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 -۱معرفی نرم افزار ™Martus
 Martus ™ - ۱.۱چیست؟
 Martusیک کلمه یونانی به معنای شاهد است ،که  Martus Projectاز طریق این نرم افزار یک روش
مطمئن و موثر برای ذخیره و بازیابی اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر ارائه می دهد .با استفاده از
برنامه  ،Martusشما می توانید برای ثبت موارد نقص حقوق بشر بولتن بسازید،اسنادمورد نظر را
پیوست کنید ،خصوصی ماندن یا عمومی شدن اطالعات را قید کنید و اطالعات را بر روی یک سرور
مطمئن ذخیره کنید .نرم افزار  Martusداده ها را بر روی کامپوتر شما رمزگذاری کرده و در صورت اتصال
به اینترنت این داده ها را به صورت رمزگذاری شده به یک سرور امن و مطمئن می فرستد .برای
دریافت اطالعات بیشتر در مورد مشکالت  ،Martus Projectچگونگی استفاده جهانی از  Martusبرای
جمع آوری و ذخیره اطالعات حساس و برنامه های آینده ی این پروژه از وبسایت
 http://www.martus.orgبازدید کنید.

 - ۱.۲چرا امنیت سیستم در حین استفاده از  Martusحائض اهمیت
است؟
افرادی که در مورد نقص حقوق بشر برای شما اطالعات فراهم می کنند نسبت به امنیت و حریم
خصوصی خود نگران هستندو شما باید به این موضوع اهمیت بدهید تا بتوانید از ایشان و خودتان
محافظت کنید .این مساله بسیار مهم است که افراد بخصوصی توانایی دسترسی به بولتن های شما
دارند ،به خصوص اطالعات حساس و ویژه (که شما می توانید آنها را خصوصی نگه دارید) .این به
همان اندازه مهم است که هیچ کس دیگری قادر به تغییر داده های شما نباشد و با استفاده از
حساب کاربری شما نتواند بولتن های اشتباه و نادرست بسازد .
حتی اگر رایانه شما به سرقت رفته یا دیگران به آن دسترسی پیدا کنند ،برای جلوگیری از استفاده
افراد دیگر از حساب کاربری  Martusشما ،به منظور استفاده از داده های جمع آوری شده توسط شما
یا برای ارائه داده های دیگر مراحلی وجود دارد.

 - ۱.۳نرم افزار  Martusچگونه از داده های شما محافظت می کند؟
هر حساب کاربری Martusیک کلید دارد ،که آن کلید فقط از طریق وارد کردن شناسه عبور و رمز
عبورحساب کاربری قابل دسترسی است.وقتی شما وارد نرم افزار  Martusمی شوید ،این رمز عبور
شما است که به برنامه (بسته به  )MartusKeyPar. Fileاجازه باز کردن کلید را می دهد تا بتوانید به
بولتن هایی که ساخته و ذخیره کرده اید دسترسی پیدا کنید.
رمز عبور منحصر به خود شما است ،بدون آن هیچ کس قادر به باز کردن بولتن های خصوصی شما،
داده های خصوصی در بولتن های عمومی که به سرور فرستاده اید ،یا هر بولتن دیگری اعم از طرح
اولیه نسخه های پیش فرض یانسخه مهر و موم شده یک بولتن که روی هارد دیسک حافظه رایانه
شما است ،نخواهد بود .با این حال ،اگر مخاطبی داشته باشید ،دارنده حساب می تواند به داده های
خصوصی که شما به سرور فرستاده اید ،دست یابد.
به علت وجود یک سری برنامه های رایانه ای و تغییرات صفحه کلید که اجازه می دهند دیگران
کاراکترهای تایپ شده توسط شمابه وسیله صفحه کلید را شناسایی کرده و ظبط کنند ،نرم افزار
 Martusبرای وارد کردن رمزعبوریک صفحه کلید مجازی بر روی صفحه نمایش ارائه می دهد که عمل
شناسایی رمزعبوررا برای هکرها سخت می کند.
اطالعاتی که توسط  Martusحفظ شده اندنیز از خطر تغییر توسط دیگران در امان هستند و این نرم
افزار تضمین می کند که هیچ کسی با استفاده از حساب کاربری شما قادر به ساخت بولتن های
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اشتباه و نادرست نیست،حتی اگر رایانه شما مفقود ،ظبط یابه سرقت رفته باشد .نرم افزار Martus
تضمین می کند که داده های وارد شده در بولتن های  Martusبه هیچ وجه توسط کسانی که اجازه
دسترسی به آن را ندارند ،قابل خوانده شدن نیست.

 - ۱.۴هر کاربر برای حفظ امینت اطالعاتش به چه چیزی نیاز دارد؟
از یک رمز عبور که در خاطرتان می ماند و قابل حدس زدن توسط دیگران نیست استفاده کنید .لطفابه
قسمت " ۱.۱انتخاب یک رمز عبور" در راهنمای کاربردقت کنید.
برای محرمانه نگه داشتن رمز عبور خود ،آن را جایی که قابل دستیابی و اتصال به نرم افزار Martus
است ننویسیدو آن را برای کسی از طریق ایمیل یا تلفن ارسال نکنید زیرا این راه های انتقال روش
های امنی نیستند.
عالوه بررمزعبور،شما نیاز به کلیدتان برای اتصال به حساب کاربری خوددارید .از کلید خود تعدادی
نسخه پشتیبان گرفته و به صورت مجزا از رمز عبور ،آن را ذخیره کنید( .برای اطالعات بیشتر به قسمت
" ۱.۶تهیه پشتیبان از کلید کاربری" مراجعه کنید) .تهیه نسخه پشتیبان از کلید بسیار حائض اهمیت
است ،زیرا اگر برای مثال شما نتوانید رایانه خود را روشن کنید یا رایانه تان به سرقت برود ،می توانید
از طریق نصب کلید خود بر روی رایانه ی دیگر ،به داده های محرمانه خود دست یابید ،حتی اگر این
داده ها از سرورMartusشما به سرقت رفته باشد.
برای ایمنی بیشتر حین استفاده از  Martusبه گزینه ی  Torدر قسمت " ۱.۲تنظیمات الویت ها" و
قسمت " ۱۱پرسش و پاسخ های متداول" ) (FAQشماره  ۱۱و شماره  ۱۱رجوع کنید.

 - ۱.۵محدودیت های امنیتی  Martusچیست؟
نرم افزار  Martusاز یک تکنولوژی رمزگذاری بسیار قوی برای تکمیل بولتن های شما استفاده می کند
تا افراد دیگر نتوانند اطالعات ذخیره شده بر روی هارد دیسک شما را بخوانند .چنانچه ،سیستم ایمنی
مربوط به اشخاص می باشدو موضوع حساسی است ،پس سیستم ایمنی  Martusمحدودیت هایی
دارد .ما می خواهیم برای آگاهی شما از این موضوع اطمینان حاصل کنیم و محدودیت ها را بیشتر
توضیح بدهیم  ،اگرچه این نرم افزار بسیار ایمن طراحی شده است .روش هایی که اطالعات خصوصی
شما را به خطر می اندازند عبارت هستند از:










شخصی رمز عبوریادداشت شده شما بر روی تکه ای کاغذ را پیدا کند
رمز عبور شما بسیارساده باشد مثل یک کلمه ،نام یا یک عبارت ساده
حین وارد کردن رمز عبور ،شخصی رمز عبور شما را ببیند یا از طریق نصب یک صفحه کلید
جدید ،یک اتصال مخصوص یا یک نرم افزار ویژه،رمز عبور شما را بدزد
شما به صورت اتفاقی یک مورد محرمانه را در قسمت عمومی بولتن قرار دهید
ممکن است مخاطبی که به او اعتماد داشته و کلیدتان را در اختیارش گذاشته باشید ،از
اعتماد شما سوء استفاده کند
هر فردی که رمز عبور شما یا مخاطبی که به او بولتن ارسال کرده اید را بداند ،می تواند آن را
تحت فشار ،تهدید یا کامال اتفاقی فاش کند
اگر شما رمز عبور خود را در یک ایمیل یا بر خط یک تلفن تحت شنود بیان کنید ،رمز عبور خود
را به خطر انداخته اید
امکان دارد کسی یک نسخه از برنامه تغییر یافته  Martusرا به شما بدهد که از طریق آن
دیگران می توانند به داده های شما دست یابند
سازندگان  Martusشاید اشتباهی در طراحی این نرم افزارمرتکب شده باشند یا ممکن است
یک دانشمند،یک تکنولوژی جدید برای شکستن سیستم ایمنی اختراع کرده باشد یا زمان
آنقدری گذشته باشد که رایانه های جدید قدرت کرک سیستم ایمنی را داشته باشند
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اگرچه  Martusبه طور گسترده از نظر قدرت امنیت مورد بررسی قرار میگیرد و کارشناسان رایانه می
توانند ایرادات طراحی آن را در هر زمان بررسی کنند ،با این حال احتمال دسترسی افراد دیگر به
اطالعات محرمانه باصرف زمان و تالش در آینده وجود دارد.
هرچند این محدودیت ها کمی ترسناک به نظر می رسند اما اطالعات ذخیره شده بر روی نرم
افزارMartusبه مراتب مطمئن تر از ذخیره اطالعات بر روی کاغذ یا برنامه های متداول رایانه ای (از
جمله برنامه هایی که بانکها استفاده میکنند) است .این محدودیت ها به منظور ارتقاء درک شما
توضیح داده می شود تا آگاهانه تر از نرم افزار  Martusاستفاده کنید .اگرچه یک قفل قوی بر روی
اطالعات شما ساخته شده است ،اما هر قفلی با کلید جا مانده به راحتی قابل باز شدن است به
طوری که قوی ترین قفل ها با تالش کافی قابل گشایش هستند .
توجه :همانطور که در جای دیگر این راهنمای کاربر توضیح داده شده استMartus ،به شما اجازه می
دهد تا بتوانید روی بولتن ها پرونده پیوست کنید .بر روی اکثر سیستم عامل ها وقتی یک پرونده
پیوست را باز می کنید ،به صورت اتوماتیک و بدون اینکه رمزگذاری شده باشدروی دایرکتوری‘موقت’
ذخیره می شود .برای کسب اطالعات در مورد احتیاط های امنیتی که تحت عنوان فایل پیوست
‘جزئیات’ در قسمت "11پرسش و پاسخ های متداول رجوع کنید".

 - ۱.۶چرا بولتن ها به سرور فرستاده می شوند؟
سرور نرم افزار  Martusیک سرور رایانه ای است که بولتن های رمزگذاری شده را قبول میکند و برای
حفاظت از اطالعات در برابر نابودی و سرقت ،به صورت ایمنی از آنها نسخه پشتیبان تهیه کرده و در
مکان های متفاوت تکثیر میکند( .شرکت  Benetechبرای سازمان هایی که از سرور  Martusاستفاده
می کنند نرم افزار سرور محیا میکند اما به صورت مستقیم میزبان سرور پشتیبان  Martusنیست .برای
دریافت لیست میزبان های سرور موجود ،به  info@martus.orgایمیل بزنید ).تمام بولتن هایی که
شما به سرور نفرستاده اید ،فقط در رایانه خودتان موجود است .اگر رایانه شما مفقود شود ،به
سرقت برود و یا آسیب ببیند تمامی داده های شما از دست خواهد رفت .سرور به عنوان یک مکانیزم
پشتیبانگیر عمل میکند که اگر نتوانستید به رایانه خود وارد شوید ،بتوانید داده های وارد شده در
 Martusرا بازیابی کنید .شما توسط کلید ،شناسه عبور و رمز عبور خودرا می توانید توسط  Martusبر
روی یک رایانه دیگر نصب کرده و به تمام اطالعات عمومی و محرمانه و شخصی موجود در بولتن های
فرستاده شده به سرور دست یابید .اگر حساب های مخاطبی برای ارسال بولتن از طرف شما به آنها
ایجاد کرده باشید ،با فرستاندن بولتن ها به سرور ،از طریق این حساب ها می توانید به کلیه اطالعات
عمومی و محرمانه دست یابید .به بخش " ۶.۱بازیابی کلید کاربری" و " ۶.۱اشتراک گذاری داده های
خصوصی با مخاطبین" مراجعه کنید.
عالوه بر این ،اطالعات عمومی ذخیره شده در بولتن ها می توانند برای محققان ،مطبوعات و کسانی
که به موضوع حقوق بشر می پردازند ،قابل دسترسی باشند .اگر شما اطالعات را فقط بر روی رایانه
خود ذخیره کنید ،فقط خودتان به آن اطالعات دسترسی خواهید داشت اما اگر اطالعات را به یک سرور
متصل به موتور جستوجوگر  Martusبفرستید ،دیگران می توانند اطالعات عمومی که شما ذخیره کرده
اید را مطالعه کنند.

 - ۱.۷چرا  Martusیک برنامه منبع باز است؟
برنامه نویسان مستقل می توانند کدی که در یک برنامه منبع باز است را بررسی کنند اما قادر نیستند
این کار را در یک برنامه معمولی انجام دهند .شرکت  Benetechنرم افزار  Martusرا برای استفاده
سازمانهای مدافع حقوق بشر ساخته است و در این نرم افزار هیچ روش پنهانی برای ظبط اطالعات
کاربران یا انجام کارهای پنهانی به کار نرفته است .از آنجایی که  Martusیک برنامه منبع باز است ،الزم
نیست شما فقط به این تعریف اکتفا کنید .هر سازمان می تواند به طور مستقل کد را شناسایی کرده
و کارایی آن را با تعاریف ما مقایسه کند.
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برای یادگیری اطالعاتب یشتر در مورد تکنولوژی منبع باز به قسمت " "Open Source Initiativeدر
وبسایت  http://www.opensurce.orgمراجعه کنید.

 -۲شروع به کار
شما می توانید نرم افزار  Martusرا بر هر رایانه ای که سیستم عامل  ،Mac OS ،Windowsیا Linux
دارد نصب کنید .برای اطالعات بیشتر در مورد به روزترین توصیه ها به وبسایت بارگیری نرم افزار در
آدرس  www.martus.orgمراجعه کنید.
از آنجایی که این نرم افزار به صورت کلی بر تمام سیسم های  Windowsو  Macآزمایش نشده است،
ما پیشنهاد می کنیم که نسخه فعلی  Martusرا در صورت امکان بر 32-bit ،7،Vista، Windows XPو
Mac OSXنصب کنید.
Windows
 Windows 7،Windows Vista ،Windows XP یا .Windows 8اگر از  Windows 7استفاده می
کنید ،لطفا در نظر داشته باشید که باید از نسخه  3.0یا نسخه های جدیدتر  Martusاستفاده
کنید و اگر از  Windows MEیا  Windows 2000استفاده می کنید باید از  Martusنسخه  0.0یا
باالتر استفاده نمایید .از آنجایی که برای نسخه نسخه های قدیمی  Windowsو Java
مشکالت امنیتی پیش آمده ،نسخه  Martus 0.4فقط روی نسخه های جدید تر از Windows
98/NTقابل اجرا هستند .برای اجرای  Martusروی  Windows 98یا نسخه های قدیمی تر
Windowsباید از نسخه  3.6.2یا نسخه های قدیمی تر  Martusاستفاده کنید اما به شدت
توصیه می کنیم سیستم عامل خود را به نسخه های جدید تر که دارای امنیت باالتر هستند
به روز کنید.
 قبل از نصب  Martusدر  Windows XPحرفه ای Windows 7 ،Windows Vista ،و Windows 8
شما باید به عنوان مدیر سیستم عامل وارد سیستم بشوید.
 پنتیوم پردازنده رایانه شما باید  233مگاهرتز باشد ( 344مگاهرتز و سریعتر پیشنهاد می شود)
 فضای در دسترس هارد دیسک باید  512مگابایت باشد ( 1گیگابایت و بیشتر پیشنهاد می
شود)
 رم  512مگابایت باشد ( 1گیگابایت و بیشتر پیشنهاد می شود)
 برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها در سرور  Martusباید به شبکه اینترنت متصل باشید .اگر
به اینترنت وصل نیستید به بخش " ۶.۱فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری
دیگر" مراجعه کنید.
 برای فرستادن بولتن ها به سرو  ،Martusنرم افزار  Martusشما نباید توسط  Firewallمسدود
شده باشد .اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار  Firewallاست Firewall ،شما
باید به پورت های  987یا  003اجازه وصل شدن به اینترنت را بدهد .هنگامی که شما در حال
انتخاب سرور هستید ،اگر این پورت ها مسدود شده باشند ،مالحظه خواهید کرد که سرور
واکنشی نشان نخواهد داد.
 CD درایو (فقط برای نصب با )CD
 وضوح صفحه نمایش باید  964×084یا بیشتر باشد.
توجه :برای نمایش مشخصات  Windowsخود باید پروسه
Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information
را طی کنید.
Mac OS
 Mac OS نسخه  )Lion( 14.7.3یا باالتر
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محیط زمان اجرای ) Java (Java Runtime Environmentنسخه ( 1.68گاهی  Java 6خوانده
می شود) .اکنون انجمن جاوا به جای  Swingاز  JavaFXپشتیبانی می کند و برای پشتیبانی
از برنامه  Martusچند زبانه ،به  Java 8نیاز است .شما می توانید با باز کردن یک پنجره ترمینال
و تایپ کردن  Java – versionو فشار دکمه  Enterنسخه جاوای سیستم خود را بررسی
کنید.
فضای در دسترس هارد دیسک باید  93مگابایت باشد ( 144مگابایت و بیشتر توصیه می شود)
رم  1گیگابایت
برای تهیه نسخه پشتیبان داده ها در سرور  Martusباید به شبکه اینترنت متصل باشید .اگر
اتصال اینترنت ندارید ،به بخش " ۶.۱فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر"
مراجعه کنید.
برای فرستادن بولتن ها به سرور  ،Martusنرم افزارMartusشما نباید توسط  Firewallمسدود
شده باشد .اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار  FirewallاستFirewall ،شما
باید به پورت های  987یا  003اجازه وصل شدن به اینترنت بدهد .هنگامی که شما در حال
انتخاب سرور هستید ،اگر این پورت ها مسدود شده باشند ،مالحظه خواهید کرد که سرور
واکنشی نشان نخواهد داد.
 CDدرایو (فقط برای نصب با )CD
وضوح صفحه نمایش باید  964×084یا بیشتر باشد.

توجه :برای نمایش مشخصات  Macخود باید پروسه
Apple menu > About this Mac > More info… > System report… > Hardware
را که مشخصات هارد است طی کنید.
توجه :اگر نسخه چندگانه  Javaرا دارید ،برای تغییر به نسخه قابل استفاده نیاز است دیالوگ
" "Java Preferencesرا راه اندازی کنید .برای انجام این عمل دکمه ی  Command-Spaceرا فشار
دهید تا " "spotlightجستجو باال بیاید و بعد  Java Preferenceرا تایپ کنید .به محض باز شدن صفحه
دو ست تنظیم خواهید دید ،یکی برای پالگین اپلت  Javaو دیگری برای برنامه های. Javaاگر می
خواهید نسخه  Java Martusرا تغییر دهید ،نسخه جدید را از راهنمای دیالوگ انتخاب کنید ،سپس
صفحه  Java Preferencesرا ببندید .برای اطالعات بیشتر به آدرس  help@martus.orgایمیل بزنید.
Linux
توجه :نسخه  Martus 0.5به طور کامل از  Linuxپشتیبانی نمی کند (چندین مشکل نمایشگر وجود
دارد) .برای نسخه به طور کامل پشتیبانی شده  ،Martusنسخه  Martus 0.0را دانلود کنید و به
دفترچه راهنمای کاربر نسخه  0.3مراجعه نمایید.
 پلتفورم پنتیوم اینتل با سیستم عامل  Linux kernelنسخه  3.2.0یا باالتر و  glibcنسخه 2.10
یا باالتر
 سیستم عامل شما باید نسخه نهایی ( Java Runtime Environment (JRE) 1.6 ،Oracleیا
همان  )Java 6به روز  25یا جدیدتر باشد یا اینکه  6 OpenJDK JREیا  7باشد .شما می توانید
نسخه  Javaسیستم عامل خود را توسط گشودن یک پنجره ترمینال و تایپ عبارت
"( ،"java-versionبدون عالمت گیومه) و فشار دکمه  enter/returnچک کنید.
 فضای در دسترس هارد دیسک باید  93مگابایت باشد ( 144مگا بایت و بیشتر توصیه می شد)
 رم  256مگابایت باشد ( 512مگابایت و بیشتر توصیه می شود)
 برای تهیه نسخه پشتیبان داده ها در سرور  Martusباید به شبکه اینترنت متصل باشید .اگر
اتصال اینترنت ندارید ،به بخش " ۶.۱فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر"
مراجعه کنید.
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برای فرستادن بولتن ها به سرور  ،Martusنرم افزار  Martusشما نباید توسط  Firewallمسدود
شده باشد .اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار  Firewallاست Firewall ،شما
باید به پورت های  987یا  003اجازه وصل شدن به اینترنت بدهد .هنگامی که شما در حال
انتخاب سرور هستید ،اگر این پورت ها مسدود شده باشند ،مالحظه خواهید کرد که سرور
واکنشی نشان نخواهد داد.
 CDدرایو (فقط برای نصب با )CD
حداقل حالت رنگی  16بیت با  KDEیا توصیه Gخیر meدسکتاپ

 - ۲.۱نصب
نرم افزار  Martusتوسط زبان برنامه نویسی  Javaنوشته شده است و برای راه اندازی این برنامه نیاز
به فضای  Javaاست .نصب کننده  Martusبر روی  Java Runtime Environment (JRE) ،Windowsو
برنامه  Martusرا روی سیستم شما نصب می کند .این نصب کننده ،با توجه به درخواست شما ،قادر
به نصب برنامه  Martusبر روی میزکار شماو یا منوی آغاز ( )Startمی باشد .اگر از سیستم عامل Mac
 OSیا  Linuxاستفاده می کنید ،شاید  JREرا بر روی سیستم خود داشته باشید ،اگر اینطور نیست،
قبل از نصب  Martusباید  JREرا روی سیستم خود نصب کنید.
می توانید برنامه  Martusرا از وبسایت  https://www.martus.orgبارگیری کنید .در صورت وجود ،می
توانید نصب کننده پلتفرمی که استفاده می کنید یا یک تصویر  ISO CDکه دارای فایل برنامه های
 Mac OS ،Windowsیا  Linuxاست را بارگیری کنید .اگر تصویر  ISO CDرا بارگیری می کنید ،باید قبل از
نصب برنامه  Martusآن را در یک  CDکپی کنید .با این حال اگر برنامه  Martusرا نصب می کنید ،شاید
بخواهید برای بارگیری بسته های زبانی مربوط به جدیدترین نسخه  Martusاز آدرس
 https://www.martus.org/downloadsدیدن کنید.
برای نصب  Martusدر :Windows
 -1سی دی حاوی  Martusرا درون سی دی خوان رایانه خود قرار دهید یا اینکه نصب کننده Martus
را از این آدرس بارگیری نمایید https://www.martus.org :و بعد اجرا نمایید .نصب کننده Martus
باز خواهد شد.
توجه :اگر نصب کننده  Martusبعد از قرار دادن سی دی  Martusبه صورت خودکار اجرا نشد ،روی
گزینه رایانه من ( )My computerبرای روی میز کار خود ( )desktopدو بار کلیک نمایید ،به سی دی
خوان رفته و روی فایل  MartusSetup.exeدوبار کلیک نمایید.
 -2زبان مورد نظر برای نصب را انتخاب کرده و سپس روی تایید کلیک نمایید.
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 -3در پنجره نصب  NSISبر روی ادامه کلیک نمایید.

 -0توافقنامه مجوز را بخوانید و سپس برای پذیرفتن آن ،روی گزینه "موافقم" کلیک کنید .در صورتی
که شما مجوز توافق را نپذیرید،نصب کننده Martus ،را نصب نخواهد کرد.
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 -5درصورتیکه با توافقنامه موافقت کنید،خواهید دیدکه پروسه تکثیر فایل ها آغاز می شود.

 -6تصمیم بگیرید که آیا میخواهید یک میانبر  Martusدر نوار شروع خود ( )Start menuداشته باشید یا
خیر ،اگر می خواهید روی "( "Yesبله) کلیک کنید و اگر نمی خواهید روی "( "Noخیر) کلیک
کنید.

 -7تصمیم بگیرید که آیا میخواهید یک میانبر  Martusبر روی میز کار خود ( )desktopداشته باشید یا
خیر ،اگر می خواهید روی "( "Yesبله) کلیک کنید و اگر نمی خواهید روی "( "Noخیر) کلیک
کنید.

توجه :برای بسیاری از کاربران آسان تراست تا  Martusرا از طریق میانبر های موجود در نوار شروع یا
بر روی میز کار اجرا نمایند،بااینحال اگر شما میخواهید حضور  Martusبر روی رایانه شما آشکار نباشد،
میانبری بر روی میز کار یا نوار آغاز نصب نکنید .صرفنظر از انتخاب شما ،نصب کننده  Martusهمیشه
یک میانبر در پوشه  Martusقرار میدهد.
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 -8نصب کننده به شما از پیشرفت مراحل نصب برنامه  Martusگزارش خواهد داد و همچنین فایل
های جاوا نیاز خواهند بود .بعد از دیدن پیغام اتمام نصب ،روی "( "Finishپایان) کلیک نمایید تا
عملیات نصب کامل شود.

توجه :اگر حتی شما قبال بر روی دستگاه خود جاوا را نصب شده داشته باشید Martus ،جاوای مورد
نظر خود را نصب خواهد کرد .نصب کننده  Martusتغییری بر روی جاوای قبلی نخواهد داد.
بخش " ۱.۱ارتقاء به نسخه جدید  Martusفقط ( ")Windowsرا برای دریافت اطالعات نحوه ارتقاء از یک
نسخه قدیمی به به نسخه جدید تر ،مطالعه نمایید.
نصب  Martusبر روی :Mac OS
برای نصب  Martusروی  Macدو راه وجود دارد یا به طور خودکار با استفاده از یک فایل  DMGمی توانید
این کار را بکنید یا به صورت دستی با استفاده از یک فایل .ISO
اکیداً توصیه می کنیم از روش  DMGاستفاده کنید ،زیرا بسیار ساده تر است و به  Martusاجازه
می دهد ظاهری استانداردتر داشته باشد.
توجه:این دستورالعمل ها ممکن است با توجه به نسخه سیستم عامل ، Mac OS Xمتفاوت باشند.
اگر این دستورالعمل ها به آنچه که شما بر روی رایانه خود می بینید قابل اجرا نیستند  ،لطفا به
آدرس  help@martus.orgایمیل بفرستید.

نصب خودکار با استفاده از فایل ( DMGفایل جدید یا به روز شده(:
 - 1توجه :قبل از نصب نرم افزار :اگر قبالً،نسخه قدیمی بدون  DMGنرم افزار  Martusبدون  DMGشده
به روی این رایانه نصب شده است ،اول باید همه ی فایل های  jarمربوط به  Martusاز پوشه
 Liberary/Java/Extensionsبه طور کامل حذف شود .این مسئله بسیار مهم است ،اگر این مرحله
رااز قلم بیاندازید ،احتمال دارد نرم افزارMartusبه درستی عمل نکند.
ممکن است برای حذف کردن این فایل ها از شما درخواست شود برای ورود به مدیریت رایانه باید
از شناسه عبور و رمز عبور خود استفاده کنید .قالب های مربوط به  Martusعبارتند از- :
،js.jar ،icu4j_3_2_calendar.jar ،bcprov-jdk14-135.jar ،bc-jce.jar ،InfiniteMonkey.jar
،velocity-dep-1.4-rc1.jar ،velocity-1.4-rc1.jar ،persiancalendar.jar ،layouts.jar ،junit.jar
 .xmlrpc-1.2-b1.jarبعد از حذف کردن این فایل ها ،ممکن است پوشه های پیوست خالی بشوند.
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ما همچنین برای جلوگیری ازسردرگمی توصیه میکنیم هر میانبری که در نسخه ی قدیمی Martus
ایجاد کرده اید را حذف کنید .
فایل  DMGنرم افزار  Martusرا از سایت  Matrusیا  CDبگیرید و همانند دیگر فایلهای  DMGروی آن
دو بار کلیک کنید.
اگر پوشه  Matrusبطور خودکار باز نشد ،برای مشاهده محتویات دوبار کلیک کنید .
هنگامی که می خواهید برنامه  (Martus.app) Matrusرا داخل پوشه نرم افزارکپی کنید ,،لطفا
توجه داشته باشید که اگر شما این کار را انجام دهید ،حین حذف  Matrusاین نرم افزار حذف
نخواهد شد و ممکن است امنیت شما را به خطر بیاندازد .
پوشه اسناد  Matrusفایل هایی با اطالعات مفید درمورد  Matrusاز جمله راهنمای کاربر ،راهنمای
سریع شروع ،و فایل های  READMEکه ویژگیهای هر نسخه را به همه ی زبان های مختلف
توصیف می کندارائه می دهد .ما به شما پیشنهاد میکنیم که این پوشه را به روی رایانه خود
جایی که به راحتی به آن دسترسی دارید کپی کنید.
توجه :اگر شما از بسته های زبان ( Martusبه عنوان مثال  )Martus-en.mlpاستفاده می کنید،
لطفاً فایل  MLPرا در پوشه داده های  Martusکپی کنید .برای دستورالعمل چگونگی دسترسی به
پوشه داده هایMartusبه قسمت زیر تحت عنوان "مشاهده پوشه داده های "Martusمراجعه
کنید.
توجه :در صورت نیاز ،فونت های  ،Khmer ،Burmeseو  Bangla/Bengaliدر پوشه فونت ها فراهم
شده است .اگر شما به هر یک از این فونت ها نیاز دارید  ،می توانید با دو بار کلیک کردن بر روی
فایل  ttf.و انتخاب "نصب" فایل را نصب کنید .اگر مشکلی با اجرا کردن یا وارد کردن متن در فونت
های  Burmese, Khmerیا  Bangla/Bengaliدارید ،لطفا به راهنمای کاربر  Martusدر صفحه - ۱۶
 ۱۱پرسش و پاسخهای متداول مراجعه کنید ،یا به آدرس  help@martus.orgایمل بفرستید .

برای اجرای  Matrusنصب شده از فایل  ،DMGروی نماد /برنامه  Matrusدو بار کلیک کنید.
جهت نمایش اطالعات اضافی هنگام اجرای  Matrusکه در تشخیص هر گونه مشکل در Mac OSX
مفید خواهد بود ،می توانید یک ( Terminal windowپنجره ترمینال) باز کنید .با یکی از دو روش زیر راه
اندازی کنید:
الف  -روی فایل  Martus.appکلیک کنید تا منوی زمینه بازشو نمایان شود.
ب  -از منوی زمینه ( ”“Show Package Contentsنمایش محتوای بسته) را انتخاب کنید.
پ  -یابنده نماها را به نمایش پوشه ( ”“Contentsمحتوا) تغییر می دهد.
ت  -به  Contents/MacOsبروید.
ث  -روی " "JavaAppLauncherدوبار کلیک کنید.
با این کار ترمینال جدیدی شروع می شود که حاوی خروجی کنسول خواهد بود.
تا زمانی که ترمینال در حال اجراست ،اطالعات عیب یابی و گزارش دهید از  Martusدر آنجا نمایان
خواهد شد .می توانید متن را از ترمینال کپی کنید و در غالب ایمیل به  help@martus.orgارسال
نمایید.

نصب از فایل :ISO
 CDنرم افزار  Martusرا در درایو  CD-ROMقرار دهید (یا فایل iso.را از  https://www.martus.orgدانلود
کنید) و برای یافتن  DMGروی آن دوبار کلیک کنید .دستورالعمل های  DMGدر باال را دنبال کنید.

راهنمای کاربر ™ Martusنسخه 4.5

15

مشاهده پوشه داده های :Martus
در  ،Mac OSپوشه داده های  Martusبه نام Martus .است و در پوشه ( Homeصفحه اصلی) قرار
گرفته است .این پوشه حاوی حساب کاربری  Martusو اطالعات بولتن شما و همچنین سایر فایل های
ایجاد شده هنگام استفاده از  Martusمی باشد ،فایل هایی مانند الگوهای گزارش/جستجو ،فایل های
حساب مخاطب و غیره( .اگر چه در صورت تمایل می توان بسیاری از این فایل ها را در پوشه دیگری
ذخیره کرد) .همچنین پوشه داده های  Martusجایی است که شما فایل های بسته زبانی را در آن
قرار می دهید .معموال پوشه داده های  Martusپنهان است ،بنابراین با استفاده از نرم افزار جستجوگر
قابل مشاهده نیست .به منظور دستیابی به این فایل ها ،الزم است تنظیمات ترجیحی رایانه را روی
( ”“Showنمایش) این پوشه پنهان تنظیم کنید .برای انجام این کار ،مراحل زیر را دنبال کنید :
 - 1به ( Finderیابنده) > ( Appicationsبرنامه ها) > ( Utilitiesبرنامه های سودمند) بروید و
برنامه  Terminalرا باز کنید( .همچنین می توانید با استفاده از  Command Spaceجستجو را باز
کرده و کلمه " "terminalرا وارد کنید ،و وقتی " "Terminal Appرا پیدا کرد ،آن را راه اندازی کنید).
 - 2مورد زیر را تایپ کنید:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
سپس دکمه  Enter/Returnرا فشار بدهید.
( Finder - 3یابنده) با نگه داشتن ( Option keyکلید انتخاب) مجددا راه اندازی کنید ،روی نماد Finder
(یابنده) کلیک کرده و نگه دارید .هنگامی که منوی زمینه نشان داده شد( Relaunch ،راه اندازی
مجدد) را انتخاب کنید( .در روشی دیگر می توانید عبارت""killall Finderرا در " "Terminalتایپ
کنید و دکمه  Enterرا فشار دهید).
 - 0هنگامی که یابنده راه اندازی مجدد می شود ،می توانید پوشه  Martusرا در داخل دایرکتوری
اصلی خود مشاهده کنید و به فایل هایی که در آنجا ذخیره شده است دست یابید.
توجه :اگر هنگامی که سعی می کنید  Martusرا روی  Mac 10.8یا باالتر اجرا کنید ،هشدار دریافت
می کنید ،لطفا به بخش ( .11پرسش های متداول شماره  )55مراجعه کنید.
نصب  Martusرروی Linux:
توجه :نسخه  Martus 0.5به طور کامل از  Linuxپشتیبانی نمی کند (چندین مشکل نمایشگر وجود
دارد) .برای نسخه به طور کامل پشتیبانی شده  ،Martusنسخه  Martus 0.0را دانلود کنید و به
دفترچه راهنمای کاربر نسخه  0.3مراجعه نمایید.
دستورالعمل های زیر  Martusرا تنها در حساب کاربری شما نصب می کند .هیچ یک از دیگر کاربران
 Linuxموجود در این دستگاه نمی توانند به  Martusدسترسی داشته باشند .اگر شما می خواهیید
 Martusرا به صورت عمومی نصب کنید تا هر کاربر بتواند آن را بر روی این رایانه اجرا کند ،لطفا به
قسمت ( ۱۱پرسش های متداول شماره  )34مراجعه کنید .
بیشتر موارد زیر باید از طریق )(Terminal Command Promptانجام شود .
 - 1مشاهده کنید شما در حال حاضرچه نسخه ای از  Javaرا اجرا می کنید:
تایپ کنید:
java -version
باید  Javaرا بر روی  PATHخود نصب کنید تا قادر به اجرا شدن باشد.
باید  Javaنسخه  8.4رسمی شرکت  Oracleرا داشته باشید (یا نصب کنید) (این نسخه گاهی
اوقات  Java8نامیده می شود) .در صورت امکان ،توصیه می کنیم از ابزار استاندارد نصب نرم افزار
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سیستم عامل خود استفاده کنید ،مانند  yum/rpmیا.apt/debاگر می خواهید  JRE Oracle'sرا
اجرا کنید ،میتوانید آن را به طور مستقیم از  http://java.comبارگیری کنید.
توجه :برای اجرای ،Martusشما فقط نیاز به نصب نسخه فعلی Java Runtime Environment
) (JREدارید ،نیازی به مجموعه Javaی توسعه دهنده بزرگتر ) (Larger Java Developer Kitندارید.
 - 2یک فهرست راهنما برای نگه داری فایل هایMartusمثل فهرست برنامهMartusایجاد کنید .این
ممکن است همان فهرست دادهMartusباشد یا ممکن است متفاوت باشد .به عنوان مثال ،شما
ممکن است نرم افزارMartusرا داخل پوشه  Desktopنصب کنید تا بتوانید به آسانی به آن دست
یابید .جدا کردن برنامه از داده ها ممکن است امنیت را افزایش دهد ،اما وقتی نیاز به پاک کردن
کاملMartusدارید این کار را سخت تر می کند .می توانید فهرستی را با تایپ کردن عبارت زیر در
جایی که انتخاب کرده اید درست کنید:
>mkdir -p <Martus Program Directory
به عنوان مثال ،اگر می خواهید  Martusنسخه  0.5را بر روی فهرست داده های خودش نصب کنید
شما
mkdir -p ~/.Martus
 - 3اگر از روی  CD/ISOنصب می کنید :
الف  Martus.jar -را از فهرست اصلی از روی  CDنصب به داخل فهرست برنامه  Martusکپی
کنید.
فهرست  LibExtرا از  CDبه داخل فهرست برنامه  Martusکپی کنید ،ونام آن را به شخص
ب-
ثالث تغییر دهید.
در صورت دلخواه ،شما می توانید فهرست مدارکی که شامل مستندات کاربراز جمله فایل
پ-
های  READMEکه حاوی یک فهرست از تغییرات بین نسخه های مختلف است کپی کنید.
به فهرستی که حاوی برنامه واقعی است با تایپ کردن موارد زیر تغییر دهید:
ت-
>cd <Martus Program Directory
به عنوان مثال ،اگر  Martusرا داخل فهرست داده خود نصب کرده اید ،می توانید تایپ
کنید:
cd ~/.Martus
 - 0اگر از روی فایل  Zipنصب می کنید:
به فهرستی که ایجاد کرده اید تا  Martusرا داخل آن نصب کنید تغییر دهید ،مطالب فایل فشرده را
که وجود دارد را استخراج کنید ،و با تایپ کردن موارد زیربه فهرستی که حاوی برنامه واقعی
است تغییر دهید.
>cd <Martus Program Directory
>unzip <Path to Zip File
>cd <Martus Version Directory
به عنوان مثال ،اگر می خواهید  Martusنسخه  0.5را برروی فهرست داده خود نصب کنید ،و
فایل فشرده ) (Zipدر داخل بارگیری ) (Downloadsقرار داشته و  MartusClient 0.5نام دارد،
شما می توانید تایپ کنید:
cd ~/.Martus
unzip ~/Downloads/MartusClient- 4.0.zip
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 - 5نصب و راه اندازی را با اجرای  Martusو با تایپ کردن موارد زیر امتحان کنید:

java -jar `pwd`/martus.jar
(از آنجا که ’ ‘pwdاسم دایرکتوری را که از آن استفاده می کنید ،وارد می کند شما الزم نیست
این کار را انجام دهید)
 - 6می توانید یک اسکریپت ) (Scriptمیانبر به صورت زیرایجاد کنید :

echo java -jar martus.jar >martus
اگر  OpenJDKاستفاده می کنید:

chmod +x Martus
 - 7شما می توانید این اسکریپتهارا جایی دیکر کپی کنید همینطور از راه انداز یا میانبر برای شروع
آسانMartusاستفاده کنید.
اگر برای نصب به کمک بیشتری نیاز داشتید لطفا به  help@martus.orgایمیل بفرستید.
اسناد Martus
وقتی  Martusرا نصب می کنید ،تمام نسخه های زبانهای دیگر موجود در راهنمای کاربر و راهنمای
شروع سریع بر روی داده Docs/Martusنصب می شود .اگر از برنامه نصب  Windowsاستفاده کرده
اید ،از  Martus > Progrmas > Startبه این مدارک متصل شوید که در این سایت
 https://www.martus.org/downloadsموجود می باشد .شما می توانید به این سایت مراجعه کرده
و از موجودیت نسخه های جدید زبان باخبر شوید.

 - ۲.۲حذف نصب
برای حذف  Martusاز  ،Windowsبدون پاک کردن بولتن یا حساب داده های > Start ،Martus
 Martus Uninstall > Martus > Programsرا انتخاب کنید (اگر میانبرهایی به منوی شروع
) (Start menuاضافه کرده اید) ،بر روی فایل  uninst.exeدر داخل فهرست Martus/binدوبار کلیک
کنید ،یا از بخش  Add/Remove Programsدر  Control Panelسیستم عامل  Windowsاستفاده کنید:
 -1از ( Start menuمنوی شروع)  Control Panel > Settingsرا انتخاب کنید.
 -2روی نماد  Add/Remove Programsدو بار کلیک کنید.
 -3از میان برنامه های کاربردی  Martusرا انتخاب کنید .
 -0روی  Add/Removeکلیک کنید ،و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.
اگر  Martusبا فایل  DMGبر روی  Macنصب کرده اید ،شما می توانید به سادگی و بدون حذف کردن
حساب داده ها و بولتن  ، Martusبرنامه کاربردی  (Martus.app) Martusرا پاک کنید.
توجه :لطفا توجه داشته باشید اگر برنامه ی  (Martus.app) Martusرا داخل پوشه برنامه ها یا بر روی
( Desktopیا هر جای دیگر بر روی رایانه) کپی کرده اید ،حین پاک کردن  ،Martusاین برنامه به طور
کامل حذف نخواهد شد و این می تواند یک تهدید امنیتی باشد.
برای حذف  Martusاز ( Linuxیا اگر با استفاده از فایل  ISOبر روی سیستم عامل  Macنصب کرده
اید) بدون اینکه حساب داده و بولتن  Martusرا حذف کنید Martus.jar ،و فهرست  ThirdPartyرا حذف
کنید .
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اگر می خواهید برنامه  Martusرا نگه دارید و بولتن ها و فایل کلیدی را حذف کنید ،ابزارها > حذف
اطالعاتی من را انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر ،به قسمت ( .۱حذف بولتن ها و اطالعات حساب
کاربری) مراجعه کنید.
اگر می خواهید بولتن های و داده های  Martusو همچنین برنامه  Martusرا حذف کنید ،ابزارها >
حذف همه اطالعات و همچنین  Martusرا انتخاب کنید .این قابلیت اطالعات را از روی همه ی
حساب های رایانه حذف می کند ،و بایددر مواقع اضطراری استفاده شود .برای اطالعات بیشتر ،به
قسمت ( .۲حذف تمامی داده های  Martusبه همراه حذف نرم افزار) مراجعه کنید.
هنگامی که برای حذف پوشه های  Martusاز فرمان حذف همه اطالعات و همچنین Martus
استفاده می کنید Martus،فایل هایی را حذف می کند که بازیابی مجدد آنها نسبت به حذف کردن
دستی پوشه ها بسیار سخت تر است .با این حال،برای اینکه مطمئن شوید که همه ی اطالعات
 Martusحذف شده است ،پوشه ) Martus (C:\Martus in Windowsو همه ی پوشه ها و فایل هایی
را که هنگام نصب ( Linuxیا  )Mac OSکپی کرده اید را جستجو کنید.هر یک از این فایل های باقی
مانده را پاک کنید ،و سپس " "trashیا " "recycling binرا خالی کنید.
توجه :داده های کاربر که حذف شده اند را می توان توسط کاردان هابا دسترسی به هارد دیسک
رایانه بازیافت ،اگرچه  Martusآن ها را طوری حذف می کند که بازیافتشان سخت تر می شود .عالوه
بر این ،تا زمانی که رمز عبور قوی باشد  ،و مخفی باقی بماند امن است زیرا همه ی داده های بولتن
رمزگذاری شده است .یک سری دیسک های تاسیساتی وجود دارند که به طور کامل داد های کاربر
را حذف می کنندطوری که از بازیافت هرگونه اطالعات جلوگیری می کنند.

