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१.माट स™ “(Martus™)” सटवेयरको पिरचय
१क. माटस™ “(Martus™)” के हो?

मीक

शद

word)”

“(Greek

साि को

लािग

नाम

पिछको,

माट स

“(Martus)”आयोजनाले मानव अिधकार उघंनको बारे जानकारी भ$डार र पून:ूा(

गन ूभावकारी र सुरि त तरीका उपलध गराउछ।माट स “(Martus)”उ,पादनको
ूयोग-ारा, तपाईले

बुलेिटनह1

सृजना

गनस3नु

ह4छ
ु

,यसले

मानव

अिधकार

उघंनह1को अिभलेख रा6दछ, समथन कागजात संल8न गछ , जानकारी किहले

सावजिनक गन9 वा िनजी रा:े िनि;त गछ र सुरि त सवरमा जानकारीह1 ज<मा
गछ ।अ1

अ4य

माट स

“(Martus)”योजनाको

समःयाह1,

ठे गानह1

र

योजनाको

भिवंयको योजनाह1को अझ अ1 पBनको लािग http://www.martus.org मा जानुहोस।्
१ख. माटसको “(Martus)”

ूयोग गदा िकन सुराको यित धेरै आवँयक पछ?

मािनसह1 जसले तपाईलाई मानव अिधकार उघंनको बारे मा जानकारी िद4छन

ितिनह1 सुर ाको लागी िचि4तत ह4छन
र तपाईले ितिनह1लाई र आफूलाई बचाउने
ु

स<ब4धबारे केि4ित हन
आवँयकता पद छ।यो मह,वपूण छ िक तपाईले िनयुI
ु
गरे को JयिIलाई माऽ तपाईले सृजना गरे को बुलेिटन पहँु च ह4छ
मु6यत तपाईले
ु

िवशेष गरे र स<वेदनिशल मानेको सूचनाह1(जुन तपाईले आफुसँग सुरि त रा: स3नु

ह4छ
ु )यो ,यितकै मह,वपुण छ िक तपाOले ूःतुत गरे को डे टा कसैले पिन पिरमाजन

गन स म नहोस ् वा गलत सृजना गन नसकोस ् वा तपाOको खाता ूयोग गरी

बुलेिटनह1लाई गलत बनाउन नसकोस।्

तपाOको माट स “(Martus)”खाताको ूयोग कसैबाट तपाOले सृजना गरे को डे टा पBन

वा अितिरI डे टा ूःतुत गन,यिद उनीह1ले तपाOको क<Qयूटर चोरी गरे वा यसमा

पहँु च ूा( गरे ता पिन ,यहाँ यसलाई बचाउन तपाOले िलन स3ने पाइलाह1 छन।्

१ग. माटसले “(Martus)” डे टा कसरी सुरित रा+छ?

S,येक माट स “(Martus)” खातासँग दईवटा
कुTजी(धेरै लामो अ रह1को समुह)
ु

ह4छ।एउटा
सावजिनक कुTजी, जुन जो सुकैले दे : स3छ र एउटा िनजी कुTजी,
ु
जुन

,यो

खाताको

लागी

पासवड

Sयोग

गरे पछी

माऽ

Sा(

ह4छ।ियनीह1को
ु

िमौणलाई तपाOको “key pair” भिन4छ र यो सँग स<बि4धत फाईल तपाOको

MartusKeyPair.dat फाईल हो।जब तपाO माट स “(Martus)” सXटवेयरमा Sवेश गनु
ह4छ
ु सावजिनक र िनजी कुTजीह1 खोन
ु , तपाOको पासवड ले अनुूयोगलाई दवै
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स म बनाउँ छ, ,यसैले तपाOले सृजना गनु भएको र ज<मा गनु भएको बुलेिटनह1
तपाOले दे : स3नु ह4छ।
ु

तपाOलाई माऽ तपाOको पासवड थाहा छ भने;यो िबना कसैले पिन तपाOको key

pair पहँु च हन
ु स3दै न यसको मतलव कसैले पिन तपाOको खाता Sयोग गन स3दै न

।

िकनभने ,यहाँ क<Qयुटर

ूोमाम र

िकवोड पिरवतन जुन 3यारे 3टर जुन तपाईले

तपाईको िकवोड मा टाइप गरे को अ1 रे कड गन अनुमित िद4छ।

१घ. एउटा /यि0लाई डे टा सुरित रा2 के के गन आवँयक पछ ?

यःतो पासवड ूयोग गनुह
 ोस ् जुन तपाईले स<झन स3नु ह4छ
ु , तर कसैले पिन
अनुमान गन नसकोस।यो
ूयोगकता मागदशकमा मागदशन २ङ. पासवड को छनौट मा
्
िवशेष ]यान िदनुहोस।्

तपाईको पासवड सुरि त रा:, जहाँपायो तहीँ नले:ुहोला जुन पाउन सकोस ् र

माट स सXटवेयरसँग“(Martus Software)” जडान गन सकोस।् ईमेलबाट कसैलाई पिन
नपठाउनु वा टे िलफोनको मा]यमबाट कसैलाई निदनुहोला, यसको मतलब संचार

सुरि त हन
ु स3दै न।

तपाईको पासवड बाहे क, तपाईको खातामा पहँु च हन
ु तपाईलाई कुTजीको आवँयकता
ु
पद छ।तपाईको कुTजीको याकअप ूितिलिप बनाउनुहोस ् र तपाईको पासवड बाट छ_टै
यसलाई

भ$डार

गनुह
 ोस।्(अ4य

जानकारीको

लािग,

९ख.

तपाईको

कुTजी

को

याकअप)यो मह,वपूण छ िकनभने यिद तपाईले आXनो क<Qयूटर शु1 गन स3नु
भएन भने वा ,यो चोरी भएमा, तपाईको िनिज डे टा जुन तपाईले रे कड गिरएको,

माट स “(Martus)”

सवरमा

भ$डार

गरे तापिन,

पहँु चको

क<Qयूटरमा कुTजीलाई ःथापना गन आवँयक पद छ।

१ङ. माटस “(Martus)” सुरालाई िसमाह5 के के हन
ु ?

माट स

सXटवेयर“(Martus Software)”एकदम

बिलयो

लािग

गुि(करण

तपाईलाई

ूिविध

अकa

तपाईको

बुलेिटनसँग िमसाएर ूयोग गरे को ह4छ
,यसकारण अ1 JयिIले तपाईको हाड
ु

साइभबाट ,यसलाई पBन स3दै न।तैपिन, सुर ामा मािनसह1 समावेश ह4छ
ु न ्, र

प3का हन
मािनसह1 मानव हन
्
ु
ु ्, माट स “(Martus)” सुर ामा िसमाह1 छन।हामी

चाह4छc िक तपाईले

िसमाह1 बुdनु भएको छ, तथािप सXटवेयरलाई एकदम
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सुरि त 1पमा बनाएको छ।तपाईको िनजी जानकारी िमलाउनको लािग यहाँ तल केिह
तरीकाह1 िदएका छन ्:











ु
कसैले तपाईको पासवड टबा
कागजमा लेिखएको भे_टाउन स3छ।

तपाईको पासवड एकदम सरल होला, जःतो िक एउटा शद वा एउटा नाम
वा एउटा वा3याशं।

कसैले तपाईले पासवड ूवेश गराएको हे रेको हनस3छ
, वा नयाँ िकवोड
ु

ःथापना गरे को, एक िवशेष कने3टर वा तपाईको पासवड चोरी गन िवशेष
सXटवेयर

तपाईले दघ
ु टनावश बुलेिटनको सावजिनक िवभागमा केही गोQय कुरा रा:ु

भएको भए।

मु6य

कायालयको

कुTजीसँग

तपाईले

तपाईको िवfासमा आघात पुयाउनस3छ

कसैलाई

िवfास

गरे को

JयिIबाट

कोही कसैलाई तपाईको पासवड वा मु6य कायालयको पासवड थाहा छ भने
बलजफत, करकाप वा दघ
ु टनावश पासवड खुलाउँ दछ।

ई-मेल स4दे शमा वा फोनमा तपाईको पासवड पठाएको छ भने ,यसलाई

intercepted गिरएको हुन स3छ।

कसैले तपाईले िवमेको माट स अनुूयोग “(Martus Application)”ूितिलिप िदन
स3छ, जुन तपाईको डे टा अ1लाई चलाउन पहँु च िदएको ह4छ।
ु

माट स “(Martus)”बनाउनेले माट सको कि4फगरे सनमा ऽुिट गरे को हन
स3छ,
ु
वा वैgािनकले सुर ा तोhनको लािग नयाँ ूिविध आिवंकार गन पिन
स3छ, अथवा धेरै समयमा िबi स3छ ,यो क<Qयूटरमा सुर ा िवमान धेरै
पावर पठाउन।

तैपिन माट सले “(Martus)” िवःतृत1पमा ूवल सुर ाको लािग पूनरावलोकन गिररहे को

छ, र क<Qयूटर िवgह1ले यसको खाकालाई जुनसुकै समयमा दोषह1 परी ण गन
पूनरावलोकन गन स3छन ्, भिवंयको कुनै िव4दमा
समयको लगानी र ूयास
ु

यसलाई अ]ययन गन चाहने अ4य प ह1लाई िनजी जानकारीमा उपलध ूा( हने
ु

स<भावना हने
ु छ।

यसको िसमाह1 िन3कै डरला8दो हनस3छन
् तैपिन, माट सको “(Martus)” कागजमा
ु

भएको जानकारी वा धेरैजसो क<Qयूटरमा अविःथत कायबम भ4दा एकदम सुरि त

छ।हामी तपाईले िय िसमाह1 ितिनह1लाई बुdन स3ने प3का गरी तपाईको माट सको

“(Martus)”

ूयोगमा सुरि त – चेतनालाई मह,व िदई या6या गछj ।हामीले

तपाईको जानकारीमा एकदम बिलयो लक िनमाण गरे तापिन कुनै लकह1 छोिडएको
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कुTजी ले खोिलएको हनस3छ
र बिलयो भ4दा बिलयो लकह1 ूशःत ूयास पिछ
ु
तोिडएको हन
ु स3छ।

१च. बुलेिटनह5 सभरमा िकन पठाउने ?

एउटा माट स सवर “(Martus Server)”क<Qयूटर सवर हो जसले गुि(कृ त बुलेिटन

सुरि त 1पमा याकअप रा: र िविभ4न ःथानह1मा ितिनह1लाई ूितिलिप गन
सूचना हटाउनबाट वचाउन मkत गद छ।(बेनटे 3ले “(Benetech)” ले सवर सXटवेयर

संगठनमा उपलध गराउँ छ जसले माट स सवर “(Martus Server)” होःट गद छ, तर

यसले सवरमा िसधै सेवा उपलध गराउदै न, सवर होःट को स<भाJय सूचीको

िनिमl ई-मेल info@martus.org मा गनुह
 ोस।् ) तपाईले सवरमा नपठाउनु भएको

कुनै बुलेिटनह1 माऽ तपाईको क<Qयूटरमा रह4छ।यिद तपाईको क<Qयूटर हराएमा,
चोरी भएमा वा िवमेको ख$डमा तपाईले ,यो सबै डे टा गुमाउनु पन9 ह4छ।सव
रले
ु

याकअपको काय गन9 मेिशनको 1पमा काय गद छ।तपाईको कुTजी र ूयोगकता नाम

र पासवड बाट तपाईले माट सलाई “(Martus)” िविभ4न क<Qयूटरमा ःथािपत गन र

बुलेिटनह1मा रहे को सबै सावजिनक र JयिIगत डे टा जुन तपाईले सवरमा पठाउनु
ह4छ
पहँु च ह4छ
र यिद तपाईको संगठनमा ूमुख कायालयको खाता छ, सवरमा
ु
ु
बुलेिटनह1

पठाउनु

ह4छ
ु

भने

तपाईको

संगठनमा

रहे को

अ1ह1लाई

उपलध ह4छ।
(दवै
ु सावजिनक र JयिIगत डे टा) “९ग. तपाईको कुTजी
ु

गन9 र “९च. तपाईको िनजी डे टा सहकमnसँग साझेदारी हे नह
ु ोस।्

बुलेिटनह1
पून:ूा(

अितिरI, भिवंयमा बुलेिटनह1मा रहे को सावजिनक सूचना अनुस4धानकता , ूेस र

अ1ह1 जो मानव अिधकारको िवषयमा 1ची रा:ेह1को लािग पहँु च ह4छ।यिद
तपाई
ु

बुलेिटनह1 तपाईको क<Qयूटरमा भ$डार गनुह
 ु 4छ भने माऽ तपाईलाई सूचना पहँु च
हन
र तपाईले कागजातको ःव1प रा:ु
ु स3छ; यिद तपाईले सवरमा पठाउनु ह4छ
ु
भएको अवःथामा अ1ह1ले सावजिनक सूचना बारे जा4न स3नु हने
ु छ।
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१छ. माटस “(Martus )” िकन एउटा खु:ला ॐोतको अनुूयोग हो?

ःवत4ऽ ूोमामरह1ले एउटा ॐोत अनुूयोग कोडलाई जुन तिरकाबाट पूनरावलोकन
गन स3नु ह4छ
,यसलाई पर<परागत अनुूयोगह1मा स3नु ह4न।बे
नटे कले मानव
ु
ु
अिधकार संगठनह1को ूयोगको िनिमl माट सको िवकास “(Martus) गिरयो र यसले

माट स “(Martus)” ूयोगकताह1बाट सूचना ज<मा गन9 िविध लुकाइएको वा कुनै

लुकाइएको

काय

अनुूयोग

ूःतुत

गन

संल8न

गिरएको

छै न।िकनभने

माट स

“(Martus)” एउटा खुला ॐोत अनुूयोग हो,तपाईले ,यसको लािग हाॆो शद िलन

आवँयक हदै
ु न।हरे क संगठनले कोडलाई ःवत4ऽ 1पले ,यसले गन9 कायको छानिवन

गन स3छ, जुन हामीले भ4छौ ,यसले ,यो गद छ।

खुला ॐोत ूिविधको बारे धेरै जानकारी पाउनको लािग(open source initiative) खुला

ॐोत आर<भमा ॅमण गनुह
 ोस ् http://www.opensource.org.
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२. शुf गन`

तपाईले जुनसुकै क<Qयूटर जसमा िव4डोज “(Windows)”, <याक “(Mac)” संचालन
ूणाली वा िलन3स “(Linux)” चिलरहे कोमा माट सको “(Martus)” ःथापना र चलाउनु

स3नु ह4छ
जसले िन<न आवँयकताह1 पुरा गरे को ह4छ।हालको
ूणाली िसफािरश
ु
ु
बारे मा धेरै सूचना माट स “(Martus)” सXटवेयर डाउनलोडसँग संल8न जारी नोट
हे नह
ु ोस ् ( README_ne.txt )।

िवeडोज (Windows)


Windows 95 SE, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 2000, वा

Windows XP(गैर अंमेजीमा संःकरणमा Windows 2000 को संःकरणमा माऽै Sun

ले Java environment पिर ण गरे को Windows 2000 Professional हो।)
वा

मा



Windows NT, Windows 2000



Pentium १६६ MHz processor (३००MHz वा िछटो िसफािरश गिरएको)







Windows XP Professional

माट स

“(Martus)” ःथापना गन अिघ तपाईले Jयवःथापककै 1पमा ूवेश गनुप
 द छ।
५०MB हाड िड3स ठाउँ उपलध भएको

३२ MB RAM (६४MB वा बढी िसफािरश गिरएको)

माट स “(Martus)” सवरमा याकअप डे टा रा:लाई इ4टरनेटमा स<पक भएको।

यिद तपाईसँग इ4टरनेटमा स<पक नभएको ख$डमा “९छ. सवरमा बुलेिटन

पठाउन अ4य खाता स म गनुह
 ोस।्” हे नह
ु ोस ् ।

माट स “(Martus)”

सवरमा

बुलेिटनह1

पठाउनलाई

तपाईलाई

वेभमा

पहँु च

नरोिकएको पोट ह1 ९८७ र ९८८ अथवा पोट ८०र ४४३ आवँयक पछ ।यिद तपाई
माट स “(Martus)” फाइरवाल बाट भएर संचालन गरी रहनु भएको छ भने माऽ यो




एउटा िवषय हो।

CD साइभ (CD ःथापनाको लािग माऽ)

८०० x६००को िःबन िरजोलुशन “(resolution)” वा बढीको

Dयाक संचालन ूणाली (Mac OS)






<याक संचालन ९.२ वा बढी

Java Runtime वातावरण (JRE) संःकरण १.४.१_०१ वा बढी (Jaguar सँग
आउछ,

हालको

नयाँ

संःकरण

गन,http://www.apple.com/downloads/macosx/apple मा जानुहोस।्)

डाउनलोड

५० MB हाड िडःक ठाउँ उपलध
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माट स “(Martus)” सवरमा याकअप डे टा रा:लाई इ4टरनेटमा स<पक भएको।

यिद तपाईसँग इ4टरनेटमा स<पक नभएको ख$डमा “९छ. सवरमा बुलेिटन

पठाउन अ4य खाता स म गनुह
 ोस।्” हे नह
ु ोस ् ।

माट स सवरमा “(Martus Server)”

बुलेिटनह1 पठाउनलाई तपाईलाई वेभमा

उपलध नरोिकएको पोट ह1 ९८७ र ९८८ अथवा पोट ८०र ४४३ आवँयक

पछ ।यिद तपाई माट स “(Martus)” फाइरवाल बाट भएर संचालन गरी रहनु भएको




छ भने माऽ यो एउटा िवषय हो।

CD साइभ (CD ःथापनाको लािग माऽ)

८०० x६००को िःबन िरजोलुशन “(resolution)” वा बढीको

िलनgस (Linux)


Intel PentiumQलेटफम चिलरहे को िलन3स “(Linux)” kernel v. २.२.१२ र glibc



Java २ ःतिरय संःकरण (J2SE) Java Runtime Environment (JRE) १.४.१ वा







v. २.१.२-11 वा पिछको
मािथको

७५MB हाड िडःक ठाउँ उपलध

३२ MB RAM (६४MB वा बढी िसफािरश गिरएको)

माट स सवरमा “(Martus Server)”

याकअप डे टा रा:लाई इ4टरनेटमा स<पक

भएको । यिद तपाईसँग इ4टरनेटमा स<पक नभएको ख$डमा “९छ. सवरमा
बुलेिटन पठाउन अ4य खाता स म गनुह
 ोस।्” हे नह
ु ोस ् ।
माट स सवरमा “(Martus Server)”

बुलेिटनह1 पठाउनलाई तपाईलाई वेभमा

उपलध नरोकोएको पोट ह1 ९८७ र ९८८ अथवा पोट ८०र ४४३ आवँयक

पछ ।यिद तपाई माट स “(Martus)” फाइरवाल बाट भएर संचालन गरी रहनु भएको




छ भने माऽ यो एउटा िवषय हो।

CD Drive (CD ःथापनाको लािग माऽ)

कि<तमा १६ िवट रं ग 1पसँग KDE वा Gnome डे ःकटप िसफािरश गिरएको

२क. ःथापना भईरहे को

जाभा “(Java)” programming भाषाको ूयोगबाट माट स “(Martus)” लेिखएको िथयो र
माट स “(Martus)”

चलाउनको

पछ ।िव4डोज “(Windows)”

वातावरण

र

माट सको

िनिमl

ःथापनाको

कायबम

जाभा “(Java)”

लािग

“(Martus

दवै
ु

environment

जाभा “(Java)”

Program)”

माट सको

२

आवँयक
runtime

“(Martus)”

ःथापनाकता िनिमl तपाईको क<Qयूटरमा हनु
ु पछ , तपाईको क<Qयूटरको डे ःकटपमा
माट सको

“(Martus)” अनुूयोग सट कट पिन जोhछ।यिद तपाईले <याक “(Mac)”
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संचालन ूणाली वा िलन3स “(Linux)” ूयोग गरी रा:ु भएको छ भने तपाईको

क<Qयूटरमा पिहलेनै जाभा “(Java)” runtime वातावरण ःथािपत भएको हनु
पद छ,
ु
यिद ःथािपत भएको छै न भने माट सको “(Martus)” ःथापना गनु भ4दा पिहला

ःथापना गनुह
 ोस।्

तपाईले माट सको “(Martus)”
गन

स3नु

हने
ु छ।तपाईले

ःथापनाकता http://www.martus.org बाट डाउनलोड

ूयोग

गरीरा:ु

भएको

platform

अनुसार

तपाईले

ःथापनाकता डाउनलोड गन स3नु हने
ु छ वा एउटा ISO CD िचऽ जसमा िव4डोज
“(Windows)”, <याक संचालन ूणाली “(Mac Operating System)” र िलन3स

“(Linux)” ःथापनाकता समावेश भएको हनु
 ु 4छ
ु पद छ । ISO CD िचऽ डाउनलोड गनुह

भने तपाईले माट स “(Martus)” ःथािपत गनु अगाडी तपाईले CD मा ूितिलिप

बनाएकै हनु
ु पछ ।

नोट: धेरै जसो अनुूयोगह1मा तपाईले याकअप रा:ु भएको माट स “(Martus)”

फाइलह1को ूितिलिप बनाएर तपाईले सफलतापूवक
 माट सको “(Martus)” ःथापना गन
स3नु

ह4न।माट
सको
ु

गनुह
 ोस।्

“(Martus)”ःथापनाकताको

ूयोगबाट

अनुूयोगको

ःथापना

िवeडोजको “(Windows)” िनिमh माटसको “(Martus)” ःथापना

१. माट स “(Martus)” CD तपाईको CD-ROM Driveमा रा:ुस ् वा माट स“(Martus)”
 ोस ् र चलाउनुहोस।माट
सको
ःथापनाकताको डाउनलोड http://www.martus.org बाट गनुह
्
“(Martus)”

ःथापनाकता खोछ।

नोट: जब तपाईले माट सको “(Martus)”
“(Martus)”

CD ूवेश गराउनु ह4छ
यिद माट स
ु

ःथापनाकता आफसेआफ खुलेन भने डे ःकटपमा रहे को मेरो क<Qयूटरमा

“(My Computer)” दइ
 ोस ् तपाईको CD-ROM Drive मा नेिभगेट
ु पटक ि3लक गनुह

गनुह
 ोस ् र Setup.exe फाइलमा दइपटक
ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

२. सेटअप भाषामा छा4नुहोस ् र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु
३. माट स “(Martus)”

ि3लक गनुह
 ोस।्

ःथापना गन NSIS ःथापना िवजाड संवाद बाकसमा अकa

४. इजाजत पऽ स<झौता पBनुहोस ् र ,यसपिछ ःवीकार गन ह4छमा
ि3लक
ु

गनुह
 ोस।यिद
तपाईले इजाजत पऽ स<झौता ःवीकार गनु ह4न
भने ःथापनाकताले
्
ु

माट स“(Martus)” ःवीकार गद} न।
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५.

िव4डोजको “(Windows)”

शु1

सूचीमा

माट सको“(Martus)”

सट कट

तपाईले

ःथापना गन चाहनुहु 4छ िक हदै
 ोस।ःथापना
गनु ह4छ
भने ह4छ
्
ु न भने फैसला गनुह
ु
ु

मा ि3लक गनुह
 ोस ् र ःथापना गनु ह4न
भने हदै
 ोस।्
ु
ु नमा ि3लक गनुह

६. डे ःकटपमा माट सको“(Martus)” सट कट तपाईले ःथापना गन चाहनुहु 4छ िक हदै
ु न

भने फैसला गनुह
 ोस।ःथापना
गनु ह4छ
भने ह4छमा
ि3लक गनुह
 ोस ् र ःथापना गनु
्
ु
ु

ह4न
भने हदै
 ोस।्
ु
ु नमा ि3लक गनुह

नोट: यिद िव4डोजको “(Windows)” शु1 मेनु वा डे ःकटपमा माट सको “(Martus)”

सट कटमा संल8न गिरएको छ भने सबैजसो ूयोगकताह1लाई माट स “(Martus)”

चलाउन सिजलो ह4छ
ु ।तथािप यिद तपाई माट स सXटवेयरको “(Martus Software)”

उपिःथित कम माऽ दे खाउन चाहनु ह4छ
भने िव4डोजको “(Windows)” शु1 मेनु
ु

डे ःकटपमा ःथापना नगनुह
 ोस।तपाईको
जुनै छनौट गनु भएपिन माट स “(Martus)”
्

ःथापनाकताले जिहले पिन माट स “(Martus)” सट कट माट स िनद9 िशकामा जोhन
याउँ छ।

७. माट स अनुूयोग “(Martus)” र आवँयक जाभा “(Java)” फाइलह1 ःथापना गदा

ःथािपतकताले ,यसको वृि-को पिरणाम दे खाउँ छ।जब काय स<पादन गन तयार ह4छ
ु
सिकयोमा ि3लक गरी ःथापना पुरा गनुह
 ोस।्

नोट: तपाइले जाभा “(Java)” पिहलेनै ःथािपत गनु भएपिन माट सले “(Martus)”

आXनै जाभा “(Java)” २ runtime वातावरण ःथािपत गद छ।माट सको “(Martus)”
ःथापनाले जाभाको “(Java)” पुरानो संःकरणमा पिरवतन हदै
ु न।

Dयाक संचालन ूणालीको “(Mac Operating System)” िनिमh माटसको “(Martus)”

ःथापना

१.माट सको “(Martus)”

CD

तपाईको

CD-ROM

driveमा

िछराउनुहोस ् अथवा

माट सको “(Martus)” ःथापनाकता http://www.martus.org बाट डाउनलोड गनुह
 ोस ् र
दईपटक
ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

नोट: पुरा साईजको CD ह1 माऽ CD driveमा ूयोग गनुह
 ोस।् जसमा मेकािनकल शे

“(mechanical tray)”

िवनाको

slot

ह4छ
ु ,

CD-ROM

मेकािनकल शे “(mechanical tray)” सँग ूयोग गनुह
 ोस।्

drive mini-CDs

माऽ

२. माट सको “(Martus)”माहक फोडर खोनुहोस ् र ,यसपिछ LibExt फोडर

खोनुहोस।्
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३. LibExt फोडर िभऽ /Library/Java/Extensions फोडर तपाईको हाड साइभमा सबै

फाइलको ूितिलिप बनाउनुहोस।्

४. हाड साइभको मा माट सको “(Martus)”नयाँ फोडर सृजना गनुह
 ोस ्
( /Library/Java/Martus )।
५.

