نشرة )أو نشرات(

Martus  تنبيًها يشير إلى أنك تحذف النشرة بشكل دائم من على الكمبيوتر ويخبرك بإذا ما كانت

 لحذف النشرة.  نعمنسخة من هذه النشرة متوفرة بأي مجلد آخر. انقر فوق 

 

الثابت، ولو قمت إذا كانت النشرة مدرجة بأي مجلد آخر، فستبقى على محرك األقراص  مالحظة:

. ولحذف جميع نسخ إحدى النشرات من على الكمبيوتر، يجب الُملغاة النشراتبحذفها من مجلد 

 ثم حذفها. الُملغاة النشراتنقلها جميًعا إلى مجلد 
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ال تحتاج إلى أي إجراء الحق لضمان إزالة النشرات المحذوفة من على محرك األقراص الثابت. 

ملفات مشفَّرة توجد على محرك األقراص  Martusالكمبيوتر، تُعد نشرات  وخالًفا لمعظم بيانات

التي تحتوي على البيانات العامة، والنشرات التي أنشأها  مختومةالثابت بما يتضمن النشرات ال

أفراد آخرون والنشرات المحذوفة. ولذلك، يتعذر على أي أحد قراءة النشرات المخزَّنة بالمجلدات أو 

 الخاص بك.   Martusحذوفة إال إذا حصل على حق الوصول إلى حساب النشرات الم

 

 حذفاختر  انقر بزر الماوس األيمن على المجلد وعند إرادة حذف مجلد بالكامل ومحتوياته، 

وسيتم نقل .  المجلد حذف<  المجلدات. وبدالً من ذلك، يمكن تحديد المجلد ثم اختيار المجلد

 النشرات.  ويتعذر حذف مجلدات النظام مثل الُملغاة النشراتلد أي نشرات في المجلدات إلى مج

 .  الُملغاة النشراتأو  المحفوظة

 هـ. تنظيم النشرات6

يمكن إدراج النشرات في مجلدات متعددة ولكن يتعذر وجود أكثر من نسخة واحدة على محرك 

ص الثابت. ويتعذر إدراج األقراص الثابت. ويشير كل إدراج إلى النسخة الموجودة على محرك اإلقرا

 النشرة مرتين بالمجلد الواحد. 

 

قص <  تحريراختر  ولكي تنقل النشرة من مجلد إلى آخر، ينبغي سحبها. أو حدد النشرة و

ويمكن أيًضا  لصق نشرة )أو نشرات(<  تحرير، ثم حدد مجلًدا جديًدا واختر )أو نشرات( نشرة

نشرة  لصقأو  قص نشرة )أو نشرات(اختيار  لمجلد والنقر بزر الماوس األيمن على النشرة أو ا

، تظهر النشرة في قص نشرة )أو نشرات(من قائمة السياق. )عند استخدام أمر  )أو نشرات(

  .الُملغاة النشراتمجلد 

 

تحديد جميع <  تحريرلتحديد كل النشرات الموجودة داخل أحد المجلدات، حدد المجلد واختر 

 .(تحديد جميع النشراتماوس األيمن على النشرة واختر )أو انقر بزر ال النشرات

 

نسخ نشرة )أو <  تحريراختر  عند إرادة ظهور النشرة في مجلدات متعددة، حدد النشرة و

)أو انقر بزر الماوس  لصق نشرة )أو نشرات(<  تحرير، ثم حدد مجلًدا جديًدا واختر نشرات(

من قائمة السياق، ثم انقر بزر الماوس  (نسخ نشرة )أو نشراتاختر  األيمن على النشرة و

 من قائمة السياق.(  نشرة )أو نشرات( لصقاختر  األيمن على المجلد و

 

يمكن إعادة ترتيب النشرات داخل المجلد لكي تدرجهم بحسب الحالة أو تاريخ الحدث أو العنوان أو 

ود للفرز بحسب ذلك الحقل. تاريخ آخر حفظ للنشرة أو الكاتب. وال ينبغي إال النقر فوق رأس العم

انقر فوق رأس العمود مرة أخرى لتعكس الفرز )على سبيل المثال لتعكس ترتيب التواريخ من 

األحدث إلى األقدم أو بالعكس(. وسوف تُعرض النشرات بذلك الترتيب إلى أن يتم النقر فوق رأس 

 عمود مختلف.

 و. وضع النشرات على سطح المكتب6

لصق( النشرة إلى سطح المكتب )أو من موقع آخر على الكمبيوتر(، أو  يمكن سحب )أو نسخ أو

. ويمك ِّن سحب النشرة إلى سطح Martusسحب النشرة إلى من سطح المكتب إلى برنامج 

 Martusالمكتب من االحتفاظ بنسخة منسوخة احتياطيًا من النشرة التي تعمل عليها خارج برنامج 

رة من  Martusسيطة للمسودات(. ويسمي برنامج )نافًعا خاصة لحفظ اإلصدارات الو النشرات المصدَّ

(.  وال تحتوي هذه الملفات إال على اإلصدار األحدث Martus نشرات رشيفاأل. )mbaخالل االمتداد 

 من كل نشرة.  
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. عبر البريد اإللكتروني إلى أشخاص آخرين أو نسخها على قرص مرن. mbaيمكن إرسال ملفات 

النشرات مشفَّرة بالكامل بما يتضمن األجزاء المسماة عامة ولذلك يتعذر على أي وتبقى مسودات 

عبر البريد  مختومةمستخدم آخر عرضها إلى حساب جهة االتصال المعين. وعند إرسال النشرات ال

اإللكتروني أو نسخها، يمكن أن يقرأ أي شخص األجزاء العامة من النشرة مستخدًما برنامج 

Martus األجزاء الخاصة مشفَّرة.  ونتيجة تعذر عرض البيانات الخاصة أو المسودة التابعة  ولكن تظل

لمستخدم آخر إال بعد إضافة حسابك إليه باعتبارك أحد حسابات جهات االتصال لديه، تُميز النشرات 

وال "  لم يمنحك الكاتب إذنًا بعرض األجزاء الخاصة بهذه النشرة.المستوردة برسالة تحذيرية تقول: "

، ويتعذر Martus. إال من خالل برنامج mbaيمكن عرض البيانات التي تتضمنها الملفات ذات االمتداد 

. ولتستخدم البيانات في تطبيقات غير Microsoft Wordفتحها من خالل التطبيقات التي تشبه 

ط. تصدير بيانات 6)انظر " XML، ينبغي تصدير النشرات على هيئة ملفات Martusبرنامج 

 "(.ن. طباعة النشرات6)انظر " html"(، أو إنشاء ملف تقرير النشرات

 

ص آخر بالوصول إلى نتيجة عدم اتصاف رسائل البريد اإللكتروني باألمان، قد يقوم شخ مالحظة:

 أي شيء ترسله عبر البريد اإللكتروني.

 

وسطح المكتب.  انظر القسم  Martus، قد يتعذر سحب النشرات بين Linuxفي أنظمة  مالحظة:

ت حول كيفية إجراء هذا األمر على للحصول على التعليما 35" السؤال رقم . األسئلة المتداولة11"

 .Linuxأنظمة 

 مختومةز. استرداد النشرات ال6

بين وقت وآخر، ربما تحتاج لتنزيل النشرات التي أرسلتها إلى الخادم. ويمكن تنزيل النشرات التي 

باسترداد النشرات  Martusأرسلتها والتي ال توجد على الكمبيوتر لديك حاليًا. )ال يسمح برنامج 

وجودة لديك بالفعل.( وال يمكن إال اختيار استرداد اإلصدار األخير من النشرة أو من كل النشرات.  الم

وأما المستخدمون الذين لديهم مساحة صغيرة على محرك األقراص الثابت أو اتصال بطيء 

 باإلنترنت فال يمكنهم إال اختيار أحدث اإلصدارات وخاصة التي تتعلق بالنشرات الكبيرة.

 

 . استرداد نشراتي المختومة<  الخادم راخت .0

 

 قد ال يظهر مربع الحوار على الفور وذلك حسب سرعة اتصال اإلنترنت. مالحظة:

 

من خالل النقر فوق رأس العمود للمساعدة  استرداديمكن فرز النشرات في شاشة   تلميحة:

ديك قائمة طويلة.( على سبيل على العثور على النشرات المطلوبة )ُيعد هذا اإلجراء نافًعا إذا كان ل

المثال، يمكن الفرز بحسب التاريخ )للعثور على أحدث النشرات( أو بحسب الحجم )عند إرادة 

 استرداد نشرة كبيرة جًدا في وقت الحق.( وال تعمل وظيفة الفرز إال بشكل تصاعدي.

 

استردادها.  حدد الخانات المجاورة للنشرات التي تريد النشرات استردادفي مربع الحوار  .2

 إلغاءالنشرات، انقر فوق اختيار الكل إللغاء  ؛ والكل اختيارلتحديد كل النشرات، انقر فوق 

 .الكل اختيار

 

إال النشرات غير  النشرات استردادبحسب الوضع االفتراضي، ال يعرض مربع الحوار  مالحظة:

 على ات على هذا الخادم وعرض كل النشرينبغي تحديد  الموجودة على الكمبيوتر لديك حاليًا. و

التي جرى نسخها احتياطيًا على هذا الخادم،  مختومةلعرض كل النشرات ال الكمبيوتر هذا

 وسيتعذر استرداد النشرات الموجودة حاليًا على الكمبيوتر الخاص بك.
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 النشرة إصدار استردادلتسترد كل إصدارات النشرة، وحدد  النشرات إصدارات كل استردادحدد  .3

 لتسترد اإلصدار الحالي من النشرة فقط. فقط دثاألح

لعرض المجموعة الفرعية  معاينةويمكن تحديد صف النشرة باستخدام الماوس والنقر فوق  .4

 للمحتويات الخاصة بالنشرة المحددة قبل تنزيلها.

 .المستردة النشرات. وستظهر النشرات في مجلد استردادانقر فوق  .5

 

النشرات في الخلفية حتى يتسنى مواصلة العمل من خالل  Martusيسترد برنامج  مالحظة:

. وليتم إلغاء المستردة النشراتالنشرات، يعرضها في مجلد  Martusالبرنامج. وعندما يسترد 

 مرة أخرى. المختومة نشراتي استرداداسترداد النشرات، افتح مربع الحوار 
 

 

 ح. استرداد مسودات النشرات6

الخادم في حالة تعرض النشرات األصلية الموجودة على الكمبيوتر  تُنسخ مسودات النشرات إلى

لديك إلى التلف أو الحذف غير المقصود، أو فقدان الوصول إلى الكمبيوتر. ويمكن تنزيل مسودات 

النشرات من الخادم إذا لم تكن النشرات موجودة حاليًا على الكمبيوتر لديك. )وكما هو الحال مع 

 باسترداد النشرات الموجودة لديك بالفعل.(  Martusيسمح برنامج  ، المختومةالنشرات ال

 

 . نشراتي مسودات استرداد<  الخادماختر  .0

 

 قد ال يظهر مربع الحوار على الفور وذلك حسب سرعة اتصال اإلنترنت. مالحظة:
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من خالل النقر فوق رأس العمود للمساعدة  استرداديمكن فرز النشرات في شاشة   تلميحة:

العثور على النشرات المطلوبة )ُيعد هذا اإلجراء نافًعا إذا كان لديك قائمة طويلة.( على سبيل  على

المثال، يمكن الفرز بحسب التاريخ )للعثور على أحدث النشرات( أو بحسب الحجم )عند إرادة 

 استرداد نشرة كبيرة جًدا في وقت الحق.( وال تعمل وظيفة الفرز إال بشكل تصاعدي.

 

حدد الخانات المجاورة للنشرات التي تريد  النشرات مسودات استردادع الحوار في مرب .2

كل النشرات، انقر فوق  اختيار؛ وإللغاء الكل اختياراستردادها. لتحديد كل النشرات، انقر فوق 

 . الكل اختيار إلغاء

 

النشرات  إال النشرات مسودات استردادبحسب الوضع االفتراضي، ال يعرض مربع الحوار  مالحظة:

 و الخادم هذا على النشرات كل عرضغير الموجودة على الكمبيوتر لديك حاليًا. وينبغي تحديد 

لعرض كل مسودات النشرات التي جرى نسخها احتياطيًا على هذا الخادم،  الكمبيوتر هذا على

 وسيتعذر استرداد النشرات الموجودة حاليًا على الكمبيوتر الخاص بك.

 

استرداد إصدار النشرة لتسترد كل إصدارات النشرة، وحدد  النشرات إصدارات كل استردادحدد  .3

لتسترد إصدار النشرة الحالي فقط )إذا كان لديك محرك أقراص ثابت صغير أو اتصال  األحدث فقط

 بطيء باإلنترنت، فقد ترغب في استرداد اإلصدارات األحدث فقط وخاصة من النشرات الكبيرة(.

لعرض المجموعة الفرعية  معاينةنشرة باستخدام الماوس والنقر فوق يمكن تحديد صف ال و .4

 للمحتويات الخاصة بالنشرة المحددة قبل تنزيلها.

 . المستردة النشرات مسودات. وستظهر النشرات في مجلد استردادانقر فوق  .5

 

النشرات في الخلفية حتى يتسنى مواصلة العمل من خالل  Martusيسترد برنامج  مالحظة:

. وليتم المستردة النشرات مسوداتالنشرات، يعرضها في مجلد  Martusرنامج. وعندما يسترد الب

 مرة أخرى. نشراتي مسودات استردادإلغاء استرداد النشرات، افتح مربع الحوار 

 

لتحديث إصدار قديم من المسودة بإصدار أحدث من الخادم، يجب حذف المسودة من  مالحظة:

ن الخادم.  وفي حالة الرغبة في االحتفاظ بنسخة احتياطية من المسودة الكمبيوتر واستردادها م

 األصلية، يمكن سحب النشرة إلى سطح المكتب قبل حذفها.

 ط. استرداد النشرات المنشأة بحسب جهات االتصال6

في حالة إضافة جهات االتصال إلى الحساب، يمكن استرداد مسودات النشرات أو النشرات 

ح. 9)انظر ". شأتها جهات االتصال التي منحت حسابك إذنًا للوصول إلى بياناتهاالتي أن مختومةال

 استرداد<  الخادملتنزيل تلك النشرات، اختر ."( مشاركة البياناتك الخاصة مع جهات االتصال

 من النشرات مسودات استرداد<  الخادمأو  االتصالي جهات من ومةمختال النشرات

 . االتصالي جهات

 

من خالل النقر فوق رأس العمود للمساعدة  استرداديمكن فرز النشرات في شاشة   تلميحة:

على العثور على النشرات المطلوبة )ُيعد هذا اإلجراء نافًعا إذا كان لديك قائمة طويلة.( على سبيل 

يمكن الفرز بحسب الكاتب )في حالة الرغبة في استرداد النشرات من جهة اتصال معينة،  المثال،

وبحسب التاريخ )للعثور على أحدث النشرات(، وبحسب الحجم )في حالة الرغبة في االنتظار 

 ليجري استرداد نشرة كبيرة جًدا في وقت الحق.( وال تعمل وظيفة الفرز إال بشكل تصاعدي.

 

ة التابعة لجهة االتصال من لدى شخص تعرفه، يظهر عنوان "نشرة جهة اتصال" عند عرض النشر

 باللون األخضر الفاتح واألسود أعلى النشرة.
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ونوصي إذا أمكن "بالتحقق" من حسابات جهات االتصال لديك لضمان أن البيانات يجري إرسالها  

لنشرات لتجنب البرامج من لدى شخص تعرفه.  وهذا مهم خصوًصا عند  فتح المرفقات داخل ا

 الضارة أو المحتويات الخطيرة األخرى.  

 

التحذير  Martusعند عرض نشرة تابعة لجهة االتصال لم تتحقق منها بعد، سوف يعرض برنامج 

 التالي:

 
 

ح. مشاركة البياناتك 9" للتعرف على التعليمات المتعلقة بالتحقق من حسابات جهات االتصال، انظر

 ."الخاصة مع جهات االتصال

 

عند إرادة الحصول على إعالم يفيد توفر نشرات من جهة االتصال لكي تستردها، انتقل إلى 

وسوف  التحقق تلقائيًا من النشرات الجديدة من جهات االتصال، وحدد التفضيالت<  الخيارات

تظهر رسالة كل ساعة تقريبًا في شريط الحالة )الموجود بالزاوية اليسرى السفلى بالشاشة( 

يجري التحقق من توفر نشرات جديدة من جهات االتصال.  وسوف يعرض  Martusتخبرك أن برنامج 

شريط الحالة رسالة أخرى في حالة وجود نشرات ميدانية ينبغي استردادها، وهي اللحظة التي 

 وفًقا لما ُذكر بيانه. االستردادمكن االنتقال فيها إلى للقائمة "الخادم" لتحميل شاشة ي

 

وعند إرادة إنشاء نشرة جديدة تعتمد على نشرة جهة االتصال التي قمت باستردادها، يمكن تنفيذ 

 ".  مختومةج. إنشاء إصدار جديد من النشرات ال5هذا اإلجراء باتباع التعليمات المذكورة في القسم "

 ي. عرض إصدارات النشرات األقدم6

على الكمبيوتر لديك. ولكن يتعذر إجراء التغيير إال  مختومةيمكن عرض أي إصدار من النشرات ال

 بالنشرات الجديدة.

 

. وبعد ذلك، حدد النشرة تفاصيل، حدد النشرة ثم انقر فوق ولكي تعرض إصدار قديم من النشرة

. وبالرغم من أنه يتعذر إجراء المحدد اإلصدار عرض، وانقر فوق المحفوظاتاإلصدار من قائمة 

التغييرات بمحتوى النشرة، يمكن نسخ النص إلى الحافظة ولصقه بالملف النصي أو نشرة جديدة 

 .موافقعند إنهاء عرض إصدار النشرة، انقر فوق )بما يتضمن أحد إصدارات النشرة(. و

 

في حالة السماح لك باسترداد النشرات من جهة االتصال، وليس لديك الوصول إلى  مالحظة:

النشرة األقدم في تفاصيل النشرة  Martusإصدار أقدم من نشرة جهة االتصال، سيدرج برنامج 

 بيوتر لديك.ولكن لن يسترد ذلك اإلصدار الخاص بالنشرة إلى الكم
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وفي حالة إنشاء إصدار جديد من نشرة جهة االتصال يمكن رؤية الرمز )الرموز( العام الخاص بالكاتب 

)الكاتبين( السابق، ومعر ف )معرفات( النشرة الخاص بإصدار النشرة السابق التابع للكاتب، في 

 مستخدم. موجود أسفل معلومات اإلصدار الحالية لدى الال التاريخ المفصلقسم 

 

 والتاريخ المفصل للنشرة، ُيعرض الكاتب األقدم أعلى قسم  تاريخ مفصلعند عرض  مالحظة:
يعرض األحدث )قبل الكاتب الحالي( في األسفل.  وفي القسم الخاص بكل مؤلف، إذا قام أحد 
س المؤلفين بإنشاء إصدارات متعددة للنشرة، فإن ُمعر ِّف نشرة أول/أقدم إصدار سيكون على رأ

 القائمة وسيكون ُمعر ِّف نشرة أحدث/آخر إصدار في األسفل.

 ك. عرض المرفقات وحفظها6

، يمكن عرض المرفقات دون حفظها على محرك Windowsفي حالة استخدام نظام التشغيل 

. ويقوم التطبيق المقترن بنوع ملف المرفقات بفتحها. المرفق عرضاألقراص الثابت: انقر على 

 .(Windows Explorerان نوع الملف في )يمكن تغيير اقتر

 

أو الرغبة في حفظ المرفقات إلى محرك األقراص  Linuxأو  Mac OSوفي حالة استخدام نظام 

الثابت، ينبغي سحب المرفقات إلى سطح المكتب أو أحد المجلدات الموجودة على الكمبيوتر 

بيوتر لديك. وبعد ذلك افتح واحفظ الملف على أي موقع بالكم المرفق حفظلديك. أو انقر فوق 

فيمكنك  docالملف بالتطبيق الذي يمكنه قراءة تنسيق الملف. فمثاًل إذا كان الملف الُمرفق بامتداد.

 .Adobe Acrobat Reader.، فافتحه بواسطة pdf. وإذا كان ملف Microsoft Wordفتحه ببرنامج 

 

يدعم تنسيق الملف المرفق. ولن  لعرض المرفقات، يجب أن يكون لديك تطبيق مثبَّت مالحظة:

 تكون المرفقات مشفَّرة عند حفظها على الكمبيوتر لديك.

 ل. عرض الملفات التالفة6

قد تتعرض البيانات الموجودة بالنشرات على الكمبيوتر لديك بين حين وآخر للفقدان أو التشوش. 

ون األصفر أعلى النشرة يقول: لبيانات مفقودة، يعرض تحذيًرا بالل Martusوفي حالة اكتشاف برنامج 

" ولكن في كثير من األحوال تستطيع قراءة بعض معلومات .تحذير : قد تكون األجزاء مفقودة أو تالفة"

النشرة. وإذا كانت النشرة ايًضا مخزَّنة على الخادم، فقد تستطيع استرداد النشرة بالكامل بنجاح. 

ح المكتب لديك، وحذف النشرة من وينبغي سحب نسخة نسخ احتياطي من النشرة إلى سط
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، ثم محاولة استردادها من الخادم. وربما ترى هذه الرسالة أيًضا عند عرض نشرات Martusبرنامج 

مستخدم آخر وذلك لتعذر عرض بياناته الخاصة أو مسوداته إال إذا كنت ضمن حسابات جهات 

 االتصال لديه. 

 

 م. البحث عن نشرات محددة6

رات محددة موجودة على الكمبيوتر لديك من التي تحتوي على كلمات أو يمكن البحث عن نش

عبارات محددة أو تتضمن تواريخ معينة.  ويمكن أيًضا اختيار البحث في كل الحقول أو جعل البحث 

مقتصًرا على بعضها، أو البحث عن كلمات أو عبارات مختلفة في حقول مختلفة.  وكذلك يمكن 

ة أو المخصصة.  وينبغي مالحظة أن البحث في أي حقل يتضمن اسم البحث في الحقول القياسي

بالبحث في كل إصدارات كل نشرة )كٍل من  Martusملفات المرفقات دون محتوياتها. ويقوم برنامج 

والمسودة( في كل مجلد، وهذا ما لم تكن النشرة موجودة فقط في  مختومةالعامة والخاصة وال

 .الُملغاة النشراتمجلد 

 

 .بحثفوق  انقر .0

، حدد الحقل الذي ينبغي إجراء البحث به وحدد كيفية مقارنة حقل بحثفي مربع الحوار  .2

النشرة بمصطلحات البحث وأدخل الكلمة )الكلمات( أو التاريخ )التواريخ( التي ترغب في البحث 

البحث عن كلمة بأي لغة. وفي حالة البحث عن مصطلحات توجد في الجدول أو  عنها. يمكن 

بكة، حدد عمود الشبكة الذي ينبغي تنفيذ البحث فيه. عند تحديد الحقول النصية، يمكن الش

بمسح كل القيم التي أُدخلت بتلك الحقول ضوئيًا وتحميلها في  Martusمطالبة برنامج 

 القيم كل تحميلالنشرات الخاصة بك على الكمبيوتر لديك من خالل تحديد خانة االختيار 

في شاشة تحديد الحقل.  وألنواع الحقول األخرى ستكون خانة  دالمحد للحقل الممكنة

 االختيار "رمادية" )أي غير قابلة للتحديد(.
 

 
 

الرئيسية، في  البحثفي شاشة  المحدد للحقل الممكنة القيم كل تحميلويوجد أيًضا الزر 

على سبيل حالة إرادة المستخدم تحميل قيم الحقول دون االنتقال إلى شاشة تحديد الحقول )

المثال بعد تحميل بحث ُحفظ سابًقا، أو عند عدم تحديد خانة االختيار في شاشة تحديد 

الحقول(.  وبالنسبة لـ"القائمة المنسدلة التي تستند إلى البيانات" )قوائم منسدلة يجري 

إنشاؤها بواسطة البيانات المدخلة في شبكات النشرات(، يجري تحميل القيم المدخلة 
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أ. تخصيص حقول 10. انظر القسم "البحثتلقائيًا عند اختيار الحقل في شاشة بالنشرات 

 " للحصول على المزيد مما يتعلق بحقول القوائم المنسدلة التي تستند إلى البيانات.النشرات
 

 
 

على نفس العنوان الموجود بشاشة تحديد الحقول، فانقر  إذا احتوى العديد من الحقول مالحظة:

اسم العالمة  Martusفوق عالمة الزائد بجوار اسم العنوان الختيار الحقل المناسب. ويعرض برنامج 

ونوع الحقل )مثل "نص"( لكل حقل لديه ذلك العنوان. وفي حالة وجود حقول منسدلة متعددة لديها 

. وأي البحثبدمج كل القيم في قائمة واحدة في شاشة  Martusنفس العنوان، سيقوم برنامج 

عناوين حقول مخصصة تحتوي على المسافات فقط سيجري استبدالها بعالمة ذلك الحقل في 

 قائمة حقل البحث.

 

 صف إدراجأو انقر فوق  إدخالفي حالة الرغبة في إضافة المزيد من قيود البحث، اضغط على  .3

البحث في حقل آخر أو جعل البحث مقتصًرا على تاريخ أو  إلنشاء صف بحث جديد.  ويمكن

 نطاق بيانات معينين.

 .المحدد الصف حذفوعند الرغبة في حذف قيد بحث، حدد ذلك الصف ثم انقر فوق  .4

 

 يوجد طرق متعددة يمكن لحقول النشرة مقارنة مصطلحات البحث من خاللها. مالحظة:

 

 المحدد فيها على مصطلحات البحثأي نشرة يحتوي الحقل   :  تتضمن        

 

 فقط النشرات التي يطابق فيها الحقل المحدد مصطلحات البحث بدقة  :  =        

 

 النشرات التي ال يطابق فيها الحقل المحدد مصطلحات البحث  :  !=        
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 النشرات التي تكون قيمة الحقل فيها أكبر من قيمة البحث  :  <        

 

 النشرات التي تكون قيمة الحقل فيها أكبر من قيمة البحث أو تساويه  :  <=        

 

 النشرات التي تكون قيمة الحقل فيها أقل من قيمة البحث  :  >        

 

 النشرات التي تكون قيمة الحقل فيها أقل من قيمة البحث أو تساويه  :  >=        

 

البحث وسيسمح بإلغاء البحث في أي .  سيعرض مربع الحوار مستوى تقدم بحثانقر فوق  .5

 وقت تريده.

عدد النشرات التي وجدت من التي  البحث نتائجوعند اكتمال البحث، سيذكر مربع الحوار  .6

 . موافقتوافق معايير البحث لديك. انقر فوق 

النشرات الموجودة في البحث في قائمة. )يحتوي المجلد على  البحث نتائجسيدرج مجلد  .7

بينما تظل النشرات األصلية موجودة في مجلداتها األصلية.( إذا لم يعثر نسخ من النشرات 

 محتويًا على نشرات البحث السابق. البحث نتائجالبحث على أي نشرات، سيظل مجلد 

 

جميع إصدارات كل نشرة. وفي حالة  Martusبحسب الوضع االفتراضي، يبحث برنامج   مالحظة:

 نتائجاإلصدار النهائي من النشرة المعروضة في مجلد عدم رؤية مصطلحات/تواريخ البحث في 

، فربما تكون معاييرك قد تطابقت مع إصدار أقدم للنشرة.  ويمكن الوصول إلى اإلصدارات البحث

أعلى النشرة.  ولمزيد من المعلومات يرجى مطالعة  …النشرات تفاصيلالسابقة بالنقر فوق الزر 

 في البحث." لبحث اإلصدارات األحدث فقط من النشرات، حدد ي. عرض إصدارات النشرات األقدم6"

هذا التحديد المرة  البحث. وسوف يتذكر مربع حوار البحثمربع حوار  فقط النشرات إصدارات أحدث

 التالية التي تجري فيها البحث.

 

جميع صفوف أي حقول شبكة )جدول(  Martusوضع االفتراضي، يبحث برنامج بحسب ال  مالحظة:

أ. تخصيص حقول 10لمعاييرك وال يطالب بأن تكون جميع المصطلحات بنفس الصف.  انظر القسم "

شبكة. عند إرادة تحديد تطابق كل مواصفات " للحصول على المزيد مما يتعلق بحقول الالنشرات

 مع صف واحد من بيانات شبكة النشرة، حدد خانة االختيار البحثعمود الشبكة في شاشة 

.  وعلى سبيل المثال، عند إرادة البحث عن البحثفي شاشة  …الشبكة عمود مواصفات مطابقة

تاريخ محدد، حدد خانة  اسم ضحية معين في عمود شبكة واحد في النشرة التي أنشأتها بعد

: "معلومات الضحية: االسم األول" = س البحثاالختيار وأدخل الحقول التالية في شاشة 

اليوم. في حالة عدم -الشهر-و"معلومات الضحية: االسم األخير" = ص و"تاريخ اإلنشاء" <= السنة

على النشرات التي  Martus، سيعثر برنامج …مواصفات عمود الشبكةمطابقة تحديد خانة االختيار 

أنشأتها بعد التاريخ المحدد حيث يحمل أي صف االسم األول الذي حددته وأي صف آخر االسم 

األخير المعين، ولكن ليس بالضرورة في نفس الصف بالنشرة )يمكن أي يكون لديك صف "االسم 

بارها تطابق على هذه النشرة باعت Martusاألول" = أ، و"االسم األخير" ص، وسوف يعثر برنامج 

 البحث وهذا نتيجة عدم تحديد أنه ينبغي أن تطابق البحث في صف واحد(.  

 

جميع الصفوف في أي حقول شبكة )جدول( للبحث عن  Martusنتيجة لبحث برنامج  مالحظة:

المعايير التي حددتها، قد يعثر على النشرات التي يتطابق فيها صف شبكة واحد مع المعايير دون 

رى.  على سبيل المثال، قد يكون لديك نشرة بشبكة لديها حقل موقع ولديك صفوف الصفوف األخ

بيانات متعددة في الشبكة بالمواقع أ وب وج.  فعند البحث عن النشرات حيث يكون الموقع !=ج )ال 

على تلك النشرة نتيجة وجود صفين في شبكة النشرة حيث ال  Martusيساوي ج(، سيعثر برنامج 

 ج، بالرغم من وجود صف واحد حيث تكون المواقع ج. يكون الموقع 



 

 56  4.5اإلصدار  Martusدليل المستخدم لبرنامج 

 

في هذا اإلصدار، في حالة البحث في قائمة منسدلة متعددة المستويات، ستكون   مالحظة:

جميع عمليات البحث تطابقات دقيقة وليس جزئية أو تطابقات "يبدأ بـ".  وهذا يعني أنه ينبغي 

إجراء البحث.  على سبيل المثال، حقل "موقع  انتقاء المستوى الدقيق الذي من خالله ترغب في

الحدث" الذي يحتوي على ثالثة مستويات )الوالية/المدينة/الحي( سيتضمن ثالثة إدخاالت في 

قائمة حقل البحث:  موقع الحدث: الوالية، موقع الحدث: المدينة، وموقع الحدث: الحي.  فإذا أردت 

كان في كاليفورنيا )بقطع النظر عن المدينة(، العثور على أي نشرة تتضمن موقع حدث في أي م

فينبغي انتقاء "موقع الحدث": حقل "الوالية" للبحث وانتقاء كاليفورنيا من قائمة االختيارات بالقائمة 

المنسدلة. في حالة انتقاء موقع الحدث: المدينة للبحث ثم انتقيت كاليفورنيا مع ترك مستوى 

إال على اإلدخاالت التي ال تتضمن إدخال بيانات المدينة   Martusالمدينة فارًغا، لن يعثر برنامج 

)المدينة فارغة(، خالًفا ألي موقع يتعلق بكاليفورنيا بقطع النظر عن البيانات المدخلة بمستوى 

 المدينة.

 

إذا كان لديك حقول في النشرات تحمل نفس العالمة ولكن بعناوين مختلفة و/أو أنواع  مالحظة:

العالمة ونوع الحقل لمحاولة جعل الحقول المختلفة  Martusفقد يستعمل برنامج  حقول مختلفة،

متماثلة عند البحث وتحديد وقت تنفيذ هذا إجراء.  ولذلك نحثك على جعل عالمات الحقول 

ب. استعمال قوالب 10وعناوينها في التخصيص ترتبط بوضوح ببعضها لتجنب اإلرباك.  انظر القسم "

 " لمزيد من المعلومات حول تكوين الحقول المخصصة.التخصيص

 

 47و 46، السؤالين ". األسئلة المتداولة11لمزيد من التعليمات اإلضافية حول البحث، انظر القسم "

 . help@martus.orgأو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى 

 

. وبعد ذلك، ضع اسًما البحثفي مربع الحوار  البحث هذا حفظلحفظ معايير البحث، انقر فوق 

 بحث مواصفات. )mssبامتداد  Martusلمعايير البحث تتعرف عليه الحًقا. وسوف يحفظه برنامج 

Martus تحميل ( في المجلد الذي تختاره. ولتستخدم معايير البحث التي حفظتها، انقر فوق

 . الذي ترغب في استخدامه. mss، ثم انتقل إلى ملف البحثفي مربع الحوار البحث السابق... 
 