 - ۲.۳ارتقاء به نسخه جدید  Martusفقط )(Windows
شرکت  Benetechبه صورت پیوسته در پی تقویت نرم افزار  Martusاست ،و  Martusارتقاء یافته به
صورت دوره ای در سایت  https://www.martus.orgموجود می باشد.
برای به روز کردن نرم افزار در ، Windowsمراحل زیر را انجام دهید:
 - 1نسخه جدید را بارگیری کنید (با بروز کردن یا به طور منظم فایل های کامل را منتشر کردن) یایک
 CDنصب تهیه کنید.
 - 2برنامه نصب را اجرا کنید :بر روی فایلی که بارگیری کرده اید دو بار کلیک کنید یا  CDرا داخل هارد
دیسک قرار دهید .برنامه نصب به شما اطالع می دهد که نسخه قدیمی  Martusقبال نصب شده
است.
 - 3برای به روز رسانی بر روی کلمه "( "Yesبله) کلیک کنید .نسخه جدید  Martusبر روی دایرکتوری
فهرست قبلی که نسخه قدیمی است نصب شده است .همه فایل های داده ها ،حاوی اطالعات
حساب کاربری ،رمز عبور ،و بولتن ها دست نخورده و سالم باقی می ماند.
توجه :نسخه  Martus 4.0برای  Windowsباید به صورت نسخه کامل منتشر شده نصب شود تا اینکه
برنامه را بدون نصب  Javaبه روز کنید ،زیرا برای نصب این نسخه  Martusنسخه جدید  Javaنیاز است.
برای به روزکردن نسخه جدید  Martusبر روی سیستم عامل  Macintoshیا  ، Linuxدستور العمل
نصب و راه اندازی در قسمت (" ۱.۱نصب") را دنبال کنید تا برنامه  Martusجدید را با برنامه فعلی
 Martusکه در حال حاظر موجود است جایگزین کنید.
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 - ۲.۴ارتقاء فایل برنامه Martus
شرکت  Benetechهمچنان در پی تقویت برنامه  Martusاست .برای دریافت آخرین نسخه  ،Martusو
تایید نرم افزار بارگیری شده با استفاده از برنامه  SHA-1 sumاز دستورالعمل درج شده در وب سایت
 https://www.martus.orgدیدن کنید.
بیشتر به روز رسانی های  Martusدر قالب نصب کننده انجام می شوند که در قسمت (" ۱.۱نصب و
راه اندازی") توضیح داده شده است .اگر در آینده این روش استاندارد نباشد ،شرکت Benetech
ممکن است فقط نسخه به روز شده فایل  Martus.jarرا توزیع کند .شما نباید به صحت هر فایل که به
طور جداگانه به شما ارسال شده اعتماد کنید ،تا زمانی که از طریق پیروی مراحل ،آن را تایید کنید .به
هیچ روش بررسی دیگر که از راه های دیگری برای شما ارائه میشود اعتماد نکنید.
فقط ازبرنامه های تایید کننده روی  CDمعتبر  Martusاستفاده کنید  ،و از دستورالعمل های داخل فایل
 readme_verify.txtکه در  CDیافت می شود استفاده کنید.

 - ۲.۵تنظیم حساب کاربری
قبل از اینکه ازMartusاستفاده کنید ،شما باید یک حساب برای خودتان ایجاد کنید واطالعات تماس خود
را تنطیم کنید .حساب های چندگانه می توانند بر روی یک رایانه وجود داشته باشند که اولین حساب
کاربر داخل فهرستMartusقرار دارد و حساب های دیگر در داخل زیر شاخه فهرستMartusقرار می
گیرند.
هنگامی که حساب خود را راه اندازی می کنید ،شما یک شناسه عبور و رمز عبور کاربری ایجاد می
کنید .رمزعبوری را استفاده کنید که بتوانید به خاطر بسپارید .اگر شناسه عبور و رمز عبوررا فراموش
کردید ،قادر نخواهید بود به هیچ یک از بولتن ها یMartusدسترسی پیدا کنید .عالوه بر این ،در حفظ
محرمانه نگه داشتن رمز عبوراحتیاط کنید .رمز عبور شما دسترسی به همه ی بولتن ها یی که
درMartusایجاد کرده اید را فراهم می کند و به شما اجازه می دهد یک بولتن جدید ایجاد کنید .هیچ
وقت رمز عبور خود را از طریق ایمیل به کسی نفرستید ،یا از طریق تلفن به کسی نگویید چون اینها
روش های ارتباطی امنی نیستند.
 -1برنامه  Martusرا اجرا کنید .روی تأیید در کادر گفتگوی سیستم بولتن حقوق بشر  Martusکلیک
کنید.
 برای وارد شدن به  Martusدر  Windowsپروسه  Martus > Programs > Startرا طی کنید یا
روی میانبر  Martusدر دسکتاپ یا دایرکتوری  Martusدوبار کلیک کنید ،همچنین می توانید
 Run > Startرا انتخاب کنید و سپس نوشتار زیر را تایپ نمایید:

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




راه اندازی  Martusبر روی دستگاه  :Mac OSدر صورتی که شما توسط یک  ( DMGتوصیه
شده ) نصب کرده اید ،روی آیکون برنامه  Martusدو بار کلیک کنید ( .فایل  ) Martus.appاز
جایی که آنرا تکثیر کرده اید .بخش  Macرا در فهرست " ۱.۱نصب" برای اطالعات بیشتر
مطالعه نمایید.
برای اجرای  Martusدر محیط ( Linuxلینوکس) ،اسکریپتی را که ایجاد کرده این اجرا کنید یا
این دستور را وارد نمایید:

java -jar <Martus program directory>/martus.jar
برای اطالعات بیشتر بخش مربوط به ( Linuxلینوکس) را در بخش " ۱.۱نصب" مطالعه کنید.
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 -2اگر حساب  Martusدیگری در رایانه شما وجود نداشته باشد ،ورود به سیستم  Martusشروع
خواهد شد و شما را برای ایجاد حساب هدایت می کند ،اگر از قبل حساب های دیگری در رایانه
شما وجود داشته باشند ،روی برگه حساب جدید در کادر گفتگوی ورود به سیستم Martus
کلیک کنید تا ورود به سیستم  Martusشروع شود.

 -1ایجاد حساب کاربری
الف  -یک نام کاربری و رمز عبور وارد کنید .برای اطالعات بیشتر درباره ایجاد رمز عبور ایمن،
بخش " ۱.۱انتخاب رمز عبور" را مشاهده کنید.
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ب-
پ-

ادامه را انتخاب کنید و نام کاربری و رمز عبور تان را تأیید نمایید.
اختیاری :نویسنده و سازمانی را وارد کنید که هر بولتن ایجاد شده توسط شما را برچسب
گذاری می کند.

اطالعات نویسنده و سازمان به صورت خودکار در هر بولتنی که ایجاد می کنید ،نمایان می
شوند؛ اگر چه می توانید در صورت تمایل آنها را ویرایش کنید.
برای نویسنده ،نامتان یا نام سازمانتان را به عنوان منبع اطالعات در بولتن هایی که ارسال
می کنید ،وارد کنید.
در صورت انتخاب عمومی شدن یک یا چند بولتن خود (مثال از طریق موتور جستجوی
 ،)Martusممکن است اطالعات تماس با نویسنده و سازمانی که وارد می کنید ،عمومی
شود .همه فیلدها اختیاری هستند یا اگر نمی خواهید نامتان به صورت عمومی در
دسترس قرار بگیرد ،می توانید از نام مستعار استفاده کنید یا فقط اطالعات سازمانتان را
ارائه دهید.
اگر بعداً به تغییر اطالعات تماس نیاز پیدا کردید ،گزینه ها < اطالعات تماس را انتخاب
کنید.
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 -2تنظیمات
الف  -استفاده از  – Torاگر می خواهید اتصالتان به سرور  Martusرا پنهان کنید ،این تنظیم را
روشن نمایید .همچنین اگر سرورهای  Martusدر مکان شما مسدود شده باشند ،این
تنظیم می تواند به دسترسی به سرورهای  Martusکمک کند.
والی قالب تاریخ – ترتیبی که مایلید ماه ،روز و سال را در آن مشاهده کنید ،انتخاب
ب-
نمایید.
جداکننده تاریخ – نحوه جدا شدن عناصر تاریخ از یکدیگر را انتخاب کنید.
پ-
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 -3تنظیم سرور
الف  -استفاده از سرور پیش فرض شما را به سرور پشتیبان  Martusمتصل می کند ،بدون
اینکه نیاز باشد اطالعات را دستی وارد کنید.

ب-

تنظیم پیشرفته سرور به شما امکان می دهد با وارد کردن دستی آدرس  IPسرور ،کد
عمومی و کلمه جادویی به سرور متصل شوید.

پ-

برای اتصال به یک سرور از طریق حساب  Martusخود در زمان دیگری ،تنظیم سرور در
را انتخاب کنید.
زمانی دیگر
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 -4مخاطبان
الف  -برای افزودن نام حسابتان ،رمز دسترسی برای حساب را وارد کنید و افزودن مخاطب...
را انتخاب نمایید.

با انتخاب دریافت رمز و کدتان ،می توان مخاطبین را از طریق کد دسترسی شان در این
صفحه پیدا کرد یا بعداً با وارد شدن به سیستم حساب های  Martusو انتخاب راهنما >
مشاهده اطالعات حساب من این کار انجام شود.
ب-

سپس می توانید با مرور کد عمومی همراه با رمز دسترسی مخاطب یا انتخاب گزینه یعد ًا
تأیید می شود این کار را در زمان دیگری انجام دهید.
همچنین می توانید با انتخاب هم اکنون تأیید شود از ستون تأیید شده برای مخاطب،
بعد از افزودن مخاطب به حسابتان ،مخاطب را تأیید کنید.

پ-

برای حذف یک مخاطب X ،را در ستون حذف آن مخاطب انتخاب کنید.
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 - 5وارد کردن فرم ها
الف  -برای وارد کردن  Martusعمومی از الگوها ،عمومی را انتخاب کنید.

ب-

برای وارد کردن فرم ها از یک مخاطب یا کاربر دیگر  ،Martusدانلود سفارشی را انتخاب
کنید.
 - 1دانلود از مخاطبین من به شما امکان می دهد از میان مخاطبینی انتخاب کنید که
مایلید الگوها را از آنها وارد نمایید.

 - 2دانلود از کاربر دیگر  Martusبه شما امکان می دهد الگوها را از یک حساب
 Martusکه به عنوان مخاطب اضافه نکرده اید (مثال یک مربی) و از طریق وارد کردن
رمز دسترسی آن حساب ،وارد کنید.
 - 6پشتیبان گیری کلید
برای ایجاد یک کپی رمزگذاری شده از کلید  Martusخود:
أاف  -یک دیسک خالی (مانند  USBیا  )CDرا در درایو رسانه جداشدنی تان قرار دهید.
ایجاد فایل واحد رمزگذاری شده را انتخاب کنید.
ب-
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پ-

در کادر گفتگوی پشتیبان گیری از فایل کلید به مکانی که می خواهید کلیدتان را ذخیره
کنید ،بروید .توصیه می کنیم روی دستگاه رسانه جداشدنی (مانند  UBSیا  )CDیا درایو
شبکه تان این کار را انجام دهید تا فایل در رایانه شما ذخیره نشود.
به فایل کلید پشتیبان یک نام متمایز بدهید به ویژه اگر بیش از یک حساب در رایانه
استفاده می شود.

ث-

روی ذخیره کلیک کنید Martus ،فایل کلید پشتیبان را در مکانی که مشخص کردید ،کپی
می کند و پیامی با این مضمون که فایل کلید رمزگذاری شده ایجاد شده است ،نمایان
می شود.

ت-
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ج-

در یک رسانه جداشدنی ذخیره کرده اید ،آن را در مکان امنی نگه داری کنید که احتمال
آسیب دیدن آن توسط آب و هوا ،حشرات یا سایر عوامل وجود نداشته باشد .رمز عبورتان
را روی دیسک ننویسید یا آن را به صورت الکترونیکی روی دیسک ذخیره نکنید .بدون نام
کاربری و رمز عبور شما هیچ کس نمی تواند از کلیدی که پشتیبان گیری کرده اید برای یک
فایل واحد استفاده کند.

 -7نهایی کردن حساب
قبل از خروج از ویزارد ( Martusبرنامه نصب  ،)Martusزبانی را که می خواهید برنامه با آن اجرا
شود ،از منوی کشویی انتخاب یک زبان ،انتخاب کنید.

 -8ورود به سیستم حساب شما
دفعه بعد که  Martusرا اجرا کردید ،جهت دسترسی به حسابتان ،نام کاربری و رمز عبور خود را در
کادر گفتگوی ورود به  Martusوارد کنید.
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توجه :اگر ترجیح می دهید که رمز عبورتان را با استفاده از صفحه کلید رایانه تایپ کنید،روی گزینه
بازگشت به صفحه کلید عادی (تغییر برای استفاده از صفحه کلید معمولی) کلیک کنید .اگر رمز
عبورتان را به جای استفاده از صفحه کلید روی صفحه با صفحه کلید رایانه تایپ کنید ،ممکن است
ایمنی رمز عبورتان کاهش یابد .چرا که ممکن است یک فرد تایید نشده بد افزاری را برای ثبت
حروف وارد شده توسط صفحه کلید رایانه شما را ثبت نماید .ما توصیه میکنیم در صورتی که از
صفحه کلید عادی برای وارد کردن استفاده میکنید ،از روش جدید  Alt + NumberPadبه جای
کاراکتر های غیراسکی ( )non-asciiاستفاده کنید.
توجه :وقتی بعد از ایجاد حساب کاربری برنامه  Martusرا می بندید ،از شما خواسته می شود از
کلید نسخه پشتیبان گیری کنید (اگر قبال ً این کار را نکرده باشید) و/یا فایل کلیدتان را روی دسک
چندگانه پشتیبان گیری کنید .اگر رایانه شما برای کارهای مختلف استفاده می شود یا به سرقت
رفته است ،شما به فایل اصلی نیاز دارید تا بتوانید به داده بولتن شخصی خود از سرور بر روی یک
رایانه دیگر دسترسی پیدا کنید .برنامه Martusاز شما می خواهد هر بار که این نرم افزار را شروع
می کنید تا وقتی آن را انجام دهید یک نسخه پشتیبان از فایل کلیدی تهیه کنید .برای اطالعات
بیشتر ،به قسمت(" ۶.۱تهیه پشتیبان از کلید کاربری خود") مراجعه کنید یا یک حساب مرکزی
برای بازیابی بولتن های خود داشته باشید.

 - ۲.۴انتخاب رمز عبور
برای اینکه از داده هایتان محافظت کنید ،باید از رمز عبوری استفاده کنید که نمی توان به راحتی آن را
حدس زد و یا کشف کرد .برای داشتن یک رمز عبور که بتوانید با خیال راحت از آن استفاده کنید و
همیشه آن را به خاطر داشته باشید از دستور المعل های زیراستفاده کنید .شما تنها کسی هستید
که رمز عبور خود را می دانید و اگر رمز عبور خود را فراموش کنید ،ممکن است دیگر قادر به دسترسی
به داده هایMartusخود نباشید (مگر اینکه یک نسخه چندگانه پشتیبان از اطالعات حساب خود ۶.۱
"پشتیبانگیری از کلید خود" و یا یک مخاطب که بتواند بولتن های شما را بازیابی کند داشته باشید).













از نام کاربری خود استفاده نکنید.
از کلمه ای از فرهنگ لغت استفاده نکنید.
برای حداکثر ایمنی از حداقل  15کاراکتر استفاده کنید( .استفاده از  8کاراکتر ضروری است).
ازترکیب حروف الفبا واعداد یا کاراکترهای خاص استفاده کنید ( مانند)٪! #$
اگر از کاراکترهای حساس زبانی استفاده میکنید ازترکیب حروف بزرگ وحروف کوچک استفاده
کنید .
اگرالزم است رمزعبور خود را جایی بنویسید ،آنرا در جای امنی جدا از نصب  Martusنگه دارید
یک عبارت یادآوری برای خودتان به وجود آورید و آنرا در جای امنی نگه دارید( .به یاد داشته باشید
اگر عبارت یادآور شما در حافظه دستگاهتان ثبت شود ،میتواند برای کسیکه تالش میکند رمز عبور
شما را کشف کند یک سرنخ مهیا کند).
ازرمزعبوری استفاده کنید که بتوانید به یاد داشته باشید (ازحرفهایی استفاده کنید که معنی
خاصی برای شما دارند).
برای انتخاب کردن کلمه رمز عبور جدید روش ساده ای توسعه بدهید.
اگر احساس میکنید حساب شما به خطر افتاده رمز عبور خود را عوض کنید .برای اطالعات بیشتر
به قسمت(" ۶.۲تغییر شناسه عبور و رمز عبور") مراجعه کنید.
اگر رمز عبور و شناسه عبور خود را فراموش کرده اید،هیچ راهی برای دستیابی به بولتن ها یی
که ایجاد کرده اید و یا به هر داده ای روی رایانه خود ساخته اید نیست ،مگر اینکه شما یک نسخه
پشتیبان چندگانه گرفته باشید (یا اینکه یک مخاطب داشته باشید که میتواند بولتن ها ی شما را
بازیابی کند).
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 - ۲.۷راه اندازی یک سرور اتصال
برای اینکه مطمئن شوید در صورت از دست دادن رایانه و یا سرقت ،به بولتن های خود دستیابی
خواهید داشت ،آن ها را به سرور پشتیبان  Martusبفرستید .سرور  Martusیک رایانه سرور است که
بولتن های رمز گذاری شده را قبول می کند ،به صورت ایمن از آن ها نسخه پشتیبان تهیه می کند و
برای حفاظت در برابر از دست دادن اطالعات از آن ها در جاهای مختلف تکثیر می کند .سرور Martus
توسط سازمان های غیرانتفاعی اداره می شود(.شرکت  Benetechسرورهای  Martusرا به طور
مستقیم اداره نمی کند) .اگر سازمان شما با یک سازمانی که میزبان سرور  Martusاست ارتباطی
ندارد ،از سایت  https://www.martus.orgبرای مشاهده لیستی از میزبانان سرور دیدن کنید.ارسال
بولتن ها به سرور همچنین این اجازه را به شما می دهد که آن ها را با کسانی به اشتراک بگذارید که
به آنها اجازه دسترسی داده اید از جمله حساب مخاطبین .مطبوعات و دیگر اعضای عمومی ممکن
است به بولتن های عمومی شما از طریق موتور جستجوی  Martusدسترسی داشته باشند.
اگرشما به یک سرور متصل شده ایدMartus ،به طور خودکار از بولتن های پیش نویس وقتی آنها را
ذخیره می کنید ،نسخه پشتیبان برای سرور تهیه می کند .با این حال ،پیش نویس بولتن ها به عنوان
داده های خصوصی تلقی می شوند ،و فقط برای شما و مخاطبین قابل دسترسی است ،اگر به
حساب مخاطب اجازه دسترسی داده باشید.
وقتی یک بولتن را تکمیل و آن را داخل سرور ذخیره می کنید ،یک بولتن نهایی تلقی می شود به
طوری که آن را هرگز دوباره نمی توانید ویرایش کنید (هر چند شما میتوانید یک نسخه جدید از بولتن را
ایجاد کنید اگر نیاز به تغییر اطالعات دارید ).داده های عمومی در بولتن قابل دسترس است برای هر
کسی که به سرور دسترسی دارد؛ داده های خصوصی فقط برای شما و مخاطبین شما در دسترس
است ،اگر شما به حساب مخاطب اجازه دسترسی داده اید .
قبل از اینکه بتوانید بولتن ها را ارسال کنید یا آنها را از سرور بازیابی کنید  ،باید سرور را در Martus
شناسایی کنید.
برای پیکربندی سرور:
 -1سرور > انتخاب سرور  Martusرا انتخاب کنید
 -2نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.
 -3انتخاب سرور
الف  -برای استفاده از سرور  Martusبدون وارد کردن دستی اطالعات سرور ،استفاده از سرور
پیش فرض را انتخاب کنید؛ یا
ب-

برای تنظیم دستی سرور  Martusیا سرور دیگری ،آدرس  IPو کد عمومی سرور را در
بخش راه اندازی سرور پیشرفته وارد کنید و روی تأیید کلیک کنید.

 -0یک پیغام پیروی از قوانین سرور نمایان می شود ،در صورتی که این قوانین با نیاز های شما
مطابقت داشته باشد روی گزینه پذیرش کلیک نمایید .در صورتی که این قوانین نیازهای شما را
در بر نمیگیرد ،روی گزینه رد کلیک کرده تا سرور دیگری را انتخاب نمایید.
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توجه :متن پیروی از قوانین سرور ها در آدرس  https://www.martus.orgدر بخش بارگیری سرور
 Martusموجود میباشند .انتظارمیرود سرورهای سازگار ایمن باشند،سرورهایی که از دستورالعمل
های قوانین سرور منحرف شده باشند ،ممکن است از امنیت کمتری برخوردار باشند .در صورتی که
شما پیرامون اینکه آیا سروری نیاز های شما را براورده مینماید یا خیر پرسشی داشتید ،میتوانید از
شخصی که در سازمان شما تصمیم گیرنده است سوال کرده و یا با آدرس پست الکترونیکی
 info@martus.orgتماس بگیرید.
 -5روی تأیید در کادر گفتگو کلیک کنید که با این کار اتصال شما به سرور تأیید می شود.
 Martusاطالعات مربوط به سرور را ذخیره مینماید و شما نیاز به وارد کردن دوباره آنها را نخواهید
داشت مگر در صورتی که برنامه را حذف کنید و دوباره نصب کنید (.یا بر روی یک رایانه دیگر ) یا اینکه
میخواهید سرور دیگری را برای ارسال بولتن های  Martusانتخاب کنید.
برای تغییر تنظیمات سرور ،این مسیر را دنبال کنید :سرور > انتخاب سرور  Martusرا انتخاب کنید
و سپس استفاده از سرور پیش فرض را انتخاب کنید یا اطالعات مربوط به سرور جدید را وارد
نمایید .برای حذف ارتباط خود با یک سرور  Martusبدون اتصال به یک سرور دیگر ،این مسیر را دنبال
کنید :سرور > حذف سرور .Martus
توجه :زمانی که شما یک سرور را انتخاب کردید Martus ،هر بار که شما آنرا اجرا کنید سعی خواهد
کرد با سرور ارتباط برقرار نماید .سرور ممکن است اخبار یا اطالعات جدیدی را پیرامون وضعیت حساب
کاربری شما و یا دیگر اطالعات مهم را در اختیار شما قرار دهد.

 - ۲.۸تنظیمات اولویت ها
شما میتوانید برای فرمت زبان و تاریخ دلخواه خود در  Martusتغییراتی ایجاد کنید.شما همچنین می
توانید از خصوصی ماندن هر بولتنی که ایجاد کرده اید اطمینان حاصل کنید.
برای تغییر زبانی که توسط کاربر در  Martusاستفاده می شود  ،گزینه ها > اولویت ها را انتخاب
کنید ،سپس زبان را از منوی کشویی انتخاب کنید و بر روی تأیید کلیک کنید .نرم افزار  Martusبه
چندین زبان ترجمه شده است .برای مشاهده نسخه جدیدتر  Martusدر زبان های دیگر یا کسب
اطالعات در مورد ترجمه رابط کاربر به زبانهای دیگر از سایت  https://www.martus.orgدیدن کنید.
عالوه بر این ،یک بسته زبان ممکن است بر روی وب سایت Martus
( )https://www.martus.org/downloadsدر دسترس باشد؛ یک بسته زبان می تواند شامل نسخه به
روز شده ی ترجمه رابط کاربر کالینت  ،Martusراهنمای کاربر ،راهنمای شروع به کار سریع  ،فایل
 Readmeو کمک در یک زبان خاص باشد.
برای تغییر قالب تاریخ مورد استفاده در لیست بولتن ها و بولتن هایی که ایجاد کرده اید ،به گزینه ها
> اولویت ها بروید ،سپس قالبی را که ترجیح می دهید ازمنوی کشویی قالب تاریخ انتخاب کنید و
روی تأییدکلیک کنید.
برای تغییر نوع تقویم ،به گزینه ها > اولویت ها بروید و سپس نوع تقویمی را که ترجیح می دهید
ازمنوی کشویی نوع تقویم انتخاب کنید ( برای مثال :میالدی ،تایلندی ،افغانی /فارسی ) و روی تأیید
کلیک کنید .اگر قبل از اینکه این گزینه موجود باشد بولتن ها را وارد کرده اید Martus ،می تواند با
استفاده از گزینه های مربوطه در صفحه اولویت ها به طور خودکارتاریخ های در بولتن های قدیمی را
به منظور نمایش در فرمت های تایلندی ،افغانی /پارسی تبدیل کند.
اگر شما در حال اجرای  Martusبه زبانی به غیر از زبان برمه ای هستید و می خواهید داده های برمه
ای را در فضای بولتن خود تایپ یا مشاهده کنید ،به گزینه ها > اولویت ها رفته و "برای نمایش برمه
و ورودی از فونت  Zawgyiاستفاده شود" را انتخاب کنید .اگر  Martusرا به زبان برمه اجرا می کنید،
فرض میشود شما برای وارد کردن داده ها  /متن بولتن از فونت  Zawgyiاستفاده می کنید ،و گزینه
("برای نمایش برمه و ورودی از فونت  Zawgyiاستفاده شود") باید به طور خودکار نمایان شود (اگر
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شما آن را انتخاب نکنید ،رابط کاربر به درستی در برمه نمایش داده نمی شود) .برای اطالعات درباره
صفحه نمایش به زبان برمه ای ،لطفا به بخش ( .۱۱پرسش های متداول شماره  )۱۶مراجعه کنید.
اگر هرگز نمی خواهید داده های بولتن عمومی بسازید ،به گزینه ها > اولویت ها رفته و سپس
عالمت "جلوگیری از ایجاد بولتن های عمومی" را بردارید و روی تأیید کلیک کنید .تا زمانی که این
گزینه را لغو انتخاب نکنید  ،هر بولتنی که شما درMartusایجاد کرده اید خصوصی است و قادر نخواهید
بود گزینه "همه اطالعات خصوصی حفظ شوند" را در بولتن های جدید لغو انتحاب کنید.
اگر شما می خواهید از وضعیت بازیابی بولتن ها مطلع شوید به گزینه ها > اولویت ها بروید و گزینه
"به صورت خودکار برای بولتن های جدید از مخاطبین بررسی شود" را انتخاب کنید .حدودا بعد از یک
ساعت ،یک پیام بر روی نوار وضعیت ظاهر می شود (گوشه سمت چپ پایین صفحه نمایش) که می
گوید  Martusدر حال بررسی برای بولتن های جدید مخاطب می باشد .اگر حیطه بولتن هایی برای
بازیابی وجود داشته باشد نوار وضعیت پیام دیگری را نمایش خواهد داد که شما در این لحظه می
توانید به منوی سرور بروید تا صفحه نمایش بازیابی بار گذاری شود .به قسمت (" ۱.۶بازیابی بولتن
های ایجاد شده توسط مخاطبین") مراجعه کنید .لطفا توجه داشته باشید که انتخاب این گزینه می
تواند باعث کند شدن عملکرد سرور شود ،به خصوص اگر شما اینترنت کم سرعت داشته باشید ،پس
اگر حساب های مخاطب شما به طور فعال در حال ایجاد بولتن است باید انتخاب شود.
برای اجرای  Martusبا استفاده از  Torهنگامی که به سرورهای  Martusمتصل هستید به گزینه ها
> اولویت ها بروید و گزینه "استفاده از  Torجاسازی شده" را انتخاب کنید .با این کار ردیابی مسیر
بولتن شما به سرور  Martusدشوارتر می شود و می تواند به شما امکان دهد اگر سرور  Martusاز
مکان فعلی شما مسدود شده باشد ،به آن دسترسی یابید ،اما در عین حال ارسال بولتن را آهسته
تر می کند .برای اطالعات بیشتر در مورد  ، Torبه سایت ( )https://www.torproject.orgمراجعه
کنیدیا به قسمت " .۱۱پرسش های متداول" شماره  ۱۱رجوع کنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد دیگر تنظیمات مروبط به اجرای  Martusبه قسمت " .۱۱پرسش های
متداول" شماره  ۱۱رجوع کنید( .به عنوان مثال توقف  Martusبنا به دالیل امنیتی قبل از چند دقیقه)
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 - ۳فضای کار Martus
وقتی شما وارد سیستم شدید Martus ،فضای کاری  Martusبازخواهد شد .این پنجره پوشه ها و
بولتن هایی را که بر روی سیستم شما دخیره هستند را نشان داده و همچنین پیش نمایش بولتن
های انتخابی.

در سمت چپ Martus ،لیست پوشه هایی که بولتنها طبقه بندی شده اند را نشان میدهد .به صورت
پیش فرض ،در آنجا دو پوشه قرار دارد ،اما پوشه های دیگر در زمانی که شما کارهای خاص دیگری را
انجام میدهید  ،ساخه خواهند شد .همچنین شما میتوانید پوشه های دلخواه خود را نیز ایجاد نمایید.
یک رایانه میتواند دارای چندین حساب کاربری  Martusباشد.زمانی که  Martusبرای یک زمان
مشخصی بدون استفاده بر روی سیتسم باز باشد ،بنا به دالیل امنیتی از شما خواسته خواهد شد تا
مجدد وارد سیستم شوید.
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 - ۴ایجاد یک بولتن
برای ساخت یک بولتن جدید بر روی گزینه ایجاد کلیک کنید یا اینکه فایل > ایجاد بولتن جدید را
انتخاب کنید .کادر گفتگوی بولتن باز می شود .اطالعات را در حیطه بولتن وارد کنید.
برای مشاهده شناسه بولتن (یک شماره شناسایی منحصر به فرد استفاده شده توسط  ،Martusو
حمایت فنی ومدیران سرور) ،سابقه نسخه بولتن ،همینطور کد عمومی حساب مؤلف و کدهای
عمومی حساب های مخاطب که اجازه دسترسی به این بولتن را دارند ،بر روی دکمه جزئیات بولتن
کلیک کنید.

 - ۴.۱تکمیل فیلدها در بولتن
شما می توانید داده ها را به طور مستقیم داخل فیلدها تایپ کنید ،یامی توانید اطالعات را از بولتن
های موجود یا مدارک دیگر به داخل این فیلدها کپی و پیست کنید .برای کپی و پیست ،از صفحه کلید
های میانبر ) (Keyboard shortcutsسیستم عامل استاندارد استفاده کنید Ctrl+C :برای کپی کردن در
 Windowsیا  Command+C ،Linuxبرای کپی کردن در  Ctrl+V ،Mac OSبرای پیست کردن در
Windowsیا  Command+V ،Linuxبرای پیست کردن در .Mac OSکلید فرمان  Commandدر Mac
 OSگاهی اوقات نیز به عنوان کلید اپل ) (Appleمعرفی شده است .یا شما می توانید با راست کلیک
کردنبر روی فیلدها Windowsیا  ،Linuxیا  Control-clickدر Mac OSو بعد کلمه کپی یا پیست را
ازمنوی متن انتخاب کنید.

جزییات بولتن – برای نمایش نسخه های پیشین بولتن قسمت " 6.14نمایش نسخه های پیشین
یک بولتن" را مشاهده کنید.
همه اطالعات خصوصی حفظ شوند  -این گزینه را تیک بزنید تا همه ی بولتن را خصوصی کنید.
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توجه :اگر می خواهید محتوای برخی از بولتن ها را عمومی کنید ،گزینه ها > اولویت ها را انتخاب
کنید و "جلوگیری از ایجاد بولتن های عمومی" را بردارید .وقتی این گزینه انتخاب شده باشد ،گزینه
همه اطالعات خصوصی حفظ شوند نمی تواند در بولتن های جدید لغو انتخاب شود.
برای اینکه همه اطالعات را عمومی کنید گزینه همه ی اطالعات را خصوصی نگه دارید را لغو انتخاب
کنید (اطالعات در بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن ،خصوصی باقی می ماند) .وقتی همه ی بولتن
ها خصوصی است ،آیکون قفل بسته شده است و کلمه "اطالعات خصوصی" ظاهر می شود .وقتی
بولتن عمومی است  ،آیکون قفل باز است و کلمات "اطالعات عمومی" ظاهر می شود .بخش های
خصوصی حاشیه قرمز دارند .اگر می خواهید اطالعات موجود در این بولتن به طور عمومی از طریق
موتور جستجو  Martusدر دسترس قرار بگیرد ،نباید این گزینه را تیک بزنید .انتخاب کردن این گزینه فقط
بر روی اطالعات این بولتن تاثیر میگذارد؛ اگر اطالعات تماس خود را با بولتن دیگری به سرورفرستاده
اید ،اطالعات تماس شما ممکن است هنوز از طریق موتور جستجو  Martusدر دسترس عموم باشد .
توجه :هنگامی که یک بولتن نهایی شده را در سرور ذخیره می کنید ،هر اطالعات عمومی در بولتن
ممکن است در آینده در دسترس هر کسی که درخواست کند از جمله محققان و مطبوعات قرار گیرد.
زبان :زبانی را انتخاب کنید که برای توصیف رویداد استفاده می کنید .اگر زبانی را استفاده می کنید
که در فهرست گنجانده نشده است ،زبان دیگری را انتخاب کنید .
توجه :شما می توانید بولتن خود را به هر زبانی تایپ کنید ،صرف نظر از اینکه چه زبانی برای رابط
کاربر انتخاب شده است .زبان رابط کاربر تعیین می کند چه زبانی برای جعبه دیالوگ ،منوها ،و پیام ها
در نرم افزار  Martusاستفاده شود؛ بولتن زبان  ،زبانی است که برای برقراری ارتباط مطالب بولتن ها
استفاده می شود.
توجه :اگر شما می خواهید یک لیست کوتاه تر از زبان ها برای پروژه خاص خود استفاده کنید ،
میتوانید یک لیست سفارشی برای این کار درست کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت ("۱۶.۱
سفارشی کردن فیلدهای بولتن") مراجعه کنید.
مولف :نام مولف از داخل اطالعات تماس شما در اینجا ظاهر میشود ،اما شما می توانید آن را تغییر
دهید.
سازمان :نام سازمان از داخل اطالعات تماس شما اینجا ظاهر میشود ،اما شما می توانید آن را تغییر
دهید.
عنوان :برای بولتن یک عنوان تایپ کنید .عنوان باید بازدید از فهرست بولتن ها را برای شناسایی
ماهیت بولتن توسط افراد آسان کند ،اما باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا در یک خط جا شود.
موقعیت :محل رویداد را وارد کنید .با توجه به نوع رویداد ،ممکن است الزم باشد کشور ،منطقه،
شهرستان ،و یا مکان های دیگر را وارد کنید .اگر وارد کردن مکان در یک مورد خاص منطقی به نظر
نمی رسد  ،جای آن را خالی بگذارید.
واژه های کلیدی :با توجه به انمالی که در بولتن شرح داده اید ،کلمات مترادف  ،دیگر کلمات مرتبط،
و متناوب را اگر الزم می دانید تایپ کنید .این امر مخصوصا برای جستجو مفیداست.

تاریخ رویداد :تاریخ روادیدی که گزارش می کنید را وارد کنید .به طور پیش فرض Martus ،سال را "نا
معلوم" نمایش می دهد .اگر در مورد زمان رخداد یک رویداد مطمئن نیستید می توانید تاریخ را همان نا
معلوم رها کنید .اگر این رویداد در طی یک دوره از زمان رخ داده است ،یا اگر شما نمی دانید دقیقا چه
روزی این رویداد رخ داده است ،بر روی بازده تاریخ کلیک کنید ،و سپس تاریخ آغازو پایان رویداد را وارد
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کنید .شما میتوانید هر سالی را تا سال جاری انتخاب کنید ،که  Martusمی تواند از طریق سیستم
عامل شما بخواند.

تاریخ ایجاد :بررسی کنید که این بنا به تاریخ جاری تنظیم شده است Martus .تاریخ جاری را از
طریق سیستم عامل رایانه میخواند .در صورتی که سیستم عامل رایانه شما دارای تاریخ اشتباهی
باشد ،تاریخ هایی که برای ویرایش و ایجاد بولتن ها و فیلدها استفاده شده است نیز اشتباه خواهد
بود .شما قادر به ویرایش این بخش نخواهید بود.
خالصه :خالصه ای در مورد رویداد بنویسید.
جزئیات :اطالعات دیگر پیرامون این رویداد را وارد نمایید.
پیوست ها :برای افزودن فایل های تصویری یا دیگر فایل ها به یک بولتن ،بر روی افزودن پیوست
کلیک کرده و سپس فایلی را که میخواهید پیوست کنید را انتخاب نمایید .شما همچنین میتوانید فایل
را از رایانه خود به حیطه ی افزودن فایل پیوست بکشید ( )dragفایل های پیوست شده در بخش
عمومی برای تمامی کسانی که به اطالعات عمومی بولتن های شما بر روی سرور دسترسی داشته
باشند ،قابل دسترس خواهد بود( .بولتن های دارای تعداد زیاد فایل های پیوست ،یا با حجم باال زمان
بیشتری را برای ذخیره کردن به عنوان یک پیش نویس ،ارسال به سرور ،بازیابی از سرور و یا جابجایی
به یا از میز کار رایانه  ،نیاز خواهد داشت (.برای دیدن یک فایل پیوست ،شخصی که در حال مطالعه
بولتن میباشد ،نیاز به نصب نرم افزار های مورد نیاز که قادر به نمایش نوع فایل پیوست شده هستند،
خواهد داشت.

پیشنهاد :در صورتی که میخواهید فایل های پیوست شده شما تنها توسط افرادی که اجازه
مشاهده اطالعات خصوصی بولتن های شما را دارا هستند ،دیده شود ،فایل های پیوست را در بخش
خصوصی بولتن افزوده و یا فایل های پیوست را کشیده و در حیطه افزودن پیوست در بخش
خصوصی قرار دهید.
توجه :شما با استفاده از دکمه "مشاهده" میتوانید فایل های پیوست را ببینید .در صورتی که فایل
پیوست یک عکس (یک فایل تصویری و یا یک فایل اسکن شده است) با فرمت های مختلفی
(همچون  )jpg, png, gifتصویر در درون خود بولتن نمایش داده خواهد شد ( .به تصویر مثال زیر توجه
نمایید ) دیگر فایل های پیوست در خارج از  Martrusو درون برنامه هایی که شما تعریف کرده اید برای
باز کردن فرمت های مختلف ،نمایش داده خواهند شد.
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خصوصی :هر گرونه اصالعات بیشتری را که میخواهید داشته باشید را وارد کنید ،اطالعاتی که نمی
خواهید در دسترس عموم قرار داشته باشند .داده های وارد شده در بخش خصوصی ،همیشه
خصوصی باقی خواهند ماند حتی اگر بولتن به تنهایی به صورت عمومی منتشر شده باشد .بخش
خصوصی دارای یک نوار قرمز رنگ میباشد .برای افزودن یک فایل پیوست که تنها توسط افرادی قابل
مشاهده خواهد بود که مجوز دیدن اطالعات خصوصی بولتن شما را دارند ،روی افزودن پیوست
کلیک نمایید یا فایل پیوست مورد نظر را کشیده و در حیطه افزودن فایل پیوست در بخش خصوصی رها
نمایید.

توجه :در محیط  Linuxممکن است شما قادر به کشیدن فایل های پیوست به درون  Martusنباشید.
مخاطبین :حساب (های) مخاطبی که میخواهید به اطالعات خصوصی و عمومی بولتن شما
دسترسی داشته باشند را انتخاب نمایید .برای اطالعات بیشتر پیرامون نحوه حساب های مخاطب به
بخش  ۶.۱به اشتراک گذاری داده های خصوصی شما با مخاطبین را مطالعه نمایید.

 - ۴.۲سفارشی کردن بولتن هایتان
راه های زیادی برای سفارشی کردن بولتن های شما وجود دارد.
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اگر معموال از اطالعات مشابه در قسمت جزئیات بولتن های خود استفاده می کنید ،می توانید یک
قالب برای صرفه جویی در زمان وارد کردن اطالعات یا از ایجاد فرمت بسازید .برای اطالعات بیشتر در
این مورد به قسمت ( ۱۶.۱استفاده از یک قالب در زمینه ی جزئیات) مراجعه کنید.
اکثر کاربران  Martusحیطه استاندارد بولتن ها را با نیاز خود هم جهت می یابند .چنانچه ،اگر شما مایل
به ایجاد حیطه ای فراتر از حیطه استاندارد  Martusهستید ،می توانید فیلدهای متفاوتی را بسازید.
اگر تیپ مشخصی از داده ها را می خواهید در هر بولتن وارد کنید ،این قابلیت به شما اجازه می دهد
تا داده های خود را به صورت متفاوتی از شکل استاندارد ساختاربندی کنید .برای اطالعات بیشتر در
این مورد به قسمت ( ۱۶.۱سفارشی کردن زمینه بولتن) و ( ۱۶.۱استفاده از قالبهای سفارشی)
رجوع کنید.
اگر مایل به سفارشی کردن نمایش بولتن ها در  Martusهستید (در حین ویرایش یا حالت پیش
نمایش) ،گزینه های متفاوتی دارید (برای مثال :مخفی کردن/آشکار کردن زمینه های طوالنی) که در
قسمت ( ۱۶.۱سفارشی کردن نمایش بولتن های شما) بیشتر با آن آشنا می شوید.

 - ۴.۳بررسی دیکته صحیح متن در بولتن های شما
نرم افزار  Martusدر حین ویرایش یا وارد کردن داده های شما در بولتن ،به صورت اتوماتیک دیکته
کلمات در متن شما را بررسی می کند و شما می توانید کلمات غلط را با خطی قرمز زیر آنها مشاهده
کنید .اگر بر روی کلمه ی غلط راست کلیک بکنید ،یک پنجره مربوط به بررسی دیکته کلمات باز خواهد
شد که تعدادی گزینه نزدیک به چیزی که شاید منظورتان باشد ،پیشنهاد می کند .منوی پنجره
بررسی دیکته گزینه ای تحت عنوان "افزودن به پوشه کاربر" دارد که (پیشنهاد می کنیم برای تمامی
کلمات خاص مربوط به پروژه مانند نام مکان ها یا سازمان ها که شاید به صورت مکرر از آن در بولتن
های دیگراستفاده می شود را به این منو اضافه کنید) .هر حساب  Martusیک فرهنگ لغات منحصر بر
روی سیستم کاربر دارد تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه:
-1
-2
-3
-0

-5

غلطیاب از همه کلماتی شامل حروف بزرگ و یا اعداد باشند ،چشم پوشی خواهد کرد.
در این نسخه از غلطیاب هیچگونه از کلمات بیرون از بولتن ها بررسی نخواهد شد ( .مثل اطالعات
تماس ،برچسب های مربوط به مخاطب و یا اسامی پوشه ها )
غلطیاب تنها زمانی که بولتن در حالت ویرایش است اشتباهات را نمایش خواهد داد و در صورتی
که بولتن در حالت نمایش باشد عمل نخواهد کرد.
در این نسخه ،برای کلماتی که داخل شبکه فیلدهای متنی هستند و دارای اشتباه و غلط
امالیی هستند ،شما باید اول بر روی آن کلیک سمت چپ بکنید (همچون زمانی که میخواهید آنرا
ویرایش کنید) قبل از راست کلیک کردن برای دیدن پیشنهادات غلط یاب و یا افزودن به پوشه کاربر.
در این نسخه  ،غلط یاب فقط برای زبان انگلیسی فعال میباشد( .زبان استاندارد برای بولتن خود را
تنظیم کنید)
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شما همچنین قادر به مشاهده و افزودن لغات به غلط یاب میباشید .برای این کار به بخش گزینه ها
> بررسی امال مراجعه نمایید .در صورتی که شما اشتباها لغتی را اضافه کردید و تصمیم به حذف آن
دارید ،در اینجا شما میتوانید اینکار را انجام دهید.

توجه :زمانی که شما گزینه تایید را انتخاب کنید ،کلمات به ترتیب حروف الفبا ذخیره خواهند شد.

راهنمای کاربر ™ Martusنسخه 4.5

39

 - ۵ذخیره و اصالح بولتن
بولتن ایجاد شده را می توان به صورت مهر و موم شده یا پیش نویس ذخیره کرد .در نرم افزار ، sutraM
درصورتی که بولتن به صورت مهر و موم شده ذخیره شده باشد قابل تغییر نیست و می بایست برای
هرگونه تغییری یک بولتن جدید ایجاد کرد .این نرم افزار برای حفظ اطالعات  ،یک نسخه پشتیبان از
پیش نویس یک بولتن در  surtaM sattatذخیره می کند و امکان اصالح را به کاربران می دهد تا زمانی
که به صورت مهر و موم شدهذخیره شود .به صورت کلی  ،نسخه پیش نویس امینیت کافی برای
نگهداری بولتن ها را ندارند .برعکس مهر و موم شده ذخیره شده  ،امکان حذف شدن بولتن های پیش
نویس زیاد است .عالوه براین ،درصورت دسترسی افراد ناشناس به برنامه  surtaMامکان تغییرمتن
بولتن و یا ازبین بردن آن نیز وجود دارد.

