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آفالینمستندسازیبرایھوشمندگوشی ھایکردنآماده

وثبتراویدئوییشواھدمی توانندھمچناندارند،رارویدادھاکردنمستندقصدکھکسانیاینترنت،خاموشیبھ رغم

بگذارنداشتراکبھدیگرانبااینترنت،بھدسترسیبازیابیازبعدیاآفالین،صورتبھیاراآن ھاوکنندضبط .

گوشیبتوانیدتامی کنیمارائھآموختھ ایم،مستندسازیفعاالندیگروکنشگرانازکھراراھکارھاییونکاتاین جادر
کنیدآمادهآفالینمستندسازیبرایراخودھوشمند .

یارامراحلاینبایدبنابرایناست.ضروریاینترنتبھدسترسیراھنما،اینمراحلازبرخیبرایکھباشیدداشتھتوجھ
درآن کھازپیشمراحل،اینانجامبرایاینترنت.بھدسترسیبازیابیازپسیادھیدانجاماینترنتخاموشیوقوعازپیش

تاکنیدتمرین ھوشمندتانگوشیباوبرداریدراگام ھااینحاالھمینکنید.اقدامبگیرید،قرارپرخطروپراسترسموقعیت
باشیدآمادهکامالمی گیرید،قراربحرانیشرایطدروقتی .

اگرمی شود.ھمراهتجمعاتوبیانآزادیسرکوبواطالعاتیمحدودیت ھایتشدیدباموارداغلبدراینترنتقطعی
ثبتزمانیبازه ھایایندرکھاطالعاتیوخودتانازحراستبرایویژه ایتمھیداتبایداست،مستندسازیکارتان

بازکردنبھوادارراشمایاکنندمصادرهراھوشمندتانگوشیمامورانکھداردوجودخطرایناگربیاندیشید.می کنید،
گوشیازحتمادیگری)شرایطھریااینترنتخاموشیشرایطدر(چھکنندبازرسیراآنمحتوایتاکنندآنقفل

می توانیدروشاینبادارید.نگھشخصیاستفاده ھایبرایرااصلی تانگوشیوکنیداستفادهمستندسازیبرایجداگانھ ای
پیام ھاوکاربریحساب ھایتماس ھا،فھرستدوستان،لیست(کھبرسانیدحداقلبھمی کنید،حملخودباکھرااطالعاتی



میزانکاستنبرایراھنمااینازمی توانیدھمچناننیستید،جداگانھگوشیازاستفادهبھقادراگرحتیمی گیرد).بردررا
کنیداستفادهاصلی تانگوشیامنیتارتقایوحساسداده ھای .

راآندرموجوداطالعاتاولکنید،استفادهقدیمی ترگوشییکازمی خواھیداگر
کنیدپاک سازی .

باگوشی،پاک سازیبرای Factory Reset برگردانیداولیھتنظیماتبھراآن .

بامی دھندنشانانجام شدهمطالعاتنکتھ: Factory Reset درنمی شوند.حذفگوشی ھارویموجودداده ھایھمھ
بدیھیامااست،گوشیکردننابودگوشی ھا،رویموجوداطالعاتھمھپاک سازیبرایمطمئنصددرصدراهتنھاواقع،
آمده،لینکایندرکھمطلبیدرنیست.گزینھ ھاجزودارید،راآنازمجدداستفادهقصدوقتیگوشیکردننابودکھاست

ازپیشراخودگوشیمحتوایموثر،پاک سازیبرایکھمی کندپیشنھاداندرویدمھندسانازیکی Factory Reset
فعالبرایمی توانیدنبوداگرامااست،امروزیگوشی ھایاکثررویپیش فرضحالترمزگذاری،کنید.رمزگذاری

تنظیماتبخشبھابتداآنکردن (Settings) امنیتقسمتدرسپسبروید، (Security) گزینھاین (Encrypt
Phone before resetting) کلیدبرمی گردانید،اولیھتنظیماتبھراگوشیوقتیترتیباینبھکنید.فعالرا

شدخواھدغیرممکنپاک نشدهداده ھایھمھخواندنومی شودگمرمزگذاری .