 
 

 فوًرا معايير البحث السابق فوًرا دون الحاجة إلى تحميلها.  Martusيتذكر  مالحظة:

mailto:help@martus.org
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 للبحث حاتتلمي

للبحث عن عبارة دقيقة، اكتبها مستخدًما عالمة االقتباس حولها )على سبيل المثال "شهادة  .0

عن  Martusالشهود"(. وفي حالة عدم وضع عالمة االقتباس حول العبارة، سيبحث برنامج 

  الكلمات كل كلمة على حدة.

لة أو جزًءا من كلمة كبيرة. على النص الذي أدخلته سواٌء أكان كلمة كام Martusيعثر برنامج  .2

 وسجن ، سترى النشرات التي تتضمن كلمة سجنعلى سبيل المثال، إذا بحثت عن كلمة 

، يعثر برنامج سجنعلى هذا النحو، في حالة البحث عن كلمة  . وبالسجناإليداع  و يسجن

Martus  السجن-صورعلى النشرات التي تتضمن مرفقات بأسماء مثل.jpg حولتقرير  و-

 .doc.مساجينال

لألحرف في  Martusيمكن البحث عن كلمة بأي لغة.  وال تتحسس عمليات البحث في  .3

اإلنجليزية وال اللغات ذات األحرف الالتينية الخالصة، ولذلك ليس هناك مشكلة إذا ما كانت 

 الكلمة مكتوبة باألحرف الكبيرة أم ال. 

ييقه. ويمكن استخدام قوائم و/ أو استخدم حرف "أو" لتوسعة نطاق البحث، أو حرف "و" لتض .4

المنسدلة لتحديد الحقول المختلفة التي تريد إجراء البحث عبرها )على سبيل المثال، تريد 

البحث عن النشرات التي تحتوي على "تاريخ آخر حفظ" في األسبوع الماضي والتي كتبها 

رة واحد، يمكن كاتب معين(.  في حالة الرغبة في البحث في قيم نصوص متعددة بحقل نش

على سبيل المثال، في   ...عن البحثبين الكلمات في مربع اإلدخال  "وأو " "أواستخدام "

سترى قائمة بالنشرات التي تحتوي على  الحجزأو  بالسجنحالة البحث في "أي حقل" يتعلق 

سترى  السجن واالعتداء أيٍ من الكلمتين في أي مكان في النشرة. وفي حالة البحث عن 

مة بالنشرات التي تحتوي على كلتا الكلمتين. يكون حرف "و" الرئيسي ضمنيًا، ولذلك في قائ

 السجننفس النشرات كما لو بحثت عن  Martus، يعثر برنامج بالسجن اعتداءحالة البحث عن 

 .االعتداء و

ة "أو"، تُنظَّم مصطلحات البحث في مجموعات من بداية القائم في حالة استخدام كٍل من "و" و .5

 أو السجن)سواٌء عبر حقول النشرات أو داخل حقل محدد(. على سبيل المثال، إذا أدخلت 

عن أي نشرات  Martus، سيبحث برنامج  البحث عن...في مربع اإلدخال   المحاكمة و الحجز

التي تحتوي أيًضا على كلمة محاكمة. ولكن في حالة  و حجز أو سجنتحتوي على كلمة 

عن أي نشرة تحتوي على كلتا  Martusسيبحث برنامج   المحاكمة أو الحجز و السجنإدخال 

 الكلمتين سجن وحجز أو تحتوي على كلمة محاكمة. 

 أوفي حالة استخدام لغة غير اإلنجليزية، يمكن استخدام ترجمة "أو" أو "و" في تلك اللغة  .6

ي حالة " للبحث. على سبيل المثال، فand" و "orيمكن استخدام الكلمة اإلنجليزية "

 " عند إجراء البحث.and،" أو "or"، أو y" أو "oباإلسبانية، يمكن استخدام " Martusاستخدام 

بالنسبة للغات التي ال تستخدم المسافات للفصل بين الكلمات، ينبغي وضع مسافات قبل  .7

 وبعد أي كلمات رئيسية "أو" / "و" تستخدمها في البحث.

 

، البحث مجلد تسمية إعادةاختر  و البحث نتائجاأليمن مجلد  لحفظ نتائج البحث، انقر بزر الماوس

 إعادة<  المجلداتثم أدخل اسًما جديًدا للمجلد. أو بدالً من ذلك، يمكن تحديد المجلد ثم اختر 

أو انقر فوق اسم المجلد واكتب اسم المجلد الجديد الذي تريده. وفي المرة  المجلد تسمية

جديد. وفي حالة  بحث نتائجبإنشاء مجلد  Martusسيقوم برنامج  التالية التي تجري فيها البحث،

، سيتم استبدال المحتويات في المرة التالية التي تجري فيها البحث نتائجعدم إعادة تسمية مجلد 

 البحث.

 

 ."ن. طباعة النشرات6لطباعة نتائج البحث، انظر "
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 ن. طباعة النشرات6

 بطباعة نشرة أو أكثر في المرة الواحدة. وللطباعة: Martusيسمح برنامج 

 طباعة نشرة< ملف )أو اختر طباعة )النشرات( التي تريد طباعتها وانقر فوق  حدد النشرة .0

 .( نشرات(أو )

نشرة أو . ويوجد اختيار تضمين المعلومات الخاصة للالطباعة خياراتسيظهر مربع الحوار  .2

 على الكمبيوتر لديك. htmlاستثنائها، والطباعة إلى طابعة أو إرسال المخرج لملف تقرير 

 .متابعةانقر فوق  .3
 

 
 

 أي إلى طباعةإلى ملف تقرير، سيظهر مربع الحوار  htmlعند اختيار إرسال مخرج بتنسيق  .4

 "حفظ". . وينبغي تسمية وتحديد جهة له )أو تحديد ملف موجود( والنقر فوقملفات

وعند اختيار طباعة محتويات النشرة إلى طابعة، سينفتح مربع الحوار "طباعة" القياسي مع  .5

 عرض الخيارات المتوفرة للطابعة التي لديك.

 

 حفظقائمة بالمرفقات، ولكن دون محتوياتها. لطباعة ملف مرفق، انقر فوق  Martusيطبع برنامج 

بعد ذلك قم بفتحها وطباعتها من  الثابت لديك، و ، واحفظها بمجلد على محرك األقراصالمرفق

خالل التطبيق المناسب، مثل تطبيق تحرير الصور أو معالجة الكلمات.  في نظام التشغيل 

Windows وبعد ذلك طباعة المرفقات من التطبيق التي  المرفقات عرض، يمكن النقر بسهولة فوق

 ألقراص الثابت لديك.  يفتحها وذلك دون الحاجة لحفظها أوالً على محرك ا

 

 إال أحدث إصدار من كل نشرة على الكمبيوتر لديك. Martusال يطبع برنامج  مالحظة:

 

لطباعة مجموعة من النشرات التي تتطابق مجموعة من معايير التصفية، يمكن إجراء بحث وطباعة 

حول البحث انظر  .  لالطالع على مزيد من المعلوماتالبحث نتائجكل النشرات المعروضة في مجلد 

 ." م. البحث عن نشرات محددة6"

 س. إنشاء تقارير النشرات6

يمكن إنشاء تقارير مخصصة باستخدام المعلومات التي تحتويها النشرات الموجودة على الكمبيوتر 

)والذي يمكن فتحه في  HTMLعلى طابعة أو إلى ملف  لديك، وبعد ذلك طباعة تلك التقارير

مستعرض أو تطبيق آخر مثل معالج الكلمات أو جدول بيانات للتحرير أو التنسيق الالحق بحسب 

 الرغبة.( 
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 إلنشاء تقرير:

 . تقاريرال<  ملفاختر  .0

صفحة  تقرير إنشاءأو  جديد جدولي تقرير إنشاءإلنشاء تنسيق تقرير جديد، انقر فوق  .2

يعرض التقرير الجدولي حقول النشرات على هيئة أعمدة في جدول بحيث تشك ِّل  . وديدةج

كل نشرة صًفا بالجدول. بينما يعرض تقرير الصفحة المجموعة الفرعية من الحقول من كل 

 نشرة على حدة، ويظهر على التنسيق الذي تظهر به النشرات عند طباعتها كالً على حدة.  
 

 
 

 تقرير تنسيق استخدامتخدام تنسيق تقرير قمت بحفظه سابًقا، انقر فوق إذا رغبت في اس 

 . 5( وانتقل إلى الخطوة رقم Martus تقارير تنسيق. المحفوظ ملف )mrf، وافتح ملف موجود
 

 
 

 .موافقحدد الحقول التي تريد تضمينها في التقرير ثم انقر فوق  تقرير إنشاءفي مربع الحوار  .3

 

لفتح  التقرير حقول ترتيبفي مربع الحوار   إضافةير جدولي، انقر فوق في حالة إنشاء تقر 

. ويمكن موافق، ثم حدد الحقول التي ترغب في تضمينها وانقر فوق تقرير إنشاءمربع الحوار 

تحريك أو تحريك نحو األعلى بعد ذلك تغيير ترتيب الحقول بالتقرير بتحديد بالحقل والنقر فوق 

 عند ترتيب الحقول بالطريقة التي تريدها.  موافق . وانقر فوقنحو األسفل
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. حفظأدخل اسم التنسيق الذي أنشأته ثم انقر فوق  التقرير تنسيق حفظفي مربع الحوار  .4

. في الدليل الذي تختاره )يضعه في دليل mrfتنسيق التقرير بامتداد  Martusيحفظ برنامج 

 بحسب الوضع االفتراضي(.  Martusحساب 

 

حفظ  ، ستفقد تنسيق التقرير. ويجبالتقرير تنسيق حفظفي حالة إلغاء مربع الحوار  مالحظة:

 كل تنسيق تقرير أنشأته لتشغيل التقرير. 

 

أدخل معايير النشرات التي ترغب في تضمينها في التقرير. لتستخدم  البحثفي مربع الحوار  .5

. وعند إدخال معايير بقالسا البحث تحميلمعايير البحث التي حفظتها سابًقا، انقر فوق 

م. البحث عن 6. لالطالع على مزيد من المعلومات حول البحث انظر "بحثالبحث، انقر فوق 

 ." نشرات محددة

 

 لها. فوًرا معايير البحث السابق فوًرا دون الحاجة إلى تحمي Martusيتذكر  مالحظة:

 

حدد ترتيب النشرات في التقرير. ويمكن تحديد نحو ثالثة حقول الثالثة بحسب فرز أيٍ  .6

النشرات بحسب الحقل األول الذي تختاره، وفي حالة احتواء  Martusمنها. ويفرز برنامج 

نشرات متعددة على نفس المعلومات في الحقل األول، يقوم بفرزها بحسب الحقل 

، حدد اختيار حقل...حسب الحقل الثالث. ولكل حقل، انقر فوق الثاني، وفي النهاية ب

 . موافقأن يجري الفرز بحسبه، وانقر فوق  Martusالحقل الذي تريد 
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 على الفور تحديد الفزر السابق إلى أن تخرج من البرنامج. Martusيتذكر برنامج  مالحظة:

 

أو تعدادات الملخصات أو كليهما. في اختر إذا ما كنت ال ترغب إال في طباعة معلومات النشرة  .7

حالة تضمين تعدادات الملخصات، سيحتوي التقرير على التعدادات اإلجمالية للنشرات مجموعة 

بحسب الحقل الذي اخترت فرز النشرات بحسبه. على سبيل المثال، في حالة الفرز بحسب 

التقرير بيانات النشرة الكاتب واختيار طباعة معلومات النشرة وتعدادات الملخصات، سيتضمن 

وملخًصا حول عدد النشرات التي أنشأها كاتب آخر.  وينبغي اختيار إما طباعة البيانات العامة أو 

 كٍل من البيانات العامة والخاصة في التقرير. 
 

 
 

إرسال إلى معاينة للتقرير الذي ستجري طباعته. انقر فوق  Martusيعرض برنامج  .8

لحفظ التقرير   الملف إلى طباعةلى الطابعة لديك. انقر فوق لطباعة التقرير إالطابعة 

يمكن فتحه بمستعرض ويب أو تطبيق معالجة الكلمات أو جدول بيانات. إذا  HTMLفي ملف 

  .تقاريرال<  ملف، واختر إلغاءأردت إجراء تغييرات بالتقرير قبل الطباعة، فانقر فوق 

 

باشرة ولصقها في التطبيقات األخرى، مثل يمكن نسخ النص من شاشة المعاينة م مالحظة:

 برامج معالجة الكلمات أو جداول البيانات.

 

إال بيانات اإلصدار األحدث لكل نشرة موجودة على الكمبيوتر في  Martusال يعرض برنامج  مالحظة:

 التقرير.

 

 انظر أمثلة التقارير فيما يلي:
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 :مع تعدادات الملخصات تقرير جدولي
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 حة دون تعدادات الملخصات:تقرير صف
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 مالحظة مهمة:

مخصصة لتقديم معلومات حول حالة أو مستوى تقدم البيانات التي  Martusتُعد تقارير  .0

ُجمعت وُأدخلت في البرنامج، ولكن ليس إلجراء تحليل حول "ما حدث" من البيانات التي تم 

النشرات الواردة من إطار زمني إدخالها. وعلى سبيل المثال بناًء على ذلك، يمكن عدُّ عدد 

محدد أو منطقة معينة )إذا كان المشروع يمث ِّل جمع تلك البيانات(، ولكن ليس كيفية 

 حدوث جرائم قتل متعددة في منطقة معينة.

أيًضا بالتركيز على الحقول التي تتميز المعلومات بها بالنسبة  Martusوتعتني تقارير  .2

سبيل المثال، يمكن تصميم تقارير للبحث عن كل للنشرات أو للمستند المصدر. على 

النشرات التي أدخلها أحد المستخدمين المعينين، أو التي قدمها بعض األفراد من عرقية 

 محددة )إذا كان المشروع يمث ِّل جمع تلك المعلومات(.

 بتصحيح ما يلي: Martusال تقوم تقارير  .3

a. جميع النشرات الُمدخلة من  انحراف أخذ العينات )على سبيل المثال عندما تكون

منطقة معينة أكثر من المناطق األخرى، ولو كان المشروع يعتني بتغطية الحوادث التي 

 وقعت في جميع المناطق(. 

b.  تكرار التقارير )أي إمكانية وجود أكثر من نشرة واحدة حول نفس الواقعة أو ذكر نفس

 ون نفس االسم(.الشخص باستخدام أسماء مختلفة أو وجود عدة أشخاص يحمل

c.  مشكالت جودة البيانات )على سبيل المثال، أخطاء الكتابة التي قد تؤدي لعدم عثور

البحث على النشرات أو ترك الحقول فارغة حيث ُيتوقع وجود قيم(. ويمكن معالجة هذه 

المشكالت في تخصيص المشروع من خالل طلب إدخال حقول معينة قبل إمكانية 

أو استخدام الحقول المنسدلة لتجنب أخطاء الكتابة وضمان حفظ نشرة أو صف شبكة، 

 االتساق خالل عملية البحث.

d.  عدم االتساق المحتمل في كيفية إدخال البيانات فيMartus  عن طريق أفراد

لحات مختلفين. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر قسم " صط م ال

بوطة ض م " و"الموثوقية بين المقد ِّرات" على ال

https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml  . 

تهاكات أو الضحايا أو المجرمين بما تحديًدا إحصاء عدد االن Martusال ينبغي أن تحاول تقارير  .4

يتجاوز إحصاء عدد النشرات التي تطابق معايير البحث. وقبل إحصاء عدد االنتهاكات أو 

الضحايا/المجرمين ينبغي إجراء معالجة لبيانات مهمة قبل اعتبار مثل هذا اإلحصاء يمكن 

اإلبالغ )إمكانية وجود  الدفاع عنه من الناحية العلمية. وهذا يتضمن معالجة إمكانية تكرار

أكثر من نشرة حول نفس الحادثة(، وعرض تعقيد انتهاكات حقوق اإلنسان )يمكن أن يصبح 

الشخص الذي وقع ضحية فعل معين مجرًما مسؤوالً عن ارتكاب فعل مختلف، أو بالعكس(، 

والمحافظة على االتساق في المعنى والتعداد )على سبيل المثال، ضمان التأكد من أن 

 ميع البيانات الُمدخلة بالنشرات قد استخدمت تعريفات متسقة مما تتعلق باالنتهاكات.(ج

، يمكن Martusعند إرادة إجراء تحليل وصفي أو نوعي للمعلومات المُدخلة في برنامج  .5

مساعدتك على استخدام أداة لتصدير بيانات المشروع الخاص بك  Benetechلشركة 

رة من خالل استخدام أدوات التحليل، ولكن يرجى وتلخيصها. ويمكن مراجعة البيا نات المصدَّ

االنتباه إلى أن التحليل اإلحصائي الكمي أو االستنتاجي يتعذر إجراؤه إال بعد اتخاذ خطوات 

إضافية في معالجة البيانات، وأنه دون حجم البيانات الكافي ومصادرها المختلفة قد يتعذر 

 ذات معنى أو موثوقة. على التحليل اإلحصائي تقديم نتائج

 ض. إنشاء مخططات النشرات6

يمكنك إنشاء مخططات مخصصة من المعلومات المتضمنة في النشرات على جهاز الكمبيوتر 

)الذي يمكن فتحه في  JPEGالخاص بك، ثم طباعة هذه التقارير على طابعة أو ملف صورة بصيغة 

https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
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مات للحصول على مزيد من تطبيقات متعددة مثل أدوات عرض الصورة أو معالج الكل

 التحرير/التنسيق عند الحاجة.( 

 

 إنشاء مخطط:

 . مخططاتال<  ملفاختر  .0

 المخطط, أو األبعاد ثالثي الشريطي المخطط, أو الشريطي المخططحدد وانقر على  .2

في القائمة المنسدلة. يوضح المخطط الشريطي أو المخطط  المخطط  نوعمن  الدائري

أعداد النشرات الخاصة بقيمة كل حقل من الحقول التي تختارها، في  الشريطي ثالثي األبعاد

حين يوضح المخطط الدائري كاًل من أعداد النشرات والنسبة المئوية إلجمالي النشرات التي 

تتوافق مع معايير البحث التي قمت بتحديدها )والتي يتم اختيارها عند إنشاء المخطط(.  انظر 

 وع من أنواع المخططات.  إلى األمثلة التالية لكل ن
 

 
 

سترى رسالة تحذيرية تفيد بأن البيانات المعروضة في المخططات لن تكون   مالحظة: 

مشفرة، لذا يستطيع أي شخص يطلع على المخطط )في صيغة مطبوعة أو إلكترونية( أن يقرأ 

 كل البيانات.

 

المخطط، اختر حقاًل  لتحديد الحقل الذي ترغب في تضمينه في …حقل اختيارانقر على زر  .3

من القائمة )والتي ستشمل كل الحقول القياسية والمخصصة التي توجد في أي من النشرات 

 .موافقالموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك(، ثم انقر على 
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)مثل "تقرير  الفرعي العنوانأدخل النص الذي سيتم عرضه أسفل عنوان التقرير في حقل  .4

 ع بيانات منظمة حقوق اإلنسان"( إذا رغبت في ذلك. الحالة الشهري لجم

 .موافق انقر على زر .5

في مربع الحوار بحث ، اكتب معايير النشرات التي تريد تضمينها في مخططك. الستخدام هذه  .6

. بعد إدخالك معايير السابق البحث تحميلالمعايير التي قمت بحفظها سابًقا، انقر على 

م. البحث عن 6ع على مزيد من المعلومات حول البحث انظر ". لالطالبحثالبحث، انقر على 

 ." نشرات محددة

 

 فوًرا معايير البحث السابق فوًرا دون الحاجة إلى تحميلها.  Martusيتذكر  مالحظة:

 

لطباعة التقرير على طابعتك  الطابعة إلى إرسالمعاينة للمخطط. انقر على  Martusيعرض  .7

تلقائيًا على تغيير حجم النسخة المطبوعة لتالئم عرض الصفحة، وفًقا  Martus)سيعمل 

لحفظ التقرير على جهاز الكمبيوتر  ملف إلى طباعة للتفضيالت الخاصة بطابعتك(. انقر على

الصورة الذي تختاره، أو  والذي يمكن فتحه في برنامج عرض JPEGالخاص بك بصيغة ملف صورة 

يمكنك نسخه/إدراجه في تطبيق معالجة النصوص. إذا أردت إجراء تغييرات بالتقرير قبل الطباعة، 

 وقم بإنشاء مخطط جديد.  مخططاتال<  ملف، واختر إلغاءفانقر فوق 

 

البيانات فقط من اإلصدار األخير لكل نشرة في مخطط على جهاز  Martusيعرض  مالحظة:

 وتر الخاص بك.الكمبي

 

 انظر أمثلة المخططات التالية.

 

  المخطط الشريطي:
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 المخطط الشريطي ثالثي األبعاد: 

 
 المخطط الدائري:
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 مالحظة مهمة:

  تُعد مخططاتMartus  مخصصة لتقديم معلومات حول حالة أو مستوى تقدم البيانات التي

ل "ما حدث" من البيانات التي تم ُجمعت وُأدخلت في البرنامج، ولكن ليس إلجراء تحليل حو

إدخالها. وعلى سبيل المثال بناًء على ذلك، يمكن عدُّ عدد النشرات الواردة من إطار زمني 

محدد أو منطقة معينة )إذا كان المشروع يمث ِّل جمع تلك البيانات(، ولكن ليس كيفية حدوث 

 جرائم قتل متعددة في منطقة معينة.

  تهدف مخططاتMartus  إلى التركيز على الحقول التي تكون فيها المعلومات متميزة أيًضا

بالنسبة لنشرة أو مستند مصدر. على سبيل المثال، يمكن تصميم تقارير للبحث عن كل 

النشرات التي أدخلها أحد المستخدمين المعينين، أو التي قدمها بعض األفراد من عرقية 

 ات(.محددة )إذا كان المشروع يمث ِّل جمع تلك المعلوم

  ال تعمل مخططاتMartus :على تصحيح ما يلي 

o  انحراف أخذ العينات )على سبيل المثال عندما تكون جميع النشرات الُمدخلة من

منطقة معينة أكثر من المناطق األخرى، ولو كان المشروع يعتني بتغطية الحوادث التي 

 وقعت في جميع المناطق(. 

o  من نشرة واحدة حول نفس الواقعة أو ذكر نفس تكرار التقارير )أي إمكانية وجود أكثر

 الشخص باستخدام أسماء مختلفة أو وجود عدة أشخاص يحملون نفس االسم(.

o  مشكالت جودة البيانات )على سبيل المثال، أخطاء الكتابة التي قد تؤدي لعدم عثور

ذه البحث على النشرات أو ترك الحقول فارغة حيث ُيتوقع وجود قيم(. ويمكن معالجة ه

المشكالت في تخصيص المشروع من خالل طلب إدخال حقول معينة قبل إمكانية 

حفظ نشرة أو صف شبكة، أو استخدام الحقول المنسدلة لتجنب أخطاء الكتابة وضمان 

 االتساق خالل عملية البحث.

o  عدم االتساق المحتمل في كيفية إدخال البيانات فيMartus  عن طريق أفراد

لحات المعلومات حول هذا الموضوع، انظر قسم "مختلفين. لمزيد من  صط م ال

بوطة ض م " و"الموثوقية بين المقد ِّرات" على ال

rg/resources/core_concepts.shtmlhttps://hrdag.martus.o . 

  ينبغي أال تحاول مخططاتMartus  إحصاء عدد االنتهاكات أو الضحايا أو الجناة أكثر من إحصاء

عدد النشرات التي تلبي معايير البحث. وقبل إحصاء عدد االنتهاكات أو الضحايا/المجرمين 

إلحصاء يمكن الدفاع عنه من الناحية ينبغي إجراء معالجة لبيانات مهمة قبل اعتبار مثل هذا ا

العلمية. وهذا يتضمن معالجة إمكانية تكرار اإلبالغ )إمكانية وجود أكثر من نشرة حول نفس 

الحادثة(، وعرض تعقيد انتهاكات حقوق اإلنسان )يمكن أن يصبح الشخص الذي وقع ضحية فعل 

حافظة على االتساق في معين مجرًما مسؤوالً عن ارتكاب فعل مختلف، أو بالعكس(، والم

المعنى والتعداد )على سبيل المثال، ضمان التأكد من أن جميع البيانات الُمدخلة بالنشرات قد 

 استخدمت تعريفات متسقة مما تتعلق باالنتهاكات.(

  عند إرادة إجراء تحليل وصفي أو نوعي للمعلومات المُدخلة في برنامجMartus يمكن لشركة ،

Benetech ى استخدام أداة لتصدير بيانات المشروع الخاص بك وتلخيصها. ويمكن مساعدتك عل

رة من خالل استخدام أدوات التحليل، ولكن يرجى االنتباه إلى أن  مراجعة البيانات المصدَّ

التحليل اإلحصائي الكمي أو االستنتاجي يتعذر إجراؤه إال بعد اتخاذ خطوات إضافية في معالجة 

لبيانات الكافي ومصادرها المختلفة قد يتعذر على التحليل اإلحصائي البيانات، وأنه دون حجم ا

 تقديم نتائج ذات معنى أو موثوقة.

 ط. تصدير بيانات النشرات6

 XML (Extensible، والذي يمكن فتحه بأي تطبيق يدعم XMLيمكنك تصدير بيانات نشرة إلى ملف 

Markup Languageضمن مستندات ( أي لغة التمييز القابلة لالمتداد. تتXML  عالمات تحدد هيكل

بتصدير آخر نسخة  Martusالمستند ودور كل ُمكون من مكونات المستند في هذا الهيكل.  يقوم 

https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
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فقط من كل نشرة موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكنه يعرض ُمعرفات أي نشرات ذات 

الُمفصَّلة" من الملف الذي تم  إصدار سابق ومفاتيح عامة لمؤلفين سابقين في قسم "المحفوظات

 تصديره، لمن يحتاجه. 

 

 :XMLلتصدير النشرات لملفات 

. أو لتصدير جميع النشرات نشراتال تصدير<  ملفحدد النشرات التي تريد تصديرها واختر  .0

 .مجلد تصدير<  ملففي مجلد، اختر 

ريد تضمين بيانات . إذا كنت تXMLبشكل افتراضي، يتم تضمين البيانات العامة فقط في ملف  .2

 . التصدير في خاصة بيانات تضمينخاصة، فاختر 

 .تضمين المرفقات في التصديرإذا كنت تريد تصدير الملفات المرفقة بالنشرات، فاختر  .3

 .متابعةانقر فوق  .4

وحدد وجهة لتخزينه. يتم تضمين جميع النشرات المحددة في ملف  XMLقم بتسمية ملف  .5

XML .واحد 

 .حفظانقر فوق  .6

 بتأكيد أنه أنهى عملية تصدير النشرات.  Martusعندما يقوم  موافققر على ان .7

 

إذا قمَت بتحديد تصدير البيانات العامة فقط، فسيتم تخطي أي نشرات تُعتبر جميع  مالحظة:

 بياناتها خاصة في ملف التصدير. 

 

على قسم للنشرة، ُيعرض الكاتب األقدم أ XMLفي ملف  المفصل التاريخعند عرض  مالحظة:

في القسم الخاص بكل  يعرض األحدث )قبل الكاتب الحالي( في األسفل.  و و المفصل التاريخ

مؤلف، إذا قام أحد المؤلفين بإنشاء إصدارات متعددة للنشرة، فإن ُمعر ِّف نشرة أول/أقدم إصدار 

 سيكون على رأس القائمة وسيكون ُمعر ِّف نشرة أحدث/آخر إصدار في األسفل. 

 

. 11إذا كنت ترغب في تصدير أكثر من اإلصدارات النهائية لنشراتك، فانظر القسم " مالحظة:

)هل من الممكن تصدير أكثر من النسخة النهائية من النشرات إلى  50رقم  "األسئلة المتداولة

XML.)؟ 

  ظ. استيراد نشرة )نشرات(6

. Martus، بما فيها النشرات التي تم تصديرها من XMLيمكنك استيراد نشرات من ملفات بتنسيق 

كما يمكنك استيراد المرفقات مثل الصور أو مستندات معالجة النصوص أو جداول البيانات. وليس من 

 لكي يتم استيرادها.  XMLالضروري أن تكون المرفقات في تنسيق 

 

 الستيراد النشرات:

 . النشرات استيراد<  ملف اختر .0

 . متابعةللبحث عن النشرات التي تريد استيرادها ثم انقر على  XMLانتقل إلى ملف  .2

 .متابعةالنشرات ثم انقر على  Martusأدخل اسم المجلد الذي تريد أن يضيف إليه  .3

 

شرات، إما باإلبالغ عن تقدمه أثناء استيراد النشرات. وعند انتهائه من استيراد الن Martusيقوم 

 يؤكد أنه فعل ذلك بنجاح أو يقوم باإلبالغ عن أي مشكالت. 

 

 في هذا اإلصدار سيتم استيراد النشرات على أنها مسودات.  مالحظة:
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من البيانات اإللكترونية )مثاًل  Martus XMLلمعرفة مزيد من المعلومات عن إنشاء ملفات استيراد 

 Martusرجاء االطالع على أمثلة في الكود األصلي لبرنامج جداول بيانات أو قواعد بيانات أخرى( ال

,( والبريد https://sourceforge.net/projects/martusأو على موقع  Martus)ُمتاح على قرص 

 إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة. rghelp@martus.oاإللكتروني 

 

إذا كان لديك ملف كبير جًدا لالستيراد أو كان الملف التي تقوم باستيراده به عديد من األحرف 

الخاصة )مثل >< ' "( فقد تحدث أخطاء أثناء استيراده.  وإذا كان حجم الملف هو المشكلة، 

إذا كنت في  help@martus.orgلتواصل مع فيمكنك تقسيمه إلى ملفات أصغر حجًما.  برجاء ا

 حاجة إلى المساعدة في حل مشكالت االستيراد.

https://sourceforge.net/projects/martus
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
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 . حذف نشراتك ومعلومات حسابك 7

يمكنك حذف ملف المفتاح الخاص بك، وجميع النشرات التي قمت بتخزينها على قرصك الصلب 

 نفسه.  Martusبحسابك دون إزالة تطبيق  وجميع المعلومات األخرى الخاصة

 

إن لم تكن قد أرسلت النشرات إلى الخادم أو احتفظت بنسخ احتياطية منهم، فسوف  مالحظة:

 تفقد جميع البيانات التي تحذفها من الكمبيوتر إلى األبد. 

 

 لكي تحذف معلومات حسابك وجميع النشرات الخاصة بك من جهاز الكمبيوتر:

 طبيقات األخرى على جهاز الكمبيوتر. أغلق جميع الت .0

 

قد ال  Martusأثناء فتح تطبيقات أخرى ولكن  Martusيمكنك حذف النشرات ومجلدات  مالحظة:

 يتمكن من حذف جميع مجلداته في حالة تشغيل هذه التطبيقات أثناء العملية.

 

 .بياناتي حذف<  دواتاألاختر  .2

 .كلمة السرأدخل اسم المستخدم و .3

فوًرا بتأكيد الحذف. انقر  Martusناك ملفات لم ترسلها إلى الخادم، فسوف يطالبك إذا كانت ه .4

لالحتفاظ بملفات النشرات وإيقاف  اللالنتقال إلى مربع حوار للتأكيد، وانقر على  نعمعلى 

 عملية الحذف.