 - ۵.۱ذخیره نسخه مهر و موم شده بولتن
بعد از تکمیل یک بولتن ـ زمانی که دیگرنیازی به تغییرجزئیات نیست ـ آن را می توان به عنوان مهر و
موم شده ذخیره کرد .بعد از ذخیره شدن به عنوان مهر و موم شده  ،آن بولتن توسط کاربر یا هرفرد
دیگری که به نرم افزار دسترسی خواهد داشت ،قابل تغییر نیست .تنها راه اصالح و یا تغییر اطالعات
در یک نسخه مهر و موم شده یک بولتن ذخیره شده  ،ایجاد یک بولتن جدید است .نرم افزار  Martusبه
صورت اتوماتیک نسخه مهر و موم شده ذخیره شده را  ،درصورت وصل بودن به شبکه اینترنت به
سرورهای تعریف شده ارسال می کند .برای ذخیره سازی بولتن پیامی مبنی بر هوشیارسازی کاربر
جهت غیرقابل تغییر بودن اطالعات ظاهر می شود که با کلیک کردن بر روی کلمه بله آمادگی خود را
برای نهایی سازی اطالعات بولتن اعالم می کنید.
توجه :اگر داده ها در نسخه مهر و موم شده بولتن به صورت عمومی و مشترک ذخیره شده باشد و
اطالعات پرسنلی شما در سرور نرم افزار موجود باشد  ،این اطالعات قابل دستیابی و انتشار در موتور
جستجو  sutraMمی باشد .برای اطالعات بیشتر به قسمت ( ۱.۱بازکردن حساب کاربری) مراجعه
کنید.
بولتن ذخیره شده در پوشه بولتن های ذخیره شده با عنوان مهر و موم شده نمایان می شود .در
ستون ارسالی ها درصورت ارسال موفق به سرور کلمه "بله" دیده می شود.
توجه :در صورت اتصال  sutraMبه یک سرور ،امکان تاخیردر دیدن عنوان بله دروضعیت ستون ارسالی
ها وجود دارد.
درصورت متصل نبودن رایانه به شبکه اینترنت و یا به سرورتعریف شده توسط کاربر  ،بولتن طراحی
شده با عنوان ارسال نشده عنوان می شود و در ستون ارسالی ها با عنوان "خیر" به کاربر اعالم می
گردد؛ تا زمانی که اتصال به اینترنت یا سرورتعریف شده  ،برقرار گردد .اگر تعریفی برای سرور درنظر
گرفته نشده باشد ،ستون ارسالی ها خالی خواهد ماند .به محض اتصال رایانه به شبکه اینترنت و به
سرور معتبر تعریف شده در  ، sutraMبولتن های ایجاد شده ارسال خواهد شد .اگر بولتن های ارسال
نشده ای در سیستم موجود باشد  ،قبل از بستن برنامه نرم افزار پیغامی مبنی بر ارسال نشدن
بولتن ها به سرور به کاربر داده می شود.
برای اطالعات بیشتردر صورت متصل نبودن رایانه به شبکه اینترنت به قسمت ( ۶.۱فرستادن بولتن
شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر) مراجعه کنید.
توجه :اگر بولتنی از کاربر دیگری را مشاهده می کنید ستون بولتن های ارسالی خالی می باشد،
مگر اینکه بازیابی بولتن مخاطب از این سرور را مجاز کرده باشید.
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 - ۵.۲ذخیره نسخه پیش نویس یک بولتن
نسخه پیش نویس یک بولتن برای اضافه کردن اطالعات یا تغییر دادن آن قبل از ذخیره سازی نسخه
مهر و موم شده می باشد.
برای ذخیره نسخه پیش نویس بر روی گزینه ذخیره پیش نویس کلیک کنید .بولتن ایجاد شده به
پوشه بولتن های ذخیره شده باعنوان پیش نویس انتقال پیدا می کند .برای باز کردن مجدد نسخه
پیش نویس بولتن پوشه بولتن های ذخیره شده را باز کرده و روی بولتنی که مورد نظر است دو بار
کلیک کنید .اگر تغییراتی در نسخه پیش نویس انجام گرفت مجددا آن را ذخیره کنید  ،در این صورت
دیگر راهی برای بازگشت به اطالعات اولیه در نسخه پیش نویس نخواهد بود.
در صورت اینکه بولتن شما در رایانه پاک شود و یا در صورت آسیب دیدن غیرقابل دسترسی باشد ،نرم
افزار  sutraMبه عنوان نسخه پشتیبان یک نسخه کپی از هر بولتن پیش نویس را به سرور می
فرستد ( .اگر رایانه شما به اینترنت وصل نیست به قسمت ( ۶.۱فرستادن بولتن شما به سرور توسط
حساب کاربری دیگر) مراجعه کنید .زمانی که تغییر و یا اضافه کردن مطالب به بولتن در نسخه پیش
نویس صورت گرفت ،با ذخیره کردن اطالعات امکان دسترسی به اطالعات اولیه نسخه پیش نویس
نیست و اطالعات وارد شده جایگزین اطالعات و داده های قبلی شده است .نسخه پیش نویس بواتن
های پیش نویس به عنوان اطالعات شخصی می باشد حتی اگر به عنوان اطالعات شخصی در
تنظیمات نرم افزار توسط کاربر تعریف نشده باشد.
اگر پرفایل ایجاد شده شما در چند رایانه باشد ،شما نمی توانید به نسخه پیش نویس خود در رایانه
های دیگر دسترسی داشته باشید؛ مگر این که نسخه های پیش نویس را در سرور تعریف شده خود
ذخیره کرده باشید .اگرنسخه بولتن پیش نویس را در سیستم دیگری بازکنید و تغییراتی را در نسخه
پیش نویس انجام دهید ودر سرور ذخیره شده باشد ،دیگر با نسخه پیش نویس بولتن شما در رایانه
شخصیتان همخوانی ندارد زیرا آخرین تغییرات در نسخه پیش نویس ذخیره گردیده است .در این حالت
برای هماهنگ سازی بولتن پیش نویس در رایانه شخصیتان با بولتن موجود در سرور تعریف شده  ،می
بایست بولتن پیش نویس خود را از روی سیستم رایانه خود پاک کرده و بولتن موجود در سرور را
جایگزین کنید .اگر می خواهید نسخه پیش نویس بولتن موجود در رایانه خود را به عنوان یک پشتیبان
نگهداری کنید  ،می توانید آن را در صفحه نمایشگر رایانه خود انتقال دهید و سپس آن را از داخل نرم
افزار پاک کنید.
اگر از نهایی سازی یک نسخه بولتن صرف نظر کردید و لزومی برای به اتمام رساندن یک بولتن نمی
بینید  ،می توانید نسخه پیش نویس بولتن را از سرور تعریف شده خود پاک کنید .در قدم اول ،نسخه
پیش نویس را از روی سیستم رایانه خود پاک کنید و سپس به سرور خود بروید و گزینه پاک کردن
نسخه پیش نویس از سرور را انتخاب کنید :سرور > حذف پیش نویس های من از روی سرور.
از نسخه پیش نویسی که از روی سرور می خواهید پاک کنید مطمن شوید و بعد روی گزینه حذف
کلیک کنید( .فراموش نکنید که می بایست نسخه پیش نویس یک بولتن را اول از رایانه شخصی خود
پاک کنید؛ درغیر این صورت امکان پاک شدن آن از روی سرور وجود ندارد).
توجه :ما به تمامی کاربرانمان پیشنهاد می کنیم برای امنیت هرچه بیشتر اطالعات بولتن خود ،آن را
به صورت نسخه مهر و موم شده ذخیره کنند ؛ مگر آنکه ظرف مدت زمانی کوتاهی (در حد ۱-۱
ساعت) تصمیم به اضافه کردن یا تغییری در بولتن خود داشته باشند .بولتن پیش نویس به صورت
سهوا یا عمدا امکان پاک شدنش از سرور وجود دارد (اگرفرد ناشناسی از شناسه عبور و رمز عبور
شما اطالع داشته باشد و البته قفل ورود به فایل ها)؛ با دسترسی به رایانه شخصی شما می توانند
تغییری در نسخه پیش نویس بولتن ایجاد کند و یا حتی آن را از روی سیستم رایانهی شما پاک کند.
درحالی که اگر بولتن طراحی شده شما به صورت نسخه مهر و موم شده شده ذخیره گردیده باشد ،
هیچ کس (اعم از خود شما و یا هر فردی که نام کاربری/رمز عبور/کلید شما را داشته باشد) نمی
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تواند بولتن ها را از سرور حذف کند و در حالیکه نسخه های جدید بولتن می تواند ایجاد شود ،نسخه
های قدیمی هرگز نمی توانند تغییر داده شوند یا از سرور حذف شوند.

 - ۵.۳ایجاد نسخه جدیدی از بولتن مهم و موم شده
زمانی که کاربر یک بولتن را به صورت نسخه مهر و موم شده ذخیره می کند ،دیگرامکان تغییر در آن
موجود نمی باشد .حال با این وجود  ،می توان آن را به صورت کپی دیگری از یک بولتن ذخیره شده در
نظر گرفت و تغییراتی را در آن به وجود آورد و به عنوان نسخه اصالح شده از یک بولتن نگهداری کرد.
بولتن اصلی ذخیره شده در سرور به عنوان نسخه غیرقابل تغییر می باشد؛ و کاربر و یا فرد دیگری
امکان پاک کردن آن را ندارد .نسخه جدید هر بولتنی با یکدیگر در ارتباط هستند اما در تعداد شماره
های بولتن تغییری ایجاد نمی شود.
برای ایجاد یک نسخه جدید از یک بولتن نهایی ذخیره شده ،ابتدا بولتن مورد نظر را انتخاب و به
قسمت ویرایش بروید و گزینه اصالح بولتن را کلیک کنید :ویرایش > بولتن را تغییر دهید و سپس
پیامی برای ایجاد کردن نسخه جدید از یک بولتن در تایید به کاربر داده می شود وگزینه بله را کلیک
کنید .بعد از ایجاد تغییراتی در نسخه جدید یک بولتن آن را می توان به صورت نسخه مهر و موم شده و
یا به ذخیره پیش نویس ذخیره کرد.
زمانی که نسخه ای از یک بولتن درپوشه های متعددی باشد و هر لیست به یک فایل مشخص ارجا
داده می شود  ،با ایجاد یک نسخه جدید از آن بولتن  ،تمامی بولتن های مرتبط به آن تغییر پیدا می
کنند .نسخه جدید ایجاد شده در صورت اتصال به سرور بارگذازی می شود و مانند تمامی نسخه های
بر روی سرور باقی می ماند.
راهنما :برای تعریف یک نسخه جدید از یک بولتن  ،از یک نام استفاده کنید که درموقع رجوع به پوشه
مورد نظر دچار سرگردانی نشوید .به عنوان مثل بولتن موجود "رهبران سیاسی زندانی شده" می
باشد  ،نسخه جدید (نسخه ویرایش شده) را می توانید "رهبران سیاسی زندانی شده  -به روز
رسانی شده" نام گذاری کنید.

 - ۵.۴تغییر نسخه پیش نویس
تا زمانی که یک بولتن به صورت پیش نویس ذخیره شده است امکان تغییر و یا اضافه کردن اطالعات را
دارد .برای ایجاد تغییر در یک بولتن پیش نویس می بایست بر روی آن دوبار کلیک کرد و سپس
اطالعات مورد نظر را تغییر و یا اضافه کرد .بولتن تغییر داده شده را می توان به صورت نسخه مهر و موم
شده یا مجدد به صورت نسخه پیش نویس ذخیره کرد .اگر گزینه صرف نظر را کلیک کنید  ،اطالعات
اضافه شده یا تغییر داده شده ذخیره نمی شود و بولتن شما مانند نسخه اولیه باقی خواهد ماند.
اگر حساب کاربری شما در چند رایانه باشد ،قادر نخواهید بود به نسخه پیش نویس خود در رایانه های
دیگر دسترسی داشته باشید؛ مگر این که نسخه های پیش نویس را در سرور خود ذخیره کرده
باشید .اگرنسخه بولتن پیش نویس را در سیستم دیگری بازکنید و تغییراتی را دربولتن پیش نویس
انجام دهید ودر سرور ذخیره شده باشد ،دیگر با نسخه پیش نویس بولتن شما در رایانه شخصیتان
یکی نیست زیرا آخرین تغییرات در نسخه پیش نویس ذخیره شده است .در این حالت برای هماهنگ
سازی بولتن پیش نویس در رایانه شخصیتان با بولتن موجود در سرورمی بایست بولتن پیش نویس را
از روی سیستم رایانه خود پاک کرده و بولتن موجود در سرور را جایگزین کنید .اگر می خواهید نسخه
پیش نویس بولتن موجود در رایانه خود را به عنوان یک پشتیبان ذخیره کنید ،می توانید آن را به صفحه
نمایشگر رایانه خود انتقال دهید و سپس آن را از داخل نرم افزار پاک کنید.

 - ۵.۵صرف نظر کردن از بولتن پیش نویس
برای صرف نظر کرد از اطالعاتی که تغییر داده شده و یا اضافه شده به یک بولتن می توان برروی لغو
کلیک کرد .نرم افزار  raMsutپیامی برای اطمینان مبنی بر آگاه سازی کاربر می دهد که اطالعات وارد
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شده هنوز به سرور فرستاده نشده است و ذخیره نمی گردد؛ درصورت مطمن بودن روی کلمه بله
کلیک می کنید.
ابتدا نسخه پیش نویس را از روی سیستم رایانه خود پاک کنید و سپس به سرور رفته و گزینه حذف
پیشنویس های من از روی سرور را انتخاب کنید :سرور > حذف پیش نویس های من از روی
سرور .از نسخه پیش نویسی که از روی سرور می خواهید پاک کنید مطمن شوید و بعد روی گزینه
حذف کلیک کنید( .فراموش نکنید که می بایست نسخه پیش نویس یک بولتن اول از رایانه شخصی
شما پاک شود و درغیر این صورت امکان پاک شدن آن در سرور وجود ندارد).

 - ۵.۶صرف نظر کردن از یک بولتن مهر و موم شده
بولتنی که به صورت نسخه مهر و موم شده ذخیره شده است را می توان دورانداخت و به پوشه
بولتنهای دور انداخته انتقال داد .اگر می خواهید که بولتن شما به طور کامل از روی رایانه پاک شود به
پوشه بولتنهای دور انداخته شده مراجعه کنید و بولتن مورد نظر را حذف کنید.
برای دور انداختن یک بولتن به منوی ویرایش رفته و دورانداختن بولتن (ها) را انتخاب کنید .بولتن
انتخاب شده به پوشه بولتنهای دور انداخته شده انتقال پیدا می کند .برای حذف کردن یک بولتن
دورانداخته شده از روی سیستم حافظه رایانه به پوشه بولتنه ای دور انداخته رفته و از منوی ویرایش
گزینه حذف بواتن (ها) را انتخاب کنید.

 - ۵.۷مهر و موم کردن گروهی از بولتن های پیش نویس در یک زمان
می توان تعداد زیادی از بولتن های پیش نویس را به صورت یک جا ذخیره کرد .می توان بولتن های
پیش نویس را به صورت یک جا " "bulkیا دسته ای " "batchانتخاب کرد و به عنوان نسخه مهر و موم
شده ذخیره کرد .در قسمت ( ۱.۱ذخیره پیش نویس یک بولتن) ،به کاربران پیشنهاد داده می شود که
به صورت نسخه مهر و موم شده ذخیره کنند.
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 - ۶مدیریت بولتن ها
ایجاد پوشه مدیریت بولتن های ایجاد شده را آسان می کند .نرم افزار  sutraMبه صورت پیش فرض دو
نوع دسته بندی برای بولتن ها دارد و می توان برای دسته بندی و طبقه بندی موضوع های مورد نظر
کاربر ،پوشه های دیگری را هم اضافه کرد .وقتی پوشه ای را انتخاب می کنید در سمت راست نرم
افزار از بولتن های موجود درپوشه لیست می شود و برای هر بولتن  ،لیستی از اطالعات شامل:
وضعیت بولتن  ،وضعیت ارسالی اش به سرورو یا حذف شدنش از سرور و مولف و تنظیم کننده آخرین
تغییرات بولتن را به کاربر ارائه می دهد.
توجه :اگرپوشه ارسال خالی باشد و هیچ بولتنی را در وضعیت ارسالی نشان ندهد یا توسط فرد
دیگری تغییر داده شده باشد،رایانه به سرور تعریف شده یا اینترنت وصل نمی باشد.
برای مشاهده شناسه یک بولتن  ،مراحل تغییر و اضافه کردن اطالعات به بولتن و کد عمومی مولف
می توان به روی گزینه جزئیات بولتن کلیک کرد.

 - ۶.۱پوشه های پیش فرض
نرم افزار  sutraMبه صورت پیش فرض دو نوع پوشه را ایجاد می کند :بولتن های ذخیره شده و بولتن
های دور انداخته شده.
پوشه های پیش فرض در نسخه قدیمی تر نرم افزار  sutraMمتفاوت می باشد .اگر نسخه جدیدتری
از  sutraM 2.0را بر روی سیستم خود نصب کنید  ،به صورت اتوماتیک این دو پوشه پیش فرض بر روی
رایانه شما ایجاد می شود و بولتن های شما از بین نمی رود.
پوشه بولتن های ذخیره شده
پوشه بولتن های ذخیره شده شامل همه بولتن هایی که کاربر ذخیره کرده است میباشد؛ اعم از
نسخه پیش نویس یا نسخه مهر و موم شده و یا این که به سرور تعریف شده ارسال شده است یا
خیر .درکنار هر بولتن لیستی وجود دارد و مشخص کننده وضعیت ارسالی آن به سرور تعریف شده در
نرم افزار می باشد و وضعیت آخرین تغییرات را به کاربر ارائه می دهد .می توان بولتن های پیش فرض
را اصالح و یا تغییر داد و برای بولتن های مهر و موم شده نسخه های جدید ایجاد کرد.
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در صورت متصل نبودن سیستم رایانهبه شبکه اینترنت ،بولتنی که به صورت پیش نویس و یا مهر و موم
شده ذخیره می شود ،امکان ارسالش به سرور وجود ندارد تا زمانی که اتصال برقرار شود .عالوه بر
این  ،بولتن هایی که چندین فایل پیوست دارند ،با تاخیر درستون ارسالی ها مشاهده می شوند و
شاید زمان بیشتری را سپری کنند تا با عنوان بله در ستون ارسالی ها مشاهده شوند .این مدت
زمان بستگی به وضعیت و سرعت اینترنت مورد استفاده کاربر نیزدارد .اگر موقع خارج شدن از نرم افزار
هنوز بولتن هایی وجود دارد که به سرور ارسال نشده اند ،برنامه پیامی را ارسال می کند تا کاربر را بر
عدم ارسال بولتن آگاه سازد.
پوشه بولتن های صرف نظر شده
وقتی از یک بولتن صرف نظر می کنید به پوشه بولتن های دور انداخته شده انتقال پیدا می کند.
بولتنی که پیش نویس ذخیره شده است و به پوشه رد شده ها فرستاده می شود همچنان فعال
است و امکان تغییریا اضافه کردن اطالعات را دارد .اگر به صورت مهر و موم شده هم ذخیره شده باشد
می تواند نسخه های دیگری داشته باشد .برای پاک کردن یک بولتن به صورت کامل از روی سیستم
رایانه به پوشه بولتن های دور انداخته شده رفته و گزینه حذف را بزنید ویرایش > حذف بولتن (ها).
یا در پوشه دور انداخته شده ها برای پاک کردن بولتن مورد نظرمی توانید روی بولتن مورد نظر راست
کلیک کرده (در سیستم عامل  )Windowsو ( Ctrl-clickدر سیستم عامل  ).Mac OSاما در صورت
انتقال بولتن موردنظر به سرور تعریف شده  ،یک نسخه از بولتن بر روی سرور باقی خواهد ماند ( البته
اگر بولتن مورد نظر قبال به سرور فرستاده شده باشد ).اگر بولتن به صورت نسخه پیش نویس باشد ،
می توان با رفتن درسرور آن را حذف کرد :سرور > حذف پیش نویس های من از روی سرور .اما
اگر بولتن به صورت مهر و موم شده ذخیره شده باشد امکان حذف آن از روی سرور وجود ندارد.
زمانی که یک بولتن به پوشه دور انداخته شده ها انتقال داده می شود  ،می توان بولتن را مجددا به
هر پوشه دیگری انتقال داد .اما در حالتی که بولتن از پوشه دور انداخته شده ها حذف شود  ،امکان
بازیابی مجددا آن بولتن وجود ندارد مگر اینکه به سرورانتقال داده شده باشند.

 - ۶.۲سایر پوشه های ساخته شده توسط Martus
نرم افزار  Martusپوشه های نتایج جستجو ،بولتن های بازیابی شده  ،بولتن های پیش نویس بازیابی
شده ،بولتن های مهر و موم شده مخاطبین ،بولتن های پیش نویس مخاطبین ،بولتن های ترمیم شده
و بولتن های آسیب دیده را در صورت نیاز ایجاد می کند .کاربر در صورت تمایل می تواند نام آن پوشه
ها را تغییردهد و یا حذف کند.
نتایج جستجو
وقتی در سیستم رایانه یک بولتنی را جستجو می کنید ،نرم افزار  sutraMنتایج جستجو را در پوشه
نتایججستجو نمایش می دهد .اطالعات و موارد تشکیل داده شده در این پوشه به صورت رونوشت
می باشد و اگر کاربر نیاز به حفظ و ذخیره نتایج جستجو داشته باشد باید نام پوشه را تغییر دهد و بعد
آن را ذخیره سازی کند .برای دفعات بعدی جستجو نرم افزار  sutraMپوشه دیگری با نام نتایججستجو
ایجاد می کند .برای تغییر نام پوشه نتایج ،می بایست روی آن راست کلیک کنید و گزینه تغییر نام
پوشه را انتخاب کنید .همچنین می توان منوی پوشه ها را انتخاب کنید و گزینه تغیرنام را انتخاب کرده
و نام جدید را تایپ کنید پوشه ها > تغییر نام پوشه .در نام گذاری پوشه نمی توانید از نشانه ها و
عالمت های کارکتری استفاده کنید ولی از فاصله بین کلمات ( )scupaمی توانید استفاده کنید.
بولتن های بازیابی شده
این پوشه بولتن هایی را شامل می شود که از سرور بازیابی شده اند .این بولتن ها شامل نتایج
جستجوها و بولتن هایی که از پوشه های دیگر حذف یا منتقل شده اند .بولتن های موجود در این
پوشه به صورت نسخه پیش نویس هستند و اطالعات موجود در آنها به صورت خصوصی می باشد و
قابل تغییر دادن است.
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بولتن های پیش نویس بازیابی شده
این پوشه شامل پیش نویس بولتن هایی است که از سرور بازیابی شده اند .این بولتن ها در موتور
جستجو موجود می باشند و شما می توانید از آنها نسخه تهیه کرده و به پوشه های دیگر انتقال
بدهید .بولتن های موجود در این پوشه به صورت نسخه پیش نویس باقی می مانند و اطالعات موجود
در آنها به صورت محرمانه می باشد که قابل تغییر دادن است.
بولتن های مهر و موم شده مخاطبین
کاربران می توانند بولتن های فرستاده شده به سرور توسط مخاطبین را بارگیری کنند .پوشه بولتن
های مهر و موم شده مخاطبین  ،شامل نسخه های مهر و موم شده بولتن های مخاطبین می باشد
که شما از سرور بازیابی کرده اید .بولتن های موجود در این پوشه قابل جستجو و انتقال و یا کپی
شدن در پوشه های دیگر نیز می باشد .بولتن های این پوشه به صورت مهر و موم شده هستند،
بنابراین نمی توانید آنها را تغییر دهید .می توانید کپی جدیدی از بولتن مخاطب ایجاد کنید اما نسخه
اصلی بدون تغییر باقی می ماند و نام مخاطب به عنوان نویسنده آن حفظ می شود.
بولتن های پیش نویس مخاطبین
پوشه بولتن های پیش نویس مخاطب شامل هر بولتن پیش نویسی مخاطبی است که از سرور
بارگیری شده باشد .این پوشه قابل جستجو ،کپی و قابل انتقال به پوشه های دیگر است .بولتن های
موجود در این پوشه به صورت پیش فرض ذخیره شده است و اطالعات آن به صورت خصوصی می
باشد .می توانید کپی جدیدی از بولتن مخاطب ایجاد کنید اما نسخه اصلی بدون تغییر باقی می ماند
و نام مخاطب به عنوان نویسنده آن حفظ می شود.
بولتن های ترمیم شده
درحالت عادی ،تمامی بولتن ها پوشه ای برای نگهداری دارند اما درصورت قطع شدن سیستم رایانه
به خاطر قطعی برق  ،مشکالت سخت افزاری و یا هنگ کردن سیستم ،ممکن است بولتن فعلی بعد
از بسته شدن ناگهانی نرم افزار،ارتباط خود را با یک پوشه گم کند .در این صورت زمانی که نرم افزار
 sutraMقابلیت اجرای مجدد را داشته باشد ،آن بولتن در پوشه بولتنهای ترمیم شده قابل دستیابی
است .بولتن های موجود در این پوشه می تواند آنجا باقی بماند و یا به پوشه های دیگر انتقال پیدا کند
و قابل دستیابی باشد.
بولتن های آسیب دیده
اگر اطالعات موجود در یک بولتن از دست برود و یا خطایی در آن موجود باشد ،نرم افزار  sutraMیک
پوشه با نام بولتن های آسیب دیده ایجاد می کند و بولتن آسیب دیده را به این پوشه انتقال می
دهد؛ شما ممکن است همچنان قادر به بازیابی برخی از اطالعات بولتن های آسیب دیده باشید.

 - ۶.۳ایجاد یک پوشه
ایجاد پوشه بیشتر برای دسته بندی بولتن ها بنابر نیاز های موجود در پروژه جدید می تواند صورت
بگیرد .کاربر می تواند نام پوشه نتایج جستجو را تغییر دهد و عنوان دیگری برای آن در نظر بگیرد؛ نرم
افزار  sutraMبرای جستجوی بعدی پوشه دیگری با این نام ایجاد خواهد کرد.
توجه :برای نام گذاری پوشه از عالمت های گزاره ای نمی توان استفاده کرد  ،اما ایجاد فاصله کلمه
ای امکان پذیر است .همچنین میتوان از حروف غیر انگلیسی مانند فارسی هم استفاده کرد.
برای ایجاد یک پوشه خالی به نوار پوشه رفته و گزینه ایجاد پوشه جدید را انتخاب کنید؛ ویا در
محدوده خالی پوشه ها راست کلیک کرده و گزینه ایجاد پوشه جدید را انتخاب کرده و سپس نامی
را برای پوشه در نظرگرفته وارد کنید.
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برای تغییر دادن نام پوشه ای که کاربر ایجاد کرده  ،می بایست روی پوشه راست کلیک کرده و گزینه
تغییر نام پوشه را انتخاب کرد .همچنین می توان از منوی پوشه گزینه تغییر نام پوشه را انتخاب
کرد .کاربر نمی تواند پوشه هایی که در سیستم موجود است مانند بولتنهای ذخیره شده یا بولتن
های دور انداخته شده را تغییر بدهد.
توجه :برای دسته بندی پوشه ها در صفحه می توان به منوی پوشه هارفته و گزینه سازماندهی
پوشه ها را انتخاب کرد و سپس پوشه ها را به ترتیب خاص مورد نظر خود مرتب کرد.

 - ۶.۴صرف نظر کردن از بولتن ها و حذف آنها
می توان یک بولتن را از سیستم خارج کرد و به پوشه دور انداخته ها انتقال داد .برای اینکه یک بولتن
از حافظه رایانه کال حذف شود ،می بایست بولتن مورد نظر از پوشه دور انداخته شده ها حذف گردد.
اگر بولتن به صورت مهر و موم شده و یا به صورت نسخه پیش نویس به سرور فرستاده شده باشد،
می توان نسخه پشتیبان بولتن مورد نظر را مجددا در سرور یافت ( .نرم افزار  sutraMبه صورت
اتوماتیک نسخه پشتیبانی از همه بولتن ها درصورت اتصال به اینترنت ،به سرور ارسال می کند ).
برای حذف کردن یک بولتن از منوی ویرایش گزینه دورانداختن بولتن (ها) را انتخاب کنید .بولتن
مورد نظر به پوشه بولتن های دور انداخته انتقال پیدا می کند ( .همچنین می توان بولتن مورد نظر را از
طریق کشیدن " dragکردن" به پوشه و یا راست کلیک و ارسال به پوشه بولتن های دور انداخته انتقال
داد).
برای حذف کردن یک بولتن از روی حافظه رایانه  ،به پوشه بولتن های دور انداخته رفته و از منوی
ویرایش گزینه حذف بولتن (ها) را انتخاب کنید و یا روی آن راست کلیک کرده و سپس همین گزینه
را انتخاب کنید .نرم افزار  sutraMپیامی مبنی بر هوشیار سازی کاربر از عدم امکان بازیابی مجدد بولتن
ارسال می کند و به کاربر آگاهی می دهد که آیا نسخه دیگری از این بولتن در پوشه های دیگر موجود
است یا خیر .با کلیک کردن بر روی کلمه بله ،حذف بولتن را تایید می کنید.
توجه :اگر بولتن مورد نظر در پوشه های دیگری موجود باشد ،برای حذف کردن همه نسخه های آن
بولتن باید تک تک آنها را به پوشه بولتن های دور انداخته انتقال داد.

 - ۶.۵سازماندهی بولتن ها
کاربر می تواند یک بولتن را در پوشه های متفاوت تکثیر کند .در یک پوشه فقط یک بولتن می تواند
باشد و بولتن تکراری با یک نام  ،قابلیت ذخیره شدن ندارد.
برای انتقال یک بولتن از یک پوشه به پوشه دیگر می توان  dragکردن را انجام داد (گرفتن بولتن مورد
نظر و کشیدنش به پوشه) و یا بولتن را انتخاب کرد و به منوی ویرایش رفت و گزینه برش بولتن
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(ها) را انتخاب کرد و سپس به پوشه مورد نظر رفت و از منوی ویرایش گزینه چسباندن بولتن
(ها) را انتخاب کرد .روش دیگر ،راست کلیک کردن بر روی بولتن مورد نظر و انتخاب گزینه برش بولتن
(ها) و سپس در فضای خالی پوشه راست کلیک کرده و گزینه چسباندن بولتن (ها) را زده (زمانی
که عمل برش کردن یک بولتن را انجام می دهید  ،بولتن مورد نظر در پوشه بولتن های دور انداخته
شده نمایان می شود).
برای انتخاب کردن همه بولتن ها در یک پوشه  ،پوشه مورد نظر را انتخاب کرده به منوی ویرایش رفته
و گزینه انتخاب همه بولتن ها را انتخاب نمایید( .یا بر روی بولتن مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه
انتخاب همه بولتنها را انتخاب کنید).
اگر می خواهید بولتنی در پوشه های متعددی باشد  ،بولتن را انتخاب کرده و در منوی ویرایش گزینه
کپی بولتن (ها) را کلیک کرده سپس به پوشه مورد نظر رفته و از منوی ویرایش گزینه چسباندن
بولتن (ها) را انتخاب کنید ( .همچنین می توان روی بولتن راست کلیک کرد و گزینه کپی بولتن
(ها) را کلیک کرد و به پوشه مورد نظر رفته و در فضای خالی راست کلیک کرده و گزینه چسباندن
بولتن (ها) را انتخاب کرد ).
می توان بولتن های یک پوشه را براساس تاریخ  ،محتوی  ،عنوان  ،آخرین تاریخ به روز رسانی و مولف
دسته بندی و مرتب کرد .براین اساس کافی است بر روی ستون هر یک از عناوین پوشه کلیک کرده و
گزینه مرتب سازی را انتخاب کرده و سپس نوع مرتب سازی مورد نظر خود را مشخص کنید؛ به عنوان
مثال تاریخ (از جدید به قدیم یا برعکس ) .بولتن ها برطبق نحوه مرتب تعریف شده باقی می مانند تا
زمانی که کاربر نوع مرتب سازی خود را براساس دیگری تغییر ندهد.

 - ۶.۶قراردادن بولتن ها برروی صفحه نمایشگر
کاربر می تواند بولتن مرود نظرش را از نرم افزار توسط اشاره گر موس گرفته ( )dragو بر روی صفحه
نمایشگر خود منتقل کند (یا هر فضای دیگری از رایانه) ،و یا یک بولتن را از جای دیگری گرفته ( )dragو
به فضای نرم افزار  sutraMانتقال دهد .کشیدن بولتن توسط اشاره گر موس و نگهداری آن بر روی
صفحه نمایشگر و بیرون از نرم افزار  ، sutraMاین امکان را به کاربر نمی دهد که یک نسخه پشتیبان از
بولتن خود داشته باشد ( این شیوه بیشتر برای نسخه های پیش نویس چندرسانه ای sadruialuu
مورد استفاده است ).پسوند ذخیره سازی نرم افزار  sutraMبرای بولتن ها می باشد (آرشیو بولتن
 ).sutraMبولتن هایی که با پسوند  .mbaذخیره سازی شده اند شامل آخرین نسخه های یک بولتن
می باشند.
کاربر می تواند بولتن های خود را با پسوند  .ibuبه کاربرهای دیگر پست الکتریکی (ایمیل) کند و یا بر
روی حافظه جانبی ذخیره سازی کند (مثل فالپی دیسک ).امنیت الزم برای حفظ اطالعات بولتن های
پیش نویس در نرم افزار  Martsuفراهم گردیده است؛ حتی بولتن های که به صورت عمومی و
مشترک ذخیره شده اند به غیراز کاربر اصلی قابل دسترسی نمی باشند .زمانی که کاربر نسخه مهر
و موم شده یک بولتن را کپی یا پست الکتریکی (ایمیل) می کند ،هرفردی که از نرم افزار sutraM
استفاده می کند می تواند به قسمت های عمومی آن دسترسی داشته باشد مگر اینکه درقسمت
تنظیمات خصوصی تعریف شده باشد .کاربر نرم افزار  sutraMنمی تواند بولتن کاربران دیگر را مشاهده
کند مگر اینکه حساب شم به عنوان یکی از حساب های مخاطب اضافه شده باشد .نرم افزار پیامی با
متن "مولف این بولتن،به شما اجازه مشاهده بخشهای خصوصی را نداده است" به کاربر می دهد.
اطالعات بولتن هایی که با پسوند  .ibuذخیره گردیدند فقط با نرم افزار  sutraMقابل مشاهده و
بازکردن است .برای استفاده از داده های ورودی به غیر از نرم افزار  sutraMمی توان ازفایل های LsX
ویا فایل هایی که به صورت  lridذخیره گردیده اند استفاده کرد.
توجه :چون پست الکترنیکی ( )emailامینت الزم را ندارد  ،بولتن های فرستاده شده توسط ایمیل
امکان ردیابی شدن را دارند.
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توجه :در سیستم عامل  ، Linuxامکان کشیدن بولتن توسط اشاره گر موس به صفحه نمایشگر
وجود ندارد .برای دریافت اطالعات بیشتر بخش  ۱۱پرسشهای متدوال شماره  ۱۱را مطالعه نمایید.

 - ۶.۷بازیابی نسخه مهر و موم شده شده یک بولتن
گاهی کاربر به دسترسی مجدد به بولتن هایی که به سرور فرستاده است نیاز پیدا می کند.در
صورتی که بولتن به سرورفرستاده شده باشد ،می توان بولتن هایی که در سیستم رایانه نیست را از
سرور بارگیری کرد ( نرم افزار  surtaMاجازه بارگیرینسخه ایاز بولتن هایی که در رایانه موجود است را
نمی دهد) .کاربرمی تواند آخرین نسخه بارگذاری شده در سرور یا نسخه های دیگر آن را برای
بارگیری انتخاب کند .پیشنهاد می شود کاربرانی که محدودیت در فضای حافظه در رایانه دارند و یا
سرعت باالی اینترنت ندارند آخرین نسخه یک بولتن را بارگیری کنند.
 - 1سرور > بازیابی بولتن های مهروموم شده من
توجه :امکان دارد صفحه بارگیری بولتن ها بالفاصله بازنشود ،بستگی به سرعت اینترنت ،ممکن
است با تاخیر باشد.
راهنمایی :می توان بولتن های بارگذاری شده را به تریب دلخواه برای پیدا کردن راحت تر بولتن مورد
نظر دسته بندی کرد ( مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن ها دارید) .به ستون هر یک از
مشخصات بولتن رفته ،اعم از تاریخ و یا اندازه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید .ترتیب قرار
گیری بولتن ها فقط صعودی می باشد.
 - 2در کنار پنجره بازیابی بولتنها ،ستونی است که می توان با انتخاب گزینه ها بولتن یا بولتن هایی را
برای پاک کردن یا چک کردن مشخص کرد.
توجه :به صورت پیش فرض ،در صفحه بازیابی بولتنها فقط بولتن هایی نمایش داده می شود که
نسخه ای از آن در رایانه کاربر وجود ندارد .برای مشاهده تمام بولتن های موجود در رایانه و سرور باید
تمامی بولتنهای موجود بر روی سرور و این رایانه را به من نشان بده را انتخاب کرد .اگر بولتنی در رایانه
موجود باشد ،امکان بازیابی آن از سرور وجود ندارد.
 - 3با انتخاب بازیابی همه نخسه های موجود بولتن می شود تمام نسخه های یک بولتن ذخیره شده
را بازیابی کرد؛ با انتخاب بازیابی تنها آخرین نخسه موجود بولتن می توان آخرین نسخه موجود را
مشاهده و دریافت کرد.
 - 0برای مشاهده از اطالعات موجود یک بولتن قبل از بارگیری می توان روی پیش نمایش بولتن
موردنظر کلیک کرد.
 - 5بولتن مورد نظر برای بازیابی مجدد را از سرور انتخاب کرده گزینه بازیابی را کلیک کنید؛بولتن مورد
نظر به پوشه بولتنهای بازیابی شده در رایانه انتقال پیدا خواهد کرد.
توجه :صفحه بازیابی بولتن ها در پشت صفحه اجرای نرم افزار  sutraMقرار خواهد گرفت و مانع ادامه
استفاده و طراحی بولتن نمی شود .زمانی که یک بولتن از سرور بازیابی شد  ،می توان آن را از پوشه
بولتن های بازیابی شده اجرا کرد .برای لغو کردن یک بولتن بازیابی شده از سرور  ،مجددا به صفحه
بولتن های بازیابی شده برگردید.
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 - ۶.۸بازیابی نسخه پیش فرض یک بولتن
برای مواقعی که بولتنی به صورت ناخواسته پاک شود و یا رایانه دچار مشکل شود و بولتن از بین برود،
بولتن های پیش نویس را می شود بر روی سرور ذخیره کرد .در صورت وجود یک کپی از پیش نویس
بولتن طراحی شده بر روی سرور ،می توان مجددا آن را بازیابی کرد .فقط می توان پیش نویس بولتن
هایی را از سرور بارگیری کرد که در رایانه وجود نداشته باشد( همانند بولتن های مهر و موم شده ،
نرم افزار  sutraMاجازه نمی دهد که بولتنی که در رایانه موجود است را از روی سرور بارگیری کنید).
 -1سرور > بازیابی بولتنهای پیش نویس من
توجه :امکان دارد صفحه بارگیری بولتن ها بالفاصله بازنشود ،بستگی به سرعت اینترنت ممکن است
با تاخیر باشد.
راهنمایی :می توان بولتن های بارگذاری شده را به تریب دلخواه دسته بندی کرد برای پیدا کردن
راحت تر بولتن مورد نظر ( مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن ها دارید) .به ستون هر یک از
مشخصات بولتن رفته ،اعم از تاریخ و یا اندازه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید .ترتیب قرار
گیری بولتن ها فقط صعودی می باشد.
 -2در کنار پنجره بازیابی بولتنهای پیش نوبس ،ستونی است که می توان با تیک دار کردن گزینه ها
بولتی یا بولتن هایی را مشخص کرد برای پاک کردن و یا چک کردن.
توجه :به صورت پیش فرض  ،در صفحه بازیابی بولتنهای پیش نویس فقط بولتن هایی نمایش داده
می شود که نسخه ای از آن در رایانه کاربر وجود ندارد .برای مشاهده تمام بولتن های موجود در رایانه
و سرور باید گزینه تمامی بولتنهای موجود برروی سرور و این رایانه را به من نشان بده را انتخاب کرد.
اگر بولتنی در رایانه موجود باشد  ،امکان بازیابی آن از سرور وجود ندارد.
 -3با انتخاب بازیابی همه نخسه های موجود بولتن تمام نسخه های یک بولتن ذخیره شده را بازیابی
می کند؛ با انتخاب "بازیابی تنها آخرین نخسه موجود بولتن" می توان آخرین نسخه موجود را
مشاهده و دریافت کرد.
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 -0برای مشاهده از اطالعات موجود یک بولتن قبل از بارگیری می توان روی پیش نمایش بولتن
موردنظر کلیک کرد.
 -5بولتن مورد نظر برای بازیابی مجدد از سرور انتخاب کرده گزینه بازیابی را کلیک کنید؛بولتن مورد نظر
به پوشه بولتنهای پیشنویس بازیابی شده در رایانه انتقال پیدا خواهند کرد.
توجه :برای بارگیری کردن نسخه جدیدتر پیش نویس از روی سرور ،کاربر می بایست ابتدا نسخه
قدیمی پیش نویس را از روی رایانه پاک کند .اگر کاربر می خواهد نسخه اولیه و قدیمی بولتن خود را
حفظ کند  ،می تواند آن را به صفحه نمایشگر خود و یا فضای دیگری از حافظه رایانه انتقال دهد و
سپس پیش نویس بولتن مورد نظر خود را از سرور بارگیری کند.

 - ۶.۹بازیابی بولتن ایجاد شده توسط مخاطبین
اگر مخاطبینی به حساب خود اضافه کرده اید ،می توانید بولتن پیش نویس و یا مهر و موم شده که
توسط کاربر شعبات کاری طراحی شده است را بازیابی کنید .به قسمت ( ۶.۱اشتراک گذاری داده
های خصوصی شما با مخاطبین) مراجعه کنید .برای بارگیری این بولتن ها ،سرور > بازیابی بولتن
های مهر موم شده از مخاطبین من یا سرور > بازیابی بولتن پیش نویس از مخاطبین من را
انتخاب کنید.
نکته :می توان بولتن های بارگذاری شده را به تریب دلخواه دسته بندی کرد برای پیدا کردن راحت تر
بولتن مورد نظر (مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن ها دارید) .به ستون هر یک از مشخصات
بولتن رفته ،اعم از تاریخ و یا اندازه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید .ترتیب قرار گیری بولتن
ها فقط صعودی می باشد.
هنگامی که در حال مشاهده یک بولتن مخاطب ار فردی هستید که او را می شناسید ،در قسمت
باالیی صفحه شما یک صفحه به رنگ سبز روشن و مشکی پیامی مبنی بر "بولتن مخاطب"مشاهده
خواهید کرد.
توصیه می کنیم در صورت امکان ،حساب های مخاطب خود را “تأیید” کنید تا این اطمینان به وجود آید
که اطالعات از فردی که می شناسید ارسال می شوند .این موضوع به ویژه هنگام باز کردن پیوست
های درون بولتن ها جهت جلوگیری از بدافزار یا سایر محتوای بالقوه خطرناک مهم است.
هنگامی که بولتنی را از مخاطبی مشاهده می کنید که هنوز تأیید نشده است Martus ،هشدار زیر را
نمایش می دهد:

برای دستورالعمل های تأیید حساب های مخاطب خود به بخش " ۶.۱اشتراک گذاری داده های
خصوصی خود با مخاطبین" رجوع کنید.
اگر می خواهید در صورت وجود بولتن های مخاطب برای بازیابی به شما اطالع داده شود ،به گزینه
ها > اولویت ها بروید و "به صورت خودکار برای بولتن های جدید از مخاطبین بررسی شود" را عالمت
بزنید .تقریباً هر یک ساعت ،پیامی در نوار وضعیت (گوشه پایین سمت چپ صفحه) نمایان می شود
که بیان می کند  Martusدر حال بررسی برای بولتن های مخاطب جدید می باشد .اگر بولتن هایی
برای دریافت وجود داشته باشند ،پیام دیگری در نوار وضعیت نمایش داده می شود که در این صورت
می توانید با پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در باال به منوی سرور رفته و صفحه بازیابی را
بارگیری نمایید.
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اگر مایل به ایجاد یک بولتن جدید بر اساس بولتن بازیابی شده از مخاطب هستید ،می توانید با دنبال
کردن دستورالعمل های قسمت ( ۱.۱ایجاد یک بولتن جدید از یک بولتن نسخه نهایی) این کار را بکنید.

 - ۶.۱۱نمایش نسخه های پیشین یک بولتن
هرکدام از نسخه های نهایی یک بولتن را می توان در رایانه مشاهده کرد اما درصورت نیاز به تغییر می
توان یک نسخه جدید ایجاد کرد( نسخه مهر و موم شده یک بولتن قابل تغییر نیست).
برای دیدن نسخه اولیه یک بولتن  ،بولتن مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه جزئیات بولتن کلیک
کنید و سپس نسخه ای را از لیست پیشین بولتن ها انتخاب کرده و بر روی گزینه مشاهده نسخه
انتخاب شده کلیک کنید .کاربر نمی تواند تغییری در نسخه اولیه بولتن بدهد اما می تواند از متن
حاوی بولتن کپی بگیرد و به بولتن جدید دیگری انتقال دهد ( ویا به نسخه جدید ایجاد شده همان
بولتن ).بعد از مطالعه نسخه اولیه یک بولتن  ،گزینه تایید را کلیک کرده و آن را ببندید.
توجه :اگر مجاز به بازیابی بولتن ها از یک مخاطب هستید و نمی توانید به نسخه اولیه یک بولتن
دسترسی داشته باشید ،نرم افزار  sutraMنسخه پیشین بولتن مخاطب را در قسمت جزئیات نشان
خواهد داد اما آن نسخه را در رایانه ی شما بازیابی نخواهد کرد.