तपाईको

माट स“(Martus)”

हाड

साइभमा

फोडरमा

माट स
सबै

“(Martus)”
फाइल

र

गनुह
 ोस।्(माट सको“(Martus)” माहक फोडरमा)

फोडर

िभऽबाट

फोडरह1

नयाँ

ूितिलिप

६. तपाईको डे ःकटप वा अकa फोडरको िनिमl Martus.jar फाइलको एउटा अकa

नामबाट तपाईले एउटा चाहनुहु 4छ भने सृजना गनुह
 ोस।्

िलनgसमा “(Linux)” माटस“(Martus)” ःथापना गनको लािग

१. यिद तपाईसँग जाभाको “(Java)” संःकरण १.४.१_०३ वा पिछको पिहलेनै छ भने

हे नह
ु ोस ्।

“(जाभा - संःकरण)”

java -version

यिद यसले पुरानो संःकरणको जाभा “(Java)” दे खाउँ छ भने वा संःकरणको कुनै

जानकारी िददै न तर तपाई जाभा “(Java)” ःथापना गरे कोमा राॆोसँग िनि;त हनु
ु हु 4छ
भने ,यसपिछ LinuxJavaInstall.txt सँगै जाने फाइलमा भेिटने PATH समािव
भएको कोड चलाउनुहोस।्

यिद तपाईसँग हालको संःकरणको जाभा “(Java)” ःथािपत छै न भने ,यसपिछ माट स

“(Martus)”

CD

बाट

Sun

http://java.sun.com/j2se/downloads.html

Java

बाट

"(Linux self-extracting file)" डाउनलोड गनुह
 ोस।्

ःथापना

“िलन3सको

आफै

गनुह
 ोस ्

खु◌्ने

अथवा

फाइल”

CD बाट जाभा “(Java)” ःथापना सरल गनको लािग हामीले ले: उपलध गराएका
छc।जुन

िलन3सको “(Linux)”

धेरैजसो

संःकरणमा

काम

गन}पछ ।जाभा “(Java)”

ःथापना गनको लिग LinuxJavaInstall.txt फाइल सँगै जाने फाइलमा िनद9 शनह1को
कायबमको ौृखलालाई चलाउनु माऽ होस ् जुन ले:े आदे श
bash LinuxJavaInstall.txt
बाट ःवत: भएको हन
ु स3छ।
२. तपाईको हाड िड3सको /lib/ext/ डाइरे 3टरीको िभऽ /LibExt/ िभऽ सबै फाइलह1मा

ूितिलिप बनाउनुहोस।्
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३. तपाईको हाड िड3सको ~/Martus/ िभऽ नयाँ डाइरे 3टरी सृजना गनुह
 ोस।्

४. ःथापना CD को Martus/ डाइरे 3टरीको सबै फाइलह1 ~/Martus/ डाइरे 3टरी िभऽ
ूितिलिप बनाउनुहोस।्

५. यिद आवँयकता पयa भने माट स “(Martus)” चलाउनलाई एउटा लेखन सृजना
गनुह
 ोस।माट
स कायबम “(Martus Program)” चलाउनलाई
्
java -jar ~/Martus/Martus.jar
ले:ुहोस।्
२ख. ःथापना र@ गनु

िव4डोजमा “(Windows)”

तपाईको

माट स “(Martus)”

बुलेिटनह1

वा

खाता

डे टा

नमेिटकन माट सको “(Martus)” ःथापना रk गनलाई Start > Programs > Martus >

Martus Uninstall छनौट गनुह
 ोस ् (यिद तपाईले तपाईको शु1 मेनुमा िछटो छिरटो
रोनु भएको िथयो भने), Martus\bin िनद9 िशका िभऽ uninst.exe फाइललाई दईचोटी
ु
ि3लक

गनुह
 ोस ् अथवा

कायबम हटाउनुहोस।्

िव4डोजमा

“(Windows)”control panel

को

Add/Remove

१. Settings छा4नुहोस ् > Start menu बाट Control Panel

२. Add/Remove कायबम ूितमा दइचोटी
ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

३. अनुूयोगह1को सूचीबाट माट सलाई “(Martus)”

छा4नुहोस।्

४. Add/Remove मा ि3लक गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ चालु िःबन िनद9 शनह1 अनुसार
गनुह
 ोस।्

तपाईले माट सको “(Martus)”

बुलेिटनह1 वा खाता डे टा नमेिटकन नै <याक संचालन

ूणाली “(Mac Operating System)”वा िलन3समा “(Linux)” माट स “(Martus)”
रk गन माट सको “(Martus)”
मे_नुहोस।्
यिद

तपाई

आXनो

बुलेिटनह1

ःथापना

फोडर िभऽको Martus.jar फाइल र lib डाइरे 3टरी
र

कुTजी

फाइल

मे_न

चाहनुहु 4छ

तर

माट स

“(Martus)” अनुूयोग रा: चाहनुहु 4छ भने उपकरणह1 > मेरो डे टा मे_नुहोस ् छनौट
गनुह
 ोस।बढी
जानकारी लािग “७. तपाईको समचारह1 र खाता जानकारी
्
हे नह
ु ोस।्

माट स “(Martus)”

मे_नुहोस ्”

बुलेिटनह1 र कि4फगरे सन डे टा, ,यसैगरी माट स “(Martus)”

अनुूयोग हटाउन चाहनुहु 4छ भने उपकरणह1 > सबै डे टा मे_नुहोस ् र माट स

“(Martus)”

हटानुहोस ् छनौट गनुह
 ोस।यो
िवशेषताले सबै खाताह1को जानकारी
्
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क<Qयूटरबाट हटाउँ छ,तपाईको

माऽ

है न र संकटकािलन अवःथामा

माऽ

ूयोग

गिरएको हनु
ु ोस ् “८. अनुूयोग सिहत माट सका
ु पछ ।बढी जानकारीको लािग हे नह
“(Martus)” सबै डे टा हटाउनुहोस ्”।

जब तपाईले सबै डे टा मे_नुहोस ् र माट स“(Martus)”
माट स “(Martus)”

हटाउनुहोस ् िनद9 शन ूयोग गरी

फाइलह1 हटाउनु ह4छ
ु , माट सले “(Martus)” यःतो तिरकाले

फाइलह1 मे_दछ िक ,यसले आफैले माऽ फाइलह1 मेटेको भ4दा ितिनह1लाई पून:
ूा( गनलाई बढी गा॑ो बनाउँ छ।यपी सबै माट स “(Martus)”
िक भिन ूमािणत गनलाई, माट स “(Martus)”
“(Windows)”

मा)र

फाइलह1 र फोडरह1

ःथापनाको

बेलामा

तपाईले

जानकारीह1 ह_यो

अनुूयोगमा (C:\Martus िव4डोज
ूितिलिप

गनुभ
 एको

कुनैपिन

(<याक संचालन ूणाली वा िलन3स) “(Mac Operating

System or Linux)” खोजी गनुह
 ोस।यिद
ियिनह1 म]य कुनैपिन फोडरह1 वा
्

फाइलह1 बाँकी छन ् भने ितनीह1लाई मे_नुहोस ् र ,यसपिछ Trash वा Recycling Bin

खाली गनुह
 ोस।्

नोट: ूािविधकह1 जसलाई क<Qयूटरको हाड साईभमा पहँु च ूा( छ -ारा मेिटएको

उपयोगकताको डे टा अझै पिन ूा( हनस3छ।यपी
माट सले “(Martus)”
ु

यःतो

तिरकाले मे_छकी यसलाई ूा( गन गा॑ो ह4छ।अितिरI
1पले सबै बुलेिटन डे टा
ु
लेखलाई संकेटमा पिरवतन गिरएकोले, तपाईको पासवड सुरि त र बिलयो ह4छ
र
ु

गोQय रह4छ।,यहाँ िड3स उपयोगताह1 उपलध छन ् ,यसले पूण1
 पले उपयोगकताको

डे टा यःतो तिरकाले मे_ने छ िक ,यसले कुनै पिन जानकारीह1को पून: ूा(ीलाई
रो3छ।

२ग. माटस “(Martus)” अनुूयोग अiाविiक

बेनेटेकले “(Benetech)” माट स “(Martus)” अनुूयोगको सुधार लगातार गिररहे को छ

।एकदमै नयाँ सँःकरणको लागी http://www.martus.org

मा हे नुह
 ोस र md5sum

ूोमामको ूयोग गरी डाउनलोड गरे को सXटवेयर लाई ूमािणत गन वेभ साइटमा
िनद9 शनह1 पालन गनुह
 ोस ्।

भिवँयमा बेनेटेकले “(Benetech)” िवतरण गनको लािग अाविकको सँःकरणको

martus.jar फाइलको छनौट

गन

स3छ।तपाईले

कुनैपिन

martus.jar फाईल

जुन

तपाईलाई बे8लै पठाईएको ह4छ
,यस फाईलको ूामािणIामा तपाOले पालना गन
ु

िदइएको तिरकाह1 ूयोग गरी ूमािणत नगरे स<म िवfास गनु हदै
ु न।कुनैपिन अ4य

मा]यमबाट तपाईलाई ूा( वैकिपक ूमािणकरण तरीकालाई िबfास नगनुह
 ोस ।
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एउटा वाःतिवक माट स “(Martus)” CDमा ूा(हने
ु ूामािणकरण ूोमाम माऽ ूयोग

गनुह
 ोस।्तलका िनद9 शनह1ले ूामािणकरण ूोमाम माट स “(Martus)” CDको “Verify”
िनद9 िशका िभऽ छ भ4ने मा4छ। यिद तपाOले ूामािणकरण ूोमाम Floppy वा हाड

िडःक िभऽ रा:ु भएको छ भने तपाOले िनद9 शनह1लाई ,यसै अनुसार पिरवतन गनु

पन9 ह4छ
।
ु

*िवeडोजमा (Windows)

MS-DOS ूो<पट “(prompt)” िव4डोज खोनुहोस ् र िन<निलिखत तीन हरफह1

तपाOको CD-ROM साइभ “(drive)” लाई “d” अ रले ूितःथापन गरे र ,यसपछी
तपाOले ूमािणकरण गन ला8नु भएको .jar फाईलको पथ ले:ुहोस ् ।
d:
cd \verify
ven d:\मागबाट-फाईलमा\martus.jar

अथवा, शु1को मेनुबाट Run छनोट गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ

d:\verify\ven d:\मागबाट-फाईलमा\martus.jar ले:ुहोस ्

(जहाँ “d” तपाOको िसडीरोम लाई िदइएको अ र हो र मागबाट-फाईलमा “(path-to-

file)” तपाOले ूमािणकरण गन ला8नुभएको .jar फाईलको पथ हो) ।

यिद यो हरफ माट स जार जु गन9“(Martus JAR verified.)” तपाOको िःबनमा
दे िख4छ भने .jar फाईल वैध हो ।

*Dयाक सeचालन ूणालीमा (Mac Operating System)

नयाँ .jar फाईललाई तपाOको हाड साइभमा अविःथत माट स “(Martus)” फोडर िभऽ
रा:ुहोस ् र ,यसपिछ ूामािणकरण चलाउनुहोस ् :

क<Qयुटर

Terminal (शाखा)

अनुूयोग

िव4डोज खोनुहोस ् र

,यसपिछ

िन<न

िनद9 शनह1 ले:ुहोस ् :
cd /Volumes
ls
cd Martus (,यसपिछ फोडर नाम ःवत: - सकाउन _याब कTजीमा िहकाउनुहोस ्)
cd Verify
java -cp . JarVerifier /Library/Java/Martus/Martus.jar

यिद यो हरफ माट स जार जु गन9 “(Martus JAR verified.)” तपाOको िःबनमा

दे िख4छ भने .jar फाईल वैध हो ।
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*िलनgसमा (Linux)

नयाँ .jar फाईललाई

अविःथत ~/Martus/ डाइरे 3टरी िभऽ रा:ुहोस ् र ,यसपिछ

ूामािणकरण चलाउनुहोस ् ।िय िन<न सँकेतलाई िनद9 शन ले:े ठाउँ मा टाँःन सिक4

bash अथवा sh shell (य-िप तपाOलाई mount िनद9 शन चलाउन 'root' मा हन
ु

आवँयक हन
ु स3):

mount=/mnt/cdrom
[ -d $mount ] || mount=/cdrom
# for Debian and etc
[ -d $mount/[vV]erify ] || mount -r $mount
cd $mount/[vV]erify && java JarVerifier ~/Martus/Martus.jar
यिद यो पंिI माट स जार जु गन9 “(Martus JAR verified.)”तपाOको िःबनमा

दे िख4छ भने .jar फाईल वैध हो ।

यिद तपाOले “ bash: java: “,यही फाइल वा डाइर3टरी होइन” “(No such file or

directory)” दे :भ
ु यो भने ,यसपिछ तपाOले जाभाको िवन “(Java's 'bin')” िनद9 िशका

तपाOको पथमा “(PATH)” थQन आवँयक पछ : िलन3सको “(Linux)” ःथापना
ूकृ याको पिहलो बम हे नह
ु ोस ् ।

यिद तपाOले “क ा जार जु गन9ले ऽुिट लोड गिररो:नराॆो ूमुख संःकरण न<बर

“(Error loading class JarVerifier: Bad major version number)” दे :भ
ु यो भने ,यसपिछ
तपाOलाई जाभाको“(Java)”

नयाँ सँःकरण ःथापना गन आवँयक पछ ,अथवा

पिछलो सँःकरणको जाभा “(Java)” पिहले नै तपाOको पथमा “(PATH)” रा:ुहोस ् :

िलन3सको“(Linux)”

ःथापना ूकृ याको पिहलो बम हे नह
ु ोस ् ।

२घ. तपाईको खाताको िनमाण
तपाOले माट सको “(Martus)” ूयोग गन स3नु भ4दा अगािड, तपाOले एउटा खाता
सृजना

गन

क<Qयुटरमा

आवँयक

बहखाताह1
ु

माट स“(Martus)”

ह4
ु

र

तपाOको

अिःत,वमा

िनद9 िशका

रहन

िभऽ

स<पक

सूचना

स3छन ् ।पिहलो

माट सको“(Martus)”उपिनद9 िशका िभऽ ह4छन
् ।
ु

ह4
ु

बनाउनु

पछ

उपयोगकताको

;अितिरI

।एउटा

खाता

खाताह1

जब तपाOले आXनो खाता सेट ह4छ
ु , तपाOले एउटा ूयोगकताकोनाम र पासवड

बनाउनु ह4छ
। तपाOले स<झन स3ने पासवड ूयोग गनुह
 ोस ् ।यिद तपाOले तपाOको
ु

ूयोगकताकोनाम र पासवड िबसनुभयो भने, तपाOलाई माट समा“(Martus)”भएको

तपाOको कुनैपिन बुलेिटन पहँु च हने
ु छै न ् ।तपाOको पासवड गोQय रा: अितरीI
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सावधानी अपनाउनुहोस ् । तपाOको पासवड ले माट सिभऽ “(Martus)”तपाOले सृजना

गनुभ
 एको सवै बुलेिटनह1मा पहँु च ूदान गद  र तपाOलाई नयाँ बुलेिटनह1 सृजना

गन िद4 । ई-मेलबाट आXनो पासवड किहले पिन नपठाउनुहोस ् वा फोनबाट

कसैलाई पिन पासवड नभ4नुहोस ् िकन भने िय सTचारका साधनह1 सुरि त नहन
ु

स3छन ् ।

१.माट स“(Martus)”शु1 गनुह
 ोस ् ।माट स “(Martus)”ःवागत बाकसमा ह4छ
ि3लक
ु
गनुह
 ोस ् ।माट स“(Martus)” स<वाद बाकस खु ।


िव4डोजमा “(Windows)” माट स“(Martus)” सु1 गन start छनोट गनुह
 ोस ् Start

> Programs > Martus > Martus, डे ःकटपमा भएको माट सको“(Martus)” िछटो

छिरतोमा वा माट स“(Martus)” िनद9 िशका िभऽकोमा दई
 ोस ्
ु पटक ि3लक गनुह



वा Start > Run छनोट गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ िन<न शद ले:ुहोस ्
C:\Martus\bin\javaw.exe -jar C:\Martus\Martus.jar.
<याक सTचालन ूणालीमा “(Mac Operating System)” माट स “(Martus)” सु1
गनलाई /Library/Java/Martus फोडर को
ि3लक



गनुह
 ोस ् वा

तपाOले

आफ

एक

Martus.jar फाईललाई
अकa

Martus.jar को उपनाममा दईपटक
ि3लक गनुह
 ोस ् ।
ु

सृजना

दईपटक
ु

गनुभ
 एकोछ

भने

िलन3समा”(Linux)” माट स“(Martus)” सु1 गनलाई तपाOले सृजना गनुभ
 एको
िःबQट चलाउनुहोस ् वा java -jar ~/Martus/Martus.jar. ले:ुहोस ् ।

२. यिद अ4य खाताह1 पिहलेनै तपाOको क<Qयुटरमा अविःथत छन ् भने साइन ईन

बाकसमा नयाँखाता टै ब मा ि3लक गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ ह4छ
ि3लक गनुह
 ोस ् ।यिद
ु
,यहाँ कुनै पिन खाता अिःत,वमा छै नन ् भने माट सले “(Martus)” तपाOलाई नयाँ

खाता खोने वा याकअप कुTजी फाईलबाट खाता पूवावःथा गन9 भिन सो]नेछ ।
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३. सप डाउन मेनुबाट िभिऽूवेश स<वाद बाकसमा एउटा भाषा छनोट गनुह
 ोस ् ।

४. एउटा ूयोगकताको नाम ले:ुहोस ् ।यसमा अ रह1,अंकह1, िवराम िच4हह1

तथा खाली ठाँउह1 समावेश हनस3छन
् ।हामी तपाOलाई ८ दे िख ५० िवचमा अ रह1
ु

भएको एउटा ूयोगकतानाम सृजना गन िसफािरश गद छ र non-ascii अ रह1 ूवेश
गराउने बदलामा

Alt + NumberPad तरीका ूयोग गन िसफािरस गद छ ।एउटा

ूयोगकतानाम छनौट गनुह
 ोस जुन तपाOलाई स<झन सिजलो हने
ु छ र याद रा:ुहोस
तपाO

कसरी

यसलाई

यिIगतकरण

गनुह
 ु 4छ

ूयोगकतानामह1 केश स<वेदनिशल ह4छन
् ।
ु

िकन

भने

माट सको “(Martus)”

५. पासवड ले:लाई ,यसमा ८ दे िख ५० िवचमा 3यरे 3टर ह4छन
िःबनमा भएको
ु

 ोस ् (,यहाँ पासवड फाँटमा कसर हँु दैन र
िकवोड मा 3यरे 3टरह1 मािथ ि3लक गनुह
तपाOले ,यसमा ि3लक गनु पद} न)एउटा पासवड छनौट गनुह
 ोस ् जुन तपाOले स<झन

स3नुहु 4छ,तर अ1 कसैलाई यो अ4दाज गन गा॑ो होस ् ।यिद तपाjले तपाjको
उपयोगकतानाम अथवा पासवड िवसनु भयो भने यहाँ तपाईको लािग ,तपाjले

सृजना गनु भएको िनिज बुलेिटनह5 अथवा तपाjको कDbयुटरमा भएको कुनै पिन

डाटा ूाU गन` माkयम हने
ु छैन।् पासवड लाई बिढ सुरि त बनाउन अ रह1,अँकह1

तथा िवराम िच4हह1को िमौण ूयोग गनुह
 ोस ् । माट सको“(Martus)” पासवड ह1
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केश सँवेदनिशल ह4छन
् ।सुरि त र उपयोिग पासवड सृजना गन मागदशनको लािग
ु

“२ङ. पासवड को छनौट हे नुह
 ोस ्” ।

नोट:यिद तपाO क<Qयुटरको िकवोड को ूयोग गरे र पासवड ले: मन पराउनुहु 4छ

भने पिरवतन गनलाई िनयिमत िकवोड को ूयोग ःवीचमा ि3लक गनुह
 ोस ् ।यिद

तपाOले

िःबनको िकवोड को ूयोग भ4दा क<Qयुटरको िकवोड ारा यिद यसलाई

ले:ु ह4छ
भने तपाOको पासवड कम सुरि त हन
ु
ु स3छ िकन भने गैरआिधकािरक
यिIह1ले

उपकरण

अथवा

ूोमाम

ःथापना

गरे को

हनस3छ
ु

,यसले

तपाOको

िकवोड को अ रह1को िःनफ लाई अिभलेख रा: ता4न स3छ।यिद िकवोड को ूयोग
गन9 हो भने हामी non-ascii अ रह1 ूवेश गराउने बदलामा
तरीका ूयोग गन िसफािरस गद छ ।

Alt + NumberPad

६. ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस ् । िभिऽ ूवेश िःबन एक सेके$डमा दे खा पाछ ।
ु

७. ितनीह1लाई िनि;त गन ,यही ूयोगकतानाम र पासवड हानुहोस ् र ह4छ
मा
ु
ि3लक गनुह
 ोस ् ।
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८. यिद तपाO स<पक सूचना िदन चाहनुहु 4छ भने,यसलाई अिहलेनै ूिव गनुह
 ोस ्

।(माट सको“(Martus)”

स<पक सुचना बनाउने स<वाद बाकस दे खा पन लाई केिह

सेके$ड ला8न स3)।यिद तपाOले लेखक र सँगठनको बारे मा केिह पिन ूिव गनु
भएन भने माट सले“(Martus)” ू,येक समय तपाOले अनुूयोग शु1 गदा सूचनाको
लािग सो]ने छ ।

तपाOले सृजना गन9 हरे क बुलेिटनमा

लेखक र सँगठनको सुचना दे खापछ

।भिवँयमा सावजिनक बुलेिटन डे टा (,यो, डे टा जसलाई िवषेश गरे र िनिज भिन
छाप

लगाइएको

हँु दैन)

अनुस4धानकता,

छापाखाना

र

जनतालाई

माट सको

“(Martus Search Engine)” खोिजय4ऽको मा]यमबाट उपलध हने
ु छ ।यो स<पक
सूचनाले

कसैलाई

पिन

तपाOको

बुलेिटनको

बारे मा

बिढ

जानकारीको

लािग

तपाOसँग वा सँगठनसँग सो]न मा]यम िद4छ (यिद तपाO तपाOको बुलेिटन डे टा
सावजिनक1पमा उपलध गराउन चाहनु ह4न
भने, तपाOले आXनो सबै डे टालाई
ु

िनिज बनाउने छनौट गन स3नु ह4छ
ु )

लेखकको लािग, तपाOको नाम अथवा तपाOको सँगठनको नाम तपाOले ूःतुत

गनु भएको सूचनाह1को ौोतको 1पमा हानुहोस ् ।तपाOको संगठनको नाम, ईमेल

ठे गाना,

वेभपेज

ठे गाना
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,फोन

न<बर

र

पऽाचार

ठे गाना

हानुहोस ्
२२

मािनसह1ले तपाO

अथवा तपाOको सँगठनलाई स<पक गन पाउँ छ।कुनै पिन

तपाOले हानुभएको स<पक सूचना सावजिनक ब4नेछ ।सवै फाँटह1 ऐिछक
छन, वा तपाOले कापिनक नाम ूयोग गन स3नु हु4छ अथवा तपाई आXनो
नाम सावजिनक1पले उपलध गराउन चाहनु ह4न
भने तपाOको संगठनको सूचना
ु
माऽ पिन िदन स3नुहु 4छ ।
माट सले“(Martus)”

तपाOलाई

स<पक

सूचना

माट स “(Martus)”

सवरमा

पठाउनलाई सो]नेछ । माट स“(Martus)” सवरमा पठाइएको सावजिनक बुलेिटनको
स<पक सूचना पिन माट स “(Martus Search Engine)” ूकािशत हने
ु छ जुन
सावजिनक1पले पहँु च हुनेछ ।यिद तपाO आXनो स<पक सूचना माट स“(Martus)”

सवरमा पठाउन चाहनु ह4छ
भने,जहाँ यो जोसुकै लाई पहँु च हने
ु
ु छ जो सँग

माट स “(Martus Search Engine)” पहँु च हु4छ, ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्यिद
ु
तपाO आXनो स<पक सूचना गोQय रा: चाहनु ह4छ
भने हँु दैनमा ि3लक गनुह
 ोस
ु
।

यिद तपाOले लेखक र संगठन खािल छोडनु भयो भने स<पक सूचना स<वाद
बाकस हरे क पटक तपाईले माट स“(Martus)” शु1 गदा दे खा पन9छ ।यिद तपाO
स<पक सूचना पिछ पिरवतन गन चाहनुहु 4छ भने िवकप > स<पक सूचना

छनौट गनुह
 ोस ् ।

नोट: जब तपाO माट सलाई“(Martus)” एउटा खाता सृजना गरे र ब4द गनुह
 ु 4छ
तपाOलाई

तपाOको

कुTजी

फाईल

याकअप

रा:

भिननेछ

।यिद

तपाँईको

क<Qयुटर काम नगन9 भयो वा चोरी भयो भने तपाOलाई अकa क<Qयुटरबाट

माट स“(Martus)”
फाईलको

सवर मा

आवँयIा

भएको

पछ ।माट सले

तपाँईको

िनिज

“(Martus)”हरे क

बुलेिटन
पटक

पाउनलाई

तपाOले

कुTजी

अनुूयोग

चलाउँ दा तपाOलाई कुTजी फाईल याकअप नराखे स<म कुTजी फाईल याकअप
रा: भ4नेछ।बिढ जानकारीको लागी हे नह
ु ोस “९ख. तपाईको कुTजी को याकअप”

२ङ. पासवडको छनौट

तपाOको डे टा सुरि त रा:लाई तपाOलाई पासवड को ूयोग गन आवँयक पछ जुन

सिजलै पlा लगाउन वा अ4दाज गन सिक4दै न ् ।िन<न तरीकाको ूयोग पासवड को

िवकासको लािग गनुह
 ोस जुन तपाO िवfासका साथ ूयोग गन स3नुहु 4छ र जुन

तपाO

स<झन

स3नुहु 4छ

।तपाईनै

एउटा

यिI

हनु
ु हु 4छ

जो

तपाईको

पासवड

जा4दछ;यिद तपाOले आXनो पासवड िबसनुभयो भने, तपाOले माट समा “(Martus)”

भएको तपाOको िनिज डे टा ूा(गन स3नुहु 4न ् ।
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तपाOको ूयोगकतानाम ूयोग नगनुह
 ोस ् ।

एउटा िसगो शदसुचीको शदको ूयोग नगनुह
 ोस ् ।

हामी िसफारीश गद छ िक तपाO कि<तमा १५ 3यारे 3टर ूयोग गनुह
 ोस ् ।
वणमाला

अ रह1,अकह1

र

सिमौणको ूयोग गनुह
 ोस ् ।

िवशेष

अ रह1

!@#$%^&*)को

(जःतै



ू
ठलो
खालको (3यािपटल) र सानो खालको 3यारे 3टरह1को सिमौणको ूयोग



यिद तपाOले तपाOको पासवड को िटपोट िलनुपछ भने यसलाई माट स “(Martus)”



गनुह
 ोस ् ।

ःथापना दे िख बािहर सुरि त फाँटमा रा:ुहोस ् ।
आXनो

लािग

स<झाउने

कथनको

सृजना

गनुह
 ोस

र

यसलाई

कतै

सुरि त

रा:ुहोस ् (याद रा:ुहोस िक यिद तपाOको स<झाउने कथन तपाOको मेमोरीमा
चछ भने यसले अ1 कसैले तपाOको पासवड पlा लगाउन कोिशश गरे को भ4ने