کنیداعمالگوشی ھارویراابتداییامنیت

قطعاینترنتکھشرایطیدرھمکاربردی اند؛ومھمشرایطیھردرکھدارندوجودگوشی ھاامنیتتامینبرایتمھیداتی
داده ایملینکدیگرسازمان ھایازدیگریمنابعبھاین جادردیگری.شرایطھردرھمدارید،مستندسازیقصدواست :

● Security in a Box
● Electronic Frontier Foundation
● Digital First Aid
● Association for Progressive Communications
● Rory Peck Trust
● Freedom of the Press Foundation (Security)
● Freedom of the Press Foundation (Police)

کلیدیراھکارھایازبعضیبھحالھربھاماکند،تضمینراصددرصدامنیتنمی تواندابتکاریھیچکھمی دانیدحتما
می کنیماشاره :

● صورتبھجدیدترگوشی ھایرویرمزگذاریاست.شدهرمزگذاریگوشی تانمحتوایکھشویدمطمئن
امنیتیتنظیماتبخشنیستید،مطمئنگوشی تانرمزگذاریوضعیتمورددراگراست.فعالپیش فرض

کنیدچکراگوشی تان .
● حفره ھایازبسیاریمرتبا،بھ روزرسانیباکنید.(آپدیت)بھ روزرسانیمرتبراگوشی تانعاملسیستم

می شوندبرطرفامنیتی .
● کنیدآپدیتمرتباراپیام رسانی)اپلیکیشن ھایجملھ(ازگوشی تانرویموجودمھماپلیکیشن ھای .

https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/fr_most15.pdf
https://www.theverge.com/2015/5/26/8661461/android-factory-reset-disk-encryption-resale
https://securityinabox.org/en/guide/smartphones/
https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/#section-devices-seized
https://www.apc.org/es/irhr/digital-security-first-aid-kit-5
https://rorypecktrust.org/freelance-resources/digital-security/mobile-phones/
https://freedom.press/training/preventative-mobile-security-tips-activists/
https://freedom.press/training/mobile-security-for-activists-and-journalists/


● لمسباورودامکانواستشدهتشکیلعدد۶ازدست کمکھبگذاریدمحکمیرمزعبورگوشی تانبرای
کنیدغیرفعالآندرراچھرهاسکنیاانگشت .

● بھماند،بی استفادهدقیقھچندازبیشکھصورتیدرتابگذاریدشدنقفلتایمرگوشی تانصفحھبرای
شودقفلخودکارصورت .

● مکانیموقعیتبامرتبطسرویس ھای (Location Services) غیرفعالرامکانیموقعیت ھایپیشینھو
مکانیموقعیتبھدسترسیوضعیتکنید.غیرفعالھمراوای فایوبلوتوثاسکنبامرتبطگزینھ ھایکنید.

کنیدبررسیھمداریدگوشیرویکھاپلیکیشن ھاییازیکھربرایرا .
● گوشی تاناحتمالیرھگیریازتاکنیدغیرفعالراآن ھاحتماندارید،نیازیوای فاییابلوتوثبھوقتی

کنیدپیش گیری .
● کنیدخاموششندارید،نیازگوشی تانبھوقتی .

کنیدنصبرامستندسازیمفیِداپلیکیشن ھای

زمینھدرکھاپلیکیشنیازیاگوشی تانرویموجودپیش فرضاپلیکیشن ھایازمی توانیدویدئووعکسثبتبرای
مثل-می کندکارتخصصی ترکمیمستندسازی ProofMode - وداده ھااستخراجوثبتامکانھمکھکنیداستفاده

داردراامنگالری ھایورمزگذاریھویت،تاییدنظیردیگریامکاناتھممی کند،فراھمرافراداده ھا .

اینترنتخاموشیزماندرمفیداپلیکیشن ھایازیکی OONI Probe متن بازاپلیکیشنیکھاست (open-source)
بھمی توانداپلیکیشناینمی کند.چکرافیلترشدهپلتفرم  ھایووب سایت ھامستمربھ طورشماگوشیرویاجراباواست
اپلیکیشناینازاستفادهازپیشلطفامی شوند.فیلترکسانیچھسویازوچگونھکی،کجا،سایت ھاکھدھدنشانشما

کرده ایدپیداآگاھیآناحتمالیخطراتبھکھشویدمطمئن .

برخیبھآموزشی مانراھنمایدراین جاکنید؟استفادهمستندسازیبرایاپلیکیشن ھاییچھازکھنیستیدمطمئنھنوز
داده ایمپاسخراھگشاسواالت .

کنیدنصبراروزمرهاپلیکیشن ھایازبعضی

شک برانگیزمی تواندکنید،استفادهتخصصیاپلیکیشنچندازاماباشیدداشتھمحدودیداده ھایخودگوشیرویاین کھ
کھکنیدنصبھمراروزمرهمعمولیاپلیکیشنچندبرسد،نظربھمعمولیگوشییکشماگوشیاین کھبرایباشد.