اگر نسخه جدیدی از بوتن مخابط ایجاد کنید ،کاربران دیگر می توانند کدهای مولف قبلی و مشخصات
شناسایی آن را در بخش سابقه تمدید شده در زیر اطالعات نسخه فعلی کاربر مشاهده کنند.
توجه :وقتی قسمت سابقه تمدید شده یک بولتن را مشاهده می کنید ،طراح اولیه آن در قسمت باال
و طراح نهایی در قسمت پایین سابقه تمدید شده به صورت لیست نمایش داده می شود .در هر کدام
از قسمت های طراح اگر یک طراح چندین نسخه از یک بولتن ایجاد کرده باشد ،شناسه
اولین  /قدیمی ترین نسخه در باالی لیست و آخرین  /جدیدترین نسخه در پایین لیست است.

 - ۶.۱۱نمایش و ذخیره فایل های پیوست
اگر سیستم عامل رایانه شما  Windowsاست ،می توانید فایل های پیوست را بدون بارگیری کردن
مشاهده کنید .فقط کافی است که بر روی گزینه مشاهده فایل های پیوست کلیک کنید؛ نرم
افزارهای اجرایی مرتبط برای باز کردن فایل پیوست همراه آن نیز باز می شوند( می توان پسوند
اجرایی فایل ها را توسط  Windows Explorerتغییر داد).
اگر سیستم عامل رایانه  )Apple( Mac OSیا  Linuxمی باشد ،برای ذخیره فایل های پیوست میتوان
آن ها را به صفحه نمایشگر یا هر پوشه دیگری در رایانه انتقال داد؛ و دکمه ذخیره فایل پیوست را
کلیک کرد و مقصد مورد نظر برای ذخیره فایل پیوسترا مشخص کرد .سپس فایل پیوسترا در نرم افزار
مورد نیاز باز کرد؛ به عنوان مثال اگر فایل پیوست با پسوند  lopباشد نرم افزار  Microsoft Wordیا اگر
با پسوند  clpبود با نرم افزار  Adobe Acrobat Readerاجرا می کنید.
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توجه :برای دیدن فایل پیوست  ،باید نرم افزار مورد نیاز برای اجرای فایل ها را نصب کرده باشید.
امکان تغییر پسوند اجرایی فایل های پیوست شده ،وجود ندارد.

 - ۶.۱۲نمایش بولتنهای معیوب
ممکن است که اطالعات یک بولتن از دست برود و یا در حافظه رایانه آسیب ببیند .اگر نرم افزار sutraM
اطالعاتی را آسیب دیده بیابد  ،در یک پنجره زرد رنگ که در باالی صفحه نرم افزار ظاهر می شود
پیامی با عنوان هشدار :بخشهایی ممکن است از دست رفته یا آسیب دیده باشند کاربر را آگاه می
کند .اوصوال امکان دسترسی و یا خواندن برخی از اطالعات بولتن هنوز وجود دارد .اگر بولتن در سرور
ذخیره سازی شده باشد  ،هنوز شانس بازیابی مجدد بولتن از سرور وجود دارد .فقط کافی است که
یک کپی از بولتن مورد نظر را به صفحه نمایشگر خود انتقال دهید و بولتن آسیب دیده را از داخل نرم
افزار پاک کنید ،سپس همان بولتن مورد نظر را از سرور بارگیری کنید .همچنین ممکن است زمانی که
می خواهید از بولتن کاربر دیگر استفاده کنید ،پیام مشابهی را دریافت کنید زیرا نمی توان از اطالعات
شخصی یا نسخه های پیش نویس دیگری استفاده کرد مگر اینکه یکی از حساب های مخاطب آنها
باشید.

 - ۶.۱۳جستجوی یک بولتن خاص
کاربر می تواند براساس یک واژه  ،جمله و یا تاریخ مشخص بولتنی را در رایانه خود جستجو کند.
همچنین می توان جستجو دقیق تر را بر اساس یک پوشه خاص و یا عنوان یک بولتن انجام داد.
کاربرمی تواند جستجو را استاندارد و یا براساس تنظیمات شخصی اش انجام دهد .فایل های پیوست
پیوست شده به یک بولتن را نیز می توان جستجو کرد اما جزئیات داخل آنها شامل نمی شوند .نرم
افزار  sutraMامکان جستجو در تمام پوشه ها ( عمومی و مشترک  ,شخصی ,پیش نویس  ,مهر و
موم شده) را به کاربر می دهد مگر اینکه در پوشه بولتن های دور انداخته شده ذخیره گشته باشند.
 -1روی گزینه جستجو کلیک کرده
 -2درپنجره جستجو باتوجه به کلمه و یا جمله مورد نظر خود  ،محیط و یا پوشه ای که می خواهید در
آن جستجو کنید را انتخاب کنید .شما می توانید به هرزبانی از جمله فارسی جستجو را در نرم
افزار انجام دهید .اگر در جدول خاصی می خواهید جستجو کنید  ،سطر و یا ستون آن را مشخص
کنید .اگر موضوع و یا عنوان خاصی را می خواهید جستجو کنید  ،در محیط جستجو نرم افزار
 sutraMمشخص کرده؛ و موتور جستجوگر نرافزار تمامی اطالعات و داده هایی که در برای آن
موضوع و یا دادهای وارد شده توسط کاربر را شناسایی می کند .با انتخاب گزینه "بارگذاری تمامی
مقدارهای احتمالی برای فیلدهای انتخاب شده" می توان تمامی رکوردهای مرتبط را شناسایی
کرد .این گزینه برای جستجو کردن فیلدهای دیگر غیرفعال خواهد بود( قابل انتخاب نیست).
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گزینه بارگذاری تمامی مقدارهای احتمالی برای فیلدهای انتخاب شده در صفحه اصلی موتور
جستجوی نرم افزار نیز قرار دارد تا کاربر بدون رفتن به قسمت جسجو بتواند جستجو خود را بنابر
عناوین انجام دهد (به عنوان مثال  ،بعد جستجو کردن یک موضوع نیاز به جستجو مشخص و محدود تر
باشد ،می توان گزینه را تیک دار کرده .برای "لیست های کرکره ای داده محور" (لیست شامل داده
هایی است که در بولتن نوشته شده اند) و موضوعی که وارد کرده اید به صورت خودکار وارد حیطه
مورد نظر شما قابل رویت است.

توجه :اگر حیطههای متفاوت عناوین مشابه داشته باشند در صفحه انتخاب حیطه ،بر روی گزینه
 Muisکه در کنار عنوان حیطه است کلیک کنید تا حیطه مناسب را بیابید .نرم افزار  sutraMبرچسب و
نوع حیطه ( به عنوان مثال حیطه متنی ) را برای هرحیطه تعریف شده با عنوان نشان می دهد .اگر
چندین لیست برای یک عنوان حیطه دارید  Martus ،همه آنها را درصفحهجستجو با یک لیست بایکدیگر
ادغام می کند.
 -3اگر می خواهید حیطه دیگری برای جستجوی خود ایجاد کنید می توانید "درسطر"را انتخاب کنید.
می توانید درزمینه دیگری جستجو کنید و یا به طور مشخص تر داده و یا اطالعات مورد نظر خود را
بیابید.
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 -0اگر می خواهید زمینه جستجو خود را محدود کرده و از لیست جستجو های خود حذف کرده باشید
می توانید آن سطر را حذف کنید.
توجه :می توان از نشانه ها برای انجام دادن جستجو استفاده کرد
= یعنی  ،فقط بولتنی که حیطه اش با موضوع جستجو همخوانی دارد
! یعنی  ،بولتن هایی که فیلدهایشان با موضوع جستجو همخوانی ندارد
< یعنی  ،عددی که در بولتن است بزرگتر از عددی باشد که مورد جستجو می باشد
<= یعنی  ،عددی که در بولتن است بزرگتر و یا مساوی از عددی باشد که مورد جستجو می
باشد
> یعنی  ،عددی که در بولتن است کوچکتر از عددی باشد که مورد جستجو می باشد
> = یعنی  ،عددی که در بولتن است کوچکتر و یا مساوی از عددی باشد که مورد جستجو
می باشد
 -5گزینه جستجو را کلیک کنید .در هر زمان عملیات جستجو را می توان لغو کرد.
 -6وقتی عملیات جستجو به پایان رسید  ،پنجره نتیجه جست و جو و تعداد رکورد های مرتبط نمایش
داده می شود ،می بایست گزینه تایید را کلیک کنید.
 -7پوشه نتایج جستجو شامل نتایج جستجو کاربرمی باشد ( پوشه شامل کپی های از بولتن ها می
باشد که اصل آنها در پوشه مرتبط خود ذخیره گردیده اند ) .اگر بولتن مرتبط با موضوع و یا عنوان
جستجو شده یافت نشود  ،پوشه نتایج جستجو ،نتایج جستجوی قبلی را نشان می دهد.
توجه :نرم افزار  Martusبه صورت از پیش تنظیم شده ،تمام نسخه های یک بولتن را جستجو می
کند .اگر موضوع و یا عنوان مورد نظر کاربر در بولتن جستجوشده نبود ،ممکن است در نسخه های
اولیه آن بولتن باشد .می توانید به روی گزینه جزئیات بولتن در باالی صفحه کلیک کنید و نسخه های
اولیه بولتن را ببنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت (۱.۱۶نمایش نسخه های پیشین یک بولتن)
مراجعه کنید .برای جستجو کردن جدیدترین نسخه از یک بولتن  ،گزینه "تنها جدیدترین نسخه را
جستجو کن" را انتخاب کنید .برای جستجوی بعدی ،نرم فزار به کاربر یادآوری می کند که اساس
جستجو ،داده های جدید است.
توجه :نرم افزار  Martusبه صورت پیش فرض ،برای شاخص های شما تمامی سطرهای یک جدول از
یک حیطه را جستجو می کند و نیازی نیست که همه ی اصطالحات در یک سطر قرار گرفته باشند.
برای اطالعات بیشتردر مورد فیلدهای شبکه ای قسمت “ ۱۶.۱تنظیمات حیطه بولتن” را مشاهده
کنید .اگر می خواهید تمام مشخصات ستون در قسمت نمایش جستجو با یک سطر از داده های
شبکه ی بولتن همسان باشد  ،گزینه “ همسان بودن مشخصات ستون” را انتخاب کنید .به عنوان
مثال  ،اگر شما به دنبال اسم یک قربانی خاص در یک سطر موجود در بولتن های ساخته شده بعد
ازیک تاریخ مشخص می گردید ،آن گزینه را انتخاب کنید و حیطه مورد نظر را در قسمت جستجو وارد
کنید" :مشخصات قربانی :نام" =  xو "اطالعات قربانی :نام خانوادگی" = y
"تاریخ ایجاد" <=  .YYYY – Mon – DDاگر گزینه همسان بودن ستون خاص را انتخاب نکنید Martus ،
بولتن های بعد از تاریخ درج شده را  ،می یابد .بولتن هایی با هرسطری که با اسم قربانی و
سطرهای دیگر با نام خانوادگی آن و لزوما نام و نام خانوادگی در یک سطر نیستند ( می توانید یک
سطر با "نام" =  xو "نام خانوادگی" =  bو در سطر دیگه با "نام" =  xو "نام خانوادگی" =  aباشد؛
پس  Martusآن بولتنی را که با جستجوی شما همسان است را پیدا می کند زیرا گزینه "همسان
بودن سطرها" را انتخاب نکردید ).
توجه :چون  Martusتمامی سطرهای مربوط به شاخص های شما را جستجو می کند ،احتمال دارد
بولتنی را بیابد که یک سطر آن به شاخص شما مربوط باشد ولی سطرهای دیگر خیر .برای مثال شما
می توانید یک بولتن با حیطه "مکان/محل" داشته باشید که دارای چندین سطر داده  B ،Aو  Cمربوط
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به مکان باشد .اگر بولتنی را برای مکانی )! C=Cنباشد( جستجو می کنید Martus ،آن بولتن را پیدا
خواهد کرد زیرا  ۱سطر دیگر هستند که  Cنمی باشند حتی اگر یک سطر وجود داشته باشد که مکان
 Cباشد.
توجه :در این مورد  ،اگر در یک لیست کشویی چند سطری جستجو می کنید ،تمامی جستجوها
کامال همسان هستند نه اینکه به صورت قسمتی و یا “شروع با” باشند .این به این معنی است که
می بایست دقیقا همان سطحی را که می خواهید جستجو کنید را انتخاب کنید .به عنوان مثال حیطه
“محل برگزاری مراسم” که داری سه سطر است ( ایالت  /شهر  /محله ) است ،داری سه مدل
ورودی در قسمت جستجو می باشد :محل برگزاری مراسم = ایالت  ،محل برگزاری مراسم = شهر ،
محل برگزاری مراسم = محله .پس برای پیدا کردن یک مراسم در جایی از ایالت کالیفرنیا (بدون در نظر
گرفتن شهر) شما می بایست محل برگذاری مراسم = ایالت را انتخاب کرده و سپس از لیست
کشویی بازشده "کالیفرنیا" را انتخاب کنید .اگر محل برگزاری مراسم= شهر را انتخاب کنید و سپس
ایالت کالیفرنیا را انتخاب کنید ولی قسمت "شهر" را خالی بگذارید  Martus ،بولتن هایی که فاقد داده
"شهر" هستند را بر خالف هر مکانی در کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن شهر جستجو می کند.
توجه :اگر در بولتن خود فیلدهایی با یک برچسب اما اتیکت و یا نوع حیطه متفاوت دارید  ،ممکن
است  Martusبرای تشخیص دادن تفاوت فیلدها در جستجو از برچسب و نوع فیلدها برای مشخص
کردن استفاده کند .به همین دلیل برای جلوگیری از سردرگمی پیشنهاد می دهیم که برچسب و نوع
حیطه را کامال شفاف و مرتبط به هم انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت “۱۶.۱تنظیمات
حیطه بولتن” مراجعه کنید.
برای راهنمایی بیشتر درباره نحوه جستجو به قسمت  ۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره  ۱۱و
 ۱۱مراجعه کنید و یا به  help@martus.orgپست الکترنیکی بفرستید.
برای ذخیره مشخصات جستجو  ،روی گزینه ذخیره این جستجو کلیک کنید .سپس برای مشخصه
جستجو اسمی که به یاد خواهید سپرد انتخاب کرده و ذخیره کنید .نرم افزار  Martusاین ذخیره را در
پوشه ای که شما انتخاب می کنید ،با پسوند( .mss .خصوصیات جستجوگر  )Martusانجام خواهد داد.
برای بازکردن و استفاده کردن مشخصات جستجو که قبال ذخیره کرده اید  ،در پنجره جستجو روی
گزینه بارگذاری جستجوی قبلی کلیک کرده و سپس فایلی را که با پسوند  .mssاست را انتخاب
کنید.
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توجه :نرم افزار  Martusبالفاصله مشخصات جستجوی قبلی را بدون اینکه بارگذاری کنید به یاد خواهد
آورد.
راهنمای جستجو
 -1برای جستجو دقیق عبارت مورد نظر  ،آن را با عالمت نقل قول جستجو کنید ("شهادت نامه
شاهد" ).اگر عالمت نقل قول را نگذارید  Martusجستجو را لغت به لغت انجام خواهد داد.
 -2موتور جستجو لغتی که وارد کرده اید را جستجو می کند؛ چه به صورت کامل وارد کرده باشید و یا
فقط بخشی از آن را نوشته باشید .به عنوان مثال اگر لغت زندان را جستجو کنید  ،خواهید دید که
در نتایج جستجوی شما زندان ,زندانی کردن و حبس شامل خواهد بود .همچنین اگر در بولتن ها
لغت زندان را جستجو کنید  Martusفایل های پیوستی بولتن را که با این نام هستند؛
عکس-زندان jpg.یا گزارش-زندانبانان doc.را نیز لحاظ خواهد کرد.
 -3می توانید جستجو را به هر زبانی انجام دهید .جستجوی  Martusروی زبان انگلیسی و یا
کاراکترهای التین برای جستجو تنظیم نشده است ،در نتیجه فرقی نمی کند که لغت به حروف
بزرگ نوشته شود یا کوچک.
 -0با استفاده از "یا" برای جستجوی وسیع تر و با استفاده از "و" برای جستجوی جزئی تر موضوع
خود می توانید استفاده کنید .می توانید برای مشخص کردن فیلدهای مختلفی که می خواهید
جستجو کنید از (و  /یا) استفاده کنید( .به عنوان مثال؛ می خواهید بولتنی که شامل آخرین تاریخ
ذخیره در هفته گذشته را که توسط یک مؤلف مشخص تنظیم شده است  ،جست و جو کنید) .اگر
می خواهید موارد گوناگونی را در حیطه یک بولتن جستجو کنید  ،می توانید بین لغات از (یا) و (و)
در جعبه جستجو استفاده کنید .به عنوان مثال  ،اگر می خواهید درمورد زندان “یا” حبس جستجو
کنید  ،خواهید دید که لیستی از تمام بولتن هایی شامل یکی از این دو لغت هستند نمایش داده
می شود .اگر در مورد زندان "و" تجاوز جستجو کنید لیستی از بولتن هایی که شامل هر دو کلمه
هستند را خواهید دید .لغت (و) ضمنی است  ،پس اگر درمورد زندانی تجاوز جستجو کنید همان
بولتن هایی را نشان خواهد داد که در جستجوی زندانی (و) تجاوز پیدا کرده است.
 -5زمانی که از (و) و (یا) یا ( )،استفاده می کنید  ،ترتیب کلمات جستجو شما از اولین کلمه دسته
بندی می شود (خواه فراتر از حیطه بولتن یا در یک حیطه مشخص ).به عنوان مثال ،اگر در کادر
ورودی جستجو برای ،...زندان یا حبس و محاکمه Martus ،بولتن هایی را که شامل یکی از لغات
زندان و حبس یا شامل کلمه محاکمه می باشند را نشان خواهد داد .اما اگر زندان و حبس یا
محاکمه را وارد کنید ،بولتن هایی که شامل هر دو لغت زندان و حبس یا بولتن های شامل کلمه
محاکمه نشان داده می شوند.
 -6اگر از زبانی به غیر از انگلیسی استفاده می کنید  ،می توانید از ترجمه  and/orدر آن زبان
استفاده کنید و یا می توانید از خود لغت التین  and/orبین کلمات استفاده کنید .به عنوان مثال ،
اگر از  Martusبه زبان اسپانیایی استفاده می کنید می توانید به جای " "andو " "orاز "و" و "یا"
اسپانیایی در جستجوی خود استفاده کنید.
 -7در زبان هایی که از فاصله برای جدا کردن حروف استفاده نمی شود نیاز است قبل و بعد از " "orو
" "andفاصله گذاشته شود.
برای ذخیره کردن نتیجه جستجو روی پوشه نتیجه جستجو راست کلیک کنید و گزینه تغییر نام
پوشه را انتخاب کنید  ،سپس نام جدیدی برای آن پوشه در نظر بگیرید .راه دیگر؛ می توانید پوشه را
انتخاب کنید و سپس منوی پوشه > تغییر نام پوشه و روی نام پوشه کلیک کنید و نام جدید مد
نظر را وارد کنید .دفعه بعدی که جستجو می کنید Martus ،پوشه نتایج جستجو جدیدی ایجاد خواهد
کرد .اگر شما نتیجه جستجوی مورد نظر خود را تغییر نام ندهید  ،در جستجوی بعدی محتویات
جستجوی فعلی دوباره نوشته خواهند شد.
برای چاپ کردن نتیجه جستجو به قسمت " ۱.۱۱چاپ بولتن ها" مراجعه کنید.
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 - ۶.۱۴چاپ بولتنها
نرم افزار  sutraMامکان چاپ از یک یا چند بولتن را برای کاربر فراهم می کند .برای چاپ:
 -1بولتن مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه چاپ را کلیک کنید ( یا به منوی فایل رفته و گزینه چاپ
بولتن (ها) را انتخاب کنید )
 -2در پنجره باز شده برای چاپ  ،برای کاربر امکاناتی از قبیل چاپ شدن یا چاپ نشدن اطالعات
شخصی  ،وانتخاب دستگاه چاپ یا به صورت نسخه  lridدر رایانه قرار داده شده است.
 -3روی گزینه ادامه کلیک کنید.

 -0اگر میخواهید بولتن را به نسخه  lridتبدیل کنید ،پیام زیر فرستاده می شود .نام نهادن فایل
استخراج  lridو سپس ذخیره کردن آن در پوشه مورد نظر.
 -5اگر بولتن را بخواهید چاپ کنید  ،پنجره چاپ با تنظیمات پیش فرض باز می شود.
نرم افزار  sutraMنام فایل های پیوستپیوسترا چاپ می کند اما اطالعات داخل آنها را خیر .برای چاپ
کردن فایل های پیوست ،ابتدا فایل پیوست شده را در رایانه خود ذخیره کرده و سپس آن را با نرم افزار
مناسب و مربوطه باز کرده و چاپ کنید .در سیستم عامل  Windowsبدون ذخیره فایل پیوست در
رایانه به آسانی روی گزینه مشاهده فایل پیوست کلیک کنید .فایل پیوست با نرم افزار مناسب باز
می شود و امکان چاپ کردن آن نیز وجود دارد.
توجه :نرم افزار  sutraMآخرین نسخه اصالح شده از یک بولتن را در رایانه شما چاپ می کند.
برای چاپ کردن مجموعه از بولتن ها با عناوین مشخص  ،می توانید پنجره جستجو را فعال کرده و
تمامی بولتن های که در پوشه نتایج جستجو ذخیره گردیده است را چاپ کنید .برای اطالعات بیشتر
قسمت ( .۱.۱۱جستجو یک بولتن خاص) را مطالعه کنید.

 - ۶.۱۵تهیه گزارش از بولتن ها
کاربر می تواند یک گزارشنامه مشخص از فعالیت های خود در رایانه خود ایجاد کند و سپس آن را چاپ
کند و یا به صورت فایل  LMsXذخیره کند( که قابل مشاهده و تغییر دادن توسط نرم افزارهای شبکه
مثل  totl ctopaMMot / MctaulMlaarمی باشد).
برای ایجاد گزارش کار:
 -1از منوی فایل گزینه گزارش را انتخاب کرده
 -2برای ایجاد یک قالب مشخص برای گزارش  ،روی گزینه ایجاد گزارش جدولی جدید یا ایجاد
صفحه گزارش جدید کلیک کنید .درواقع حیطه بولتن ها در ستون و هریک از بولتن ها یک سطر
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محسوب خواهند شد .صفحه گزارش یک سری فیلدهای زیرشاخه به صورت جداگانه برای هر
بولتن در نظر می گیرد و اگر جداگانه چاپ شود در قالب یک بولتن ظاهر می شود.

اگر می خواهید از گزارش ذخیره شده قبلی استفاده کنید روی دکمه استفاده ازقالب گزارشگیری
موجود کلیک کرده و فرم گزارش ذخیره شده خود را با پسون ( .mrfقالب بندی صفحات گزارش
 )Martusباز کنید.

 -3در پنجره باز شده برای ایجاد یک گزارش کار ،حیطه ای که می خواهید گزارش کار را شامل شود
انتخاب کنید و سپس دکمه تایید را فشار دهید.
اگر می خواهید گزارش کار جدولی داشته باشید ،در پنجره سازماندهی فیلدهای گزارش گزینه
افزودن را زده و پنجره دیگری باز می شود با عنوان ایجاد گزارش و حیطه ای که می خواهید از آن
جدول تهیه شود را انتخاب کنید و دکمه تایید را بزنید .می توانید با انتقال به باال و انتقال به
پایین ترتیب و الویت فیلدها را تغییر دهید .بعد از مرتب کردن فیلدها ،دکه تایید را بزنید.
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 -0برای ذخیره کردن گزارش در پنجره ذخیره قالب گزارش اسم را برای آن انتخاب کرده و سپس دکمه
ذخیره را بزنید .نرم افزار  sutraMبه صورت پیش فرض آن را با پسوند  .itpذخیره می کند.
توجه :اگر گزینه لغو را در کادر گفتگوی ذخیره قالب گزارش به عنوان انتخاب کنید ،گزارش شما از
بین خواهد رفت .شما باید هر گزارش تهیه شده را ذخیره کنید.
 -5در پنجره جستجو  ،زمینه ای را که می خواهید در گزارش خود درج کنید در بولتن خود مشخص
کنید .برای استفاده از نتایج جستجوی سری قبل خود که ذخیره کرده اید ،به روی بارگذاری
جستجوی قبلی کلیک کنید .زمینه جستجو را مشخص کرده و گزینه جستجو را انتخاب کنید.
برای اطالعات بیشتر از نحوی جستجو به قسمت ( ۱.۱۱جستجو یک بولتن خاص) بروید.
توجه :نرم افزار  sutraMبالفاصه زمینه جستجوی قبلی را خاطر نشان می کند قبل از اینکه نیاز به
وارد کردن مجدد آن باشد.
 -6ترتیب بولتن ها را در گزارش خود مشخص کنید .می توان سه ( )۱حیطه را در دسته بندی ها
انتخاب کرد .نرم افزار  sutraMگزارش کار را با اولین حیطه ای که برای آن تعریف می شود دسته
بندی و ذخیره می کند و اگر بولتنی با نام و اطالعات مشابهی در این زمینه وجود داشته باشد به
عنوان حیطه دومین و یا سومین ذخیره می کند .ابتدا بر روی انتخاب فیلد کلیک کرده و سپس
حیطه ای که می خواهید بولتن در نرم افزار  sutraMطبقه بندی شود را انتخاب کرده و تایید کنید.
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توجه :نرم افزار  sutraMبالفاصه زمینه ذخیره شده بولتن قبلی را خاطر نشان می کند تا مادامی
که از نرم افزار به طور کلی خارج شوید.
 -7برای چاپ می توانید "اطالعات بولتن"" ،خالصه متن" و یا هر دو مورد را انتخاب کنید .اگر کاربر فقط
خالصه متن را انتخاب کند ،گزارش کار شمارش کل بولتن های آن زمینه را چاپ می کند .به عنوان
مثال ،اگر بولتن ها با توجه به مولف آنها دسته بندی شده باشد و اگر کاربر چاپ بر اساس
اطالعات و خالصه متن را انتخاب کند  ،گزارش شامل تاریخ و خالصه تعداد بولتن هایی که آن مولف
ایجاد شده می باشد .می توان انتخاب کرد که چاپ بولتن فقط شامل اطالعات شخصی  ،مشترک
و یا هردو باشند.

 -8نرم افزار  sutraMیک پیش نمایش از گزارش که می خواهید چاپ کنید را نمایش می دهد .ارسال
به یک چاپگر را انتخاب کنید .از منوی فایل گزینه ذخیره به صورت یک فایل و گزارش را به صورت
 LMsXذخیره کنید که قابلیت باز شدن با نرم افزارهای شبکه  web browserیا
 word-processing/spreadsheetدارد .اگر گزارش نیاز به تغییر داشته باشد قبل از چاپ  ،روی
گزینه لغو کلیک کنید .به منوی فایل رفته و گزینه گزارش ها را انتخاب کنید و سپس یک گزارش
جدید ایجاد کنید.
توجه :کاربر می توان نسخه کپی از صفحه فعالیت خود بگیرد و به محیط های دیگر مانند
 Microsoft Wordانتقال دهد.
توجه :نرم افزار  Martusفقط اطالعات آخرین تغییرات یک بولتن در رایانه شما را نمایش می دهند.
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گزارش جدولی با شمارش خالصه:
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صفحه گزارش:

نکات مهم
 -1گزارش نرم افزار  sutraMاطالعاتی از وضعیت کنونی بولتن و اطالعات ورودی را شامل می شود و
شامل نحوه و چگونگی پردازش اطالعات نیست .به عنوان مثال sutraM ،می تواند تعداد بولتن
هایی که در یک بازه زمانی و یا یک منطقه مشخص وارد شده است را در گزارش خود اعالم کند
(اگر پروژه شما شامل جمع آوری این اطالعات است)  ،اما نمی تواند تعداد کشته شدگان در آن
منطقه مشخص را اعالم کند.
 -2همچین گزارشی که نرم افزار  Martusتهیه می کند بیشتر به معنای اطالعاتی است که بولتن ها
و یا منبع سند و مدرک آنها را از یک دیگر متمایز می کند .به عنوان مثال  ،کاربر می توان گزارشی
تهیه کند از همه بولتن های که توسط یک فرد و یا قومیت مشخص وارد شده (اگر پروژه شما
اینگونه تعریف شده باشد).
 -3تهیه گزارش برای موارد زیر درست نیست
الف  -غرض آمیز (اگر پروژه گزارش از یک اتفاقی باشد که تمام بولتن های ورودی بیش از یک
منبع و منطقه مشخص باشد را شامل شود).
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ب  -گزارش تکراری (بیش از یک بولتن موجود باشد از یک اتفاق خاص  ،یک فرد مشخص با
اسم نام های متفاوت و چند کاربر با نام های مشابه).
پ  -مسائل کیفی داده ها (به عنوان مثال غلط امالیی و یا بدون حیطه بودن یک بولتن مانع
می شود که بولتن مورد نظر در جستجو یافت شود ).برای شناسایی و آدرس دادن یک
بولتن به درستی ،نیاز است قبل از اینکه به صورت مهر و موم شده ذخیره گردد حیطه آن
درست و با امالی صحیح وارد گردد.
ت  -ناهماهنگ بودن اطالعات ورودی به نرم فزار  sutraMتوسط کاربران مختلف .برای مطالعه
بیشتر در این زمینه به " "Controlled Vocabularyرفته و " "Inter-rater Reliabilityدر لینک
 .https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtmlمراجعه کنید.
 -0نرم افزار  sutraMتعداد مجرمین ،قربانیان و یا متهمین را نمی شمارد و فقط تعداد بولتن هایی که
در این زمینه طراحی شده را می شمارد؛ دقت در وارد کردن اطالعات یک بولتن مهم است تا
زمانی که نیاز به این نوع پردازش ها و تحلیل ها نیاز باشد بتوان به آسانی به آنها دست یافت.
گزارش تکرار زمانی که بیش از یک بولتن درمورد یک رویداد وجود دارد؛ پیچیدگی نقض حقوق فردی
(فردی که قربانی یک جنایت است و ممکن است بعدا به عنوان یکی از متهمین عمل دیگری قرار
بگیرد و برعکس) و برای حفظ انسجام درون مایه و تعداد (به عنوان مثال  ،اطمینان کامل که تمام
داده های ورودی به یک بولتن درسطح معنای جرم بوده است) می باشد.
 -5اگر تمایل دارید داده های ورودی به نرم افزار  sutraMبه صورت کمیتی (نمودار و گراف) و یا کیفیتی
(توضیح و مباحثه) باشد ،نرم افزار  hasaraplمی تواند نرم افزار مناسبی برای ارائه داده ها در
پروژه شما باشد .برای دسترسی و دیدن اطالعات استخراج شاید نیاز به نرم افزار خاصی باشد،
اما به خاطر داشته باشید امکان استفاده از داده های کمی و آماری قابل ارزش یابی نیست مگر
اینکه داده های با ذکر منبع و مرجع موسخ پردازش شده باشند.

 - ۶.۱۶تهیه نمودار از بولتن
کاربر می تواند نموداری از اطالعات موجود در بولتن هایی که بر روی رایانه اش موجود است ،تهیه کند
و سپس آن را چاپ و یا فایل عکسی GEPJاز آن تهیه کند (درصورت نیاز فایل های عکسی قابلیت باز
شدن و یا اصالح را توسط تعداد باالیی از نرم افزارها دارند مثل .)paMMotouMcduo roodM ot totl cto
برای ایجاد یک نمودار:
 -1به منوی فایل رفته و گزینه نمودارها را انتخاب کنید
 -2نمودار مورد نظر خود را از منوی نوع نمودار مثل نمودار میله ای  ،نمودار میله ای سه بعدی و یا
نمودار دایره ای  ،انتخاب کنید .نمودار میله ای و یا نمودار میله ای سه بعدی تعداد بولتن هایی که
در حیطه خاصی طراحی شده اند را نشان می دهد و نمودار دایره ای تعداد و همچنین درصد کل
بولتن هایی که با موضوع انتخابی شما شباهت دارند .مثال زیر مربوط به هرکدام از نمودار
هاست.
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توجه( :در هنگام چاپ و نسخه الکترونیکی) پیام خطایی دریافت خواهید کرد که همه داده های
داخل نمودارها پنهانی نمی مانند  ،و همه آنانی که امکان دیدن نمودار را دارن اطالعات داخل آن را
نیز خواهند خواند.
 -3در پنجره انتخاب فیلد ...فیلدی که می خواهید از آن نمودار تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس
دکمه تایید را بزنید ( این لیست شامل همه فیلدهای استاندارد از پیش در نظرگرفته شده و
همچین فیلدهای تهیه شده توسط کاربر می باشد).

 -0درصورت تمایل می توانید عنوانی برای تعریف گزارش خود در قسمت زیرنویس وارد کنید( .به عنوان
مثال :گزارش جمع آوری ماهیانه داده ها برای سازمان حقوق بشر).
 -5دکه تایید را بزنید
 -6در پنجره جستجو حیطه بولتنی را که می خواهید در نمودار باشد ،انتخاب کنید .برای استفاده از
نتایج جستجوی قبلی که ذخیره کرده اید ،باید به قسمت بارگذاری جستجوی قبلی ...بروید .وقتی
حیطه جستجو خود را وارد کردید  ،دکمه جستجو را کلیک کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت
( ۱.۱۱را مطالعه کنید).
توجه :نرم افزار  sutraMبالفاصله حیطه جستجوی قبلی را بدون نیاز به جستجوی مجدد آن به
کاربر نشان می دهد.
 -7نرم افزار  sutraMقبل از چاپ نمودار نهایی را به کاربر نمایش می دهد .روی دکمه ارسال به یک
چاپگر کلیک کرده و چاپگر مورد نظر را انتخاب کنید (نرم افزار  sutraMبه طور خودکار و بنا بر ابعاد
کاغذ و چاپگر ،اندازه چاپ گزارش را تنظیم می کند ).در صورتی که بخواهید گزارش خود را در رایانه
ذخیره کنید ،گزینه ذخیره به صورت یک فایل را انتخاب کنید و به صورت  JPEGآن را ذخیره کنید
که قابلیت باز شدن با تمام نرم افزارهای اجرای عکس و همچنین امکان کپی کردن آن در word-
 processorرا نیز دارد .اگر می خواهید تغییراتی در گزارش خود قبل از چاپ داشته باشید  ،بر روی
گزینه لغو کلیک کرده و به منوی فایل رفته و گزینه نمودارها را انتخاب کنید و سپس یک نمودار
جدید ایجاد کنید.
توجه :نرم افزار  sutraMفقط داده های آخرین نسخه یک بولتن را در نمودار نمایش می دهد.
چند نمودار به عنوان مثال.
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نمودار میله ای:

نمودار سه بعدی:
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نمودار دایره ای:

نکات مهم
 نمودار های  sutraMقاعدتا داده هایی که وارد نرم افزار شده اند را شامل می شود؛ نه تحلیل آنها
را که "چه اتفاقی" برای داده ها رخ داده .به عنوان مثال  ،می توان تعداد بولتن هایی که در مورد
یک بازه زمانی و منطقه مشخص می باشد را بشمارد؛ اما نمی تواند تعداد کشته شدگان در آن
منطقه مشخص را بشمارد (اگر پروژه مربوط به جم آوری این داده ها باشد).
 همچین نموداری که نرم افزار  sutraMتهیه می کند بیشتر به معنایی اطالعاتی است که بولتن ها
را از یک دیگر متمایز می کند و یا منبع سند و مدرک آنها .به عنوان مثال  ،کاربر می تواند نموداری
تهیه کند از همه بولتن های که توسط یک فردو یا قومیت مشخص وارد شده است( .اگر پروژه
شما اینگونه تعریف شده باشد).
 تهیه نمودار برای موارد زیر درست نیست
 oغرض آمیز (اگر پروژه گزارش از یک اتفاقی باشد که تمام بولتن های ورودی بیش از یک منبع و
منطقه مشخص باشد را شامل شود).
 oگزارش تکراری (بیش از یک بولتن موجود باشد از یک اتفاق خاص ،یا یک فرد مشخص با اسم
نام های متفاوت و چند کاربر با نام های مشابه).
 oمسائل کیفی داده ها (به عنوان مثال غلط امالیی مانع می شود که بولتن مورد نظر در
جستجو یافت شود و یا بدون نام بود زمینه یک بولتن ).برای شناسایی و آدرس دادن حیطه یک
بولتن نیاز است قبل از ذخیره آن به صورت مهر و موم شده آن را با امالی صحیح وارد کرد.
 oناهماهنگ بودن اطالعات ورودی به نرم فزار  Martusتوسط کاربران مختلف .برای مطالعه بیشتر
در این زمینه به " "Controlled Vocabularyو " "Inter-rater Reliabilityدر لینک
 https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtmlمراجعه کنید.
• نرم افزار Martusتعداد مجرمین  ،قربانیان و یا متهمین را نمی شمارد و فقط تعداد بولتن هایی که
در این زمینه طراحی شده را می شمارد؛ دقت در وارد کردن اطالعات یک بولتن مهم است تا
زمانی به این نوع پردازش ها و تحلیل ها نیاز باشد تا بتوان به آسانی به آنها دست یافت .گزارش
تکرار زمانی که بیش از یک بولتن درمورد یک رویداد وجود دارد؛ پیچیدگی نقض حقوق فردی (فردی
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که قربانی یک جنایت است و ممکن است بعدا به عنوان یکی از متهمین عمل دیگری قرار بگیرد و
برعکس) و برای حفظ انسجام درون مایه و تعداد (به عنوان مثال  ،اطمینان کامل که تمام داده
های ورودی به یک بولتن درسطح معنای جرم بوده است).
اگر تمایل دارید داده های ورودی به نرم افزار  sutraMبه صورت کمیتی(نمودار و گراف) و یا کیفیتی
(توضیح و مباحثه) باشد  ،نرم افزار  hasaraplمی تواند نرم افزار مناسبی برای ارائه داده ها در
پروژه شما باشد .برای دسترسی و دیدن اطالعات استخراج شاید نیاز به نرم افزار خاصی باشد ،
اما به خاطر داشته باشید امکان استفاده از داده های کمی و آماری قابل ارزش یابی نیست مگر
اینکه داده های با ذکر منبع و مرجع موسخ پردازش شده باشند.

 - ۶.۱۷انتقال داده ها از بولتن
استخراج داده های یک بولتن می تواند به صورت  LsXباشد که با نرم فزار هایی که این فایل ها را
پشتیبانی می کنند قابل باز شدن است .برگه هایی که با  LsXذخیره گردیده اند شامل برچسب
( )tagمی باشند که نوع ساختار هرکدام از آن ها و همچنین نقش اجزای تشکیل دهنده آن را در کل
ساختار مشخص می کنند .نرم افزار  Martusفقط آخرین نسخه موجود در رایانه را برای استخراج در
نظر می گیرد؛ برای نسخه های پیشین یک بولتن می توان در منوی فایلد رقسمت سابقه تمدید شده
رفت و مشخصات و کلید عمومی مولف قبلی آن را در صورت نیاز مشاهده کرد.
برای استخراج :XML
 -1ابتدا بولتن مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به منوی فایل رفته و گزینه استخراج بولتنها را
انتخاب کنید .در صورت نیاز به استخراج تمامی بولتن ها در یک پوشه  ،به منوی فایل رفته و گزینه
استخراج پوشه را کلیک کنید.
 -2به صورت پیش فرض  ،فقط داده های که به صورت مشترک و عمومی ذخیره گردیده اند شامل
فایل های  LsXمی باشند .در صورت نیاز به استفاده از فایل های شخصی می توانید گزینه هنگام
استخراج،دادههای خصوصی را نیز قرار بده را انتخاب کنید.
 -3اگر همچنین می خواهید فایل های پیوست به یک بولتن را به صورت  LsXداشته باشید  ،هنگام
استخراج،فایلهای پیوست شده را نیز قرار بده را انتخاب کنید.
 -0بر روی دکه ادامه کلیک کنید.
 -5نام گذاری فایل  LsXو همچنین مقصد نهایی برای ذخیره آن را انتخاب کنید .همه بولتن های
انتخاب شده برای  LsXبه صورت یک فایل  LsXذخیره می گردد.
 -6روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
 -7و سپس برای تایید نهایی فایل های استخراج دکمه تایید را انتخاب کنید؛
توجه :اگر مشخص کرده باشید که فقط اطالعات مشترک و عمومی شامل استخراج باشد  ،تمام
بولتن های که شامل اطالعات شخصی می باشند ،درنظر گرفته نمی شوند.
توجه :زمانی که پوشه سابقه تمدید شده را برای فایل های  LsXمشاهده می کنید ،اولین مولف آن
در باالی صفحه و آخرین مولف (قبل از مولف درحال حاظر آن) در پایین صفحه دیده می شود .در
قسمت مولف ها ،اگر مولف ای چند نسخه از یک بولتن را طراحی کرده باشد ،نسخه اولیه  /قدیمی
آن نسخه باال و نسخه آخری  /جدید در پایین لیست نشان داده می شوند.
توجه :اگر می خواهید نسخه های بیشتری از نسخه مهر و موم شده یک بولتن را خارج کنید به
قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ های متداول به شماره  )۱۶مراجعه کنید.

 - ۶.۱۸وارد کردن بولتن ها
می توانید یک بولتن با پسوند  LsXرا به بولتن های نرم افزار که به صورت  LsXهستند وارد کنید.
همچین فایل های پیوست آن مثل عکس یا فایل های  word-processingو یا  spreadsheetsنیز می
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توانند اضافه شوند .فایل های که به صورت  LsXنیستند هم می توانند وارد محیط نرم افزار sutraM
شوند.
برای وارد کردن اطالعات:
 -1به منوی فایل رفته و گزینه وارد کردن بولتنها را انتخاب کنید
 -2در فایل های  LsXبولتنی که می خواهید وارد کنید را جستجو کنید و سپس گزینه ادامه را
بزنید.
 -3اسم پوشه که می خواهید فایل  LsXبه آن اضافه شود را انتخاب کرده و دکمه ادامه را کلیک
کنید.
نرم افزار  sutraMاز روند ورود بولتن به سیستم پیامی به کاربر می دهد و زمانی که بولتن به سیستم
به طور کامل انتقال پیدا کرد پیام موفق بودن انتقال و یا داشتن مشکل را مخابره می کند.
توجه :در این نسخه از نرم افزار  ،بولتن به صورت نسخه پیش نویس وارد سیستم می شود.
برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه ی وارد کردن فایل  XMLاز داده های دیجیتالی (به عنوان مثال از
 MctaulMlaarMیا منابع دیگر) می توانید مثال پردازش کد در نرم افزار  sutraMکه در  Doو یا لینک
, https://sourceforge.net/projects/martusهست مشاهده کنید .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر
به آدرس  help@martus.orgایمیل بفرستید.
اگر حجم فایل ورودی زیاد باشد  ،یا فایل شامل نشانه های کارکتری زیادی باشد (مثل <>؛) ممکن
است پیام خطایی دریافت کنید .اگر مشکل از اندازه حجم فایل باشد  ،می توانید آن را به قسمت های
کوچکتر تقسیم کنید .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به آدرس  help@martus.orgایمیل بفرستید.
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 - ۷حذف بولتن ها و اطالعات حساب کاربری
بدون نیاز به حذف کردن نرم افزار  sutraMمی توان شناسه کاربری و همه بولتن هایی که توسط آن در
رایانه ذخیره گردیده است  ،و تمام اطالعات که توسط آن شناسه موجود است را حذف کرد.
توجه :اگر نسخه ای از آن بولتن به سرور فرستاده نشده و یا نسخه پشتیبان از آن تهیه نشده باشد،
آن بولتن و اطالعات اش برای همیشه از سیستم رایانه پاک خواهند شد.
برای حذف کردن اطالعات شناسه کاربری و بولتن های مرتبط از روی رایانه:
 -1تمام نرم افزار های باز و فعال در رایانه خود را ببندید.
توجه :امکان پاک کردن بولتن ها و پوشه ها در صورت باز بودن نرم افزارهای دیگر وجود دارد  ،اما
ممکن است  sutraMدر حین مرحله حذف با باز بودن نرم افزار های دیگر دچار اختالل شود.
 -2به منوی ابزارها رفته و حذف اطالعاتی من را انتخاب کنید.
 -3شناسه کاربری و رمز عبور را وارد کنید.
 -0اگر بولتنی در سیستم باشد که به سرور فرستاده نشده باشد  ،نرم افزار  sutraMپیامی برای
تایید حذف آن از کاربر می فرستد .در پنجره باز شده گزینه بله را انتخاب کنید؛ با انتخاب گزینه
خیر از حذف کردن آن بولتن می توانید صرف نظر کنید و آن بولتن در سیستم شما باقی خواهد
ماند.
توجه :در نظر داشته باشید قبل از پاک کردن حساب کاربری خود ،یک نسخه پشتیبان از اطالعات
خود داشته باشید و آن را نگهداری کنید .اگر حساب کاربری خود را بدون نسخه پشتیبان حذف
کنید ،دسترسی به اطالعات شخصی بولتن های که بر روی سرور است نخواهید داشت؛ این
اطالعات فقط ممکن است در حساب های مخاطب مجا برای مشاهده اطالعات شما موجود باشد،
قبل از اینکه بولتنی ذخیره گردیده باشد و یا به سرور مرکزی فرستاده شده باشد .زمانی که
اطالعات حساب  Martusخود را حذف کردید  ،اطالعات دیگر از قبیل تنظیمات سرور ،حساب های
مخاطب ،تنظمیمات شخصی ،فیلدها ،پوشه های ایجاد شده توسط کاربر و اطالعات تنظیم شده
توسط کاربر (مثل نحوی پردازش اطالعات ،-عرض ستون ها) حذف خواهد گردید.
 -5روی دکمه بله کلیک کرده و همه بولتن های که با حساب کاربری شما ذخیره شده است تایید
کنید و همچنین شناسه کابری را از روی رایانه پاک کنید .اگر منصرف شدید لغو را انتخاب کنید.
 -6نرم افزار  sutraMبسته خواهد شد
توجه :نرم افزار  sutraMنمی تواند پوشه و یا بولتنی که بیرون از محیط آن ذخیره گردیده است مثال
روی صفحه نمایشگر را پاک کند .این پوشه و بولتن ها بر روی رایانه شما باقی می مانند تا زمانی که
به صورت دستی برای حذف آنها اقدام کنید .عالوه بر این  ،بولتن هایی که در رایانه دیگری با حساب
کاربری دیگری یا روی سرور  Martusایجاد کرده اید ،حذف نخواهد شد.