ूमाण पिन िद4)

स<झन स3ने पासवड को ूयोग गनुह
 ोस ् (तपाईको लािग अथपुणह
 ु ने अ रह1को

ूयोग गनुह
 ोस ्।)

नयाँ पासवड ह1 छनौटको लािग सिजलो तरीका िवकास गनुह
 ोस ् ।

तपाOको पासवड

पिरवतन गनुह
 ोस ् यिद तपाOले तपाईकोको खाता स<झौता

भएको िथयो भ4ने महशुश गनुह
 ु 4छ भने ।जानकारीको लागी “९ज. तपाईको
ूयोगकता नाम अथवा पासवड पिरवतन।”

२च. सवर सDपक सेिटEग

क<Qयुटर नःट वा चोरी भएको ख$डमा तपाOको बुलेिटन तपाOलाई ूा( हने
ु छ भिन
िनि;4त

हनलाई
ु

माट स“(Martus)”

ितिनह1लाई

सवर

एउटा

माट स

क<Qयुटर

“(Martus)”

सवर

हो

सवरमा

,यसले

पठाउनुहोस।्

गुि(करण

गिरएको

बुलेिटनलाई िःवकार गन9, ितिनह1लाई सुरि त याकअप रा:े र सुचनाह1लाई
नःटहन
ु

बाट

संर ण

माट स“(Martus)”
ू,य

गन

सवरह1

ितनीह1लाई

नाफारिहत

िविवध

ठाउँ ह1मा

सँःथाह1बाट

रा:े

सTचािलत

काम

छन

गछ

।

(Benetech

माट स“(Martus)” सवर सTचालन गद} न) ।यिद तपाईको सँगठनको कुनै एक

माट स“(Martus)” सवर होःट सँग स<ब4ध छै न भने सवर होःटह1को सुची हे न
यसमा जानुहोस http://www.martus.org

सवरमा बुलेिटनह1 पठाउदा तपाOलाई ितनीह1 अ1सँग जो सँग पहँु च छ जःतै
तपाOको सँगठनको ूमुख कायालय सँग साझेदारी गन पिन िद4छ ।भिवँयमा
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छापाखाना र अ4य सावजिनक सदःयह1लाई तपाईको सावजिनक बुलेिटनह1 ूा(
हनस3छ।
ु

यिद तपाO सवरसँग स<पिकत हनु
ु हु 4छ भने माट सले“(Martus)” ःवत: मःयौदा

बुलेिटनह1लाई याकअप रा6दछ जब तपाईले ितिनह1लाई बचत गनुह
 ु 4छ ।यिप
मःयौदा बुलेिटनह1लाई िनिज डे टा सरह मािन4छ र तपाईलाई माऽ उपलJध ह4छ
र
ु

तपाOको

ूमुख

कायालयह1लाई,

यिद

तपाOले

उपयोगकताह1लाई िःवकृ ती िदनुभएको छ भने ।

ूमुख

कायालयह1को

खाताको

जब तपाईले एउटा बुलेिटन पुरागनु ह4छ
र यसलाई बचत गनुह
 ु 4छ, यो सुरि त
ु
ब4छ िकन भने यो फेरी किहलै स<पादन हन
ु स3दै न ।बुलेिटनमा सावजिनक डे टा

जोसुकैलाई पहँु च ह4छ
जो सँग सवरमा पहँु च छ; िनिज डे टा तपाईलाई माऽ पहँु च
ु
ह4छ
र तपाOको ूमुख कायालयह1लाई, यिद तपाOले ूमुख कायालयह1को खाताको
ु

उपयोगकताह1लाई िःवकृ ती िदनुभएको छ भने ।

तपाईले बुलेिटनह1 पठाउनुभ4दा वा ितनीह1लाई सवरबाट पून:पूित गनु अिघ तपाईले

माट समा“(Martus)” सवर िच4नु आवँयक पछ ।तपाईलाई सवरको IP (पी) ठे गाना,

सवरको सावजिनक पिरचय सँकेत र जाद ु शद जा4न आवँयक पछ ।सामा4यतया

तपाईले िय जानकारी िसधै सँगठनबाटै ूा( गनुह
 ु नेछ जसले सवर सTचालन गरे को

ह4छ
।
ु

सवर कि<फगरको लागी

१.सवर रोनुहोस > माट स सवर“(Martus Server)” छनौट गनुह
 ोस ् ।

२.तपाईको ूयोगकतानाम र पासवड भनेको बेला हानुहोस ्।

३.सवरको लािग IP (पी) ठे गाना हानुहोस।

४.सवरको सावजिनक पिरचय सँकेत हानुहोस र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस ।
ु

५. यिद सवरको अनु1पता कथन तपाईको आवँयIा अनुसारको िमने छ भने

सवरको अनु1पता खबर दे खा पछ िःवकार ि3लक गनुह
 ोस ।यिद सवर तपाOको

आवँयIासँग मेल खाँदैन भने अिःवकार ि3लक गनुह
 ोस र ,यसपिछ अकa िभ4नै

सवर छनौट गनुह
 ोस ् ।

माट स (Martus) २.०.१ ूयोगकता मागदशक

२५

नोट: सवर अनु1पता मागदशनह1 http://www.martus.org

, को “Download Martus

Server” शाखामा उपलध छ। आवँयकता अनुसार िमने सवरह1 सुरि त हने
ु िवfास
गिर4छ;

सवर

अनु1पता

मागदशन

दे िख

फरक

पन9

सवर

कम

सुरि त

हन
ु

स3छ।यिद तपाईसँग सवर तपाईको आवँयकता पुरा गछ िक भ4ने ू छ भने,

तपाईको संगठनमा माट स“(Martus)” ूयोग गनको लािग िनितह1 िनधारण गन9

JयिIलाई सो]नुहोस ् अथवा info@martus.org मा खबर पठाउनुहोस।्

६. सवरमा बुलेिटनह1 पठाउने िःवकृ त ूा( गनको लािग जादिय
शद ले:ुहोस ् र
ु

,यसपिछ ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

नोट: जादिय
शद केश संवेदनशील हुदैन र खाली ठाउँ लाई वाःता नगनुह
 ोस ्,
ु

,यसैले यसलाई हवह
ु ु तपाईलाई िदए जःतै“Magic word” ले:लाई िनि;त हनु
ु होस ्,
तपाईले “magic word” or “MagicWord” पिन टाइप गन स3नु ह4छ।
ु

७. संवाद बाकसमा ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस ्, ,यसैले तपाईको सवरसँगको स<पक
ु

िनि;त गछ ।

माट सले“(Martus)” सवरको जानकारीह1 ज<मा गछ , ,यसैले तपाईले अनुूयोगको

पून:ःथापन नगरे स<म यसलाई फेिर हान आवँयक पद} न अथवा अकa सवरमा

बुलेिटनह1 पठाउन माट सलाई“(Martus)” कि4फगर गन आवँयक पछ ।
सवरको

सेिटग

पिरवतन

गनलाई

सवर

>

माट स“(Martus)”

सवर

गनुह
 ोस।छा4नु
होस ् र ,यसपिछ नयाँ सवरको लािग जानकारीह1 हानुहोस।्
्

छनौट

वे8लै सवरमा स<पक नगरीकन माट स“(Martus)” सवरमा तपाईको स<पक हटाउन
सवर > माट स“(Martus)” सवर हटाउनुहोस ् छा4नुहोस।्

नोट: सवर छनौट गिरसकेपिछ माट सले“(Martus)” हरे क चोटी तपाईले सXटवेयर

चलाउँ दा सवर ूा( गन कोिशश गन9छ।सवरले तपाईको खाताको वा अ4य मह,वपूण

जानकारीको अवःथाको बारे मा खबर िदन स3ने छ।
२छ. तपाईको ूाथिम0ाह5 सेिटEग

तपाईले माट सलाई “(Martus)”आXनो ूाथिमकता िदएको भाषा र िमित ःव1पको

लािग अनूकूिलत गन स3नु ह4छ।तपाईले
सृजना गरे को ू,येक बुलेिटनह1 िनजी
ु
रह4छन भिन सुिनि;त गन पिन स3नु ह4छ।
ु
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माट सको “(Martus)”

ूयोगकता

छा4नुहोस ् र

मा

इ4टरफेस

ूयोग

गरे र

भाषा

पिरवतन

गनलाई

िवकपह1 > ूाथिमकताह1 छनौट गनुह
 ोस।,यसपिछ
pop-up मेनुबाट एउटा भाषा
्
ह4छ
ु

ि3लक

गनुह
 ोस।्

http://www.martus.org

मा

माट सको

“(Martus)” नयाँ संःकरण अितरI भाषासँग उपलध छन ् िक भिन हे नल
 ाई अथवा
वे8लै भाषामा उपयोगकता स<व4ध सXटवेयर अनुवाद भइहे को बारे मा जानकारीको
लािग जानुहोस।्

बुलेिटनह1को सूचीह1मा र तपाईले सृजना गनु भएको बुलेिटनमा ूयोग भएको

िमितको ःव1प पिरवतन गनलाई िवकपह1 > ूाथिमकता छनौट गनुह
 ोस।् ,यसपिछ
िमित ःव1प सप डाउन “(drop-down)” सूचीबाट तपाईले रोनु भएको ःव1प
छा4नुहोस ् र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

यिद तपाई बुलेिटन डे टालाई किहले पिन सावजिनक बनाउन चाहनु ह4न
भने िवकप
ु

> ूाथिमकताह1 छनौट गनुह
 ोस।,यसपिछ
सावजिनक डे टा सृजना गनबाट रो3नुहोस ्
्
मा िच4ह लगाउनुहोस ् र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।तपाईले
यो िवकपमा िच4ह
्
ु

नहटाए स<म तपाईले माट समा “(Martus)” सृजना गरे को सबै बुलेिटन िनजी ह4छ
ु

र नयाँ बुलेिटनह1मा सबै जानकारी िनजी रा:ुहोस ् िवकपमा तपाई िच4ह हटाउन
स म हनु
ु हु ने छै न।
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३. माटसको “(Martus)” कायःथान

जब तपाई िभऽ ूवेश गनु भएको ह4छ
माट सको “(Martus)” काय फाँट खुछ।
ु

यसले तपाईको क<Qयूटरमा ज<मा भएको फोडरह1 र बुलेिटनह1लाई ूदशन गद छ
र छनौट गरीएको बुलेिटन पूवावलोकन गद छ।

बायाँमा बुलेिटन संगिठत गरे को फोडरको सूची दे खाउँ छ। पूव िनधािरत 1पमा ,यहाँ

दईवटा
फोडरह1 छन ् तर अितरI फोडरह1 तपाई िनि;त कायह1 स<पादन गदा
ु
सृजना भएको हु4छ र ,यसै गरी आXनै फोडरह1 पिन सृजना गन स3नु ह4छ।
ु

एउटा एकल क<Qयूटरमा माट सको“(Martus)” िविवध खाताह1 हन
स3छ। जब
ु
माट स “(Martus)” केिह समयको लािग िनंकृ य भएको बेला सुर ाको कारणले
तपाईलाई फेरी िभऽी ूवेश गन आवँयक पछ ।
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४. बुलेिटनको सृजना

नयाँ बुलेिटन सृजना गनमा, सृजना गनुह
 ोस ् अथवा फाइल मा ि3लक गनुह
 ोस ् >
नयाँ बुलेिटन सृजना गनुह
 ोस ् छनौट

गनुह
 ोस।्बुलेिटन

सृजना

खुछ।बुलेिटन फाँटह1मा जानकारीह1 रा:ुहोस।्

स<वाद

बाकस

बुलेिटन पिरचय हे नल
 ाई बुलेिटन िववरणह1 वटनमा ि3लक गनुह
 ोस।्(एउटा िवल ण

पिरचय

सं6या

माट स

Jयवःथापक-ारा)गिर4छ,

कायालयको

सिक4छ।

खाताह1को

-ारा,

“(Martus)”

,यसैगरी

सावजिनक

लेखको

ूािविधक

सावजिनक

संकेटह1को

सहायता

संकेट

बुलेिटनमा

र

पहँु च

र

जुनसुकै

सवरको

िदइएको

ूमुख

हे न

४क. बुलेिटनको फाँटह5 सिकयो

तपाईले फाँटह1मा िसधै डे टाह1 ले: स3नु ह4छ
ु , अथवा भइरहे को बुलेिटनह1बाट
तपाईले जानकारी ूितिलिप गरे र सान स3नु ह4छ
अथवा अ4य दःतावेजह1लाई
ु

फाँटह1मा रा: स3नु ह4छ।ूितिलिप
गन र सानलाई ःतिरय संचालन ूणालीको
ु

िछटो छिरटो ूयोग गनुह
 ोस ्: िव4डोज “(Windows)” अथवा लाइने3समा “(Linux)”

ूितिलिप गनलाई Ctrl+C, <याक “(Mac)” मा संचालन ूणालीमा ूितिलिप

गनलाई

Command+C,

िव4डोज“(Windows)”

अथवा

लाइने3समा

“(Linux)”

सानलाई Ctrl+V र <याक “(Mac)” संचालन ूणालीमा सानलाई Command+V ूयोग

गनुह
 ोस।् <याक “(Mac)” संचालन ूणालीमा Command key किहले काही Apple key
1पमा

पिन

िसफािरश

लाइने3समा “(Linux)”

ह4छ
ु ,

अथवा

तपाई

िव4डोज

“(Windows)”

अथवा

दायाँ ि3लक पिन गन स3नु ह4छ
अथवा <याक “(Mac)”
ु

संचालन ूणालीमा Ctrl-click र ूसंग सूचीबाट गन अथवा सान छनौट गन स3नु
हने
ु छ।
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सबै जानकारी िनिज रा2ुहोस ् – सबै जसो बुलेिटन िनिज बनाउन यो िवकपमा
िच4ह लगाउनुहोस।्

नोट: यिद तपाईले सृजना गनुभ
 एको हरे क बुलेिटन िनिज रा: सुिनि;त गन चाहनु

ह4छ
भने िवकप > ूाथिमकताह1 छनौट गनुह
 ोस ् र सावजिनक बुलेिटनह1 सृजना
ु
हनबाट
ु

बचाउन

िच4ह

लगाउनुहोस।जब
्

यो

िवकपलाई

िच4ह

लगाई4छ,

नयाँ

बुलेिटनह1मा सबै जानकारी िनिज रा:ुहोस ्, िवकपलाई िच4ह हटाउन सिकदै न।
.
धेरैजसो जानकारी सावजिनक बनाउन सबै जानकारी िनजी रा:ुहोस ् िवकपमा िच4ह
हटाउनुहोस ् (िनजी शाखामा भएको जानकारी ]यान निदई JयिIगत रह4छ) जब

स<पूण बुलेिटनह1 िनजी ह4छ
padlock icon ब4द ह4छ
र “िनिज जानकारी ”शदह1
ु
ु
दे खा पछ जब बुलेिटन सावजिनक ह4छ
ु , padlock icon खु◌्छ र सावजिनक

जानकारी शद दे खा पछ ।िनजी फाँटह1सँग रातो िसमा ह4छ
ु , यिद तपाईले यो
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बुलेिटनमा रहे को जानकारी सावजिनक 1पमा नै माट स “(Martus)” खोजी इि4जनबाट

उपलध होस ् भिन इछा गनुह
 ु 4छ भने तपाईले यो िवकपलाई िच4ह लाउनु

हदै
ु न।यो िवकपमा िच4ह लाउनाले यो बुलेिटनको जानकारीमा माऽ असर गछ , यिद

तपाईले अकa बुलेिटनबाट तपाईको स<पक जानकारी सवरमा पठाउनु भएको िथयो

भने तपाईले स<पक जानकारी माट स “(Martus)” खोजी इि4जनबाट सावजिनक

पमा उपलध भइ नै रहने छ।

नोट: एकचोटी तपाईले सुरि त गिरएको बुलेिटन सवरमा वचत गरे पिछ, कुनैपिन
बुलेिटनको सावजिनक जानकारीह1 जोसुकैलाई जसले भिवंयमा यसको लािग अनुरोध

गछ , अनुस4धानकताह1 वा छापाखानाह1 सिहतलाई उपलध गराउन स3छ।

भाषा – तपाईले घटनाको वणन गन ूयोग गरीरा:ु भएको भाषा छा4नुहोस।यिद
्

तपाईले ूयोग गरीरा:ु भएको भाषा सूचीमा राखीएको छै न भने, अकa छा4नुहोस।्

नोट: ूयोगकता स<व- सXटवेयरको लािग छनौट गिरएको भाषा वेवाःता गरी

तपाईले तपाईको बुलेिटन जुनसुकै भाषामा पिन ले: स3नु ह4छ
।माट स “(Martus)”
ु
सXटवेयरमा स<वाद बाकस, सूचीह1 र स4दे शह1 कुन भाषाको ूयोग गन9 भिन
ूयोगकता स<व- सXटवेयरले िनधारण गद छ; बुलेिटनको भाषा सामाचारको समामी
संचार गन ूयोग गिरने भाषा हो।

लेखक – तपाईको स<पक जानकारीबाट लेखकको नाम यहाँ दे खापछ , तर तपाई
यसलाई पिरवतन गन स3नु ह4छ।
ु

संगठन - तपाईको स<पक जानकारीबाट संगठनको नाम यहाँ दे खापछ , तर तपाई
यसलाई पिरवतन गन स3नु ह4छ।
ु

िशषक – बुलेिटनको लािग िशषक ले:ुहोस।्िशषकले मािनसह1लाई बुलेिटनको सुची

खोिल घटनाको ूकृ ित बारे पlा लगाउन सिजलो हनु
ु पद छ तर यो एक लाईनमा
अटाउनको लािग ूया( छोटो हनु
ु पद छ।
ःथान

-

घटनाको

ःथान

बारे

ले:ुहोस।तपाOले

घटनाको

फाँटको

आधारमा

दे श,फाँट,शहर,अथवा अ4य ःथान बारे ले: स3नुहु 4छ।यिद ःथान ले:ुको कुनै
औिच,य छै न भने फाँटलाई खािल छोडनुहोस।्
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मु+यश_दह5 - शदह1 जुन तपाईले बुलेिटनमा या6या गरे को काय सँग िमदो छ
यिद िमछ भने अ4य स<बि4धत शदह1,वैकिपक ःथानको नामह1 ले:ुहोस।यो
िवषेश गरे र खोिजको लािग सहयोगी ह4छ।
ु

घटनाको िमित – तपाOले ूकािशत गिररहनु भएको घटनाको िमित ले:ुहोस।यिद

घटना बिढ समय अिघ घटे को रहे छ भने अथवा तपाO घटना िठक किहले घटे को

भिन िनि;त हनु
 ोस र ,यसपिछ घटनाको लािग
ु हु 4न भने िमित िसमामा ि3लक गनुह

धेरै अिघको र हालको िमित हानुहोस।् तपाईले आज स<मको कुनै पिन वष छा4न
स3नु ह4छ
जुन माट सले“(Martus)” तपाईको संचालन ूणालीबाट पBन स3छ।
ु
सृिजत

िमित

–

लगाउनुहोस।माट
सले
्

यो

हालको

िमितमा

िमित

“(Martus)”हालको

िमलान

गिरएको

क<Qयूटरको

छ

संचालन

भिन

पlा

ूणालीबाट

पBछ।यिद तपाईको संचालनमा गलत िमित िमलान गिरएको छ भने िमित सृिजत
फाँट पिन गलत ह4छ।तपाई
यो फाँट स<पादन गन स3नु ह4न।
ु
ु
संिU – घटनाको एउटा संि ( ले:ुहोस।्

िववरणह5 – घटनाको कुनै अितिरI िववरणह1 ले:ुहोस।्
संलZनह5 – बुलेिटनमा एउटा फोटो वा अ1 फाइल संल8न गनुप
 यa भने संल8न

थQनुहोस ् मा

ि3लक

गनुह
 ोस ् र

,यसपिछ

तपाईले

संल8न

गन चाहनु

भएको

फाइललाई छा4नुहोस ् वा तपाईको क<Qयूटरमा भएको फोडरबाट फाइल संल8न

फाँटमा

ता4नुहोस।जो
्

कोहीलाई

पिन

संल8नह1

जोिडएको

बुलेिटनको

सावजिनक

जानकारी फाँट उपलध ह4छ
जसले सवरमा रहे को सवजिनक डे टामा उपलध
ु
ु
ह4छ।
(ठला
संल8नह1 भएको बुलेिटनह1 मःयौदाको 1पमा ज<मा गन, सवरमा
ु

पठाउन, सवरबाट पून:ूा( गन वा डे ःकटपमा सान वा डे ःकटपबाट सान धेरै लामो
समय ला8छ।) संल8न अवलोकन गन कसैले बुलेिटन पिढरहन सXटवेयर ःथापना
गरे कै हनु
ु पछ जसले स<ल8न फाइलह1को ःव1पलाई िःवकार गछ ।

िटप: यिद तपाईले एउटा फाइल संल8न गन चाहनु भएको छ ,यो ितिनह1ले माऽ

हे न सिकने छ जसको JयिIगत जानकारीमा उपलध ह4छ
ु , िनिज जानकारी फाँटमा
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रहे को संल8न जोडमा ि3लक गनुह
 ोस ् वा िनिज जानकारी फाँटमा रहे को एउटा
फाइललाई संल8नह1को फाँटमा ता4नहोस।्

िनजी – तपाईले ूकाशनमा संल8न गनु चाहनु भएको कुनै अितिरI जानकारी

ले:ुहोस ्, तर जुनचाही किहले पिन सावजिनक भएको हनु
ु हु दै न।बुलेिटनको िनजी

शाखामा रहे को डे टा िनजी ह4छ
ु , यिद बुलेिटन आफै सावजिनक भएता पिन िनजी नै

रह4छ। िनजी फाँटमा रातो िसमाना ह4छ।तपाइले
एउटा संल8न गन चाहनु भएको छ
ु

,यो ितिनह1ले माऽ हे न सिकने छ जसको िनिज जानकारीमा पहँु च ह4छ
ु , िनजी
जानकारी फाँटमा रहे को संल8न जोडमा ि3लक गनुह
 ोस ् वा िनजी जानकारी फाँटमा

रहे को एउटा फाइललाई संल8नह1को फाँटमा ता4नुहोस।्

४ख. तपाईको बुलेिटन अनूकूिलत गनुहोस।्

तपाईको माट समा“(Martus)” रहे को बुलेिटनह1 तपाईले अनूकूिलत गन स3ने ,यहाँ

धेरै तिरकाह1 छन ्।

यिद तपाO तपाOको सबै बुलेिटनह1को िववरणह1को शाखामा ूाय समान िकिसमको
जानकारीह1 ूयोग गनुह
 ु 4छ भने ू,येक समय डे टा ूवेश गराउन वा िमलाउनमा

समय बचत गन एउटा टे <पेटको सृजना गन स3नुहु 4छ। यस िवशेषतामा अ4य
जानकारीको लािग “१०क. िववरण फाँटमा टे <पलटको ूयोग

धेरैजसो

माट स “(Martus)”

ूयोगकताह1ले

ःतिरय

हे नह
ु ोस ्”।

बुलेिटन

फाँट

उनीह1को

आवँयकतामा िमने भे_टाउछ।यिप, यिद तपाईलाई ःतिरय माट स“(Martus)”
फाँटह1 अितिरI फाँट सृजना गनु आवँयक भएमा, तपाईले िविवध ूकारको

अनूकूल फाँटह1 सृजना गन स3नु हने
ु छ।यिद तपाईसँग केिह ूकारको डे टा छ जुन
हरे क

बुलेिटनमा

ूवेश

गराउन

चाहनु
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डे टा
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कि4फगरे सन भ4दा ःतिरय सारांश समावेश भएको वा िववरण अ र फाँटह1 भ4दा
अल8गै अनुमित िद4छ। यस िवशेषतामा अ4य जानकारीको लािग “१०ख. बुलेिटन
फाँटह1को अनूकूिलतकरण गनुह
 ोस ्” हे नह
ु ोस।्
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५. बुलेिटनह5को वचत र संशोधन
जब तपाई एउटा बुलेिटनको सृजना गनुह
 ु 4छ, तपाईले बुलेिटन पुरा गन र वचत गन

माट स“(Martus)” सवर छा4न स3नु ह4छ
अथवा यिद तपाईले पिछ पिरवतनह1
ु

गन आशा गन तपाईले एउटा मःयौदाको 1पमा वचत गन स3नु ह4छ
। एक पटक
ु

तपाईले माट स “(Martus)” सवरमा पुरा कागजात वचत गनु ह4छ
ु , ,यसलाई छाप
लगाइ4छ, ,यसकारण संशोधन गन9 एउटै बाटो चाही बुलेिटनको दोॐो संःकरणको

सृजना गरी4छ। माट सले“(Martus)” मःयौदा बुलेिटनह1को आफसेफ पूवव
 त ूितह1

माट स“(Martus)” सवरमा वचत गद छ तर िनर4तर पमा मःयौदा बुलेिटनको

संसोधन गन स3नु ह4छ
जबस<म तपाईले छाप लगाएको कागजात 1पमा वचत गन
ु
स3नु हने
ु छ।

५क. सुरित बुलेिटनको वचत

यिद बुलेिटनह1 पुरा भयो र तपाईले अ1 पिन स<पादन गन चाहनु भएन भने छाप

गिरएको बुलेिटन वचत गनुह
 ोस।एकचोटी
वचतमा ि3लक गनुभ
 यो भने ,यो बुलेिटन
्

छाप ह4छ
र कसैले पिन यात तपाई अथवा अ1 कसैले तपाईको खातामा पहँु च ूा(
ु

भएको – यसमा केही पिरवतन गन स3ने छै न।यिद तपाइले इ4टरनेटमा जोिडएको र

सवर बनाएको छ भने माट सले“(Martus)” आफसेआफ छाप लगाएको बुलेिटन

सवरमा पठाउँ छ। बुलेिटनह1 ःथायी 1पमा छाप गिरनेछ भिन तपाईलाई चेतावनी
िदन बुलेिटन वचत गन िनि;त गनुह
 ोस ् स<वाद बाकस दे खा पछ । बुलेिटनह1 वचत
गनु ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

यो बुलेिटन वचत गिरएको बुलेिटनह1को फोडरमा छाप लगाएको अवःथामा दे खा
पछ । जब सफलतापूवक

सवरमा पठाएको हने
ु छ, ,यो शद “ह4छ
ु ” पठाइएको
ःत<भमा दे खापछ ।

नोट: जब तपाई सवरमा जोिडनु ह4छ
,यहाँ पठाइएको ःत<भ भेिटनु अिघ िढलै हन
ु
ु
स3छ।

तपाइसँग

इ4टरनेट

स<पक

छै न

अथवा

तपाईको

क<Qयूटरले

तपाईले

तोिकएको

सवरमा स<पक गन स3दै न भने, बुलेिटनह1 पठाइएको हदै
ु न, र तपाई सवरमा

नजोिडए स<म पठाइएको ःत<भले हदै
ु न दे खाउने छ।यिद तपाइले अिहले स<म सवर

बनाउनु भएको छै न भने पठाइएको ःत<भ खाली नै रहने छ। इ4टरनेटमा जित
स3दो चाँडो इ4टरनेटमा जोिडनु ह4छ
र वैध माट स“(Martus)” सवर बनेको ह4छ
ु
ु ,
माट सले “(Martus)” सबै पिखरहे को बुलेिटनह1लाई सवरमा पठाउँ छ। जब तपाइले
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माट समा“(Martus)” एक सऽ समा( गनु ह4छ
र यिद बुलेिटनह1 पठाउनलाई
ु