 

تأكد أنك تحتفظ بنسخة احتياطية من ملف  Martusقبل حذف معلومات حسابك في  مالحظة:

اح الخاص بك وأنه يمكنك استعادته. إذا حذفت ملف المفتاح الخاص بك دون حفظ نسخة المفت

احتياطية منه، فلن يكون بوسعك االطالع على جميع البيانات الخاصة التي أرسلتها إلى الخادم؛ 

ستكون هذه البيانات متوفرة لحسابات جهات االتصال المسموح لها باالطالع على بياناتك التي تم 

، Martusها قبل حفظ النشرات وإرسالها إلى خادم.  عندما تحذف معلومات حسابك على إنشاؤ

سيتم حذف اآلتي:  إعدادات الخادم، حسابات جهات االتصال، قيم التفاصيل االفتراضية، الحقول 

وتفضيالت الواجهة )مثل: تنسيق  Martusالمخصصة، المجلدات التي أنشأها المستخدم في 

 عمدة(.التاريخ، عرض األ

 

لتأكيد أنك تريد حذف جميع نشراتك ومعلومات حسابك بما فيها ملف المفتاح  نعمانقر على  .5

 .إلغاءالخاص بك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.  إذا كنت ال ترغب في االستمرار، فانقر على 

 تلقائيًا. Martusسيتم غلق  .6

 

قمت بنسخها أو نقلها إلى حذف أية نشرات أو ملفات حسابات  Martusال يستطيع  مالحظة:

، مثل سطح المكتب. ستبقى هذه الملفات على جهاز الكمبيوتر حتى Martusمجلدات خارج مجلد 

حذف النشرات أو معلوماتك من على  Martusتقوم بحذفها بنفسك. باإلضافة إلى ذلك، ال يستطيع 

ت من على خادم أية أجهزة كمبيوتر أخرى قمت بإنشاء حسابك عليها، ولن يقوم بحذف نشرا

Martus. 
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 بما فيها التطبيق Martus. حذف جميع بيانات 8

وبياناته من على جهاز الكمبيوتر  Martusفي حاالت الطوارئ، قد يضطرك األمر إلى إزالة أثر برنامج 

الخاص بك. يمكنك حذف جميع النشرات والمعلومات لجميع الحسابات الموجودة على الكمبيوتر 

بحذف النشرات ومعلومات الحسابات بطريقة تجعل  Martusوأيًضا إزالة تثبيت البرنامج. يقوم 

 .استعادتها أصعب على المتطفلين من استعادتها بعد حذفها يدويًا

 

 Martusال تستخدم هذا اإلجراء إال إذا كانت هناك ضرورة ملحة تقتضي إزالة جميع بيانات  تحذير:

من على الكمبيوتر. بإتباع هذا اإلجراء سوف تقوم بإزالة جميع معلومات الحسابات وجميع النشرات 

 .Martusمستخدمي  لكلوذلك  -من على الكمبيوتر بحيث ال يمكنك استعادتها مرة أخرى

 

قبل أن تستخدم هذا الخيار، تأكد من أن جميع مستخدمي الحسابات قد قاموا بحفظ نسخ 

احتياطية من ملفات المفتاح الخاصة بهم، وأنه تم حفظ نسخ احتياطية من جميع نشرات 

المستخدمين على الخادم أو في مكان آمن آخر. دون ملفات المفتاح، قد يتعذر الوصول إلى البيانات 

كون هذه البيانات متوفرة لحسابات جهات االتصال المسموح لها باالطالع على بياناتك الخاصة؛ ست

 التي تم إنشاؤها قبل حفظ النشرات وإرسالها إلى خادم. 

 

ومعلومات حسابات جميع المستخدمين، ونشراتهم ومجلداتهم من على  Martusلحذف برنامج 

 جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

 األخرى على جهاز الكمبيوتر.  . أغلق جميع التطبيقات1

 

 Martusأثناء تشغيل التطبيقات األخرى، ولكن قد ال يستطيع  Martusيمكنك حذف بيانات مالحظة:

 إزالة جميع المجلدات إذا كانت هناك تطبيقات أخرى مفتوحة خالل العملية.

 

 .Martus إزالة و بياناتي جميع حذف<  دواتاأل. اختر 2

 .كلمة السرو . أدخل اسم المستخدم3

 فوًرا بتأكيد الحذف.   Martus. إذا كانت هناك ملفات لم ترسلها إلى الخادم، فسوف يطالبك 4

 لالحتفاظ بملفات النشرات وإيقاف عملية الحذف. الللمتابعة; وانقر على  نعمانقر على     

 

جميع  تأكد أنك تحتفظ بنسخة احتياطية من Martusقبل حذف معلومات حسابك في  مالحظة:

ملفات المفتاح الخاصة بك وأنه يمكنك استعادتها. إذا قمَت بحذف ملفات المفتاح دون حفظ نسخة 

احتياطية منها، فسيتعذر عليك وعلى المستخدمين اآلخرين االطالع على جميع البيانات الخاصة 

ي:  ، سيتم حذف اآلتMartusالتي أرسلها كل منكم إلى الخادم.  عندما تحذف معلومات حساب 

إعدادات الخادم، حسابات جهات االتصال، قيم التفاصيل االفتراضية، الحقول المخصصة، المجلدات 

 تفضيالت الواجهة )مثل: تنسيق التاريخ، عرض األعمدة(. و Martusالتي أنشأها المستخدم في 

 

يع وجميع معلومات الحسابات وجم Martus. إذا كنت متأكًدا تماما من أنك تريد حذف تطبيق 5

. إذا كنت ال ترغب في االستمرار، فانقر على موافقالنشرات من على قرصك الصلب، فانقر على 

 .إلغاء

 

 تلقائيًا. Martusلمتابعة الحذف، فسيتم إغالق  موافق. إذا قمت بالنقر على 6

 

حذف أي برنامج أو نشرات أو ملفات حسابات قمت بنسخها أو نقلها  Martusال يستطيع  مالحظة:

)تطبيقات نظام  Mac Applications، مثل سطح المكتب أو مجلد Martusمجلدات خارج مجلد إلى 
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(. ستبقى هذه الملفات على جهاز الكمبيوتر حتى تقوم بحذفها بنفسك. باإلضافة Macتشغيل 

حذف النشرات أو معلوماتك من على أية أجهزة كمبيوتر أخرى قمت  Martusإلى ذلك، ال يستطيع 

 . Martusعليها، ولن يقوم بحذف نشرات من على خادم  بإنشاء حسابك
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 تأمين البيانات. 9

مع وضع عنصر األمان في االعتبار. قد يساعدك فهم كيفية عمل خصائص  Martusلقد تم تصميم 

 األمان الخاصة به على الحفاظ على تأمين نشراتك وضمان استمرار وصولك إليها. 

 Martusمج أ. كيف تعمل خاصية األمان ببرنا9

الخاصة بذلك  كلمة السرمفتاح يتعذر الوصول إليه إال من خالل استخدام  Martusلكل حساب 

الخاصة بك التطبيق من فتح  كلمة السر، تُمك ن Martusالحساب. فعند تسجيل الدخول إلى 

  المفتاح حتى تتمكن من إنشاء نشرات جديدة أو االطالع على النشرات التي أنشأتها وخز نتها.

 

إن المفتاح الخاص بك ملكك أنت وحدك، فإذا فقدته بسبب عطل في قرصك الصلب أو محو غير 

مقصود، لن يتمكن أحد من فتح نشراتك الخاصة والبيانات الخاصة في النشرات العامة التي 

للخادم أو أي نشرة موجودة على قرصك الصلب، سواء كانت في وضع نشرات مختومة أو  أرسلتها

ذلك، إذا اخترت إرسال النشرات إلى حساب جهات االتصال فسيتمكن صاحب حساب  مسودة. ومع

جهة االتصال( من االطالع على البيانات الخاصة التي أرسلتها للخادم.  كذلك، إذا قمت بصنع 

ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من 9نسخة احتياطية من ملفات متعددة لمعلومات حسابك )راجع "

 "( فستتمكن من الوصول إلى حسابك.المفتاح الخاص بك

 ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح الخاص بك9

ح لتتأكد من إمكانية وصولك دائما إلى بياناتك، من المهم جًدا أن تحتفظ بنسخة احتياطية من المفتا

طريقتين لالحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح الخاص بك، ويمكن  Martusالخاص بك.  يوفر 

استخدام أي منهما ولكننا نوصي بشدة باستخدام الطريقتين.  تعتمد الطريقة األولى على إنشاء 

نسخة احتياطية واحدة من ملف المفتاح ُمشفَّرة بكلمة مرور ويتم تخزينها على وسائط تخزينية 

( أو محرك أقراص الشبكة. USBمتنقلة )مثل األقراص المرنة واالسطوانات المدمجة وجهاز تخزين 

أما الطريقة األخرى، فتعتمد على حفظ النسخة احتياطية من المفتاح في خمس قطع منفصلة 

)غير ُمشفرة بكلمة مرورك( من األقراص المرنة أو أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى.  عندما تريد 

، سوف يدلك البرنامج على Martusفظ نسخة احتياطية من ملف المفتاح الخاص بك في ح

 الطريقتين.

 

تتمثل فرصتك األولى في حفظ ملف المفتاح الخاص بك، ُمشفَّر باستخدام اسم تسجيل الدخول 

الخاص بك وكلمة مرورك لحفظه على قرص مرن واحد أو أي وسائط تخزينية متنقلة أخرى أو محرك 

ص الشبكة، والذي يتوجب عليك حفظه في متناول يدك في حال تلف الكمبيوتر أو إذا تعذر أقرا

عليك الوصول إليه.  وعندما تنسخ نسخة احتياطية من ملف المفتاح الفردي الخاص بك على 

وسائط تخزينية متنقلة أو محرك أقراص الشبكة، فإن هذا الملف يحتوي على كل ما تحتاجه 

لما أنك تعرف كلمة مرورك واسم المستخدم الخاص بك. تأكد من أنك تحتفظ الستعادة حسابك طا

بالملف االحتياطي في مكان آمن وقم بتسميته بطريقة تسمح لك بالتعرف على محتوياته وال 

 استعادةتسمح لآلخرين بذلك.  الستعادة ملف المفتاح المحمي بكلمة مرور في المستقبل، اختر 

 .Martusعند تسجيل الدخول إلى  من ملف مفتاح احتياطياستعادة الحساب و  حسابال

 

تتطلب فرصتك الثانية لحفظ نسخة احتياطية من ملف المفتاح استخدام خمسة أقراص متنقلة 

( يتم توزيعها على أصدقاء وزمالء موثوق USB)مثل: أقراص مرنة، اسطوانات مدمجة أو جهاز تخزين 

ِّم هذه الطريقة المفتاح إلى خمس أجزاء يلزم الجمع بين أي جزئين منهم إلعادة إنشاء  بهم.  تُقس 

، فإن هذه الطريقة هي كلمة السرالمفتاح دون الحاجة لكلمة مرور.  إذا نسيت اسم الدخول أو 

الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها استعادة المفتاح الخاص بك.  بمجرد كتابة الملفات الخمس على 
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على خمس أشخاص مختلفين يسهل عليك تذكرهم ولكن أقراص متنقلة يجب عليك توزيعها 

ينبغي أال تخبر أيًا منهم من أخذ األجزاء األخرى.  ال تحتفظ بأي من األقراص مًعا في مكان واحد. 

فيمكن ألي شخص استخدام أي قرصين من هذه األقراص للدخول إلى حسابك، حتى دون أن 

عادة هذا المفتاح، قم أواًل باسترداد أي يعرف اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك.  الست

استعادة الحساب من عدة و  حسابال استعادةقرصين من األقراص الخمس األصلية ثم اختر 

 .Martusعند تسجيل الدخول إلى  أقراص

 

لالحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف المفتاح الُمشفَّر بكلمة مرور واحدة على وسائط تخزينية 

 ص الشبكة:متنقلة أو محرك أقرا

 أدخل قرص فارغ في ُمشغل األقراص المرنة )أو ُمشغل أية وسائط تخزينية متنقلة أخرى(. .0

 .نسخ مفتاحي احتياطيًا<  دواتاألاختر  .2

 اقرأ مربعات الحوار التي تحتوي على المعلومات. .3

انتقل إلى مشغل األقراص المرنة أو مشغل  احتياطيًا المفتاح ملف نسخال ملففي مربع حوار  .4

 أو قرص مدمج( أو محرك أقراص الشبكة. USBي وسائط تخزينية متنقلة أخرى )مثال أ

مي ِّز ملف مفتاح النسخ االحتياطي باسم فريد، وخاصة في حالة استخدام أكثر من حساب من  .5

. يمكنك أن تختار MartusKeyPair.datتلقائيًا بتسمية الملف  Martusخالل الكمبيوتر. يقوم 

 .MartusKeyPair222.datرمزية السم الملف، مثل إضافة رقم أو كلمة 

 بنسخ نسخة احتياطية من الملف إلى المكان الذي حددته. Martus. يقوم حفظانقر فوق  .6

 .انتهىفي مربع حوار  موافقانقر على  .7

قم بتخزين القرص االحتياطي أو الوسيط المتنقل اآلخر في مكان آمن حيث ال يتعرض للتلف  .8

ية أو الحشرات أو عوامل أخرى. ال تكتب كلمة مرورك على القرص وال بواسطة العوامل الجو

تخزنها إلكترونيًا على القرص. يتعذر على أي أحد استخدام المفتاح الذي نُسخ احتياطيًا إلى 

 الخاصين بك. كلمة السرملف مفرد دون اسم المستخدم و

في مربع الحوار  القر على إذا لم تكن ترغب في االحتفاظ بملف المفتاح على عدة أقراص، فان .9

الذي يظهر. ونوصي بحفظ نسخة احتياطية من ملف المفتاح على عدة أقراص. للقيام بذلك 

 اتبع التعليمات التالية.

 

قم بإنشاء نسخة احتياطية واحدة جديدة مشفرة بكلمة مرور كلما أردت تغيير اسم  مالحظة:

الخاصين  كلمة السرد. تغيير اسم المستخدم أو 9الخاصين بك.  انظر " كلمة السرالمستخدم أو 

 " مزيد من المعلومات.بك

 

أما لعمل نسخة احتياطية من ملف المفتاح على خمسة أقراص مرنة منفصلة أو أية وسائط 

 مع بين أي قرصين منهم الستعادة ملف المفتاح(:تخزينية متنقلة أخرى )يلزم الج

 إلنشاء مجموعة إضافية من الملفات االحتياطية على خمسة أقراص متنقلة. نعمانقر على  .0

 .متابعةاقرأ شاشة المعلومات ثم انقر على  .2

 .موافققم بتسمية الملف وانقر على  .3

 

يمكن تمييزه من بين قم بتسمية الملف باسم فريد يسهل عليك تذكره فيما بعد و نصيحة:

الملفات االحتياطية لحسابات أخرى. سيكون لكل ملف من الملفات الخمس نفس االسم باإلضافة 

فسيتم حفظ الملفات بأسماء   kpbackupإلى رقم تسلسلي. فمثاًل، إذا قمت بتسمية الملف 

kpbackup-1.datو ،kpbackup-2.dat .وهكذا ، 

 

أو مشغل وسائط تخزينية متنقلة أخرى( باستخدام مربع )انتقل إلى ُمشغل األقراص المرنة  .4

الحوار "حفظ قرص احتياطي"، وانقر على "حفظ."  يجب عليك استخدام ُمشغل وسائط 
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( بداًل من محرك USBتخزينية متنقل )مثل ُمشغل أقراص مرنة، اسطوانات مدمجة، جهاز تخزين 

 اطيين في نفس المكان.األقراص الصلب، ألن البرنامج لن يقوم بحفظ ملفين احتي

 

. األسئلة 11، فانظر قسم "USBخطأ أثناء استخدام جهاز تخزين  Martusإذا أظهر مالحظة:

)"عند عمل نسخة احتياطية من المفتاح أو استعادته  27")األسئلة المتداولة( رقم المتداولة

ال يتعرف عليها على أنها أقراص مختلفة. فما  Martus، فإن USBم محركات أقراص باستخدا

 الذي يحدث؟"(. 

 

قم بإدخال األقراص أو الوسائط التخزينية المتنقلة األخرى كلما طُلب منك ذلك، وانقر على  .5

 في كل مرة لالنتقال للقرص التالي. موافق

التحقق  حوار مربعفي  نعمصحيحة، انقر على للتأكد من أن البيانات قد تمت كتابتها بطريقة  .6

 من األقراص.

في  موافقالتحقق من البيانات الموجودة على جميع األقراص، فانقر  Martusإذا استطاع  .7

. ذا كنت هناك مشكالت بقرص أو أكثر، فقم بإعادة عملية النسخ التحقق نجاح مربع حوار 

 االحتياطي باستخدام أقراص أخرى.

 .موافقوانقر على  النسخ االحتياطي اكتملالموجودة في مربع حوار  اقرأ المعلومات .8

 ت. استعادة المفتاح 9

إذا فقدت جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تعطل محرك األقراص الصلب أو ضاع ملف المفتاح الخاص بك 

 ألي سبب، فقم باستعادة المفتاح باستخدام النسخة االحتياطية.   إذا كنت تعرف اسم المستخدم

الخاص بك وكلمة مرورك ولديك نسخة واحدة من ملف المفتاح، فإننا نوصي باستخدام هذه 

النسخة ألنها أكثر أمانًا.  ومع ذلك، إذا نسيت كلمة مرورك، فستضطر السترجاع المفتاح الخاص بك 

 من األقراص األخرى المتعددة.  

 

 الستعادة المفتاح الخاص بك:

 بًتا في الوقت الحالي.إن لم يكن مث Martusقم بتثبيت  .0

 .Martusلبرنامج  تسجيل الدخول مربع حوارفي  حسابال استعادةانقر على عالمة التبويب  .2

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك،  Martusإذا لم يكن لديك بالفعل حسابًا على  مالحظة:

ابدأ مع . ويكفي الخروج من شاشتي Martusعند تشغيل  Martusإعداد حكيم فسيبدأ 

Martus!  تسجيل الدخول إلى وسيتم تحويلك إلى نافذة  أنشئ حسابًاوMartus  حيث

 .  الحساب استعادةستجد عالمة التبويب 

 حدد خياًرا السترجاع حسابك: من الملف االحتياطي الوحيد للمفتاح أو من عدة أقراص مرنة. .3

 .موافقاقرأ مربع حوار المعلومات وانقر على  .4

حتياطي الوحيد للمفتاح، فحاول العثور على هذا الملف إما على إذا كنت تستخدم الملف اال .5

محرك األقراص الصلب أو محرك أقراص الشبكة أو أدخل قرًصا مرنًا )أو أي وسيط تخزيني 

 .موافقمتنقل( يحتوي على الملف وانتقل إليه ثم انقر على 

نتقل للملف إذا كنت تستخدم قرصين من مجموعة الخمسة أقراص، فأدخل القرص األول وا

.  تأكد من إعادة موافق; ثم أدخل القرص الثاني وانقر على موافقالذي يحويه، ثم انقر على 

 توزيع أقراص النسخ االحتياطية للمفتاح بعد استرجاع المفتاح.

إذا كنت تستعيد المفتاح من ملف المفتاح الوحيد المشفر بكلمة مرور، فقم بتسجيل دخولك  .6

اللذين تم ربطهما بالمفتاح عند إنشاء  كلمة السرم اسم المستخدم وباستخدا Martusلبرنامج 

 النسخة االحتياطية من الملف.  
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أما إذا كنت تستعيد الملف من أقراص احتياطية متعددة، فيمكنك استخدام كل من اسم 

القديمة أو تقوم بإنشاء اسم مستخدم جديد وكلمة مرور  كلمة السرالمستخدم القديم و

 ك.جديدة لحساب

سوف ُيطلب منك بعد ذلك إنشاء نسخة احتياطية مشفرة بكلمة مرور من ملف المفتاح  .7

ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح 9.  انظر "كلمة السرباستخدام اسم المستخدم و

 مزيد من التفاصيل." لالخاص بك

بعدما تنتهي من االستعادة، تأكد من إعادة توزيع األقراص االحتياطية للمفتاح. واعلم أنه إذا  .8

وجد أي شخص أي قرصين مًعا في مكان واحد فقد يستخدمهما للدخول إلى حسابك حتى 

 دون أن يعرف اسم المستخدم وكلمة مرورك.

 

. األسئلة 11، فانظر قسم "USBدام جهاز تخزين خطأ أثناء استخ Martusإذا أظهر  مالحظة:

)"عند عمل نسخة احتياطية من المفتاح أو استعادته باستخدام محركات  27رقم  "المتداولة

 يحدث؟"(.ال يتعرف عليها على أنها أقراص مختلفة. فما الذي  Martus، فإن USBأقراص 

 ث. كيف تستخدم كلمة مرورك بحكمة9

الخاصة بك سرية. ال تخبر بها أي شخص وال تستخدم كلمة مرور  كلمة السرمن المهم أن تحتفظ ب

 سهلة التخمين ألي شخص. 

 

في كل مرة تقوم فيها بتغيير كلمة مرورك عليك إنشاء نسخة احتياطية من المفتاح وحذف جميع 

خرى السابقة )ال يلزم عليك، وال ينبغي عليك، حذف أية ملفات احتياطية الملفات االحتياطية األ

الخاصة بك(. يتم تشفير ملف المفتاح  كلمة السرمتعددة قمت بإنشائها ألنها غير مشفرة ب

د. تغيير اسم المستخدم أو 9االحتياطي الجديد الخاص بك باستخدام كلمة مرورك الحديثة.  انظر "

 " مزيد من المعلومات.  الخاصين بك كلمة السر

 

، سيطلب منك البرنامج دائًما إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك بعد Martusعند تشغيل 

وصول إلى بياناتك الخاصة عشر دقائق من عدم استخدامك له. وذلك للحد من فرصة اآلخرين في ال

مفتوًحا وأنت بعيد عن جهاز الكمبيوتر. إذا طلب منك البرنامج إدخال اسم  Martusإذا تركت 

فسوف تفقد التغييرات التي  إلغاءالمستخدم وكلمة مرورك أثناء تحريرك لنشرة وقمت بالنقر على 

ت بحفظ هذه النشرة من قبل أجريتها على النشرة وستعود لحالة آخر حفظ. أما إذا لم تكن قد قم

قبل أن  Martusفسوف تفقد النشرة كلها. نقترح أن تقوم بحفظ أي نشرات تعمل فيها ثم تخرج من 

 تترك الكمبيوتر دون رقابة.

 ج. تبني ممارسات الحوسبة اآلمنة9

ل وكفاءته فعليك توخي الحذر لحماية جميع البرامج األخرى التي تعم Martusإذا كنت مهمتا بأمان 

فإذا  (.Linuxو Macو Microsoft Windowsالتشغيل )مثل على الكمبيوتر الخاص بك، بما فيها نظام 

ما تمكن المتطفلون من العثور على ثغرات أمنية في نظام التشغيل الخاص بك، فقد يتمكنون من 

 االطالع على بياناتك الخاصة أو إنشاء نشرات يبدو وكأنك قمت بإنشائها.

 

هاز كمبيوتر متصل باإلنترنت بدقة الكثير من الجهد. ولكن حتى الجهد القليل يمكن تتطلب حماية ج

أن يساهم في الحفاظ على سالمة جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويحميه ضد كثير من أنواع التطفل 

 الشائعة. 

  قم بتثبيت برنامج حماية ضد الفيروسات واشترك في خدمة ترقية التعرف على الفيروسات

 McAfeeلحماية الكمبيوتر الخاص بك من جميع أنواع الفيروسات. تعتبر الجديدة 
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(http://www.mcafee.com/ و )Symantec (http://www.symantec.com/ شركتين من )

 روسات وخدمات ترقية هذه البرامج. الشركات الالتي توفر برامج الكشف عن الفي

  إذا كنت تعمل بنظامWindows فقم بفحص موقع ،Microsoft  بانتظام وتثبيت تحديثات البرامج

الضرورية لنظام تشغيلك وذلك للحفاظ على سالمته من خالل الرابط: 

http://windowsupdate.microsoft.com  

 ة الكمبيوتر، قم بزيارة لالطالع على مزيد من المقترحات الشاملة لحماي

cillin/vinfo/safe_computing/-http://www.trendmicro.com/pc 

.  ضع في اعتبارك تنفيذ أكثر هذه المقترحات p/http://www.staysafeonline.info/sectips.adو

 النافعة لمؤسستك. 

  كما ننصحك أيضاً بتثبيت برامج حماية لمكافحة التجسس وتحديثه باستمرار )تُعرف أيضا ًباسم

 "البرامج الضارة" أو "برامج اإلعالنات المتسللة". 

 

وقع الكمبيوتر الخاص بك في على الكمبيوتر الخاص بك )إذا  Martusلزيادة مستوى األمان في 

أيدي غير أمينة( هناك بعض االحتياطات اإلضافية التي يمكنك أخذها إن كنت تستخدم نظام 

Windows تقوم هذه الميزة بحذف ملف الذاكرة الظاهرية لنظام التشغيل  .Windows  وتُعَرف(

وي هذا الملف على أيضا باسم ملف "ملف ترحيل الصفحات"( عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر.  يحت

لقطات مؤقتة لبعض أجزاء البيانات التي تم استخدامها بواسطة أي برامج أثناء عملك.  قم بتمكين 

هذه الميزة، وسيتم مسح ملف ترحيل الصفحات عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.  قد 

 يتسبب ذلك في زيادة الوقت عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

 صة بتمكين هذه الميزة في نظام تشغيل أما التعليمات الخاWindows 2000 وWindows XP 

Professional  هي: اذهب إلى- Start /)بدء(Control Panel /)لوحة التحكم(Administrative 

Tools /)أدوات اإلدارة(Local Security Policy /)سياسة األمان المحلية(Local Policy 

)خيارات األمان(, ثم انتقل إلى أسفل إلى اللوحة  Security Options)السياسة المحلية(/

اليمنى حتى تشاهد "إيقاف تشغيل: مسح ملف ترحيل صفحات الذاكرة الظاهرية" أو " مسح 

 ملف ترحيل صفحات الذاكرة الظاهرية عند إيقاف تشغيل النظام".  

  وللحصول على إصدارات أخرى من نظام التشغيلWindows  تسجيل أو قد يكون هناك إعدادات

طرق أخرى تمكن من القيام بنفس الغرض. إذا أردت القيام بذلك، فاطلب المساعدة من مدير 

 ".ClearPageFileAtShutdownالنظام لديك أو ابحث على اإلنترنت على مفتاح تسجيل باسم "

 

يسمح لك بإرفاق ملفات  Martusهذا، أن  المستخدم دليلشرحنا في موضع آخر في  مالحظة:

نشرات. في معظم أنظمة التشغيل، عند فتح المرفقات يتم حفظها تلقائيًا في دليل "مؤقت" في ال

والذي يعتبر غير مشفر. للحصول على المعلومات المتعلقة باحتياطات األمان التي تُعرف باسم 

 . 38السؤال رقم  ". األسئلة المتداولة11"تقطيع" المرفقات يرجى الرجوع إلى "

 

 .54و  53رقم  ". األسئلة المتداولة11، انظر "Martusلمزيد من خيارات األمان عند تشغيل   

 ح. مشاركة البياناتك الخاصة مع جهات االتصال9

الوصول إلى النشرات التي أنشأتها أو النشرات التي أنشأها أعضاء آخرون  قد يرغب زمالؤك في

أو أي فرد آخر تريده أن يطلع على بياناتك )مثل محرر يرغب في -بمؤسستك. يمكن لزمالئك 

 Martusإنشاء حساب لبرنامج  -مراجعة عمل أحد الصحفيين أو حتى زميل في نفس المكتب( 

ات االتصال الخاصة بحسابك، والذي سيسمح لهم باستعراض والذي سيتم إضافته كجهة من جه

نشراتك بما فيها بياناتك الخاصة إذا سمحت لهم بذلك. ولن يستطيعوا إنشاء نشرات باستخدام 

حسابك. ويمكن أن يوفر هذا الوصول عديد من المزايا: ُيتيح ذلك لحسابات جهات االتصال معلومات 

قادًرا على الوصول إلى بيانات نشراتك الخاصة في حال أكثر، بل ويضمن أن شخًصا ما سيكون 

http://www.mcafee.com/
http://www.symantec.com/
http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/
http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/
http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/
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فقدانك ملف المفتاح الخاص بك أو نسيانك كلمة مرورك. يمكنك مشاركة النشرات مع حسابات 

جهات اتصال متعددة، والتي قد تكون مفيدة إذا رغبت في إرسال نشرات مختلفة إلى مختلف 

األشخاص داخل منظمتك أو خارجها ويرغبون في حسابات جهات االتصال، أو إذا كان هناك مزيد من 

 مراجعة نشراتك.  

 

وتوجد العديد من التكوينات المختلفة والممكنة والتي تصلح لتلبية حاجات مؤسستك.  انظر على 

 األمثلة أدناه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ن خالل سوف تكون جميع البيانات الخاصة )والعامة( في كل نشرة تقوم بحفظها قابلة للعرض م

الخاص بالنشرة.  وهذا يسمح لك  جهات االتصالحسابات جهات االتصال التي حددتها في قسم 

 بتحديد حسابات جهات االتصال المسموح لها باالطالع على كل نشرة.

 

فبمجرد حفظ نشرة مع جهة اتصال ستتم إتاحة المعلومات الموجودة في هذه النشرة لجهة 

جهة االتصال هذه فيما من اطالعها على البيانات الخاصة التي تم االتصال هذه. ولن تمنع إزالة 
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حفظها عندما تم تهيئتها كجهة اتصال خاصة بك، ولكن ستمنعها من االطالع على أي بيانات في 

 أي نشرات )أو اإلصدارات الحديثة من النشرات( تقوم بإنشائها بعد إزالتها.

 

لى جهة االتصال الخاصة بك مشاركة معلومات للوصول إلى نشرات جهة االتصال، يجب عليك وع

 وما إلى ذلك(   العام الرمزو الشارة الوصولالحساب أواًل )

 

تثبيتك  بعدلن تستطيع جهة االتصال االطالع على النشرات إال النشرات التي تم حفظها  مالحظة:

معينة، فيمكنك لجهات االتصال الخاصة بك. وإذا أنشأت نشرة قبل تهيئة و/أو تحديد جهة اتصال 

 إنشاء إصدار جديد من النشرة مع تحديد جهة االتصال بحيث تستطيع االطالع على المحتوى.

 

 إضافة جهات االتصال والتحقق منها

 :Martusإلضافة جهات اتصال إلى حساب 

 .إدارة جهات االتصال<  دواتاألحدد  .0

 إلى لدخولتسجيل امربع حوار الخاصة بك في  كلمة السرأدخل اسم المستخدم و .2

Martus. 

 أو: .3

a. الخاص ببرنامج  ُمعرف الحساب العام سحب طريق عن اتصال جهة أضفMartus  من

بجهة االتصال في حقل  Martusشارة الوصول إلى حساب  : أدخلMartusخادم 

 ; أو…إضافة جهة اتصالثم حدد  الشارة الوصول

b.  العامة  لمعلوماتا ملفأضف جهة اتصال منMartus (mpi). استيراد جهة  : حدد

( الذي حصلت عليه بواسطة جهة mpiثم اختر الملف بامتداد ). …اتصال من ملف

 االتصال الخاصة بك.

بجهة  الشارة الوصولبالمرتبط  الرمز العامتحقق من جهة االتصال عن طريق مراجعة  .4

 تحقق!االتصال ثم حدد 

a.  حق عن طريق , فيمكنك التحقق من جعة االتصال في وقت التحقق الحًقاإذا حددت

 .االتصال جهات إدارة نافذةفي  تم التحققمن عمود  تحقق اآلنتحديد 

نوصيك "بالتحقق" من جهات االتصال الخاصة بك، متى كان ذلك ممكًنا، للتأكد   مالحظة:

من إرسال البيانات من وإلى شخص تعرفه.  وهذا مهم خصوًصا عند  فتح المرفقات داخل 

ارة أو المحتويات الخطيرة األخرى.  عند عرض نشرة تابعة لجهة النشرات لتجنب البرامج الض

 التحذير التالي: Martusاالتصال لم تتحقق منها بعد، سوف يعرض برنامج 
 

 
 

الخاص بجهة االتصال. استخدِّم تسمية تحمل معنى بالنسبة لك،  اسم جهة االتصالأدخل  .5

تسمية جهة االتصال هي اسم  ألنك قد ال تتذكر دائًما الرمز العام للحساب. قد يكون

الشخص أو المؤسسة أو اسم مدينة أو منطقة مثاًل. يمكنك تغيير التسمية الحًقا إذا أردت. 

وستتمكن أنت فقط من رؤية التسمية التي حددتها، أما األشخاص اآلخرون الذين يطلعون 

 على النشرة لن يتمكنوا من رؤية التسمية ألسباب تتعلق باألمان.