راهنمای کاربر ™ Martusنسخه 4.5

74

 - ۸حذف تمامی داده ها به همراه حذف نرم افزار
ممکن است در موقعیت های فوری و خاص نیاز باشد تمام اطالعات و داده های  sutraMرا از روی
رایانه خود حذف کنید .می توانید با حذف کردن نرم افزار از روی سیستم رایانه تمام بولتن ها و حساب
کاربری خود را پاک کنید .اطالعات و بولتن هایی که از این روش پاک می شوند در مقایسه با حدف آنها
به صورت دستی برای بازیابی بسیار دشوار است.
هشدار :فقط در حالتی که حذف نرم افزار از روی سیستم بسیار نیاز بود دست به این اقدام بزنید.
تمامی اطالعاتی حساب کاربری شما و بولتن ها از روی سیستم رایانه شما ،حذف خواهد شد.
پیش از استفاده از این گزینه ،اطمینان حاصل کنید که همه کاربران حساب از فایل های کلید خود
نسخه پشتیبان تهیه کرده اند و بولتن های همه کاربران در سرور یا مکان امن دیگری پشتیبان گیری
شده اند .بدون فایل های کلید ،ممکن است داده های خصوصی ایجاد شده توسط آن حساب ،غیرقابل
دسترسی باشد؛ چنین داده هایی فقط می تواند برای حساب های مخاطب مجاز به مشاهده
اطالعات شما که قبل از ذخیره شدن بولتن ها ایجاد شده و به سرور ارسال شده اند ،در دسترس
باشد.
برای حذف نرم افزار  sutraMو اطالعات تمامی حساب های کاربری  ،بولتن ها و پوشه ها ،از روی
سیستم رایانه:
 -1تمام برنامه ها و نرم افزار های فعال از روی صفحه نمایشگر را ببندید.
توجه :امکان پاک کردن  sutraMدر صورت باز بودن نرم افزارهای دیگر وجود دارد  ،اما ممکن است
در حین مرحله حذف با باز بودن نرم افزار های دیگر دچار اختالل شود.
 -2منوی ابزارها رفته و حذف همه اطالعات و همچنین  Martusرا انتخاب کنید
 -3شناسه کاربری و رمز عبور را وارد کنید
 -0اگر بولتی در سیستم باشد که به سرور فرستاده نشده باشد  ،نرم افزار  sutraMپیامی برای تایید
حذف آن از کاربر می گیرد .در پنجره باز شده گزینه بله را انتخاب کنید؛ با انتخاب گزینه خیر از
حذف کردن آن بولتن می توانید صرف نظر کنید و آن بولتن در سیستم شما باقی خواهد ماند.
توجه :در نظر داشته باشید قبل از پاک کردن حساب کاربری خود ،یک نسخه پشتیبان از اطالعات
خود تهیه و آن را نگهداری کنید .اگر حساب کاربری خود را بدون نسخه پشتیبان حذف کنید
،دسترسی به اطالعات شخصی از بولتن هایی که بر روی سرور است نخواهید داشت؛ این
اطالعات فقط ممکن است در حساب های مخاطب موجود باشد که قبل از اینکه بولتنی ذخیره
گردیده باشد و یا به سرور مرکزی فرستاده شده باشد .زمانی که اطالعات حساب  Martusخود را
حذف کردید  ،اطالعات دیگر از قبیل تنظیمات سرور  ,حساب کاربری مرکزی  ,تنظمیمات شخصی ،
فیلدهای تعریف شده ،پوشه های ایجاد شده و اطالعات تنظیم شده توسط کاربر ( مثل نحوی
پردازش اطالعات ،-عرض ستون ها ) حذف خواهد گردید.
 -5روی دکمه بله کلیک کرده و همه بولتن های که با حساب کاربری شما ذخیره شده است را تایید
کنید و همچنین شناسه کابری را از روی رایانه پاک کنید .اگر منصرف شدید لغو را انتخاب کنید.
 -6نرم افزار  sutraMبسته خواهد شد.
توجه :نرم افزار  sutraMنمی تواند پوشه و یا بولتنی که بیرون از محیط آن ذخیره گردیده است را پاک
کند -مثل روی صفحه نمایشگر .-این پوشه و بولتن ها بر روی رایانه شما باقی می مانند تا زمانی که
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به صورت دستی برای حذف آنها اقدام کنید .عالوه بر این  ،بولتن هایی که دررایانه دیگری با حساب
کاربری دیگری و یا روی سرور  Martusایجاد کرده اید ،حذف نخواهند شد.
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 - ۹حفظ امنیت داده ها
درطراحی نرم افزار حفظ و امینت اطالعات لحاظ شده است .دانستن نحوه ی حفظ امینت اطالعات
کمک می کند بولتن های شما در امینت باشند ،و با اطمینان به آنها دسترسی خواهید داشت.

 - ۹.۱نحوی حفظ امنیت اطالعات در sutraM
تمام نسخه های نرم افزار  sutraMیک کلید دارند که فقط با رمزعبورکاربری شما قابل دسترسی
هستند .زمانی که برای اولین بار حساب کاربری ایجاد می کنید  ،می توانید با رمز عبور خود یک کلید
بسازید؛ با آن می توانید بولتن بسازید و یا بولتن هایی که ذخیره کرده اید را ببینید.
درواقع این کلید فقط به یک نفر اختصاص دارد؛ اگر گم شود و یا مشکل سخت افزاری پیداکند  ،هیچ
کس امکان دسترسی به اطالعات شخصی شمارا نخواهد داشت .همچنین به اطالعات شخصی که
در بولتن های مشترک و عمومی بر روی سرور فرستاده اید یا اطالعاتی که به صورت پیش نویس یا
مهر و موم شده ذخیره شده اند .با این حال ،اگر با ارسال بولتن به حساب مخاطب موافقت کرده
باشید ،دارنده حساب همچنان می تواند اطالعات خصوصی که به سرور ارسال کرده اید را مشاهده
کند .عالوه بر این  ،اگر از کلید خود چندین پشتیبان( ۶.۱تهیه پشتیبان از کلید کاربری)تهیه کرده باشید
 ،می توانید به کلید خود همچنان دسترسی داشته باشید.

 - ۹.۲تهیه پشتیبان از کلید کاربری
برای اینکه اطمینان کافی برای دسترسی به اطالعات خود داشته باشید ،بسیار حائز اهمیت است که
از کلید خود نسخه پشتیبان داشته باشید .ما دو ( )۱راه را پیشنهاد می کنیم ،گرچه یکی از آنها کافی
است اما برای اطمینان بیشتر از هر دو روش استفاده کنید .در اولین روش  ،یک فایل رمز دار بر روی
حافظه های خارجی (فالپی  )Do / sh /و یا حافظه شبکه رایانه ایجاد کنید؛ دومین روش این است
که در  ۱حافظه خارجی مجزا (بدون رمز گذاری ) پشتیبان تهیه کنید .زمانی که از کلید خود پشتیبان
تهیه می کنید  ،نرم افزار شما را برای استفاده از هر  ۱روش راهنمایی می کند.
روش اول با پنهان کردن رمز کاربری و نام ورودی بر روی یک حافظه خارجی مثل فالپی و یا  CDکه می
بایست از صدمه دیدن حفظ شود ،کلید شما را حفظ می کند .ذخیره اطالعات پشتیبان در یک حافظه
جانبی تازمانی قابل دسترسی است که شناسه عبور و رمزی که برای آن نهاده شده است را به
خاطر داشته باشید .مطمئن شوید حافظه جانبی ( Doیا فالپی) در جای امنی نگهداری شود و روی
جلد  Doیا فالپی جوری نشانه گذاری کنید که تنها خود شما از محتوی آن خبر داشته باشید .برای باز
کردن کلید زمانی که در نرم افزار  sutraMوارد شدید به قسمت بازگرداندن حساب کاربری و بازگرداندن
حساب کاربری ازطریق چندین دیسک بروید.
روش دوم نگهداری فایل پشتیبان نیاز به  ۱حافظه جانبی ( مثل فالپی و یا دیسک و غیره ) دارد که
بین افراد مورد اعتماد مثل دوستان و همکاران پخش شود .در این روش اطالعات کلید ورودی خود را به
 ۱قسمت تقسیم می کنید و هر دوتای آنها می توان کلید کاربری شما را بدون نیاز به رمز عبور باز
کند.اگر شناسه کاربری و یا رمز عبور را فراموش کردید  ،این تنها روشی است که می توانید مجددا آن
را بازیابی کنید .زمانی که اطالعات پشتیبانی را در  ۱حافظه جانبی تهیه کردید ،بین  ۱نفر از آشنایان
که همیشه درخاطر دارید ،آن را نگهداری کنید و به هیچ کدام از آنها از وجود کلید در بین بقیه دوستان
چیزی نگویید .هیچ کدام از  ۱کلید را یک جا نگهداری نکنید .هر فردی می تواند با داشتن ۱تا از کلید ها
بدون داشتن شناسه کاربری و رمز عبور ،به حساب کاربری شما دسترسی پیدا کند .برای بازیابی
مجدد فایل پشتیبان از روی هر۱تا از این کلیده ها نرم افزار را باز کرده و به بازگرداندن حساب
کاربری رفته و بازگرداندن حساب کاربری ازطریق چندین دیسک را انتخاب کنید.
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برای تهیه فایل پشتیبان بر روی یک حافظه جانبی (فالپی یا :)Do
 -1دیسک خالی را داخل  Do turat / oDoبگذارید
 -2از منوی ابزارها گزینه تهیه نسخه پشتیبان ازکلید من را انتخاب کنید
 -3اطالعاتی که در پنجره بازشده است را بخوانید
 -0از منوی پنجره بازشده  Do ،و یا فالپی که وارد سیستم رایانه کرده اید را پیدا کنید.
 -5برای پشتیبان کلید خود یک اسم خاص انتخاب کنید  ،مخصوصا اگربیش از یک کاربر از رایانه
استفاده می کند .به طور از پیش تنظیم شده  ،نرم افزار اسم آن را  sutraMaaoEuut.lurمی
گذارد .می توانید به این نام عدد یا کد حرفی دیگری اضافه کنید مثل MartusKeyPair222.dat
 -6دکمه ذخیره را انتخاب کنید .نرم افزار  sutraMکلید پشتیبان را در مسیری که تعیین کرده اید
ذخیره می کند.
 -7گزینه تایید را انتخاب کنید
 -8دیسک و یا حافظه جانبی که حاوی کلید پشتیبان است را در جای که از خراش برداشتن ،صدمات
ناشی از آب و هوا  ،حشرات و یا عوامل دیگر در امان باشد ،نگهداری کنید .رمز عبور خود را روی
دیسک و یا جلد نگهدارنده دیسک ننویسید .هیچ کس نمی تواند بدون داشتن شناسه کاربری و
رمز عبور از کلید پشتیبان شما استفاده کند.
 -9اگر تمایلی برای داشتن کلید پشتیبان خود در چندین دیسک ندارید ،گزینه خیر را انتخاب کنید.
پیشنهاد ما این است که از چند دیسک استفاده کنید .برای انجام مراحل زیر را انجام دهید.
توجه :در صورت عوض کردن شناسه عبور و یا رمز عبور خود  ،کلید پشتیبان جدیدی تهیه کنید .برای
اطالعات بیشتر در مورد عوض کردن شناسه عبور و رمز کاربری به قسمت ( ۶.۲تغییر نام و رمز عبور
کاربری) بروید.
برای ذخیره کلید پشتیبان خود در  ۱حافظه جانبی مثل دیسک  ،فالپی و یا  ۱( shتای آنها به صورت
همزمان) نیاز است که رمزکاربری شما را بسازند.
 -1کلید بله را برای ایجاد کلید پشتیبان در  ۱حافظه جانبی دیگر انتخاب کنید.
 -2اطالعاتی که در پنجره بازشده آمده است را بخوانید.
 -3اسمی را برای کلید پشتیباه خود انتخاب کنید.
راهنما :اسم خاصی که به خاطر خواهید داشت را برای کلید خود مشخص کنید که با اسامی پوشه
های پشتیبان دیگرتان متفاوت باشد .هر  ۱کلید پشتیبان یک نام مشابه دارند با پسوند های عددی
متفاوت .به عنوان مثال  ،اگر کلید پشتیبان خود را  hupcacمی گذارید  ،نام آنها به صورت ,hupcac1
 hupcac2و الی آخر ذخیره می گردد.
 -0پنجره بازشده  ،دیسک و یا هرحافظه جانبی که می خواهید کلید پشتیبان خود را در آن ذخیره
کنید را پیدا کنید و دکمه ذخیره را بزنید .باید از حافظه جانبی برای ذخیره آن استفاده کنید زیرا نرم
افزار  ، sutraMاز ذخیره دو کلید پشتیبان در یک حافظه ( مثل حافظه خود رایانه) جلوگیری می
کند.
توجه :اگر نرم افزار  Martusاز استفاده  shپیام خطایی فرستاد  ،به قسمت ( ۱۱پرسش و
پاسخ های متداول شماره  )۱۱رجوع کنید.
 -5دیسک و یا هر حافظه جانبی خود را به ترتیب وارد سیستم رایانه کنید و گزینه تایید را انتخاب کنید
و حافظه جانبی بعدی را بگذارید.
 -6برای اطمینان از ذخیره فایل بر روی حافظه جانبی از پنجره تأییدصحت دیسکها گزینه بله را انتخاب
کنید.
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 -7اگر نرم افزار  sutraMتوانست کلید پشتیبان شما را بخواند  ،در پنجره عملیات تأیید باموفقیت
انجام شد گزینه تایید را انتخاب کنید .اگر یکی یا چندتا از آنها دچار مشکل باشد مجددا مراحل باال
را انجام دهید.
 -8اطالعاتی که در پنجره تهیه نسخه پشتیبان انجام شد ذکر شده را مطالعه کنید و گزینه تایید را
کلیک کنید.

 - ۹.۳بازیابی کلید کاربری
اگر به هر دلیلی رایانه شخصی خود را از دست دادید ،حافظه رایانه صدمه دید و یا کلید خود را گم
کردید از کلید کاربری را کلید پشتیبان خود کپی کنید .اگر شناسه عبور ،رمز عبور و کلید خود را می
دانید ما پیشنهاد می دهیم که از بیش از یک فایل برای امنیت اطالعات خود استفاده کنید .حتی اگر
رمز عبور خود را فراموش کرده اید  ،از بازیابی کلید خود توسط حافظه های جانبی دیگر استفاده کنید.
برای بازیابی کلید:
 -1در صورت نداشتن  ، sutraMنرم افزار را روی سیستم خود نصب کنید.
 -2گزینه بازگرداندن حساب کاربری را از کادر گفتگوی ورود به سیستم Martusانتخاب کنید.

توجه :اگر از قبل در رایانه تان حساب  Martusنداشته باشید ،با اجرای  ،Martusبرنامه ویژه
نصب  Martusباز خواهد شد .کافی است از دو صفحه شروع به کار با  !Martusو ایجاد حساب
خارج شوید و با این کار به پنجره ورود به سیستم  Martusهدایت می شوید ،جایی که برگه
بازگرداندن حساب کاربری را خواهید یافت.
-3
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از پنجره باز شده بنا بر نوع کلید پشتیبان خود از یک حافظه جانبی یا چندین حافظه جانبی ،
انتخاب کنید.
پنجره باز شده را مطاله کنید و گزینه تایید را بزنید.
اگر کلید پشتیبان خود را در یک جا نگهداری کرده اید  ،آن را از طریق دیسک و یا حافظه جانبی پیدا
کنید و گزینه تایید را کلیک کنید .اگر ازپنج کلید پشتیبان استفاده می کنید  ،ابتدا حافظه جانبی
یک را بگذارید ( برای بازیابی کلید پشتیبان در این حالت نیاز به  ۱حافظه جانبی می باشد) و گزینه
تایید را انتخاب کنید
اگر از یک فایل برای کلید پشتیبان خود استفاده می کنید  ،وارد محیط  sutraMشوید و شناسه
عبور و رمز کاربری که مرتبط است به کلید پشتیبان وارد کنید .اگر از پنج حافظه جانبی برای
بازیابی کلید خود استفاده کرده اید ،می توانید از همان شناسه و رمز عبور استفاده کنید و یا
حافظه جدید ایجاد کنید.
نرم افزار از کاربر می خواهد که با شناسه و رمز عبور حافظه جانبی خود رمز عبور برای فایل های
پشتیبان درست کند .برای اطالعات بیشتر به قسمت ( ۶.۱تهیه پشتیبان از کلید کاربری) رجوع
کنید.
پس از فعال شدن کلید پشتیبان توسط سیستم  ،مطمن شوید که حافظه های جانبی را به
افرادی که از آنها نگهداری می کردند باز گردانید .با داشتن کلید پشتیبان ،هر فردی می تواند به
سیستم شما دسترسی داشته باشد حتی اگر از شناسه و رمز عبور شما آگاهی نداشته باشد.

توجه :اگر نرم افزار  sutraMاز استفاده  shپیام خطایی فرستاد  ،به قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ
های متداول شماره )۱۱مراجعه کنید.

 - ۹.۴انتخاب رمز عبور هوشمندانه
بسیار حائز اهمیت است که رمز عبور شما مخفی بماند .هرگز رمز خود را با هیچ کس دیگری به
اشتراک نگذارید و از رمزی که به راحتی قابل حدس زدن باشد استفاده نکنید.
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هربار که رمز عبور خود را تغییر می دهید ،مجددا از آن پشتیبانی تهیه کنید و تمامی فایل های پیشین
را حذف کنید (به آنهای نیازی نخواهید داشت در صورتی که رمز عبور را به طور کلی عوض کرده
باشید) .کلید پشیبان نیز به رمز عبور جدید نیاز دارد .برای اطالعات بیشتر به ( ۶.۲تغییر نام و رمز عبور
کاربری) را مطالعه کنید.
زمانی که نرم افزار  sutraMدرحال اجراست و شما از رایانه خود دور هستید بعد از  ۱۶دقیقه بدون
فعالیت بودن  sutraMاز کاربر می خواهد که مجددا شناسه و رمز عبور خود را وارد کند.این امکان
دسترسی افراد ناشناس به اطالعات شخصی و محرمانه شما را کم می کند .اگر  sutraMاز شما
بخواهد در حین طراحی و یا اصالح یک بولتن مجددا شناسه و رمز عبور خود را وارد کنید  ،گزینه لغو را
کلیک کنید؛ زیرا اطالعات قبلی بولتن از بین می رود .در صورتی که بولتن را اصال ذخیره نکرده باشید ،
کل بولتن پاک خواهد شد .ما پیشنهاد می کنیم که قبل از اینکه کارخود را رها کنید و بروید  ،بولتن را
ذخیره کنید و سپس از پای رایانه بروید.

 - ۹.۵حفظ امنیت در کل سیستم عامل
اگرامنیت و اعتبار نرم افزار  sutraMبرای شما حائزاهمیت است  ،می بایست از امنیت دیگر نرم
افزارهای روی سیستم خود نیز اطمینان کافی داشته باشید؛ از جمله سیستم عامل ها مثل
 .Linux ,suptoMopr uslotM , supاگر یک هکر هرگونه ضعف امنیتی در کل سیستم اجرایی شما
بیابد به اطالعات محرمانه و شخصی شما دسترسی خواهد داشت و یا می تواند از طرف شما و با
مشخصات شما بولتن بسازد .اما حداقل احتیاط های الزم برای حفظ سیستم رایانه می تواند سیستم
شما را در امنیت الزم قرار دهد.
 نصب نرم افزارهای آنتی ویروس و فعال کردن آن در قسمت بارگیری های رایانه ای  ،نصب برنامه
های جدید و یا به روز رسانی سیستم عامل می تواند سیستم شما را از هجوم ویروس و یا
برنامه های مخرب حفظ نماید .آنتی ویروس  )http://www.mcafee.com/( supApaaو soiusrap
( )http://www.symantec.com/دو شرکت ارائه دهنده آنتی ویروس برای حفظ سیستم عامل،
نصب نرم افزارهای جدید و به روز رسانی رایانه از گرفتن و اشاعه ویروس می باشند.
 اگر از  Windowsاستفاده می کنید به صورت مرتب نسخه های به روز شده
 http://windowsupdate.microsoft.comسیستم عامل را چک می کند.
 برای اطالعات بیشتر در زمینه حفظ امنیت سیستم رایانه خود به
( http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/و
 )http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/رجوع کنید .در نظر داشته باشید بسیاری از این
پیشنهادات برای حفظ امینت سازمان شما نیز می باشد
 همچین ما پیشنهاد می دهیم به صورت مرتب نرم افزار " "spywareرا برای حفظ سیستم عامل
خود به روز رسانی کنید (همچنین به نام های " "iudtutaویا " "ultutaمشهور است).
اگر از  Windowsاستفاده می کنید ،امکانات دیگری برای حفظ امنیت بیشتر نرم افزار  sutraMو
اطالعاتش می باشد (درحالتی که رایانه به دست افراد ناشناس و خطرناک افتاد) .یکی ازاین امکانات
در  Windowsپاک کردن حافظه از ویروس  virtual-memory swap-fileیا  cuiapudaاست ،زمانی که
رایانه را کال خاموش می کنید .این فایل شامل اطالعات موقتی است که موقع اجرای هرنرم افزاری
بروی رایانه شما ذخیره می شود .این امکان در  Windowsبه شما فرصت می دهند که پوشه این
اطالعات را از روی رایانه بعد از هر خاموش کردن آن  ،پاک کنید .ممکن است قدری رایانه در خاموش
شدن تاخیر داشته باشد.


برای فعال کردن این امکان در  ۱۶۶۶ Windowsو یا  LE ctopaMMuosudبه
Start/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/Local Policy/Security Options
و سپس به انتهای صفحه رفته تا با دکمه " "Shutdown: Clear virtual memory pagefileیا
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""Clear virtual memory pagefile when system shuts down
برای نسخه های مختلف  ME( Windowsیا  )XP Homeمنوی  Control Panelمتفاوت است اما در
روش کار تفاوتی نیست .اگر می خواهید این کار را انجام دهید در قسمت جستجوی سیستم
عامل و یا اینترنت " "ClearPageFileAtShutdownرا جستجو کنید.

توجه :همانطوری که در قسمت راهنمای کاربری به صورت دقیق توضیح داده شده ،نرم افزار Martus
اجازه می دهد که فایلی را به بولتن پیوست کنید .در بیشتر سیستم عامل ها اگر فایل پیوست از
بولتنی را باز کنید به صورت خودکار در محیط حافظه موقت پنهان رایانه شما ذخیره می گردد .برای
اطالعات بیشتر در زمینه اقدامات احتیاطی از فایل های زمینه به قسمت  sltallusiبروید .برای
اطالعات بیشترلطفا به قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره  )۱۲رجوع کنید.
برای اقدامات بیشتر در زمینه اجرای نرم افزار  sutraMبه قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ های متداول
شماره  )۱۱را مطالعه کنید.

 - ۹.۶به اشتراک گذاشتن داده های خصوصی با مخاطبین
ممکن است همکاران شما بخواهند به بولتن های ایجاد شده توسط شما و بولتن های ایجاد شده
توسط سایر اعضای سازمان شما دسترسی داشته باشند .همکاران شما یا هر فردی که می
خواهید داده هایتان را با او اشتراک گذاری کنید (مثال ً ویرایشگری که می خواهد کار یک روزنامه نگار
را مرور کند یا حتی همکاری در دفتر شما) می تواند یک حساب  Martusایجاد کند و به عنوان یکی از
مخاطبین حساب شما اضافه شود که با این کار امکان مشاهده بولتن های شما را به دست می
آورد ،از جمله اطالعات خصوصی در بولتن ها (تنها در صورتی که شما اجازه این کار را داده باشید).
آنها نمی توانند با استفاده از حساب شما بولتن ایجاد کنند .این دسترسی می تواند چندین مزیت
داشته باشد :این دسترسی اطالعات بیشتری را در اختیار حساب های مخاطب قرار می دهد و این
اطمینان را به وجود می آورد که حتی اگر شما فایل کلیدتان را گم کردید یا رمز عبورتان را فراموش
کردید ،یک نفر می تواند به اطالعات خصوصی بولتن شما دسترسی یابد .می توانید بولتن ها را با
چندین حساب مخاطب اشتراک گذاری کنید که می تواند برای زمانی که می خواهید بولتن های
مختلفی را به حساب های مخاطب مختلف ارسال کنید یا اگر افرادی درون یا بیرون از سازمان شما
هستند که می خواهید بولتن های شما را مرور کنند ،مفید باشد.
چندین پیکربندی مختلف موجود هستند که می توانند منطبق بر نیازهای سازمان شما باشند .برخی
از مثال ها را در زیر مشاهده کنید:
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همه اطالعات محرمانه (و عمومی) در بولتنی که ذخیره می کنید ،توسط حساب های مخاطبی که در
بخش بولتن مخاطب ها انتخاب کرده اید ،قابل مشاهده است .این کار به شما امکان می دهد مشصخ
کنید کدام یک از حساب های مخاطب برای مشاهده هر بولتن مجاز است.
به محض اینکه بولتن شما در حساب مخاطب ذخیره گردد  ،اطالعات شما برای آن مخاطب قابل
دسترسی است .حذف مخاطب در آینده  ،دسترسی به حساب کاربری شما از بین نخواهد رفت؛ اما
اطالعات جدید (یا نسخه های جدیدی از بولتن) که بعد از آن ایجاد شود قابل رویت نیست.
برای دسترسی به بولتن های مخاطب ،نخست شما و مخاطب باید .اطالعات حساب :را اشتراک
گذاری کنید (کد دسترسی ،کد عمومی و غیره).
:توجه :تنها بولتن های ذخیره شده بعد از تنظیم مخاطبین شما ،برای آن مخاطبین در دسترس
خواهند بود .اگر بدون تنظیم و/یا انتخاب مخاطب خاصی ،بولتنی را ایجاد کردید ،می توانید نسخه
جدیدی از بولتن را با مخاطب انتخابی ایجاد کنید تا مخاطب بتواند محتوا را مشاهده کند.
افزودن و تأیید مخاطبین

برای افزودن مخاطبیتن به حساب  Martusشما:
 -1ابزارها > مدیریت مخاطبین را انتخاب کنید.
 -2نام کاربری و رمز عبورتان را در کادر گفتگوی ورود به سیستم  Martusوارد کنید.
 -3یکی از این دو روش را انتخاب کنید:
الف  -با گرفتن شناسه حساب عمومی  Martusاز سرور  Martusمخاطبی را اضافه کنید :کد
دسترسی حساب  Martusرا در فیلد کد دسترسی وارد کنید و افزودن حساب ...را
انتخاب کنید؛ یا
ب  -از فایل ) (.mpiفایل اطالعات عمومی مخاطبی را اضافه کنید :وارد کردن مخاطب از
فایل را انتخاب کنید و فایل ) (.mpiارائه شده به شما توسط مخاطبتان را انتخاب کنید.
 -0با مرور کد عمومی مربوط به کد دسترسی مخاطب ،مخاطب را تأیید کنید و تأیید! را انتخاب
نمایید.
الف  -اگر بعداً تأیید خواهم کرد را انتخاب کنید ،می توانید مخاطب را در زمان دیگری با
انتخاب اکنون تأیید شود از ستون تأیید شده ها در پنجره مدیریت مخاطبین ،مخاطب را
تأیید کنید.
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توجه :توصیه می کنیم که در صورت امکان ،مخاطبین خود را تأیید کنید تا این اطمینان به وجود آید
که اطالعات ارسال شده به یا از فردی است که می شناسید .این موضوع به ویژه هنگام باز کردن
پیوست های درون بولتن ها مهم است تا از بدافزار یا سایر محتوای بالقوه خطرناک اجتناب شود.
هنگامی که بولتنی را از مخاطبی مشاهده می کنید که هنوز تأیید نشده است Martus ،هشدار
زیر را نمایش می دهد.

 -5نام مخاطبی برای مخاطب وارد کنید .از برچسبی استفاده کنید که برای شما معنی دار است زیرا
ممکن است همواره کد عمومی مخاطب را به یاد نداشته باشید .برچسب مخاطب باید به عنوان
مثال ،نام فرد یا سازمان یا نام شهر یا منطقه باشد .می توانید در صورت تمایل بعداً این نام را
تغییر دهید .فقط شما این را مشاهده خواهید کرد؛ برای دالیل امنیتی دیگران که بولتن را
مشاهده می کنند این برچسب را مشاهده نخواهند کرد.
 -6ذخیره و بستن را انتخاب کنید.
اشتراک گذاری اطالعات حساب خود با حساب  Martusدیگر

برای به اشتراک گذاشتن کد دسترسی و کد عمومی خود (که برای افزودن و تأیید شما به عنوان
یک مخاطب استفاده می شود):
 -1راهنما > مشاهده جزئیات حساب من را انتخاب کنید .این اطالعات همچنین در صفحه
مخاطبین برنامه ویژه نصب  Martusبا انتخاب دریافت نشانه و کد شما در دسترس قرار می
گیرد.
 -2کد دسترسی را به کاربر  Martusدهید تا شما را به عنوان مخاطب اضافه کند.
 -3از کد عمومی خود سند تهیه کنید و آن را از طریق کانال ارتباطی متفاوت و امنی به افراد
مشابهی دهید تا بتوانند شما را بعد از اضافه شدن به عنوان مخاطب تأیید کنند .مهم است که
کد عمومی به روشی منتقل شود که نتواند تغییر داده شود ،اما لزومی ندارد که رمزی باشد.

برای اشتراک گذاری فایل اطالعات عمومی ( (.mpi) Martusاستفاده شده برای افزودن مخاطب):
 -1ابزارها > صادر کردن شناسه عمومی حساب من را انتخاب کنید ،فایل را نامگذاری کنید .به
طور پیش فرض  Martusفایل را با پسوند  .mpiدر دایرکتوری حساب شما در پوشه  Martusدر
هارد سخت شما ذخیره می کند (اگرچه می توانید در صورت تمایل ،آن را در جای دیگری از رایانه
تان ذخیره کنید) و ذخیره شدن آن را تأیید می کند.
 -2فایل  mpi.را به دارنده حساب  Martusکه می خواهد شما را به عنوان مخاطب اضافه کند ،ارائه
دهید .اگر نمی توانید در دستگاه  Macفایل  mpi.خود را بیابید ،پرسش شماره  ۱۲در بخش
پرسش های متداول را مشاهده کنید ("چرا نمی توانم فایل های  Martusرا در  Macخود
مشاهده کنم؟").
اشترک گذاری بولتن ها با مخاطبین شما

برای اشتراک گذاری همه بولتن های جدید با مخاطب به طور پیش فرض:
ابزارها > مدیریت مخاطبین را برای مشاهده مخاطبین خود انتخاب کنید .اگر می خواهید به طور
پیش فرض ،همه بولتن های جدید (و نسخه های جدید بولتن های گذشته) را با این حساب اشتراک
گذاری کنید ،کادر ارسال به صورت پیش فرض را برای مخاطب مورد نظر عالمت بزنید .همچنان می
توانید هنگام ساخت بولتن های مجزا ،امکان دسترسی به آنها را رد کنید (برای اطالعات بیشتر "رد
کردن دسترسی مخاطب به بولتن های شما" را در زیر مشاهده کنید).
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برای اشتراک گذاری بولتن ها به صورت مجزا با یک مخاطب:
هنگام ایجاد  /اصالح یک بولتن ،در بخش مخاطبین بولتن هر مخاطبی را که به حسابتان اضافه کرده
اید ،مشاهده می کنید .کادر کنار مخاطب (هایی) که می خواهید بولتن را با آنها اشتراک گذاری
کنید ،انتخاب نمایید و سپس بولتن را به عنوان پیش نویس یا مهرم و موم شده ذخیره کنید.

اجازه دسترسی مخاطب به گروهی از بولتن های موجود:
اگر مخاطب جدیدی دارید که به بعضی از بولتن های قدیمی شما دسترسی ندارد ،می توانید به طور
همزمان دسترسی به گروهی از بولتن هایتان را آن شخص اعطا کنید .می توانید با انتخاب بولتن هاب
مورد نظر و رفتن به ویرایش > به روزرسانی دسترسی مخاطب ،...دسترسی "توده" یا «دسته
ای» مخاطب به چندین بولتن را انجام دهید .این پنجره طوسی رنگ و غیرفعال می باشد مگر اینکه
حداقل یک بولتن انتخاب و حداقل یک حساب مخاطب تنظیم شده باشد Martus .در حین به روز
رسانی نوار پیشرفتی را نشان می دهد و به شما امکان می دهد در صورت تمایل عملیات را لغو
کنید .بولتن های پیش نویس ،برای منعکس کردن اطالعات مخاطب جدید به روزرسانی می شوند.
برای بولتن های مهر و موم شده Martus ،به طور خودکار نسخه مهر و موم شده جدید از هر بولتن
ایجاد می کند.
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رد کردن دسترسی مخاطب به بولتن های شما
مادامی که اجازه دسترسی به حساب های مخاطبین داده شده باشد ،آنها می توانند به بولتن های
شما یا نسخه های بولتن شما دسترسی داشته باشند .با این حال ،اگر دسترسی آنها را رد کنید،
اجازه مشاهده بولتن های آینده یا نسخه های جدید بولتنی که شما ذخیره می کنید را نخواهند
داشت.

برای رد کردن دسترسی به بولتن های مجزا:
 -1بولتنی را که می خواهید به روزرسانی کنید ،انتخاب کرده و اصالح را انتخاب کنید.
 -2در بخش مخاطبین بولتن ،هر کاربر انتخاب شده که دیگر نمی خواهید بولتن را با آن اشتراک
گذاری کنید ،لغو انتخاب نمایید.
 -3بولتن را به عنوان پیش نویس یا مهرم و موم شده مجدداً ذخیره کنید.
توجه :با اینکه می توانید دسترسی مخاطبین به چندین بولتن را با استفاده از عملکرد به
روزرسانی دسترسی مخاطب ...اضافه کنید ،نمی توانید به این روش دسترسی مخاطب به چند
بولتن را حذف نمایید.

برای حذف مخاطب (جلوگیری از دسترسی به همه بولتن های جدید یا نسخه های جدید بولتن):
-1
-2
-3
-0

ابزارها > مدیریت مخاطبین را انتخاب کنید.
نام کاربری و رمز عبور خود را در کادر گفتگوی ورود به سیستم  Martusوارد کنید.
در ستون حذف نماد  Xرا برای مخاطبی که می خواهید حذف کنید ،انتخاب نمایید.
برای تأیید حذف بله را در کادر گفتگوی حذف مخاطب انتخاب کنید.

توجه :اگر ارسال بولتن ها به صورت پیش فرض به یک مخاطب را انتخاب کرده اید ،می توانید آن
تنظیم را با برداشتن عالمت کادر ارسال به صورت پیش فرض را در صفحه مدیریت مخاطبین لغو کنید.
تنها زمانی استفاده از مراحل باال را توصیه می کنیم که می خواهید دسترسی یک مخاطب را به طور
دائم برای همه بولتن های آینده حذف کنید.

 - ۹.۷فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر
اگر امکان ارتباط با سرور را ندارید  ،باید حساب کاربری دیگری داشته باشید که بولتن های شما را
برای حفظ اطالعاتشان به سرور بفرستد .اگرامکان تهیه نسخه پشتیبان از سرور برای بولتن های خود
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نداشته باشید  ،امکان بازیابی آنها را در صورت خراب شدن رایانه خود نخواهید داشت .برای اطالعات
بیشتر به قسمت ( ۱.۱چرا بولتن را به سرور بفرستیم؟) مراجعه کنید.
وقتی مخاطبی اضافه کردید  ،آنها می توانند به جای شما بولتن ها را بر روی سرور بفرستند .این
برای زمانی است که حساب مخاطب دسترسی به اینترنت ندارد  ،کاربر می تواند یک بولتن را
طراحی کند و آن را بر روی حافظه جانبی ذخیره کند؛ مخاطب می توند آن بولتن را در برنامه
 Martus Clientکپی کرده و برای ارسال بولتن های انتخابی به سرور به نمایندگی از مخاطب،
سرور > ارسال مجدد بولتن را انتخاب کند ..حساب اصلی همچنان به عنوان مؤلف بولتن درج
خواهد شد و مخاطب نمی تواند در بولتن آن تغییر ایجاد کند.
توجه :ما پیشنهاد می کنیم که کاربران پوشه جداگانه برای بولتن های که به نمایندگی از مخاطبین
خود می فرستد در  Martusایجاد کند.

 - ۹.۸تغییرنام و رمز عبور کاربری
در صورت نیاز برای حفظ امینت بیشتر حساب کاربری خود به تغییر رمز عبور  ،می توانید شناسه عبور
خور را نیز تغییر دهید.
-1
-2
-3

-0
-5

برای عوض کردن رمز و یا شناسه عبور به منوی گزینه ها > تغییرنام کاربری یا رمز عبور
در پنجره تاییداعتبارکاربر شناسه و رمز عبور کنونی خود را وارد کنید
در پنجره بعدی ،شناسه و رمز جدید خود را وارد کنید؛ شما می توانید یکی و یا هردوی آنها را
تعییر دهید .برای مطالعه بیشتر به قسمت ( ۱.۱راه اندازی حساب کاربری) رجوع کنید .گزینه
تایید را برای تایید و یا لغو تغییر شناسه و رمز عبور جدید کلیک کنید.
در پنجره تکرار رمزعبور رمز و شناسه عبور جدید خود را برای تایید مجددا تکرار کنید.
شما می بایست مجددا پشتیبان کلید شناسه خود را با رمز و شناسه جدید به روز رسانی کنید.
برای مطالعه بیشتر به قسمت ( ۶.۱تهیه پشتیبان از کلید کاربری) رجوع کنید.

برای اطالعات بیشتر به قسمت ( ۶.۱انتخاب رمز عبور هوشمندانه) رجوع کنید.
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 - ۱۱سفارشی کردن Martus
کاربر می تواند تنظیمات شخصی خود را برای بهبود بخشیدن در نحو عملکرد  ،زمان و اطمینان در
پوشش دادن همه مطالب مورد نیاز در در طراحی بولتن خود  ،در نرم افزار  sutraMداشته باشد .کاربر
می تواند جزئیات فیلدها را تغییر دهد و یا حیطه جدیدی ایجاد کند .امکان تغییر در تنظیمات هر حیطه
بعد از ایجاد یک بولتن جدید به کاربر داده می شود؛ که مشکل یا تغییری در دیگر بولتن های ذخیره
شده در سیستم ندارد.

 - ۱۱.۱استفاده از الگو در فیلد جزئیات
اگر در طراحی یک بولتن از یک حیطه مشابه استفاده می کنید (مثل تعداد قربانیان و یا واکنش دولت)
می توانید الگو و فرم مشابهی تعریف کنید که در همه بولتن های مرتبط یکسان باشد:
 -1به منوی گزینه ها > جزئیات محتوای پیش فرض حیطه
 -2در پنجره جزئیات محتوای پیش فرض حیطه متنی که می خواهید به طور یکسان در حیطه بولتن
های شما باشد را تایپ کنید.
 -3گزینه تایید را انتخاب کنید.

هر بولتن جدید که طراحی کنید ،متنی که در پنجره جزئیات محتوای پیش فرض حیطه وارد کرده اید به
صورت خود کار در قسمت حیطه بولتن شما ظاهر می شود .اگر به این متن نیازی نداشتید می توانید
مانند هر متن دیگری که در بولتن شما است ،آن را حذف کنید .برای پاک کردن متن حیطه پیش
فرض ،به قسمت جزئیات محتوای پیش فرض حیطه بروید و گزینه تنظیم مجدد محتویات به حالت
اولیه را بزنید.
اگر می خواهید حیطه پیش فرض خود را در اختیار کاربر دیگری بگذارید و یا به حساب کاربری دیگری
در  sutraMانتقال بدهید ،آن را به عنوان یک پوشه با نام  DefaultDetails.txtذخیره کرده و در قسمت
پوشه حساب کاربری  Martusکه استفاده می کنید ،قرار دهید.