पिखरहे का छन ् भने माट सले“(Martus)” तपाईलाई ितनीह1को अवःथा बारे मा सचेत

गराउँ छ र ितनीह1 सवरमा पठाइएको छै न भनी स<झना गराउँ छ।

नोट: जब तपाई अ1 कसैको अिधकार भएको बुलेिटन अवलोकन गनु ह4छ
पठाउने
ु

ःत<भ खाली हने
ु छ, तपाईसँग मु6य कायालयको खाता नभएस<म जसले फाँट

कायालय बुलेिटन सवरबाट पून:ूा( गन स3दै न।
५ख. मःयौदा वचत

यिद यसमा तपाई सूचनाह1 थिपरहन चाहनु ह4छ
भने अथवा यसलाई सुरि त गनु
ु

भ4दा अिघ सूचनाह1 ूमािणत गन चाहनु ह4छ
भने बुलेिटन मःयौदा वचत
ु
गनुह
 ोस।्

बुलेिटनको मःयौदा वचत गनलाई मःयौदा वचतमा ि3लक गनुह
 ोस।,यो
बुलेिटन
्
तपाईको

वचत

सन9छ।बुलेिटनलाई

गिरएको

पिछ

बुलेिटनको

संशोधन

गनलाई

फोडरमा

वचत

मःयौदाको

गिरएको

अवःथासँग

बुलेिटनह1को

फोडर

खोनुहोस ् र तपाईले पून: िनरी ण गन चाहनु भएको बुलेिटनमा दईचोटी
ि3लक
ु

गनुह
 ोस।पु
् रानो बुलेिटनको मःयौदाह1 पून: ज<मा गन9 ,यहाँ कुनै मा]यम छै न: जब
तपाई संशोिधत बुलेिटनमा मःयौदा वचत गनु ह4छ
ु , यसले मौिलकलाई ूितःथापन

गछ ।

तपाईको क<Qयूटर मःयौदा बुलेिटन िवमेको अथवा मेिटएको ख$डमा याकअप

ूितको 1पमा काय गनको लािग माट सले“(Martus)” हरे क वचत गिरएको मःयौदा

बुलेिटनको एक ूित सवरमा पठाउँ छ। जब पिछ तपाई बुलेिटन मःयौदामा पिरवतन
गनुह
 ु 4छ र यसलाई वचत गनुह
 ु 4छ, माट सले “(Martus)” पिहलाको मःयौदा सवरबाट

मे_छ र यसलाई हालको संःकरणले ूितःथािपत गद छ। मःयौदा बुलेिटनह1 िनजी
बुलेिटनको 1पमा Jयवहार गिर4छ, यात सूचनामा िनजी िच4ह लगाइएको होस ् वा

नहोस।्

यिद तपाईले धेरै क<Qयूटरह1मा तपाईको खाता बनाउनु भएको छ भने तपाइले

तपाईको मःयौदाह1 सवरमा वचत नभएको अवःथामा अ4य क<Qयूटरबाट पहँु च गन

स3नु ह4न
र यिद तपाईले सवरको मःयौदालाई एउटा क<Qयुटरबाट पून: लेखन गनु
ु

ह4छ
भने सवरमा भएको संःकरण अ4य क<Qयूटरको संःकरणसँग िमने छै न
ु
िकनभने सवरले मःयौदाको अि4तम संःकरण वचत गछ ।सवरबाट पुरानो संःकरणको

मःयौदालाई नयाँ संःकरणमा सुधार गनलाई, तपाईले क<Qयूटरबाट मःयौदा हटाउनै
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पछ र यसलाई सवरबाट पून:ूा( गनु पछ । यिद तपाई पुरानो संःकरणको एउटा

याकअप रा: चाहनु ह4छ
भने तपाइले बुलेिटनलाई तपाईको डे ःकटपमा मे_नु भ4दा
ु
अिघ ता4न स3नु हु4छ।

यिद तपाई बुलेिटन पुरा गन चाहनु ह4न
भने ,यसैले किहले पिन छाप लगाएको हन
ु
ु
स3दै न, तपाईले मःयौदा बुलेिटन सवरबाट मे_न स3नु हने
ु छ। पिहला तपाईको

क<Qयूटरबाट मःयौदा बुलेिटन मे_नुहोस ् र ,यसपिछ सवर छा4नुहोस ् > सवरबाट
मेरो मःयौदा हटाउनुहोस ्। तपाईले हटाउन चाहनु भएको मःयौदा बुलेिटनमा िच4ह

लगाउनुहोस ् र हटाउनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।् (तपाईले आXनो क<Qयूटरको ूित

पिहला हटाउनु पन9 ह4छ
ु , तपाईको क<Qयूटरमा ,यही बुलेिटन रह4जे
ु ल स<म
तपाईले सवरबाट बुलेिटनह1 हटाउन स3नु ह4न।
)
ु

५ग. सुरित बुलेिटनको ूितिलिप पिरमाजन

तपाईले एकचोिट बुलेिटन छाप लगाएपिछ यसलाई पिन पिरवतन गन स3दै न। यिप

सचाइएको र अितिरI सूचनाह1 िलनलाई तपाईले बुलेिटनको ूित संशोधन गन

स3नु ह4छ
र स<शोिधत ूित सवरमा वचत गन स3नु ह4छ।
मौिलक सुरि त
ु
ु
बुलेिटन सवरमा अपिरवितत रहनेछ र तपाईले यसलाई हटाउन स3दै न।

सुरि त बुलेिटनको ूितिलिप संशोधन गनलाई, तपाई संशोधन गन चाहनु भएको
बुलेिटन छनौट गनुह
 ोस ् र यात संशोधनमा ि3लक गनुह
 ोस ् अथवा स<पादन >
बुलेिटन संशोधन छा4नुहोस।तपाई
सुरि त बुलेिटनको ूितिलिप सृजना गन चाहनु
्

ह4छ
भने िनि;त गनलाई ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।तपाईले
बनाउन चाहनु भएको
्
ु
ु

पिरवतन बनाएपिछ छाप लगाएको वचतमा ि3लक गनुह
 ोस ् वा यिद तपाई अगािड

पिन पिरवतन चाहनु ह4छ
भने मःयौदा वचतमा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

िटप: बुलेिटनको संशोिधत संःकरणको िशषक पिरवतन गदा यःतो िकिसमले िवचार
पुयाउनु पद छ िक ,यसले सुधािरएको अथवा अितिरI जनकारी समावेश भएको ःप

पारे को हनु
ु पद छ।उदाहरणको लािग, यिद मौिलक छाप लगाएको बुलेिटनको िशषक

“राजनैितक नेताह1लाई जेलमा हािलयो” छ भने तपाई संशोिधत संःकरणको िशषक
“राजनैितक नेताह1लाई जेलमा हािलयो - सुधािरएको” रा: स3नु हने
ु छ। बुलेिटनको

पिरचय सं6या िशषकमा रा: अझ राॆो ह4छ
ु , िकनभने बुलेिटनको िशषकह1 समान

हन
स3छन तर ू,येक पिरचय सं6या फरक ह4छ।
(मौिलक बुलेिटनको पिरचय
ु
ु

सं6या हे नल
 ाई बुलेिटनको छनौट गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ बुलेिटनको िववरण वटन मा

ि3लक गानुहोस।्) यसकले तपाईलाई फरक संःकरणह1 िच4ह सिजलो बनाउँ छ र
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अ4य ह1 जो डाटाबेसमा ूा( गन स3छन ् ,यहाँ समान िवषयमा धेरै जानकारी ह4छ
ु
र यसलाई ःप बनाउँ छ।

५घ. मःयौदा संशोधन

तपाई मःयौदा बुलेिटनह1लाई छाप नलागाएस<म पिरवतन गन स3नु ह4छ।
मःयौदा
ु

बुलेिटन संशोधन गनलाई बुलेिटनमा दईचोटी
ि3लक गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ पिरवतनह1
ु

गनुह
 ोस ् अथवा जानकारी थQनुहोस।् (तपाई बुलेिटनको िशषक पिन छा4न स3नु

ह4छ
र ,यसपिछ संशोधन अथवा स<पादन > बुलेिटन संशोधन छा4न स3नु हने
ु
ु छ
) तपाई संशोिधत बुलेिटनलाई फेिर मःयौदा 1पमा वचत गन स3नु ह4छ
अथवा
ु

छाप लगाएको बुलेिटनको 1पमा वचत गन स3नु ह4छ।
यिद तपाई रk ि3लक
ु

गनुह
 ु 4छ भने नयाँ जानकारीह1 हराउने छन ् र बुलेिटन तपाईले अि4तम पटक वचत

गदा दे िखएको 1पमा फिकनेछन।हरे
् क चोटी तपाईले मःयौदा बुलेिटन वचत गदा

माट सले“(Martus)” सवरमा मःयौदा बुलेिटनको याकअप ूितिलिप अाविक गछ ।

जब तपाई अि4तम मःयौदा बुलेिटन सवरमा वचत गनुह
 ु 4छ, माट सले“(Martus)”
सवरबाट मःयौदा बुलेिटनको याकअप ूितिलिप हटाउँ छ।

यिद तपाईले धेरै क<Qयूटरह1मा तपाईको खाता बनाउनु भएको छ भने तपाइले

तपाईको मःयौदाह1 सवरमा वचत नभएको अवःथामा अ4य क<Qयूटरबाट पहँु च गन

स3नु ह4न
र यिद तपाईले सवरको मःयौदालाई एउटा क<Qयुटरबाट पून: लेखन गनु
ु

ह4छ
भने सवरमा भएको संःकरण अ4य क<Qयूटरको संःकरणसँग िमने छै न
ु

िकनभने सवरले मःयौदाको अि4तम संःकरण वचत गछ ।सवरबाट पुरानो संःकरणको

मःयौदालाई नयाँ संःकरणमा अाविक गनलाई, तपाईले क<Qयूटरबाट मःयौदा

हटाउनै पछ र यसलाई सवरबाट पून:ूा( गनु पछ । यिद तपाई पुरानो संःकरणको
एउटा याकअप रा: चाहनु ह4छ
भने तपाइले बुलेिटनलाई तपाईको डे ःकटपमा मे_नु
ु
भ4दा अिघ ता4न स3नु ह4छ।
ु

५ङ. मःयौदा खारे जी

तपाईले ूवेश गराउनु भएको जानकारीह1 छोhनलाई रk गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

माट सले“(Martus)” सचेत गराउँ दछ िक तपाईले कुनैपिन वचत नगिरएको बुलेिटनमा

भएको

जानकारी

छै न।वचत

तपाईले

नगिरएको

मेिटरहनु

जानकारीलाई

भएको

ःथायी

हने
ु छ

1पले

जुन

अिहले

छोhनलाई

स<म

ह4छ
ु

पठाइएको

मा

ि3लक

गनुह
 ोस।्(यिद तपाईले मःयौदा बुलेिटन स<पादन गिररहनु भएको बेला रk गनुह
 ोस ्

मा ि3लक गनु भयो भने , ,यो बुलेिटन जब तपाईले यसलाई खोनु भएको िथयो

,यही अवःथामा फिकनेछ।)
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सवरबाट मःयौदा बुलेिटन हटाउनलाई पिहला तपाईको क<Qयूटरबाट ितनीह1लाई

हटाउनुहोस।् ,यसपिछ सवर छा4नुहोस ् > सवरबाट मेरो मःयौदा हटाउनुहोस।तपाईले
्

हटाउन चाहनु भएको मःयौदा बुलेिटनमा िच4ह लगाउनुहोस ् र हटाउनुहोस ् मा ि3लक

गनुह
 ोस।तपाईले
आXनो क<Qयूटरको ूितिलिप पिहला हटाउनु पन9 ह4छ
्
ु , तपाईको

क<Qयूटरमा

स3दै न।

,यही

बुलेिटन

रहु4जेल

स<म

तपाईले

सवरबाट

बुलेिटनह1

हटाउन

यिद तपाई धेरै क<Qयूटरह1मा आXनो खाता बनाउनु भएको छ भने र मःयौदा एउटा

क<Qयूटरबाट र सवरबाट हटाउनुहु 4छ भने, यो अझै पिन अ4य क<Qयूटरह1मा

हने
 ु 4छ भने यसलाई
ु छ।,यो अ4य क<Qयूटरमा यिद तपाईले मःयौदा संशोधन गनुह
सवरमा फेिर पठाउने छ तर तपाईले मःयौदा किहले पिन संशोधन गनु ह4न
भने
ु

,यसलाई फेिर किहले पिन पठाइने छै न।
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६. बुलेिटनह5 /यविःथत गनु

तपाईले सवरबाट सृजना गिरएको वा पून:ूा( गिरएको बुलेिटनह1को ूब4ध िमलाउन
फोडरह1ले मkत गद छ।माट सले “(Martus)” दईवटा
पूव िनधािरत फोडरह1 समावेश
ु
गद छ

र

आफसेआफ

िवशेष

उkे ँयको

लािग

अकa

फोडरह1

सृजना

गद छ,

बुलेिटनह1 पिछको Jयवःथा गन तपाईले अितरI फोडरह1 सृजना गन स3नु
ह4छ।जब
तपाईले फोडर छा4नु ह4छ
ु
ु ,,यसको समामीह1 दायाँ पंिI सूचीकृ त ह4छ।
ु
हरे क बुलेिटनको लािग माट सले“(Martus)” बुलेिटनको िःथित सूची, घटनाको िमित,

बुलेिटनको िशषक, बुलेिटनको लेखक र अि4तम पटक वचत भएको सूची बनाउँ छ

जुन सवरमा पठाइएको िथयो।माट सले “(Martus)” छािनएको बुलेिटन ूदिशत गद छ।

नोट: यिद तपाई सवरमा जोिडएको छै न भने अ4य कसै-ारा लेिखएको बुलेिटनह1को

लिग पठाइएको फाँट खाली ह4छ
ु ।

बुलेिटन पिरचय अवलोकनको लािग, लेखको सावजिनक कोड र कुनै मु6य कायालय

खाताह1को सावजिनक कोडह1 बुलेिटनमा पहँु च ह4छ
ु , बुलेिटन िववरण वटन मा

ि3लक गनुह
 ोस।्
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६क. पूवनधािरत फो:डरह5

माट सले“(Martus)” २ वटा ःथायी फोडरह1 आफसेआफ समावेश गछ : बुलेिटनह1
ज<मा र बुलेिटनह1 छोhनुहोस ्।

िय पूवि नधािरत फोडरह1 माट सको“(Martus)” पिहलेको संःकरण भ4दा फरक

ह4छ।यिद
तपाईले पिहलेको संःकरणमा सुधार गरी माट सको“(Martus)” २.० मा
ु

लैजानुहु 4छ, तपाईको पुरानो फोडरह1 आफसेआफ एक ठाउँ बाट अकa ठाउँ मा यो

नयाँ फोडर संरचना सािरने छ ,यसकारण तपाईको बुलेिटन हराउने छै न।
बुलेिटनह5 वचत

वचत गिरएको बुलेिटनह1को फोडरमा तपाईले वचत गनुभ
 एको सबै बुलेिटनह1

ह4छ
ु , ियिनह1 यात छाप लगाएको बुलेिटनह1 हन
ु वा बुलेिटनह1को मःयौदा यात

ियिनह1 सवरमा पठाइएको होस ् वा नहोस।् हरे क बुलेिटनको अवःथा यसपिछ

सूचीकृ त ह4छ।,यसै
गिर ियिनह1लाई सवरमा पठाइएको िथयो िक र अि4तम पटक
ु

किहले वचत गिरएको िथयो।तपाईले मःयौदा बुलेिटनह1को पिरमाजन गन स3नु
ह4छ
र तपाईले छाप लगाएको बुलेिटनह1को ूितिलिप सृजना गन र ,यसलाई
ु

पिरमाजन गन स3नु ह4छ
ु

यिद तपाईले इ4टरनेट नजोिडकनै काम गरीरा:ु भएको छ भने जब छाप लगाएको
वचत

गनुह
 ोस ्

इ4टरनेटसँग

अथवा

स<पक

मःयौदा

नभइकन

वचत

गनुह
 ोस ्

मा

माट सले“(Martus)”

ि3लक

बुलेिटन

गनुह
 ोस।तपाईसँ
ग
्

सवरमा

पठाउन

स3दै न।अितिरI एउटा बुलेिटन जसमा एउटा वा एउटा भ4दा बढी संल8नह1 पठाउने

ःत<भमा धेरै िमनेट स<म हु4छ वटन दे खा नपन स3छ वा संभवत एक घ$टा
स<म पिन दे खा नपन स3छ यो िवशेषगरी यिद तपाईको िढलो इ4टरनेटमा स<पक

भएको अवःथामा जब माट सले“(Martus)” बुलेिटन सवरमा पठाइराखेको ह4छ।ज
ब
ु
तपाईले माट स“(Martus)” अनुूयोगबाट िनःकनुहु 4छ र बुलेिटनह1 यिद सवरमा

पठाएको छै न भने माट सले“(Martus)” तपाईले बुलेिटनह1 पठाउनु भएको छै न भनेर
स<झना गराउँ दछ।

बुलेिटनह5 छोिडएको

जब तपाईले अकa फोडरबाट बुलेिटन छोhनु ह4छ
ु , ,यो छोिडएको बुलेिटनह1को
फोडरमा

गएर

बःदछ।तपाईले

अझै

पिन

बुलेिटन

काय

स<पादन

गन

स3नु

ह4छ।
जब स<म यो खारे ज गिरएको बुलेिटनह1मा फोडर रह4छ, यिद यो मःयौदा
ु
अवःथामा छ भने तपाईले संशोधन गन स3नु ह4छ
ु , यिद यो छाप लगाएको

अवःथामा छ भने तपाई ज<मा बुलेिटनह1को फोडरमा सानु स3नु हने
ु छ। तपाईको
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क<Qयूटरबाट छोिडएको बुलेिटनह1को फोडरमा दायाँ ि3लक गनुह
 ोस ् र बुलेिटन
हटाउने छा4नुहोस।्(<याक संचालन ूणालीमा “(Mac Operating System)” ूसंग मेनु

हे नक
 ो

लािग

िशषकमा

Ctrl-click

गनुह
 ोस।्)

तपाईको

क<Qयूटरबाट

बुलेिटनको

स<ब4धमा यसले सबै सूचना हटाउँ छ तर यो सवरमा नै रह4छ।यिद मःयौदा
अवःथामा बुलेिटन रह4छ भने तपाईले सवर छनौट गरी > मेरो मःयौदाह1 सवरबाट

हटाउनुहोस ् छा4नुहोस ् छनौट गरी तपाईले सवरबाट हटाउन स3न हने
ु छ।

तपाईले एउटा बुलेिटन छोिडएको बुलेिटनह1को फोडरबाट हटाउ4जेल तपाईले अकa
कुनै फोडरमा बुलेिटन सान स3नु हने
ु छ।यपी एकपटक एउटा बुलेिटन हटाउन

बुलेिटनह1को फोडरबाट छोhनु ह4छ
ु , तपाईले सवरमा बुलेिटन भ$डार नगरे स<म
तपाईले पून:ूा( गन स3नु ह4न।
ु

६ख. माटसले “(Martus)” सृजना गरे को अकQ फो:डरह5
माट सले“(Martus)”

खोजी

पिरणामह1,

बुलेिटनह1

पून:ूा(

गन,

मःयौदा

बुलेिटनह1को पून:ूा( गन9, बुलेिटनह1को फाँट डे ःक, बुलेिटनह1को फाँट डे ःक

मःयौदा, बुलेिटनह1को पून: ूा( गन र आवँयकता अनुसार िवमेका बुलेिटनह1को

फोडरह1 सृजना गद छ।तपाई हरे क यी फोडरह1 पून: नामाकरण अथवा मे_न
स3नु ह4छ।
ु

खोजी पिरणामह5

तपाईले

जब

तपाईको

क<Qयूटरमा

बुलेिटनह1

खोनुहु 4छ,

माट सले“(Martus)”

पिरणामह1 खोजी पिरणाम फोडरमा दे खाउँ छ।दोॐो पटक खोजी गदा यो फोडरको
िवषय सूची अिधलेखन भएको ह4छ
ु ।यिद तपाईले तपाईको खोजी पिरणामह1 ज<मा

गन चाहनु ह4छ
भने यो फोडरलाई पून: नामाकरण गन फोडरमा दायाँ ि3लक
ु
गनुह
 ोस ् र पून: नामाकरण खोजी पिरणामह1को फोडर छा4नुस।् वैकिपक 1पले

तपाईले फोडर छनौट गन स3नु ह4छ
र फोडरह1 छा4नुहोस ् > फोडरको पून:
ु

नामाकरण वा फोडर नाममा ि3लक गनुह
 ोस ् र इछाएको नयाँ फोडर नाममा

ले:ुहोस।तपाईले
फोडर नाममा िवराम िच4हह1को ूयोग गन स3नु ह4न
तर
्
ु
तपाईले खाली ठाउँ ह1 समावेश गन स3नु ह4छ।
ु
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बुलेिटनह5 पून:ूाU गनुहोस ्

यो फोडरमा तपाईले सवरबाट पून: ूाि( गनु भएको छाप लगाएको बुलेिटनह1को

सामामीह1 उपलध ह4छ।िय
बुलेिटनह1 खोजीह1मा संल8न गिरएको छ र तपाईले
ु

ूितिलिप गनुस
 3नु ह4छ
अथवा वे8लै फोडरमा सानु स3नु ह4छ।यो
फोडरमा रहे को
ु
ु

बुलेिटनह1 सुरि त गिरएको छ ,यसकारण तपाईले ितिनह1लाई पिरमाजन गन स3नु
ह4न।
ु

मःयौदा बुलेिटनह5 पून: ूािU

यो

फोडरमा

तपाईले

सवरबाट

पून:

ूाि(

गनु भएको

मःयौदा

बुलेिटनह1को

सामामीह1 उपलध ह4छ।िय
बुलेिटनह1 खोजीह1मा संल8न गिरएको छ र तपाईले
ु

ूितिलिप गन स3नु ह4छ
अथवा वे8लै फोडरह1मा सान स3नु ह4छ।यो
फोडरमा
ु
ु

रहे को बुलेिटनह1 मःयौदा अवःथाको 1पमा रह4छ ,यसकारण ितनको डे टालाई िनजी
1पमा Jयहार गन सिक4छ र तपाईले ितिनह1लाई पिरमाजन गन स3नु ह4छ।
ु
बुलेिटनह5 पून:ूािU

सामा4य अवःथामा, सबै बुलेिटनह1 फोडरह1मा स<बि4धत ह4छ
तर िवुत जाँदा,
ु

हाड वेयर

िवमदा

वा

सXटवेयरको

िवषय

बुdन

नस3दा

बुलेिटनह1

फोडरसँग

स<बि4धत हन
 ु 4छ
ु नस3ने कारण हन
ु स3छ।जब तपाई माट स“(Martus)” शु1 गनुह

यसले ,यःता बुलेिटनह1 खोदछ।यिद माट सले “(Martus)” केिह यःता बुलेिटनह1

भे_टाएमा माट सले“(Martus)” सतक गराउँ दछ र ,यसपिछ पून: ूाि( बुलेिटनह1को
फोडर सृजना ितिनह1ले गद छ।तपाईले यहाँ बुलेिटनह1 छोhन स3नु ह4छ
ु , एउटा

वे8लै फोडरमा सान स3नु ह4छ
अथवा ितिनह1लाई खारे ज गन स3नु ह4छ।
ु
ु
िवमेको बुलेिटनह5

यिद बुलेिटनमा रहे को डे टा िवमेको वा हटाएको छ भने माट सले“(Martus)” िवमेको

बुलेिटनह1को फोडरको सृजना गद छ र बुलेिटनलाई ,यसमा रा6दछ।तपाइले फेरी
पिन केही जानकारी िवमेको बुलेिटनबाट पBन स3नु ह4छ।
ु

६ग. फो:डरह5को सृजना

तपाईको इछाह1 वा हालको आयोजनाह1 अनुसार बुलेिटनह1को विगकरण गन
अितिरI

फोडरह1को

सृजना

गनुह
 ोस।तपाईले
्

खोजी

पिरणाम

फोडरलाई

पिछ

ूयोगको िनिमl तपाईको खोजी गदा माट सले“(Martus)” एउटा नयाँ खोजी पिरणाम
फोडर सृजना गद छ।
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नोट: फोडरको नाममा तपाईले िवराम िच4हह1 ूयोग गनु स3नु ह4न
तर तपाईले
ु

खाली ठाउँ संल8न गराउनु स3नुहु 4छ।तपाइले अ रह1 गैर- लािटन अ रह1बाट पिन
ूयोग गन स3नु ह4छ
ु ,जःतै: थाई वा रिसयन।

एउटा खाली फोडरको सृजना गन, फोडरह1 छा4नुहोस।् > नयाँ फोडर सृजना वा

फोडरह1को

फाँटमा

दायाँ

ि3लक

गनुह
 ोस ्

छा4नुहोस।,यसपिछ
फोडरको नाम ले:ुहोस।्
्

र

नयाँ

फोडर

सृजनामा

ूयोगकता सृिजत फोडरको पून: नामाकरण गन फोडरमा दायाँ ि3लक गनुह
 ोस ् र
पून: नामाकरण फोडर छा4नुहोस।वै
् किपक1पले तपाईले फोडर छा4न स3नु ह4छ
ु

र ,यसपिछ फोडर छा4नुहोस ् > फोडरको पून: नामाकरण वा फोडर नाममा

ि3लक गनुह
 ोस ् र इछाएको नयाँ फोडर नाम ले:ुहोस।तपाईले
ूाणाली फोडरह1को
्

पून: नामाकरण गन स3नु ह4न
जःतै: बुलेिटनह1 ज<मा वा बुलेिटनह1 हटाउनु।
ु

६घ. बुलेिटनह5 छाRनुहोस ् र मेSटाउनुहोस।्

तपाईले एउटा बुलेिटन एउटा फोडरबाट छोhन स3नु ह4छ
जुनचाँिह छोिडएका
ु
बुलेिटनह1को फोडरबाट सानु ह4छ।एउटा
बुलेिटन हाड
ु