 .إغالق وحفظ حدد  .6

 

 آخر.  Martusمشاركة معلومات حسابك مع حساب 

 التحقق منك كجهة اتصال(:و  الرمز العام )المستخدم في إضافتك و الشارة الوصول لمشاركة
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تتوفر هذه المعلومات أيًضا على صفحة  .حسابي تفاصيل عرض<  التعليماتثم اختر   .0

 ل على شارة الوصول واحص عن طريق تحديد Martus إعدادحكيم ب جهات االتصال

 .الرمز الخاص بك

 الذي سيضيفك كجهة اتصال. Martusلمستخدم  الشارة الوصولامنح  .2

الخاص بك عبر قناة اتصال مختلفة وآمنة، وأعطه لنفس األشخاص  الرمز العامقم بتوثيق  .3

 بطريقة ال الرمز العامليتمكنوا من التحقق منك بمجرد إضافتك كجهة اتصال. من المهم إرسال 

 يمكن تغييرها ولكن ال توجد حاجة ألن تكون سرية.

 

 )المستخَدم في إضافة جهة اتصال(: Martus)لمشاركة ملف المعلومات العامة 

بحفظ  Martus, وقم بتسمية الملف. يقوم  تصدير ُمعرف حسابي العام<  دواتاألحدد  .0

ص الصلب افتراضيًا على محرك األقرا Martusفي دليل حسابك في مجلد  mpiالملف بامتداد .

 )ولكن يمكنك حفظه في مكان آخر على الكمبيوتر إذا أردت(، وتأكيد أنه تم حفظه. 

الذي يرغب في إضافتك كجهة اتصال.  إذا لم  Martusإلى صاحب حساب  mpiأرسل ملف . .2

 48، فاطلع على األسئلة المتداولة رقم Macعلى نظام تشغيل  mpiتستطع إيجاد ملف .

 ؟"(.Macالخاصة بي على نظام التشغيل  Martusستطيع العثور على ملفات )"لماذا ال أ

 

 مشاركة النشرات مع جهات االتصال

 لمشاركة جميع النشرات الحديثة مع جهة اتصال لديك بشكل افتراضي:

الستعراض جهات االتصال الخاصة بك. تحقق من مربع  جهات االتصال إدارة<  دواتاألحدد 

لجهة االتصال المرغوبة إذا أردت مشاركة كل النشرات الحديثة )واإلصدارات  إرسال افتراضيًا إلى

الحديثة للنشرات( مع هذا الحساب بشكل افتراضي.  وال زال يمكنك رفض الوصول إلى نشرات 

 منفردة عند إنشائها )انظر "رفض وصول جهة اتصال إلى نشراتك" أدناه لمزيد من المعلومات(.
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 ورة فردية مع جهة اتصال:لمشاركة النشرات بص

 جهات االتصالعند إنشاء/تعديل نشرة، سترى أي جهات اتصال مضافة إلى حسابك في قسم 

الخاص بالنشرة. حدد المربع )المربعات( بجوار جهة )جهات( االتصال التي ترغب بمشاركة النشرة 

 .مختوم وضع فيأو  مسودةمعها ثم احفظ النشرة في شكل 

 

 بالوصول إلى مجموعة النشرات الموجودة: للسماح لجهة اتصال

إذا كان لديك جهة اتصال جديدة ليس لديها حق الوصول إلى بعض  النشرات القديمة الخاصة بك، 

فيمكنك منحهم حق الوصول إلى مجموعة من النشرات مرة واحدة، بداًل من الوصول لكل نشرة 

الدفعة" لعدة نشرات عن طريق تحديد على حدة.  يمكنك تحديث وصول جهة االتصال "المجمع" أو "

سيتم تلوين هذا  …جهة اتصال وصول تحديث<  تحريرالنشرات المرغوبة ثم الذهاب إلى 

الخيار باللون الرمادي حتى يتم تحديد نشرة واحدة على األقل وتكوين جهة اتصال واحدة على 

ء إذا أردت. وسيتم تحديث شريط التقدم أثناء التحديث ويسمح لك باإللغا Martusاألقل. وسيعرض 

النشرات في المسودة لتعكس معلومات جهة االتصال الحديثة. أما النشرات التي تكون في وضع 

 على إنشاء إصدار حديث في وضع مختوم لكل نشرة تلقائيًا. Martusمختوم، سيعمل 
 

 
 

 رفض وصول جهة اتصال إلى نشراتك

أو إصدار نشرة قمت بحفظها خالل فترة ستستمر جهات االتصال في الوصول إلى أي نشرة 

السماح لحساباتهم باالطالع عليها. ومع ذلك، لن يكون لهم صالحية االطالع على أي نشرات أو 

 إصدارات نشرات جديدة من نشرة تحفظها في المستقبل بمجرد رفض وصولهم. 

 

 الوصول إلى النشرات الفردية:لمنع 

 .تعديلم حدد حدد جهة االتصال التي ترغب بتحديثها ث .0

الخاص بالنشرة، قم بإزالة عالمة التحقق من جهات االتصال المحددة  جهات االتصالفي قسم  .2

 التي ال ترغب في مشاركة النشرة معها بعد ذلك.

د الحفظ في صورة  .3  .نشرة مختومةأو  مسودةأعِّ
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استخدام في حين أنه يمكنك إضافة حق الوصول لجهة اتصال إلى العديد من النشرات ب مالحظة:

، فال يمكنك إزالة حق الوصول لجهة اتصال لعدة نشرات …تحديث الوصول لجهة اتصالوظيفة 

 بنفس الطريقة.

 

 الوصول إلى كل النشرات الجديدة أو إصدارات النشرات الجديدة من لحذف جهة اتصال )ترفض

 (:نشرة

 .جهات االتصال  إدارةال<  أدواتحدد  .0

 .Martusإلى  تسجيل الدخولمربع حوار لخاصة بك في ا كلمة السرأدخل اسم المستخدم و .2

 بالنسبة لجهة االتصال التي ترغب في إزالتها. إزالةفي عمود  Xحدد  .3

 إزالة جهة اتصال. مربع حوارللتأكيد على الحذف في  نعمحدد  .4

 

إذا اخترت إرسال النشرات إلى جهة اتصال بشكل افتراضي، فيمكنك إلغاء هذا اإلعداد   مالحظة:

. إدارة جهات االتصالفي شاشة  إرسال افتراضيًا إلىطريق إزالة عالمة التحقق من مربع عن 

ونوصيك باستخدام الخطوات المذكورة أعاله فقط في حالة إذا رغبت بمنع جهة اتصال من الوصول 

 إلى كل النشرات دائًما في المستقبل.

 خ. تمكين حسابات أخرى من إرسال نشراتك إلى خادم9

تمتلك القدرة على االتصال بخادم، فينبغي أن تفوض حسابًا آخر إلرسال نشراتك إلى  إن لم تكن

خادم بالنيابة عنك لتأمين معلومات النشرات.  إذا كنت ال تستطيع عمل نسخة احتياطية من 

و. 1نشراتك على خادم من حسابك، فلن تستطيع استرجاعها إذا تلف الكمبيوتر أو ُسرق.  انظر "

 " مزيد من المعلومات.  رسل النشرات إلى الخادم؟لماذا تُ 

 

عندما تضيف جهة اتصال يمكنها أن ترسل النشرات إلى الخادم نيابًة عنك. بمعنى، إذا لم يتمكن 

 Martusيقوم بإنشاء نشرات في  حساب ما من الوصول إلى اإلنترنت، فسيمكن لمستخدمه أن

الخاص بهم  Martus Clientويحفظها على قرص ثم يدع جهة اتصال تنسخ الملفات في برنامج 

إلرسال النشرات التي تم اختيارها إلى الخادم نيابًة  النشرات إرسال إعادة<  الخادمويختارون 

يتمكن مستخدم جهة عن جهة االتصال. سيتم إدراج الحساب الرئيسي ككاتب النشرة ولن 

 االتصال من إجراء تعديالت على النشرة.

 

نوصي بأن يقوم المستخدمون بإنشاء مجلد منفصل للنشرات التي يرسلونها للخادم  مالحظة:

 اآلخرين. Martusنيابًة عن جهات االتصال لديهم أو مستخدمي 

 الخاصين بك كلمة السرد. تغيير اسم المستخدم أو 9

لمة مرورك ألسباب تتعلق باألمان إذا شعرت بأن حسابك تعرض لخطر، ويمكنك ينبغي عليك تغيير ك

 كذلك تغيير اسم المستخدم الخاص بك إن شئت.  

 

كلمة  أو  المستخدم اسم تغيير<  خياراتاللتغيير كلمة مرورك أو اسم المستخدم، اختر  .0

 .السر

 .المستخدم نم التحقق الحاليين في شاشة كلمة السرقم بإدخال اسم المستخدم و .2

الجديدة في الشاشة التالية.  يمكنك تغيير أي من الحقلين أو  كلمة السرأدخل االسم الجديد و .3

" للحصول على إرشادات حول إنشاء اسم المستخدم هـ. إعداد الحساب2كليهما.  انظر "

كلمة لالحتفاظ باسم المستخدم القديم و إلغاءللقبول، أو  افقمو.  انقر على كلمة السرو

 القديمة. السر
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 كلمة السر تأكيدشاشة الجديدة في  كلمة السركرر إدخال اسم المستخدم الجديد و .4

كلمة ستتم مطالبتك بحفظ نسخة احتياطية من مفتاحك باستخدام اسم المستخدم الجديد و .5

ب. 9"ن االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح، انظر الجديدة.  لمزيد من المعلومات ع السر

 ".المفتاح الخاص بك االحتفاظ بنسخة احتياطية من

 

 للحصول على معلومات إضافية.  "ث. كيف تستخدم كلمة مرورك بحكمة9"انظر
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 Martus. تخصيص 10

يمكنك تخصيص بعض جوانب نشراتك الدخار الوقت وتوفير االتساق وضمان تناول مسائل معينة في 

كل نشرة. يمكنك إنشاء حقول إضافية بالنشرة. تظهر الحقول المخصصة في كل نشرة جديدة تقوم 

 ها، وال يكون لهم تأثير على النشرات الموجودة بالفعل.بإنشائ

 أ. تخصيص حقول النشرات10

أن حقول النشرات االفتراضية تلبي احتياجاتهم. ومع ذلك، ترى  Martusيرى معظم مستخدمي 

بعض المجموعات أنه من المفيد تخصيص نشراتهم لتسجيل معلومات معينة، مثل مصدر بيانات 

هود أو الدولة التي وقعت فيها الحادثة أو جدول معلومات عن الضحايا. إلى النشرة أو أسماء الش

جانب أنك قد تجد سهولة أكبر في استيراد الحقول المخصصة داخل تطبيقات أخرى ألغراض اإلبالغ 

والتحليل. ويمكنك تخصيص النشرات التي تقوم بإنشائها من خالل إعادة ترتيب الحقول أو بإضافة 

حقول ال تريدها. يمكنك تخصيص حقول القسم العلوي من النشرة )والتي قد تكون  حقول أو بإزالة

خاصة أو عامة( والقسم السفلي منها )والتي تكون دائًما خاصة(. يمكنك إنشاء أنواع عديدة من 

الحقول المخصصة بما فيها حقول "نعم/ال"، والتاريخ، ونطاق التاريخ، والقوائم المنسدلة، والشبكة 

 (، واللغة، والرسائل )مالحظات(، ونص ذي سطر واحد، ونص متعدد السطور. )الجدول

 

بعد تخصيص حقول نشرة، سيظهر ترتيب الحقل الجديد في كل نشرة جديدة تقوم بإنشائها، وال 

 يؤثر تخصيص الحقول على النشرات الموجودة مسبًقا أو التي قمت بتنزيلها من الخادم.  

 

. لذا إذا احتوت حقولك المخصصة على Martusمحرك بحث في  قد يتم عرض الحقول المخصصة

 معلومات سرية، فتأكد من أنه تم ضبط نشرتك بحيث تجعل جميع البيانات خاصة.

 

, فإن أي قوالب نموذج Martus اإلعداد حكيمباستخدام  Martusإذا قمت بإنشاء حساب لك على 

ن جهة اتصال( سيتم استخدامها بشكل العام وإما قالب نموذج م Martusتستوردها )إما قالب 

افتراضي كقوالب النشرة االفتراضية الخاصة بك.  يمكنك تعديل هذه القوالب وحفظها في صورة 

 ملف لمشاركتها مع آخرين إذا أردت.

 

وكذلك يمكنك إنشاء تنسيق مخصص خاص بك، أو استخدام قالب مختلف تم إنشاؤه مسبًقا )عن 

" ب. استعمال قوالب التخصيص10االتصال لديك(.  انظر القسم " طريقك أو عن طريق أحد جهات

 للحصول على تعليمات عن استيراد القوالب المخصصة أو تصديرها.

 

 إلنشاء تنسيق التخصيص أو تحديثه:

 .الحقول تخصيص<  خياراتالاختر  .0

 .نعمحوار الذي يحتوي على المعلومات. إذا رغبت في االستمرار، فانقر على اقرأ مربع  .2

 للقالب. وصفو/أو  عنوانإضافة/تعديل  .3

 الحقول. تخصيص مربع حوارأعد ترتيب أو أضف أو قم بإزالة عالمات الحقول في  .4

. يجب أن يبدأ المستند ب XMLيتم إمالء نموذج الحقول في النشرة عن طريق مستند 

<CustomFieldsتنتهي ب > < وCustomFields/ الحقول تخصيص<. عندما تفتح مربع حوار 

تكون هذه الرموز في مكانها بالفعل. وفي الوضع االفتراضي توجد حقول النشرات القياسية في 

لكن يمكنك تغيير مكانها إذا أردت. لكن ال يمكنك إزالة حقول  المخصص الحقلأعلى بيان 

 ل" و"اللغة" و"العنوان"."المؤلف" و"تاريخ اإلدخا

a) .إلعادة ترتيب الحقول، قم بقصها ثم لصقها طبًقا للترتيب الذي تريده 

b)  إلضافة حقل، انقر على نقطة اإلدخال التي تريد الحقل أن يظهر فيها. أدخل نوع الحقل

(، نطاق التاريخ DATE(، التاريخ )BOOLEANالذي ترغب في استخدامه: المنطقي )
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(DATERANGEأو ا ،)( لقائمة المنسدلةDROPDOWN( أو الشبكة ،)GRID أو اللغة ،)

(LANGUAGE( أو الرسالة ،)MESSAGE( أو السطور المتعددة ،)MULTILINE أو القسم ،)

(SECTION( أو السلسة )STRING يجب أن يحتوي كل حقل على عالمة فريدة، والتي .)

النظام بالفعل، بأي لغة وال  قد تكون أية كلمة مفردة باستثناء الكلمات التي يستخدمها

يمكن أن تحتوي على مسافات أو رموز خاصة أو عالمات ترقيم. مثاًل، يمكنك استخدام 

'.  ينبغي لكل حقل EyeColorChoice' أو "خيار لون العينين" 'VictimsName"اسم الضحية" '

 أن يحمل تسمية والتي ستظهر بجوار الحقل في النشرة، ويمكن أن تحتوي على أي

حروف بأي لغة باستثناء بعض الحروف الخاصة )مثالً > و< التي يستخدمها النظام(. مثاًل، 

 يمكنك استخدام "اسم الضحية األولى."  انظر األمثلة أدناه. 

c)  إلزالة حقل، قم بحذف نص تعريف الحقل )النوع، العالمة، التسمية( للحقل الذي ترغب في

مطلوبة بما فيها حقول المؤلف والعنوان واللغة وتاريخ إزالته. ال يمكنك إزالة بعض الحقول ال

 اإلدخال.

d)  يمكنك إنشاء أقسام )يمكنك إخفاؤها/إظهارها( في نشراتك باستخدام نوع الحقل

SECTION   .)يمكن أن تتضمن األقسام عدة حقول مستقلة حسب رغبتك.)قسم 

e)  يمكنك وضع حقول متعددة على صف واحد في نشرتك عن طريق استخدام

</KeepWithPrevious.في تعريف الحقل > 

f)  يمكنك المطالبة بإدخال حقول محددة أو أعمدة شبكات قبل حفظ النشرة باستخدام

</RequiredField.حقل مطلوب( في تعريف الحقل( > 

g)  يمكنك حظر حقول التاريخ، وأعمدة شبكات التاريخ، وحقول نطاق التاريخ، وكذلك أعمدة

< )الحد األدنى للتاريخ( و/أو MinimumDateرموز > شبكة نطاق التاريخ باستخدام

<MaximumDateسنة. المكان -شهر-< )الحد األقصى للتاريخ( مع تاريخ بتنسيق يوم

< أو MaximumDate></MaximumDateالخالي للتاريخ )والموضح على أنه >

</MaximumDateيوًما،  <( يعني "اليوم"، لكنه قد يسمح للنتيجة بأن تتأخر يوًما أو تسبق

بسبب مسائل المناطق الزمنية.  يرجى مالحظة أنه يمكنك طلب التحقق من تاريخ الحقول 

القياسية وكذلك الحقول المخصصة. تعكس خيارات القائمة المنسدلة لحقل تاريخ السنة 

يجب أن يكون تنسيق  مالحظة:نطاقات التاريخ للرموز المضمنة والمعينة في التخصيص. 

 Martus، حتى إذا تم تكوين 2009دائًما بالسنة "الميالدية" مثل عام  السنة في التخصيص

 على استخدام التاريخ التايالندي أو الفارسي.

h)  ( من خالل إدخال 1 -يمكنك إنشاء قوائم منسدلة )داخل الشبكة أو خارجها( بثالثة طرق

الها في ( مع القيم التي إدخ2< )الخيارات( في تعريف الحقل، Choicesقائمة بـقيم >

< )مصدر البيانات( DataSourceالشبكة في مكان آخر في نشرتك عن طريق استخدام >

( عن طريق إنشاء قوائم من 3)أحيانًا ُيطلق عليه "القوائم المنسدلة المستندة للبيانات"(، 

"الخيارات القابلة إلعادة االستخدام" والتي يمكن اإلشارة إليها بأكثر من حقل.  انظر 

الصحيح الستخدامه. يرجى األخذ في  XMLدناه لالطالع على تركيب تعريف األمثلة أ

حقول القوائم  Martus، لن يتضمن Martusاإلصدار الخاص ببرنامج االعتبار أنه في هذا

 المنسدلة المستندة للبيانات في شاشة البحث.

i) م ويمكنك ضبط القيمة االفتراضية للنص وحقول القوائم المنسدلة عن طريق استخدا

<DefaultValue>ddd</DefaultValue حيث تمثل ,>“ddd ” القيمة التي تختارها. وللقوائم

المنسدلة، يجب عليك استخدام قيمة موجودة مسبًقا في قائمة خياراتك التي حددتها. أما 

القوائم المنسدلة للخيارات القابلة إلعادة االستخدام فيمكن أن تكون رمًزا جزئيًا أو كاماًل، 

صل كل مستوى عن طريق النقاط )وفيما يخص القائمة المنسدلة للموقع التي تضم ويتم ف

مستويات المنطقة والمدينة، يمكنك اختيار الوضع االفتراضي ليكون في أحد المستويين، 

، انظر المثال أدناه(. ويمكن ضبط القيم االفتراضية للحقول R1.C1أو  R1مثاًل يمكن أن يكون 

(، والتاريخ BOOLEANكن ال يمكن استعمالها مع المنطقي )القياسية والمخصصة، ل
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(DATE( ونطاق التاريخ ،)DATERANGE( والشبكة ،)GRID( واللغة ،)LANGUAGE ،)

(، وكذلك ال يمكن استخدامها مع القوائم SECTION(، والقسم )MESSAGEوالرسالة )

المدخلة في حقل آخر المنسدلة التي تكون فيها القيم في القائمة مرتكزة على البيانات 

 )مثل القوائم المنسدلة التي تستند للبيانات(.  

 .موافق انقر على .5

 

 ضع في اعتبارك ما يلي عند تخصيص الحقول:

 ."(witness" تختلف عن كلمة "WITNESSحساسة لحالة األحرف. )فمثاًل، كلمة " XMLملفات  .0

م نوع الحقل طالما أنهما يمكنك استخدام عالمات التنصيص المفردة أو المزدوجة حول اس .2

متشابهان.  )مثاًل: ال يعتبر الرمز 'سلسلة" صالًحا. يجب أن يكون إما 'سلسلة' وإما 

 "سلسلة"(.

)المنطقي( كمربع اختيار عند تعديلك للنشرة وسيتم عرضه في  BOOLEANسيظهر حقل  .3

 شكل نعم/ال عند معاينة النشرة أو طباعتها.

)السطور المتعددة( هي حقول نصية.   MULTILINEلة( و)سلس STRINGُيعتبر كل من حقلي  .4

)سلسلة( لتناسب حجم النص  الذي تقوم بإدخاله بينما تُعد حقول  STRINGتتوسع حقول 

MULTILINE .السطور المتعددة( شريط تمرير كي ال يتجاوز الحقل االرتفاع األصلي( 

إدخال البيانات ولوضع  )الرسالة( لتزويد التعليمات حول كيفية MESSAGEاستعمل حقول  .5

 تعليقات/مالحظات تعرض في كل نشرة.

)إدخال( إلنشاء سطر جديد، واضغط  Enterعندما تقوم بإدخال بيانات في شبكة، اضغط على زر  .6

 )عالمة تبويب( لالنتقال إلى الخلية التالية، وانقر مرتين لنسخ النص ولصقه.   Tabعلى زر 

(، DATE(، والتاريخ )BOOLEANنوعة:  المنطقي )يمكن أن تحتوي الشبكة على أعمدة مت .7

 (.STRING( والسلسة )DROPDOWN(، والقائمة المنسدلة )DATERANGEونطاق التاريخ )

قد تحتاج إلرشاد مستخدمين آخرين بإعطائهم قالب تخصيص. لتقليل الحاجة إلرشادات إضافية،  .8

ة"(.  لمزيد من المعلومات استخدم تسميات تقوم بتحديد المحتوى بوضوح )مثل: "اسم الضحي

 ".ب. استعمال قوالب التخصيص10"حول تصدير قوالب التخصيص، راجع القسم 

يرجى التأكد من تغيير عالمات الحقول الخاصة بك، إذا غيرت تسمية الحقل أو نوع الحقل عند  .9

ات، ألن استخدام نفس العالمة في التسميات المختلفة قد يؤدي إلى تضارب تعديل التخصيص

في البحث عن هذه الحقول أو إرسال تقارير عنها. والحالة الوحيد التي ُيسمح لك فيها 

باالحتفاظ بنفس العالمة أثناء تغيير التسمية أنه إذا أردت أن يتم إحصاء العناوين المختلفة على 

 لضبط )مثاًل، أنه تصلح األخطاء الكتابية في التسميات(.أنها نفس العنوان با

برجاء مالحظة أن القيم االفتراضية يمكن تطبيقها فقط عند إنشاء نشرة جديدة، وليس عند  .01

إنشاء إصدار جديد من النشرة، حتى ال يتم استبدال قيمة الحقل في اإلصدار السابق.  وهذا 

ا في النشرة باستخدام التخصيصات السابقة سيتم يعني أن القيم االفتراضية التي تم إدخاله

االحتفاظ بها حتى إذا أنشأت إصداًرا جديًدا من النشرة مع تخصيص تم تحديثه ولديه قيمة 

 افتراضية حديثة. 

 

مالحظات خاصة عن القوائم المنسدلة "لخيارات قابلة إلعادة االستخدام" )المتعددة 

 المستويات والمتداخلة(

م المنسدلة التي تستخدم قائمة "خيارات قابلة إلعادة االستخدام" عدة قد يكون للقوائ .0

مستويات )مثاًل، للمواقع التي لديها منطقة ومدينة(، ويمكن أن تستخدم الحقول المختلفة 

مستوى أو أكثر )مثاًل، إذا كان لديك مستويات محددة للمنطقة والمدينة، يمكنك استخدام حقل 

، وحقل آخر يستخدم المستويين(، ولست في حاجة لتحديد يستخدم مستوى المنطقة فقط

كل المستويات لكل اإلدخاالت )على سبيل المثال، قد يكون لديك قيم محددة للجوار في 

مستوى متدني لبعض المدن الكبيرة، لكن ال تمتلك كل المدن مناطق جوار محددة(.  ال يقيد 



 

 89  4.5اإلصدار  Martusدليل المستخدم لبرنامج 

Martus  حالة وجود كميات كبيرة من البيانات في عدد المستويات، لكن برجاء مالحظة أنه في

قوائم التعريفات، أو عدد كبير من المستويات، فقد يؤثر ذلك على أداء بعض عمليات نشرات 

Martus  . 

وفي هذا اإلصدار، نوصي بأنك إذا رغبت في تغيير عدد المستويات في حقل القائمة المنسدلة  .2

ث تخصيص، فإنك تغير أيًضا عالمة الحقل و/أو "الخيارات القابلة إلعادة االستخدام" عند تحدي

التسمية حتى يتم التمييز بينهم بسهولة أكبر عند البحث وإرسال التقارير.  وإذا لم تفعل ذلك، 

ربما تكون نتائج البحث/التقرير غير دقيقة ألن الحقول التي لديها نفس التسمية/العالمة 

 لف من المستويات.ستعامل بطريقة مختلفة ألنها تحتوي على عدد مخت

توجد لدى رموز "الخيارات القابلة إلعادة االستخدام" نفس القيود الموجودة لدى عالمات  .3

الحقول، فيمكن أن تكون بأي لغة، لكن ال تحتوي على مسافات أو أحرف خاصة أو عالمات 

 ترقيم.

الستخدام" إذا يرجى التأكد من عدم استخدام نفس الرموز في قوائم "الخيارات القابلة إلعادة ا .4

قمت بتعديل التخصيصات إال إذا كنت تعمل على تصحيح األخطاء الكتابية فقط في التسميات، 

ألن استخدام نفس الرمز لتسميات مختلفة يمكن أن يؤدي إلى تضارب في البحث عن هذه 

الحقول أو إرسال تقارير عنها. وتتمثل الطريقة األمثل في أنك يجب أن تستخدم رموز ليست 

دية ولكنها حروف لها اختصارات ذات معنى للتسمية حتى ال يحدث تضارب حول ما ترمز إليه عد

في حالة إذا قمت بتحديث التخصيص في تاريخ الحق )مثاًل، استخدام اختصارات مكونة من 

لمزيد  46" رقم . األسئلة المتداولة11حرفين أو ثالثة للمواقع بداًل من األرقام(.  راجع القسم "

 من المعلومات عن كيف تأثير خيارات الرموز والتسمية على عملية البحث في تلك الحقول.

ال يمكنك استخدام قائمة منسدلة متعددة المستويات/"للخيارات القابلة إلعادة االستخدام"  .5

اخل الشبكات أو خارجها. إذا حاولت القيام بذلك، كمصدر للبيانات لقائمة منسدلة أخرى د

 فستظهر أمامك رسالة إشعار بالخطأ.

عن طريق قائمة "الخيارات القابلة إلعادة  XMLبرجاء مالحظة أنه عندما تحفظ ملف تخصيص  .6

تعريفات هذه االختيارات إلى أسفل  Martusاالستخدام" من حقول القائمة المنسدلة، سينقل 

 ادة تحميله.عند إع XMLملف 

بإدخال ُمدخل فارغ تلقائيًا للقوائم المنسدلة الخاصة بالخيارات القابلة بإعادة  Martusال يقوم  .7

االستخدام على نفس النحو الذي يقوم به مع القوائم المنسدلة األخرى.  إذا أردت أن تكون 

ات القابلة إلعادة قادًرا على تحديد مكان "فارغ" في المستوى العلوي للقائمة المنسدلة للخيار

االستخدام )أو مستوى واحد لقائمة منسدلة قابلة إلعادة االستخدام(، فسوف تحتاج إلى 

 ''=Choice codeلديك )عن طريق إضافة "> XMLإضافة إدخال فارغ في ملف تخصيص 

label=''></Choice  .)للمستوى العلوي فقط من قائمة الخيارات القابلة إلعادة االستخدام ">

ا لم تفعل هذا األمر، ولم تحدد قيمة افتراضية )وهذا يعني أنك لن ترى "فارغ" كخيار(، وإذ

فستبدأ القائمة المنسدلة بإدخال فارغ، لكن بمجرد اختيارك لقيمة أخرى، لن تتمكن من 

 الرجوع إلى خيار "الفارغ".  

 

 ذي يتبعها:ونذكر هنا بعض األمثلة، وهذه الحقول تشبه الحقول الموجودة في الشكل ال

 

<Field type='SECTION>' 

<Tag/<قسم_الملخص>Tag> 

<Label/<قسم الملخص>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='STRING>' 

<Tag/<المكتب>Tag> 
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<Label/<المكتب اإلقليمي لجمع البيانات>Label> 

<DefaultValue 3<المكتب الميداني للمنطقة/<DefaultValue> 

/<Field> 

 

<Field type='DROPDOWN>' 

<Tag/<مصدر_النشرة>Tag> 

<Label/<مصدر معلومات النشرة>Label> 

<RequiredField>/ 

<DefaultValue/<وسائل اإلعالم/الصحف>DefaultValue> 

<Choices> 

<Choice/<وسائل اإلعالم/الصحف>Choice> 

<Choice/<التقرير القانوني>Choice> 

<Choice/<مقابلة شخصية>Choice> 

<Choiceير ذلك>/<غChoice> 

/<Choices> 

/<Field> 

 

<Field type='STRING>' 

<Tag/<حدد_غير_ذلك>Tag> 

<Label/<: إذا كان المصدر "غير ذلك"، يرجى التحديد>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='STRING>' 

<Tag/<إسم_الشخص_الذي_تتم_مقابلته>Tag> 

<Label/<إسم الشخص الذي تتم مقابلته>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='LANGUAGE>' 

<Tag/<لغة_الشخص_الذي_تتم_مقابلته>Tag> 

<Label/<لغة الشخص الذي تتم مقابلته>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='DATERANGE>' 

<Tag/<تواريخ_المقابالت>Tag> 

<Label/<)تاريخ )أو تواريخ( المقابلة )أو المقابالت>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='BOOLEAN>' 

<Tag/<مجهول_الهوية>Tag> 

<Label/<هل يرغب الشخص الذي تتم مقابلته في أن يظل مجهول الهوية ؟>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='BOOLEAN>' 

<Tag/<معلومات_إضافية>Tag> 
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<Label هل الشخص الذي تتم مقابلته على استعداد لتقديم المعلومات اإلضافية الالزمة>

 <Label؟>/

<KeepWithPrevious>/ 

/<Field> 

 

<Field type='BOOLEAN>' 

<Tag/<إثبات>Tag> 

<Label/<هل الشخص الذي تتم مقابلته على استعداد للشهادة ؟>Label> 

<KeepWithPrevious>/ 

/<Field> 

 

<Field type='DROPDOWN>' 

<Tag/<موقع_الحدث>Tag> 

<Label/<موقع الحدث>Label> 

<DefaultValue>R1</DefaultValue> 

  <UseReusableChoices code='RegionChoices'></UseReusableChoices> 

  <UseReusableChoices code='CityChoices'></UseReusableChoices> 

/<Field> 

 

<Field type='SECTION>' 

<Tag/<قسم_األشخاص>Tag> 

<Label/<قسم األشخاص>Label> 

/<Field> 

 

<Field type='GRID>' 

<Tagلومات_الضحية>/<شبكة_معTag> 

<Label/<معلومات الضحية>Label> 

<GridSpecDetails> 

<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label/<اإلسم الشخصي>Label></Column> 

<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label/<اإلسم العائلي>Label></Column> 

<Column type='BOOLEAN'><Tag></Tag><Labelلتحديد ؟>/<هل تم اLabel></Column> 

<Column type='DATE'><Tag></Tag><Label تاريخ>

-Label><MinimumDate>1910-01الميالد>/

01</MinimumDate><MaximumDate/></Column> 

<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label/<الجنس>Label><RequiredField>/ 

<Choices> 

<Choice/<ذكر>Choice> 

<Choice/<أنثى>Choice> 

<Choice/<مجهول>Choice> 

/<Choices></Column> 

<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label/<مكان الميالد>Label> 

  <UseReusableChoices code='RegionChoices'></UseReusableChoices></Column> 

<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label/<العرق>Label></Column> 

/<GridSpecDetails> 
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/<Field> 

 

<Field type='MESSAGE>' 

<Tag/<رسالة_المهنة>Tag> 

<Label/<مالحظة جدول سجل المهن>Label> 

<Message إذا كانت لديك معلومات حول شخص شغل وظائف مختلفة مع مرور الوقت، فأدخِّل>

واريخ لكل مهنة في صف صفوًفا متعددة باستخدام اإلسمين الشخصي والعائلي واعرض نطاقات الت

 <Messageمنفصل.>/

/<Field> 

 

<Field type='GRID>' 

<Tag/<شبكة_سجل_المهن>Tag> 

<Label/<سجل المهن>Label> 

<GridSpecDetails> 

<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label/<اإلسم األول>Label> 

 <DataSource> 

 <GridFieldTag/<شبكة_معلومات_الضحية>GridFieldTag> 

 <GridColumnLabel/<اإلسم الشخصي>GridColumnLabel> 

 /<DataSource> 

/<Column> 

<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label/<اإلسم العائلي>Label> 

 <DataSource> 

 <GridFieldTag/<شبكة_معلومات_الضحية>GridFieldTag> 

 <GridColumnLabel/<اإلسم العائلي>GridColumnLabel> 

 /<DataSource> 

/<Column> 

<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label/<المهنة>Label></Column> 

<Column type='DATERANGE'><Tag></Tag><Label تواريخ>

 <Label><MaximumDate/></Columnالمهنة>/

/<GridSpecDetails> 

/<Field> 

 

<Field type='MULTILINE>' 

<Tag/<سرد>Tag> 

<Label>/<وصف سردي لألحداثLabel> 

<DefaultValue/<: فيما يلي تفاصيل ما حدث>DefaultValue> 

/<Field> 

 

 

<ReusableChoices code='RegionChoices' label>'المنطقة'= 

  <Choice code='R1' label 0='منطقة/<>'Choice> 

  <Choice code='R2' label 2='منطقة/<>'Choice> 

  <Choice code='R3' label 3='منطقة/<>'Choice> 

/<ReusableChoices> 
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<ReusableChoices code='CityChoices' label>'المديمة'= 

  <Choice code='R1.C1' label 0='مدينة/<>'Choice> 

  <Choice code='R1.C2' label 2='مدينة/<>'Choice> 

  <Choice code='R2.C3' label 3='مدينة/<>'Choice> 

  <Choice code='R2.C4' label 4='مدينة/<>'Choice> 

  <Choice code='R3.C5' label 5=مدينة/<>'Choice> 

  <Choice code='R3.C6' label 6=مدينة/<>'Choice> 

/<ReusableChoices> 
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، فيجب أن تقوم بمعالجة موافق إذا ظهرت لك رسالة إشعار بوجود خطأ بعد النقر على مالحظة:

المتابعة. ينبغي أن تحدد رسالة الخطأ نوع المشكلة، ولكن إذا لم تكن متأكًدا من  المشكلة قبل

 أسباب الخطأ،فتحقق مما يلي:

 تأكد من وجود حقول المؤلف واللغة وتاريخ اإلدخال والعنوان. -

 قم بإزالة أي تسميات أنشأتها لعالمات الحقول القياسية. -

 قم بإزالة أية عالمات مكررة. -

 سمية مقابلة لكل حقل مخصص قمت بإنشائه.تأكد من وجود ت -

تأكد من أن كل النص الموجود داخل قوسين أو بين عالمتي التنصيص لديه قوس/عالمة  -

 تنصيص في البداية والنهاية.