 - ۱۱.۲سفارشی کردن فیلدهای بولتن
قالب کاربران  sutraMنیازهای طراحی بولتن خود را در تنظیمات پیش فرض حیطه مشاهده می کنند.
با این وجود ،گروهی از کاربران برای ارتقا دادن هرچه بیشتر طراحی خود احتیاج به تغییر برخی از
تنظیمات مانند منبع داده های بولتن ،نام شاهدان ،منطقه ای که اتفاق در آن رخ داده و یا جدول و
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نموداری در ارتباط با قربانیان  ،نیاز خواهند داشت .عالوه برا این ،ممکن است برای کاربر تحلیل و
پردازش اطالعات برای تهیه یک گزارش با یک حیطه مشخص ،راحت تر باشد .در تنظیمات شخصی
خود می توانید نظم و ترتیب فیلدهای خود را تغییر دهید ،حیطه ای را اضافه و یا آنهایی که احتیاج
ندارید ،را حذف کنید .شما می توانید حیطه بولتن را در باالی آن (چه بولتن خصوصی و چه بولتن
عمومی) و یا در پایین صفحه (همیشه برای بولتن خصوصی) قرار دهید .شما می توانید تنظیمات
شخصی خود را داشته باشید اعم از :بلی  /خیر ،تاریخ ،محدوه تاریخی ،لیست ها ،جدول و نمودار
ها ،زبان ،پیغام ها ،نوشتن خطی ساده و یا حجم دار.
بعد از اینکه تنظیمات شخصی خود را برای حیطه بولتن تغییر دادید ،این تنظیمات در بولتن های جدید
اعمال خواهد شد؛ تنظیمات جدید در بولتن های که ذخیره شده اند و یا از سرور بارگیری کرده اید
تغییری ایجاد نمی کند.
در تنظمیمات شخصی که انجام داده اید ،اطمیمنان حاصل کنید که تمامی اطالعات شخصی شما
همچنان پنهان بماند (مثل تنظیمات پیش فرض نرم افزار) زیرا در هنگام جستجو در بولتن ها ممکن
است تغییراتی که لحاظ کرده اید ،اطالعات شما را نمایش بدهد.
اگر با استفاده از برنامه نصب  Martusحساب  Martusخود را ایجاد کنید ،هر الگویی که وارد کرده اید
(الگوی اصلی  Martusیا الگویی از یک مخاطب) به صورت خودکار به عنوان الگوی بولتن پیش فرض
شما استفاده خواهد شد .می توانید در صورت تمایل برای اشتراک گذاری این الگوها با دیگران ،آنها را
به صورت یک فایل ویرایش و ذخیره کنید.
همچنین می توانید قالب سفارشی خودتان را ایجاد کنید یا از قالب متفاوت قبال ً ایجاد شده ای
استفاده کنید (قالبی که توسط شما یا یکی از مخاطبین شما ایجاد شده است) برای دستورالعمل
های وارد یا صادر کردن الگوهای سفارشی به بخش ( ۱۶.۱استفاده از الگوهای سفارشی) مراجعه
کنید.
برای ایجاد و یا به روزرسانی یک قالب سفارشی سازی:
 -1به منوی گزینه ها بروید و سفارشی سازی فیلدها را انتخاب کنید.
 -2پیام داخل پنجره بازشده را مطالعه کنید وسپس بله را بزنید.
 -3عنوان یا شرح را برای الگو اضافه یا ویرایش کنید.
 -0تغییر ترتیب ،اضافه و حذف برچسب فیلدها را در تنظیمات فیلدها انجام دهید .طرح فیلدها در یک
بولتن بر حسب مالک  XMLمی باشد .برنامه ها باید با > <CustomFieldsشروع شود و با
> </CustomFieldsتمام شود .وقتی پنجره تنظیمات شخصی را باز می کنید این خط های برنامه
نویسی موجود می باشند .به صورت از پیش تنظیم شده ،حیطه در باالی یک بولتن استاندارد قرار
می گیرد اما در صورت تغییر می توانید جایگاه آن را تغییر دهید .کاربر نمی تواند مکان قرار گرفتن
نام مولف  ،فضای نوشتن بولتن  ،زبان و عنوان را حذف کند.
الف  -برای تغییر در ترتیب قرار گرفتن حیطه  ،خط برنامه را بریده و به قسمتی که می خواهید
انتقال دهید.
ب  -برای اضافه کردن حیطه  ،جای که می خواهید حیطه اضافه شود کلیک کنید .نوع حیطه
ای که می خواهید را بنویسیدBOOLEAN, DATE, DATERANGE, DROPDOWN, GRID :
 .LANGUAGE, MESSAGE, MULTILINE, SECTION or STRINGهرحیطه باید یک اسم خاص به
صورت برچسب ( )ruiداشته باشد ،به غیر از آنهایی که درحال حاضر در نرم افزار موجود
است (نام می تواند به هرزبانی باشد از جمله فارسی اما نمی شود از کاراکترهای
شکلی و یا فاصله استفاده کرد ).به عنوان مثال می توانیداز (نام قربانیان) استفاده کنید.
به هر حیطه می بایست عنوانی داده شود که در متن بولتن درج خواهد شد (نام می
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تواند به هرزبانی باشد از جمله فارسی اما نمی شود از کاراکترهای شکلی استفاده
کرد ).به عنوان مثال "نام اولین شاهد" .برای مشاهده بیشتر مثال های زیر را مشاهده
کنید
پ  -برای حذف یک حیطه ،مشتقات دیگر آن (نوع  ،برچسب و عنوان) را حذف کنید .امکان
حذف نام مولف  ،عنوان  ،زبان و داده های وارد شده به بولتن نیست.
ت  -می توانید با استفاده از " "SECTIONقسمت جدیدی در بولتن خود ایجاد کنید (که پنهان و
یا آشکار )باشد .درصورت نیازهر قسمت شامل فیلدهای مختلفی می تواند باشد.
ث  -در تعریف یک حیطه می توانید از چندین زیرمجموعه دیگر نیز استفاده کنید
>.<KeepWithPrevious/
ج  -قبل از ذخیره کردن حیطه توسط > <RequiredField/نیاز به یک حیطه مشخص و یا ستون
برای تعریف کردن آن دارید.
چ  -می توان بازه در تاریخ فیلدها و ستون تاریخ با استفاده از فرمت > <MinimumDateو  /یا
> <MaximumDateوبا توضیح  YYYY-MM-DDداشت .جای خالی برای تاریخ
(> >/MaximumDate< <MaximumDateیا < )>MaximumDate/به معنای 'امروز' است و
همچنین به معنای یک روز دیرتر و یا زودتر از تاریخ روز می باشد .در نظر داشته باشید
حتما نیاز به تاریخ دارید چه در حالت استاندار و چه در تنظیمات شخصی .در لیست تاریخ
نیاز به یک سری کد است .نکته :تاریخ ها در تنظیمات شخصی میباست میالدی باشد،
حتی اگر نرم افزار  sutraMطبق تاریخ ایرانی باشد.
ح  -می توانید لیست انتخابی خود را به ۱مدل طراحی کنید:
 -1با اضافه کردن < >DloupaMدر قسمت تعریف یک حیطه.
 -2با وراد کردن عدد یا حرفی که در جای دیگری از بولتن وارد شده است با استفاده از
<( >ourusoatpaهمچنین " "data-driven dropdownsمی گویند).
 -3با داشتن " "saaMubda DloupaMمی توانید به بیش از یک حیطه مرتبط بشوید .به مثال
های زیر از یک  LsXدرست توجه کنید .لطفا در نظر داشته باشید در اطالعات توضیح
داده شده در باال sutraM ،شامل محوریت داده ها در پنجره جستجو نمی باشد
خ  -می توانید متن پیش فرض با > <DefaultValue>ddd</DefaultValueبرای لیست کنار
حیطه خود تعریف کنید (به جای " "lllمتنی که مورد نظر است را وارد کنید ).برای لیست
کنار حیطه ،باید از مضمونی استفاده کنید که قبل تر در حیطه خود تعریف کرده اید .برای
لیست  Reusable Choicesمی تواند قسمتی و یا کل کد ها باشد ،که هر قسمت با یک
نقطه جدا می شود (برای جایگاه قرار گرفتن لیست که برای هم منطقه هم شهر ،می
بایست یک پیش فرض برای هرکدام درنظر بگیرد مثال  R1یا  .R1.C1لطفا به مثال های زیر
توجه کنید ).متن پیش فرض می تواند برای هم حیطه استاندارد هم حیطه با تنظیمات
شخصی در نظر گرفته شود ،اما شما نمی توانید برای حیطههای زیر تنظیماتی را درنظر
بگیرد و همچنین نمی تواند لیستی برای این فیلدها در نظر بگیرد:
BOOLEAN, DATE, DATERANGE, GRID, LANGUAGE, MESSAGE, and SECTION
 -5روی ( Okتأیید) کلیک کنید.
هنگام سفارشی کردن فیلدها ،موارد زیر را به خاطر بسپارید:
 -1در زبان برنامه نویسی  LsXحروف بزرگ و کوچک در تایپ التین موثر است.
 -2عالمت نقل قول تکی و یا دوتایی فرقی نمی کند در حالتی که هردو عالمت یکسان باشد.
 -3حیطه  BOOLEANمثل گزینه انتخابی بلی /خیر هنگام ویرایش کردن یک بولتن برای چاپ و یا پیش
نمایش ظاهر می شود
 -0هر دو  STRINGو  MULTILINEفیلدهای نوشتاری هستنتد.
 -5استفاده از حیطه  sPssAJPیک راهنماست برای نحوی وارد کردن داده ها ،گذاشتن یادداشت و
در همه بولتن ها وجود دارد.
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 -6وقتی اطالعات را وارد یک جدول کردید و برای وارد کردن خط جدید کلید " "Psratرا بزنید ،رفتن به
خانه بعدی جدول کلید " "Mubرا بزنید و برای کپی کردن یک خانه روی آن دوبارکلیک کنید و متن را
 EuMrtکنید.
 -7یک جدول شامل ستون های مختلفی است:
BOOLEAN, DATE, DATERANGE, DROPDOWN, and STRING
 -8درصورتی که تنظیمات شخص خود را در اختیار کاربر دیگری می خواهید بگذارید می بایست یک
راهنما برای اون نیز تهیه کنید .برای کاهش دادن نیاز به دستور العمل در تنظیمات شخصی بهتر
است تعریفی برای شناسایی محتوا آن در نظر بگیرد .برای مطالعه بیشتر به قسمت (۱۶.۱
استفاده از الگوها با تنظیمات شخصی) بروید.
 -9لطفا در نظر داشته باشید در تنظیمات شخصی خود اگر برچسب یک حیطه را عوض کردید  ،عنوان
و نوع حیطه را هم تغییردهید زیرا استفاده از برچسب های مشابه برای عناوین مختلف باعث
سردرگمی در جستجو کردن و یا تهیه گزارش از آن حیطهها خواهد شد .تنها در حالتی از یک
برچسب برای عنوان های مختلف استفاده کنید و مطالب بولتن یک شکل باشد؛ زمانی واقعا نیاز
به آن داشته باشید
 -14در نظر داشته باشید تنظیمات جدید برای طراحی یک بولتن جدید اعمال خواهد شد نه برای
نسخه جدید از یک بولتن .این به این معناست که اگر تنظیمات را تغییر دهیدفیلدهایی که برای
طراحی یک بولتن داشته اید ثابت می ماند.
نکات ویژه درباره لیست های کشویی "( "Reusable Choicesانتخابات قابل استفاده مجدد)
(چند سطحی ،تو در تو):
 -1لیست " "Reusable Choicesمی تواند ردیف های مختلف داشته باشد (به عنوان مثال برای
موقعیت می توان شهر و منتطقه را شامل شود)  ،در فیلدهای مختلف می توان از یک یا چند
ردیف استفاده کرد (به عنوان مثال اگر منطقه ای را مشخص کرده اید و شهری را ،می توانید یک
ردیف راب برای منطقه و یا ردیفی را برای جفتشون تعریف کنید ).نیازی برای همه ردیف های وارد
شده تعریف کنید (به عنوان مثال می توانید تعریفی برای محله در شهرهای بزرگ به عنوان ردیف
های پایین تر درنظر بگیرد اما همه شهرها شامل این تعریف نیست ).تعداد ردیف ها محدودیت
ندارد در  sutraMاما لطفا در نظر داشته باشید اگر تعاریف زیادی داشته باشید برای داده های وارد
شده به نرم افزار ،ممکن است به کارایی  sutraMتاثیر داشته باشد.
 -2بنابراین ،ما پیشنهاد می کنم اگر می خواهید ردیف های " "Reusable Choicesرا در تنظیمات
شخصی خودتان عوض کنید ،برچسب و  /یا عنوان فیلدها را هم عوض کنید زیرا بسیار راحت تر
است برای شناسایی آنها هنگام جستجو یا تهیه گزارش کار .اگر این کار را نکنید ،هنگام جستجو
و یا تهیه گزارش کار ،سیستم دچار سردرگمی می شود که یک حیطه با برچسب و یا عنوان
مشابه اما ردیف متفاوت را تعریف کرده اید
 -3کد " "Reusable Choicesمانند برچسب حیطه می تواند به هرزبانی باشد اما نمی شود بین
کلمات فاصله باشد و یا از کارکترهای شکلی استفاده کرد
 -0لطفا در نظر داشته باشید که تنظیمات شخصی خود برای لیست " "Reusable Choicesاز کد
شبیه استفاده نکنید مگر اینکه فقط اشتباه امالیی را در عنوان تغییردهید زیرا وقتی که می خواهد
یک حیطه را جستجو و یا گزارش کار تهیه کند کدشبیه برای عناوین مختلف باعث سردگمی کاربر
می شود .بهترین حالت استفاده از کدی است که عددی نباشد و یک کلمه معنادار خالصه برای
آن عنوان باشد( به عنوان مثال به جای عدد از  ۱الی  ۱حرف برای ساخت مخفف یک منطقه
استفاده کنید) .به قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره  )۱۱را برای اطالعات بیشتر
در مورد "چگونگی انتخاب کد و عنوان در جستجو تاثیر گذار خواهد بود" مطالعه کنید.
 -5شما نمی توانید برای منبع داده ها از سطوح متعدد کشویی "Reusable Choices" /برای سطح
های کشویی دیگر در داخل یا خارج از شبکه استفاده کنید.
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 -6توجه داشته باشید زمانی که برای یک حیطه لیست " "Reusable Choicesرا با تنظیمات شخصی
 LsXذخیره می کنید sutraM ،وقتی  LsXرا مجددا  doulمی کنید انتخاب های شما را به پایین
لیست انتقال می دهد.
 -7نرم افزار  sutraMبه طور اتوماتیک مثل دیگر لیست ها  ،جای خالی برای لیست
" "Reusable Choicesدرنظر نمی گیرد .اگر می خواهید در باالی لیست ""Reusable Choices
انتخاب های خود جای خالی هم داشته باشید باید با  LsXبرنامه اش را تنظیم کنید با اضافه کردن
"> "<Choice code='' label=''></Choiceفقط باالی ردیف " "Reusable Choicesاست .اگر این را
انجام ندهید هیچ مفهوم از پیش تعریف شده ای وجود ندارد (که بتوان معنای انتخاب جای خالی را
داشته باش) و لیست با جای خالی شروع می شود برای ورود داده  ،اما وقتی داده بعدی را
بخواهید وارکنید جای خالی وجود ندارد
برخی از مثال ها؛ فیلدهایی که شاید شبیه فیلدهای تغییر داده شما باشند:
>'<Field type='SECTION
></Tagبخش-خالصه><Tag
></Labelبخش خالصه><Label
></Field
>'<Field type='STRING
></Tagدفتر><Tag
></Labelدفتر منطقه ای جمع آوری اطالعات><Label
></DefaultValueدفتر منطقه <DefaultValue>3
></Field
>'<Field type='DROPDOWN
></Tagمنبع-بولتن><Tag
></Labelمنبع اطالعات بولتن><Label
><RequiredField/
></DefaultValueرسانه ها  /مطبوعات><DefaultValue
><Choices
></Choiceرسانه ها  /مطبوعات><Choice
></Choiceگزارش حقوقی><Choice
></Choiceمصاحبه شخصی><Choice
></Choiceدیگر><Choice
></Choices
></Field
>'<Field type='STRING
></Tagدیگر-را-مشخص-کنید><Tag
>:</Labelاگر منبع="دیگر"است ،لطفاً مشخص کنید><Label
></Field
>'<Field type='STRING
></Tagنام-مصاحبه-شونده><Tag
></Labelنام مصاحبه شونده><Label
></Field
>'<Field type='LANGUAGE
></Tagزبان-مصاحبه-شونده><Tag
></Labelمصاحبه شونده صحبت می کند><Label
></Field
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<Field type='DATERANGE'>
<Tag>مصاحبه-<تاریخ/Tag>
<Label>(<تاریخ (های) مصاحبه (ها/Label>
</Field>
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag><ناشناس/Tag>
<Label><مصاحبه شونده تمایل دارد ناشناس باقی بماند؟/Label>
</Field>
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag>اضافی-<اطالعات/Tag>
<Label> مصاحبه شونده مایل به دادن اطالعات اضافی است؟،<آیا در صورت نیاز/Label>
<KeepWithPrevious/>
</Field>
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag><شهادت/Tag>
<Label><آیا مصاحبه شونده حاضر به شهادت دادن است؟/Label>
<KeepWithPrevious/>
</Field>
<Field type='DROPDOWN'>
<Tag>رویداد-<محل/Tag>
<Label><محل رویداد/Label>
<DefaultValue>1<منطقه/DefaultValue>
<UseReusableChoices code='منطقه-<>'انتخاب/UseReusableChoices>
<UseReusableChoices code='شهر-<>'انتخاب/UseReusableChoices>
</Field>
<Field type='SECTION'>
<Tag>مردم-<بخش/Tag>
<Label><بخش مردم/Label>
</Field>
<Field type='GRID'>
<Tag>قربانی-اطالعات-<شبکه/Tag>
<Label><اطالعات قربانی/Label>
<GridSpecDetails>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label><نام/Label></Column>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label><نام خانوادگی/Label></Column>
<Column type='BOOLEAN'><Tag></Tag><Label> شناسایی شده
<است؟/Label></Column>
<Column type='DATE'><Tag></Tag><Label><تاریخ تولد/Label><MinimumDate>1366-0101</MinimumDate><MaximumDate/></Column>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label><جنسیت/Label><RequiredField/>
<Choices>
<Choice><مذکر/Choice>
<Choice><مؤنث/Choice>
<Choice><ناشناس/Choice>
</Choices></Column>
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<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label><منطقه محل تولد/Label>
<UseReusableChoices code='منطقه-<>'انتخاب/UseReusableChoices></Column>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label> < قومیت/Label></Column>
</GridSpecDetails>
</Field>
<Field type='MESSAGE'>
<Tag>حرفه-<پیام/Tag>
<Label><جدول یادداشت سوابق کاری/Label>
<Message> اگر شما اطالعاتی در مورد شخصی دارید که در طی زمان دارای چند حرفه و شغل بوده
 چند سطر جدید با همان نام و نام خانوادگی ایجاد کنید و برای هر سطر محدوده تاریخ فعال،است
بودن در هر شغل را مشخص کنید.</Message>
</Field>
<Field type='GRID'>
<Tag>کاری-سوابق-<شبکه/Tag>
<Label><سوابق کاری/Label>
<GridSpecDetails>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label><نان/Label>
<DataSource>
<GridFieldTag>قربانی-اطالعات-<شبکه/GridFieldTag>
<GridColumnLabel><نام/GridColumnLabel>
</DataSource>
</Column>
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label><نام خانوادگی/Label>
<DataSource>
<GridFieldTag>قربانی-اطالعات-<شبکه/GridFieldTag>
<GridColumnLabel><نام خانوادگی/GridColumnLabel>
</DataSource>
</Column>
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label><شغل/Label></Column>
<Column type='DATERANGE'><Tag></Tag><Label> تاریخ
<اشتغال/Label><MaximumDate/></Column>
</GridSpecDetails>
</Field>
<Field type='MULTILINE'>
<Tag><روایت/Tag>
<Label><شرح روایت از وقایع/Label>
<DefaultValue>جزئیات آنچه رخ داده به شرح زیر است:</DefaultValue>
</Field>
<ReusableChoices code='منطقه- 'انتخابlabel='>'منطقه
<Choice code='1 'منطقهlabel='1 <>'منطقه/Choice>
<Choice code='2 'منطقهlabel='2 <>'منطقه/Choice>
<Choice code='3 'منطقهlabel='3 <>'منطقه/Choice>
</ReusableChoices>
<ReusableChoices code='شهر- 'انتخابlabel='>'شهر
<Choice code='1شهر.1 'منطقهlabel='1 <>'شهر/Choice>
<Choice code='2شهر.1 'منطقهlabel='2 <>'شهر/Choice>
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>'></Choiceشهر
>'></Choiceشهر
>'></Choiceشهر
>'></Choiceشهر

label='3
label='0
label='5
label='6

'منطقه.2شهر<Choice code='3
'منطقه.2شهر<Choice code='0
'منطقه.3شهر<Choice code='5
'منطقه.3شهر<Choice code='6
></ReusableChoices

توجه :اگر پیام خطایی بعد از کلیک کردن تایید دریافت کردید  ،باید ابتدا مشکل را برطرف کنید بعد به
ادامه کار برگردید.باید پیام خطا را شناسایی کرده و علت را برطرف کنید اما اگر مطئن نیستنید که
دلیلش چیست  ،مراحل زیر را چک کنید
مطمن شوید که مولف  ،زبان  ،تاریخ وارد شده و تیتر حیطه برای زمان حال باشد

عنوانی که برای هر برچسب حیطه استانداردی ایجاد کرده اید را پاک کنید

هر برچسبی که تکرار شده را پاک کنید

مطمئن شوید که هر حیطه ای که طراحی کرداید به یک عنوان مرتبط باشد

مطمن شوید همه فرمان ها در براکت است و دارای شروع و پایان می باشد

مطمئن شوید که باال و پایین صفحه برای طراحی حیطه مورد نظرتان برای شروع

> <CustomFieldsو برای پایان >.</CustomFields
توجه :می توانید تنظیمات خود را در صورت تغییر کردنشان به روز رسانی کنید ،به عنوان مثال حیطه
جدید اضافه کنید.اگر حیطه را در تنظیمات شخصیتان تغییر دهید باید در نظر داشته باشید که چگونه
می خواهید با تنظیمات پیش فرض/یا تنظیمات قبلی خودتان بولتنی را جستجو کنید و یا از آن گزارشی
را تهیه کنید .همچین بولتن های جدید که با تنظیمات جدید شما ایجاد شده اند و شما می بایست در
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نظر داشته باشید که چگونه آنها را می خواهید جستجو کنید و یا گزاش تهیه کنید .برای اطالعات
بیشتر به قسمت ( ۱۱پرسش و پاسخ های متدوالشماره  )۱۱مراجعه کنید.
باز گرداندن پیش فرض ها
 -1گزینه ها > سفارشی کردن فیلدها را انتخاب کنید.
 -2در کادر گفتگوی آگاهی روی تأیید کلیک کنید.
 -3روی باز گرداندن پیش فرض ها کلیک کنید.
 -0گزینه تایید را برای تایید به برگشتن به حالت اولیه کلیک کنید.
 -5سپس گزینه تایید را برای بستن پنجره سفارشی سازی فیلدها بزنید.

 - ۱۱.۳استفاده از الگوهای سفارشی سازی
نرم افزار  Martusاین امکان را به دارنده حساب می دهد الگوهای سفارشی را صادر کنند یا آنها را
برای اشتراک گذاری با سایر کاربران  Martusبه سرور ارسال کنند .کاربران این امکان را دارند که
تنظیمات دیگری را وارد سیستم خود کند .این امکان به کاربر داده شده است که برای فرمت های
مختلف بولتن الگو های متفاوتی داشته باشد.
ارسال الگوهای سفارشی سازی به سرور
 - 1گزینه ها > سفارشی کردن فیلدها را انتخاب کنید.
 - 2در کادر گفتگوی آگاهی روی تأیید کلیک کنید.
 - 3خط فرمان های  LsXرا برای الگوی خود وارد کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت ( ۱۶.۱تنظیم
فیلدهای بولتن) رجوع کنید.
 - 0برای اینکه سایر کاربرانی که می خواهند الگو را از سرور بارگیری کنند ،قادر به شناسایی آن
باشند ،عنوان و شرحی به آن اضافه کنید.
 - 5روی ارسال الگو به سرور کلیک کنید.
 - 6کادر گفتگوی ارسال الگو به سرور را مطالعه کنید .اگر می خواهید .ادامه بدهید ،روی بله کلیک
کنید.
 - 7زمانی که الگو با موفقیت به سرور ارسال شد ،تأیید را انتخاب کنید.

راهنمای کاربر ™ Martusنسخه 4.5

91

توجه :الگوهایی که به سرور ارسال می شوند می توانند در طول ایجاد حساب در برنامه نصب
 Martusتوسط هر دارنده حساب  Martusکه کد دسترسی حساب  Martusخود را به او داده اید وارد
شود .با این حال ،در حال حاضر الگوها نمی توانند از سرور در  Martus Desktop Clientوارد شوند.
برای دستورالعمل های دیگر جهت اشتراک گذاری فایل های سفارشی سازی قالب ) (.mctبه ویژه
هنگامی که به سرور متصل نیستید ،به بخش های “صادر کردن الگوهای سفارشی” و "وارد کردن
الگوهای سفارشی" رجوع کنید.
وارد کردن الگوهای سفارشی سازی
 - 1گزینه ها > سفارشی کردن فیلدها را انتخاب کنید.
 - 2در کادر گفتگوی آگاهی روی تأیید کلیک کنید.
 - 3خط فرمان های  LsXرا برای الگوی خود وارد کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت ( 14.2تنظیم
فیلدهای بولتن) رجوع کنید.
 - 0جهت شناسایی الگو ،عنوان و شرحی به آن اضافه کنید.
 - 5روی صادر کردن الگو کلیک کنید.
 - 6برای فایل الگو نامی وارد کنید Martus .فایل را با پسوند .فایل سفارشی سازی قالب ) (.mctدر
دایرکتوری حساب شما در پوشه  Martusدر هارد سخت شما ذخیره می کند و ذخیره شدن آن را
تأیید می نماید .همچنین می توانید در صورت تمایل فایل را در مکان دیگری ذخیره کنید.
توجه :اگر از چندین الگو استفاده می کنید ،توصیه می کنیم از نام های تشریحی برای هر الگو
استفاده کنید.
 - 7اگر می خواهید الگوی سفارشی را مخاطب خود یا حساب  Martusدیگری اشتراک گذاری کنید،
فایل  .mctرا به او بدهید.
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وارد کردن الگوهای سفارشی سازی
 - 1گزینه ها > سفارشی کردن فیلدها را انتخاب کنید.
 - 2در کادر گفتگوی آگاهی روی تأیید کلیک کنید.
 - 3روی وارد کردن الگو کلیک کنید.
 - 0فایل صادر شده توسط شما یا حساب  Martusدیگر را انتخاب کنید.

توجه :اگر بخواهید الگویی را وارد کنید که توسط حساب های مخاطب شما (یا حساب فعلی شما)
ایجاد نشده است Martus ،پیش از بارگیری الگو به شما هشدار می دهد.
 - 5در کادر گفتگوی تأیید روی تأیید کلیک کنید.
 - 6وقتی الگو مورد نظر خود را وارد سیستم کردید ،فیلدهای جدید برای بولتن های که جدید طراحی
خواهید کرد قابل رویت است .قسمت (۱۶.۱سفارشی کردن فیلدهای بولتن) را ببیند.

 - ۱۱.۴تنظیمات نمایش بولتن ها
روش های مختلفی برای نمایش بولتن وجود دارد
هنگام مشاهده و یا ویرایش کردن یک بولتن برای افزایش فضا  ،بایدفیلدها را پنهان کرد( مثال

برای متن های طوالنی و یا حیطه پیام) .روی دکمه ـ کناربرعنوان حیطه کلیک کنید .برای
مشاهده مجدد حیطه روی  +کنار عنوان حیطه کلیک کنید sutraM .تمام بولتن ها را با همین
تنظیم نمایش می دهد تا از آن خارج شوید و مجددا وارد شوید
برای پنهان کردن کل قسمت هنگام ویرایش کردن و یا مشاهده یک بولتن روی دکمه ـ که کنار

قسمت اتیکت است کلیک کنید .برای مشاهده مجدد حیطه روی دکمه  +کنار قسمت اتیکت
کلیک کنید sutraM .تمام بولتن ها را با همین تنظیم نمایش می دهد تا از آن خارج شوید و
مجددا وارد شوید
می توانید شبکه فیلدها را در یک نمای جدول استاندارد یا نمایش به صورت گسترده (برای

زمانی که تعداد ستونها زیاد است و یا مطالب زیادی در هر خانه از جدول شامل شده است)
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نمایش دهید و یا ویرایش کنید .می توانید با کلیک بر روی افزودن سطر سطربه پایین جدول
خود اضافه کنید sutraM .تمام بولتن ها را با همین تنظیم نمایش می دهد تا از آن خارج شوید.

توجه :اگر داده های زیادی از بولتن شما در جدول قرار گرفته اند  ،مخصوصا وقتی تعداد زیادی بولتن
دارید ،وارد کردن داده ها و یا برای راحتی مشاهده کردن حتما از نمایش به صورت گسترده استفاده
کنید .اگر احساس کردید پردازش سیستم کند شده است ،به حالت قبل برگردید.
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 - ۱۱پرسش و پاسخهای متداول

 .۱من بولتنی را ذخیره کرده ام اما لغت “بلی” در ستون ارسالی ها رویت نمی شود.
بعد از فرستادن بولتن به سرور ،از برقراری اتصال اینترنت اطمینان حاصل فرمایید .بولتن در لیست
ارسالی ها قرار نمی گیرد مگر اینکه با موفقیت به سرور ارسال شود .درصورت زیاد بودن حجم فایل
های پیوست و یا پایین بودن سرعت اینترنت  ،امکان دارد ارسال بیش از یک ساعت به طول انجامد.
اگر نرم افزار مشغول فرستادن بولتنی باشد پنجره ای در پایین صفحه باز می شود و شما را از روند کار
آگاه می سازد .عالوه برا این  ،اگر بولتنی را به سرور ارسال کنید مدتی طول خواهد کشید تا در ستون
ارسالی ها مشخص شود.

 .۲نرم افزار  sutraMرمز عبور را قبول نمی کند.
از وارد کردن صحیح رمز و شناسه عبور اطمینان حاصل فرمایید  ،مخصوصا اگر اخیرا رمز خود را تغییر
داده اید .رمز و شناسه عبور به حروف بزرگ التین می باشد .از صحیح بودن حروف بزرگ التین  ،فاصله
( )scupaو عالمت هایی که در شناسه و رمز عبور وارد کرده اید مطمن شوید .با هربار اشتباه وارد
کردن شناسه و رمز عبور  ،سیستم نرم افزار در پردازش اطالعات برای دفعه بعدی تاخیر دارد .نرم افزار
 sutraMرمز عبور را نگهداری وبه خاطر نمی سپارد و حساب کاربری شما را پنهان نگه می دارد و
امکان دسترسی به حساب کاربری شما نیست مگر با داشتن شناسه و رمز عبور .مگر اینکه چند
شناسه عبور داشته باشید .برای اطالعات بیشتر به قسمت ( 9.2تهیه پشتیبان از کلید
کاربری)مراجعه کنید.

 .۳می خواهم از نرم افزار sutraMهمکارم استفاده کنم  ،اما شناسه و رمز عبورمن را
قبول نمی کند.
شما می توانید به نرم افزار  sutraMفقط از یک سیستم رایانه ای که فایل کلید شمارا دارد وارد
حساب کاربری خود شوید .این شناسه و رمز عبور فایل کلید شمارا فعال می سازد (کلید عبورشما در
رایانه همکارشما موجود نیست ).در نسخه  1.5و جدیدتر نرم افزار  ،امکان ورود به چندین حساب
کاربری از یک رایانه وجود داشت و همچنین ذخیره و به خاطر سپردن شناسه و رمز عبور در سیستم
 sutraMو کلید عبور فقط برای ایجاد حساب کاربری می بود .با نصب پشتیبان کلید عبور خود می
توانید در رایانه های دیگر حساب کاربری خود را فعال کنید .درصورت عوض کردن شناسه و رمز عبور
می بایست اطالعات پشتیبان کلید عبور خود را نیز به روز کنید.

 .۴بولتنی را که با حساب کاربری من است در رایانه همکارم نیست
اگر حساب کاربری خود را در چند رایانه فعال کرده اید  ،نمی توانید به بولتن های طراحی شده خود
دسترسی داشته باشید (در صورتی که بولتی را در رایانه خود طراحی کرده اید و با رایانه دیگری می
خواهید مجدد اجرا کنید) مگر اینکه نسخه پیش نویس و یا نهایی آن را به سرور فرستاده باشید .اگر
بولتن روی سرور را از رایانه دیگری تغییر دهید  ،این تغییرات در همان بولتن که در رایانه شما موجود
است  ،لحاظ نخواهد شد؛ زیرا بولتن موجود در سرور نسخه تغییر یافته شما را ذخیره کرده است .برای
بازیابی نسخه جدید بولتن می بایست یک نسخه پشتیباه از بولتن خود تهیه کنید(مثل ذخیره کردن آن
در حافظه جانبی یا انتقال به صفحه نمایشگر)  ،و سپس آن را حذف کنید و نسخه تغییرداده شده را از
سرور دریافت کنید .اگرپیش نویس بولتنی را در رایانه خود تغییر دادید  ،باید تغییرات جدیدش را به سرور
مجددا ارسال کنید اما اگر در پیش نویس آن تغییری ایجاد نکنید نیازی نیست مجددا آن را ارسال کنید.

 .۵حساب های کاربری متعددی بر روی سیستم رایانه من است .چگونه می توان فهمید
کدام پوشه مربوط به حساب کاربری من است؟
شناسه و رمز عبور خود را وارد کنید .به منوی راهنما رفته و مشاهده جزئیات حساب کاربری من را
انتخاب کنید .لیست پوشه هایی که تحت حساب کاربری شما ذخیره گردیده است در زیر کدعمومی
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نوشته شده است .اولین پوشه مطعلق به حساب کاربری نوشته شده و دیگر پوشه ها زیر مجموعه
آن قرار دارد.

 .۶بولتنی را به صورت مهر و موم شده ذخیره کرده ام  ،اما نیاز به چند تغییر جزئی در آن
دارم.
اگر بولتنی را به صورت مهر و موم شده ذخیره کرده باشد  ،چه به سرور ارسال شده باشد یا خیر  ،نه
شما و نه کس دیگری امکان تغییر آن را ندارد .اگر نیاز به اضافه کردن اطالعات و یا تعییر مطلب مهمی
می باشد  ،باید نسخه جدید از آن را به وجود بیاورید .هر دو نسخه اصلی و نسخه تغییریافته در رایانه
شما موجود خواهد بود.

 .۷وقتی می خواهم بولتنی را از سرور بازیابی کنم  ،لیست بولتن های من نیست.
به صورت پیش فرض در پنجره بازیابی بولتنها  ،لیست بولتن های موجود در رایانه شما نیست به خاطر
اینکه شما نمی توانید آنها را مجدد از سرور بارگیری کنید .برای مشاهد کل بولتن های موجود خود
(آنهایی که بر روی سرور دارید و یا ذخیره در رایانه) به قسمت تمامی بولتنهای موجود برروی سرور و
این رایانه را به من نشان بده .بروید .همچنین ممکن است بخواهید بولتنی را در رایانه خود جست و
جو کنید  ،ممکن است آن بولتن به سرورو فرستاده نشده باشد.

 .۸چگونه می توانم فایل های پیوست را باز کنم؟
اگر از سیستم عامل  swodniMاستفاده می کنید می توانید بدون احتیاج به ذخیره آن در حافظه
رایانه آن را ببنید (روی مشاهده فایل های پیوست کلیک کنید) .با توجه به نوع فایل پیوست  ،این
فایل ها در محیط  sutraMو یا نرم افزاری که با آن قابل اجرا می باشد باز می شود (می توانید از طریق
 Windows Explorerمحیط اجرایی آن را تغییر دهید).
اگر از سیسنم عامل  Macیا  Linuxیا  Windowsاستفاده می کنید و می خواهید فایل های پیوست
را در حافظه رایانه ذخیره کنید ،دکمه ذخیره را بزنید .در هر قسمت از رایانه خود می توانید فایل های
ضمیه را ذخیره کنید و سپس با نرم افزار مرتبط بازکنید .به عنوان مثال فایل با پسوند .lop
 Microsoft Officeباز می شود؛یا فایلی با پسوند  .clpبا نرم افزار  Adobe Acrobatباز می شود.

 .۹من بولتنی را از پوشه بولتن های دور انداخته شده حذف کردم  ،اما هنوز در پوشه دیگر
مشاهده می کنم.
ابتدا بولتن را از پوشه های دیگر حذف کنید و سپس از پوشه بولتن های دورانداخته شده پاک کنید.
 .۱۱آیا می توانم از داده ها و اطالعات نرم افزار  sutraMبر روی فالپی یا دیسک پشتیبان
تهیه کنم؟
بله .اگر حافظه جانبی دارید که فضای کافی دارد .تمام پوشه های داخل نرم افزار را بر روی آن کپی
کنید .این فایل پشتیبان شامل کل نرم افزار ،محیط  ، Gutuکلید عبور و داده های طبقه بندی شما در
بولتن ها می باشد .برای کم کردن حجم فایل پشتیبان  ،فقط از کلید عبور خود پیشتیبان  ،حساب
کاربری و پوشه های خود تهیه کنید.

 .۱۱چرا انتخاب زبان ها در طراحی بولتن بیشتر است تا وقتی که نرم افزار را نصب می
کنیم؟
در پنجره بازشده برای انتخاب زبان هنگام نصب نرم افزار ،زبان مورد نظر برای محیط  sutraMرا انتخاب
می کنید .با مراجعه به سایت https://www.martus.org .می توانید مشاهده کنید این نرم افزار به
کدام زبان ها ترجمه شده است و در نسخه جدیدترنرم افزار می توانید به دیگر زبان ها هم بیابید از
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جمله فارسی .اگر تمایل دارید نرم افزار را به زبان های دیگر ترجمه کنید به آدرس info@martus.org
ایمیل بزنید.
اما برای طراحی و ایجاد یک بولتن تنوع و تعداد زبان ها زیاد تر است .حتما لزومی ندارد که محیط نرم
افزار و زبان بولتن هردو یکی باشند.

 .۱۲چرا وقتی من کار دیگری را انجام می دهم سرعت نرم افزار پایین می آید؟
در نسخه های پیشین این نرم افزار ،بیشترین تمرکز بر روی حفظ امینت و امکانات کاربری برای راحتی
کاربران می بود .در نسخه های جدید  ،ارتقای فضای بولتن تا  ۱۶۶نسخه درنظر گرفته شده و در
نسخه های بعدی امکانات برای بهتر شدن کیفیت و عملکرد این نرم افزار در نظر گرفته شده است.
برخی از پیشنهادات برای سرعت پایین نرم افزار:
ألف  -نرم افزار  sutraMدرگیر با فعلی که درحال انجام گرفتن است (مثل کپی و انتقال مطالب  ،دسته
بندی) برای بهبود عملکرد بهتراست تمام بولتن ها را دریک پوشه قرار ندهید .بهتر است پوشه ها
را بر اساس تاریخ  ،نویسینده و یا موضوعات طبقه بندی کنید .عالوه بر این  ،پوشه ای با بولتن
های کمتر و سبک تر را قبل از خروج از  sutraMانتخاب کنید .زمانی که نرم افزار را اجرا می کنید ،
آخرین پوشه ای که بازکرده اید هنگام خروج اجرا می شود؛ اگربولتن های کمتری در آن باشد نرم
افزار  sutraMسریع تر باال می آید.
ب  -اگر تعداد جدول و نمودار ها یک بولتن زیاد است  ،برای وارد کردن داده ها و یا دیدن جدول ها را
کلی ببنید ( به جای اینکه هرکدام را جداگانه باز کنید ) زیرا سرعت اجرای نرم افزار را پایین می
آورد .اگرحس کردید که سرعت عملکرد نرم افزار پایین آمده سعی کنید جدول و نمودارها را به
صورت کلی ببیند و جداگانه آنها را باز نکنید.
ث  -زمان بازیابی یک بولتن و یا اجرای چند دستورعمل در یک زمان  ،همچنین سرعت  sutraMکاهش
پیدا میکند؛ مخصوصا اگر حجم حافظه تخصیص داده شده به نرم افزار کم باشد .اگر میزان حافظه
مشکل پایین بودن سرعت عملکرد نرم افزار است به قسمت  ۱۱پرسش و پاسخ های متداول
شماره  ۱۱بروید.
برای حل مشکل کمبود حافظه در سیستم عامل  Windowsدر قسمت نوار وظیفه صفحه
نمایشگر راست کلیک کنید و گزینه " "EtocatruaMرا انتخاب کنید و مسیر زیر را طی کنید
) )right-click > Propertiesو سپس گزینه تایید را کلیک کنید.
C:\Martus\bin\java.exe -Xms512m -Xmx1024m -jar C:\Martus\martus.jar
برای




حل مشکل حافظه در سیستم ( suMاگر با  osJنصب شده است) مراحل زیر را انجام دهید.
روی آیکون نرم افزار راست کلیک کنید ( ).uucگزینه " "Show Package Contentsرا انتخاب
کنید و روی آن دوبار کلیک کنید.
پوشه  uspo.cduMrباز کنید.اگر فایل  TextEditدید آن را انتخاب کنید و درغیر این صورت ""Other
را انتخاب کنید و به پایین صفحه بازشده بیاید.
چیزی شبیه این را خواهید دید
><key>JVMOptions</key
><array
><string>-Xms256m</string
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><string>-Xmx512m</string
" "-Xms256mرا به " "-Xms512mو " "-Xmx512mرا به " "-Xmx1024mتغییر دهید ،تا
درنهایت چنین عبارتی را مشاهده کنید:
><key>JVMOptions</key
><array
><string>-Xms512m</string
><string>-Xmx1024m</string
به منوی  Fileرفته و تغییرات را ذخیره کنید و پوشه را ببندید.
مطمن شوید که  posModaهنوز درحال اجرا است و سپس روی آیکون نرم افزار دوبار کلیک کنید
تا تغییرات در  Martusاعمال شود.

این تنظیمات این امکان را می دهد که فضای حافظه بیشتری از میزان اولیه که هنگام نصب می
بوده به  sutraMتعلق پیدا کند .اگر پیام خطایی در تغییرات ایجاد شده وجود داشته باشد هنگام
اجرای مجدد نرم افزار به کاربر اخطار داده می شود .میزان حافظه پیشنهادی برای ارتقا از  ۱۱۱به
 ۱۶۱۱است  ،اما بهترین حالت بستگی به نوع رایانه شما دارد .برای اطالعات بیشتر و یا
راهنمایی و سوال می توانید مشخصات رایانه و حافظه  sAsرا به ایمیل  martus@help.orgما
بفرسید .در سیستم عامل  uslotMبرای اطالعات بیشتر می توانید پروسه زیر را طی کنید.
Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information
و در سیستم عامل  supمی توانید به روند زیر زجوع کنید.
Apple menu > About this Mac > More info… > System report… > Hardware
ت  -راه دیگری نیزبرای سرعت بخشیدن به پردازش اطالعات در  sutraMمخصوصا اگر میزان وحجم
بولتن های زیاد باشد ،وجود دارد .می توانید نرم افزار را تنظیم کنید که بولتن ها را دسته بندی
نکند مگر اینکه نیاز داشته باشید .شما همیشه می توانید در باالی ستون منوی Perviewرا باز
کنید و فرمان دسته بندی را به پوشه های خود بدهید؛ این کار در صرفه جویی زمان نیز موثر تر
است .برای اینکه این فرمان در نرم افزار اجرا شود روی نوارابزار صفحه نمایشگر خود راست کلیک
کنید (در سیستم عامل  )Windowsو مراحل زیر را انجام دهید
 right-click > Propertiesسپس گزینه تایید را بزنید.
C:\Martus\bin\java.exe-jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted
برای اجرای این فرمان در سیستم عامل  supاگر (با  osJنصب شده باشد ):
 روی آیکون نرم افزار راست کلیک کنید ( ).uucگزینه " "Show Package Contentsرا انتخاب
کنید و روی آن دوبار کلیک کنید.
 پوشه  uspo.cduMrباز کنید.اگر فایل  TextEditدید آن را انتخاب کنید و درغیر این صورت
" "rrlatرا انتخاب کنید و به پایین صفحه بازشده بیاید.
 چیزی شبیه این را خواهید دید
><key>JVMArguments</key
><array
 و "> "<string>--folders-unsorted</stringرا اضافه کنید به خط برنامه ها
><key>JVMArguments</key
><string>--folders-unsorted</string
><array
 فایل باز شده را ببندید
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مطمن شوید که  posModaهنوز درحال اجراست و سپس روی آیکون نرم افزار دوبار کلیک
کنید تا تغییرات در  sutraMاعمال شود

توجه :می توانید هم میزان حافظه را گسترش دهید و هم از دسته بندی بولتن ها در نرم افزار
جلوگیری کنید ( مورد ث  -و ت  .)-اگر می خواهید این دستوالعمل را در محیط  Windowsانجام
دهید مراحل زیر را بروید.
C:\Martus\bin\java.exe-jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted

 .۱۳من آیکون و شکل  sutraMرا در صفحه نمایشگرم و یا منوی  trutrندارم  ،چگونه می
توانم نرم افزار را اجرا کنم؟
هنگام نصب نرم افزار حتما یک آیکون در فهرست خود می گذارد که بتوانید از آن وارد نرم افزار
شودی.ویا یکی از روش های زیر را باتوجه به سیستم عاملتون اجام دهید:
در سیستم عامل  swodniMپنجره  orsرا باز کنید و در فهرست  sutraMمطالب زیر را تایپ کنید
C:\Martus\bin\javaw.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar
C:\Martus\Martus.jar
در سیستم عامل Mac
الف  -اگر  DMGرا نصب کرده ای ( ما پیشنهاد می دهیم که نصب کنید و همچنان روی مکناشتون
اجرا می شود  ،روی کلیک کنید (می توانید آن را در زیرمجموعه " "Devicesپیدا کنید) و سپس
روی آیکون  sutraMدوبار کلیک کیند تا آیکونی با پسوند  .uccباز شود .اگر  osJاجرا نشد ،
روی آیکون  osJدوبار کلیک کنید و مراحل باال را انجام دهید.
اگر از روی فایل  pucیا  Do//srنصب می کنید  ،پنجره فرمان ( )Terminal windowرا باز کنید و
ب-
به  /Library/Java/Martusبروید و خط فرمانی زیر را تایپ کنید.
در سیستم عامل  Linuxبه منوی استارت رفته و در خط فرمان این ها را تایپ کنید
java -jar <Martus program directory>/martus.jar
برای امکانات سیستم عامل  Linuxبه قسمت " .۱.۱حذف برنامه " بروید

 .۱۴پیام ورد به محیط  sutraMدیر ظاهر می شود
بنابر نوع سرعت سیستم عامل و رایانه ممکن است از زمانی که شما روی آیکون  Martusکلیک می
کنید تا زمانی که پیام خوش آمد به محیط نرم افزار را ببنید چندثانیه طول بکشد.