साइभबाट ःथायी 1पमा

हटाउन, छोिडएका बुलेिटनह1को फोडरबाट हटाउनुहोस।यिद
एउटा छाप लगाएको
्

बुलेिटन सवरमा पठाइएको वा एउटा बुलेिटन सवरमा याकअप गिरएको छ भने

तपाईले फेिर पून: ूा( गन स3नु ह4छ।
(जब तपाईले ितिनह1लाई ज<मा गनु
ु
ह4छ
ु , माट सले“(Martus)” आफसेआफ सवरमा मःयौदा बुलेिटनह1 याकअप रा6छ,
तपाईलाई सकृ य इ4टरनेट जोडाई उपलध गराईएको ह4छ
ु ।)

एउटा बुलेिटन एउटा फोडरबाट हटाउनको लािग बुलेिटनलाई दायाँ ि3लक गनुह
 ोस ् र
छाhनुहोस ्

बुलेिटन

छा4नुहोस।्छोिडएका

बुलेिटनह1को

फोडरमा

बुलेिटन

दे खा

पद छ।(तपाईले छोिडएको बुलेिटनह1को फोडरमा बुलेिटन पिन ता4न स3नु ह4छ।
)
ु

तपाइको हाड साइभबाट एउटा बुलेिटन हटाउन छोिडएका बुलेिटनह1को फोडरमा दायाँ

ि3लक गनहोस ् र ,यसपिछ बुलेिटन हटाउनुहोस ् छा4नुहोस।तपाईले
ःथायी 1पमै
्

तपाईको क<Qयूटरबाट बुलेिटनह1 मे_दै हनह4छ
भिन माट सले“(Martus)” तपाईलाई
ु ु

सचेत गराउँ दछ र बुलेिटनको एउटा ूितिलिप कुनै अ1 फोडरमा अविःथत छ िक
भनेर तपाईलाई सूिचत गराउँ दछ।बुलेिटन मे_न ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

नोट: यिद बुलेिटन अकa फोडरमा पिन सूचीकृ त भएमा जब तपाईले छोिडएका
बुलेिटनह1को फोडरबाट पिन बुलेिटन हटाउँ दा, ,यो तपाईको हाड साइभमा नै
रह4छ।तपाईको क<Qयूटरमा रहे को एउटा बुलेिटनको सबै ूितिलिपह1 हटाउन तपाईले
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बुलेिटनको

हरे क

ूितिलिप

छोिडएका

बुलेिटनह1को

,यसपिछ ितिनह1लाई मे_नुहोस।्

फोडरमा

सारे कै

हनु
ु पछ

र

तपाईको हाड साइभबाट मेिटएको बुलेिटनह1 हटे को छ भिन अगाडी सुिनि;त गन
तपाईले केही गन आवँयक हदै
ु न।िभ4दै धेरै क<Qयूटर डे टा तपाईको हाड साइभमा
माट सको“(Martus)”बुलेिटनह1 गुि(करण

गिरएको फाइलह1को 1पमा रह4छ –

सावजिनक डे टा समावेश गिरएको छाप लगाएको बुलेिटनह1, अकa JयिIह1ले सृजना

गिरएको बुलेिटनह1 र मेिटएको बुलेिटनह1।,यसकारण माट स“(Martus)” खातामा

कसैको पहँु च नभए स<म ितिनह1ले तपाईले फोडरमा ज<मा गनु भएको बुलेिटनह1
अथवा तपाईले मे_नु भएको बुलेिटनह1 पBन स3नुहु 4छ।

यिद तपाईले एउटा पुरै फोडर र ,यसको िवषय सूची मे_न चाहनु ह4छ
भने
ु
फोडरमा दायाँ ि3लक गनुह
 ोस ् र मे_नुपन9 फोडर छा4नुहोस।वै
् किपक 1पले तपाईले

फोडर

छा4नस3नु

छा4नुहोस।फोड
रमा
्

हने
ु छ

भएको

र

,यसपिछ

कुनैपिन

फोडरह1

बुलेिटनह1

छोिडएको

>

फोडर

गिरएको

मे_नुहोस ्

बुलेिटनह1को

फोडर सािरएको हने
जःतै: वचत
ु छ।तपाईले ूणालीको फोडरह1 मे_न स3नु ह4न
ु

भएको बुलेिटनह1 वा छोिडएको बुलेिटनह1।
६ङ. बुलेिटनह5को /यवःथापन

तपाईले िविवध फोडरह1मा बुलेिटनह1 सूिचकृ त गन स3नु ह4छ
तर हाड साइभ मा
ु
एउटा माऽ ूितिलिप बःछ।ू,येक सूचीले तपाईको हाड साइभको ूितिलिपलाई कोड
गद छ।एउटा फोडर एउटा बुलेिटन दई
ु पटक सूचीकृ त हन
ु स3दै न।
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एउटा फोडरबाट अकa फोडरमा बुलेिटन सानलाई यसलाई ता4नुहोस ् अथवा बुलेिटन
छनौट गनुह
 ोस ् र स<पादन > बुलेिटन का_नुहोस ् र ,यसपिछ नयाँ फोडर छनौट

गनुह
 ोस ् र स<पादन > बुलेिटन टाँःनुहोस ्।तपाई बुलेिटन अथवा फोडरमा दायाँ

ि3लक पिन गन स3नु ह4छ
र बुलेिटन का_नुहोस ् अथवा बुलेिटन टाँःनुहोस।ूसं
ग
्
ु

सूचीबाट छा4नुहोस।्(जब तपाई बुलेिटन का_नुहोस ् िनद9 शन ूयोग गनुह
 ु 4छ ,यो

बुलेिटन छोिडएको
एउटा

फोडरको

बुलेिटनको फोडर िभऽ दे खा पछ ।)

सबै

बुलेिटनह1

छनौट

बुलेिटनह1 छनौट गनुह
 ोस ् छा4नुहोस।्

गनलाई

दायाँ

ि3लक

गनुह
 ोस ् र

सबै

यिद तपाई िविवध फोडरह1मा बुलेिटनह1 दे खापरोस ् भिन चाहनु ह4छ
भने बुलेिटन
ु

छनौट गरी स<पादन > बुलेिटन ूितिलिप गनुह
 ोस ् छा4नुहोस ्, ,यसपिछ नयाँ

फोडर छा4नुहोस ् र स<पादन > बुलेिटन टाँःनुहोस। (बुलेिटनलाई दायाँ ि3लक

गनुह
 ोस ् र ूसंग सूचीबाट बुलेिटन ूितिलिप छा4नुहोस ्, ,यसपिछ फोडरमा दायाँ
ि3लक गनुह
 ोस ् र ूसंग सूचीबाट बुलेिटन ता4नुहोस ् छनौट गनुह
 ोस।्)

तपाईले एउटा फोडर िभऽको बुलेिटनह1 ितिनह1को अवःथा अनुसार सूची गन,

घटनाको िमित, िशषक, बुलेिटन अि4तम पटक ज<मा गरे को िमित अथवा लेखक,

तपाईले फेरी िमलान गन स3नु ह4छ।,यो
फाँट अनुसार बम िमलाउन ःत<भ
ु
िशषकमा माऽ ि3लक गरे पु8छ।ौेणीव-लाई फकाउन फेरी ःत<भ िशषमा ि3लक
गनुह
 ोस।्(उदाहरणको लािग: नयाँ दे िख पुरानो स<म िमितह1को बमव- फकाउन
अथवा ,यसको याकै उटो (vice versa) तपाईले एउटा अल8गै ःत<भ शीषमा

ि3लक नगरे स<म अथवा माट स“(Martus)” नछोडे स<म बुलेिटनह1 बमव- 1पमा
दे खा पन स3छ।

६च. डे ःकटपमा बुलेिटनह5 ःथानमा रा2ु

तपाईले डे ःकटपमा एउटा बुलेिटन ता4न स3नु ह4छ
(वा ूितिलिप/टाँःनुहोस ्) वा
ु
डे ःकटपबाट एउटा बुलेिटन माट समा“(Martus)” ता4नुस।्बुलेिटनलाई डे ःकटप मा

ता4नाले तपाईलाई तपाईले माट स“(Martus)” भ4दा बािहर रही काम गिररहनु भएको
बुलेिटनको याकअप ूितिलिप रा: स म बनाउँ छ।(िवशेष गरी मःयौदाको वीचको

संःकरणलाई

बुलेिटनह1लाई

ज<मा

“(Martus

गन

उपयोगी

Bulletin

ह4छ
ु )।माट सले“(Martus)”

Archive)”

(माट स“(Martus)” बुलेिटनको संमहको लािग)।
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तपाईले अकa मािनसह1लाई .mba फाइलह1को ई-मेलगन वा ितिनह1लाई Xलिप

िडःकमा ूितिलिप गन स3नु ह4छ।
मःयौदा बुलेिटनह1 सावजिनक िचि4हत भागह1
ु

सिहत पुरै गुि(करण गिरएको अवःथामानै रह4छ, ,यसैले ितिनह1 तोिकएको ूमुख

कायालय खाता वाहे क कोही अ4य -ारा हे िरने छै न।जब तपाई ई-मेल वा छाप

लगाएको

समाचाह1को

शदलाई

गुि(कृ त

ूितिलिप

गनुह
 ु 4छ,

जोसुकैले

पिन

माट स“(Martus)”

सXटवेयरको ूयोगबाट बुलेिटनको सावजिनक भागह1 पBन स3छ तर िनजी भागह1
1पमा

रह4छ।ूमुख

कायालयको

खाताह1

म]ये

एउटा

खाता

तपाईको नभएस<म तपाईले अकa ूयोगकताको JयिIगत वा मःयौदा डे टा हे न स3नु
ह4न
ु , ितिनह1को आयात गिरएको बुलेिटनह1 चेतावनी सूचना भिनएको “लेखकले

तपाईलाई बुलेिटनको िनजी भागह1 हे न िःवकृ ित िदएको छै न” भ4ने छाप लगाइएको
ह4छ।
.mba फाइलह1का डे टाह1 माट समा “(Martus)”माऽ हे न सिक4छ, तपाईले
ु

माइबोसXट

वड

जःता

ह4न।माट
स“(Martus)”
ु

भ4दा

अनुूयोगह1
अ4य

मा

ितिनह1लाई

अनुूयोगह1मा

ितिनह1लाई

खोन

खोन

स3नु
स3नु

ह4न।माट
स“(Martus)” भ4दा अ4य कायबमह1मा डे टा ूयोग गनलाई बुलेिटनह1लाई
ु

XML फाइलको 1पमा िनयात गनुह
 ोस ् (“६ढ. बुलेिटन डे टाह1 िनयात हे नह
ु ोस।्)

नोट: िवुितय पऽचार सुरि त नभएको कारणले तपाई पठाउनु भएको जेसुकै ई-

मेलकोही अ4य-ारा वाधा पुयाईएको हन
ु स3छ।
६छ. छाप लगाएको बुलेिटनह5 पून:ूाU

कािहलेकाँही

तपाईले

सवरमा

पठाइको

बुलेिटनह1

डाउनलोड

गन

आवँयक

हन
ु

स3छ।तपाईले सवरमा पठाउनु भएको जुनसुकै बुलेिटन तपाईले डाउनलोड गन स3नु
ह◌्
ु 4छ जुन हाल तपाईको हाड साइभमा छै न।(माट सले“(Martus)” तपाईसँग पिहले

दे िख भइरहे कै बुलेिटन पून: ूाि( गन िःवकृ ित िददै न।)

१. सवर छा4नुहोस ् > मेरो छाप लगाएको बुलेिटनह1 पून: ूाि( गनुह
 ोस।्
नोट: तपाईको संवाद बाकस इ4टरनेट जोडाईको गितमा भरपन9 भएकोले तु14तै दे खा
नपन स3छ।

२. बुलेिटनह1 पून: ूाि( संवाद बाकसमा तपाईले पून: ूा( गन चाहनु भएको

बुलेिटनह1को छे उको बाकसह1मा िच4ह लगाउनुहोस।्सबै समाचाह1 छनौट गनलाई

सबैमा िच4ह लगाउनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।सबै
लाई िच4ह नलगाउनलाई सबैमा
्

िच4ह हटाउनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्
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नोट: पूवि नधािरत 1पले बुलेिटनह1 पून: ूाि( संवाद बाकसले तपाईको क<Qयूटरमा

हाल नभएको बुलेिटनह1 माऽ दे खाउँ छ।तपाईले छाप लगाएको सवरमा याकअप
गिरएको बुलेिटन हे नल
 ाई यो सवरमा र क<Qयूटरमा सबै बुलेिटनह1 दे खाउनुहोस ् मा

िच4ह लगाउनुहोस।तपाईले
क<Qयूटरमा हाल भइरहे कै बुलेिटनह1 पून: ूाि( गन
्

स3नु ह4न।
ु

३. छनौट गिरएको बुलेिटन तपाईले यसलाई डाउनलोड गन अिघ पूवावलोकन
गनलाई पूवावलोकनमा ि3लक गनुह
 ोस।्

४. पून: ूाि(मा गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

५. बुलेिटनह1 पून: ूा( बुलेिटनह1 फोडरमा दे िख4छ।
६ज. मःयौदा बुलेिटनह5 पून: ूािU

कारणवश तपाईको क<Qयुटरमा रहे को मौिलकह1 िवमदाखेरी वा अचानक मे_दा वा

तपाईको क<Qयुटरमा तपाईको पहँू च नहँु दा मःयौदा बुलेिटनह1को सवरमा ूितिलिप
रािखएको ह4छ।यिद
बुलेिटनह1 वतमानमा तपाइको हाड साइभमा छै न भने तपाईले
ु

मःयौदा बुलेिटनह1 सवरबाट डाउन लोड

गन

स3नु

ह4छ।
(सुरि त
ु

बुलेिटनह1को

स4दभमा माट सले“(Martus)” तपाईसँग पिहलानै भएको बुलेिटनह1 पून: ूाि( गन

िःवकृ ित िदईदै न।)

१.सवर छा4नुहोस ् > मेरो मःयौदा बुलेिटनह1 पून: ूाि( गनुह
 ोस।्
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नोट: तपाईको इ4टरनेट जोडाईको गितमा भरपन9 भएकोले संवाद बाकस तु14त दे खा
नपन स3छ।

२. मःयौदा बुलेिटनह1 पून: ूाि( संवाद बाकसमा बुलेिटनह1 पिछको बाकसह1मा

तपाईले

पून:

ूाि(

गन

चाहनु

भएको

बाकसमा

चेक

गनुह
 ोस।सबै
्

बुलेिटनह1

छा4नलाई सबै िच4हमा ि3लक गनहोस ्, सबै बुलेिटनह1 नछािननु को िनिमl सबै
िच4ह नलागाउनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।

नोट: पूव िनधािरत1पले बुलेिटनह1 पून:ूाि( संवाद बाकसले तपाईको क<Qयुटरमा

हाल

नभएको

बुलेिटनह1

माऽ

दे खाउँ छ।तपाईले

सुरि त

गरी

सवरमा

याकअप

गिरएको बुलेिटन हे नल
 ाई यो सवरमा र क<Qयूटरमा सबै बुलेिटनह1 दे खाउनुहोस ् मा

िच4ह लगाउनुहोस ्, तपाईले क<Qयूटरमा हाल भइरहे कै बुलेिटनह1 पून: ूाि( गन

स3नु ह4न।
ु

३. छनौट गिरएको बुलेिटन तपाईले यसलाई डाउनलोड गन अिघ पूवावलोकन
गनलाई पूवावलोकनमा ि3लक गनुह
 ोस।्
४. पून: ूाि(मा ि3लक गनुह
 ोस।्

५. बुलेिटनह1 पून: ूाि( बुलेिटनह1 फोडरमा दे िख4छ।
६झ. फाँट डे ःकबाट सृजना गरे को बुलेिटनह5 पून: ूािU

यिद तपाईले ूमुख कायालयको खाता ूयोग गिररहनु भएको छ भने फाँटका

कामदारह1 जसले तपाईको खातालाई उनीह1को डे टामा उपलध िदएको छ -ारा

सृिजत

छाप

लगाएको

बुलेिटनह1

वा

मःयौदा

तपाईले

पून:

ूाि(

गनस3नु

ह4छ।
(हे नह
ु ोस ् “९च. तपाईको िनजी डे टा सहकमnसँग साझेदारी”) ित बुलेिटनह1
ु
डाउनलोड गनलाई सवर > फाँट डे ःकको छाप लगाएको बुलेिटनह1 पू◌्ित गनुह
 ोस ् वा
सवर > फाँट डे ःकको मःयौदा बुलेिटनह1लाई छनौट गनुह
 ोस।्

जब तपाई फाँट डे ःकको बुलेिटनह1 अवलोकन गनुह
 ु 4छ एउटा चि<कलो पह लो र
कालो “फाँट बुलेिटन” पिरचय िच4ह बुलेिटनको मािथ दे खा पछ ।

६ञ. संलZनह5 [ँयावलोकन र वचत

यिद तपाई िव4डोज “(Windows)” चलाइरहनु भएको छ भने तपाई संल8नलाई आXनो

हाड

साइभमा

खोनलाई

वचत

कायबम

नगिरकन

संल8नको

हे न

स3नु:

फाइलको

संल8न

ूकारसँग

हे न ि3लक

स<बि4धत

गनुह
 ोस।सं
् ल8न

ह4छ।
(Windows
ु

Explorer मा तपाईले फाइलको ूकारको संघ पिरवतन गन स3नु ह4छ।
)
ु
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यिद तपाई <याक सTचालन ूाणाली “(Mac Operating System)” अथवा िलन3स

“(Linux)” ूयोग गिररहनु भएको छ अथवा िय तपाई संल8न तपाईको हाड साइभमा

वचत गन चाहनु ह4छ
भने संल8न वचत गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।तपाईको
्
ु

क<Qयूटरमा जुनसुकै ठाउँ मा भए पिन फाइल वचत गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ फाइलको

ःव1प पBन स3ने अनुूयोगमा फाइल खोनुहोस।उदाहरणको
लािग यिद .doc फाइल
्

संल8न छ भने फाइललाई माईबोसXट वड मा “(Microsoft Word)” खोनुहोस।यिद
्

.pdf फाइल संल8न छ भने फाइल एडव एबोयाट िरडरमा “(Adobe Acrobat Reader)”
खोनुहोस।्

नोट: संल8न अवलोकन गनलाई तपाईले अनुूयोग ःथापना गरे को हनु
ु पछ जसले

संल8नको फाइलह1लाइ िःवकार गद छ।संल8नह1 तपाईले तपाईको हाड साइभ मा

वचत गदा लेखलाई कोडमा पिरवतन गरे को हदै
ु न।

६ट. िविमएको बुलेिटनह5 [ँयावलोकन

किहलेकाही तपाईको क<Qयूटरमा वचत भएको बुलेिटनमा डे टा हराएको अथवा िवमेको

हन
ु स3छ।यिद माट सले“(Martus)” हराएको डे टा पlा लगाउँ छ भने बुलेिटनको मािथ

“चेतावनी: भागह1 हराएका वा िवमेका छन ्” लेखेको पह लो चेतावनी ूाय दे खाउछ,

तपाई अझ पिन बुलेिटनको केिह जानकारीह1 पBन स3नु ह4छ।यिद
बुलेिटन सवरमा
ु

पिन ज<मा गिरएको छ भने तपाई स<पूण बुलेिटनह1 पून: ूाि( गन स म
हनस3नु
ु

ह4छ
ु :

तपाईको

डे ःकटपमा

बुलेिटनको

याकअप

ूितिलिप

ता4नुहोस ्,

माट सबाट“(Martus)” बुलेिटन हटाउनुहोस ् र ,यसपिछ यसलाई सवरबाट पून: ूाि(

गन9 कोिशश गनुह
 ोस।्

६ठ. तोिकएको बुलेिटनको खोजी

तपाईको क<Qयूटरमा तपाईले िनि;त शदह1 वा वा3यांश वा िनि;त िमित िभऽ
गिरएका वचतह1, अथवा दवै
समािव बुलेिटनह1 खोन स3नु ह4छ।माट
सले
ु
ु

“(Martus)” ू,येक फोडर, छोिडएको फोडरह1 सिहत खोजी गद छ।

१. खोजी गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

२. खोजी संवाद बाकसमा तपाईले खोन ला8नु भएको शद वा शदह1 हानुहोस ्
अथवा तपाइले खोन चाहनु भएको िमित िभऽका िमितह1को िसमा हानुहोस।् तपाई
जुनसुकै भाषामा शदह1को खोजी गन स3नु ह4छ।
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३. खोनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

४. जब खोजी पुरा ह4छ
ु , खोजी पिरणाम संवाद बाकसले तपाईको मापद$डसँग

िमलेको कित बुलेिटनह1 भे_टाएको िथयो भिन सूिचत गद छ।िठक छ मा ि3लक
गनुह
 ोस।्
५.

खोजी

गद छ।(फोडर

पिरणाम
मा

फोडरले

बुलेिटनको

फोडरह1मा नै रह4छ।)

तपाईको

ूितिलिपह1

खोजीमा

समािव

पाएको

ह4छ
ु ,

बुलेिटनह1

मौिलकह1

सूचीकृ त

मौिलक

खोजी कोडह5
•

वा3यंशलाई खोनलाई, उ-त वा3य िच4ह वाहे क ले:ुहोस।्

•

माट सले“(Martus)” तपाईले हानु भएको लेखलाई यो पुरा वा3य भएपिन अथवा
ु
ठलो

वा3यको

भाग

भए

पिन

भे_टाउने

छ।उदाहरणको

लािग:

यिद

तपाई

कारागार शदको िनजी गनुह
 ु 4छ भने तपाई कारागार, कारागार हानु, र कारागार
हाने शदह1 समािव भएको बुलेिटनह1 दे :ु हने
ु छ।

•

माट सका“(Martus)” खोजीह1 अंमेजीमा र अ4य शु- वण भाषाह1मा वाःतिवक
ु
अवःथासँग संवेदनशील हदै
गरे को भएपिन अथवा नभए
ु न, ,यसैले शद ठलो
पिन मतलब हदै
ु न।

•

खोजीलाई Jयापक बनाउन “अथवा” शद ूयोग गनुह
 ोस ्, अथवा खोजी साँगुरो
बनाउन “र” को ूयोग गनुह
 ोस ्।उदाहरणको लािग यिद तपाई कारागार अथवा जेल

को खोजी गन तपाईले बुलेिटनह1को सूची दे :ु ह4छ
जसमा मािथका शदह1को
ु
साममी रहे को ह4छ।यिद
तपाईले कारागार
ु
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तपाईले
ु

५१

बुलेिटनह1को सूची दे :ु हने
पिन यिद तपाई
ु शदह1 रहे को ह4छ।तै
ु छ जसमा दवै
ु

कारागार ूताणना खोनुहु 4छ, माट सले“(Martus)” बुलेिटनह1 माऽ पlा लगाउँ छ

जसमा ,यही वा3याशं कारागार ूताणना रहे को ह4छ।
ु

•

जब तपाईले “र” र “अथवा” दवै
 ु ◌्4छ, “र” शदले यसपिछ
ु शद ूयोग गनुह
तु14तै ित िचजह1लाई जनाउँ छ।उदारणको लािग, यिद तपाईले कारागारह अथवा

जेलह र थुनामा राु

अथवा छोनु शद ूिव गराउनु ह4छ
ु , माट सले

“(Martus)” जुनसुकै अिभलेखको खोजी गद छ जसमा कारागार शदको समामी
अथवा जसमा दवै
ु शदह1 जेलह
शद पिन ह4छ।
ु

•

र थुनामा राु ह4छ
अथवा जसमा छोनु
ु

यिद तपाई अंमेजी भ4दा वाहे क अ1 कुनै भाषा ूयोग गनु ह4छ
ु , तपाईले ,यो
भाषामा “अथवा” अथवा “र” शद ूयोग गन स3नु ह4छ
अथवा तपाईले खोजी
ु

गन “अथवा” अथवा “र” अंमेजी शदह1 ूयोग गन स3नु ह4छ।उदाहरणको
ु

लािग यिद तपाई नेपाली भाषामा माट स “(Martus)” ूयोग गरी रा:ु भएको छ
भने “or”, “and”, "अथवा", अथवा "र" शद खोजी गनलाई ूयोग गनुह
 ोस।्

तपाईको खोजी पिरणामह1 वचत गनलाई खोजी पिरणाम फोडरमा दायाँ ि3लक

गनुह
 ोस ् र पून: नामकरण छनौट गनुह
 ोस।् ,यसपिछ फोडरको लािग नयाँ नाम
हानुहोस।वै
् किप1पले तपाई फोडरलाई छनौट गन स3नुहु नछ र ,यसपिछ फोडर

> फोडरको पून: नामाकरण गनुह
 ोस ् मा छा4नुहोस ् अथवा फोडरको नाममा फेिर

ि3लक गनुह
 ोस ् र चाहे को नयाँ फोडरको नाममा ले:ुहोस।अकaचोटी
तपाईले खोजी
्

गदा माट सले “(Martus)” नयाँ खोजी पिरणामह1को फोडर सृजना गछ ।यिद तपाईले

खोजी पिरणाम फोडरलाई पून: नामाकरण गनु भएन भने अकaचोटी तपाईले खोजी
गदा सूचीह1 पून: ःथािपत भएका ह4छन।
्
ु

६ड. बुलेिटनह5 छपाई

बुलेिटनलाई

छाQनलाई

यसलाई

छनौट

गनुह
 ोस ्

र

छपाउनुहोस ्

मा

ि3लक

गनुह
 ोस।्वैकिपक1पले तपाई फाइल > बुलेिटन छाQनुस ् छनौट गन स3नु ह4छ।िनजी
ु

डे टाको छपाई िनि;त गन9 संवाद बाकस दे खा पछ ।यिद तपाई बुलेिटनको सावजिनक
डे टा माऽ छपाई गन चाहनु ह4छ
भने िनयिमत गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।तपाई
्
ु

िनजी डे टाह1 पिन छपाई गन चाहनु ह4छ
भने िनजी डे टा समावेश गनलाई छाQने
ु

िवकपमा

िच4ह

लगाउनुहोस ्

र

,यसपिछ

िनयिमत

गनुह
 ोस ्

मा

ि3लक

गनुह
 ोस।ःतिरय
छपाई संवाद बाकस तपाईको छाQने मेिशनको लािग िवकपह1
्

उपलध भई खुनेछ।
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माट सले“(Martus)” संल8नह1को एउटा सूची छाQछ तर संल8नह1को सामामीह1

होइन।सं
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस ्,
् ल8न गिरएको फाइल छाQनलाई संल8न वचत गनुह

तपाईको हाड साइभको एउटा फोडरमा वचत गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ यसलाई िमदो

कायबममा खोनुहोस ् र यसलाई छपाई गनुह
 ोस ्, जःतै: एउटा िचऽ स<पादन अथवा

शद-ूशोधन कायबम।िव4डोजमा “(Windows)” तपाई सामा4यत संल8न अवलोकनमा

ि3लक गन स3नु ह4छ
र ,यसपिछ यसलाई खोने कायबमबाट संल8नलाई छपाई
ु

गन स3नु ह4छ
ु , तपाईलाई तपाईको हाड साईभमा पिहला यसलाई वचत गन
आवँयक पद} न।

६ढ. बुलेिटन डे टाह5 िनयात

तपाई बुलेिटनको डे टा एउटा XML फाइलमा िनयात गन स3नु ह4छ
जुन XML लाई
ु

समथन गन} जुनसुकै अनुूयोगमा खोन स3नु ह4छ
(Extensible Markup Language)
ु
. XML दःतावेजह1ले िच4हह1 समावेश गछ जसले दःतावेजको वनोटको र ,यो

कि4फगरे सनको हरे क कागजात साधनको भुिमकाको Jया6या गछ ।

नोट: जुनवेला िनयाितत XML फाइलले संल8न दःतावेज फाइलको नामह1 ूदिशत

गछ , िनयातमा संल8नको डे टा समावेश गिरएको हदै
ु न।
बुलेिटनको XML मा िनयात गनलाई:

१. तपाईले िनयात गन चाहनु भएको बुलेिटनह1 छनौट र फाइल छनौट गनुह
 ोस ् >
बुलेिटनह1को िनयात गनुह
 ोस ् छनौट गनुह
 ोस ् अथवा फोडरको सबै बुलेिटनह1लाई
िनयात गनलाई फाइल > फोडर िनयात गनुह
 ोस ् छनौट गनुह
 ोस।्

२.