< CustomFieldsتأكد من أن األجزاء العلوية والسفلية في شاشة التخصيص تبدأ بـ > -

 <./CustomFieldsوتنتهي بـ >

 

تحديث التخصيص الذي وضعته إذا كانت المعلومات التي تجمعها تتغير على مدار  يمكنك مالحظة:

الوقت، مثاًل عن طريق إضافة حقول جديدة.  إذا كنت تغير الحقول في عملية تخصيص، فينبغي 

عليك التفكير في كيفية البحث/إرسال تقارير عن النشرات التي أنشأتها وفًقا للتخصيص القديم 

ت الجديدة التي تقوم بإنشائها مع التخصيص الجديد، وحاول إجراء التغييرات حتى إلى جانب النشرا

تتمكن من البحث/إرسال تقارير عن النشرات في نفس الوقت.  وقد يؤدي تغيير أنواع الحقول إلى 

زيادة تعقيد عملية البحث/إرسال التقارير التي تقوم بها، لذا نوصي دائًما باختبار إنشاء نشرات مع 

يص جديد إلى جانب البحث/إرسال تقارير عن كل من النشرات القديمة والجديدة قبل التحديث تخص

. 11الرسمي للتخصيص الخاص بمشروعك.   لمزيد من التفاصيل عن هذا األمر، راجع القسم "

 .36رقم " األسئلة المتداولة

 

 تعادة حقول النشرة االفتراضية/القياسية:الس

 .الحقول تخصيص<  خياراتالاختر  .0

 في مربع الحوار الذي يحتوي على المعلومات. موافقانقر على  .2

 .االفتراضية اإلعدادات استعادةانقر على  .3

 لتأكيد أنك تريد استعادة الحقول االفتراضية. نعمانقر على  .4

 .الحقول صتخصيإلغالق مربع حوار  موافقانقر على  .5

 ب. استعمال قوالب التخصيص10

لصاحب الحساب إمكانية تصدير قوالب تخصيص أو إرسالها إلى خادم لمشاركتها مع  Martusيوفر 

اآلخرين.  ويمكن للمستخدمين وقتها استيراد إعدادات التخصيص من مجموعة  Martusمستخدمين 

واع مختلفة من تنسيقات النشرات مختارة من القوالب.  وهذا يسمح للمستخدمين باستخدام أن

 المخصصة ألنواع مختلفة من مجموعات البيانات.

 

 إرسال قوالب التخصيص إلى خادم

 .الحقول  تخصيص<   خياراتالاختر  .0

 في مربع الحوار الذي يحتوي على المعلومات. موافقانقر على  .2

" لمزيد من أ. تخصيص حقول النشرات10لتخطيط القوالب )راجع " XMLأدخل العرض التقديمي  .3

 المعلومات(.

للسماح للمستخدمين اآلخرين الراغبين في تحميله من الخادم  وصفه و القالبعنوان  أضف .4

 بالتعرف عليه.

 .إرسال القالب إلى الخادمانقر على  .5
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 .نعم. إذا رغبت في االستمرار، فانقر على إرسال القالب إلى الخادماقرأ مربع حوار  .6

 بمجرد إرسال القالب بنجاح إلى الخادم. موافقحدد  .7
 

 
 

إعداد حكيم يمكن استيراد القوالب التي تم إرسالها إلى الخادم أثناء إنشاء حساب في   مالحظة:

Martus  عن طريق صاحب حسابMartus  إلى حسابك على الشارة الوصولالذي أعطيته Martus .

 سطح مكتب عميلومع ذلك ففي الوقت الحالي ال يمكن استيراد القوالب من الخادم في خدمة 

Martus راجع "تصدير قوالب التخصيص" و "استيراد قوالب التخصيص" لمعرفة التعليمات البديلة عن .

 (، خصوًصا عندما ال تكون متصاًل بخادم.mct.) Martusمشاركة ملفات قوالب تخصيص 

 

 والب التخصيصتصدير ق

 .الحقول  تخصيص<  خياراتالاختر  .0

 في مربع الحوار الذي يحتوي على المعلومات. موافقانقر على  .2

" لمزيد من أ. تخصيص حقول النشرات10لتخطيط القوالب )راجع " XMLأدخل العرض التقديمي  .3

 المعلومات(.

 للقالب للتعرف عليه. وصًفاو  عنوانًا ضع .4

 .القالب تصديرانقر على  .5

( في Martus تخصيص قالب) mctالملف بامتداد . Martusأدخل اسًما لملف القالب.  يحفظ  .6

على محرك األقراص الصلب، ويؤكد أنه تم حفظه. ويمكنك  Martusدليل حسابك في مجلد 

 ب في ذلك.أيًضا حفظ الملف في مكان آخر إذا كنت ترغ

 

 إذا كنت تستخدم قوالب متعددة، فنوصي باختيار أسماء وصفية للملفات لكل قالب. مالحظة:
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آخر ، فقم  Martusوإذا كنت ترغب في مشاركة قالب التخصيص مع جهة اتصال أو حساب  .7

 ..mctبإعطائه ملف 

 

 استيراد قوالب التخصيص

 .حقول<  خياراتالاختر  .0

 حوار الذي يحتوي على المعلومات.في مربع ال موافقانقر على  .2

 .القالب تصديرانقر على  .3

 آخر. Martusحدد الملف الذي قمت بتصديره أنت أو تم تصديره عن طريق حساب  .4
 

 
 

إذا حاولت استيراد قالب أنشأه حساب غير موجود في حسابات جهات االتصال لديك )أو   مالحظة:

 لب. قبل تحميل القا Martusحسابك الحالي(، فسيحذرك 

 

 في مربع الحوار الذي يحتوي على المعلومات. موافقانقر على  .5

إذا قمت باستيراد قالب تخصيص، فسيظهر تنسيق الحقل الجديد في كل نشرة جديدة تقوم  .6

معلومات عن استعادة تنسيق حقل " لمزيد من الأ. تخصيص حقول النشرات10بإنشائها.  انظر "

Martus   .االفتراضي/القياسي 

 ت. تخصيص عرض نشرتك10

 توجد خيارات متنوعة وبديلة لعرض النشرات )انظر األمثلة في لقطة الشاشة المعروضة أدناه(:

إلخفاء الحقول لحفظ المسافة )مثاًل في الحقول ذات النصوص الطويلة، أو حقول الرسالة(  -

بجوار تسمية الحقل.  إللغاء إخفاء الحقل   -نشرة أو عرضها:  انقر على زر حين تعديل ال



 

 97  4.5اإلصدار  Martusدليل المستخدم لبرنامج 

كل  Martusبجوار تسمية الحقل.  سيعرض  +مرة أخرى لعرض محتوياته انقر على زر 

 .Martusالنشرات التي تطابق الحقول بنفس الطريقة حتى تخرج من برنامج 

بجوار تسمية القسم.    -انقر على زر إلخفاء أقسام بأكملها عند تعديل نشرة أو عرضها:   -

إللغاء إخفاء القسم مرة أخرى لعرض محتوياته انقر على زر + بجوار تسمية القسم.  

كل النشرات التي تطابق األقسام بنفس الطريقة حتى تخرج من برنامج  Martusسيعرض 

Martus. 

قياسي، أو "العرض أو تعديلها أم ال في عرض الجدول ال الشبكةيمكنك اختيار عرض حقول  -

الممتد" )ويكون مفيًدا إذا كان لديك أعمدة عريضة جًدا أو أعداد كبيرة من األعمدة، والتي 

بصورة منتظمة.( يمكنك  الشبكةقد تؤدي إلى حاجتك إلى التمرير لألمام والخلف لعرض 

 زرإضافة "صفوف" إلى أسفل الشبكة الخاصة بك في العرض الممتد عن طريق النقر على 

كل النشرات التي تطابق حقول الشبكات بنفس الطريقة  Martus. سيعرض صف لحاقإ

 .Martusحتى تخرج من برنامج 
 

 
 

إذا كان لديك الكثير من بيانات الشبكات، وخصوًصا إذا كان لديك الكثير من النشرات، فإن مالحظة:

Martus  النشرات في العرض قد يعمل ببطء في حالة إجراء إدخال البيانات ورؤية/عرض شبكات

الممتد )بداًل عرض الجدول/الشبكة(.  إذا الحظت عمل البرنامج ببطء، فحاول إعادة الشبكات 

 المعروضة في العرض الممتد إلى عرض الشبكة.
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 . األسئلة المتداولة11

 
 لقد قمت بحفظ نشرة ولكن لم تظهر كلمة "نعم" بعد في عمود "المرَسل". .1

باإلنترنت وأنك قد قمت بإعداد خادم. ال يتم إدراج النشرات كنشرات تأكد من أن لديك اتصال نشط 
تم إرسالها حتى يتم إرسالها إلى الخادم بنجاح. وقد تأخذ النشرات مدة تمتد إلى ساعة حتى يتم 
إرسالها إذا كنت تقوم بإرسال ُمرفق كبير الحجم، أو إذا كان االتصال باإلنترنت بطيء. عندما إرسال 

Martus الحالة الموجود أسفل النافذة. إلى ة، يقوم البرنامج بعرض مقياس التقدم في شريط النشر
 .المرسلجانب أنه عندما تتصل بخادم، قد يكون هناك تأخير قبل أن يمتأل عمود 

 
 كلمة مروري. Martusال يقبل  .2

مة الصحيحين، وخصوًصا إذا كنت قد قمت بتغيير كل كلمة السرتأكد من إدخال اسم المستخدم و
الخاصين بك حساسين لحالة األحرف. تأكد  كلمة السرمرورك حديًثا. واعلم أن اسم المستخدم و

من إدخال الحروف الكبيرة وكذلك المسافات وعالمات الترقيم بالضبط كما أدخلتهم عندما أنشأت 
. في كل مرة تقوم بإدخال اسم مستخدم أو كلمة مرور غير كلمة السراسم المستخدم و

فترة أطول قبل عرضه  Martus إلى الدخول تسجيليقوم البرنامج بتأخير عرض مربع حوار صحيحين، 
ال يحفظ كلمة مرورك، ويستخدم تشفير قوي جًدا، فال توجد طريقة  Martusمرة أخرى. وألن 

ما لم تقم بعمل نسخة احتياطية من عدة  كلمة السرللوصول إلى حسابك دون اسم المستخدم و
" للمزيد من ب. االحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح الخاص بك9اجع "ملفات للمفتاح )ر

  المعلومات(.
 
 على كمبيوتر زميل في العمل، ولكن البرنامج ال يقبل اسم Martusأريد استخدام  .3

 الخاصين بي. ركلمة السالمستخدم/
يمكنك الوصول إلى حسابك فقط على جهاز كمبيوتر يحتوي على ملف المفتاح الخاص بك. يقوم 

الخاصين بك بتنشيط المفتاح الخاص بك، والذي قد ال يوجد على  كلمة السراسم المستخدم و
ة واإلصدارات األحدث، يمكن أن يكون هناك عد Martus 1.5كمبيوتر زميلك. باستخدام إصدار 

حسابات على كمبيوتر واحد، ويجب أن يكون مفتاحك موجود على هذا الكمبيوتر لكي تتمكن من 
 حساب استعادةالدخول إليه. للدخول إلى حسابك على كمبيوتر زميلك، انقر على عالمة تبويب 

، ثم استخدم ملف المفتاح الخاص بك إلنشاء الحساب. Martusإلى  الدخول تسجيلفي مربع حوار 
الرغم من أنه يمكنك تثبيت مفتاحك على أكثر من كمبيوتر، فال ُبد من تحديث كل مفتاح عند وعلى 

تغيير كلمة مرورك، وأن تكون بياناتك آمنة فقط بقدر األمان الذي يحظى به أقل كمبيوتر آمن 
 حسابك.  يستضيف 

 
 نشرات الموجودةال تتوافق نشرات حسابي الموجود على كمبويتر زميلي مع ال .4

 الكمبيوتر الخاص بي.  على
إذا قمت بإنشاء حسابك على عدة أجهزة كمبيوتر، فلن يمكنك االطالع على مسوداتك أو نشراتك 

المختومة من كمبيوتر مختلف إال إذا كان قد تم حفظها على الخادم وقمت باسترجاعها إلى 
الخادم من أحد  الكمبيوتر الذي تعمل عليه حاليًا.  إذا كنت قد قمت بالنسخ على مسودة على

أجهزة الكمبيوتر، فإن اإلصدار الموجود على الخادم لن يطابق اإلصدار الموجود على كمبيوتر آخر ألن 
الخادم يحفظ آخر إصدار من المسودة.  السترجاع أحدث مسودة من الخادم االحتياطي ستحتاج 

حتفاظ بنسخة إلى حذف أي مسودات قديمة من على الكمبيوتر الخاص بك.  إذا كنت تود اال
احتياطية من المسودة القديمة، فيمكنك سحب النشةر لسطح مكتبك قبل أن تحذفها. إذا قمت 

بحذف مسودة من أحد أجهزة الكمبيوتر ومن على الخادم، فستظل المسودة على أجهزة الكمبيوتر 
رسالها إلى األخرى. إذا قمت بتعديل المسودة على جهاز الكمبيوتر اآلخر بعد ذلك، فسيتم إعادة إ

 الخادم، ولكن إذا لم تقم بتعديل المسودة، فلن يتم إعادة إرسالها إلى الخادم.  
 
على الكمبيوتر الخاص بي. كيف أعرف مجلد  Martusتوجد العديد من حسابات  .5

 بي؟  الحساب الخاص
الخاصين بك.  ثم اختر  كلمة السرباستخدام اسم المستخدم و Martusسج ِّل دخولك إلى 

لتخزين  Martus. يتم إدراج المجلد الذي يستخدمه حسابي تفاصيل عرض<  ماتالتعلي
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 Martusمعلومات حسابك تحت الرمز العام الخاص بك. يتواجد أول حساب تم إنشاؤه في مجلد 
 .Martusمباشرة بينما تجد الحسابات اإلضافية في مجلدات فرعية بداخل مجلد 

 
 راء بعض التغييرات عليها.قمُت بحفظ نشرة مختومة، ولكني أريد إج .6

بمجرد أن تقوم بختم النشرة سواء أرسلتها للخادم أم ال فلن يتمكن أي شخص من تحرير النشرة 
األصلية مرة أخرى أبًدا. ومع ذلك، إذا كان لديك معلومات تضيفها إلى نشرة مختومة أو تريد تصحيح 

ج. إنشاء إصدار جديد من 5شيء هام بها، فيمكنك إنشاء نسخة جديدة من النشرة )انظر "
"( وإرسالها إلى الخادم. سيتم إتاحة النسخة الجديدة واألصلية بعد ذلك على مختومةالنشرات ال

 جهاز الكمبيوتر والخادم الخاصين بك.
 
 الخادم، أجد النشرات التي أريدها غير مدرجة.عندما أحاول استرجاع نشرات من  .7

هذه النشرات التي توجد على الكمبيوتر  النشرات استردادبشكل افتراضي، ال يعرض مربع حوار 
الخاص بك بالفعل ألنك ال تستطيع تنزيل تلك النشرات. لالطالع على جميع نشراتك الموجودة على 

 النشرات على هذا الخادم و كل عرضم ال، اختر الخادم، سواء كانت على الكمبيوتر الخاص بك أ
. قد تود كذلك البحث عن نشرات توجد على الكمبيوتر الخاص بك، من الممكن على هذا الكمبيوتر

 أن تكون النشرة التي تبحث عنها لم يتم إرسالها للخادم.
 

 كيف أفتح ملًفا مرفًقا؟ .8
فقات دون حفظها على محرك ، يمكن عرض المرWindowsفي حالة استخدام نظام التشغيل 

، Martus. طبًقا لنوع الملف سيتم عرض المرفق إما داخل المرفق عرضاألقراص الثابت: انقر على 
أو يقوم التطبيق المرتبط بنوع ملف المرفق بفتح المرفق. )يمكن تغيير اقتران نوع الملف في 

Windows Explorer). 
 

, أو إذا أردت أن تحفظ الملف المرفق على Linuxأو   Mac OSإذا كنت تستخدم نظام تشغيل 
. احفظ الملف في أي مكان حفظ, فانقر على Windowsمحرك األقراص الصلب في نظام تشغيل 

على الكمبيوتر الخاص بك، ثم افتح الملف في تطبيق يمكنه قراءة نوع الملف. فمثاًل إذا كان الملف 
.، فافتحه بواسطة pdf. وإذا كان ملف Microsoft Wordفيمكنك فتحه ببرنامج  docالُمرفق بامتداد.

Adobe Acrobat Reader. 
 
 لقد حذفُت نشرة من مجلد النشرات الُملغاة ولكنها ال تزال تظهر في مجلد آخر. .9

 . النشرات الملغاةقم بإلغاء النشرة من جميع المجلدات قبل حذفها من مجلد 
 

لخاص بي على محرك أقراص ا Martusهل يمكنني إجراء نسخ احتياطي لبيانات   .11
 صلب خارجي أو أي وسائط متنقلة؟

نعم، إذا كان لديك جهاز تخزين احتياطي يتسع بما يكفي لحمل جميع بياناتك )مثل قرص مضغوط 
بأكمله إلى جهاز تخزين احتياطي متنقل. يحتوي هذا  Martusوما إلى ذلك(. انسخ مجلد  USBأو 

وملفات المفاتيح الُمشفرة وبيانات التكوين  Javaغيل وبيئة التش Martusالمجلد على تطبيق 
الموجودة على الكمبيوتر. ألقل سعة تخزين احتياطي، قم بنسخ  Martusونشرات جميع حسابات 

َزم والحسابات من دليل حسابك.  MartusKeyPair.datملف   ومجلدات الحِّ
 

 عالدخول أو مرب لماذا تتوفر لغات أكثر عند إنشاء النشرات من لغات شاشة تسجيل  .11
 ؟حوار الخيارات

.  لقد تمت ترجمة Martusيسمح لك مربع حوار الخيارات الختيار لغة لواجهة المستخدم لبرنامج 
Martus  إلى لغات عدة. قم بزيارةhttps://www.martus.org  لالطالع على اللغات المتاحة حاليًا

 Martus. إذا كنت مهتما بترجمة Martusة حزم لغوية تم إضافتها منذ آخر إصدار لبرنامج بما فيها أي
 .  info@martus.orgللغة أخرى، فُيرجى االتصال بنا على العنوان 

 
نشاء نشرة. يحدد عندما تقوم بإ اللغةوكما الحظت، تتوفر العديد من اللغات في القائمة المنسدلة 

هذا الخيار اللغة التي تستخدمها إلدخال البيانات في النشرة. فلست في حاجة إلى كتابة النشرة 
 بنفس لغة واجهة المستخدم.

 

https://www.martus.org/
mailto:info@martus.org
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 بطيًئا عندما قيامي ببعض المهام؟ Martusلماذا يبدو برنامج   .12
خصائص وعلى عنصر قمنا بالتركيز في اإلصدارات السابقة من التطبيق على إضافة المزيد من ال

األمان. أما في اإلصدارات الحديثة، فقد أضفنا بعض التحسينات لألداء في الحسابات الكبيرة جدا 
نشرة(.  وسنواصل العمل على مواصلة تحسين األداء في  1000)التي يفوق عدد نشراتها 
 اإلصدارات المستقبلية.

 
 ء: نعرض أدناه بعض االقتراحات للتعامل مع األداء البطي و
 
a)  يقومMartus  بالتحكم في النشرات )مثال الفرز والنسخ/اللصق( بشكل أكثر فعالية إذا لم تكن

في مجلد واحد. فك ر في استخدام مجلدات منفصلة للنشرات عن أسابيع مختلفة لكن 
بمؤلفين مختلفين أو التي تتعلق بمواضيع مختلفة.   وكذلك اختر مجلًدا يحتوي على بعض 

فإنه يفتح آخر مجلد تم االطالع عليه  Martus. عند تشغيل Martusلخروج من النشرات قبل ا
 يبدأ بشكل أسرع. Martusفإذا احتوى على عدد أقل من النشرات فإن 

 
b)  إذا كان لديك الكثير من بيانات الشبكات، وخصوًصا إذا كان لديك الكثير من النشرات، فإن

Martus بيانات ورؤية/عرض شبكات النشرات في العرض قد يعمل ببطء في حالة إجراء إدخال ال
الممتد )بداًل عرض الجدول/الشبكة(.  إذا الحظت عمل البرنامج ببطء، فحاول إعادة الشبكات 

 المعروضة في العرض الممتد إلى عرض الشبكة.
 
c)  قد يبدوMartus  أيًضا بطيًئا )خاصة عند استرجاع النشرات أو إنجاز مهمات معقدة أخرى( إذا

.  وإذا كانت الذاكرة هي Martusلكمبيوتر ال يتوفر به ذاكرة كافية مخصصة لبرنامج كان ا
. األسئلة 11المشكلة، فإن سجل لوحة التحكم يعيد رسالة الخطأ "امتألت الذاكرة" )انظر "

 (. 17رقم  "المتداولة
 

قم بتغيير سطراألوامر في اختصار سطح  Windowsالذاكرة في نظام تشغيل ولحل مشكالت 
 المكتب )انقر على الزر األيمن بالفأرة واختر خصائص( في االمتداد التالي:

 
C:\Martus\bin\java.exe -Xms512m -Xmx1024m -jar C:\Martus\martus.jar 

 
ختصار الذي تم تحديثه لبدء ، ثم انقر مرتين على االموافقاحفظه عن طريق النقر على 

 .Martusتشغيل 
 

(,فيجب عليك فعل ما DMG)إذا تم تثبيته مع  Macلحل مشكالت الذاكرة في نظام تشغيل 
 يلي:

  انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة برنامجMartus  ملف التطبيق(، واختر "إظهار(
 محتويات الحزمة"، وانقر نقًرا مزدوًجا على مجلد المحتويات

  انقر بزر الماوس األيمن علىinfo.plist  واختر فتح باستخدام.  إذا رأيتTextEdit  في
القائمة، فاختره؛ وخالف ذلك، حدد "أخرى" وسيتم فتح مجلد التطبيقات ويمكنك 

 .  اضغط فتح.TextEditالتمرير ألسفل لتحديد 

   :نحو األسفل، يجب أن ترى شيًئا يشبه هذا 
<key>JVMOptions</key> 

<array> 
<string>-Xms256m</string> 
<string>-Xmx512m</string> 

  قم بتغيير“-Xms256m ” إلى“-Xms512m ” و“-Xmx512m ” إلى“-Xmx1024m  ”
 حتى يشبه الشكل العام الصيغة التالية: 

  <key>JVMOptions</key> 
  <array> 
  <string>-Xms512m</string> 
  <string>-Xmx1024m</string> 
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 غلق الملف، واحفظ التغييرات إذا طُلب منك ذلك.  وأغلق مجلد المحتويات. أ 
  تأكد من أن وحدة التحكم قيد التشغيل، ثم اضغط مرتين على أيقونةMartus  ملف(

app. لتشغيل )Martus. 
 

بالحصول على ذاكرة أكبر مقارنًة بما يحدث بشكل افتراضي عند  Martusهذا سيسمح لبرنامج 
لك يعمل على تفعيل الدخول بحيث يمكن التعرف على أي مشكلة إن ُوجدت. إن تثبيته وكذ

( هي مجرد اقتراحات، لكن أفضل قيمة تعتمد على إعداد 1024و  512قيم مفاتيح الذاكرة )
الكمبيوتر الخاص بك لكي يمكن أن تستغل هذه اإلعدادات على أحسن وجه. ولتوصية أكثر 

قد  RAMيوتر الخاص بك )كم من الذاكرة والذاكرة العشوائية تحديًدا، أرسل معلومات عن الكمب
. وفي help@martus.orgتم تثبيته وما حجم مساحة ملف ترحيل الصفحات المتاحة، إلخ( إلى 

، يمكنك العثور على هذه المعلومات عن طريق اختيار ابدأ < برامج < Windowsنظام تشغيل 
اذهب إلى قائمة  Macملحقات < أدوات النظام < معلومات النظام.  أما في نظام تشغيل 

Apple  عن نظام تشغيل >Mac  هذا < مزيد من المعلومات < تقرير النظام < األجهزة )هذه
 هي النظرة العامة عن الجهاز(. وإذا كان ملف ترحيل الصفحات صغيًرا، فقد ترغب في زيادته.

 
d) ضافية لتسريع تحميل وتوجد طريقة إMartus  واالنتقال إليه عندما يكون للحساب عدد كبير من

عند  Martusعلى عدم تصنيف النشرات في مجلداتك في  Martusالنشرات.  يمكن أن تضبط 
تحميلهم في البداية )ألن التصنيف قد يستغرق وقًتا كثيًرا مع العديد من النشرات.(  ويمكنك 

ان العمود في قائمة معاينة النشرة لتصنيف المجلد إذا أردت، لكن دائًما أن تنقر فوق عنو
.  ولضبط Martusتضمين هذا الخيار سيوفر وقًتا عند البدء وعند الدخول إلى مجلدات جديدة في 

Martus  لتشغيل هذا الخيار في نظام تشغيلWindows  قم بتغيير سطراألوامر في اختصار
 ن بالفأرة واختر خصائص( في االمتداد التالي:سطح المكتب )انقر على الزر األيم

 
C:\Martus\bin\java.exe-jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted 

 
احفظه عن طريق النقر على موافق، ثم انقر مرتين على االختصار الذي تم تحديثه لبدء تشغيل 

Martus. 
 

)إذا تم تثبيته مع  Macفي مجلدات غير مصنفة في نظام تشغيل  Martusلتشغيل 
DMG:فيجب عليك فعل ما يلي,) 
  انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة برنامجMartus  ملف التطبيق(، واختر "إظهار(

 محتويات الحزمة"، وانقر نقًرا مزدوًجا على مجلد المحتويات

  انقر بزر الماوس األيمن علىinfo.plist  واختر فتح باستخدام.  إذا رأيتTextEdit ي ف
القائمة، فاختره؛ وخالف ذلك، حدد "أخرى" وسيتم فتح مجلد التطبيقات ويمكنك 

 .  اضغط فتح.TextEditالتمرير ألسفل لتحديد 
   :نحو األسفل، يجب أن ترى شيًئا يشبه هذا 

<key>JVMArguments</key> 
     <array> 

 أضف "<string>--folders-unsorted</string>"   لكي تشابه 
<key>JVMArguments</key> 

            <string>--folders-unsorted</string> 
            <array> 

  .أغلق الملف، واحفظ التغييرات إذا طُلب منك ذلك.  وأغلق مجلد المحتويات 
  انقر نقًرا مزدوًجا على أيقونة برنامجMartus  ملف التطبيق( لتشغيل(Martus. 

 
ت الذاكرة والمجلدات غير المصنفة في العنصرين ب( و ت( أعاله يمكنك الجمع بين خيارا مالحظة:

، فإن Windowsلتسريع التحميل بصورة أكبر إذا رغبت.  إذا أردت فعل هذا األمر في نظام تشغيل 
 في اختصار سطح المكتب سيشبه ما يلي: Martusأوامر 

 
C:\Martus\bin\java.exe -Xms512m -Xmx1024m -jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted 

 

mailto:help@martus.org
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على سطح مكتبي أو في قائمة ابدأ. كيف أبدأ  Martusليس لدي اختصار لبرنامج  .13
 ؟Martusبرنامج 

. أو Martusوالتي يمكنك استخدامها لتشغيل  Martusدائًما بتثبيت اختصار في دليل  Martusيقوم 
 استخدم إحدى الطرق التالية بناًء على نظام تشغيلك:

 
 ، واكتب:Martus، ثم قم بتغيير دليل DOS، افتح إطار Windowsم تشغيل في نظا

 
C:\Martus\bin\javaw.exe -jar C:\Martus\martus.jar 

 
 . Martusلتشغيل 

 
 , Mac في نظام التشغيل

a)  إذا كان ملفDMG  الذي قمت بتثبيته ال زال قيد التحميل/االستخراج على جهازك، فانقر عليه
 Martus (.app .)ت "األجهزة" في الباحث(، ثم انقر مرتين على ملف أيقونة )يمكن أن يظهر تح

b)  إذا لم يكن ملفDMG .محماًل، فانقر مرتين عليه، ثم اتبع الخطوة المذكورة أعاله 
 

ل برنامج Linux تشغيل نظام في  من سطر تربيط األوامر، بكتابة Martus, شغ ِّ
 

java -jar <Martus program directory>/martus.jar 
 

 " على سبيل المثال.أ. التثبيت2من القسم " Linuxانظر جزء نظام 
 

 ببطء. Martusيظهر مربع حوار الترحيب في  .14
طبًقا لنوع نظام تشغيل الكمبيوتر، قد يكون هناك تأخير لعدة ثوان بين الوقت الذي تنقر فيه مرتين 

. يعتمد الوقت الذي يستغرقه الترحيبومربع حوار  Martusوظهور شاشة شعار  Martusلى أيقونة ع
 بالضبط على سرعة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

 
هل يمكنني تخصيص شاشتي من خالل إجراء تغييرات في األلوان أو حفظ تغييرات  .15

 في تخطيط الشاشة؟
 Martusع التغييرات في تخطيط الشاشة رغم أن ، ال يمكنك حفظ جميMartusفي هذا اإلصدار من 

يتذكر بعض اإلعدادات الموجودة على جهاز كمبيوتر معين )مثل تصنيف أعمدة قائمة معاينة 
يستخدم  Martusفإن  Mac  أو Windowsالنشرة(. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم نظام تشغيل 

ام التشغيل الخاص بك سيؤثر ذلك حتًما ألوان النظام الخاص بك. لذا إذا قمت بتغيير مخطط ألوان نظ
، فانقر بالزر Windows. لتغيير نظام األلوان التي يستخدمها نظام تشغيل Martusعلى شكل 

)خصائص(، ثم انقر على عالمة تبويب  Properties، واختر  Windowsاأليمن على سطح مكتب 
Appearance  .المظهر(. ثم اختر مخطط األلوان الذي تفضله( 

 
" أ. تخصيص حقول النشرات10كنك تخصيص حقول النشرات التي تقوم بإنشائها كذلك. انظر "يم

 مزيد من المعلومات.
 