 .۱۵آیا می توانم در محیط نرم افزار تغییراتی ایجاد کنم؟ مثال رنگ را به صورت یک الگو
ذخیره کنم؟
این نسخه از نرم افزار  ،با اینکه شما می توانید تنظیماتی از قبیل ترتیب ستون ها و نحوی چیدمان
وبولتن ها را در پوشه ها تغییر دهید  ،امکان تغییر در محیط خود نرم افزار را ندارید sutraM .از رنگ و
محیط ظاهری دیگر پنجره های سیستم عامل شما مثل  Windowsو یا  Macاستفاده می کند .اگر از
نگ متنفاوتی برای سیستم عامل خود استفاده می کنید  ،در رنگ پنجره ها و فضای نرم افزار همچین
تاثیر می گذارد .برای تغییر رنگ سیستم عامل  Windowsروی صفحه نمایشگر خود راست کلپیک کرده
و  ctocatruaMرا انتخاب کنید در پنجره باز شده به قسمت " "Appearanceرفته و رنگ پنجره ها و ظاهر
سیستم عامل خود را تغییر دهید.
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می توانید قسمت های مختلف نرم افزار را بنابر تنظیمات خود تغییر دهید .برای اطالعات بیشتر
قسمت (۱۶.۱تنظیمات حیطه بولتن ها) را مطالعه کنید.

 .۱۶وقتی نرم افزار را باز می کنم  ،تمام محیط طوسی است و هیچ محیطی برای تایپ و
یا متنی نیست.
این مشکل ممکن است به خاطر درایو نمایشگر شما باشد .سعی کنید مجددا نرم افزار نمایشگر خود
را نصب و یا به روز رسانی کنید ،که در وب سایت اصلی سیستم عامل شما است .اگر
درمحیطWindows XPو یا قدیمی تر هستید وامکان دسترسی به فایل به روز رسانی را ندارید و
همچنان با این مشکل درگیر هستید ،به ( sarrusiتنظیمات) نرم افزار بروید و از رنگ  ۱۱۱استفاده
کنید (به جای  ۱۱یا  ۱۱بیت) .همچنین می توانید وضوح باالی آیکون ها و یا محیط  Windowsرا
کاهش بدهید .برای راهنمایی بیشتر  help@martus.orgایمیل بزنید.

 .۱۷عملکرد نرم افزار غیرعادی است .چگونه می توانم مشکل آن را متوجه شوم؟
اطالعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرای نرم افزار در قسمت بعدی " "console logرا در اختیارتان می
گذاریم و این اطالعات برای حل چنین مشکالتی بسیار مفید است.
در سیستم عامل  ، Windowsنرم افزار  sutraMهمیشه از طریق " "console logاجرا می شود  ،بر
روی آیکون  Martusراست کلیک کنید و " "Propertiesرا انتخاب کنید .به قسمت " "Shortcutبروید
وحرف " "wاز " "javaw.exeرا حذف کنید و سپس تایید را بزنید .می توانید یک نسخه کپی از آیکون
 sutraMایجاد کنید و سپس بر روی کپی آن تغییرات را ایجاد کنید .اما به خاطر داشته باشید بعد از
انجام تغییرات آن Martusپاک نمی شود مگر اینکه کل نرم افزار را از روی سیستم حذف کنید که (برای
امنیت نرم افزار کار مناسبی نیست).
راه دیگر  ،به منوی استارت سیستم عامل  Windowsبروید و پنجره  sasرا باز کنید و خط برنامه زیر را
تایپ کنید:
C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar
سپس برای ذخیره تغییرات تایید رابزنید.
هنگام کار در محیط  sutraMپیام  posModa doiرا دریافت خواهید کرد .سپس پیام را کپی کرده و به
آدرس  help@martus.orgبفرستید .لطفا مراحل زیر را انجام دهید:
 روی قسمت آبی رنگ پنجره " "console logراست کلیک کنید .از لیست باز شده گزینه " "Editرا
انتخاب کنید ( دقت کنید که گزینه ویرایش دقیقا زیر گزینه بستن است .اگر اشتباها گزینه بستن را
بزنید باعث می شود از محیط  sutraMبه طور ناگهانی خارج شوید).
 از منوی بازشده گزینه انتخاب همه را انتخاب کنید .تمام متن " "console logسفید رنگ خواهد شد.
 سپس دکمه " "Psratرا بزنید .این حرکت " "console logرا به صورت " "clipboardکپی خواهد کرد.
 سپس در محیطی مانند  textو یا محیط ایمیل خود وارد کنید و به آدرس help@martus.org
بفرستید.
در سیستم عامل  suMکه با  osJنصب شده است  ،اطالعات بیشتری را خواهید دید که برای
تشخصی اشکال مفید واقع خواهد شد .می توانید به برنامه " "Consoleبروید و از طریقی یکی از روش
های زیر آن را راه بیندازید
 -1در داخل پوشه برنامه ـ پوشه " " ruduruaMرا پیدا کنید ـ و روی آیکون " "Consoleدوبار کلیک کنید
 -2همچنین می توانید " "Command-Spaceرا بزنید و واژه " "DosModaرا سرچ کنید تا ""DosModa ucc
را پیدا کند.
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مادامی که " "DosModaدرحال اجراست  ،هر مشکلی در اجرا و یا ورود نرم افزار  sutraMوجود داشته
باشد  ،مشخص خواهد شد .شما می بایست فقط یکبار " "Consoleرا اجرا کنید و سپس می توانید
آن را برای بارهای دیگر اجرا و یا متوقف کنید .می توانید از نوشته های " "DosModaکپی کنید و به
آدرس  help@martus.orgما ایمیل کنید.
توجه :برای پیدا کردن اطالعات که فقط شامل  sutraMباشد نه برنامه های دیگر  sutraM ،را در باالی
سمت راست پنجره قسمت جستجو تایپ کنید.
اگر سیستم عامل شما  supاست و  osJرا نصب نکرده اید  ،برنامه  Matiusudراباز کنید و مسیر زیر
را بروید  /Gutu/ sutraM /Xubtutoو برنامه  sutraMرا از خط فرمانی اجراکنید:
Java - Xbootclasspath/p:/Library/Java/ThirdParty/bc-jce.jar -jar Martus.jar
سپس پیام خطایی که در حین اجرای برنامه  sutraMدریافت می کنید را کپی کرده و به آدرس
 help@martus.orgایمیل کنید .برای کپی کردن پیام خطا لطفا مراحل زیر را انجام دهید:
 از موس برای رنگی کردن کل متن استفاده کنید -
 روی متن رنگی شده راست کلیک کرد و کپی کنید  /یا  / Command+Cیا به منوی  Plurبروید و
گزینه  Docoرا بزنید
 سپس متن را در هر پوشه  rratو یا مستقیم داخل ایمیل انتقال دهید( )EuMr
در سیستم عامل  xwoaLنرم افزار را از منوی استارت  Doiiuslشرع کنید با تایپ خط برنامه زیر
java -jar <Martus program directory>/martus.jar
برای نصب در محیط  Linuxبه قسمت " .۱.۱نصب برنامه" بروید.
سپس متن پیام خطایی که در  sutraMبه شما فرستاده می شود را به این آدرس ایمیل بفرستید
help@martus.org.
اگر  Xoiبرای شناسایی اخطار و پیام خطا مفید نبود  ،ممکن است به خاطر صدمه دیدن  tosrباشد.
صدمه دیدن  Mfontمی توانید عامل اجرای نرم افزار  sutraMشود .برای تشخیص که آیا علت خطا
 Martusصدمه دیدن  fontاست نرم افزار را با " "console logاجرا کنید (به توضیحات باال رجوع کنید) و
در پنجره باز شده ببینید آیا لغت  fontدیده می شود یا خیر .اگر امکان خطا در  fontباشد برای برطرف
کردن این مشکل درمحیط  niMswodباشد؛ تمام اطالعات داخل  C:\Windows\Fontsرا کپی کرده و
به قسمت دیگری موقتا انتقال دهید و سپس آنها را از  C:\Windows\Fontsپاک کنید .سپس مجددا
آنها را از قسمت موقت کپی کرده و به جایگاه اولیه برگردانید؛ در این حین  fontها مجددا نصب می
شوند و هرگونه مشکل و یا خلل در  fontها شناسایی خواهد شد .زمانی که مشکل  fontشناسایی
شده آنها را دستی از ...پاک کنید.
برای راهنمایی بیشتر به آدرس  help@martus.orgایمیل بزنید

 .۱۸آیا محدودیتی برای تعداد وحجم بولتن و فایل های پیوست ای که به سرور می فرستم
یا تعداد بولتن هایی که ذخیره می کنموجود دارد؟
خیر .در حال حاظر هیچ محدودیتی برای ارسال تعداد بولتن  ،حجم فایل های پیوست و مقدار داده
های ارسالی به سرور وجود ندارد .اما ممکن است برای برخی از سرورها محدودیتی درنظر گرفته
شود .اگر حجم باالیی از فایل پیوست ( مثل ویدو) را به سرور انتقال دهید  ،فقط پیامی مبنی بر
طوالنی بودن ارسال آن دریافت خواهید کرد.
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 .۱۹آیا می توانم اطالعات شخصی ام را با همکارم به اشتراک بگذارم؟
بله .می توانید اطالعات شخصی خود را بااستفاده از حساب دفتر مرکزی به اشتراک بگذارید .هر
حساب کاربری می تواند حساب دفتر مرکزی نیز باشد واگر دو حساب کاربری بخواهند به اطالعات
یکدیگر دسترسی داشته باشند ،می توانند به عنوان دو حساب دفتر مرکزی با یکدیگر اطالعات
اشتراک گذاری کنند .برای اطالعات بیشتر قسمت( ۶.۱به اشتراک گذاشتن داده های خصوصی با
دیگر کاربران)مراجعه کنید.

 .۲۱آیا می توان راهنمای نرم افزار را به زبان های دیگر دریافت کرد؟
بله .قاعدتا شما نسخه هایی به زبان های مختلف را بر روی رایانه خود در حال حاضردارید .وقتی نرم
افزار  sutraMرا نصب می کنید  ،تمام نسخه های راهنمای کاربر و راهنمای سریع در زبان های مختلف
در قسمت  sutraM/oopMبه شما ارائه می شود .همچنین این راهنماها در لینک
 https://www.martus.org/downloadsقابل بارگیری کردن است؛ می توانید برای آگاهی از نسخه های
جدید به زبان های دیگر به وب سایت Martusسر بزنید .عالوه براین مجموعه از زبان های مختلف نرم
افزار نیز در آدرس باال می باشد که شامل ترجمه زبان های جدید نیز می باشد .در راهنمای کاربر ,می
توانید به راهنمای  srutr Jaulaرفته و ( saulia pudaکه به روزرسانی های انجام شده در نسخه
های جدید  Martusرا توضیح می دهد) را باز کنید و به قسمت راهنما در زبان خود بروید.

 .۲۱در نسخه عربی نرم افزار  Martusمن زبان های دیگر را نمی بینم  ،چگونه می توانم
این مشکل را حل کنم؟
وقتی نسخه عربی نرم افزار را در سیستم عامل  Windows XPاجرا می شود  ،ممکن است لیست
زبان ها مرتب نباشد .برای دیدن حروف به صورت مرتب محیط  Windowsرا به
" " uslotM pduMMup Mrodaتغییر دهید .از منوی استارت به قسمت  Control Panel < Settingsرفته و
روی فایل  EtocatruaMدوبار کلیک کنید و درقست باز شده " "Classic Styleرا انتخاب کنید.

 .۲۲چگونه می توانم وقتی بولتن و یا گزارشی را در  sutraMباز می کنم فونت ها بهم
ریخته نباشد؟
ممکن است بولتن ها و گزارش کارهایی که توسط نرم افزار  word-processingکه در  Martusتهیه
کرده اید درست نمایش داده نشود .برای اطمینان در منظم بودن نوشته ها فونت مورد نظر خور را
 UTF_8قرار دهید .اگر نمی دانید چگونه فونت را تغییر دهید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید

 .۲۳من برای برقراری ارتباط با سرور مشکل دارم  ،چه کار می توانم بکنم؟
اگر از سمت نرم افزار پیامی دریافت کردید که ارتباط با سرور دردسترس نیست و یا امکان پذیر نیست
 ،ابتدا " "cusiبه سرور را آزمایش کنید ( که به شما می گوید که وضعیت اتصال شما به سرور چگونه
است) .برای " "cusiبه سرور  ،پنجره  command promptرا در سیستم عامل  Windowsباز کنید
(در  suMبه  Matiusudبروید).
ping server-ip-address
(جایی که افزودن شناسه سرور باید با آدرسی که هنگام نصب کردن سرور درنظر گرفته اید برابر
باشد)
سپس  ،به قسمت " "tracertدر سرور بروید (که به شما اطالع می دهد که چه  toaratبین رایانه و
سرور قرار دارد ).برای اینکه  Mtupattرا پیدا کنید به قسمت  command promptدر سیستم عالم
 Windowsرفته ( و یا به پنجره  Matiusudدر  )suMو تایپ کنید
tracert server-ip-address
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نتیاج به دست آمده از " "pingو " "tracertدر رایانه را برای آدرس  help@martus.orgیا
 serverinfo@martus.orgایمیل کنید .اگر روز و ساعتی که تالش به برقراری اتصال را کرده اید به ما
اطالع ندهید امکان اتصال به سرور در  sutraMوجود ندارد .سپس ما علت اتصال نیافتن شما به سرور
را برسی می کنیم و مشکل را حل می کنیم.

 .۲۴وقتی نسخه نپالی نرم افزار  Martusرا اجرا می کنم شکل و کاراکتر مربع در منو می
بینم .چگونه این مشکل را برطرف کنم؟
برای اجرای نسخه نپالی  2.7.2در نسخه های اولیه سیستم عامل  ، Windowsبایداصالحات و
تغییرات جزئی برای بهتر و راحت تر استفاده کردن از  sutraMداشته باشید( .از پنجره
 command promptیا صفحه نمایشگر و منوی استارت و آیکون هایی که نصب شده است).
به  directoryنرم افزار بروید و  command lineرا اجراکنید
C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar
برای تغییر کلید های میانبر به روی آنها راست کلیک کنید به منوی  EtocatruaMبروید و مسیر اصلی
خود را مشخص کنید.
C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar
برای نرم افزار  2.8و نسخه های جدیدتر آن به صورت خودکار این تغییرات اعمال شده و اگر مشکل
مشابهی دارید به  help@martus.orgایمیل بفرستید.

 .۲۵اگر بخواهم نسخه جدیدتر نرم افزار  sutraMرا به روی سیستم نصب کنم  ،نیاز است
که آن را از روی رایانه ام حذف کنم؟
خیر .شما می توانید نسخه جدیدتر نرم افزار را روی همین نسخه موجود نصب کنید .هنگام نصب
نسخه جدیدتر به شما پیامی مبنی بر وجود داشتن نسخه قدیمی تر بر روی رایانه اعالم می شود.
سپس کلید بله را انتخاب کنید تا اطالعات ،بولتن ها ،شناسه کاربری و اطالعات سرور پیشین شما
حفظ شود .برای اطالعات بیشتر بخش ( ۱.۱ارتقا نسخه جدید  )sutraMرا مطالعه کنید.

 .۲۶نرم افزار بر روی لپ تاپم کند اجرا می شود مگر اینکه به برق وصل باشد
برخی از لپ تاپ ها و یا کارت گرافیک آنان برای حفظ عمر باطری  ،زمانی که لپ تاپ به برق نیست
سیستم عامل انرژي کافی برای اجرای برنامه در نظر نمی گیرد .راهنمای لپ تاپ و یا کارت گرفیک
خود را مطالعه کنید و سپس تنظیمات آن را تغییر دهید .برای کمک و راهنمایی بیشتر به آدرس
 help@martus.orgایمیل بزنید.

 .۲۷زمانی که برای بازیابی نسخه پشتیبان کلید  USBرا به رایانه وصل می کنم  ،نرم افزار
 sutraMآن را شناسایی نمی کند .چه اتفاقی افتاده است؟
وقتی که برای اولین بار یک  )"thumb drive"( shرا به سیستم خود وصل می کنید سیستم عامل
شما یک حرف برای درایو این  USBدر نظر می گیرد؛ همه ی درایو ها در سیستم با یک حرف نشان
داده می شوند.اگرچه نرم افزار  Martusانتظار دارد تمامی  USBهایی را که به سیستم خود وصل می
کنید در یک درایو مشخص شناسایی کند .قبل از گرفتن نسخه " "Keypairدر درایو  USBبرای هر درایو
یک حرف در نظر بگیرید تا همگی یکی باشند.

برای در نظر گرفتن یک حرف در Windows
 -1درایو  shرا وارد کنید
 -2به منوی استارت Control Panel < Settings < Start
 -3دوبار کلیک به روی  liusMrturuta MoodMAکرده و سپس به  Computer Managementرفته
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 -0روی  Disk Managementکلیک کنید
 -5روی  shراست کلیک کرده و  Change Drive Letter And Pathsرا تغییر دهید
 -6حرف درایور مورد نظر خود را انتخاب کنید
اگر از سیستم  supاستفاده می کنید  ،نمی توانید موقعیت (درایو )  shخود را در کل حافظه پیدا
کنید
برای راهنمایی بیشتر در سیستم عامل  Mac OSو  xwoaLلطفا به  help@martus.orgایمیل بزنید

 .۲۸برای اجرای نرم افزار  Martusبر روی سیستم عامل  suMمشکل دارم
ممکن است این مشکل به خاطر نصب نشدن کامل برنامه  Javaبر روی سیستم شما باشد .برای
اینکه نسخه نصب شده  Javaبر روی سیستم  supخود را پیدا کنید به پنجره  Matiusudرفته:
java-version
و سپس " "Enterرا بزنید
در نسخه  4.5نرم افزار  Martusمی بایست با ( Java8یا همان  )Java6اجرا شود .برای اطالعات بیشتر
برای کار با  supبه قسمت  ۱بروید.
 .۲۹من مشخصات مخطب خود را به طور مداوم گم می کنم .چه اتفاقی می افتد؟
در نسخه های  ۱.۱نرم افزار  Martusونسخه های قبل تر آن اگر اندازه را بیشتر از  64kبگذارید  ،پوشه
شناسه حساب کاربری مخاطب صدمه خواهد دید .برای این مشکل در نسخه  ۱.۱و بعدتر از آن ،
گزینه  a۱۱به طور کلی حذف گردیده است .اگر همچنان با مشکل مشابه برخورد کرده اید  ،لطفا به
آدرس  help@martus.orgایمیل بزنید و جزئیات مشکلی که به آن برخورده اید و زمان و تاریخ اش را
طبق سوال پرسش و پاسخ های متداول شماره  ۱۱برای ما توضیح دهید.

 .۳۱چگونه می توانم  sutraMرا در سیستم عامل  xwoaLنصب کنم و کاربران مختلفی به آن
دسترسی داشته باشند؟
راهنمای نصب عادی در سیستم عامل  Xusatرا در قسمت  ۱.۱توضیح داده ایم؛ فقط کاربری که نرم
افزار را نصب کرده است امکان استفاده از نرم افزار را دارد .همچین می توانید  sutraMرا روی سیستم
عامل  Xusatنصب کرد و کاربرانی که به آن دسترسی دارند  ،بتوانند  sutraMرا نیز اجرا کنند .هرکاربری
می تواند به سادگی  Martusرا از هر جایی ( )outaprotoدر نوارابزار فرمان " "command lineتایپ کند.
همچین هر کاربری می تواند اجراکننده" "launcherیا " "aliasجداگانه ای ایجاد کند
 ./usr/bin/martus/scriptاگر  sutraMرا به گونه ای نصب کنید که تمام کاربران به آن دسترسی داشته
باشند  ،امینت اش بیشتر است ( در مقابل  ، )tamperingاما در موقعیت های خاص حذف کردن
 Martusاز کل رایانه بسیار سخت و زمانگیر است و " "Wipeoutبرنامه را پاک نخواهد کرد.
درنظر داشته باشید اطالعات هرکاربربه صورت جداگانه تحت اطالعات کاربریش ذخیره خواهد شد:
~/Martus/
مراحل نصب شبیه نصب  dusatاست که در قسمت  ۱.۱توضیح داده شد  ،اما:
 -1شما نیاز به " "root privilegesدارید .ما به شما پیشنهاد می کنیم که از دستور Malo
استفاده کنید اما می توانید در عوض به قسمت " "root userوارد شوید
 -2وقتی > <Martus Program Directoryانتخاب می کنید از حروف قابل خوانده شدن استفاده
کنید مثل usr/share/java/Martus/
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 -3اگر از  Maloاستفاده می کنید  ،فرمان در نوشتن داده( )mkdir, unzip, echo, chmodمی
بایست با " "Maloاجرا شود مثال:
sudo mkdir -p /usr/share/java/Martus
 -0بعد از ایجاد کردن آنچه که در قسمت  ۱.۱توضیح داده ایم  ،آن را کپی کرده به
sudo cp Martus /usr/bin

 .۳۱من نرم افزار را فقط برای آزمایش شخصی خودم و آموزش ایجاد کرده ام و هیچ
بولتنی با اطالعات واقعی در آن ایجاد نکرده ام؛ چگونه سرور را آگاه کنم؟
به قسمت راهنما رفته و مشاهده جزئیات حساب کاربری من .نرم افزار لیستی ازاطالعات مختلف
حساب کاربری را برای شما نمایش خواهد داد به عالوه یک کد عمومی متشکل از مجموعه های ۱
رقمی .لطفا آن کد را برای ما به آدرس  help@martus.orgایمیل کنید و اطالع دهید به ما که این
حساب کاربری آزمایشی است.

 .۳۲من  sutraMرا با  MnoMnn nncاجرا می کنم اما به نظر می رسد ذخیره نمی شود .چه
اتفاقی افتاده است؟
در سیستم عامل  swodniMاگر روی " "console logکلیک کنید ( ۱۱پرسش و پاسخ های متداول
شماره  )۱۱باعث می شوید که  Windowsاز پردازش باز ایستند .وقتی این اتفاق می افتد شما لغت
 Madaprرا در تیتر پنجره و یا نوار ابزار ""consoleخواهید دید .برای " "asMadaprکردن " ،"consoleدر فضای
متنی " "consoleراست کلیک کنید که این باعث می شود که پیام " "Madaprدر عنوان پنجره ناپدید
شود .برای جلوگیری مجددا آن در آینده  ،روی عنوان " "consoleراست کلیک کنید و به ""EtocatruaM
بروید .در " "Options tabتیک " "Quick Edit Modeرا بردارید .وقتی کلید تایید را می زنید
" "Modify shortcut that started this windowرا انتخاب کنید.

 .۳۳من نرم افزار  sutraMرا اجرا کرده ام  ،اما نمی توانم پنجره نرم افزار را پیدا کنم .چه
گونه می توانم آن را بیابم؟
اگر برنامه و یا نرم افزار دیگری را بازکرده اید  ،ممکن است پنجره  Martusدر پشت آنها قرار گرفته
باشد .دکمه  Alt + Tabرا بگیرد و اشاره گرموس را روی برنامه های مختلفی که باز است را و از
جمله  sutraMبچرخانید .دکمه , Adrو  Tabرا زمانی رهاکنید که پنجره  sutraMدر صفحه نمایشگر
شما نمایان شود.

 .۳۴من از نسخه عربی(فارسی) نرم افزار استفاده می کنم  ،اما نوشته ها در محیط نرم
افزار از سمت چپ به راست هستند .چگونه می توانم آن را درست کنم؟
وقتی شما Martusدر  Windows XPاجر می کنید  ،نوشته های داخل ستون و سطرها ممکن است
مرتب نباشد .برای دیدن حروف به صورت مرتب محیط  Windowsرا به " " uslotM pduMMup Mrodaتغییر
دهید .از منوی استارت به قسمت  Control Panel < Settingsرفته و روی فایل  EtocatruaMدوبار کلیک
کنید و درقست باز شده  Classic Styleرا انتخاب کنید.

 .۳۵به غیر از انتقال بولتن به روی صفحه نمایشگر ،روش مطمئن و امن دیگری برای
نگهداری بولتن ها در خارج از  sutraMآیا است؟
از نسخه  ، ۱.۱به صورت آزمایشی برای ورود  /خروج بولتن با نام آرشیو بولتن های  Martusبا پسوند
 .shA ot ibuدر نظرگرفته شده است .این امکان جدید هنوز کامل نشده است اما برای کاربران
سیستم عامل  xwoaLدر نظر گرفته شده است (معموال بولتن هایی که در بیرون از نرم افزار ذخیره
شده اند کار نمی کنند) .لطفا در نظر داشته باشید که :الف) اگر فایل  .ibuرا از  sutraMخارج  /وارد
کنید پیامی از سمت سیستم مبنی بر انجام موفقیت آمیز انتقال دریافت نخواهید کرد .ب)وقتی بولتنی
را از خارج وارد می کنید  ،ممکن است بالفاصله در پوشه شما دیده نشود  ،روی پوشه های دیگر
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کلیک کنید و مجددا برگردید تا بولتن جدید وارد شده را ببیند .پ) وقتی یک بولتن خارجی را در پوشه
آرشیو بولتن های  Martusذخیره می کنید باید در پسوند آن ibu.را اضافه کنید ( می توانید بولتن
ورودی به سیستم را بدون پسوند نیز وارد سیستم کنید  ،اما زمانی که این بولتن را در سیستم
جستجو کنید آن را پیدا نخواهید کرد (.برای استفاده از این امکان می بایست " " --alpha-testerرا به
انتهای خط فرمان  asutraM poiiusl dusاضافه کنید .برای این کار روی آیکون  Martusراست کلیک
کرده و به منوی  EtocatruaMبروید و  sloatrpar rubرا انتخاب کنید و " " --alpha-testerرا به انتهای متن
اضافه کنید .زمانی که خط فرمان  sutraMرا تغییر دادید می توانید فایل های ورودی/استخراج را  shAرا
با استفاده از "> "<menu:ExportMBA>" and "<menu:ImportMBAدر منو  tudaپیدا کنید .بولتن به
صورت خودکار وارد منو می شود وقتی آن را لغوکردید.

 .۳۶من می خواهم برای نسخه جدید برخی از بولتن های تغییراتی را ایجاد کنم اما نگرانم
که این تنظیمات جدید همه چیز را بهم بریزد .چه کار باید بکنم که به مشکلی برنخورم؟
وقتی تنظیمات نرم افزار را تغییر می دهید  ،اگر یک نسخه جدید از بولتن های قدیمی بخواهید ایجاد
کنید  sutraMفرمت داده های قدیمی را به فرمت جدید تغییر می دهد .اگر شما یک حیطه کامال جدید
بسازید اما هیچ یک از فیلدهای قدیمی را تغییر ندهید؛ نسخه جدید بولتن حیطه قدیمی را مانند
نسخه قدیمی خود پر می کند و فیلدهای جدید خالی می ماند و در صورت نیاز می توانید آنها را
تکمیل کنید .اگر فیلدهای قدیمی را حذف کنید  ،نسخه جدید بولتن ها آن فیلدها را نخواهد داشت اما
نسخه های قدیمی که به صورت مهر و موم شدهذخیره شده اند (نسخه پیش نویس خیر) فیلدها را
خواهند داشت .با رفتن به قسمت جزئیات بولتن در قسمت پایین عنوان هربولتن می توانید هر
اطالعاتی که از نسخه پیشین یک بولتن می خواهید در حیطه جدید نسخه جدید بولتن هم باشد،
داشته باشید.
مراقب باشید اگر در تعاریف فیلدها در تنظیمات تغییراتی ایجاد می کنید .اگر از همان برچسب
برچسب و عنوان اتیکت در بولتن استفاده می کنید اما نوع و موضوع حیطه را تغییر داده اید sutraM ،
ممکن است که داده های قدیمی را به حیطه جدید انتقال دهد  ،اما نه در همه موضوعات .به عنوان
مثال:
 اگر عنوان حیطه را از  DROPDOWNبه  STRINGعوض کنید داده ها تغییر خواهد کرد اما
 اگر  STRINGرا به  BOOLEANتغییر دهید  ،اطالعات از بین می رود
 اگر از  DATEبه  DATERANGEتغییر کند اطالعات تغییر خواهد کرد اما
 اگر  DATERANGEبه  DATEتغییر داده شود  ،تاریخ اولیه داده ها را از دست خواهید داد.
فیلدهای "منوی کشویی" و "شبکه" با توجه به تغییراتی که در انتخاب ها یا ارزش های منوی کشویی
و ستون های شبکه ایجاد می شوند ،مشمول قوانین اضافه هستند .اگر:
 اگر عنوان  /اندازه ای را اضافه کنید  ،داده های قدیمی شما هم تاثیر می پذیرند اما
 اگر عنوان و یا اندازه ای را حذف کنید  ،بولتنی که انتخاب کرده اید داده هایش حذف می شود
 اگر می خواهید ستون و یا جدولی اضافه کنید  ،مطمن شوید که در انتهای وارد کردن اطالعات
باشد و نه در نیمه آن ـ که اطالعات قدیم شما محفوظ بماند و تحت تاثیر قرار نگیرد.
اگر بولتنی را به صورت مهر و موم شده ذخیره کرده باشید  ،و بعد از تغییر حیطه داده های خود را از
دست دادید می توانید به نسخه پیشین بولتن خود برگردید و داده هایی که از دست داده اید را مجددا
داشته باشید (با زدن جزئیات بولتن  ruudدر باالی صفحه بولتن جزیئات و تغییرات قبلی را می توانید
ببنید و آنها را کپی کنید و به حیطه جدید انتقال دهید).
برای این استخراج  ،اگر می خواهید طبقات  Reusable Choicesرا در تنظیمات خود تغییر دهید می
بایست برچسب حیطه  /عنوان اتیکت اش را نیز تغییر دهید که به سادگی قابل تشخیص و جستجو
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کردن باشد .اگر تغییر در برچسب و عنوان حیطه ندهید هنگام جستجو کردن و تهیه گزارش به خاطر
داشتن طبقات مختلف سردرگم خواهید شد.
اگر از اندازه حیطه پیش فرض  sutraMبخواهید استفاده کنید  ،لطفا در نظر داشته باشید که فقط در
بولتن های جدید لحاظ می شود نه در ساختن و طراحی کردن نسخه ای از بولتن های قدیمی؛
درنتیجه بولتن هایی که قبال ساخته شده اند به همان شکل باقی خواهند ماند.
به طور کلی اگر تنظیمات کاربری را تغییر دادید ابتدا روی یک بولتن آزمایشی امتحان کنید.

 .۳۷یکی از خانه های جدولی که من در آن داده ای را وارد کردم به نظر می رسید که
ذخیره نشده باشد .چه گونه این اتفاق افتاده است؟
در نسخه های قبل تر از  ۱.۱مطمئن شوید بعد از وارد کردن هر داده درخانه های جدول کلید  Mubرا
بزنید و یا خانه ای از جدول را که پر کردید حتما آن را  sutaکنید.

 .۳۸اگر من فایل پیوست ای از یک بولتن باز کنم  ،آیا در  sutraMهمچنان مخفی و غیر قابل
دسترس باقی می ماند و یا ممکن است فردی ناشناس بتواند به اطالعات من
دسترسی داشته باشد؟
وقتی فایل های پیوست در محیط  sutraMذخیره می مانند  ،همچنان مخفی و غیرقابل دسترس
هستند و هچ کس به غیر از شما به آن دسترسی نخواهد داشت.اما زمانی که فایل پیوست ای را از
یک بولتن باز می کنید ،نرم افزار دیگری برای اجرای آن فایل ،اجرا می شود (به عنوان مثال برای فایل
های  Microsoftورد)؛ رایانه شما به صورت موقتی نسخه ای از این فایل را در سیستم عامل و پردازش
فعال می کند که آن خارج از محیط  sutraMاست و مخفی نیست .اصوال این فایل در حافظه رایانه شما
و یا در " "Tempشما باقی می ماند
) (e.g. “C:\Documents and Settings\your-user-name\Local Settings\Temp” - Windows XPو در
سیستم عامل  suMو  ."/tmp" xwoaLاگر می خواهید کسی این فایل های را نبیند باید آنها را oadare
کنید و همچنین از " "Recycled Binحذف گردند (این گونه از دسترسی کاربران دیگر حذف می شود اما
همچنان برای افراد حرفه ای در بازیابی و دستیابی اطالعات راه هایی باز است!) .اما مطمئن و بی
درسر ترین کار برای فایل های  sutraMدر " "Temp directoryاستفاده از فایل های الکترونیکی
 sltallatاست ( .)for Windows e.g. http://www.fileshredder.org/به فایل های پیوست در Maic
نامی طبق  sutraMداده می شود .به عنوان مثال اسم فایل پیوست  usrattuat.lopاست در sutraM
به شکل  lop./srattuat23020ظاهر می شود .این روش ممکن است در همه سیستم عامل ها
عملی نباشد  ،اما اگر شما نتوانید  Maic lutaprotoرا پیدا کنید  ،می توانید فایل را در  sutraMباز کنید
و سپس با اسم و مشخصات دیگری ذخیره کنید.

 .۳۹می خواهم زمانی که  sutraMبه صورت خودکار از سیستم به خاطر فعالیت خارج می
شود را تغییر دهم.
در نرم افزار  sutraMبه طور پیش فرض بعد از  ۱۶دقیقه از نداشتن فعالیت (برای امنیت بیشتر زمانی
که کاربر از رایانه دور است در یک محیط عمومی و یا با چندین کاربر متفاوت یا اطالعاتی را وارد نمی
کند) خارج می شوید؛ این مدت زمان قابل تغییر است .همچین می توانید در صورتی که بولتنی را از
سرور دریافت می کنید و مدت زمان آن طوالنی است  ،تنظیماتی زمان را بیشتر کنید (اگر در محیطی
امن کار می کنید) .زیاد/کم کردن مدت زمان را در  sutraMبا رفتن در نوار فرمان Command lineمی
توانید تنظیم کنید .با پارامتر  ruiaoar iusarM=Lبه جای  Lمی توانید طول مدت زمان مورد نظر خود را
وارد کنید .به عنوان مثال  ،طول مدت زمان در سیستم عامل  Windowsبرای حفظ امینت همیشه ۱
دقیقه باشد .همچنین برای تغییر طول مدت زمان می توانید بروی صفحه نمایشگر خود راست کلیک
کرده و به منوی  EtocatruaMبروید و مراحل زیر را طی کنید
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C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar --timeout-minutes=5

برای  GsD supبرای حفظ امینت همیشه  ۱دقیقه است که می توانید طبق مراحل زیر آن را تغییر
دهید:
 روی آیکون  Martusراست کلیک کنید ( )ucc. pudaبه روی  t cupluia posrasrsloدوبار کلیک
کنید
 روی  uspoراست کلیک کرده و  ocas turlرا بزنید .اگر TextEditرا دیدید آن را باز کنید؛ در غیر این
صورت  rrlatرا انتخاب کرده و باز کنید و سپس از لیست نرم افزارهای  supفایل  MattPlurرا پیدا
کنید.
 چیزی شبیه این را خواهید دید
><key>JVMArguments</key
><array
 افزودن "> "<string>--timeout-minutes=5</stringسپس را تایپ کنید و چیزی شبیه این را خواهیم
داشت:
><key>JVMArguments</key
><string>--timeout-minutes=5</string
><array
 فایل را ببندید و اگر از شما تایید گرفت برای ذخیره کردن آن را تایید کنید.
 روی آیکون  Martusدوبار کلیک کنید و آن را اجرا کنید
طول زمان جدیدی که وارد کرده اید را می بایست در " "DosModaببینید.
برای نحوی تغییر دادن  sutraMاز نوار فرمان " "command lineدر سیستم ( suMاگر از روی فایل زیپ و
یا  Doمی باشد) و یا  Linuxبه قسمت  ۱.۱بروید و برای گرفتن راهنمایی بیشتر به آدرس
 help@martus.orgایمیل بزنید.

 .۴۱می خواهم Martusرا به زبان برمه ای اجرا کنم اما فونت ها بهم ریخته شده اند.
چگونه می توانم متن برمه ای را برای اجرای Martusمرتب داشته باشم؟
در نسخه  Martus 4.0و نسخه های بعدی که تحت  Windowsاجرا می شوند زبان برمه ای مرتب
اجرا می شود .بنا بر اینکه از چه سیستم عاملی در رایانه خود استفاده می کند  ،برای استفاده و
کابرد زبان برمه ای در  Martusراهنمایی های زیر را مطالعه فرمایید:
در نسخه  Martus 4.2و نسخه های بعدی  ،اگر نوشته ها به صورت مرتب در پنجره باز شده شما
نشان داده نشد Zawgy-one ،را کپی کرده از C:\Martus\lib\fonts\fallback to your
 Windows\Fontsپوشه و سپس مراحل زیر را انجام دهید
 برای Windows XP/ME
الف  -روی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی " "EtocatruaMبروید
قسمت " "Accautuspaرا انتخاب کنید
ب-
سپس دکمه " "Altuspalرا بزنید
پ-
برای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
ت-
و فونت " "Zawgyi-Oneرا انتخاب کنید
ج-
 در سیستم عامل Windows Vista/7
الف  -روی صفحه نمایش راست کلیک کنید و به منوی " "EatMusudupaبروید
به قسمت  uslot Dodotبروید و سپس ""Accautuspa Mub
ب-
روی دکمه و یا لینک  Altuspaکلیک کنید
پ-
برای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کنید
ت-
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و فونت " "Zawgyi-Oneرا انتخاب کنید
ج-
در سیستم عامل Windows 98/2000
الف  -روی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  EtocatruaMبروید
قسمت " "Accautuspaرا انتخاب کنید
ب-
سپس دکمه " "Altuspalرا بزنید
پ-
برای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
ت-
و فونت " "Zawgyi-Oneرا انتخاب کنید
ج-

برای نسخه  Martus 0.2و نسخه های بعدتر  ،اگر نرم افزار را با زبانی به غیر از برمه ای اجرا می کنید می
خواهید بولتنی به زبان برمه ای را در  sutraMببیند به منوی  Preferences < Optionsرفته و "استفاده از
فونت  Zawgyiبرای نوشتن و نمایش زبان برمه ای" را انتخاب کنید .اگر  sutraMشما به زبان برمه ای است
و می خواهید اطالعات و داده های خود را با زبان برمه ای وارد کنید  ،به گزینه "استفاده از فونت Zawgyi
برای نوشتن و نمایش زبان برمه ای" به صورت خودکار انتخاب می شود (اگر آن را انتخاب نکنید  ،فونت ها
محیط نرم افزار نخواهد بود).

نکات بیشتر در مورد استفاده زبان برمه ای در نسخه  ۱.۱و جدیدتر:
 اگر متون وارد کرده داخل  sutraMبه زبان ( iutiouبه عنوان مثال در بولتن و یا هنگام جستجو) ،
اگر کاراکتری را وارد کنید نشان داده نمی شود مگر اینکه کاراکتر بعدی را وارد کنید و روی آن دوبار
کلیک کنید و تایپ کنید؛ یا متن را رنگی کنید (" )"select allآن کاراکتر خاص ممکن است رنگی و یا
پاک نشود .تا مدامی که که کاراکتر قابل مشاهده نیست  ،زمانی که می خواهید جستجو کنید و
یا گزارشی تهیه کنید؛ مساله ای را خواهد پیش آورد .بهترین راه برای پاک کردن آنها استفاده از
کلید  hupcMcupaروی صفحه کلید است به جای دو بار کلیک کردن.
 اگر از فایل  Burmese DefaultDetails.txtاستفاده می کنید (سوال  )۱۶.۱می بایست با supola
اجراکنید نه .iutiou
برای  ،Martus 4.0 & 4.1اگر نام پنجره های بازشده حروف اش بهم ریخته بود  ،فایل  suoupaluرا
کپی کنید از  help@martus.orgو مراحل زیر را دنبال کنید
اگر  sutraM 4.2و نسخه های جدیدتر آن را استفاده می کنید و حروف در زبان برمه ای در  supنا
منظم است؛ می توانید فایل  iutiouرا در پوشه های  sutraM osJپیدا کنید ـ و روی آن دو بار کلیک
کنید و نصب کرده .برای  Martus 4.0 & 4.1به نصب  Myazediنیاز خواهید داشت.
اگر از سیستم عامل  Windowsاستفاده می کنید و نسخه  ۱نرم افزار را استفاده می کنید  ،مراحل
زیر را انجام دهید؛ اگر از سیستم عامل دیگری استفاده می کنید به  help@martus.orgایمیل
بفرستید
الف  -اگر MyaZedi.ttfفایل را در سیستم ندارید  ،آن را بارگیری و نصب کنید .در نسخه  ۱.۱و نسخه
های بعدتر از آن  ،می توانید  MyaZedi.ttfرا در  Martus /lib/fontپیدا کنید .اگر نسخه های
 ۱.۱و یا پیشین آن را استفاده می کنید می توانید  MyaZedi.ttfرا آنالین جستجو کرده و
بارگیری کنید .در سیستم عامل  Windowsفایل  MyaZedi.ttfرا در  C:/Windows/fontsو
 C:/Martus/lib/fontکپی کنید (اگر از نسخه  ۱.۱و پیشین استفاده می کنید) .کارکرد نرم
افزار  Martusبا این فونت آزمایش شده است ولی ممکن است فونت های دیگری نیز بشود
(اگر می خواهید از فونت های دیگر استفاده کنید و یا با  supکارکنید لطفا به
 help@martus.orgایمیل بزنید).
سپس نیاز دارید به javaکه زبان برمه ای را پشتیبانی کند " ."posr.ctocatruaM.batiaMaدر
ب-
نسخه  ۱.۱و نسخه های بعدتر می توانید در  Martus/libپیدا کنید .اگر  Martus 3.5و قبل تر از
آن استفاده می کنید لطفا به  help@martus.orgایمیل بزنید و سپس در  Martus/libکپی
کنید.
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پ-






 oبا استفاده از  tuslotM atcdotatفایل "font.properties.orginal" C:/Martus/lib
" "font.propertiesباز کنید
 oیک کپی از " "font.properties.burneseایجاد کنید و به " "font.propertiesتغییر نام
دهید.
با توجه به نوع  Maracسیستم عامل شما  ،نیاز هست مراحل زیر را نیز انجام دهید تا زبان
برمه ای درست اجرا شود.
برای Windows XP/ME
 oروی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی " "EtocatruaMبروید
 oقسمت " "Accautuspaرا انتخاب کنید
 oسپس دکمه " "Altuspalرا بزنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
 oو فونت " "MyaZedi.ttfرا انتخاب کنید
در سیستم عامل پیندوز tuMru/7
 oروی صفحه نمایش راست کلیک کنید و به منوی " "Personalizeبروید
 oبه قسمت  uslot Dodotبروید و سپس ""Accautuspa Mub
 oروی دکمه و یا لینک " "Altuspadکلیک کنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
 oو فونت " "MyaZedi.ttfرا انتخاب کنید
در سیستم عامل 2444/98 Windows
 oروی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی " "EtocatruaMبروید
 oقسمت " "Accautuspaرا انتخاب کنید
 oسپس دکمه ""Advancedرا بزنید
 oسپس دکمه  "Altuspalرا بزنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
 oو فونت ” “MyaZedi.ttfرا انتخاب کنید

نرم افزار Martusرا مثل همیشه باز کنید و زبان برمه ای را هنگام ورود به برنامه انتخاب کنید .اگر پیامی
از سیستم دریافت کردید که در این نسخه از  sutraMترجمه نرم افزار به روز نیست  ،به وب سایت
 ,https://www.martus.org/downloads/#burmeseبروید و زبان  but.icd_Martusرا دریافت کنید و در
C:\Martus directoryکپی کرده و دوباره نرم افزار را اجرا کنید.
ممکن است در نسخه  ۱.۱و یا قبل تر نتوانید به زبان برمه ای تایپ کنید اما می توانید متنی را به این
زبان در میحط کپی و پیست ( )poco/cuMreکرده و یا می توانید فایل های پیوست ای را که به این زبان
هستند مشاهده کنید.