पूवि नधािरत

1पले

XML

फाइलमा

सावजिनक

डे टा

माऽ

समावेश

भएको

ह4छ।यिद
तपाई िनजी डे टा सामवेश गन चाहनु ह4छ
भने वणनमा िनजी डे टा
ु
ु

समावेश गन9 छा4नुहोस।्

३. जारी रा:ुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

४.

XML

फाइलको

नाम

िदनुहोस ् र

यसको

लािग

एउटा

ग4तय

िनि;त

गनुह
 ोस।एउटै
XML फाइलमा सबै छनौट गिरएका बुलेिटनह1 समावेश भएको ह4छ।
्
ु
५. वचत गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

६. जब माट सले“(Martus)” यसले बुलेिटनह1को िनयात समा( भएको िनि;त गछ
िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।्
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७. तपाईको समचारह5 र खाता जानकारी

मेSनुहोस ्

तपाईले तपाईको हाड साईभमा वचत गनुभ
 एको सबै बुलेिटनह1, तपाईको कुTजी

फाइल

मे_न

स3नु

ह4छ

र

तपाईको

खाताको

लािग

माट स“(Martus)” कायबम ःवंयमलाई नहटाई मे_न स3नु ह4छ।
ु

अ4य

जानकारीह1

नोट: यिद तपाईले सवरमा बुलेिटनह1 पठाउनु भएको छै न वा अ4यथा ितनीह1लाई

याकअप गनुभ
 एको छै न भने तपाईले क<Qयूटरबाट यसलाई मेटेपिछ डे टा ःथािय
िकिसमले हटाउने छ।

तपाईको क<Qयूटरबाट तपाईको खाता जानकारीह1 र तपाईको सबै बुलेिटनह1 हाड
साइभ मे_नलाई:

१. तपाईको क<Qयूटरको सबै अ4य कायबमह1 ब4द गनुह
 ोस।्

नोट:

अ4य

अनुूयोगह1

खुलेको

वेला

तपाई

माट स “(Martus)”

डे टा

मे_न

छन ्

भने

स3नुहु 4छ, तर यिद ूकृ या सTचालनको वेला अ4य अनुूयोगह1 खुलेको छन ् भने
माट सले “(Martus)” सबै फोडरह1 हटाउन स म नहन
ु स3छ।
२. उपकरणह1 छा4नुहोस ् > मेरो डे टा हटाउनुहोस।्

३. तपाईको ूयोगकता नाम र पासवड ूवेश गराउनुहोस।्

४.

यिद

,यहाँ

अझस<म

सवरमा

नपठाइएका

फाइलह1

माट सले“(Martus)” तपाईलाई मे_न िनि;त गन भ4ने छ।िनयिमत गन ह4छ
मा
ु
ि3लक गनुह
 ोस ्: बुलेिटन फाइलह1 िनय4ऽणमा रा:ु र मेटाउने ूकृ या रो3नलाई

हदै
 ोस।्
ु न मा ि3लक गनुह

नोट: तपाईको माट स“(Martus)” खाताको जानकारी मे_नु भ4दा अिघ तपाई र सबै

अ4य उपयोगकताह1ले कुTजी फाइलह1 याकअप गरे को र ितिनह1लाई पून भ$डार

गन स म हनु
 ोस।यिद
तपाईले कुTजीह1 याकअप नराखी
्
ु हने
ु छ भ4ने िनि;त गनुह

ितनीह1लाई

मे_नु

भयो

भने

तपाई

र

अ4य

ूयोगकताह1ले

सवरमा

तपाईह1

ू,येकले पठाएको डे टामा पहँु च हटाउनुहु नेछ।यिद तपाईले कुTजीह1 मे_नु भयो भने

िन<न कुराह1 पिन मेिटएको मुय, अनुकुल फाँटह1, ूयोगकता -ारा सृिजत

माट सका“(Martus)” फोडरह1 र स<व- ूाथिमकताह1 (जःतै डे टा ःव1प ,

ःत<भ चौडाई)।

५. तपाईको क<Qयूटरबाट तपाईको सबै बुलेिटनह1 र तपाईको खाता जानकारी

तपाईको कुTजी फाइल सिहतलाई तपाईले मे_न चाहे को िनि;त गनलाई ह4छ
मा
ु
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ि3लक गनुह
 ोस।् यिद तपाई िनयिमत गन चाहनु हु4न भने रk गनुह
 ोस ् मा

गनुह
 ोस।्

ि3लक

६. माट स“(Martus)” ःवत: ब4द ह4छ।
ु
नोट: माट स “(Martus)” फोडर भ4दा बािहर तपाईले ूितिलिप गरे को वा फोडरमा

तानेको कुनैपिन बुलेिटनह1 वा खाता फाइलह1 माट सले “(Martus)” मेटाउन स3दै न,
जःतो

िक

डे 3सटप।यःतो

फाइलह1

मेटाईसकेपिछ

तपाईको

क<Qयूटरमा

बाँकी

रह4छ।यसको साथै, माट सले “(Martus)” अ4य कुनै क<Qयूटरबाट बुलेिटनह1 वा

तपाईको सूचना मेटाउन स3दै न जहाँ तपाईले तपाईको खाता सेटअप गनु भएको छ,
र ित माट सको “(Martus)” सवरबाट पिन बुलेिटनह1 मेटाइने छै न।
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८. अनुूयोग सिहत माटसका “(Martus)” सबै डे टा हटाउनुहोस ्

संकटकािलन िःथितह1मा तपाई माट सको“(Martus)” सबै िच4हह1 र यसका डे टाह1
तपाईको

क<Qयूटरबाट

हटाउने

चाहना

गन

स3नुहु 4छ।तपाई

सबै

बुलेिटनह1

र

तपाईको क<Qयूटरको सबै खाताह1को जानकारी मेटाउन, ,यसैगरी माट स“(Martus)”

ःथापना रk गन स3नु ह4छ।माट
सले “(Martus)” खाता जानकारी र बुलेिटन यःतो
ु
तिरकाले मे_छ िक अनािधकृ त ूवेशकताह1लाई यिद तपाईले आफै फाइलह1 मे_नु
भएको छ भने ,यसलाई भ4दा पिन

पून: ूा( गन बढी गा॑ो ह4छ।
ु

चेतावनी: तपाईले माट स“(Martus)” डे टा क<Qयूटरबाट पूण 1पले मे_न आवँयक
नभएस<म

यो

कायिविधको

ूयोग

नगनुह
 ोला।यस

कायिविधलाई

पालना

गनाले

क<Qयूटरबाट सबै माट स“(Martus)” ूयोगकता, सबै बुलेिटनह1, सबै खाताको
जानकारीह1 अपिरवतिनय 1पले मे_नु हने
ु छ।

यो िवकप ूयोग गनु भ4दा पिहला सबै खाता ूयोगकताह1ले उनीह1को कुTजी
फाइलह1 र सबै ूयोगकताह1को बुलेिटनह1 सवरमा वा अ4य सुरि त फाँटमा
याकअप

गिरएको

छ

भ4ने

सुिनि;त

गनुह
 ोस।यिद
्

कुTजी

फाइल

याकअप

नगिरकन मेिटयो भने ,यो खाताबाट सृजना गिरएको बुलेिटनह1को िनजी डे टामा

कसैले पिन पहँु च ूा( गन स3दै न।

माट स“(Martus)” कायबम र सबै ूयोगकताह1को खाताको जानकारी ,यसैगरी

बुलेिटनह1 र फोडरह1 तपाईको हाड िड3सबाट हटाउनलाई:

१. तपाईको क<Qयूटरको सबै अ4य अनुूयोगह1 ब4द गनुह
 ोस।्
नोट:

अ4य

अनुूयोगह1

खुलेको

वेला

तपाई

माट स“(Martus)”

डे टा

मे_न

छन ्

भने

स3नुहु 4छ, तर यिद ूकृ या सTचालनको वेला अ4य अनुूयोगह1 खुलेको छन ् भने
माट सले “(Martus)” सबै फोडरह1 हटाउन स म नहन
ु स3छ।
२. उपकरणह1 छा4नुहोस ् > मेरो डे टा हटाउनुहोस।्

३. तपाईको अनुूयोग नाम र पासवड ूवेश गराउनुहोस।्

४.

यिद

,यहाँ

अझस<म

सवरमा

नपठाइएका

फाइलह1

माट सले“(Martus)” तपाईलाई मे_न िनि;त गन भ4ने छ।िनयिमत गन ह4छ
मा
ु
ि3लक गनुह
 ोस ्: बुलेिटन फाइलह1 िनय4ऽणमा रा:ु र मेटाउने ूकृ या रो3नलाई

हदै
 ोस।्
ु न मा ि3लक गनुह
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नोट: तपाईको माट स“(Martus)” खाताको जानकारी मे_नु भ4दा अिघ तपाई र सबै

अ4य ूयोगकताह1ले कुTजी

फाइलह1 याकअप गरे को र ितिनह1लाई ज<मा गनु

स म हनु
हने
 ोस।यिद
तपाईले कुTजी ह1 याकअप नराखी
्
ु
ु छ भ4ने िनि;त गनुह
ितनीह1लाई

मे_नु

भयो

भने

तपाई

र

अ4य

ूयोगकताह1ले

सवरमा

तपाईह1

ू,येकले पठाएको डे टामा उपलध हटाउनुहु नेछ।यिद तपाईले कुTजी ह1 मे_नु भयो
भने िन<न कुराह1 पिन मेिटएको मुय, अनुकुल फाँटह1, ूयोगकता -ारा सृिजत

माट सका“(Martus)” फोडरह1 र स<व- ूाथिमकताह1 (जःतै डे टा ःव1प ,

ःत<भ चौडाई)।

५. यिद तपाई माट स“(Martus)” अनुूयोग, सबै खाता जानकारी र सबै बुलेिटनह1

हाड साइभबाट पूण1
 पले मे_न चाहे को कुरामा िनि;त हनह4छ
भने िठक छ मा
ु ु
ि3लक गनुह
 ोस।यिद
तपाई िनयिमत गन चाहनु हु4न भने रk गनुह
 ोस ् मा
्

ि3लक

गनुह
 ोस।्

६. यिद तपाई मेटाई गन िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस ् भने माट स“(Martus)”

ःवत: ब4द ह4छ।
ु
नोट:

माट स“(Martus)”

भएको

छ

कुनै

बुलेिटनह1

वा

खाता

फाइलह1

जुन

तपाईले

माट स“(Martus)” फोडर दे िख बािहर ूितिलिप गनुभ
 एको अथवा फोडर ता4नु
तपाईको

भने

मे_न

क<Qयूटरमा

स3दै न,

बाँकी

रहने

जःतै

डे 3सटपमा।,यःतो

छ।अितिरI1पले

फाइलह1

मेटाई

माट सले“(Martus)”

पिछ

तपाईको

बुलेिटनह1 वा तपाईको जानकारीह1 ह4य क<Qयूटरबाट जहाँ तपाईले आXनो खाता

बनाउनु भएकोबाट मे_न स3दै न र माट सबाट“(Martus)” यसले बुलेिटनह1 मे_न

स3दै न।
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९. तपाईको डे टा सुरित रा2

माट सको“(Martus)”

ढाँचा

सुर ालाई

]यानमा

राखी

भएको

हो।यसका

सुर ाको

ःव1पह1ले कसरी काम गछ न भ4ने बुझाईले तपाईलाई आXनो डे टा सुरि त रा:
मkत गन स3छ, ,यसको िनि;त भईरहे को बेला तपाई ितिनह1को पहँु चलाई

िनयिमत गन स3नु ह4छ।
ु

९क. माटस “(Martus)” सुरा कसरी काम गछ?
ू,येक माट स“(Martus)” खातासँग एउटा कुTजी

ह4छ
जुन ,यस खाताको लािग
ु

पासवड को ूयोग गरे र माऽ पहँु च भएको हन
स3छ।जब तपाई माट स“(Martus)”
ु

िभऽ ूवेश गनु ह4छ
ु , तपाईको पासवड ले अनुूयोगलाई कुTजी

खोन स म

गराउँ छ, ,यसैले तपाई नयाँ बुलेिटनह1 सृजना गन वा तपाईले सृजना गरी ज<मा

गरे को बुलेिटनह1 हे न स3नु ह4छ।
ु
तपाईको कुTजी

तपाई ए3लैको हो: यिद तपाईले यसलाई हाड साइभ िवमाई वा

तपाईले

सवरमा

पठाउनु

गिरएको

अवःथाका

दघ
ु टनावशको मेटाईले गुमाउनु भयो भने, कसैले पिन तपाईको िनिज बुलेिटनह1,
भएको

सावजिनक

बुलेिटनह1को

िनजी

डे टाह1

अथवा

यिद

तपाईले

ूमुख

तपाईको हाड साइभमा भएको कुनै पिन बुलेिटनह1 यात ितिनह1 मःयौदा वा छाप
हन
ु ्,

खोन

स म

हने
ु

छै न।यपी,

कायालयह1 बनाउनु भएको छ भने ूमुख कायालयको खातावाला(मुलत, तपाईको

संगठनको ूमुख कायालय)अझै पिन तपाईले सवरमा पठाउनु भएको िनजी डे टा हे न

स म हने
ु छ।

९ख. तपाईको कु^जी को _याकअप

तपाईको आXनो डे टा तपाईलाई सधै पहँु च हने
ु छ भिन िनि;त गन, तपाईको कुTजी

को याकअप रा: अित नै मह,वपूण छ। माट सले “(Martus)” तपाईको कुTजी
याकअप रा: दईवटा
तरीका ूःताव गरे को छ।दईमा
जुनसुकै ूयोग गन स3ने
ु
ु

भएपिन तर हामी दवै
ु याकअप रा:े तरीकाह1को ूयोग गन जोडदार िसफािरश

गद छौ।पिहलो तरीकाले एउटा िसगो पासवड गुि(करण भएको याकअप फाइल

हटाउन िमने साधन (जःतै Floppy disk, CD, USB भ$डार) अथवा नेटवकको
साइभमा सृजना गद छ; दोॐो तरीकाले धेरै Floppy disk अथवा अ4य हटाउन िमने

साधनमा कुTजी लाई बे8लै पाँच टु बामा(तपाईको पासवड सँग गुि(करण नगिरएको)

याकअप रा6दछ।जब तपाई माट समा “(Martus)” कुTजी लाई याकअप रा:ु ह4छ
ु
तपाईलाई दवै
ु तरीकाह1बाट नेत,ृ व गिरने छ।
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तपाईको पिहलो अवसर तपाईको िभऽी ूवेश नाम र पासवड ूयोग गरी गुि(करण

गिरएको तपाईको कुTजी को एउटा िसगो Floppy disk, अ4य हटाउन िमने साधन
अथवा नेटवक साइभमा वचत गनु हने
छ जुन तपाईको क<Qयूटर िविमएको वा
ु

उपलध नभएको ख$डमा तपाईको पहँु चमा नै भएको हनै
ु पद छ। जब तपाईले आXनो
िसगो कुTजी

फाइल हटाउन िमने साधन वा नेटवक साइभमा वचत गनु ह4छ
ु

,यो फाइलमा तपाइलाई आXनो खाता पून: ज<मा गदा आवँयक पन9 सबै कुराह1

समावेश ह4छ
जित लामो स<म तपाई आXनो ूयोगकता नाम र पासवड थाहा रा:ु
ु

ह4छ।
सुरि त ठाउँ मा आXनो याकअप फाइल ज<मा गन9 िनि;त गनुह
 ोस ् र यसको
ु
सामामीह1लाई तपाईले िच4न स3ने िकिसमले तर अ1ले बुdन नस3ने गरी िच4ह

लगाउनुहोस।भिवँयमा
यो पासवड संरि त कुTजी
्

पून: ज<मा गनलाई माट समा

“(Martus)” िभऽ ूवेश गदा “खाता पून: ज<मा” र “याकअप कुTजी

खाता पून: ज<मा” छनौट गनुह
 ोस।्

फाइलबाट

दोॐो याकअप अवसरलाई ५ वटा हटाउन िमने िडःकह1को आवँयकता पछ
(जःतै

Floppy disks, CD, USB भ$डार )

जुन

तपाई

िवfािसलो

साथीह1

र

ु
सहकमnह1लाई िवतरण गनुह
 ु 4छ।यस तरीकाले तपाइको कुTजी लाई पाँच टबामा
टु बयाउँ छ यसको कुनै दई
ु जुन पासवड को आवँयकता िवना नै कुTजी

पून: िनमाण

गन आवँयक पछ ।यिद तपाईले आXनो िभऽी ूवेशनाम वा आXनो पासवड िबसनु

भयो भने तपाईले आXनो कुTजी

पून: ज<मा गन स3ने यो तरीका माऽै एउटा

उपाय हो।एक पटक पाँचवटा फाइलह1 हटाउन िमने साधन िडःकह1मा लेिखए पिछ

तपाईले ितिनह1लाई पाँच वे8ला वे8लै मािनसह1लाई वाँhनु पछ जसलाई तपाई
स<झनु स3नु हने
ु छ तर ितिनह1 कसैले पिन तपाईले अ4य फाइल कसलाई िदनु

भएको छ भिन थाहा पाउनु हदै
 ोस।्कसैले
ु न।कुनै पिन िडःकह1 सँगै ज<मा नगनुह
पिन तपाईको खाता ूा( गन िय िडःकह1 म]ये दईु िडःकको ूयोग तपाईको

ूयोगकता नाम र पासवड थाहा नपाई पिन गन स3छन।् यो कुTजी लाई पून:

ज<मा गनलाई; पिहला पाँचवटा मौिलक िडःक म]ये कुनै २ वटाको पून: ूाि(
गनुह
 ोस ् र माट समा “(Martus)” िभिऽ ूवेश गदा “खाता पून: ज<मा” र “िविवध
िडःकबाट खाताको पून: ज<मा” छनौट गनुह
 ोस।्

तपाईको एकल पासवड गुि(करण गिरएको कुTजी

वा नेटवक याकअप गनलाई:

फाइललाई हटाउन िमने साधन

१. खाली िडःक तपाईको Xलिप (अथवा अ1 हटाउन िमने साधन) साइभ िभऽ
घुसानुह
 ोस।्

२. उपकरण छा4नुहोस ् > मेरो कुTजी को याकअप रा:ुहोस।्
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३. सूचनामूलक स<वाद बाकसह1 पBनुहोस।्

४. कुTजी फाइल याकअप स<वाद बाकसमा तपाईको Xलिप साइभ, अ4य हटाउन

िमने साधन उपकरण अथवा तपाईको नेटवक साइभलाई नेिभगेट गनुह
 ोस।्

५. याकअप कुTजी

फाइललाई अि-ितय नाम िदनुहोस ्, िवशेषत यिद क<Qयूटरमा

एकभ4दा बढी खाताह1को ूयोग गिरएको छ भने पूव िनधािरत माट सले“(Martus)”

यो

फाइललाई

MartusKeyPair.dat

(Martus-मेरो-कुजी-जगेडा-राुहोस ्.dat)

नाम

रा6छ।तपाईले फाइलको लािग सं6या र कोड शद छनौट गन स3नु ह4छ।जःतै
ु

MartusKeyPair२२२.dat।

६. वचत गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।् माट सले“(Martus)” तपाईले तो3नु भएको
ठाउँ मा कुTजी फाइलको याकअपको ूितिलिप साछ ।

७. समा( भयो स<वाद बाकसमा ह4छ
ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

८. तपाईको याकअप िडःक वा अ4य हटाउन िमने साधन सुरि त ठाउँ मा ज<मा

गनुह
 ोस ् जहाँ यो मौसम िकराह1 अ4य त,वह1बाट न हने
ु संभावना हदै
ु न। िडःक

मािथ तपाईको पासवड नले:ु होला वा यसलाई िडःक माथी िवुितय 1पमा ज<मा
गनुह
 ोस।कसै
ले पिन तपाईले एकल फाइलमा याकअप गनु भएको कुTजी
्
उपयोगकता नाम र पासवड नभई ूयोग गन स3दै न।

९. यिद तपाई िविवध िडःकह1मा आXनो कुTजी

भने

संवाद

बाकसमा

हँु दैन

मा

ि3लक

तपाईको

फाइल याकअप रा: चाहनुहु 4न

गनुह
 ोस ् जुन

दे खा

पछ ।हामी

िविवध

िडःकह1मा तपाईको कुTजी फाइलको याकअप रा: िसफािरश गद छc।,यसो गनलाई
तल िदइएको िनद9 शनह1 पालना गनुह
 ोस।्

नोट: जिहलेसुकै तपाईले तपाईको उपयोगकता नाम र पासवड पिरवतन गदा पासवड

गुि(करण गिरएको एउटा नयाँ एकल याकअप सृजना गनुह
 ोस।जानकारीको
लािग
्

“९ज. तपाईको ूयोगकता नाम अथवा पासवड पिरवतन” हे नह
ु ोस ्।

ु
ु
अकa पाँच छ_टाछटै
Xलिप िडःकह1 अथवा अ4य हटाउन िमने साधनमा तपाईको

कुTजी फाइल याकअप रा:लाई (जसम]ये दइवटा
कुTजी फाइल पून: ज<मा गन
ु
आवँयक पन9 छ।):

ु
ु
१. पाँच छ_टा
छटै
हटाउन िमने िडःकह1मा एक अितिरI याकअप फाइलह1को
समुह सृजना गनलाई ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

२. जानकारी भएको िःबनको अ]ययन गनुह
 ोस ् र िनयिमत गनुह
 ोस ् मा
गनुह
 ोस।्

ि3लक

३. फाइलको नाम रा:ुहोस ् र िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।्
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र
िटप: फाइललाई एउटा अि-ितय नाम िदनुहोस ् जुन तपाईलाई पिछ स<झनु ह4छ
ु
,यो

अ4य

खाताको

याकअप

ु
छ_याउन

फाइलबाट

सिकने

ह4छ।
ु

पाँच

फाइल

ू,येकको अनुबम सं6या जोिडएको समान नाम हने
ु छ।उदाहरणको लािग यिद तपाईले

फाइलको

नाम

रा:ु

kpbackup (मेरो-कुजी-जगेडा-राुहोस ्)

ह4छ
ु

भने

kpbackup-1.dat, kpbackup-2.dat र ,यसरी नै अगाडी वचत हने
ु छ।
४.