 تظهر النوافذ باللون الرمادي دون ظهور أي نص.   Martusعند تشغيل  .16
غل الفيديو لديك. حاول تثبيت تحديث لبرنامج تشغيل الفيديو قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة بمش

الذي قد يكون متوفًرا في موقع ويب الشركة المصنعة. إن لم تستطع الوصول إلى برنامج تشغيل 
)بداًل  256الستخدام ألوان  Martusُمحدَّث أو ما زلت تواجه هذه المشكلة، فحاول تهيئة خصائص 

 Control Panelأسفل  256، أو الستخدام ألوان Windows XPام بت( في نظ 32أو  16من ألوان 
Display Settings  إعدادات عرض لوحة التحكم( في أنظمة تشغيل(Windows  األقدم من

Windows XP وكخيار بديل، قد يكون بإمكانك إصالح المشكلة بتقليص تسريع إعدادات الرسوم .
من المساعدة أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  لبرنامج تشغيل الفيديو.  للحصول على المزيد

help@martus.org . 
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 ؟. كيف أعرف ماذا يجري بالضبطMartusأرى سلوًكا غير متوقع في  .17
. Martusستجد أدناه تعليمات فتح "سجل وحدة التحكم" الذي يعرض معلومات إضافية عندما يعمل 

 ومة مفيدة لنا في تشخيص المشكالت.وتعد هذه المعل
 

لكي تقوم دائًما بتشغيل "سجل وحدة التحكم"، انقر مرتين على  ،Windowsفي نظام التشغيل 
الموجودة على سطح المكتب، وحدد "خصائص"، وحدد عالمة تبويب "اختصارات"،  Martusأيقونة 

افق.  يمكنك أيًضا إنشاء في سطر األوامر الهدف وانقر فوق مو” javaw.exe“" من Wواحذف "
االفتراضي على سطح المكتب لكي تعمل وحدة التحكم عند النقر  Martusنسخة من اختصار 

عليها، لكن يرجى مالحظة أنه في حال قيامك بهذا األمر، فإن نسخة االختصار لن يتم إزالتها عند 
 ، والذي قد يكون ألسباب تتعلق باألمان.Martusإلغاء تثبيت 

 
على سطح  Martusعن طريق النقر مرتين على أيقونة  Martusار آخر بداًل من تشغيل ويوجد خي

)ابدأ(، ثم اكتب النص التالي لتشغيل  Start)تشغيل( من قائمة  Runالمكتب، وهو أن تختار 
Martus : 

 
C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar  

 
ر مرتين على االختصار الذي تم تحديثه لبدء تشغيل احفظه عن طريق النقر على موافق، ثم انق

Martus. 
 

وأرسلها بالبريد  Martusقد بتدوين رسائل سجل وحدة التحكم التي تتلقاها أثنا العمل في 
ني برجاء ..  لنسخ ولصق رسائل وحدة التحكم إلى بريد إليكتروhelp@martus.orgإلى  اإللكتروني 

 اتباع التالي:  

  انقر بزر الماوس األيمن على عنوان النافذة الزرقاء على أعلى نافذة سجل وحدة التحكم. اختر
"تحرير" من القائمة التي تظهر. )يوجد خيار "تحرير" أسفل خيار "إغالق" في القائمة، لذا احذر 

 .(Martusإلى الخروج من  كي ال يتم إغالق نافذة سجل وحدة التحكم دون قصد والذي سيؤدي
  وهذا بدوره سيقوم تمييز نص سجل وحدة التحكم  -اختر "تحديد الكل" من القائمة الالحقة

 باللون األبيض.

  ثم اضغط على زر "إدخال" على لوحة المفاتيح. وهذا سيؤدي إلى نسخ محتويات سجل وحدة
 التحكم إلى "الذاكرة المؤقتة" في الكمبيوتر.

 ات باستخدام زر قم بلصق المحتويCtrl  وV  أو بالنقر بزر الفأرة األيمن واختيار "لصق"، سواء
بصورة مباشرة إلى البريد اإللكتروني أو إلى ملف باستخدام محرر النصوص الذي ترفقه بالبريد 

 .help@martus.orgاإللكتروني إلى 
 

 مشكالت أي تشخيص على تساعدك سوف والتي Martus تشغيل أثناء إضافية معلومات لعرض
 : إطار المحطة اإلضافية فتح يمكنك، Mac OSX تشغيل نظام في

f) ( انقر بزر الفأرة األيمن علىcmd  ملف )نقرة +Martus.app .إلظهار قائمة السياق المنبثقة 
g) ".من قائمة السياق اختر "عرض محتويات الحزمة 
h) ستعراض مجلد "المحتويات".سيغير الباحث العروض ال 
i) /اذهب إلى محتوياتMacOs. 
j) " انقر مرتين علىJavaAppLauncher" 
 

 سيؤدي هذا إلى بدء نافذة محطة طرفية جديدة تحتوي على مخرج وحدة التحكم. 
وأثناء استمرار تشغيل نافذة المحطة الطرفية ستظهر معلومات استكشاف األخطاء وإصالحها 

هناك. يمكن نسخ النص من نافذة المحطة الطرفية ولصقها في بريد  Martusوتسجيل الدخول من 
 .help@martus.orgإلكتروني إلى 

 
ل برنامج Linuxفي نظام تشغيل   من سطر تربيط األوامر، بكتابة Martus, شغ ِّ

java -jar <Martus program directory>/martus.jar 
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 " على سبيل المثال.أ. التثبيت2من القسم " Linuxزء نظام انظر ج
 

وأرسلها بالبريد اإللكتروني إلى  Martusثم الحظ رسائل الخطأ التي تتلقاها أثناء العمل في 
help@martus.org . 

 
لم يساعدنا السجل في التعرف على المشكلة، فإن سبب المشكلة قد يكون ناتج عن تلف إذا 

. ولتحديد إن كان الخط التالف هو المسؤول عن Martusالخطوط. وقد يمنع تلف الخطوط بدء تشغيل 
مع سجل وحدة التحكم )راجع أعاله( وتحقق مما إذا كانت الكلمة  Martusالمشكلة، قم بتشغيل 

"fontهر في رسائل وحدة التحكم أم ال. إذا كان األمر هكذا، فمن الممكن أن تكون الخطوط " تظ
، قم بنسخ جميع Windowsالتالفة سببًا في المشكلة. إلصالح هذه المشكلة في نظام تشغيل 

إلى موقع مؤقت، ثم احذف جميع المحتويات من  C:\Windows\Fontsالمحتويات الموجودة في 
C:\Windows\Fonts . ثم انسخ جميع المحتويات مرة أخرى إلى المجلد من الموقع المؤقت. تؤدي

هذه العملية إلى إعادة تثبيت جميع الخطوط واكتشاف الخطوط التالفة. وبمجرد أن يتم تحديد 
 . C:\Windows\Fontsالخطوط التالفة، يمكنك حذفها يدويًا من 

 
  help@martus.orgنيًا إلى للحصول على المزيد من المساعدة أرسل بريًدا إلكترو

 
هل هناك حد لحجم النشرات أو المرفقات التي أريد إرسالها للخادم أو لعدد  .18

 النشرات التي أريد تخزينها عليه؟
دم ال. ال يوجد حاليًا حد لكمية البيانات أو عدد النشرات أو حجم المرفقات التي تريد إرسالها لخا

Martus ومع ذلك، من الممكن أن تتواجد حدود على بعض الخوادم بعينها في المستقبل. وإذا .
أرسلت مرفقات كبيرة جًدا )مثل الفيديو( إلى الخادم فُيرجى إدراك أن ذلك سيستغرق وقًتا أطول 

  من إرسال كميات أصغر من البيانات. 
 

 الخاصة؟ هل يمكن أن يشاركني زميل في االطالع على بياناتي .19
نعم. يمكنك مشاركة بياناتك مع أي من جهات االتصال التي أضفتها إلى حسابك. إلنشاء جهة 

 "ح. مشاركة البياناتك الخاصة مع جهات االتصال9اتصال، اتبع التعليمات في "
 

 بلغة مختلفة؟  Martusي الحصول على دليل مستخدم هل يمكنن .21
نعم. في الواقع، من المحتمل أن يكون لديك بالفعل إصدارات متعددة على الكمبيوتر الخاص بك. 

، يتم تثبيت جميع إصدارات اللغات الخاصة بدليل المستخدم ودليل بدء Martusعندما تقوم بتثبيت 
.  كما تتوفر في Martus\Docsيل التشغيل السريع الموجودة حاليًا في دل
https://www.martus.org/downloads  ويمكنك زيارة هذا الموقع لترى إن كانت تتوفر إصدارات

َزم لغوية في هذه الصفحة ذاتها على موقع الويب الخاص  لغات جديدة أم ال. وكذلك، قد تتوفر حِّ
. ويمكن أن تحتوي الحزمة اللغوية على إصدارات ُمحد ثة من ترجمة واجهة Martusج ببرنام

 التمهيدي الملف , والسريع البدء دليل , والمستخدم دليل و Martus Clientمستخدم برنامج 
 ( والمساعدة الموجودة داخل البرنامج بلغة معينة.Martus)والذي يوضح التحديثات بين إصدارات 

 
رؤية جميع النصوص الموجودة في القوائم المنسدلة في اإلصدار ال أستطيع  .21

و/أو يظهر النص العربي في عناوين األعمدة على األيسر  Martusالعربي من 
 ؟مضبوطًا. كيف يمكنني إصالح هذا
، فإن نص القوائم Windows XPفي نظام تشغيل  Martusعندما تقوم بتشغيل اإلصدار العربي من 

اوين األعمدة قد ال يتم محاذاته بصورة صحيحة. لكي ترى النص كما تتوقع، اضبط المنسدلة و/أو عن
Windows  على عرض عناصر واجهة المستخدم في "نمطWindows ( "الكالسيكيWindows 

classic style من قائمة .)Start  ابدأ( اختر(Settings  < )إعدادات(Control Panel  .)لوحة التحكم(
)خصائص العرض(، انقر  Display Properties)عرض(. في مربع حوار  Display ثم انقر مرتين على

الكالسيكي( من  Windows)نمط  Windows Classic Style)المظهر(، واختر  Appearanceشريط 
 )نوافذ وأزرار(.  Windows And Buttonsقائمة 
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تقرير كيف يمكنني أن أجعل التشكيالت تظهر بشكل صحيح عندما أفتح نشرة أو  .22
Martus في تطبيق آخر؟ 

بعض مستعرضات الويب أو تطبيقات معالجة النصوص قد ال تُظهِّر التشكيالت بشكل صحيح في 
. ولضمان ظهور التشكيالت حدد ترميز Martusالنشرات أو ملفات التقارير التي تحفظها من 

ك في البرنامج، .  وإذا كنت ال تدري كيف تقوم بذلUTF-8 (Unicode)الخط/الحرف تحت تنسيق 
 للحصول على المساعدة.  help@martus.orgفُيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

 
 ؟أواجه مشاكل في االتصال بالخادم. ماذا ينبغي علي أن أفعل .23

تبار االتصال" بالخادم أن الخادم غير متاح أو يتعذر عليك االتصال به، فحاول أوالً "اخ Martusإذا أظهر 
)ليخبرك بنوع االتصال بالخادم(. والختبار االتصال بالخادم، افتح نافذة موجه األوامر في نظام 

Windows  أو النافذة الطرفية في نظام(Macواكتب ) 
ping server-ip-address  

مت بإدخاله الخاص بهذا الخادم هو نفس العنوان الذي ق server-ip-address)بحيث يكون عنوان 
 عند إعداد الخادم(، ثم اضغط على رجوع. 

 
الخادم )إلعالمك بالدليل بين الكمبيوتر الخاص بك والخادم.( ولتتبع دليل  "تتبع دليل"ثم حاول 

 ( واكتب Mac)أو النافذة الطرفية في نظام  Windowsالخادم، افتح نافذة موجه األوامر في نظام 
 tracert server-ip-address 
 اضغط على رجوع. ثم
 

قم بإرسال نتائج اختبار االتصال وتتبع الدليل التي تظهر على الكمبيوتر الخاص بك إلى 
help@martus.org و serverinfo@martus.orgل بالخادم من . تأكد من ذكر أنه يتعذر عليك االتصا

أخبرنا بوقت وتاريخ المحاولة )الرجاء تضمين منطقتك الزمنية(. سنقوم بتحديد  و Martusخالل 
 طبيعة المشكلة والعمل مع مسؤول الخادم على حلها.

  
أرى مربعات بدالً من النص في القوائم عند تشغيل اإلصدار النيبالي من برنامج  .24

Martus؟.  كيف يمكنني إصالح هذا 
أو اإلصدارات األحدث، يجب أن تُعرض الخطوط النيبالية تلقائيًا، وإذا  Martus 2.8سبة إلصدار بالن

 . help@martus.orgواجهت أي مشاكل في العرض، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 
 

 ة اإلصدار القديم أوالً؟إلى إصدار جديد. هل أحتاج إلزال Martusأريد ترقية برنامج  .25
فوق إصدار موجود بالفعل من البرنامج. وسوف ينبهك برنامج  Martusال بالطبع. يمكنك تثبيت 

دون أن تفقد أيًا من بياناتك، بما فيها النشرات أو  Martusلترقية  نعمالتثبيت بوجود إصدار قديم. انقر 
ج. 2ولمزيد من المعلومات يرجى مطالعة "معلومات الحساب أو تكوينات الخادم أو كلمات المرور. 

 ."فقط( Windows)نظام  Martusالترقية إلى إصدار جديد من 
 

 في الكمبيوتر المحمول الخاص بي بشكل بطيء إال إذا كان متصالً  Martusيعمل  .26
 بالكهرباء.

بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو بطاقات الرسومات بها تحتوي على إعدادات مصممة للحفاظ 
على طول حياة البطارية عندما تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير متصلة بالكهرباء وقد ال تقدم 

ع. راجع الوثائق حسب المتوق Martusهذه اإلعدادات ما يكفي من الطاقة الكهربائية لكي يعمل 
الخاصة بالكمبيوتر المحمول وبطاقات الرسومات للحصول على المزيد من المعلومات بشأن تغيير 

 . help@martus.orgاإلعدادات.  للحصول على مساعدة إضافية, يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 
 

، USBلمفتاح الدخول باستخدام محركات أقراص عندما أقوم بإجراء نسخ احتياطي  .27
 كمحركات أقراص مختلفة. فماذا يجري؟ Martusال يتعرف عليها 

)"محرك أقراص محمول"(، يحدد له نظام التشغيل حرف  USBعندما تقوم أوالً بإدخال محرك أقراص 
عثور على كل يتوقع ال Martusمحرك أقراص ويتم تعيين حرف محرك أقراص لكل محرك. لكن برنامج 

USB  في نفس المحرك. قبل النسخ االحتياطي للمفتاح المزدوج الخاص بك إلى محركات أقراص
USB .أعد تعيين حرف المحرك لكل محرك، بحيث يكونوا جميًعا متشابهين ، 
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 :Windowsإلعادة تعيين حرف محرك األقراص في نظام تشغيل 
 .USBالجديد في محرك/منفذ  USB. قم بإدخال 1
 . قم باختيار بدء >إعدادات > لوحة التحكم.2
 . انقر مرتين على األدوات اإلدارية، ثم إدارة الكمبيوتر.3
 . انقر فوق إدارة القرص. 4
 ، ثم اختر تغيير حرف المحرك والدالئل.USB. انقر بالزر األيمن على محرك أقراص 5
 . اختر حرف محرك األقراص الذي تريد تعيينه.6
 

، فابحث في مجلد USB, وال تستطيع العثور على موقع Macم نظام التشغيل إذا كنت تستخد
 .Macوحدات التخزين في الشاشة الرئيسية للقرص الصلب في نظام التشغيل 

  
، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى Linux و Mac OSللحصول على مساعدة إضافية بشأن أنظمة 

p@martus.orghel  
 

 .  Macعلى نظام التشغيل  Martusأواجه مشاكل في تشغيل  .28
 مثبتة على جهازك.   Javaوجود إصدارات غير متوافقة من قد تحدث المشكلة بسبب 

 الذي يتم تشغيله، افتح نافذة طرفية، واكتب: Javaللتأكد من إصدار 
 java –version 

 واضغط رجوع/دخول.  
 

–( Java8)المسمى أحيانًا   Java 1.8بإصدار  Martus، فيجب تشغيل Martus 4.5 اعتباًرا من إصدار
 للتعرف على المزيد بشأن هذا. ". بدء االستخدام2"في القسم  Macانظر متطلبات نظام  –
 

 https://www.martus.org/downloads)في  Martusانظر اإلصدارات السابقة من دليل مستخدم 
 .Martusللحصول على تعليمات عن اإلصدارات السابقة من برنامج 

 
, يرجى إرسال بريد Macعلى نظام  Martusللحصول على المساعدة بشأن تشغيل برنامج 

 .help@martus.orgإلكتروني إلى 
 

 أواصل فقد تكوينات جهة االتصال الخاصة بي. فماذا يجري؟ .29
كيلو للتخصيصات، ويجب أال تواجه  64قمنا بإزالة القيد الخاص بحجم الـ  ،Martus 3.2في إصدار 

رجى هذه المشكلة بعد اآلن. إذا كنت ال تزال تواجه فقد تكوينات جهة االتصال الخاصة بك، في
مع وصف تفصيلي للمهام التي كنت تقوم بها  help@martus.orgإرسال بريد إلكتروني على 

في هذا الوقت، مع أي رسائل موجودة في سجل وحدة التحكم الخاصة ببرنامج  Martusباستخدام 
Martus للحصول على إرشادات حول كيفية  17، السؤال رقم ". األسئلة المتداولة11")راجع القسم

 .(Martusتشغيل سجل وحدة التحكم مع 
 

، بحيث يستطيع Linuxعلى نظام تشغيل  Martusكيف يمكنني تثبيت برنامج   .31
 العديد من مستخدمي الكمبيوتر الوصول إليه؟

فقط باستخدام  "أ. التثبيت2"الموجودة في القسم  Linuxثبيت العادية لنظام تسمح تعليمات الت
على كمبيوتر  Martusمن قبل المستخدم الذي ثبته. يمكنك أيًضا تثبيت برنامج  Martusبرنامج 
Linuxًرا على تشغيله. إذا قمت بذلك، فيجب أن ، بحيث يكون أي مستخدم على هذا الكمبيوتر قاد

" في martusببساطة عن طريق كتابة " Martusيكون أي مستخدم قادًرا على تشغيل برنامج 
سطر األوامر، من أي دليل. يمكن لكل مستخدم أيًضا إنشاء مشغ ل أو اسم مستعار في برمجة 

/usr/bin/martus إذا قمت بتثبيت برنامج .Martus  ًا لجميع المستخدمين، يمكن ليكون متاح
للبرنامج أن يكون أكثر أمًنا )ضد العبث(، لكنه ستكون هناك صعوبة كبيرة في محوه بسرعة، ولن 

 تستطيع ميزة "المسح" حذف التطبيق.
 

الحظ أن بيانات كل مستخدم ستظل تُخزن بشكل منفصل داخل الدليل الرئيسي للمستخدم: 
./~Martus/ 
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 لكن: "،أ. التثبيت2" بالقسم Linux نظام جزء في كما نفسها هي تالتثبي خطوات تكون سوف
 

a. " سوف تحتاج إلى امتيازات الجذر. ونوصي باستخدام األمرsudo لكن يمكنك بدالً من ذلك ،"
 تسجيل الدخول مباشرة باعتبارك المستخدم الجذر.

b. ل برنامج عند اختيار >دليMartus اختر دلياًل عالميًا قابالً للقراءة مثل ,>
/usr/share/java/martus 

c. " عند استخدام أمرsudo( فيجب أن تكون األوامر التي تكتب البيانات ،"mkdir, unzip, 
echo, chmod" متبوعة بأمر )sudo:على سبيل المثال ." 

sudo mkdir -p /usr/share/java/martus 
 

d. فانسخها إلى "أ. التثبيت2"البرمجة حسب ما هو موصوف في القسم  بعد إنشاء ,
/usr/bin على افتراض أنك تستخدم األمر( مثل ,sudo:) 

sudo cp martus /usr/bin 
 

ل بريد , يرجى إرساLinuxفي نظام  Martusللحصول على مساعدة إضافية بشأن تشغيل 
 . help@martus.orgإلكتروني إلى 

 
فردي لالختبار والتدريب ولن أقوم بإنشاء نشرات  Martusقمت بإنشاء حساب  .31

تتضمن بيانات صحيحة باستخدام هذا الحساب. كيف يمكنني أن أجعل مسؤولي 
 الخادم على دراية بهذا األمر؟

بإظهار شاشة  Martus. وسيقوم برنامج  حسابي تفاصيل عرض<  ماتالتعلياذهب إلى 
تعرض معلومات الحساب المختلفة، بما في ذلك، رمز عام مكون من مجموعات مكونة من أرقام 

حساب  , مع إعالمنا أنهhelp@martus.orgرباعية. يرجى إرسال معلومات هذا الرمز العام إلى 
 اختبار.  

 
 بسجل وحدة التحكم، لكن يبدو أنه متوقف. فماذا يجري؟  Martusأقوم بتشغيل  .32

 راجع) ". األسئلة المتداولة11"، إذا قمت بالنقر فوق سجل وحدة التحكم Windowsفي نظام 
للمزيد من المعلومات(، يمكن أن يتسبب ذلك  17 "، السؤال رقم. األسئلة المتداولة11القسم "
بتعليق العملية. عندما يحدث هذا األمر، سترى كلمة "تحديد" عند بداية عنوان  Windowsفي قيام 

"بإلغاء تحديد" وحدة التحكم، انقر بزر الماوس نافذة وحدة التحكم أو شريط العنوان. لكي تقوم 
يجب أن يؤدي ذلك إلى اختفاء رسالة "تحديد" الموجودة في  –األيمن في مربع نص وحدة التحكم 

عنوان النافذة. لتجنب حدوث هذا األمر في المستقبل، انقر بزر الماوس األيمن على شريط عنوان 
بويب "خيارات"، وقم بإلغاء تحديد "وضع التحرير وحدة التحكم، وحدد "خصائص" وحدد عالمة الت

 السريع". عند الضغط على "موافق"، اختر "تعديل اختصار بدء تشغيل هذه النافذة".
 

.  كيف يمكنني Martus، لكن ال يمكنني العثور على نافذة Martusأقوم بتشغيل  .33
 العثور عليه?

 Altيًا خلف إحداها. اضغط على الزرين مختف Martusفي حالة وجود برامج أخرى مفتوحة، قد يكون 
+ Tab  للتمرير بين رموز التطبيقات المختلفة الموجودة قيد التشغيل بما فيهاMartus يؤدي تحرير .
 إلى إظهاره على الشاشة. Martusعند التواجد عند رمز  Tabو Altالزرين 

 
رؤوس باللغة العربية، لكن النص العربي الموجود في  Martusأقوم بتشغيل  .34

 األعمدة يظهر من اليسار. كيف يمكنني إصالح هذا?
 للحصول على مزيد من المعلومات. 21السؤال رقم  ",. األسئلة المتداولة11"القسم راجع 

 
ر السحب غي Martusهل هناك طريقة أخرى لتشفير ملفات النشرات خارج برنامج  .35

 إلى سطح المكتب؟
 للحصول على مزيد من المعلومات. "ط. تصدير بيانات النشرات6"راجع القسم 
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أريد ترقية التخصيص إلى نسخة جديدة من بعض النشرات التي قد أُدخلت بها  .36
أن هذه التغييرات قد تفسد شيًئا ما.  ماذا علي أن البيانات بالفعل، لكني قلق من 

 أفعل لتجنب أي مشاكل؟
ببذل قصارى جهده لترقية البيانات المنسقة  Martusعندما تقوم بتغيير التخصيصات، يقوم برنامج 

القديمة إلى التخصيص الجديد إذا قمت بإنشاء إصدار جديد من النشرات باستخدام التخصيص 
إضافة حقول جديدة تماًما، لكن لم تغير أي من الحقول القديمة، فإن اإلصدار القديم.  إذا قمت ب

الجديد من النشرة سيكون به كافة الحقول القديمة المملؤة كما كانت في اإلصدار السابق، 
وستكون الحقول الجديدة فارغة ويمكنك ملؤها. إذا قمت بحذف حقول، فلن يحتوي اإلصدار الجديد 

الحقول، لكن يمكنك العودة لرؤية الحقول المحذوفة في اإلصدار السابق إذا  من النشرة على تلك
في قسم  النشرة تفاصيلبدالً من مسودة )عن طريق الضغط على زر  مختومةكانت نشرة 

الرأسية من النشرة( ونسخ أي معلومات من اإلصدار القديم إلى حقل مختلف في اإلصدار الجديد 
 إذا رغبت في ذلك.  

 
ن تكون حذًرا جًدا عند إجراء تغييرات على تعريفات التخصيص للحقول القديمة.  إذا حافظت عليك أ

قادًرا على نقل البيانات  Martusعلى نفس العالمة والتسمية، وغيرت نوع الحقل، فقد يكون برنامج 
 القديمة إلى نوع الحقل الجديد، لكن ليس في جميع الحاالت.  على سبيل المثال، 

 إذا قمت ب( تغيير نوع الحقل منDROPDOWN( إلى )STRING فسيتم نقل البيانات من هنا ،)
 إلى هناك، ولكن  

 ( إذا قمت بالتغيير منSTRING( إلى )DATERANGE .فسيتم فقدان البيانات ،) 
 ( إذا قمت بالتغيير منDATE( إلى )DATERANGE فسيتم نقل البيانات الخاصة بك، ولكن ،) 
  إذا قمت بالتغيير من(DATERANGE( إلى )DATE فسوف تفقد تاريخ االنتهاء من البيانات ،)

 السابقة. 
 

( لقواعد إضافية تتعلق بتعديل خيارات/قيم القائمة المنسدلة DROPDOWN( و)GRIDتخضع حقول )
 وأعمدة الشبكة. في حالة  

 اك. لكن إضافة خيارات/قيم إلى قائمة منسدلة، فسيتم نقل البيانات القديمة من هنا إلى هن 
  إذا قمت بتعديل أو حذف خيار/قيمة، فإن جميع النشرات المحددة بهذا الخيار ستفقد تلك

 البيانات. 

  إذا كنت ترغب في إضافة أعمدة إلى شبكة، فيرجى التأكد من القيام بذلك في نهاية تعريف
ر الجديد من الشبكة القديمة، وليس في الوسط، وإال فلن يتم نقل البيانات القديمة إلى اإلصدا

 النشرة. 
 

إذا قمت بتغيير الحقول وتم فقد البيانات القديمة في اإلصدار الجديد نتيجة لذلك، فيرجى مالحظة 
بدالً من  مختومةأن بمقدورك العودة لرؤية البيانات المحذوفة في اإلصدار السابق إذا كانت نشرة 

سية من النشرة( ، ونسخ أي في جزء الرأ النشرة تفاصيلمسودة ) عن طريق الضغط على زر 
 معلومات من اإلصدار القديم إلى حقل مختلف في اإلصدار الجديد إذا رغبت في ذلك. 

 
في هذا اإلصدار، إذا كنت ترغب في تغيير عدد المستويات في الحقل القائمة المنسدلة المعنون 

أيًضا تغيير حقل العالمة "االختيارات القابلة إلعادة االستخدام" عند ترقية تخصيص ما، فيجب عليك 
و/أو التسمية، بحيث تكون أكثر تميًزا بسهولة عن بعضها البعض في البحث واإلبالغ.  إذا لم تقم 
بذلك، قد تكون نتائج البحث/اإلبالغ مشوشة نظًرا ألن الحقول التي تحمل نفس العالمة/التسمية 

 من المستويات.  سيتم التعامل معها بشكل مختلف ألن كال منها يحمل عدد مختلف
 

إذا قمت بتحديث القيمة االفتراضية لحقل ما، فيرجى مالحظة أنه سيتم فقط تطبيق القيمة 
االفتراضية الجديدة عند إنشاء نشرة جديدة، وليس عند إنشاء إصدار جديد من النشرة، بحيث مهما 

 كانت قيمة الحقل في اإلصدار السابق فستظل على حالها ولن يتم استبدالها.  
 

بشكل عام إذا قمت بإجراء تغييرات على التخصيص الخاص بك، فيرجى التأكد من اختبار نقل 
 البيانات باستخدام نشرة اختبار.  
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 يبدو وكأن إحدى الخاليا التي أدخلتها في الشبكة لم تُحفظ.  فكيف يحدث هذا؟ .37
مشكلة وإذا واجهت أي  أو اإلصدارات األحدث، فال يجب أن يمثل ذلك Martus 3.5بالنسبة لإلصدار 

 help@martus.orgمشاكل في العرض، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 
 

، هل يبقى مشفًرا أو هل يستطيع Martusإذا فتحت ملًفا مرفًقا لنشرة في برنامج  .38
 ؟شخص ما يتصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بي قراءته بطريقة أو بأخرى

، تكون مشفرة، بحيث ال أحد سواك يستطيع Martusعندما يتم تخزين المرفقات في نشرات 
بحيث يقوم برنامج آخر بتحميله )على  Martusقراءتها.  ومع ذلك، عند فتح ملف مرفق في نشرة 

(، يقوم نظام التشغيل في الكمبيوتر الخاص بك بإنشاء Microsoft Wordسبيل المثال مستند في 
ؤقتة من الملف غير مشفرة، وعادة ما يتم حفظ هذا الملف في القرص الصلب في دليل نسخة م

 الملفات المؤقتة القياسي لنظام التشغيل الخاص بك )على سبيل المثال 
"C:\Documents and Settings\your-user-name\Local Settings\Temp"  فيWindows XP أو )
/“tmp ” ألنظمة تشغيلMac و Linuxذا كنت تشعر بالقلق من أن يري أي شخص هذه .  إ

الملفات، فيجب على األقل حذفها وإفراغ سلة المهمالت منها )فهذا سوف يجعلها بعيدة عن رؤية 
معظم المستخدمين، لكن المستخدمين المتطورين يمكنهم إيجاد المحتوى من خالل القيام ببعض 

ق" إلكترونية للملفات ) على سبيل المثال األعمال(، لكن أفضل من هذا كله استخدام "آلة تمزي
http://www.fileshredder.org/  أوWindows ألية ملفات برنامج )Martus  في دليل الملفات

في دليل الملفات المؤقتة بأسماء استناًدا إلى  Martusالمؤقتة.  وسيتم تسمية ملفات برنامج 
في برنامج  Interview.doc. على سبيل المثال، ملف اسمه Martusلمرفق في برنامج اسم ا

Martus  قد يظهر باسمInterview23424.doc  في دليل الملفات المؤقتة.  وهذا قد ال يعمل مع
جميع أنظمة التشغيل، لكن إذا لم تتمكن من العثور على دليل الملفات المؤقتة، فيمكنك محاولة 

، ثم حفظه باسم مختلف حتى تتمكن من رؤية مكان تخزين النسخة Martusي برنامج فتح الملف ف
 الحالية من الملف. 