 .۴۱می خواهم  Martusرا به زبان خمری اجرا کنم اما فونت ها بهم ریخته شده اند .چگونه
می توانم متن خمری را برای اجرای  Martusمرتب داشته باشم؟
در نسخه  Martus 4.0و نسخه های بعد تر که تحت  Windowsاجرا می شوند زبان خمری مرتب اجرا
می شود KhmerOS .را پوشه  ،Windows\Fonts < C:\Martus\lib\fonts\fallbackکپی کرده و برای
استفاده و کابرد زبان خمری در  Martusراهنمایی های زیر را مطالعه فرمایید.
اگر  Martus 4.0و نسخه های جدیدتر آن را در  Macبه زبان خمری استفاده می کنید و حروف منظم
نیستند؛ می توانید فایل  KhmerOSرا در پوشه های  sutraM osJپیدا کنید ـ و روی آن دو بار کلیک
کرده و نصب کنید .برای راهنمایی بیشتر لطفا به آدرس  help@martus.orgایمیل بفرستید.
”::
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زمانی که نرم افزار  Martusرا اجرا می کنید  ،در پنجره ورودی ( )doiدر گوشه سمت چپ صفحه
لیستی از زبان های مختلف را خواهید دید .این لیست می بایست زبان خمری را نیز شامل باشد؛
وقتی آن را انتخاب می کنید نرم افزار  Martusباید شروع به ترجمه کند .لطفا در نظر داشته باشد در
نسخه های فعلی  sutraMبعضی از امکانات جدید هنوز ترجمه نشده است .متن ها همه به زبان
خمری ترجمه خواهد شد .آنهایی که به انگلیسی باقی خواهند ماند در براکت <>...قرار دارند .ترجمه
نرم افزار به زبان خمری به روز نیست و پیشنهاد ما این است که به زبان انگلیسی آن را تغییردهید که
بتوانید از نسخه های جدیدتر دربازار استفاده کنید.
ج .متن خمری باالی پنجره شما به درستی اجرا نشد  ،می بایست از محیط Martusخارج
شود و مراحل زیر را انجام دهید:
• در Windows XP/ME
 oروی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی " "EtocatruaMبروید
 oقسمت " "Accautuspaرا انتخاب کنید
 oسپس دکمه " "Altuspalرا بزنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
 oو فونت " "KhmerOS.ttfرا انتخاب کنید
 در سیستم عامل Windows Vista/7
 oروی صفحه نمایش راست کلیک کنید و به منوی " "Persinalizeبروید
 oبه قسمت  uslot Dodotبروید و سپس ""Appearance Tab
 oروی دکمه و یا لینک " "Advancedکلیک کنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کنید
 oو فونت " "KhmerOs.ttfرا انتخاب کنید
 در سیستم عامل Windows 98/2000
 oروی صفحه نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  EtocatruaMبروید
 oقسمت  Accautuspaرا انتخاب کنید
 oبرای لیست " "Itemگزینه " "Active Title Barرا انتخاب کیند
 oو فونت claiat rsرا انتخاب کنید
نرم افزار را مطابق همیشه اجرا کنید.در پنجره ورود به  Martusزبان خمری را انتخاب کنید .اگر پیامی از
طرف نرم افزار به شما داده شد که ترجمه و تغییر زبان در این نسخه از  sutraMبه روز رسانی نشده
است  ،به بسته زبان  Martus-km.mlpدر آدرسبروید  https://www.martus.org/downloads#khmerو
آن را بارگیری کنید و در قسمت C:\Martus directory.کپی کنید؛ سپس مجددا  sutraMرا اجرا کنید.
توجه :لطفا برای راهنمایی بیشتر به  help@martus.orgایمیل بزنید.

 .۴۳وقتی می خواهم  Martusرا به زبان خودم اجرا کنم  ،پیامی مبنی بر به روز نشدن
ترجمه در این نسخه از نرم افزار دریافت می کنم .چه باید انجام بدهم؟
اگر در نسخه های قدیمی تر  Martusترجمه زبان مورد نظر شما وجود دارد  ،می توانید انتخاب کنید و
از آن استفاده کنید؛ اما بیشتر پنجره ها و منو های  Martusمعموال ترجمه خواهند شد  ،بعضی از
پنجرها و عنواین جدید ترجمه نخواهند داشت .در نسخه های جدیدتر  Martusکه به بازار آمده است
این نرم افزار به بیشتر زبان ها ترجمه شده است .اگر قست و یا عنوانی به زبان مورد نظر شما ترجمه
نشده باشد در <> براکت قرار خواهد گرفت ومخصوصا زمانی که پنجره و یا منوی عملکرهای جدید در
نرم افزار است؛ بهتر از به زبان انگلیسی تغییر دهید و به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.
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 .۴۴چگونه  Martusرا با نسخه جاوای متفاوت از نسخه ای که با آن ارائه می شود،
اجراکنم؟
نسخه های جدید Martusهمراه  Java 8است درحالی که نسخه های پیشین شامل  Java 6می بود.
اگر می خواهید نرم افزار را به زبان خاصی اجرا کنید و یا ترجمه پیام خطایی را متوجه شوید؛می توانید
نسخه های پیشین  sutraMرا همچنین با ( Java 8یا به عبارتی  Javaنسخه  )1.8اجراکنید.
الف  -قبل از اجرای  ،Martusنسخه جدیدتری از  Java 8را دانلود کنید (در نشانی
 http://www.java.com/en/در دسترس است) و با استفاده از :مراحل زیر نرم افزار  Martusرا
هدایت کنید که از این نسخه استفاده کند:
روی نماد  Martusدر دسکتاپ خود کلیک راست کنید Properties ،را انتخاب کنید و برگه
ب-
 Shortcutرا انتخاب نمایید.
آنچه در خط فرمان هدف موجود است را با عبارت زیر جایگزین کنید:
"C:\Program Files\Java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar
یا معادل براساس مکانی که  Java8نصب شده است:
"C:\where-you-installed-java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar
.توجه :برای گرفتن راهنمایی بیشتر لطفا به  help@martus.orgایمیل بزنید.
اگر در نصب بر روی  Macدر پنجره بازشده هنگام نصب چندین نسخه از  Javaرا رویت کردید ،
 Java Preferencesرا انتخاب کنید .برای پیداکردنش نیز می توانید دکمه  Command-Spaceرا
بگیرد و " "scorduilrبیاید و سپس  Javaرا جستجو کنید .زمانی که آن را باز کنید  ،دو دستور
عمل خواهید دید؛ یکی برای  Javaاپلت و دیگری آیکون  .Javaاگر می خواهید نسخه Javaی
پیش فرض را از روی سیستم خود تغییر دهید  ،در پنجره باز شده آن را انتخاب کنید و سپس
آن را ببندید .برای راهنمایی بیشتر به  help@Martus.orgایمیل بزنید.

Martus .۴۵از تعداد کمتر/بیشتر از انتظار من بولتن جستجوکرده است .علت این موضوع
چیست؟
به چند دلیل گوناگون ممکن است که  Martusبولتن مورد نظر شما را پیدا نکرده و یا بولتنی که انتظار
نداشتید را یافته:
 به صورت پیش فرض Martus ،همه نسخه های یک بولتن را جستجو می کند .اگر تاریخ و یا مطلب
مدنظر خود را در نتیجه جستجوی مهر و موم شده یک بولتن پیدا نکردید  ،امکان دارد موضوع شما
در نسخه های پیشین آن بولتن باشد .می توانید به نسخه های پیشین بولتن یافت شده توسط
 sutraMسر بزنید؛ جزئیات بولتنرا کلیک کنید و لیست نسخه های قبلی بولتن یافت شده را
مطالعه کنید .اگر می خواهید جدیدترین نسخه یک بولتن را پیدا کنید  ،گزینه تنها جدیدترین نسخه
بولتن ها را جستجو کن را در پنجره جستجو انتخاب کنید.
 به صورت پیش فرض  Martus ،تمام سطرهای و فیلدهای یک بولتن را جستجو می کند ،حتی
آنهایی که در یک ردیف قرار نگرفته باشند .اگر می خواهید حیطه خاصی را برای شما جستجو کند
در قسمت "مشخصات شبکه ستونی درصفحه جستجو را به داده های یک سطرشبکه بولتن
تطبیق کن"حیطه خاص خود را چک کنید.
 چون  Martusهمه ردیف حیطهها را جستجو می کند ممکن است دریکی از جدول ها کلمه ای با
موضوع مورد جستجوی شما همخوانی داشته باشد و Martusآن را به عنوان نتیجه جستجو به
شما نمایش خواهد داد .به عنوان مثال  ،ممکن است یک بولتن داشته باشد با چند جدول در
جاهای  C ، B ،Aو بولتین دیگری باشد در != Dمسلما این دو باهم برابر نیستند اما در لیست
جستجوی های  sutraMنمایش داده می شود.

برای اطالع بیشتر به قسمت ( ۱.۱۱جستجو برای بولتن های خاص)بروید و یا لطفا به
 help@martus.orgایمیل بزنید
راهنمای کاربر ™ Martusنسخه 4.5

112

 .۴۶من ورودی های تکراری و شبیه هم در لیست جستجوهایم می بینم  ،علت چیست؟
اگر  Reusable Choicesرا در حیطه جستجوی خود انتخاب کرده اید  ،موارد نشان داده شده در هر
لیست  ،عناوین هر لیست می باشید اما کد ها برای تشخیص تعداد ورودی هاست .به قسمت
( 14.2تنظیمات حیطه بولتن ها) مراجعه کنید .اگرچندین کد  Reusable Choicesبا عناوین مشابه دارید
(به عنوان مثل عنوان ۱را برای کد ۱و کد ۱وارد کنید و قاعدتا ۱تا نتیجه برای عنوان ۱پیدا خواهد شد).
اگر یک کد  Reusable Choicesشبیه با عناوین مختلف و بولتن متفاوت بود  ،در لیست جستجو ها
کدها با سیمکلوم (نقطه ویرگول) تفکیک خواهد شد.

 .۴۷من حیطه ای را دیدم که با حیطه من درلیست جستجو و گزارش شبیه بود .چگونه می
توانم تفاوت آنها را متوجه شوم؟
اگر فایلی در بولتن های مختلف با تنظیمات مختلف دارید و دقیقا شبیه یکدیگر هستند  sutraM ،آنها
در بایکدیگر در جستجو و گزارش نمایش می دهد .نرم افزارزمان طراحی بولتن به شما پیام هشداری
مبنی بر تکراری بودن عنوان می دهد  ،اما ممکن است با مرور زمان  ،با تنظیمات مختلفی که انجام
داده اید یک بولتن با اسم مشابه هم وجود داشته باشد .در این مواقع  sutraM ،به شما راهنمایی
می کند که تفاوت بین حیطه با در نظر گرفتن نوع و برچسب آن متوجه شوید .همچنین اگر حیطه ای با
برچسب مشابه دارید اما عنوان و یا نوع آن متفاوت است  sutraM ،ممکن است برچسب و نوع حیطه
را برای تشخیص تفاوت و جداسازی آنها استفاده کند .بهتر است برچسب و عنوان بولتن را شبیه و
نزدیک به یکدیگر تعریف کنید که از سردرگم شدن شما جلوگیری کند .برای اطالعات بیشتر به قسمت
( ۱۶.۱تنظیمات حیطه بولتن ها) کردن رجوع کنید.

 .۴۸چرا نمی توانم پوشه  sutraMرا در  suMپیدا کنم؟
در  Mac OSپوشه های حاوی اطالعات و جزئیات نرم افزارها به صورت پیش فرض مخفی هستند .این
پوشه های همچنین در جستجوگر هم قابل مشاهده نیستند و با " ".شناسایی می شوند .نرم افزار
 sutraMبرخی از بولتن ها و یا اطالعات را به صورت پیش فرض و مستقیم در قسمت  outaprotoمانند
فایل های حساب مخاطب ذخیره می کند .برای دست یابی به این اطالعات باید تنظیمات سیستم
خود را تغییر دهید و پوشه های مخفی  Laulsرا به حالت نمایش  slotتبدیل کنید .برای این کار:
 -1به  Utilities < Applications < Finderبروید و پنجره  Matiusudرا باز کنید .همچنین می توانید
" "Command-Spaceرا بزنید و " "ratiusudرا جستجو کنید.
 -2متن
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
را وارد کنید و سپس کلید " "Psratرا بزنید
 -3با نگه داشتن کلید  ""Optionپنجره جستجو را مجددا اجرا کرده و سپس روی آیکون جستجوگر
کلیک کنید .وقتی محتویات آن دیده شده " "saduasplرا انتخاب کنید (همچنین می توانید
cuddudd puslat
را تایپ کنید و کلید " "Enterرا بزنید).
 -0وقتی پنجره جستجوگر را بستید  ،می توانید پوشه های مخفی شده در سیستم خود را ببینید.

 .۴۹من نسخه فارسی  /دری  sutraMرا اجرا کردم اما برخی از حروف به درستی نمایش
داده نمی شوند .چه باید بکنم؟
برای نسخه های  Martusپیش از نسخه  ،0.4برخی از حروف فارسی/دری با نسخه جاوایی که به
همراه  Martusنصب شده در سیستم عامل  Windowsارائه می شود ،به درستی نمایش داده نمی
شوند .اگر از  Martus 4.0یا باالتر استفاده می کنید ،این مشکل وجود ندارد ،اما اگر از نسخه قدیمی
تری از  Martusاستفاده می کنید ،می توانید جاوا را به  Java8ارتقا دهید و با این کار نوشتار
فارسی/دری درست نمایش داده می شوند.
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الف -
ب-

قبل از اجرای  ،Martusجدیدترین نسخه  Javaرا دانلود کنید ( )http://www.java.com/en/و
نرم افزار  Martusرا هدایت کنید از این نسخه استفاده کند:
روی نماد  Martusدر دسکتاپ خود کلیک راست کنید Properties ،را انتخاب کنید و برگه
 Shortcutرا انتخاب نمایید.
آنچه در خط فرمان هدف وجود دارد را با عبارت زیر جایگزین کنید:
"C:\Program Files\Java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar
یا معادل براساس مکانی که  Java8را نصب کرده اید:
"C:\where-you-installed-java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar

برای گرفتن راهنمایی بیشتر لطفا به  help@martus.orgایمیل بزنید.

 .۵۱آیا امکان این هست که نسخه های به غیر از نسخه نهایی را به صورت  Lsxتبدیل
کرد؟
از نسخه  ۱.۱به بعد نرم افزار  sutraMبه صورت آزمایشی تمامی نسخه های بولتن را می توان به
صورت  LsXتبدیل کرد .این امکان به صورت کامل در نیامده است اما برای کاربرانی که می خواهند
تمام نسخه های بولتن را به صورت  XMLدربیاورند بسیار مفید خواهد بود .درنظر داشته باشید اگر
بخواهید فایل چند نسخه ای  LsXرا به  Martusبازگردانید ممکن است بولتن ها بازگردانده شده به
هم پیوسته نباشند و اطالعات مولف قبلی خود را نداشته باشند .برای دست یابی به این امکان جدید
می بایست  --alpha-testerرا در انتهای  poiiuslخود اضافه کنید.
برای اجرای این کار باید روی آیکون  sutraMدر سیستم عامل  Windowsراست کلیک کرده و گزینه
 EtocatruaMرا انتخاب کنید و به قسمت  slotpar rubبروید و در alpha-tester-- Mutiarرا اضافه کنید.
همچنین می توانید در سیستم عامل  supکه شامل  osJاست با راست کلیک کردن روی آیکون
 sutraMگزینه بر روی  slot cupcuia posrasrرفته و روی آن دو بار کلیک کنید .و سپس
روی uspocduMr.راست کلیک کنید .سپس  ocas turlرا بزنید و TextEditرا بازکنید و  alpha-tester--را
اضافه کنید .سپس در قسمت  Atiaiasrهمچین چیزی را خواهید دید:
<>key>Arguments</key
<>string>--alpha-tester </string
زمانی که خط فرمان sutraMرا تغییر دادید می توانید baddarus us atcotr uspdala udd tatMuos op aupl
را بزنید و  puda < Ptcotr podlatو یا  tuda < Ptcotr haddarusMرا ببیند .برای دستورالعمل های بیشتر در
مورد  LsXدر آوردن مهر و موم شده یک بولتن به قسمت "6.17انتقال داده ها از بولتن)بروید.

 .۵۱آیا راهنما و یا آموزش نرم افزار  sutraMوجود دارد؟
لطفا به وب سایت  sutraMبروید و ویدیوی آموزشی برای استفاده ،نصب و رفع اشکال  sutraMرا در
سیستم عامل  Windowsیا  Macمشاهده کنید .می توانید این موارد را در نشانی های
 https://www.martus.org/martusdemoو
 https://www.martus.org/resources/training_materials.shtmlبیابید.

 .۵۲روی آیکون  sutraMروی صفحه نمایشگر دو بار کلیک می کنم  ،اما برنامه باز نمی
شود .چه کار باید کرد؟
بعضی از کاربران سیستم عامل  Windows 7به چنین مشکلی برخورده اند .لطفا مراحل زیر را انجام
دهید:
 همه برنامه های باز و فعال بر روی صفحه نمایشگر خود را ببندید
 به منوی  srutrرفته و ( Display < Control Panel < Startاگر " "Displayغیر فعال بود  ،به قسمت
باالی صفحه سمت راست پنجره  Control Panelبروید و ""Large iconsرا به " "View byتغییر
دهید)
 در ستون سمت چپ روی  AlyaMr DdautMocaکلیک کنید
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 درمیان نوشته ها  ،مشخص کنید کدام برای شما شفاف و پروضوح تر است
 روی دکمه  ocبرای ذخیره آن کلیک کنید
 روی آیکون  sutraMبر روی صفحه نمایشگر مجددا کلیک کنید
برای دیدن مراحل زیر لینک  http://maximumpcguides.com/windows-7/turn-off-cleartype/را لطفا
ببنید.

 .۵۳احساس می کنم فعالیت های اینترنتی و ارسال بولتن به سرور کنترل می شود .چه
می توانم انجام دهم؟
برخی از نرم افزارها وشبکه های اینترنتی مثل  rsuos soaratیا  Motهستند که حفظ امینت اینترنت را
فراهم می کنند .تور ( )https://www.torproject.orgبرنامه ای است که برای ناشناسی ( ناشناس
ماندن) کاربران در محیط اینترنت به کار می رود و می تواند داده هایی از کاربران مانند جایگاه و نشانی
پروتکل اینترنت را پنهان کند Tor .کمک خواهد کرد که ارسال بولتن ها به سرور به راحتی قابل ردیابی
نباشد.
هشدار :قبل نصب  Torلطفا هشدارها را از آدرس
( )https://www.torproject.org/download/download#warningبخوانید.اگر هر سوال درمورد ،Tor
عملکرد آن و یا سوال های خاص دیگر می توانید به تیم پشتیبان  Torبه این آدرس
 help@rt.torproject.orgایمیل بزنید( .برای سوال درمورد  sutraMو  Motبه گروه پشتیبانی sutraM
ایمیل بزنید .)help@martus.org
در نسخه های  Martus 4.3و نسخه های بعدی می توانید  Torرا اجرا کنید .به منوی > rcruoss
 Preferencesبروید و گزینه "استفاده از  Torجاسازی شده" را انتخاب کنید.
برای نسخه های قبل از  Martus 4.3می تواند به سرور شبکه  Torوصل شود اما نیاز به برخی
تنظیمات دارد .بعد از نصب ( sutraMبه قسمت  ۱.۱نصب) بروید .در سیستم عامل  Windowsمراحل
زیر را انجام دهید:
 -1از وب سایت  Mot htotMat haslda ،Torرا برای  Windowsبارگیری و نصب کنید
https://www.torproject.org/download
 -2اگر  Martusباز است  ،لطفا برنامه های درحال اجرای خود را ذخیره کنید و از محیطش خارج
شوید
 -3روی آیکون  sutraMدر صفحه نمایشگر خود راست کلیک کنید و به " "EtocatruaMبروید
 -0در حیطه " "Mutiarمتن را تغییر دهید به–DsocksProxyHost=127.0.0.1 :
– .DsocksProxyPort=9150خط فرمان شما در حیطه " "Mutiarباید به شکل زیر باشد( باید
همه فرمان ها در یک خط باشد و نباید در وسط فرمان ها " "sratPبزنید)
 C:\Martus\bin\java.exe -Xms256m -Xmx512m -DsocksProxyHost=127.0.0.1DsocksProxyPort=9150
-jar C:\Martus\martus.jar
 -5بعد از تغییرهای ایجاد شده تایید را کلیک کنید و از پنجره " "EtocatruaMخارج شوید.
 -6مرورگر Torرا باز کنید .پنجره  Vidaliaباز می شود که مثل " "Control Panelمی باشد .بعد از
اتصال به شبکه ( Torو آیکون تور که یک پیاز است در منوی گوشه چپ نوار ابزار به رنگ سبز
تبدیل می شود) مرورگر  Torباز می شود و در صفحه اصلی خود پیغام می دهد که Torنصب
شده است.
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 -7وقتی مرورگر تور به طور کامل باز شد روی آیکون  sutraMروی صفحه نمایشگر دوبار کلیک کنید
و مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید .ارتباط  sutraMبا سرورپشتیبان از تونل ایجاد شده
 Motعبور خواهد کرد.
توجه :وقتی یکبار مرورگر  Torو Vidaliaرا اجرا شود  sutraMفقط از طریق شبکه  Torبا سرورپشتیبان
در ارتباط خواهد بود .اگر می خواهید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون وصل شدن به  Torبه
سرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون  sutraMبا نامی متفاوت مثل sutraM otat Mot
بر وری صفحه نمایشگرایجاد کنید .هم اکنون شما ۱آیکون نرم افزار  sutraMرا روی صفحه نمایشگر
خود دارید که آیکون اصلی  sutraMمستقیم به اینترنت وصل می شود و آیکون دیگری که ایجاد کرده
اید روی  Motاجرا می شود.
برای اجرای  sutraMبر روی ( Torاگر  osJنصب کرده باشید) لطفا مراحل زیر را انجام دهید:
 -1مرورگر  Torرا بارگیری و نصب کنید
 -2اگر نرم افزار  aMsutrدرحال اجراست  ،برنامه خود را ذخیره کنید و از آن خارج شوید
 -3مطمئن شوید که آیکون  sutraMرا خارج از  osJکپی کرده باشید و در پوشه Accdupuruos
های  spخود انتقال داده باشید.
 -0در پوشه  Accdupuruosهای مک خود روی آیکون  sutraMراست کلیک کنید (یا )click+CMD
 -5پوشه ها نرم افزار  Martusرا بازکنید .روی برگه  info.plistراست کلیک کنید و  rcas urlرا
انتخاب کنید .اگر  MatrPlurرا دیدید انتخاب کنید و درغیر این صورت به روی " "Otherکلیک کنید
و  TextEditرا از لیست  Accdupuruosهای  supانتخاب کنید
 -6در آخرهای صفحه باید دستوری شبیه این را ببینید:
><key>JVMOptions</key
><string>-Xms256m</string
><string>–Xmx512m</string
 -7این را ”> “<string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</stringدر خط فرمان
کپی کنید و فرمان به این شکل در میاد( می بایست همه فرمان در یک خط باشد و درمیانه آن
از کلید  Psratاستفاده نکنید)
><key>VMOptions</key
><string>-Xms256m</string
><string>–Xmx512m</string
><string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</string
 -8برنامه را ببندید و اگر از شما تایید بر ذخیره خواست ،گزینه ذخیره را بزنید.
 -9مرورگر  Torرا باز کنید .پنجره  Duluduuباز می شود که مثل " "Control Panelمی باشد .بعد از
اتصال به شبکه ( Torو آیکون تور که یک پیاز است در منوی گوشه چپ نوار ابزار به رنگ سبز
تبدیل می شود) مرورگر  Torباز می شود و در صفحه اصلی خود پیغام می دهد که Torنصب
شده است.
 -14وقتی مرورگر  Torبه طور کامل باز شد روی آیکون  sutraMروی صفحه نمایشگر دوبار کلیک
کنید و مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید .ارتباط  sutraMبا سرورپشتیبان از تونل ایجاد
شده  Torعبور خواهد کرد.
توجه :وقتی یکبار مرورگر  Torو  Duluduuاجرا شود  sutraMفقط از طریق شبکه Torبا سرورپشتیبان در
ارتباط خواهد بود .اگر می خواهید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون وصل شدن به  Torبه
سرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون  sutraMبا نامی متفاوت مثل
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" "Martus over Torبر وری صفحه نمایشگرایجاد کنید .هم اکنون شما ۱آیکون نرم افزار  sutraMرا روی
صفحه نمایشگر خود دارید که آیکون اصلی  sutraMمستقیم به اینترنت وصل می شود و آیکون دیگری
که ایجاد کرده اید روی  Motاجرا می شود.
برای سیستم عامل :Linux
 -1مرورگر  Torرا بارگیری و نصب کنید
https://www.torproject.org/docs/tor-doc-unix.html.en
 -2اگر نرم افزار  sutraMدرحال اجراست  ،برنامه خود را ذخیره کنید و از آن خارج شوید
 -3برای تغییر دادن خط فرمان MartusDsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050
" "Javaبالفاصله بعد از  .yutuخط فرمان جدید شما باید به صورت زیر باشد
java –DsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050
 Tor -0را اجرا کنید (بر روی خط فرمان  ،خیلی ساده  rotرا تایپ کنید)
 -5وقتی مرورگر  Torبه طور کامل باز شد روی آیکون  sutraMروی صفحه نمایشگر دوبار کلیک
کنید و مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید .ارتباط  sutraMبا سرورپشتیبان از تونل ایجاد
شده  Motعبور خواهد کرد.
توجه :وقتی یکبار مرورگر  Torو  Duluduuاجرا شود  sutraMفقط از طریق شبکه  Torبا
سرورپشتیبان در ارتباط خواهد بود .اگر می خواهید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون
وصل شدن به  Torبه سرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون  sutraMبا نامی
متفاوت مثل  sutraM otat Motبر وری صفحه نمایشگرایجاد کنید .هم اکنون شما ۱آیکون نرم
افزار  sutraMرا روی صفحه نمایشگر خود دارید که آیکون اصلی  sutraMمستقیم به اینترنت
وصل می شود و آیکون دیگری که ایجاد کرده اید روی  Motاجرا می شود.

 .۵۴احساس می کنم که رایانه من صدمه ببیند ( یا مورد تهاجم قرار بگیرد) و/یا فعالیت
های اینترنتی من کنترل شود .چه راهکاری را پیشنهاد می کنید برای حفظ بهتر امنیت
از sutraM؟
کاربران وسایل متعدد و متفاوتی را در زمینه حفظ و امنیت اطالعات شخصی شان  ،دور زدن سانسورو
فیلترها  ،برای نگهداری حافظه رایانهشان به کار می گیرند.
یکی از این وسایل  suwnMاست ( )The Amnesic Incognito Live System, https://tails.boum.org/که به
طور رایگان با درایو قابل اجرا ( bootable LiveUSBیا  )LiveDVDامینت بهتر و مطئن تر را در اختیار شما
قرار می دهد .این امکان را برای کاربر فراهم می کند که یک حافظه اینترنتی برای بوت سیستم عامل
خود با استفاده از هر رایانه ای با  shیا  oDoداشته باشد MuudM .فعالیت های اینترنتی به استفاده از
( Torبه  tAFقبل مراجعه کنید) ناشناس نشان می دهد  ،هیچ ردپایی از رایانه شما به جا نمی گذارد
و از آخرین نسخه رمزگذاری برای فرستادن ایمیل و یا چت استفاده می کند .فایل های سیستم آن
فقط خواندنی هستند ،بنابراین توسط تورجان ها یا سایر بدافزارهای تحت تأثیر قرار نمی گیرند.
برای اطالعات بیشتر به وب سایت  MuudMسربزنیدhttps://tails.boum.org/about/index.en.html :
شاید  MuudMبرای همه کاربران مورد استفاده نباشد اما برای گروه های زیر شاید بهتر باشد:
 حافظه رایانه شان امینت کافی را ندارد
 با تهدید  ،کنترل شدن و یا سانسور اطالعاتشان مواجه شده باشند
 به صورت موقت به  Wi-Fiعمومی وصل شده اند (به عنوان مثال با لپ تاپ شخصی در یک کافی
نت به اینترنت وصل شده باشند).
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 sutraMمی تواند  MuudMرا با توجه به مراحل زیر نصب کند.
توجه! برای نصب  MuudMبه لینک زیر رفته و اطالعاتی در مورد احتیاط های قبل از نصب آن بر روی
سیستم خود بخوانید .https://tails.boum.org/doc/about/warning/index.en.html
بعد از اینکه در مورد  MuudMو احتیاط های الزم ،مطالعه کردید می توایند از لینک زیر آن را بارگیری کنید:
https://tails.boum.org/download/index.en.html



نصب دم به  :)Install Tails to a USB( USBنصب  MuudMبر روی  shبا حجم حداقل  .Jh2یک
 Xuta shقابل اجرا ( )hoorubdaبه شما می دهد که می توانید  MuudMرا اجرا کنید
پیکربندی تداوم ( :)Dospuiata EatMuMraspaدر واقع  Muud shیک پارتیشن مداوم برای ذخیره فایل
ها است sutraM .برای اجرا شدن هرچه بهتر نیاز به این فضا دارد .زمانی که  Muudخاموش است ،
هر چیزی که بیرون از این پوشه باشد پاک خواهد شد .برای مطالعه بیشتر درمورد  EatMuMraspaو
نوع فضایی که به شما اختصاص می دهد به صفحه:
( https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.htmlلطفا همه هشدارها درمورد
نصب مطالعه فرمایید).
توجه :نرم افزار  MuudMدر  sutraMباید در سیستم عامل  Windowsو یا  Linuxاجرا شود نه در
 .suMسیستم عامل  Macبا نرم فزار  MuudM Xuta shبه خوبی اجرا نمی شود .پارتیشن
 EatMuMrasrبرای اجرای  sutraMدر  Xuta sh MuudMنیاز است.



بوت رایانه خود را به روز رسانی کنید :در  srutracرایانه برای بوت شدن ،درایوها را چک می کند.
کاربران  MuudMنیاز دارند که هنگام بوت  ،درایور بوت را اول به  shو سپس به درایورهای دیگر و
همچنین حافظه های جانبی تغییر دهند .برای مطالعه بیشتر در زمینه کارکرد رایانه هنگام انجام این
مراحل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm
زمانی که  MuudM Xuta shرا ایجاد کردید برای تغییر سیستم بوت رایانه ،می بایست مراحل زیر را انجام
دهید:
 Tails -1را در رایانه خود اجرا کنید
 -2از روی آیکون  MuudMبرروی صفحه نمایشگر ،پوشه " "amnesia’s homeرا انتخاب کنید و به پوشه
 Persistentبروید.
 Martus -3نسخه ( 0.0نه جدیدترین نسخه  )Martusرا از
 .https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgiبارگیری کنید و فایل  .pucرا درپوشه
 EatMuMrasrذخیره کنید.
توجه Martus :نسخه  0.5در حال حاضر با  Tailsسازگاری نیست زیرا نسخه جدید  Martusبه
 Java8نیاز دارد .کار برای یکپارچه سازی  Tailsبا نسخه های فعلی و آینده  Martusدر حال انجام
است.
 -0فایل  .pucرا در پوشه  EatMuMrasrباز کنید ( .)aspucآدرس فایل می شود:
 ./home/amnesia/Persistentو یک پوشه جدید ایجاد می شود با نام.
)MartusClient-version# (e.g. MartusClient-4.4.0
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 -5از لیست نرم افزارها  Matr Plurotرا از  Accessories < Applicationsباز کنید .فایل متنی را گشوده
که همراه خط فرمان زیر است (فراموش نکنید که می بایست در یک خط باقی بمانند):
 java -DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9050Duser.home=/home/amnesia/Persistent -jar martus.jar
 -6فایل  Martus tasرا در ) /Persistent/Martus Client-version# (e.g. MartusClient-4.4.0ذخیره
کنید .و سپس پوشه را ببندید.
 -7پوشه ) Martus Client-version# (e.g. MartusClient-4.4.0را باز کنید و روی ""Run Martus
راست کلیک کنید و " "Propertiesرا انتخاب کنید .قسمت " "Permissionsرا انتخاب کنید و گزینه
" "Allow executing file as programرا انتخاب کنید و سپس دکمه " "Closeرا بزنید.
 -8در پوشه  sutraMروی آیکون " "Run Martusدوبار کلیک کنید .وقتی صفحه باز شد گزینه
" d "Run in Terminalرا باز کنید و مثل همیشه  sutraMرا اجرا کنید.
اگر هرگونه سوالی و یا به مشکلی برخوردی هنگان نصب  sutraMبر روی  MuudMلطفا به آدرس
 help@martus.orgایمیل بزنید .بسیار مفید و آسان تر خواهد بود برای ما اگر متن پیام خطا را از
 Matiusudبرای ما کپی کرده و بفرستید .فقط کافی است متن را رنگی کرده و سپس کپی کنید و
دریک فایل نوشتاری کپی کرده و برای ما به صورت پیوست ارسال کنید.

 .۵۵وقتی می خواهم  sutraMرا روی  suMاجرا کنم به این پیام مواجه می شودم “ نرم
افزار Martusبه علت ناشناس بودن اجرا نمی شود .چگونه می بایست این مشکل را
برطرف کنم؟
در سیستم عامل ) OSX Mountain Lion (10.8و ) ،OSX Mavericks (10.9به صورت پیش فرض فقط
 Appهایی را که از  Apple Storeبارگیری شده باشند اجازه اجرا می دهد .نسخه درپیش رو sutraM
درحال حاضر جزو این دسته از نرم افزارها نیست و شما هنگام اجرای  sutraMبه چنین پیام خطایی بر
می خورید.
روی آیکون ( Martus )appدوبار کلیک کنید و روی آن راست کلیک کرده و گزینه " "Openرا انتخاب کنید.
پیام خطایی دریافت خواهید کرد  ،اما از این طریق می توانید وارد محیط  sutraMبشوید.

 .۵۶به عنوان کاربر  Martusنسخه  4.4چگونه می توانم حساب خود را به  Martusنسخه
 4.5ارتقا دهم؟
مطالبی که در این آموزش گام به گام ارائه شده است:
الف .اتصال به سرور قدیمی در  Martusنسخه 4.5
 -1برای حساب های موجود
 -2برای حساب های جدید
ب .انتقال داده های بولتن به سرورهای  Martusجدید
 -1انتقال دستی داده ها از سرور قدیمی به سرور جدید پیش فرض Martus
 -2درخواست حمایت پشتیبانی از Benetech
پ .به روزرسانی مخاطبین (در گذشته دفاتر مرکزی/فیلد دسک ها)
الف  -اتصال به سرور قدیمی در  Martusنسخه 4.5
اکنون کاربران  Martus 4.5می توانند برای پشتیبان گیری از بولتن ها و اشتراک گذاری داده به
سرور پیش فرض جدیدی متصل شوند .سرورهای  Martusپیش فرض جدید عملکردهای بسط
یافته ای را در ارائه می دهند که پیکربندی مخاطبین و اشتراک گذاری الگو را برای افراد یا اتصاالت
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اینترنت فعال ،آسان تر می کند .سرورهای قدیمی فاقد این عملکردها هستند ،اگر چه کاربران می
توانند در صورت تمایل همچنان برای دسترسی به داده هایشان به این سرورها متصل شوند.
ممکن است کاربران  Martusموجود که از داده هایشان در یکی از سرورهای قدیمی پشتیبان
گیری کرده اند ،تمایل داشته باشند که از سرورهای یکسانی مانند گذشته استفاده کنند .برای
تنظیم  Martusنسخه  0.5جهت اتصال به سرور قدیمی ،لطفاً این مراحل را دنبال کنید:

 -1برای کاربران موجود
اگر از قبل به یکی از سرورهای قدیمی متصل شده اید ،باید هنگام ورود به سیستم همچنان
به آن سرور متصل باشید .اگر می خواهید اتصالتان را بررسی کنید یا اتصال خود با سرور
قدیمی را بازنشانی کنید ،این مراحل را دنبال کنید:
 -1با استفاده از  Martusنسخه  0.5به سیستم حساب خود وارد شوید .اطمینان حاصل کنید
که اتصال اینترنت فعال دارید.
 -2سرور > انتخاب سرور  Martusرا انتخاب کنید.
 -3اگر از شما خواسته شد ،نام کاربری و رمز عبورتان را وارد کنید.
ً
 -0در بخش تنظیم پیشرفته سرور ،ممکن است آدرس  IPو کد عمومی سرور قبال تنظیم
شده را مشاهده کنید .اگر این اطالعات را نمی بینید ،آدرس  IPو کد شناسایی عمومی
سرور را برای سروری که می خواهید استفاده کنید ،وارد کرده و روی تأیید کلیک کنید.
 -5پیام تطابق سرور نمایان می شود .اگر بیانیه تطابق سرور با نیازهای شما مطابق است،
روی پذیرش کلیک کنید .اگر با نیازهای شما مطاق نیست روی رد کلیک کنید و سرور
دیگری را انتخاب نمایید.
 -6برای تأیید اتصال شما به سرور ،روی تأیید در کادر گفتگو کلیک کنید.

 - 2برای کاربران جدید:
-1
-2
-3
-0
-5
-6
-7
ب-

با استفاده از  Martusنسخه  0.5به سیستم حساب خود وارد شوید .اطمینان حاصل کنید
که اتصال اینترنت فعال دارید.
به جای ورود به سیستم یا استفاده از حساب موجود ،برگه حساب جدید را انتخاب کرده
و روی تأیید کلیک کنید.
مراحل  Martus Setup Wizardرا طی کنید تا به مرحله  :۱تنظیم سرور برسید.
تنظیمات پیشرفته سرور را انتخاب کنید.
آدرس  IPو کد شناسایی عمومی سرور و کلمه جادویی را برای سروری که می خواهید
استفاده کنید ،وارد کرده و روی تأیید کلیک کنید.
اتصال را انتخاب کنید و جهت تأیید اتصال خود به سرور ،دستورات را دنبال کنید.
برای تکمیل  ،Martus Setup Wizardادامه را انتخاب کنید.

انتقال داده های بولتن به سرورهای  Martusجدید

 -1انتقال دستی داده ها از سرور قدیمی به سرور جدید پیش فرض Martus
جهت کپی کردن داده های بولتن موجودتان به سرورهای پیش فرض جدید  Martusاز سرور
قدیمی ،باید با انجام مراحل زیر ،به صورت دستی بولتن هایتان را انتقال دهید:
 - 1اطمینان حاصل کنید که کپی های محلی از همه بولتن هایتان را در رایانه تان دارید (یعنی
اطمینان حاصل کنید که هیچ بولتنی فقط روی سرور وجود ندارد) .برای انجام این کار:
الف  Martus -نسخه پیش  0.5را اجرا کنید .اطمینان حاصل کنید که اتصال اینترنت فعال
دارید.
سرور > بازیابی بولتن های مهر و موم شده من را انتخاب کنید.
ب-
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پ-

در پنجره بازیابی بولتن های مهر و موم شده من ،نمایش بولتن هایی که فقط روی
سرور هستند را انتخاب کنید.

بولتنی را که می خواهید دانلود کنید ،انتخاب نمایید .همچنین می توانید انتخاب
ت-
همه را انتخاب کنید.
بازیابی را انتخاب کنید.
ث-
توجه :سرعت بازیابی بنابر اندازه داده های بولتن و سرعت اتصال اینترنت شما
متفاوت خواهد بود.
بولتن های مهر و موم شده بازیابی شده در پوشه رویداد های خبری بیرون
ج-
کشیده شده نمایان خواهد شد.
مرحله پ تا ث را برای موارد منوی زیر از منوی سرور دنبال کنید:
چ-
 -1بازیابی بولتن های پیش نویس من – بولتن های بازیابی شده در پوشه دست
نويس رویداد های خبری بیرون کشیده شده نمایان می شوند.
 -2بولتن های پیش نویس فیلد دسک بازیابی شده – بولتن های بازیابی شده
در پوشه رویداد های خبری موجود به شکل دست نويس نمایان می شوند.
 -3بولتن های مهر و موم شده فیلد دسک بازیابی شده – بولتن های بازیابی
شده در پوشه رویداد های خبری موجود نمایان می شوند.
 -2بعد از حصول اطمینان از اینکه کپی همه بولتن هایتان را در رایانه خود دارید ،از Martus
خارج شوید.
 Martus 4.5 -3را باز کنید و به سیستم حساب خود وارد شوید .اطمینان حاصل کنید که
دارای اتصال اینترنت فعال هستید.
 -0به سرور پیش فرض  Martusمتصل شوید:
الف  -سرور > انتخاب سرور  Martusرا انتخاب کنید.
اگر از شما خواسته شد ،نام کاربری و رمز عبورتان را وارد کنید.
ب-
سروری را انتخاب کنید:
پ-
 -1برای استفاده از سرور  Martusبدون وارد کردن دستی اطالعات سرور
استفاده از سرور پیش فرض را انتخاب کنید؛ یا
پیام تطابق سرور نمایان می شود .اگر بیانیه تطابق سرور با نیازهای شما مطابق
ت-
است ،روی پذیرش کلیک کنید .اگر با نیازهای شما مطاق نیست روی رد کلیک
کنید و سرور دیگری را انتخاب نمایید.
برای تأیید اتصال شما به سرور ،روی تأیید در کادر گفتگو کلیک کنید.
ث-
 -5بعد از اتصال به سرور پیش فرض ،می توانید ارسال بولتن ها به سرور را شروع کنید.
الف  -یک یا چند بولتن را انتخاب کنید .کلیک راست کنید و ارسال مجدد به سرور را
انتخاب کنید .همچنین می توانید بولتن ها را انتخاب کنید و سپس روی سرور >
ارسال مجدد بولتن (ها) کلیک کنید.
توجه :این اقدام می تواند مدت زمان زیادی طول بکشد .سرعت آپلود بنابر اندازه داده
های بولتن و سرعت اتصال اینترنت شما متفاوت خواهد بود.

 -2درخواست حمایت پشتیبانی از Benetech
برای کاربرانی که می خواهند از سرور قدیمی به سرور پیش فرض جدید منتقل شوند و افرادی که
تعداد زیادی بولتن پشتیبان گیری شده روی سرورهای قدیمی دارند Benetech ،می تواند در
انتقال بولتن ها کمک ارائه دهد.
برای درخواست این همکاری ،به آدرس  help@martus.orgایمیل ارسال کنید و اطالعات زیر را
برای همه حساب هایی که می خواهید انتقال برای آنها انجام شود ،ارائه دهید:
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کد عمومی (قدیمی) :برای یافتن کد عمومی حساب ،به سیستم  Martusوارد شوید و از
نوارابزار منو ،راهنمایی > مشاهده جزئیات حساب من را انتخاب کنید.
 oدر  Martus 4.5دو کد عمومی مشاهده خواهید کرد لطفاً کد عمومی قدیمی با 24
رقم را ارسال کنید.
ً
آدرس (های)  IPبرای سرور(های)  Martusکه قبال استفاده می کردید
کلمه جادویی که برای اتصال به سرور(ها) استفاده می کردید
توجه :نام کاربری و رمز عبور حساب را ارسال نکنید .نام های کاربری و کلمات عبور
همواره باید خصوصی نگه داشته شده و اشتراک گذاری نشوند و آنها برای انجام انتقال
بولتن از سرور مورد نیاز نیستند .کارمندان پشتیبانی  Benetechو  Martusهرگز نام

کاربری و رمز عبور شما را درخواست نمی کنند.
به روزرسانی مخاطبین (در گذشته دفاتر مرکزی/فیلد دسک ها)
پ-
در  Martus 4.5حساب هایی که به آنها اجازه می دهید داده های بولتن را اشتراک گذاری کنند به
عنوان مخاطبین شناخته می شوند (به جای دفاتر مرکزی یا فیلد دسک ها) .همه دفاتر مرکزی یا
فیلد دسک های گذشته شما به مخاطبین تبدیل می شوند و می توانند از یک رابط کاربری
مدیریت شوند ابزارها > مدیریت مخاطبین.
از آنجا که  Martusاز کاربران می خواست کد عمومی کامل هر حساب مجاز به اشتراک گذاری
داده را لحاظ کنند ،همه مخاطبین گذشته شما به عنوان تأیید شده لیست می شوند.

توجه:
حساب هایی که در گذشته فقط به عنوان فیلد دسک ها تنظیم شده بودند ،اکنون در صفحه ایجاد
بولتن به عنوان مخاطبینی نمایان می شوند که می توانند اطالعات بولتن را ارسال و دریافت کنند .اگر
در گذشته این حساب را برای دریافت اطالعات مجاز نکرده باشید و تنها برای ارسال داده آن را تأیید
کرده باشید ،این موضوع می تواند نگران کننده باشد ،در حال حاضر هیچ معادلی برای فیلد دسک
وجود ندارد .می توانید برای سهولت در شناسایی مخاطبینی که مایلید اطالعات را دریافت کنند و
افرادی که می خواهید فقط از آنها اطالعات دریافت کنید ،استفاده از فیلد برچسب برای مخاطبین خود
را در نظر بگیرید .به عنوان مثال ،می توانید برچسب های مخاطبین خود را به این صورت تنظیم کنید:
• ( National Officeدفتر ملی) (مجاز به ارسال)
• ( Regional Officeدفتر منطقه ای) (مجاز به ارسال)
• ( Field reporter 1گزارشگر فیلد ( )1هرگز ارسال نشود)
• ( Field reporter 2گزارشگر فیلد ( )2هرگز ارسال نشود)
برای مدیریت مخاطبین خود ،از جمله به روزرسانی برچسب مخاطب ،ابزارها > مدیریت مخاطبین را
انتخاب کنید.
توجه :اگر با استفاده از  Martus 4.5مخاطبینی اضافه کنید و تالش کنید از نسخه قدیمی تری از
 Martusاستفاده کنید (مثال ً  ،)Martus 4.4آن مخاطبین حذف خواهند شد.
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