तपाईको

याकअप

Floppy disk drive लाई

िडःकबाट

संवाद

बाकसमा

(अथवा

हटाउन

चलाउनुहोस ् र

िमने

वचत

फाइलह1

साधनलाई)वचत

गनुह
 ोस

मा

ि3लक

गनुह
 ोस।् तपाईले एउटा हटाउन िमने साधन साइभ (जःतै Floppy, CD, USB
भ$डार)

तपाईको

हाड

साइभको

स_टामा

ूयोग

गन}

पन9

ह4छ
ु

िकनभने

कायबमले तपाईको दवै
ु याकअप फाइलह1लाई एउटै ठाउँ वचत गन9 छै न।

यो

५. ःमरण गराए अनुसार िडःकह1 घुसानुह
 ोस ्, हरे क समय ह4छ
मा ि3लक गरे र
ु

अकa िडःकमा अगाडी बBनुहोस।्

६. डे टाह1 राॆोसँग िलिखएको छन ् भिन सुिनि;त गनुल
 ाई िडःकह1को ूमािणत
संवाद बाकसको ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

७. ःमरण गराए अनुसार िडःकह1 घुसानुह
 ोस ्, हरे क समय ह4छ
मा ि3लक गरे र
ु

अकa िडःकमा अगाडी बBनुहोस।्

८. यिद माट स“(Martus)” सबै िडःकह1को डे टा जु गन सफल भयो भने जु
सफल भयो संवाद बाकसमा िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।यिद
,यहाँ एक वा बढी
्

िडःकह1मा समःया भयो भने वे8लै िडःकह1मा याकअप ूकृ या दोहोयाउनुहोस।्

९. याकअप पुरा संवाद बाकसमा जानकारी पढनुहोस ् र िठक छ मा ि3लक
गनुह
 ोस।्

९ग. तपाईको कु^जी

पून:ूाU गन`

यिद तपाईको आXनो क<Qयूटर हराउनु भयो, हाड साइभ िवफल भयो अथवा अ4य

कुनै कारणले तपाईको कुTजी
तपाईको कुTजी

हरायो भने, तपाईको याकअप ूितिलिप ूयोग गरी

पून: भ$डार गनुह
 ोस।यिद
तपाईलाई आXनो ूयोगकता
्

नाम र पासवड थाहा छ र एकल कुTजी

याकअप फाइल छ भने, हामी तपाईलाई

,यो फाइल ूयोग गन िसफािरश गद छc िकन भने यो बढी सुरि त ह4छ।क
े ही गरी
ु

यिद तपाईले आXनो पासवड िवसनु भएको छ भने, तपाईलाई िविवध िडःकबाट

तपाईको कुTजी

पून: भ$डार गन आवँयक पछ ।

तपाईको कुTजी

पूवावःथा गनलाई :

१. यिद माट स“(Martus)” हाल ःथािपत छै न भने ःथापना गनुह
 ोस।्
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२. माट स “(Martus)” िभऽी ूवेश संवाद बाकसमा पूवावःथा खाता टै बमा ि3लक
गनुह
 ोस।्

३. तपाइको खातालाई पूवावःथा गनलाई एउटा िवकप छनौट गनुह
 ोस ्: याकअप
कुTजी

फाइलबाट अथवा िविवध िडःकह1बाट।

४. जानकारी युI संवाद बाकस अ]ययन गनुह
 ोस ् र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु
५. यिद तपाई याकअप कुTजी
हाड

िडःक/

नेटवक साइभमा

फाइल ूयोग गिररहनु भएको छ भने तपाईको

फाइललाई

पlा

लगाउनुहोस ् अथवा Xलिप िडःक

घुसानुह
 ोस ् (अथवा अ4य हटाउन िमने साधन)जसमा फाइल समावेश छ र यसलाई
चलाउनुहोस ् र ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

६. यिद तपाई एकल गुि(करण गिरएको कुTजी

फाइलबाट पूवावःथा याइरहनु

भएको छ भने, ूयोगकता नाम र पासवड ूयोग गरी माट स“(Martus)” िभऽ ूवेश

गनुह
 ोस ् जुन तपाईले याकअप फाइल सृजना गरे को समयमा कुTजी सँग संयुI

भएको िथयो।

यिद तपाई िविवध याकअप िडःकह1बाट पूवावःथा याईरहनु भएको छ भने तपाई
आXनो पुरानो ूयोगकता नाम र पासवड को ूयोग गन स3नु ह4छ
वा आXनो
ु
खाताको लािग नयाँ ूयोगकता नाम र पाडवड सृजना गन स3नु ह4छ
ु ।

७. तपाईलाई ,यसपिछ तपाईको कुTजी को पासवड गुि(करण गिरएको यो ूयोगकता

नाम र पासवड सँग एउटा याकअप फाइल सृजना गन सोिधने छ।िवःतृतमा जा4नको
लािग “९ख. तपाईको कुTजी को याकअप” हे नह
ु ोस।्

८. पूवावःथामा याईसकेपिछ, कुTजी

याकअप िडःकह1को पून:िवतरणको लािग

िडःक एउटै ठाउँ मा
िनि;त हनु
् ु नै पिन समयमा ित िडःकह1 म]ये दईवटा
ु
ु होस।क

भएमा जोसुकैले तपाईको ूयोगकता नाम र पासवड थाहा नभएता पिन तपाईको

खाता पहँु च गन ूयोग गन स3दछ।

९घ. बुिaमतापूवक तपाईको पासवड ूयोग

यो अित मह,वपूण छ िक तपाईको पासवड गोQय रहनु पछ ।कसैसँग पिन आXनो

पासवड साझेदारी नगनुह
 ोस ् र कसैले पिन सिजलै अ4दाज गन स3ने पासवड ूयोग

नगनुह
 ोस।्

ू,येक समय तपाई आXनो पासवड पिरवतन गनुह
 ु 4छ, तपाई कुTजी लाई याकअप

गनुह
 ु 4छ र पुराना सबै एकल याकअप फाइलह1 हटाउनु ह4छ
(तपाईले सृजना गनु
ु
भएको पासवड सँग गुि(करण नभए दे िखको कुनैपिन िविवध फाइल याकअपह1

तपाईले मे_न आवँयक पद} न र मे_नु पिन हदै
ु न) तपाईको नयाँ याकअप कुTजी
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फाइल तपाइको नयाँ पासवड ूयोग गरी सकेतन भएको ह4छ।जा
नकारीको लािग
ु
“९ज. तपाईको ूयोगकता नाम अथवा पासवड पिरवतन” हे नह
ु ोस।्

जब माट स“(Martus)” सTचालन भइरहे को ह4छ
यसले तपाईलाइ िनिंबय भएको १०
ु
िमनेट पिछ तपाईको
माट स“(Martus)”

खुला

नाम र पासवड पून:ूवेश गराउन भ4ने छ।यो यिद तपाई
छोडे र

आXनो

क<Qयूटरबाट

टाढा

हनह4छ
ु ु

भने

अ4य

मािनसह1ले तपाईको िनजी डे टा पहँु च गन स3छन।,यस
मौकालाई 4यूनतम गनको
्
लािग हो।यिद तपाईले

बुलेिटन स<पादन गिररहँ दा माट सले“(Martus)” तपाईलाई

नाम र पासवड सो]छ भनेर तपाईले रk ि3लक गनुभ
 यो भने, बुलेिटनमा

तपाईको

तपाईले गनु भएको अवःथामा फिकने छ।यिद तपाईले ,यो बुलेिटनलाई किहले वचत
गनुभ
 एको िथएन भने स<पूण बुलेिटन नै हराउने छ।हामी तपाईले कम बुलेिटनलाई
वचत गन र तपाईको ूणालीलाई आXनो उपिःथित िवना छोhनु अिघ माट सबाट

“(Martus)” िनःकन सलाह िद4छc।

९ङ. सुरित कDbयूटर संचालन अcयासह5को ूयोग

यिद तपाई माट सको “(Martus)” सुर ा र िवfसिनयताको बारे मा िचि4तत ् हनु
ु हु 4छ

भने, तपाईले तपाईको क<Qयूटरमा चने सबै अ4य सXटवेयर, तपाईको सTचालन

ूणाली

(जःतै

माइबोसXट

िव4डोज “(Microsoft Windows)”,

<याक “(Mac)”,

िलन3स “(Linux)”) सिहतको संर णको बारे मा पिन चलाख हनु
ु पिन आवँयक पछ ।

यिद आबमणकताह1ले तपाईको सTचालन ूणालीमा कुनै सुर ामा Qवालह1 पाउन

सफल भयो भने, ितिनह1 तपाईको िनजी डे टाह1 हे न सफल हुन स3दछन ् अथवा
बुलेिटनह1 सृजना गन तपाई -ारा लेिखएको भनेर दे िखने छ।
इ4टरनेटसँग

जोिडएको

क<Qयूटरलाई

पूण

1पले

संर ण

गन

धेरै

िमहे नतको

ःथापना

गनुह
 ोस ् र

आवँयकIा पछ । तर किहले तपाईको क<Qयूटरको सममतालाई एउटा सानो माऽाको
ूयासले धेरै सामा4य जःतो अनािधकृ त ूवेशबाट बचाउँ छ।



भाइरस

संर ण

सXटवेयर “(virus protection software)”

भाइरस “(viruses)” र वमसह1बाट “(worms)” तपाईको क<Qयूटरलाई बचाउनलाई

भाइरस “(viruses)” पिरभाषा अाविक सेवालाई सदःयता िलनुहोस।् McAfee



(http://www.mcafee.com/)

र

यिद

अ4तगत

Symantec (http://www.symantec.com/)

भाइरस

पिर ण गन9 सXटवेयर र अाविक सेवा ूःताव गन9 दईवटा
क<पनी हन।
ु
ु ्
िव4डोज “(Windows)

सTचालन

छ

भने

तपाईको

सTचालन

ूणालीको सममतालाई बचाउनलाई िनयिमत1पले संवेदनिशल उ,पादन सुधारह1
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ु ोस ् र
माइबोसXटबाट “(Microsoft)”http://windowsupdate.microsoft.com मा हे नह


ःथापना गनुह
 ोस।्

तपाईको

क<Qयूटरको

संर णको

लािग

Jयापक

सुझाबह1

जानुहोस।्

तपाईको

http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/
मा

http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/

हे नल
 ाई

र

संगठनको

लािग िय सुझावह1मा धेरै भ4दा धेरै लागु गन िवचार गनु Jयावहािरक ह4छन।
्
ु

९च. तपाईको िनजी डे टा सहकमdसँग साझेदारी

तपाईको संगठनको ूमुख कायालयह1 तपाईले सृजना गरे को बुलेिटनह1मा र तपाईको

संगठनका

अ4य

सदःयले

सृजना

गरे को

बुलेिटनह1मा

पहँु च

गन9

चाहन

हन
ु

स3छन।तपाईको संगठनको ूमुख कायालयह1 वा जोसुकै अ4यसँग तपाई आXनो डे टा
साझेदारी गन चाहनुहु 4छ – ूमुख कायालयह1 खाता सृजना गन स3छ जसले

उनीह1लाई तपाईको बुलेिटन ,यसमा भएको तपाईको िनिज डे टा सिहत यिद तपाईले

हे नु अनुमित ितिनह1लाई िदनु भए माऽ हे न स3दछ।ितिनह1 तपाईको खाता ूयोग
गरी बुलेिटन सृजना गन स म हदै
पहँु चले धेरै फाइदाह1 िदन स3छ: यसले
्
ु नन।यस

संगठनको नेताह1लाई धेरै जानकारीह1 िद4छ र यिद तपाईले आXनो कुTजी फाईल
हराउनु भए वा पासवड िवसनु भए तपाईको िनजी बुलेिटन डे टाह1मा कसैले पहँु च
पाउन स3छ भ4ने कुरा सुिनि;त गद छ। तपाई िविवध खाताह1 सृजना गन स3नु

ह4छ
यिद तपाईको संगठनमा अितिरI मािनस छ जो तपाईको समाचार पुनवालोकन
ु
गरोस ् भिन तपाई चाहनु ह4छ
भने यो मह,वपूण हनस3द
छ।
ु
ु

ू,येक बुलेिटनको सबै िनजी डे टाह1 जुन तपाई वचत गनुह
 ु 4छ कुनैपिन ूमुख
कायालय खाताबाट हे न सिकने हने
हामी
ु छ ,यो ,यही समयमा नै िमलाइएको ह4छ।
ु

सहकमnह1लाई िनि;त बुलेिटनह1 माऽ हे न िदने कोिशश गनलाई ूमुख कायालयको

िवशेषता ूयोग गन िसफािरश गद} नc।जित चाँडो बुलेिटन ूमुख कायालय खाताबाट

वचत भएको ह4छ
,यो जानकारी ,यो ूमुख कायालयलाई उपलध हने
ु
ु छ। ूमुख

कायालयलाई पिछ हटाउँ दा समा4यतया िनजी डे टा हे नब
 ाट ,यो ूमुख कायालयलाई

रो3न स3दै न।,यो जब ितिनह1 तपाईको ूमुख कायालयको 1पमा बनाइको बेला
वचत भएको िथयो।

तपाईको बुलेिटनह1मा पहँु च पाउनलाई तपाईको संगठनको ूमुख कायालयह1ले पिहला

ितिनह1को सावजिनक बुलेिटन पिरचय िनयात गनुप
 छ र तो तपाईलाई ितिनह1को
सवजिनक कोड सिहत िदनुपद छ ,यसपिछ तपाईले सवजिनक खाता पिरचय आयात

गनुप
 द छ र ितिनह1को सावजिनक कोड हानु पद छ।
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नोट: सावजिनक खाता पिरचय तपाईले आयात गरे पिछ वचत भएको बुलेिटनह1

माऽ तपाईको ूमुख कायालयको खातालाई उपलध हने
ु छ।
ूमुख कायालयह5को ूयोगकताह5को लािग िनद` शनह5

ूमुख कायालय सावजिनक खाता पिरचय र सावजिनक कोड फाँटमा मािनसह1सँग

साझेदारी गन:

१. एउटा माट स“(Martus)” खाता सृजना गनुह
 ोस ्, (हे नह
ु ोस ् “२घ. तपाईको खाताको
िनमाण”)

२. माट समा“(Martus)” उपकरणह1 छा4नुहोस ् > मेरो सावजिनक खाता पिरचय
िनयात गनुह
 ोस ् र फाइलको नाम रा:ुहोस।माट
सले“(Martus)”तपाईको हाड साइभमा,
्
माट स“(Martus)” (वा Martus\accounts) फोडरिभऽ फाइललाई .mpi िवःतारसँग वचत
गछ र यो वचत भएको छ भिन िनि;त पिन गछ ।

३. मािनसह1लाई .mpi फाइल िदनुहोस ् जसको बुलेिटनमा तपाई पहँु च गन चाहनु
ह4छ।
ु

४. सहायता छा4नुहोस ् > मरो खाताको िववरणह1 हे नह
ु ोस।्
५. सावजिनक कोड िटQनुहोस।्

६. ूमुख कायालयबाट खाताबाट सावजिनक कोड एउटा वे8लै सुरि त संचारको

मा]यमबाट समान मािनसह1लाई िदनुहोस।यो
मह,वपूण छ िक सावजिनक कोड
्
यःतो तिरकाबाट आदान ूदान हनपछ
िक ,यो पिरवतन हनु
ु
ु हु दै न तर यो गोQय
रहनु आवँयक छै न।

नोट: फाँट डे ःकह1को बुलेिटनह1मा पहँु चको जानकारीको लािग “६झ. फाँट डे ःकबाट

सृजना गरे को बुलेिटनह पून: ूाि” हे नुह
 ोस।्

ूमुख कायालयको उपयोगकताह5लाई पहँु च गन चाहने फाँट उपयोगकताह5को लािग

िनद` शनह5

ूमुख कायालयको सावजिनक खाता पिरचय र सावजिनक कोड आयात गनुह
 ोस ्:

१. माट समा“(Martus)” उपकरणह1 छा4नुहोस ् > ूमुख कायालयको कि4फगरे सन

२. माट स“(Martus)” साइन इन संवाद बाकसमा तपाईको ूयोगकता नाम र पासवड

ूवेश गराउनुहोस।्

३. जोhनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

४. तपाईको ूमुख कायालयले िदएको .mpi फाइल छनौट गनुह
 ोस।्

५. तपाईको ूमुख कायालयको कायालयले तपाईलाई िदएको सावजिनक कोड ूवेश

गराउनुहोस।् िनयिमत गनुभ
 4दा अिघ तपाईको ूमुख कायालयको कायालयसँग िय

िठक सावजिनक कोड हो भिन प3का गनुह
 ोस।्
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६. तपाईको ूमुख कायालय खातालाई सावजिनक र िनजी डे टामा तपाई पहँु च गन

चाहनु ह4छ
भिन प3का गनलाई ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु
ु

७. ूमुख कायालयको खाताको लािग एउटा लेवुल हानुहोस।् तपाईलाई अथपूण हने
ु

लेवुल ूवेश गराउनुहोस ् िकनभने तपाईले खाताको सावजिनक कोड सधै सि<झरा:

नस3नु

पिन

ह4छ।ूमु
ख
ु

कायालयको

लेवुल

उदाहरणको

लािग

मािनस

अथवा

संगठनको नाम शहर वा फाँटको नाम को पिन हन
ु स3छ।तपाईले चाहनुहु 4छ भने

तपाई लेवुललाई पिछ पिरवतन गनस3नु ह4छ।तपाईले
लगाएको लेवुल तपाईले माऽ
ु
दे :ु हने
ु छ: सुर ाको कारणले अ4य जो बुलेिटनको अवलोकन गछ न ितिनह1ले लेवुल
दे :े छै 4न।्

८. आयातमा ि3लक गनुह
 ोस।्

९. माट सले“(Martus)” तपाईलाई ूमुख कायालयको खाताको मािलकलाई तपाईले

तपाईको िनजी डे टा हे न9

मता िदईरहनु भएको छ भिन चेतावनी िद4छ।यिद तपाई

ूमुख कायालयको खाताको उपयोगकताह1लाई तपाईको जानकारीको लािग िवfास

गनुह
 ु ◌्4छ भने तपाई यो गनु चाहनुहु 4छ भिन िनि;त गनु ह4छ
मा ि3लक
ु
गनुह
 ोस।्
ूमुख

कायालयको

उपयोगकताह5लाई

ूयोगकताह5को लािग िनद` शन

भिवँयको

पहँु च

िदन

नचाहने

फाँट

अिःत,वमा रहे का ूमुख कायालयह1को खाताह1 हटाउनुहोस ्:

१. उपकरणह1 छा4नुहोस ् > ूमुख कायालयको कि4फगरे सन

२. माट स“(Martus)” िभऽी ूवेश संवाद बाकसमा तपाईको ूयोगकता नाम र पासवड
ूवेश गराउनुहोस।्

३. तपाईले हटाउन चाहनु भएको ूमुख कायालयको खाता छनौट गनुह
 ोस।्

४. हटाउनुहोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।्

५. ूमुख कायालयको हटाउने िनि;त संवाद बाकसमा ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

तपाईले सुरि त गनुभ
 एको जुनसुकै बुलेिटनह1 जब अनुमित ,यस खातामा िदइएको

िथयो ूमुख कायालयको खाताको ूयोगकताले िनयिमत 1पले पहँु च पाउने छ।यिप

तपाइले भिवँयमा वचत गन9 बुलेिटनमा ितिनह1लाई हे न अनुमित हने
ु छै न तपाईको
भइरहे को मःयौदा बुलेिटनह1मा हे न अनुमित हटाउनको लािग ूमुख कायालयको

खाता हटाइसकेपिछ मःयौदा बुलेिटनह1लाई पून: वचत गनुह
 ोस।्
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९छ. सवरमा बुलेिटन पठाउन अeय खाता सम गनुहोस।्
यिद तपाईसँग सवरमा स<पक ःथािपत गन9

मता छै न भने तपाईको लािग आXनो

बुलेिटनह1 सवरमा पठाउनु र बुलेिटनह1मा भएको जानकारीह1लाई संर ण गन

तपाईसँग अकa खाता हनै
ु पद छ।यिद तपाईले आXनो खाताबाट तपाईको बुलेिटनह1

सवरमा पठाउन स3नु भएन भने तपाईको क<Qयूटर िवमेको वा चोरी भएको ख$डमा

तपाई ितनीह1लाई पून: ूा(ी गन स म हनु
ु हु ने छै न।बढी जानकारीको लािग “१च.
सभरमा िकन पठाउने ?” हे नह
ु ोस।्

बुलेिटनह

जब तपाई ूमुख कायालयह1को खाता बनाउनु ह4छ
ितनीह1ले तपाईको लािग
ु

बुलेिटनह1 सवरमा पठाउन स3छन।,यो
हो, यिद फाँट डे ःकको खातासँग इ4टरनेट
्

पहँु च छै न भने, यसको ूयोगकताले माट समा“(Martus)” बुलेिटनह1 सृजना गरी
ितनीह1लाई

िडःकमा

वचत

गन

स3छन ्

र

,यसपिछ

ूमुख

कायालयको

ूयोगकताह1ले फाइल ितनीह1को माट स“(Martus)” माहकमा ूितिलिप गन स3छन ् र

फाइल > बुलेिटनह1 पून: पठाउनुहोस ् को छनौट गरी फाँट डे ःकको प मा बुलेिटनह1
सवरमा पठाउन स3छन।फाँट डे ःक अझै पिन बुलेिटनको लेखनको 1पमा सुिचकृ त

ह4छ
र ूमुख कायालयको ूयोगकताले बुलेिटनलाई संशोधन गन स3दै न।
ु

नोट: फाँट डे ःकह1 अथवा अ4य माट स“(Martus)” ूयोगकताको प मा ितनीह1ले
सवरमा

पठाउने

बुलेिटनको

लािग

ूमुख

फोडरमा सृजना गन हामी िसफािरश गद छc।

कायालयको

ूयोगकताह1

एउटा

वे8लै

९ज. तपाईको ूयोगकता नाम अथवा पासवड पिरवतन

यिद तपाईले आXनो खाता िमलीजुली चलाइएको िथयो भ4ने महशुस गनु ह4छ
भने
ु

सुर ाको उkे ँयह1को लािग तपाईले आXनो पासवड पिरवतन गन}पन9 हनछ
र तपाई
ु

चाहनु ह4छ भने आXनो ूयोगकता नाम पिन पिरवतन गन स3नुहु 4छ।

१. या त ूयोगकता नाम अथवा पासवड पिरवतन गनलाई िवकपह1 > ूयोगकता

नाम अथवा पासवड पिरवतन गनुह
 ोस ् छनौट गनुह
 ोस।्

२. तपाईको हालको ूयोगकता नाम र पासवड वै िमित ूयोगकता िःबनमा ूवेश
गराउनुहोस।्

३. तपाईको नयाँ नाम र पासवड अकa िःबनमा ूवेश गराउनुहोस।तपाई
एक वा दवै
्
ु

फाँटह1

पिरवतन

गन

स3नु

ह4छ।
ु

उपयोगकता

नाम

र

पासवड

सृजनाको

मागदशनको लािग “२घ. तपाईको खाताको िनमाण ” हे नह
ु ोस।िःवकार
गनलाई ह4छ
्
ु

मा र पुरानै ूयोगकता नाम र पासवड रा:लाई रkमा ि3लक गनुह
 ोस।्
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४.

नयाँ

ूयोगकता

दोहोयाउनुहोस।्

नाम

र

पासवड को

ूिवीलाई

िनि;त

पासवड

िःबनमा

५. तपाईलाई ,यसपिछ आXनो कुTजी नयाँ ूयोगकता नाम र पासवड सँग याकअप

रा: स<झाइने छ।तपाईको कुTजी को याकअपको बढी जानकारीको लािग “९ख.

तपाईको कुTजी को याकअप” हे नह
ु ोस।्

अितिरI जानकारीको लािग “९घ. बुि-मतापूवक
 तपाईको पासवड ूयोग” हे नह
ु ोस।्
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१०. माटसको “(Martus)” अनूकूिलतकरण
१०क. िववरण फाँटमा टे Dपलटको ूयोग

यिद तपाई िववरणह1को फाँटमा बार<बार समान िकिसमको जानकारी हानुहु 4छ भने

(जःतै िपिडतह1को सं6या अथवा सरकारको जवाफ) तपाईले सृजना गन9 ू,येक
बुलेिटनमा दे िखने एउटा टे <पलेट बनाउनुहोस ् :

१. िवकपह1 छा4नुहोस ् > पूव िनधािरत िववरणह1को फाँट सूची

२. लेख ले:ुहोस ् जुन िववरणह1को फाँटमा पूव िनि;त 1पले दे िखनै पन9 ह4छ।
ु
३. िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।्

जब तपाई नयाँ बुलेिटन सृजना गनुह
 ु 4छ, पूव िनधािरत िववरणह1को फाँट सूची

संवाद बाकसमा तपाईले हानु भएको लेख नयाँ बुलेिटनको िववरणह1को शाखामा
दे खा पद छ।यिद तपाईले सृजना गिररहनु भएको बुलेिटनमा तपाईलाई लेख आवँयक

पद} न भने तपाई यसलाई अ4य लेखलाई जःतै मेटाउन स3नु ह4छ।
पूव िनधािरत
ु
लेखलाई हटाउनलाई िववरणह1को फाँट पूव िनधािरत सूची संवाद बाकसमा सामामी
पून िमलानमा ि3लक गनुह
 ोस।्
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१०ख. बुलेिटन फाँटह5को अनूकूिलतकरण

धेरैजसो माट स“(Martus)” ूयोगकताह1ले पूव िनि;त बुलेिटन फाँटह1 उनीह1को

आवँयकतासँग

मेल

खाने

पाउँ छन।यिप
्

करही

समुहह1ले

यसलाई

तोिकएको

जानकारी महण गन9 जःतै िपिडतको नाम वा उमेर वा दे श जहाँ दघ
ु टना घ_यो

अथवा िहं सा अथवा िपिडतह1को बारे मा जानकारीको तािलकाको लािग ितनह1को

बुलेिटनह1लाई अनूकूिलत गन उपयोगी पाउँ छन।यसको
अितिरI ूितवेदन र िवेषण
्

को लािग यसलाई अ4य अनुूयोगह1मा अनूकूिलत फाँटह1 आयात गन तपाईले धेरै

सिजलो पाउन स3नुहु 4छ।तपाईले फाँटह1लाई पून: िमलाएर, फाँटह1 थपेर अथवा
तपाईलाई

आवँयक

नभएको

फाँटह1

हटाएर

सृजना

गनु भएको

बुलेिटनह1लाई

अनूकूिलत गन स3नुहु ◌्छ।तपाईले बुलेिटनको मािथलो भागको फाँटह1लाई अनूकूिलत
गन स3नुहु 4न।जुन सधै िनजी ह4छ।तपाईले
धेरै िकिसमका ह4छ
ु
ु /हदै
ु न,िमित, िमित

िसमा , िमड(GRID) (तािलका), भाषा,एक हरफ लेख, िविवध हरफ लेख

फाँटह1, सिहतका अनूकूिलत फाँटह1 सृजना गन स3नुहु 4छ।एउटा िमड फाँटले सँधै
लेख समुहह1लाई सामवेश गद छ।

तपाइले बुलेिटन फाँटह1लाई अनूकूिलत गरे पिछ तपाईले सृजना गन9 हरे क बुलेिटनमा
नयाँ फाँट Jयवःथा दे खपन9 छ।तपाईको भइरहे को बुलेिटनह1मा वा तपाईले सवरबाट
डाउनलोड गनु भएको बुलेिटनह1मा अनूकूिलत गिरएको फाँटह1को कुनै ूभाव हदै
ु न।

माट स खोजी इि4जनको “(Martus Search Engine)” नयाँ संःकरणमा यिद बुलेिटन

सावजिनक छ भने तापिन अनूकूिलत फाँटह1 ूदिशत नहन
स3छ।यिप ितनीह1
ु

भिवंयको

संःकरणह1मा

ूदशन

हन
ु

स3छन

रा:े गरी

िमलाइएको छ भिन िनि;त गनुह
 ोस।्

,यसैले

यिद

तपाईको

अनूकूिलत

फाँटह1मा गोपिनय जानकारी समावेश छ भने तपाइको बुलेिटन सबै डे टाह1 िनजी
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बुलेिटन फाँटह1लाई अनूकूिलत गनलाई:

१. िवकपह1 छा4नुहोस ् > फाँटह1 अनूकूिलत गनुह
 ोस।्

२. जानकारीयुI संवाद बाकस अ]ययन गनुह
 ोस ्, यिद तपाई अिघ बBन चाहनुहु 4छ

भने ह4छ
मा ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

३. जोhनुहोस ् वा फाँट _याग हटाउनुहोस ् लाई अनूकूिलत फाँटह1 संवाद बाकसमा
पून: िमलान गनुह
 ोस।्

बुलेिटनह1को फाँटह1को वनोट XML कागजात -ारा पिढएको ह4छ।दःतावे
जको
ु
शु1 <CustomFields> र अ4य </CustomFields> सँग भएकै हनु
ु पद छ।जब तपाईले
अनूकूिलत

फाँटह1

संवाद

बाकस

खोनुहु नछ

िय

टै गह1

पिहले

नै

ठाउँ मा

ह4छन।पू
् व िनि;त 1पले ःतिरय बुलेिटन फाँटह1 घोिषत अनूकूिलत फाँटको मािथ
ु

उ,प4न ह4छ
तर तपाई यिद यसलाई सान चाहनुहु 4छ भने स3नुहु4छ यिप
ु
तपाईले ‘author’ (लेखक), ‘entry date’ (ूिव िमित’), ‘language’ (भाषा), र
‘title’ (िशषक) फाँटह1 हटाउन स3नुहु 4न।

-

फाँटह1लाई पून: बमव- गनलाई आफुले ितिनह1लाई दे खाउन चाहे को बममा

-

फाँट थQनलाई घुसाउने िव4दमा
ि3लक गनुह
 ोस ् जहाँ तपाई फाँट दे िखयोस ्
ु

का_नु र सानुह
 ोस।्

भ4ने चाहनुहु 4छ। तपाईले ूयोग गन चाहनु भएको फाँटको ूकार ले:ुहोस ्:

BOOLEAN, DATE, DATERANGE, GRID, LANGUAGE, MULTILINE, र
STRING

“(हो/होइन,

िःशग)”।ू,येक

फाँटसँग

िमित,

एउटा

िमितौेणी,

िवल ण

िमड

छाप

भाषा,

(tag)