 
فكيف  -قبل التوقف المؤقت لألمان Martusأود تغيير عدد الدقائق التي ينتظرها  .39

 يمكنني فعل هذا؟    
ما تريد، بدالً عند عدم وجود أي نشاط لتكون طويلة حسب Martusيمكنك تغيير طول مهلة برنامج 

دقائق.  باإلضافة إلى توفير مزيد من األمان إذا كنت تعمل  10من المهلة االفتراضية الدائمة البالغة 
في مكان عام أو على جهاز كمبيوتر مشترك وتريد تقصير المهلة على بضع دقائق فقط، فيمكنك 

الخادم )من خالل ضبط  أيًضا تحسين أداء عمليات التشغيل الطويلة )مثل استرجاع النشرات من
المهلة على قدر أطول من الوقت إذا كنت تعمل في مكان آمن.  وُيسمح بأطوال ُمَهل مختلفة من 

-.  والمعلمة هي "Martusخالل ضبط إحدى المعلمات في سطر أوامر المستخدم لتشغيل برنامج 
المثال، لضبط طول  أي عدد من الدقائق.  على سبيل X"، حيث يمكن أن يكون Xالدقائق=-المهلة-

دقائق  5لتكون دائًما  Windowsيعمل على كمبيوتر بنظام تشغيل  Martusالمهلة لبرنامج 
للحصول على مستوى أعلى من األمان، قم بتغيير سطر األمر في اختصار قائمة سطح المكتب 

 )انقر بزر الماوس األيمن واختر خصائص( إلى ما يلي: 
 

C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar --timeout-minutes=5 
 

دقائق  5لتكون دائًما  Martus, لضبط طول المهلة لبرنامج Macعلى  DMGبالنسبة لوضع تثبيت 
 للحصول على مستوى أعلى من األمان، قم بما يلي:

  انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة برنامجMartus  ملف التطبيق(، واختر "إظهار محتويات(
 الحزمة"، وانقر نقًرا مزدوًجا على مجلد المحتويات

  انقر بزر الماوس األيمن علىinfo.plist  واختر فتح باستخدام.  إذا رأيتTextEdit  ،في القائمة
فاختره؛ وخالف ذلك، حدد "أخرى" وسيتم فتح مجلد التطبيقات ويمكنك التمرير ألسفل لتحديد 

TextEdit.اضغط فتح  . 
 أن ترى شيًئا يشبه هذا:   نحو األسفل، يجب 

 <key>JVMArguments</key> 
        <array> 

  أضف<“string>--timeout-minutes=5</string ”>  :بحيث يشبه مثل 
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 <key>JVMArguments</key>  
        <string>--timeout-minutes=5</string> 
        <array> 

 لك.  وأغلق مجلد المحتويات. أغلق الملف، واحفظ التغييرات إذا طُلب منك ذ 
  انقر نقًرا مزدوًجا على أيقونة برنامجMartus  ملف التطبيق( لتشغيل(Martus. 
 

 .Martusيجب أن تشاهد طول المهلة الجديدة في وحدة تحكم برنامج 
 

)إذا  Macفي نظام تشغيل  Martusللحصول على إرشادات حول كيفية تغيير سطر أوامر برنامج 
" من دليل المستخدم أو أ. التثبيت2راجع القسم " Linux( أو CD/ISOت من ملفات قمت بالتثبي

 . help@martus.org أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى
 

خطوط سُتعرض باللغة البورمية، لكن ال يبدو أن ال Martusأريد استخدام برنامج  .41
 ?Martusبشكل صحيح.  كيف يمكنني عرض نص باللغة البورمية في برنامج 

أو اإلصدارات األحدث، يجب أن تُعرض الخطوط البورمية بشكل صحيح في  Martus 4.0في إصدار 
دون تطلب خطوات إضافية. إذا الحظت أي مشاكل في عرض الخطوط  Windowsنظام تشغيل 

ونظام التشغيل الذي تقوم  Martusحات أدناه، اعتماًدا على إصدار برنامج البورمية، راجع االقترا
بتشغيله. إذا لم يستطع أي من هذه االقتراحات إصالح مشاكل العرض البورمية, فيرجى إرسال 

 .help@martus.orgبريد إلكتروني إلى 
 

اإلصدارات األحدث، إذا الحظت أن الخطوط ال تُعرض بشكل صحيح أو  Martus 4.2بالنسبة لإلصدار 
من  Zawgyi-Oneفي أشرطة عنوان النافذة في أعلى كل شاشة، فقم بنسخ ملف خطوط 

CC:\Martus\lib\fonts\fallback  إلىWindows\Fonts folder:وقم بما يلي ، 

  بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows XP/Me 
i) ن على سطح المكتب واختر خصائصانقر بزر الماوس األيم 
ii) اختر عالمة تبويب المظهر 
iii) انقر فوق زر متقدم 
iv) "تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط 
v) " قم بتغيير الخطوط إلىZawgyi-One" 

  بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista/7 
i) انقر بزر الماوس األيمن على سطح المكتب واختر تخصيص 
ii) لنافذةاختر عالمة تبويب مظهر ولون ا 
iii) انقر فوق رابط أو زر متقدم 
iv) "تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط 
v) " قم بتغيير الخطوط إلىZawgyi-One" 

  بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 98/2000 
i) انقر بزر الماوس األيمن على سطح المكتب واختر خصائص 
ii) اختر عالمة تبويب المظهر 
iii) "تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط 
iv) ر الخطوط إلى "قم بتغييZawgyi-One" 

 
بلغة غير اللغة  Martusأو اإلصدارات األحدث, إذا كنت تشغل برنامج  Martus 4.2بالنسبة لإلصدار 

, تفضيالتال<  خياراتالالبورمية وتريد كتابة أو عرض البيانات البورمية في حقول النشرة، فاختر 
 Martus.  إذا كنت تشغل برنامج لبورميةا باللغة العرض و لإلدخال Zawgyi خطوط استخداموحدد 

ويجب تحديد  Zawgyiباللغة البورمية، فُيفترض أنك ستدخل نص/بيانات نشرة باستخدام خطوط 
تلقائيًا )فإذا لم تحدده، لن   البورمية باللغة والعرض اإلدخال في Zawgyi خطوط استخدام خيار

   تُعرض واجهة المستخدم بشكل صحيح باللغة البورمية(. 
 

أو اإلصدارات  Martus 4.2بعض المالحظات اإلضافية حول استخدام اللغة البورمية في برنامج 
 األحدث:

mailto:info@martus.org
mailto:help@martus.org
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)على سبيل المثال في النشرات أو في شاشة  Zawgyiإذا كنت قد أدخلت النص بالخطوط  •
(, ويبدأ الحقل بحرف غير معروض حتى تكتب حرًفا آخر، وتقوم بالنقر المزدوج للكتابة البحث

فوقه أو تحديد النص، فربما ال يمكن حذف الحرف األولي أو تحديده. نظًرا ألن هذا الحرف غير 
مرئي، فيمكن بعد ذلك أن يسبب مشاكل عند البحث أو اإلبالغ في هذا الحقل. ونقترح 

 استخدام مفتاح مسافة للخلف لحذف النص بدالً من النقر المزدوج.
 

، إذا الحظت أن الخطوط ال تُعرض بشكل صحيح في أشرطة 4.1أو  Martus 4.0بالنسبة لإلصدار 
من  Myazediعنوان النافذة في أعلى كل شاشة، قم بنسخ ملف خطوط 

CC:\Martus\lib\fonts\fallback  إلىWindows\Fonts folder )واتبع الخطوات الموجودة في ج ،
 أدناه:

 
 : Macللغة البورمية على نظام تشغيل أو إصدار أحدث با Martus 4.2إذا كنت تقوم بتشغيل برنامج 

انقر عليه نقًرا مزدوًجا  - Martus DMGداخل مجلد الخطوط في  Zawgyiابحث عن خطوط  .0
 لتثبيته.

 " في تطبيقات بارزة.Font Bookأو اكتب " الخطوط دفتر<  التطبيقافتح  .2
و في لوحة الخطوط وقم بتعطيلهما أ  Myanmar Sangam MN و Myanmar MNابحث عن  .3

 إزالتهما مًعا.
 بدالً من ذلك. Myazedi، ربما تود استخدام خطوط 4.1و Martus 4.0بالنسبة لإلصدار 

 
تسجيل كالعادة.  اختر اللغة البورمية من القائمة المنسدلة للغات في شاشة  Martusابدأ تشغيل 
اإلصدار الحالي  . إذا ظهرت لك رسالة تقول إن الترجمة قديمة وغير متوافقة معMartusالدخول في 

( متاحة على Martus-bur.mlp)Martusحزمة لغات  ، فتحقق لرؤية ما إذا كانت هناك Martusمن 
https://www.martus.org/downloads/#burmese وإذا كانت موجودة, فقم بتنزيلها ونسخها إلى ,

C:\Martus directory  وتشغيل برنامجMartus   .مرة ثانية 
 

، يمكنك 4.2باإلصدارات السابقة لـ  Martusبينما ال تستطيع كتابة نص باللغة البورمية في برنامج 
أو إرفاق صور ضوئية من النص البورمي الذي ال يمكن  Martusنسخ/لصق النص البورمي في حقول 

 عرضه داخل النشرات.  
 

باللغة الخميرية، لكن ال يبدو أن الخطوط سُتعرض  Martusرنامج أريد تشغيل ب .41
 ?Martusبشكل صحيح.  كيف يمكنني عرض نص خميري في برنامج 

أو اإلصدارات األحدث، يجب أن تُعرض الخطوط البورمية بشكل صحيح في  Martus 4.0في إصدار 
ط ال تُعرض بشكل صحيح دون تطلب خطوات إضافية. إذا الحظت أن الخطو Windowsنظام تشغيل 

من  KhmerOSفي أشرطة عنوان النافذة في أعلى كل شاشة، فقم بنسخ ملف خطوط 
CC:\Martus\lib\fonts\fallback  إلىWindows\Fonts folder )واتبع الخطوات الموجودة في هـ ،

 أدناه:
 

 Macنظام تشغيل  أو إصدار أحدث باللغة الخميرية على  Martus 4.0إذا كنت تقوم بتشغيل برنامج 
 Martusداخل مجلد خطوط  KhmerOSوالخطوط ال تُعرض بشكل صحيح, فيمكنك البحث عن خطوط 

DMG  )انقر نقًرا مزدوًجا عليه لتثبيته.   –)أو ملف مضغوط 
 

أو إصدار أحدث, فيرجى  4.0إذا كانت لديك أي مشاكل في عرض الخطوط الخميرية في إصدار 
 .help@martus.orgإرسال بريد إلكتروني على 

 
، سترى في السجل الموجود بالشاشة قائمة منسدلة صغيرة باللغات في Martusعند بدء برنامج 

الزاوية السفلى اليسرى. هذه القائمة تحتوي اآلن على الخطوط الخميرية كخيار. عند اختيارها، 
ض الترجمة الخميرية. يرجى مالحظة أنه في الترجمة الخميرية بعر Martusيجب أن يبدأ برنامج 

، لم يتم ترجمة بعض الوظائف الجديدة.  وستظهر العبارات التي تمت Martusالمتوفرة حاليًا لبرنامج 
ترجمتها باللغة الخميرية. وستظهر العبارات التي لم تتم ترجمتها باللغة اإلنجليزية بين أقواس )أي.  

يتم وضع ترجمات اللغة الخميرية غير المحدثة مع النص اإلنجليزي الحالي لبرنامج حولها. س>…<( 
Martus  بين أقواس، وإذا رأيت هذه األقواس في أي شاشات تستخدمها، نوصيك بالتحول إلى اللغة

https://www.martus.org/downloads/#burmese
https://www.martus.org/downloads/#burmese
mailto:help@martus.org
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اإلنجليزية، بحيث يكون لديك أحدث المبادئ التوجيهية حول كيفية استخدام البرنامج.  هذا مهم 
ي شاشات المساعدة )مثل التخصيص، البحث(، حيث ربما تمت إضافة وظائف جديدة، خصوًصا ف

 وربما تكون اإلرشادات القديمة مضللة أو ناقصة.  
 
a)  إذا الحظت أن الخطوط الخميرية ال تُعرض بشكل صحيح في أشرطة عنوان النافذة في أعلى

أعد تشغيل برنامج  ، وقم بالتالي ثمMartusكل شاشة، فيجب عليك الخروج من برنامج 
Martus. 

  بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows XP/Me 
  iانقر بزر الماوس األيمن على سطح المكتب واختر خصائص. 
  iiاختر عالمة تبويب المظهر . 
  iiiانقر فوق زر متقدم . 
  iv"تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط . 
  v قم بتغيير الخطوط إلى .“KhmerOS.ttf” 

 سبة ألنظمة التشغيل بالنWindows Vista/7 
  iانقر بزر الماوس األيمن على سطح المكتب واختر تخصيص. 
  iiاختر عالمة تبويب مظهر ولون النافذة . 
  iiiانقر فوق رابط أو زر متقدم . 
  iv"تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط . 
  v قم بتغيير الخطوط إلى .“KhmerOS.ttf” 

 ة التشغيل بالنسبة ألنظمWindows 98/2000 
  iانقر بزر الماوس األيمن على سطح المكتب واختر خصائص. 
  iiاختر عالمة تبويب المظهر . 
  iii"تحت "عنصر"، اختر "شريط عنوان نشط . 
  iv" قم بتغيير الخط إلى .KhmerOS.ttf" 

 
تسجيل لة للغات في شاشة كالعادة.  اختر اللغة الخميرية من القائمة المنسد Martusابدأ تشغيل 

. إذا ظهرت لك رسالة تقول إن الترجمة قديمة وغير متوافقة مع اإلصدار الحالي Martusفي الدخول 
متاحة على  Martus ((Martus-bur.mlp لغات حزمة ، فتحقق لرؤية ما إذا كانت هناكMartusمن 

//www.martus.org/downloads#khmerhttps: وإذا كانت موجودة, فقم بتنزيلها ونسخها إلى ,
C:\Martus directory  وتشغيل برنامجMartus .مرة ثانية 

 
 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. help@martus.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

 
، لكن ال يبدو أن الخطوط Martusباللغة البنغالية في برنامج  أريد إدخال نص .42

 ؟Martusسُتعرض بشكل صحيح.  كيف يمكنني عرض نص بنغالي في برنامج 
أو اإلصدارات األحدث، يجب أن تُعرض الخطوط البنغالية بشكل صحيح  Martus 4.0بالنسبة لإلصدار 
 Martusكنت تقوم بتشغيل برنامج  دون تطلب خطوات إضافية. إذا Windowsفي نظام تشغيل 

والخطوط ال تُعرض بشكل صحيح,  Macأو إصدار أحدث باللغة البنغالية على نظام تشغيل  4.0
انقر نقًرا  –)أو ملف مضغوط(  Martus DMGداخل مجلد خطوط  Rupaliيمكنك البحث عن خطوط 

 Martusبنغالية في إصدار مزدوًجا عليه لتثبيته.  إذا كانت لديك أي مشاكل في عرض الخطوط ال
 .help@martus.orgأو اإلصدارات األحدث منه, فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  4.0

 
بلغتي، تظهر رسالة تحذير تقول إن الترجمة  Martusعندما اختار تشغيل برنامج  .43

.  ماذا ينبغي Martusرنامج ليست محدثة وغير متوافقة مع اإلصدار الحالي لب
 ؟علي أن أفعل

بلغتك التي اخترت استخدامها، فهذا عادة  Martusإذا كانت هناك ترجمة لنسخة أقدم من برنامج 
ستكون بلغتك، لكن ستكون هناك بعض الوظائف الجديدة  Martusيعني أن معظم شاشات برنامج 

، كانت شاشات Martusرنة برقم إصدار برنامج غير مترجمة.  كلما كان رقم إصدار الترجمة حديًثا مقا
Martus  محدثة بلغتك بشكل كبير. سيتم وضع الترجمات التي تمت بلغتك، لكنها غير محدثة مع

(، وإذا رأيت هذه األقواس في أي >…< بين أقواس )أي.  Martusالنص اإلنجليزي الحالي لبرنامج 

https://www.martus.org/downloads#khmer
https://www.martus.org/downloads#khmer
mailto:help@martus.org
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ليزية، بحيث يكون لديك أحدث المبادئ شاشات تستخدمها، نوصيك بالتحول إلى اللغة اإلنج
التوجيهية حول كيفية استخدام البرنامج.  هذا مهم خصوًصا في شاشات المساعدة )مثل 

التخصيص، البحث(، حيث ربما تمت إضافة وظائف جديدة، وربما تكون اإلرشادات القديمة مضللة أو 
 ناقصة.

 
عن القادم مع البرنامج،  مختلف Javaباستخدام إصدار  Martusأود تشغيل برنامج  .44

 ؟فكيف يمكنني فعل ذلك
بينما  Windowsفي نظام تشغيل  Java8إصدار  Martusيشمل اإلصدار الحالي من برنامج 
 Martus.  يمكنك تشغيل هذه اإلصدارات السابقة لبرنامج Java6تضمنت اإلصدارات السابقة إصدار 

بجاجة إلى )على سبيل المثال، خطوط ( إذا كنت Java 1.8)المسمى أيًضا  Java8باستخدام 
محددة أو المساعدة إذا كنت تتلقى أخطاء استيراد عند التعامل مع الملفات الكبيرة جًدا(.  

 هي كما يلي:   Windowsاإلرشادات التي يجب القيام بها في نظام 
a)  قبل بدء تشغيلMartus قم بتنزيل إصدار أحدث من ,Java  على سبيل المثال(Java8متا ) ح

 الستخدامه من خالل القيام بالتالي: Martus( ووجه برنامج /http://www.java.com/enهنا: 
b)  انقر بزر الماوس األيمن على أيقونةMartus  على سطح المكتب، وحدد خصائص وحدد عالمة

 تبويب اختصار القائمة
 المستهدف بما يلي: استبدل ما هو موجود في سطر األمر

"C:\Program Files\Java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 

 المثبت:  Java8أو بما يوازيه اعتماًدا على إصدار 

"C:\where-you-installed-java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. help@martus.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

، سيتعين عليك إطالق Java, إذا كانت لديك إصدارات متعددة ومثبتة من Macفي نظام تشغيل 
-Commandالمستخدم. للعثور عليه، اضغط على  Javaلتغيير إصدار  Javaالمربع الحواري لتفضيالت 

Space " إلظهار بحثSpotlightواكتب "Java Preferences بمجرد فتحه، سترى مجموعتين من .
 Java. إذا كنت تريد تغيير إصدار Javaواألخرى لتطبيقات  Javaالتكوينات، إحداهما لمحلقات بريمج 

المستخدم افتراضيًا، حدد اإلصدار األحدث باستخدام إرشادات المربع الحواري، ثم أغلق شاشة 
على مساعدة إضافية, يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  .  للحصولJavaتفضيالت 

help@martus.org. 
 

 ؟إما على نشرات أقل أو أكثر من المتوقع.  ما سبب ذلك Martusيعثر  .45
ت ال يعثر على النشرة المتوقعة أو يعثر على نشرا Martusهناك العديد من األسباب التي قد تجعل 

 غير متوقعة.  

a)  بحسب الوضع االفتراضي، يبحث برنامجMartus  جميع إصدارات كل نشرة. وفي حالة عدم رؤية
، فربما البحث نتائجمصطلحات/تواريخ البحث في اإلصدار النهائي من النشرة المعروضة في مجلد 

السابقة بالنقر تكون معاييرك قد تطابقت مع إصدار أقدم للنشرة.  ويمكن الوصول إلى اإلصدارات 
, حدد فقط النشرات إصدارات أحدثأعلى النشرة.  للبحث عن  …النشرات تفاصيلفوق الزر 
 . البحثفي المربع الحواري  النشرات إصدارات أحدث عن فقط البحث

b)    بحسب الوضع االفتراضي، يبحث برنامجMartus  )جميع صفوف أي حقول شبكة )جدول
 تتطابقيع المصطلحات بنفس الصف.  إذا كنت تريد تحديد أن لمعاييرك وال يطالب بأن تكون جم

في شاشة البحث مع صف فردي في بيانات شبكة النشرة، فحدد مربع  الشبكة عمود مواصفات
 .  البحثفي شاشة  مواصفات عمود الشبكة مطابقة

c)   نتيجة لبحث برنامجMartus  جميع الصفوف في أي حقول شبكة )جدول( للبحث عن المعايير
لتي حددتها، قد يعثر على النشرات التي يتطابق فيها صف شبكة واحد مع المعايير دون ا

الصفوف األخرى.  على سبيل المثال، قد يكون لديك نشرة بشبكة لديها حقل موقع ولديك 
صفوف بيانات متعددة في الشبكة بالمواقع أ وب وج.  فعند البحث عن النشرات حيث يكون 

على تلك النشرة نتيجة وجود صفين في  Martusج(، سيعثر برنامج الموقع !=ج )ال يساوي 
 شبكة النشرة حيث ال يكون الموقع ج، بالرغم من وجود صف واحد حيث تكون المواقع ج.

http://www.java.com/en/
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
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م. البحث عن نشرات 6“، راجع القسم Martusلمزيد من المعلومات حول العثور على النشرات في 
, وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى إرسال بريد إلكتروني "م. البحث عن نشرات محددة6" محددة
 .  info@martus.orgإلى 

 
أشاهد إدخاالت متكررة في قيم معايير البحث للقائمة المنسدلة في شاشة   .46

 ؟بب ذلكالبحث.  ما س
للبحث فيها،فإن القيم  قابلة إلعادة االستخدام اختياراتإذا اخترت حقل القائمة المنسدلة 

المعروضة حسب خيارات القائمة المنسدلة للمعايير تكون تسميات لكل إدخال بالقائمة، لكن الرموز 
أ. تخصيص 10"التي حددتها تحدد عدد اإلدخاالت في القائمة المنسدلة للبحث )راجع القسم 

لمزيد من المعلومات بشأن إنشاء حقول قائمة منسدلة مخصصة(. حتى إذا كانت  "حقول النشرات
لديك رموز مختلفة لالختيارات القابلة إلعادة االستخدام تحمل نفس التسمية في تخصيصات 

بك، فسوف تظهر التسميات مرتين في قوائم البحث المنسدلة )أي إذا النشرة المختلفة في حسا
، فسترى إدخالين في قائمة البحث المنسدلة 2والرمز  1لكل من الرمز  1كنت تستخدم التسمية 

" وإذا كنت تريد أن يكون البحث في النشرات تحمل تلك التسمية، 1التي تبدو وكأنها "التسمية 
التخصيص للتسمية، فسوف تحتاج إلى القيام بـ "أو" البحث في كل  بغض النظر عن أي رمز يحمله

التسميات(.  حتى إذا كانت لديك رموز متشابهة لالختيارات القابلة إلعادة االستخدام تحمل 
تسمية مختلفة في تخصيصات النشرة المختلفة في حسابك، فسوف تُظهر قائمة البحث 

 1فاصلة منقوطة بينهما )أي إذا كنت تستخدم الرمز  المنسدلة لهذا الرمز كال القيمتين مع وضع
، فسترى إدخاالً واحًدا في قائمة البحث المنسدلة التي تبدو 2والتسمية  1لكل من التسمية 
" وسيكون بحثك في النشرات التي بها أي من هاتين 2" والتسمية 1وكأنها "التسمية 

 التسميتين(.
 

ة في قوائم حقل شاشة البحث واإلبالغ.  أرى حقول تبدو وكأنها هي نفس الموجود  .47
 ؟كيف يمكنني التفريق بينهما

إذا كانت لديك حقول في نشرات مختلفة أو من تخصيصات مختلفة متطابقة بالضبط، فسوف يدمجها 
Martus  رغم أن برنامج  .  واإلبالغو البحثفي أيًا من قوائم حقلMartus  يحذرك بشأن التسميات

بإنشاء تخصيص نشرة جديد، فمن الممكن بمرور الوقت أن تكون لديك نشرات المكررة، عندما تقوم 
بتخصيصات مختلفة تنتهي بنفس التسميات )على سبيل المثال ربما قمت بتغيير حقل نص إلى 

 Martusحقل قائمة منسدلة، لكنك أبقيت على نفس التسمية(.  في هذه الحاالت، سيحاول برنامج 
ين الحقول عن طريق عرض نوع الحقل والعالمة في قوائم اختيار مساعدتك على معرفة الفرق ب

الحقل.  أيًضا، إذا كانت لديك حقول تحمل اسم نفس البطاقات لكن بتسميات مختلفة و/أو أنواع 
العالمة ونوع الحقل لمحاولة تحديد متى ُيفترض أن تكون  Martusالحقول، فقد يستخدم برنامج 
ذلك نحثك على جعل عالمات الحقول وعناوينها في التخصيص ترتبط الحقول المختلفة متشابهة.  ول

" لمزيد من المعلومات حول أ. تخصيص حقول النشرات10بوضوح ببعضها لتجنب اإلرباك.  انظر القسم "
 تكوين الحقول المخصصة.

 
 ؟Macفي  Martusلماذا يتعذر علي العثور على ملفات   .48

)وبعض دالئل البرامج األخرى(  Martus، يتم إخفاء دليل بيانات برنامج Mac OSفي نظام التشغيل 
بشكل افتراضي. هذه الدالئل غير قابلة للعرض باستخدام تطبيق الباحث، ويتم استهاللها بـ " ". 

التصال مباشرة بعض ملفات حساب جهة ا Martus"(. يحفظ برنامج Martus)على سبيل المثال. ".
افتراضيًا )رغم أن بإمكانك اختيار حفظها في مكان آخر على الكمبيوتر الخاص بك(.  Martusفي دليل 

من أجل الوصول إلى هذه الملفات، ستحتاج إلى تعيين تفضيالت الكمبيوتر على "إظهار" هذه 
 المجلدات المخفية. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: 

< التطبيقات < أدوات المساعدة، وافتح التطبيق الطرفي. )يمكنك أيضا اذهب إلى الباحث .أ 
"، وعندما يجد التطبيق terminalإلظهار البحث، أدخل " Command-Spaceالضغط على أمر 
 الطرفي، أطلقه.(

 اكتب  .ب 
   

    defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE  
   

 واضغط دخول. 

mailto:info@martus.org
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 Finder)الخيار( مع االستمرار وانقر على رمز  Optionاحث بالضغط على زر أعد تشغيل الب .ج 
)الباحث( مع االستمرار. عندما تظهر قائمة السياق، حدد إعادة إطالق. )بشكل مختلف يمكنك 

 كتابة 
   

   killall Finder  
  

 واضغط دخول/رجوع.( 
   
." في الدليل الرئيسي Martusعندما تتم إعادة تشغيل الباحث، ستتمكن من عرض مجلد " .د 

 لديك والوصول إلى الملفات التي يحفظها. 
 

باللغة الفارسية/الدرية، لكن بعض الحروف ال تظهر بشكل  Martusأشغل برنامج   .49
 ؟صحيح.  كيف يمكنني إصالح هذا

أو إصداًرا أحدث، فهذا لن يسبب مشكلة، ومع ذلك يرجى  Martus 4.0إذا كنت تستخدم إصدار 
 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. help@martus.orgيد إلكتروني إلى إرسال بر

 ؟XMLهل من الممكن تصدير أكثر من إصدار نهائي لنشراتي إلى   .51
إلى إصدارات متعددة من نشرات  XML، هناك إصدار تجريبي لوظيفة تصدير 4.1بدًءا من اإلصدار 

لم تكتمل هذه الميزة بشكل كامل، لكنها ستكون مفيدة ألولئك المستخدمين . Martusبرنامج 
الذين يريدون تصدير كل ما لديهم من محفوظات اإلصدارات إلى أدوات أخرى.  يرجى مالحظة أنه إذا 

، فقد ال ترتبط Martusمصدر بإصدارات متعددة مرة أخرى في برنامج  XMLحاولت استيراد ملف 
ببعضها البعض بأي شكل من األشكال، ولن يكون لديها أي معلومات مؤلف  النشرات المستوردة

" إلى نهاية سطر األوامر alpha-tester--سابقة. للوصول إلى هذه الميزة، يجب إضافة خيار " 
 .  Martusلبرنامج 

 
بالنقر بزر الماوس األيمن على اختصار سطح  Windowsيمكنك القيام بهذا في نظام تشغيل 

 إضافة   اختيار عالمة تبويب اختصار القائمة، و ، واختيار خصائص وMartusلبرنامج المكتب 
"alpha-tester-- "   .بدون عالمات االقتباس( في نهاية النص في مربع الهدف( 
 

( بالنقر بزر الماوس األيمن DMG)إذا كان مثبًتا باستخدام  Macيمكنك القيام بهذا في نظام تشغيل 
اختيار "إظهار محتويات الحزمة"، والنقر نقًرا مزدوًجا  )ملف التطبيق(، و Martusمج على أيقونة برنا

، واختيار فتح باستخدام واختيار info.plistفوق مجلد المحتويات، والنقر بزر الماوس األيمن على 
TextEditإضافة  ، و"<string>--alpha-tester </string>"  بدون عالمات االقتباس( إلى قسم(

JVMArguments :بحيث يبدو مثل هذا 
<key>JVMArguments</key> 

            <string>--alpha-tester </string> 
       <array> 

 واحفظ التغييرات إذا طُلب منك، وأغلق مجلد المحتويات.  info.plistأغلق ملف 

 لكل اإلصدارات كل تضمين، ستكون قادًرا على رؤية مربع اختيار Martusبمجرد قيامك بتغيير أمر 
. تتوفر المزيد من نشرات تصدير<  أوملف مجلد تصدير<  ملف عند اختيار التصدير في نشرة

ض. إنشاء 6")النسخة النهائية فقط( القياسي في القسم  XMLاإلرشادات حول تصدير نشرة 
 . "مخططات النشرات

 لمؤسستي? Martusهل هناك أي موارد تدريب متاحة لبرنامج   .51
على شبكة اإلنترنت للحصول على دروس الفيديو والويب  Martusيرجى االطالع على موقع برنامج 

، بما في ذلك التثبيت وحل المشاكل في أنظمة التشغيل Martusحول كيفية استخدام برنامج 
Windows وMacى هذه المصادر في .  يمكنك العثور علhttps://www.martus.org/martusdemo  و

https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml  . 

mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/martusdemo
https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml
https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml
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على سطح المكتب وال شيء  Martusمزدوًجا على أيقونة برنامج  أقوم بالنقر نقًرا  .52
 ?Martusيحدث.  كيف أشغل برنامج 

. الرجاء Windows 7على Martusلقد الحظ بعض المستخدمين هذه المشكلة عند تشغيل برنامج 
 محاولة الخطوات التالية لحلها: 

  .أغلق جميع البرامج 
 كان "العرض" غير متوفر، فانتقل إلى الزاوية العلوية  انقر بدء < لوحة التحكم < العرض. )إذا

 اليمنى من نافذة لوحة التحكم وقم بتغيير تحديد "عرض حسب" إلى "رموز كبيرة."( 
  انقر فوق "ضبط نصClearType  .في العمود األيسر من نافذة العرض 

  سترى خيار "تشغيلClearType .محدد. قم بإلغاء تحديده وانقر التالي " 
 الشاشات القليلة المقبلة، اختر النص الذي تريد أن يكون األوضح لك.  عبر 
  .انقر إنهاء لحفظ التغييرات 
  من على سطح المكتب، انقر نقًرا مزدوًجا على أيقونةMartus  .إلطالق التطبيق 
   

)بالنسبة للقطات الشاشة الخاصة بالخطوات المذكورة أعاله، راجع 
cleartype/-off-7/turn-http://maximumpcguides.com/windows) 

 
أخشى من تعرض نشاطي على اإلنترنت و/أو اتصالي بها وإرسال النشرات إلى   .53

 للمراقبة أو الحظر.  ماذا ينبغي علي أن أفعل؟  Martusخوادم 
(، برنامًجا وشبكة مفتوحة https://www.torproject.org) Torة، أو ُيعد مشروع شبكة المجهولي

بتوجيه نقل البيانات  Torلتوفير عدم معرفة الهوية وحماية الخصوصية عبر اإلنترنت. ويقوم مشروع 
طريقة يمكن إخفاء كٍل من مصدر الخاص بالمستخدم عبر شبكة عالمية من الناقالت الكهربية وبهذه ال

نقل البيانات والجهة التي تنتقل إليها. وبنقل االتصاالت من خالل شبكة موزَّعة حول العالم، يساعد 
في الحماية من أحد أشكال مراقبة الشبكات والذي ُيعرف باسم تحليل نقل البيانات.  Torمشروع 

 يًضا سيكون أقل سرعة.ولذلك يمكنه جعل إرسال النشرات يصعب تعقبه ولكنه أ
 

، يرجى قراءة القائمة الكاملة للتحذيرات المتوفرة على Torقبل استخدام  تحذير:
https://www.torproject.org/download/download#warning إذا كان لديك أي استفسار حول .

يرجى إرسال  Torأو ما ال يفعله، أو أي استفسارات أخرى محددة تتعلق بمشروع  Torه ما يقوم ب
. )لالستفسارات المتعلقة ببرنامج help@rt.torproject.orgعلى  Torبريد إلكتروني إلى فريق دعم 

Martus وTorق دعم ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريMartus  علىhelp@martus.org .) 
 