हनै
ु

बहरेु खा
पद छ

र

जुन

ूणालीले पिहले नै ूयोग गिरसकेको शद वाहे क कुनैपिन ए3लो शद

जुनसुकै भाषामा हनस3छ
र खाली ठाउँ ह1 िवशेष शदह1 र िवराम िच4हह1
ु
समावेश हदै
ु न।उदाहरणको लािग तपाईले ‘अनुकुल१’ अथवा ‘िपिडतकोनाम’

ूयोग गरे को हनपद
छ।ू,येक फाँटलाई पिरचय िच4ह िदएको हनपद
छ जुन
ु
ु
समाचारमा ू,येक फाँटको छे उमा के दे खा पन9 छ भ4ने हो; यसमा केमा
अथवा अध िवराम वाहे क जुन भाषामा जुनै अ रह1 समावेश हन
ु स3दछ,
तपाईले भरसक ‘पिहले सा ीको नाम’ ूयोग गनुप
 द छ। तलको उदाहरणह1

-

हे नह
ु ोस।्

फाँटलाई हटाउनलाई आफुले हटाउन चाहे को फाँटको टै ग हटाउनुहोस ् तपाईले

केही आवँयक फाँटह1 लेखक, िशषक, भाषा र ूिवि िमित सिहतलाई
मे_न स3नु ह4न
ु ।

४. ह4छ
मा
ु

ि3लक गनुह
 ोस।्

माट स (Martus) २.०.१ ूयोगकता मागदशक

७१

तपाईले फाँटह5 अनूकूिलत गिररहँ दा िनDन कुराह5लाई kयान िदनुहोस ्:
•

XML वाःतिवक अवःथासँग संवेदनशील ह4छ।
ु

•

तपाईले फाँटको ूकारको नाम विरपिर ितनीह1 जितस3दो िमनेगरी िक एउटा

•

िःबनको बुलेिटनमा BOOLEAN (हो/होइन) फाँट िच4ह लगाउने बाकसको 1पमा

अथवा दइवटा
उ-रणह1को ूयोग गनुप
 द छ।
ु

दे खा पन9 छ र ह4छ
ु /हदै
ु न को 1पमा छपाई हने
ु छ।

यहाँ केही उदाहरणह1 छन; िय फाँटह1 अि4तमको आकृ ितमा जःतै दे िखएको हने
ु छ:
<Field type='GRID'>
<Tag>अनूकूिलतिमड</Tag>

<Label>िपिडतको जानकारी</Label>
<GridSpecDetails>
<Column><Label>िपिडतको नाम</Label></Column>

<Column><Label>िपिडतको उमेर</Label></Column>

<Column><Label>िपिडतको िलग</Label></Column>

<Column><Label>िपिडतको जात</Label></Column>
</GridSpecDetails>
</Field>
<Field type='LANGUAGE'>
<Tag>नयाँ२</Tag>

<Label>सा ीको भनाई:</Label>
</Field>
<Field type='STRING'>
<Tag>अनूकूल१</Tag>

<Label>सा ीको नाम</Label>
</Field>
<Field type='BOOLEAN'>
<Tag>नयाँ३</Tag>

<Label>ब4दकह1को
ूयोग भएको िथयो?</Label>
ु
</Field>
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नोट: यिद तपाईले ह4छ
मा ि3लक गरे पिछ गती पाउनु भयो भने, तपाईले अिध
ु

बBनु भ4दा पिहला ,यसलाई िठक गन}पन9 ह4छ।गतीको
सूचनाबाट समःयाको
ु

पिहचान हनै
ु पद छ तर यिद तपाई गित कर को कारण भएको हो भ4ने िनि;त

हनह4न
भने िन<न कुराह1 जाँनुहोस ्:
ु ु

- लेखक, भाषा, ूिवी िमित र िशषक फाँटह1 उपिःथत न ् भिन िनि;त
गनुह
 ोस।्

- ःतिरय फाँट टै गको लािग तपाईले सृजना गनुभ
 एको कुनै पिरचय िच4ह
हटाउनुहोस।्

- दोिहिरएको कुनै पिन टै गह1 हटाउनुहोस।्

- तपाईले सृजना गनुभ
 एको ू,येक अनूकूिलत फाँटसँग स<बि4धत पिरचय
िच4ह छ भिन िनि;त गनुह
 ोस।्

पूव िनि;त बुलेिटन फाँटह1 पून: ज<मा गनलाई:

१. िवकपह1 छा4नुहोस ् > फाँटह1 अनूकूिलत गनुह
 ोस।्

२. जानकारी पूण संवाद बाकसमा िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।्

३. पूव िनधािरत पूवावःथा मा ि3लक गनुह
 ोस।्

४. तपाईले पूवावःथा गन चाहनु भएको पूव िनधािरत फाँटह1 िनि;त गन ह4छ
मा
ु
ि3लक गनुह
 ोस।्

५. अनूकूिलत फाँटह1 संवाद बाकस ब4द गन िठक छ मा ि3लक गनुह
 ोस।्
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११. बारDबार सोिधने ूlह5

,यहाँ तपाOले माट सको “(Martus)” ूयोग गदा सामना गनु पन स3ने धेरै समान

िवषयह1 छन ।

१. मैले बुलेिटनको बचत गरm , तर “हeछ
ु ” भeने श/द पठाईएको ःतDभमा दे खा
परे न ।

तपाOसँग सिबय इ4टरनेट जोडाइ छ र तपाOले सभर िमलाएको छ भ4ने कुरा

िनि;त गनुह
 ोस।बुलेिटनह1 सभरमा सफलतापुवक

नपठाइए स<म पठाइएको 1पमा

ु
दे खा पद} नन।यिद
तपाOले ठलो
सँ8ल8न पठाइरहनु भएको छ भने अथवा तपाOको
्

इ4टरनेटको गित िढला छ भने बुलेिटनह1ले एक घ$टा स<मको समय पिन िलन
स3छन।् जब माट सले“(Martus)” बुलेिटनह1 पठाइरहे को ह4छ
यसले िःबनको तल
ु

अवःथा दे खाउने ःथानमा ूगित मापन दे खाउँ छ।यसको अितिरI जब तपाO सभरसँग

जोिडनुहु 4छ ,यहाँ पठाईएको ःत<भ दे खा पन अिघ िढला हन
ु स3छ।
२. माटसले“(Martus)” मेरो पासवड िःवकार गदn न।

िवषेश

गरे र

तपाOले

हालै

पासवड

पिरवतन

गनुभ
 एको

छ

भने,तपाOले

िठक

ूयोगकतानाम र पासवड हािलरहनुभएको छ भ4ने कुरा िनि;त गनुह
 ोस।तपाOले

पासवड सृजना गनुभ
 एको समयमा ितनीह1लाई हानु भएको जःतै िठक उःतै
ु
िकिसमले ठला
अ रह1 ,यःतै गरी खािलठाँउह1 र िवरामिच4ह हािलरहनुभएकोछ

भ4ने कुरा िनि;त गनुह
 ोस।्हरे क पटक तपाOले गलत ूयोगकतानाम र पासवड ूवेश

गराउँ दा ूणालीले माट स“(Martus)” िभिऽ ूवेश सँबाद बाकस फेरी दे खाउन अिघ धेरै

समय स<म िढला गिररहनस3छ िकन भने माट सले“(Martus)” पासवड तपाईको

पासवड लाई कतैपिन ज<मा गद} न र यसले बिलयोसँग लेखलाई सँकेतमा पिरवतन गन9
तिरका ूयोग गछ , तपाOको ूयोगकतानाम र पासवड नभइ तपाOको खातामा पहँु च

पाउने ,यहाँ कुनै उपाय छै न।

३. म एउटा सहकमdको कDbयूटरमा माटस“(Martus)” चकाउन चाहeछु तर यसले
मेरो ूयोगकता नाम र पासवड िःवकार गदn न।

तपाईले माट सको“(Martus)” उपलध ,यस क<Qयूटरमा माऽै पाउनु ह4छ
जुनमा
ु
तपाईको कुTजी समावेश भएको ह4छ।तपाईको
ूयोगकता नाम र पासवड ले तपाईको
ु

कुTजी लाई सकृ य गछ जुन तपाईको सहकमnको क<Qयूटरमा नहन स3छ।माट स

“(Martus)” १.५ र पिछको संःकरण ूयोग गनाले ,यहाँ एउटै क<Qयूटरमा िववध

खाता हन
स3छन ् तर तपाईको कुTजी
ु

यसमा उपलधको लािग पहँु च भएकै

हनु
ु पद छ।तपाईको सहकमnको क<Qयूटरबाट तपाईको खातामा पहँु च पाउनको लािग,
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माट स“(Martus)” िभऽी ूवेश संवाद बाकसमा खाता पून:ूाि( गनुह
 ोस ् टै ब मा
ि3लक गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ खाता सृजना गनको लािग तपाईको याकअप कुTजी
फाइलको ूयोग गनुह
 ोस।तपाईले
एकै समयमा तपाईको कुTजी
्

एक भ4दा बढी

क<Qयूटरमा ःथापना गन स3नु ह4छ
ु , याद रा:ुहोस ् िक यिद तपाईले आXनो

पासवड

पिरवतन गनुभ
 यो भने तपाईलाई ू,येक कुTजी

समय अनुकुल गन

आवँयक पछ र तपाईको डे टा कम सुरि त क<Qयूटरमा बढी सुरि त ह4छ
जुन
ु
क<Qयूटरमा माऽ तपाईको खाता ह4छ।
ु

४. मेरो खाताको बुलेिटनह5 मेरो सहकमdको कDbयूटरमा मेरो कDbयूटरको सँग
िम:दै न।

यिद तपाईले आXनो खाता िविवध क<Qयूटरह1मा बनाउनु भएको छ भने तपाईले

आXनो मःयौदा अथवा सुरि त गिरएको बुलेिटनह1 फरक क<Qयूटरबाट ितिनह1

सवरमा वचत नभएको र हालको कमQयूटरमा पून: ूाि( नगरे को अवःथामा पहँु च
पाउन स3नुहु 4न।यिद तपाईले मःयौदालाई सवरमा एउटा क<Qयूटरबाट ूितःथािपत

गनुभ
 यो भने सवरको संःकरण अकa क<Qयूटरको संःकरणसँग िमलदै न िकनभने

सवरले मःयौदाको अि4तम संःकरणलाई वचत गद छ।याकअप सवरबाट मःयौदाको
एकदमै नयाँ संःकरण पून: ूा( गनलाई तपाईले तपाईको क<Qयूटरबाट कुनैपिन

पुराना संःकरणह1लाई मेटाउन आवँयक पन9 छ।यिद तपाईले मःयौदालाई एउटा
क<Qयूटरबाट र सवरबाट मे_नु भयो भने यो अझै पिन अकa क<Qयूटरमा हने
ु

छ।यिद तपाईले ,यो अकa क<Qयूटरमा मःयौदालाई संशोधन गनुभ
 यो भने यसलाई
यस क<Qयूटरले सवरमा पून: पठाउने छ तर यिद तपाई मःयौदालाई किहले पिन
संशोधन गनु ह4न
भने यो किहले पिन पून: पठाउदै न।
ु

५. मेरो कDbयूटरमा िविवध माटसका“(Martus)” खाताह5 छन।म
कसरी कुन मेरो
्
खाताको फो:डर हो भeन सgछु?

माट समा“(Martus)” आXनो ूयोगकता नाम र पासवड को ूयोग गरी िभऽी ूवेश
गनुह
 ोस।,यसपिछ
्

सहयोग

>

मेरो

खाताको

िववरणह1

दे खाउनुहोस ्

छनौट

गनुह
 ोस।माट
सले“(Martus)” तपाईको खाताको लािग जानकारीह1 ज<मा गन ूयोग
्

गन9 फोडर तपाईको सावजिनक कोडको तल सुिचकृ त ह4छ।पिहलो
ूयोगकताको
ु

खाता माट सको“(Martus)” फोडर िभऽ ह4छ
ु : अितिरI खाताह1 माट स“(Martus)”
फोडर िभऽको सहफोडरह1 िभऽ ह4छन।
्
ु
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६. मैले छाप गिरएको बुलेिटन वचत गरे को छु, तर म यसलाई केही पिरवतनह5
ु
गन चाहeछ।

तपाइले एकपटक बुलेिटन छाप गिरसकेपिछ – चाहे तपाईले सवरमा पठाउनु भएको

होस ् या नहोस ्, न त तपाई अथवा जोसुकै अ4यले किहले पिन मौिलक बुलेिटनलाई

फेरी

स<पादन

गन

स3दै न।यिप

यिद

तपाईलाई

सुरि त

गिरएको

बुलेिटनमा

जानकारीह1 थQनु छ अथवा मह,वपूण सुधार गन आवँयक छ भने बुलेिटनको

ूितिलिपलाई तपाई संशोधन गन स3नुहु 4छ।(हे नह
ु ोस “५ग. सुरि त बुलेिटनको

ूितिलिप पिरमाजन”) र पठाउन स3नु ह4छ।दवै
ु मौिलक तथा संशोिधत ूितिलिप
ु

,यसपिछ सवरमा उपलध हने
ु छन।्

७. जब मैले सवरबाट बुलेिटनह5 पून: ूाU गन कोिशश गछु , मैले चाहे को सूचीकृ त
भएको हदै
ु न।

पूव िनधािरत 1पले बुलेिटनह1को पून: ूाि( संवाद बाकसले बुलेिटनह1 सूचीकृ त

गद} न जुन तपाइको क<Qयूटरमा पिहले दे िख नै अविःथत छ िकनभने तपाई ित
बुलेिटनह1लाइ डाउनलोड गन स3नुहु 4न।सवरमा भएका तपाईको सबै बुलेिटनह1

हे नल
 ाई ितिनह1 तपाईको क<Qयूटरमा होस ् वा नहोस ्, सवरमा र यस क<Qयूटरमा

सबै दे खाउनुहोस ्, बुलेिटनमा ि3लक गनुह
 ोस।तपाईले
आXनो क<Qयूटरमा बुलेिटनह1
्

खोजी गन चाहनु पिन स3नुहु 4छ; यो पिन संभव छ िक तपाईले खोजी रा:ु भएको
सवरमा नपाठाइएको पिन हन
ु स3छ।

८. म कसरी संलZन खो:न सgछु?

यिद तपाई िव4डोजको “(Windows)” ूयोग गिररहनु भएको छ भने, तपाई संल8न
तपाईको

हाड

िडःकमा

वचत

नगरी

पिन

अवलोकन

गन

स3नु

ह4छ।सं
ल8न
ु

अवलोकनमा ि3लक गनुह
 ोस।सं
् ल8न खोनलाई कायबम संल8नको फाइलको ूकारसँग

स<बि4धत

ह4छ।
(तपाई
ु

िव4डोज

ए3सपोलरमा “(Windows Explorer)”

ूकारको संघ पिरवतन गन स3नुहु 4छ।)

फाइलको

यिद तपाई <याक सTचालन ूाणाली “(Mac Operating System)” अथवा िलन3स

“(Linux)” ूयोग गिररहनु भएको छ अथवा िय तपाइ संल8न तपाईको हाड साइभमा

वचत गन चाहनु ह4छ
भने संल8न वचत गनुह
 ोस ् मा ि3लक गनुह
 ोस।तपाईको
्
ु

क<Qयूटरमा जुनसुकै ठाउँ मा भए पिन फाइल वचत गनुह
 ोस ् र ,यसपिछ फाइलको
ःव1प पBन स3ने अनुूयोगमा फाइल खोनुहोस।उदाहरणको
लािग यिद .doc फाइल
्

संल8न छ भने फाइललाई माईबोसXट वड मा “(Microsoft Word)” खोनुहोस।यिद
्
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.pdf फाइल संल8न छ भने फाइल एडव एबोयाट िरडरमा “(Adobe Acrobat Reader)”
खोनुहोस।्

९. मैले खारे ज गिरएको बुलेिटनह5को फो:डरबाट एउटा बुलेिटन मेटाएँ तर यो अझै
अकQ फोलडरमा दे िखeछ।

खारे ज गिरएको बुलेिटनह1को फोडरबाट तपाईले यसलाई मे_नु अिघ सबै फोडरबाट

बुलेिटन खारे ज गनुह
 ोस।्

१०. के म मेरो माटस “(Martus)” डे टालाई Floppy Disk अथवा टे प साइभमा
_याकअप गन सgछु?

ु
हो स3नु ह4छ
छ
ु , यिद तपाईसँग याकअप गन9 साधन डे टा िलन स3ने पया( ठलो

भने माट स “(Martus)” फोडरको स<पूण तपाईको याकअप साधनमा ूितिलिप

गनुह
 ोस।यो
फोडरमा माट स “(Martus)” कायबम जाभा “(Java)” runtime वातावरण,
्
लेखलाई कोडमा पिरवतन गिरएको कुTजी

फाइल, कि4फगरे सन डे टा, क<Qयूटरको

माट स“(Martus)” खाताको स<पूण बुलेिटनह1 समावेश ह4छ
ु ।4यूनतम याकअपको
लािग MartusKeyPair.dat र packets “(पोका)” र accounts “(खाता)” फोडरह1 माऽ
तपाईको खाताको िनद9 िशकाबाट ूितिलिप गनुह
 ोस।्

११. िभऽी

ूवेश

िःबन

अथवा

िवक:प

संवाद

बाकस

गिररहँ दा िकन यहाँ धेरै भाषाह5 उपल_ध छन ्?

भeदा

बुलेिटनह5

सृजना

िवकप संवाद बाकसले तपाईलाई उपयोगकता स<व- सXटवेयरको लािग भाषा छनौट
गन िद4छ।हामीले भिवंयमा स<व- सXटवेयरलाई धेरै भाषामा अनुवाद गन9 आशा
ु
गरे को छc।यिद तपाई माट स“(Martus)” अकa भाषामा अनुवाद गन इछक
हनह4छ
ु ु
भने कृ पया हामीलाई info@martus.org मा स<पक रा:ुहोस।्

तपाईले महशुस गरे अनुसार, जब तपाई बुलेिटन सृजना गनु ह4छ
,यहाँ धेरै
ु
भाषाह1

भाषा

माथी

उ,प4न

सूचीह1मा

उपलध

ह4छ।
,यो
ु

िवकपले

तपाईको

बुलेिटनमा डे टा हानलाई ूयोग गन9 भाषा िनिद  गछ ।तपाइले बुलेिटनह1 ले:ु पन9

आवँयकता पद9 न ् जुन तपाईको उपयोगकता संव- सXटवेयरमा उही भाषा ूयोग

गरे को ह4छ।
ु

१२. जब म केही काम गिररहे को हeछ
ु ?
ु ु माटस “(Martus)” िकन धेरै िढलो हeछ

हालको संःकरणको कयबममा हामी नयाँ िवशेषताह1 र सुर ा थQनमा केि4ित
भईरहे को छc।पिछ हामी ूदशनमा सुधार गन9 छc।,यसैले माट समा“(Martus)” कामह1
धेरै िछटो हने
ु छ।
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१३. म सँग मेरो डे ःकटपमा अथवा मेरो शुf सूचीमा माटसको “(Martus)” िछटो
छिरटो छै न।म कसरी माटस“(Martus)” शु5 गन सgछु?

माट स“(Martus)” सधै तपाईको माट स“(Martus)” िनद9 िशकामा एउटा िछटो छिरटो
ःथापना गछ , जुन तपाई माट स“(Martus)” शु1 गन ूयोग गन स3नु ह4छ
अथवा
ु
िन<न म]ये एक ूकृ या आXनो सTचालन ूणालीमा आधािरत भएर ूयोग गनुह
 ोस ्:

िव4डोजमा “(Windows)” शु सूचीबाट Run छा4नुहोस ् र

C:\Martus\bin\javaw.exe -jar C:\Martus\Martus.jar माट स “(Martus)” शु1 गनलाई
ले:ुहोस।्

<याक सTचालन ूणालीमा “(Mac Operating System)” /Library/Java/Martus फोडरमा

Martus.jar फाइलमा दइचोटी
ि3लक गनुह
 ोस।्
ु

िलन3समा “(Linux)”, java -jar ~/Martus/Martus.jar ले:ुहोस।्
१४. माटस “(Martus)” ःवागत संवाद बाकस दे िखनमा िढलो छ।

तपाईले

माट सको

माट स“(Martus)”

“(Martus)”

ःवागत

संवाद

ूितमामा
बाकस

दइचोटी
ु

दे खा

पनुक
 ो

ि3लक

िवचमा

गरे को

तपाईको

समय

र

कQQयूटर

ूणालीमा आधािरत भएर ,यहाँ धेरै सेके$ड िढला हन
ु स3छ।िठक कित समय यसले
िल4छ भ4ने कुरा तपाईको क<Qयूटरको गितमा िनभर गछ ।

१५. के म रं ग पिरवतन गरे र अथवा िःबन वनौटको पिरवतनलाई वचत गरे र आनो
िःबनलाई अनूकूिलत गनसgछु?

यस संःकरणको माट समा“(Martus)” िःबन वनौटको लािग दै रै जःतो पिरवतनह1

वचत गन स3नु ह4न।य
िप माट सले “(Martus)” तपाइको िव4डोज “(Windows)”
ु

ूणालीको रं गह1 ूयोग गद छ।,यसैले यिद तपाइले िव4डोजको “(Windows)” लािग

वे8लै रं ग योजना छनौट गनुभ
 यो भने यसले माट सलाई “(Martus)” पिन असर

गद छ।िव4डोजले “(Windows)” ूयोग गरको रं ग पिरवतन गनलाई तपाईको िव4डोज

डे ःकटपमा “(Windows Desktop)” दायाँ ि3लक गनुह
 ोस ्, Properties छा4नुहोस ् र

Appearance tab छनौट गनुह
 ोस।् ,यसपिछ तपाईले ूयोग गन चाहनु भएको रं ग

योजना छनौट गनुह
 ोस।्

तपाईले िसजना गनु भएको बुलेिटनमा तपाईले फाँटह1 अनूकूिलत गन स3नु ह4छ
ु ,
जानकारीको लािग हे नह
ु ोस ् “१०ख. बुलेिटन फाँटह1को अनूकूिलतकरण”
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१६. जब म माटस“(Martus)” शु5 गछु िःबनह5 कुनै लेख नदे िखने गरी खैरो हeछ।
ु

यसले तपाईको ँय चालकको समःया इिगत गन स3छ।यिद तपाई सुधािरएको
चालकमा उपलध ूा( गन स3नु ह4न
भने अथवा तपाई अझै यो समःया दे :ु
ु

ह4छ
भने िव4डोज“(Windows)” XP २५६ रं ग (१६ अथवा ३२ िवट रं गको बदलामा)
ु
ूयोग

गनुह
 ोस ्

गनलाई

अथवा

माट सको “(Martus)”

िव4डोज“(Windows)”

गुणह1
XP

“(properties)”

भ4दा

पुरानो

िमलाउने

िव4डोज

कोिशश

सTचालन

ूणालीको“(Windows Operating System )” लािग २५६ रं गको ूयोगको लािग िनय4ऽण
क

ूदशन सेिटङ “(Control Panel Display Settings)” िभऽ जानुहोस।्

१७. मा माटसमा “(Martus)” निचताएको /यवहार दे िखरहे को छु, म कसरी के
भइरहे को भनेर पhा लगाउन सgछु?

िव4डोजमा“(Windows)”

माट स “(Martus)”

शु1

गनलाई

डे 3सटपको

माट सको

“(Martus)” िच4ह (icon) मा दइचोटी
ि3लक गनुक
 ो स_टा शु1 सूचीबाट Run छानी
ु

माट स“(Martus)” शु1 गनलाई िन<न लेख ले:ुहोस ् : C:\Martus\bin\java.exe -jar

C:\Martus\Martus.jar ,यसपिछ तपाईले माट समा “(Martus)” काम गदा ूा( गनु

भएको गतीको स4दे श नोटहोस ् र ितिनह1लाई help@martus.org मा िवुितय पऽ

पठाउनुहोस।्

<याकमा “(Mac)” एउटा शाखा (Terminal) कायबम िव4डोज “(Windows)” खोनुहोस ्
र

माट स

“(Martus)”

िनद9 शन

रे खाबाट

श1

गनुह
 ोस।,यसपिछ
्

तपाईले

माट समा“(Martus)” काम गदा ूा( भएको गतीको स4दे श नोटहोस ् र ितिनह1लाई

help@martus.org मा िवुितय पऽ पठाउनुहोस।्
िलन3समा

“(Linux)”

माट स“(Martus)”

िनद9 शन

आवरण

रे खाबाट

शु1

गनुह
 ोस।,यसपिछ
तपाईले माट समा“(Martus)” काम गदा ूा( भएको गतीको स4दे श
्

नोटहोस ् र ितिनह1लाई help@martus.org मा िवुितय पऽ पठाउनुहोस।्

१८. के यहा मैले सवरमा पठाउन सgने बुलेिटनह5 वा संलZनह5को आकारको अथवा
मैले यहाँ जDमा गन सgने बुलेिटनह5को सं+याको कुनै िसमा छ?

छै न, हाल ,यहाँ तपाइले माट स“(Martus)” सवरमा पठाउन स3ने डे टाको माऽा,

बुलेिटनह1को सं6या वा संल8नह1को आकारको लािग कुनै िसमा छै न।यिप यो
संभव छ िक भिवंयमा ,यहाँ केही िनि;त सवरमा िसमा हन
ु स3छ।
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१९. के म मेरो िनजी डे टा मेरो सहकमdसँग साझेदारी गन सgछु?

हो, तपाईले ूमुख कायालयको खाता ूयोग गरी तपाईको िनजी डे टा साझेदारी

गनस3नु ह4छ।क
ु नैपिन खाता ूमुख कायालयको खाताको 1पमा काम गन स3छ र
ु

दइवटा
खाता यिद ितिनह1 एक अकाको डे टामा उपलध ूा( गन चाह4छन ् भने
ु
ूमुख

कायालयको

खाताको

1पमा

एक

अकाको

लािग

काम

गनस3छ।ूमुख

कायालयको खाता बनाउनलाई “९च. तपाईको िनजी डे टा सहकमnसँग साझेदारी”
कुTजी िनद9 शह1 पालना गनुह
 ोस।्

२०. के म माटस“(Martus)” उपयोगकता मागदशन फरक भाषामा पाउन सgछ?

हो, यथाथमा तपाईसँग शायद पिहले नै तपाईको क<Qयूटरमा िविवध संःकरण हन
ु

स3छ।जब तपाई माट स“(Martus)” ःथापना गनुह
 ु ◌्छ, उपयोगकता मागदशनको सबै
भाषा संःकरणह1 जुन हालै उपलध छन ्, तपाईको Martus\Docs िनद9 िशका िभऽ

http://www.martus.org/downloads मा पिन उपलध
ःथापना भएको ह4छ।ितनह1
ु
छन ् र तपाई यस साईटमा नयाँ भाषा संःकरणह1 उपलध छन ् िक भनेर हे न स3नु

ह4छ।
ु
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