باالنتقال إلى  Torمن خالل  Martusوما يليه، يمكن تشغيل  4.3اإلصدار  Martusفي برنامج 
 .المضمَّن Tor استخداموتحديد خانة  التفضيالت<  خياراتال
 

لالتصال بالخوادم من خالل شبكة  Martusكن تكوين ، يم4.3وفي اإلصدارات السابقة على اإلصدار 
Tor ولكنه يتطلب خطوات تكوين إضافية. وبعد تثبيت برنامج ،Martus " (، أ. التثبيت2)انظر قسم"

 يك.يرجى اتباع الخطوات المذكورة فيما يلي التي تتوافق مع برنامج التشغيل لد
 

 ، يرجى اتباع ما يلي:Windowsبنظام التشغيل  Torمن خالل  Martusلتشغيل 
من  Windowsلنظام  Torتنزيل حزمة مستعرض  .0

https://www.torproject.org/download . 
 لخروج.قيد التشغيل، ينبغي حفظ العمل وا Martusوإذا كان برنامج  .2
 الموجود على سطح المكتب وحدد "خصائص". Martusانقر بزر الماوس األيمن فوق رمز  .3
  DsocksProxyHost=127.0.0.1في حقل "الهدف"، وقم بتعديل النص ليتضمن  .4

–DsocksProxyPort=9150  الذي يتقدم على–jar  مباشرة. ينبغي أن يصبح سطر األوامر
يحتاج أن يكون جميعه في سطر واحد، وال تنقر فوق في حقل الهدف اآلن مشابًها لهذا )

 عودة/إدخال وسط األمر(:
 

C:\Martus\bin\java.exe -Xms256m -Xmx512m -DsocksProxyHost=127.0.0.1 -
DsocksProxyPort=9150  

   -jar C:\Martus\martus.jar-  

http://maximumpcguides.com/windows-7/turn-off-cleartype/
http://maximumpcguides.com/windows-7/turn-off-cleartype/
https://www.torproject.org/
https://www.torproject.org/download/download#warning
https://www.torproject.org/download/download#warning
mailto:help@rt.torproject.org
mailto:help@martus.org
https://www.torproject.org/download
https://www.torproject.org/download
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 قم بتنفيذ التغييرات وانقر فوق موافق للخروج من مربع الخصائص. .5
والتي تعمل كلوحة التحكم  Vidalia. وسوف يبدأ هذا تشغيل واجهة Torمستعرض  افتح .6

)وبعد أن يصبح رمز البصلة في أدوات نظام  Tor. وبعد إنشاء اتصال بشكبة Torالخاصة بـ
، وستخبرك الصفحة Torباللون األخضر(، سيبدأ تشغيل مستعرض  Windowsالتشغيل 

 .Torالرئيسية أنك متصل بـ
على سطح  Martusبالكامل، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز  Torتشغيل مستعرض وبعد بدء  .7

بخوادم  Martusالمكتب وقم بتسجيل الدخول بشكل عادي. واآلن سيتم توجيه االتصال 
 .Torالنسخ االحتياطي عبر 

 
بخوادم النسخ االحتياطي إال بمجرد  Martusباستخدام هذا التكوين، لن يتصل برنامج   مالحظة:

. وفي حالة الرغبة في أن Torواتصالهما بشكل مناسب بشبكة  Vidaliaو Torشغيل مستعرض ت
، يمكن إنشاء نسخة ثانية من رمز Torدون استخدام  Martusيكون لديك خيار االتصال بخوادم 

Martus " على سطح المكتب وتسميته باسم مثلMartus  عبرTor )دون عالمات االقتباس( "
( السابقة. وسيصبح لديك بعد ذلك رمزان يمكن 3فقط بدًءا من الخطوة رقم ) وتكوين هذا الرمز
األصلي الذي يمكن استخدامه عبر شبكة اإلنترنت المفتوحة، ورمز  Martusاستخدامهما: رمز 

Martus  علىTor  لعدم بيان هوية االتصال بخوادمMartus. 
 

(، DMGفي حالة تثبيته بواسطة ) Macعلى نظام التشغيل  Torعبر  Martusلتشغيل برنامج 
 يرجى إجراء ما يلي:

 https://www.torproject.org/downloadمن  Macلنظام  Torتنزيل حزمة مستعرض  .0
 وتثبيتها. 

 قيد التشغيل، ينبغي حفظ العمل والخروج. Martusوإذا كان برنامج  .2
 Applicationsووضعه في مجلد  DMGإلى خارج  Martusنسخ رمز يجب التأكد من  .3

 )التطبيقات(.
)أو  Martus)التطبيقات(، انقر بزر الماوس األيمن على رمز  Applicationsوفي مجلد  .4

CMD+click.وحدد عرض محتويات الحزمة ) 
انتقِّ "فتح و info.plist( على CMD+clickافتح مجلد المحتويات. انقر بزر الماوس األيمن )أو  .5

بالقائمة، قم بانتقائه، وإالَّ حدد "غير ذلك" وسينفتح مجلد  TextEditباستخدام". وعند رؤية 
Applications  التطبيقات( ويمكن التحريك لألسفل لتحديد(TextEdit .ثم انقر فوق فتح 

 نحو األسفل، يجب أن ترى شيًئا يشبه هذا: .6
 

<key>JVMOptions</key> 
<string>-Xms256m</string> 
<string>–Xmx512m</string> 

 
 قم بإضافة  .7

"<string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</string>" 
إلى األمر حتى يصبح كل األمر يشبه هذا )يحتاج الجميع أن يكون على سطر واحد، وال 

 تنقر فوق عودة/إدخال وسط األمر(: 
 

<key>VMOptions</key> 
<string>-Xms256m</string> 
<string>–Xmx512m</string> 

 
<string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</string> 
 

 أغلق الملف واحفظ التغييرات إذا طُلب منك، وأغلق مجلد المحتويات. .8
والتي تعمل كلوحة  Vidalia. وسوف يبدأ هذا تشغيل واجهة Torابدأ تشغيل مستعرض  .9

)وبعد أن يصبح رمز البصلة في  Tor. وبعد إنشاء االتصال بشكبة Torلخاصة بـالتحكم ا
، وستخبرك الصفحة الرئيسية أنك Torالمرسى باللون األخضر(، سيبدأ تشغيل مستعرض 

 .Torمتصل بـ

https://www.torproject.org/download


 

 008  4.5اإلصدار  Martusدليل المستخدم لبرنامج 

وقم بتسجيل  Martusبالكامل، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز  Torوبعد بدء تشغيل مستعرض  .01
بخوادم النسخ االحتياطي عبر  Martusاآلن سيتم توجيه االتصال الدخول بشكل عادي. و

Tor. 
 

بخوادم النسخ االحتياطي إال بمجرد  Martusباستخدام هذا التكوين، لن يتصل برنامج   مالحظة:
. وفي حالة الرغبة في أن Torواتصالهما بشكل مناسب بشبكة  Vidaliaو Torتشغيل مستعرض 

، يمكن إنشاء نسخة ثانية من Torدون استخدام  Martusادم يكون لديك خيار االتصال بخو
Martus app  تطبيق(Martus" وتسميته باسم مثل )Martus  عبرTor )دون عالمات االقتباس( "

( السابقة. وسيصبح لديك بعد ذلك رمزا تطبيق 4وتكوين ذلك الرمز فقط بدًءا من الخطوة رقم )
لذي يمكن استخدامه عبر شبكة اإلنترنت المفتوحة، األصلي ا Martusيمكن استخدامهما: رمز 

 .Martusلعدم بيان هوية االتصال بخوادم  Torعلى  Martusورمز 
 

)إذا  Macفي نظام تشغيل  Martusللحصول على تعليمات حول كيفية تغيير سطر أوامر برنامج 
 "أ. التثبيت2" (، انظر القسمDMG( )بدالً من CD/ISO)مضغوطة(  zipقمت بالتثبيت من ملفات 

 .help@martus.orgأو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  المستخدم دليلمن 
 

 ، يرجى اتباع ما يلي:Linuxبنظام التشغيل  Torمن خالل  Martusلتشغيل 
حال اتباع التعليمات الموجودة على  Linuxوتثبيته لنظام  Torقم يتنزيل عميل  .0

unix.html.en-doc-https://www.torproject.org/docs/tor  
 قيد التشغيل، ينبغي حفظ العمل والخروج. Martusإذا كان برنامج  و .2
 ليتضمن Martusقم بتعديل أمر  .3

 –DsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050  
 ". وينبغي أن يصبح سطر األوامر مشابًها لما يلي:javaمباشرة بعد "

 
java –DsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050 -jar martus.jar 

 
 االقتباس(.( " ببساطة )دون عالماتtor. )لسطر األوامر، اكتب "Torقم بتشغيل  .4
وقم بتسجيل الدخول كالمعتاد.  Martus، قم بتشغيل برنامج Torوبمجرد االتصال بشبكة  .5

 .Torبخوادم النسخ االحتياطي عبر  Martusواآلن سيتم توجيه االتصال 
 

بخوادم النسخ االحتياطي إال  Martusباستخدام هذا التكوين، لن يتصل برنامج   مالحظة:
. وفي حالة الرغبة في أن Torواتصاله بشكل مناسب بشبكة  Torبمجرد تشغيل مستعرض 

، يمكن إنشاء نسخة ثانية من أمر Torدون استخدام  Martusيكون لديك خيار االتصال بخوادم 
Martus " وتسميته باسم مثلMartus  عبرTor دون عالمات االقتباس( وتكوين هذا اإلصدار( "

صبح لديك بعد ذلك أمران يمكن استخدامهما: أمر ( السابقة. وسي3بدًءا من الخطوة رقم )
Martus  األصلي الذي يمكن استخدامه عبر شبكة اإلنترنت المفتوحة، وأمرMartus  علىTor 

 .Martusلعدم بيان هوية االتصال بخوادم 
 

على  Martusإذا كان لديك مزيد من االستفسارات، فيرجى االتصال بفريق دعم 
help@martus.org . 

 
أخشى من اكتشاف الكمبيوتر الخاص بي و/أو تعرض نشاطي على اإلنترنت  .54

للمراقبة أو الحظر بشكل مستمر. ما الذي ينبغي فعله لتحقيق حماية أفضل أثناء 
 ؟Martusاستخدام برنامج 

ددة عبر اإلنترنت في ربما يرغب المستخدمون الذين يعملون في سياقات جائرة أو مناهضة مح
أالحصول على دوات تحافظ على خصوصيتهم بشكل أفضل، وتتجنب الرقابة وتتجاوز محرك األقراص 

 الثابت الذي تم اكتشافه بالكامل.
 

( وهي g/https://tails.boum.or)نظام فقدان الذاكرة المستتر المباشر،  Tailsإحدى هذه األدوات 
LiveUSB  أوLiveDVD  مصدر مجاني مفتوح قابل للتمهيد مما يوفر مميزات أمان أو خصوصية متقدمة

 DVDبحسب الوضع االفتراضي. وتسمح للمستخدم بالتمهيد من أي كمبيوتر افتراضي باستخدام 

mailto:help@martus.org
https://www.torproject.org/docs/tor-doc-unix.html.en
https://www.torproject.org/docs/tor-doc-unix.html.en
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
https://tails.boum.org/
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مبيوتر. وتخفي ، مما يؤدي لتجاوز محرك األقراص الثابت الداخلي بالكUSBتم تكوينه سابًقا أو رقاقة 
 Torهوية نشاط اإلنترنت الذي يقوم به المستخدم بتوجيه جميع االتصاالت عبر شبكة  Tailsأداة 

)انظر السؤال السابق باألسئلة المتداولة( مما ال يترك أي أثر للكمبيوتر المستخدم، عالوة على 
شفير رسائل البريد توفير أدوات التشفير الحديثة المفتوحة المصدر، مما يتيح للمستخدمين ت

اإللكتروني والمحادثات والملفات. ويتسم نظام الملفات الخاص بهذه األداة بأنه للقراءة فقط ولذلك 
 ال يتأثر بأحصنة طروادة وال بغيرها من البرامج الضارة.

 
. Tails، يرجى مطالعة صفحة "حول" على موقع Tailsلمزيد من المعلومات حول أدوات 

https://tails.boum.org/about/index.en.html  
 

، ولكن ربما تكون حالً نافًعا Martusجميع مستخدمي  Tailsقد ال تناسب بالضرورة أدوات 
 للمستخدمين الذين:

 .يعتقدون اكتشاف محرك األقراص الثابت بالكمبيوتر لديهم 
 اقبة أو رقابة شاملة على أنشطتهم عبر اإلنترنت.يواجهون رصد أو مر 
  أو يتصلون باإلنترنت في المقام األول عبر نظامWi-Fi  العام، مثل أن يكون ذلك من خالل الكمبيوتر

 المحمول الشخصي بمقهى لإلنترنت.
 

 باتباع الخطوات المذكورة فيما يلي. Tailsعلى أدوات  Martusيمكن تثبيت برنامج 
 
 

لتوفير المزيد من حماية األمان والخصوصية، يرجى مراجعة  Tailsل االعتماد على أدوات قب تحذير:
المستندات المتعلقة بها للتعرف على المخاطر المقترنة باستخدامها، وخاصة صفحة التحذيرات 

   ils.boum.org/doc/about/warning/index.en.htmlhttps://taالخاصة بها: 
 
 

رات و حولبعد قراءة الصفحتين تحذي يتها من خالل والتحقق منها وتثب Tailsيمكن تنزيل أدوات  ال
    https://tails.boum.org/download/index.en.htmlصفحة التنزيل الخاصة بها من الرابط: 

 
 :Tailsبعض المالحظات لمراعاتها عند بدء تشغيل أدوات 

  تثبيت أدواتTails  على جهازUSB:  لتثبيتTails  على رقاقةUSB  أو بطاقةSD  4)حجم 
قابل للتمهيد يكون قادًرا على تشغيل  LiveSDأو  LiveUSBغيغابايت أو أكبر(. يؤدي هذا إلنشاء 

Tails. 
 :يوفر جهاز  استمرارية التكوينUSB  أو بطاقةSD  التابعين ألدواتTails  خيار إنشاء تقسيم

إنشاء وحدة التخزين المستمرة  Martusمستمر حيثما أمكن حفظ الملفات. ويتطلب برنامج 
، Tailsهذه ليعمل بشكل صحيح. وأي شيء ُيحفظ خارج هذ المجلد سوف ُيمحى عند إغالق 

ولكن أي شيء ُيحفظ فيه سوف يجري االحتفاظ به. للتعرف على المزيد حول االستمرارية 
: Tailsوكيفية تكوين وحدة التخزين، انظر صفحة استمرارية 

https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html  يرجى قراءة جميع(
 التحذيرات المتعلقة باالستمرارية أيًضا(.

 
 تعمل يالت الكمبيوتر أجهزة خالل من إال Tails عبر Martus يعمل ال مالحظة:
 Macيتعذر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  :Mac دون Windows/Linux بنظامي
(. ولكون استمرارية Tails LiveDVD) بالرغم من قدرتها على تمهيد  Tails LiveUSBتمهيد 

الخيار الوحيد الذي  LiveUSB، ولكون Tailsعلى  Martusالتقسيم ضرورة حاليًا لتشغيل برنامج 
 Windowsعلى كمبيوتر متوافق مع نظام  Tailsالستمرارية، يحتاج المستخدمون لتمهيد يوفر ا

 .Linuxأو كمبيوتر 
 

 :عند البدء، يبحث الكمبيوتر عن قرص للتمهيد من خالله.  تحديث ترتيب التمهيد بالكمبيوتر لديك
يوتر فيه. وفي الوضع النموذجي، يمثل محرك األقراص الثابت الداخلي أول مكان يبحث الكمب

القابل  USBلتغيير أحد اإلعدادات ليتمكن الكمبيوتر من البحث عن جهاز  Tailsيحتاج مستخدمو 

https://tails.boum.org/about/index.en.html
https://tails.boum.org/about/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/about/warning/index.en.html
https://tails.boum.org/about/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/about/warning/index.en.html
https://tails.boum.org/download/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html
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للتمهيد أوالً  ثم األجهزة األخرى بعد ذلك, بما يتضمن محرك األقراص الثابت الداخلي للتمهيد 
ا اإلجراء، يرجى القياسي. للحصول على التعليمات  المتعلقة بكيفية تكوين الكمبيوتر لتنفيذ هذ

االطالع على البرنامج التعليمي: 
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm   

 
كمبيوتر وتكوين وحدة تخزين ، ينبغي تحديث ترتيب التمهيد بالTails LiveUSBبمجرد إنشاء 

 .Martusاالستمرارية، ويرجى اتباع التعليمات التاللية لتثبيت برنامج 
 

 على الكمبيوتر. Tailsقم بتمهيد  .0
، افتح مجلد "الصفحة الرئيسية لفقدان الذاكرة" ثم مجلد Tailsمن سطح المكتب في  .2

 "االستمرارية". 
( لنظام Martusأحدث إصدار من برنامج  )وليس 4.4اإلصدار  Martusقم بتنزيل برنامج  .3

Linux منbin/download_martus.cgi-https://www.martus.org/cgi قم بحفظ الملف .
 بمجلد االستمرارية. zipالمضغوط .

 
ألن اإلصدار  Tailsوافًقا حاليًا مع أدوات مت Martusمن برنامج  4.5ال ُيعد اإلصدار  مالحظة:

مع  Tails. وال يزال العمل مستمًرا لتكامل Java8يتطلب  Martusالحديث من برنامج 
 .Martusاإلصدرات الحالية من برنامج 

 
المضغوطة إلى مجلد االستمرارية ليكون موقع جميع  Martus .zipاستخرج  .4

سية/فقدان الذاكرة/ االستمرارية(. وسوف )الرئي home/amnesia/Persistentالملفات/
 MartusClient-version# (MartusClientيؤدي هذا األمر إلى إنشاء مجلد جديد اسمه 

 (.MartusClient-4.4.0اإلصدار رقم#( )على سبيل المثال 
من التطبيقات< البرامج الملحقة. وفي الملف النصي المفتوح،  geditافتح محرر النصوص  .5

 لتالي )والتالي فقط، وهو كل ما يجب أن يبقى مًعا كسطر نصي واحد:قم بتضمين ا
 

java -DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9050 -
Duser.home=/home/amnesia/Persistent -jar martus.jar 

 
" )دون عالمات اقتباس( في مجلد Martusاحفظ الملف باسم "تشغيل  .6

/Persistent/Martus Client-version على سبيل المثال( #MartusClient-4.4.0 وقم .)
 .geditبإغالق 

(. ، وانقر بزر MartusClient-4.4.0)على سبيل المثال  Martus Client-version#افتح مجلد  .7
" وحدد الخصائص. حدد عالمة التبويب "األذونات" Run Martusالماوس األيمن فوق ملف "

 بتنفيذ الملف كبرنامج." انقر فوق "إغالق". وحدد الخانة التي بجوار "السماح
(. Martus" )تشغيل Run Martusلديك، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز " Martusوفي مجلد  .8

" )التشغيل في محطة طرفية(. سوف ترى نافذة Run in Terminalوعند الطلب، حدد "
ي ستبدأ بها برنامج ذاته. وهذه هي الطريقة الت Martusوحدة طرفية تنفتح يتبعها برنامج 

Martus .في كل مرة ترغب في تشغيله 
 

أو تشغيله،  Tailsعلى  Martusإذا كان لديك أي استفسار أو واجهت أي مشكلة أثناء تثبيت برنامج 
ة نسخة من النص . وُيعد نافًعا أن تضم ِّن الرسالhelp@martus.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

عند مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني.  Martusالذي يظهر في المحطة الطرفية عند تشغيل برنامج 
، geditويرجى تمييز هذا النص بالنقر بزر الماوس األيمن ثم تحديد نسخ ثم قم بلصقه في ملف 

 واحفظ الملف وقم بإرفاقه برسالة البريد اإللكتروني.
 

 OS)تشغيل اإلصدار  Macعلى نظام التشغيل  Martusبرنامج  عند محاولة تشغيل  .55
ألنه من مطوِّّر غير  Martusوما يليه(، تظهر رسالة تقول "يتعذر فتح تطبيق  10.8

 ؟Martusمحدد". كيف يمكن تشغيل برنامج 
(، ال تسمح اإلعدادات االفتراضية 10.9) OSX Mavericks( و10.8) OSX Mountain Lionفي أنظمة 

 Mac App Storeان أحيانًا للمستخدمين إال بتشغيل التطبيقات التي تم تنزيلها مباشرة من لألم

http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm
https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi
mailto:help@martus.org
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المحددين. ولكن ال يستوفي إصدار برنامج  Apple( أو التي نشرها أحد مطوري Mac)متجر تطبيقات 
Martus الحالي تلك المعايير، ويمكن ظهور هذا التحذير عند النقر نقًرا مزدوًجا على التطبيق 

 لتشغيله.
 

لتشغيله، انقر بزر الماوس األيمن واختر "فتح".   Martusوبدالً من النقر نقًرا مزدوًجا على تطبيق 
 لتشغيله.    Martusوسيستمر ظهور شاشة التحذير ولكن يمكن اختيار فتح تطبيق 

 
ترقية حسابي إلى  4.4اإلصدار  Martusكيف يمكن باعتباري مستخدم لبرنامج   .56

 ؟4.5اإلصدار 
 

 يشملها هذا البرنامج التعليمي:
A.  االتصال بخادم قديم في برنامجBenetech  4.5اإلصدار 

i) للحسابات الموجودة 
ii) للحسابات الجديدة 

B.  ترحيل بيانات النشرة إلى خوادمMartus الجديدة 
i)  ترحيل البيانات يدويًا من خادم قديم إلى خادمMartus .االفتراضي 

ii)  طلب دعم الترحيل من شركةBenetech 
C. )تحديث جهات االتصال )المقرات الرئيسية/المكاتب الميدانية سابًقا 

 
A.  االتصال بخادم قديم في برنامجBenetech  4.5اإلصدار 

االتصال بخادم افتراضي جديد لنسخ النشرات  4.5اإلصدار  Martusيمكن اآلن لمستخدمي برنامج 
االفتراضي الجديد وظيفة ممتدة تمك ِّن تكوين  Martusاحتياطيًا ولمشاركة البيانات. ويوفر خادم 

ات االتصال ومشاركة القوالب بشكل أسهل لمن لديهم اتصال نشط باإلنترنت. ولن توفر الخوادم جه
القديمة هذه الوظيفة، ومع ذلك يمكن للمستخدمين اختيار البقاء متصلين بتلك الخوادم للوصول 

 إلى بياناتهم عند الرغبة في ذلك.
 

سخ احتياطية من البيانات على أحد الموجودون ممن لديهم ن Martusوقد يرغب مستخدمو برنامج 
الخوادم القديمة في مواصلة استخدام نفس الخادم )الخوادم( كما كان الحال في السابق. لتكوين 

 لالتصال بخادم قديم، يرجى تنفيذ ما يلي: 4.5اإلصدار  Martusبرنامج 
 
i) :للحسابات الموجودة 

ن تستمر متصالً بالخادم عند تسجيل إذا كنت متصالً بالفعل بأحد الخوادم القديمة، فينبغي أ
الدخول إلى الحساب. وفي حالة الرغبة في التحقق من االتصال بالخادم القديم أو إعادة 

 تعيينه، ينبغي اتباع التعليمات التالية:
. تأكد Martusمن برنامج  4.5قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الموجود باستخدام اإلصدر  .0

 باإلنترنت.من أن لديك اتصاالً نشطًا 
 .Martus خادم تحديد<  الخادماختر  .2
 الخاصين بك عند طلبهما. كلمة السرأدخل اسم المستخدم و .3
الخاصين بخادم  الرمز العامو IP، قد ترى بالفعل عنوان  اإلعداد المتقدم للخادمفي قسم  .4

لذي الخاصين بالخادم ا الرمز العام للخادمو IPعنوان سبق تكوينه. إذا لم تجدهما، أدخل 
 .موافقوانقر فوق  ترغب في استخدامه 

في حالة استيفاء بيان  موافقةسوف تظهر رسالة تشير إلى توافق الخادم. انقر فوق  .5
الموافقة الخاص بالخادم لمتطلباتك. وفي حالة عدم استيفاء الخادم للمتطلبات، انقر فوق 

 ثم حدد خادًما آخر. رفض
 على االتصال بالخادم. في مربع الحوار للتأكيد موافقانقر فوق  .6
 

ii) :للحسابات الجديدة 
 . تأكد من أن لديك اتصاالً نشطًا باإلنترنت.4.5اإلصدار  Martusابدأ تشغيل برنامج  .0
، وانقر جديد حساببدالً من تسجيل الدخول إلى حساب موجود، حدد عالمة التبويب  .2

 .موافقفوق 
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إعداد : 3صل إلى الخطوة رقم إلى أن ت Martus إعدادحكيم اتبع الطلبات التي تظهر في  .3
 .الخادم

 .اإلعدادات المتقدمة للخادمحدد  .4
الخاصة بالخادم الذي ترغب في  الكلمة السحريةو الرمز العام للخادم, وIPعنوان أدخل  .5

 .موافقوانقر فوق استخدامه 
 ، واتبع الطلبات التي تظهر لتأكيد االتصال بالخادم.اتصالحدد  .6
 .Martusاد إعدحكيم إلكمال  متابعةحدد  .7

 
B.  ترحيل بيانات النشرة إلى خوادمMartus الجديدة 
 
i)  ترحيل البيانات يدويًا من خادم قديم إلى خادمMartus .االفتراضي 

االفتراضية الجديدة من الخوادم  Martusمن أجل نسخ بيانات النشرة الموجودة إلى خوادم 
 ما يلي:القديمة، سوف تحتاج لترحيل النشرات يدويًا من خالل تنفيذ 

النشرات على الكمبيوتر لديك )أي ضمان أنه ال كل التأكد من أن لديك نُسًخا محلية من  .0
 (. ولتنفيذ هذا اإلجراء:فقطتوجد نشرات ال تتوفر إال على الخادم 

a.  من برنامج  4.5افتح إصداًرا سابًقا على اإلصدارMartus ًتأكد من أن لديك اتصاال .
 نشطًا باإلنترنت.

b.  استرداد نشراتي المختومة<  الخادمحدد. 
c.  عرض النشرات التي ال توجد إال على ، حدد  استرداد نشراتي المختومةفي اإلطار

 .الخادم
d.  الكل تحديدحدد النشرات التي ترغب في تنزيلها. ويجوز لك أيًضا اختيار. 
e.  استردادحدد . 

قد تختلف سرعة االسترداد بحسب حجم بيانات النشرة وسرعة  مالحظة:
 ال اإلنترنت.االتص

f. المستردة النشراتالمستردة في مجلد  مختومةستظهر النشرات ال. 
g.  الخادمكرر الخطوات من ج إلى هـ لعناصر القائمة التالية من قائمة: 

I. ستظهر النشرات المستردة في مجلد   – استرداد مسودات نشراتي
 .النشرات المستردة مسودات

II. تظهر النشرات س – استرداد مسودات نشرات المكتب الميداني
 .مسودات نشرات المكتب الميدانيالمستردة في مجلد 

III. ستظهر النشرات  – للمكتب الميداني مختومةاسترداد النشرات ال
 .للمكتب الميداني مختومةالنشرات الالمستردة في مجلد 

 .Martusبعد التأكد من توفر نسخ من كل النشرات على الكمبيوتر لديك، ينبغي الخروج من  .2
وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب. تأكد من أن لديك اتصاالً  Martusمن  4.5صدار افتح اإل .3

 نشطًا باإلنترنت.
 االفتراضي: Martusقم باالتصال بخادم  .4

a.  خادم تحديد<  الخادماختر Martus. 
b. الخاصين بك عند طلبهما. كلمة السرأدخل اسم المستخدم و 
c. اختر الخادم 

i.  تستخدم خادم  لكي استخدام الخادم االفتراضيحددMartus  دون إدخال
 أي معلومات تتعلق بالخادم يدويًا، أو

d.  في حالة استيفاء بيان  موافقةسوف تظهر رسالة تشير إلى توافق الخادم. انقر فوق
الموافقة الخاص بالخادم لمتطلباتك. وفي حالة عدم استيفاء الخادم للمتطلبات، انقر 

 ثم حدد خادًما آخر.  رفضفوق 
e.  في مربع الحوار للتأكيد على االتصال بالخادم. موافقانقر فوق 

 بمجرد االتصال بالخادم االفتراضي، يمكن بدء إرسال النشرات إلى الخادم. .5
a. " إعادة إرسال النشرة )أو حد نشرة أو أكثر. انقر بزر الماوس األيمن وحدد

إعادة إرسال <  الخادم." ويمكن تحديد النشرات ثم النقر فوق النشرات(
 .رة )أو النشرات(النش

 



 

 023  4.5اإلصدار  Martusدليل المستخدم لبرنامج 

قد يستغرق هذا اإلجراء وقًتا طويالً. قد تختلف سرعة التحميل بحسب   مالحظة:
 حجم بيانات النشرة وسرعة االتصال اإلنترنت.

 
ii)  طلب دعم الترحيل من شركةBenetech 

من توفير الدعم في ترحيل النشرات الموجودة، وذلك تلبية  Benetechيمكن أن تتمكن شركة 
تخدمين الراغبين في االنتقال من الخادم القديم إلى الخادم االفتراضي الجديد لطلب المس

 ومن لديهم عدد كبير من النشرات المنسوخة احتياطيًا على الخوادم القديمة.
 وتقديم المعلومات help@martus.orgلطلب الحصول على هذه المساعدة، يرجى مراسلة 

 الحسابات التي ترغب في ترحيلها: بكلالتالية الخاصة 
 )للعثور على الرمز العام ألحد الحسابات، قم بتسجيل الدخول إلى  : الرمز العام )القديم

Martus  حسابي تفاصيل عرض<  تعليماتومن شريط أدوات القائمة، حدد. 
o  فيMartus  ام )القديم(الرمز العسترى رمزين عامين. يرجى إرسال  4.5اإلصدار 

 رقًما. 20الذي يتكون من 
  )عناوين( وعنوانIP  )الخاص بخادم )خوادمMartus .التي كنت تستخدمها سابًقا 
 المستخدمة لالتصال بالخادم)الخوادم( الكلمة السحرية 

 
 إرسال أسماء المستخدمين أو كلمات المرور الخاصة بالحساب. تجنب مالحظة:

أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتجنب مشاركتها، كما فينبغي دائًما االحتفاظ بسرية 
ولن يطلب فريق الدعم بشركة أنها غير مطلوبة لتنفيذ ترحيل النشرات على الخوادم. 

Benetech  وفريق دعمMartus  كلمة السرأبًدا اسم المستخدم وال. 
 
C. )تحديث جهات االتصال )المقرات الرئيسية/المكاتب الميدانية سابًقا 

، سُتعرف الحسابات التي تخول لها مشاركة بيانات 4.5اإلصدار  Martusء العمل ببرنامج من بد
النشرات بجهات االتصال بدالً من المقرات الرئيسية أو المكاتب الميدانية. وستتحول كل 

المقرات الرئيسية والمكاتب الميدانية المكوَّنة سابًقا إلى جهات االتصال، وستمكن إدارتها من 
 (.جهات االتصال إدارة<  األدواتاجهة واحدة، )خالل و

المستخدمين في السابق بتضمين الرمز العام بالكامل الخاص  Martusنتيجة مطالبة برنامج 
بأي حسابات يخولونها في مشاركة البيانات، سيجري إدراج جهات االتصال السابقة كلها 

 باعتبارها "تم التحقق منها".
 

مكاتب ميدانية  فقطالتي تم تكوينها في السابق باعتبارها  بالنسبة للحسابات مالحظة:
ستظهر اآلن في شاشة إنشاء النشرات كـ"جهات اتصال" والتي يمكن إرسال بيانات النشرات 

إليها واستالمها منها. وقد يحدث هذا مشكلة في حالة عدم تخويل هذه الحسابات سابًقا 
تم التحقق منها يجعلها تستطيع إرسال البيانات  الستالم البيانات، ولكن اعتبارها فقط حسابات

إليك. وفي الوقت الراهن ال توجد طريقة لتمييز الحساب بما يساوي "المكتب الميداني". ولكن 
يمكن التفكير في استخدام حقل "العنوان" الخاص بجهات االتصال لتسهيل تحديد جهات 

ي تلقي المعلومات منها. على سبيل االتصال التي ترغب في تلقيها المعلومات والتي ترغب ف
 المثال، يمكن تكوين عنوان جهات االتصال مثل:

 )المكتب الوطني )موافق على اإلرسال 

 )المكتب اإلقليمي )موافق على اإلرسال 
  عدم اإلرسال مطلًقا( 1مرسل اإلبالغ الميداني( 
  عدم اإلرسال مطلًقا( 2مرسل اإلبالغ الميداني( 

 إدارة<  األدواتديك، بما يتضمن تحديث عناوين جهات االتصال، حدد إلدارة جهات االتصال ل
 .جهات االتصال

 
، 4.5اإلصدار  Martusإلى حساب باستخدام برنامج  في حالة إضافة جهات اتصال مالحظة:

)مثل  Martusستتم إزالة جهات االتصال تلك في حالة محاولة استخدام إصدار أقدم من برنامج 
Martus  4.4اإلصدار.) 

 

mailto:help@martus.org