گالریدادننشانعادیبرایوکنید)دانلودمعتبرمنابعازراآن ھا(حتمااسترایجزندگی تانمحلدرآن ھاازاستفاده
کنیدذخیرهآندروبگیریدبی خطرعکسچندھمعکس ھایتان .

آن ھابھگوشی تانرویوکنیدایجادجدیدیکاربریحساب ھایکھباشدبھترشایداجتماعی،شبکھ ھایاپلیکیشن ھایبرای
ومی شودمحسوبپلتفرم ھااینقوانینازتخطیجعلی،حساب ھایایجادکھباشیدداشتھخاطربھبایدالبتھباشید.وصل
زمانبایدشمااین ھا،ازگذشتھمی کند.دشوارراجعلیحساب ھایایجادھمپلتفرم ھااینازبرخیدرھویتتاییدشرایط
باشدپرزحمتمی تواندکھبکنید،جدیدحساب ھایایندردوستانافزودنومحتواتولیدصرفراتوجھیقابل .

نداردوجوداینترنتیوقتیاپلیکیشن ھاکردننصب

https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://ooni.org/about/risks/
https://wp.me/p4j1y7-789


خاموشیاحتمالاگراست.دشوارندارد،وجوداینترنتبھدسترسیوقتیاپلیکیشن ھانصبودانلودکھاستبدیھی
کنیددانلوداینترنتقطعیازپیشرانیازتانمورداپلیکیشن ھایبایدمی رود،اینترنت .

اندرویدیبستھکھاستاینکندکمکھماینترنتقطعیازپسدیگرانوشمابھمی تواندکھاستراتژییک (apk.)
اینداشتنباشید.داشتھمموریفلشیاگوشیحافظھرویراآنوکنیددانلودمعتبرمنابعازرااپلیکیشن ھابامرتبط

فایل ھای APK دیگرانباراآنبتوانیدھماینترنتخاموشیھنگامدرکھمی دھدراامکاناینشمابھآفالینصورتبھ
بگذاریداشتراکبھ .

اپلیکیشنامانداشتھ ایم،راآنکردنامتحانفرصتھنوزخودماناگرچھ F-Droid فایل ھایمبادلھبرایرابطی APK بھ
ببینیدراآنراھنمایمی توانیداین جاازمی کند.ارائھآفالینصورت .

اپلیکیشنرابطتصویر: F-Droid آفالینگذاریاشتراک بھبرای

نداریدنگھگوشیرویراخودحساسیاواقعیشخصیاطالعات

یادوستان تانبھپیام رسانییاتلفنیتماس ھایایمیل،برایکنید.استفادهمستندسازیبرایفقطگوشی تاناینازکنیدسعی
مستندسازیمختصگوشینکنید.استفادهگوشیاینازگیرند،قرارخطرمعرضدراستممکنمی دانیدکھکنشگرانی

نکنیدوصلخوداصلیوواقعیحساب ھایازھیچ یکبھرا .

کنیداستفادهمحتواکردنپنھانبرایامکاناتایناز

موجودمحتواییافتنوکنیدپنھانراخودواقعیاھدافباشدبھترشایددارد،راگوشی تانوشمابازرسیقصدکسیاگر
گیرد،قراربازرسیمورددم دستیوسریعصورتبھشماگوشیاستقرارکھشرایطیدرکنید.دشوارترراگوشیدر

کنیداستفادهتاکتیک ھااینازمی توانید :

● یکازاستفادهباراداردوجودگوشی تانرویاپلیکیشن ھابھدسترسیبرایکھمیان بریآیکون ھایونام
مانندالنچراپلیکیشن Nova Launcher دھیدتغییر .

● مثالکنید.استفادهداردوجودگوشیرویکھخصوصیحریمامکاناتازیکیاز Private Mode برای
وسامسونگگوشی ھای Content Lock ال جیگوشی ھایبرای .

● نامباخالیفایلیدادنقرار "nomedia." بخشبھفولدرآنمحتوایورودجلویفولدری،ھردرون
نمایشگالری تاندرفولدرمحتوایھمچنانفایل،ایندادنقرارازپسحتیاگرگرفت.خواھدرا«گالری»

بایدمی شود،داده Gallery cache یکبھگوشی ھاھمھرویاستممکنترفنداینکنید.پاک سازیرا
نکندکارشکل .

https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-is-private-mode-and-how-do-i-use-it/
https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-g4-content-lock-CT10000027-1432774759427


(.)نقطھبانام شانکھفولدرھاییکنید.ایجادمخفیفولدرھایفایل،مدیریتاپلیکیشنیکازاستفادهبامی توانیدشما
اپلیکیشنیکازاگریادھیدانجامبایدخودتانیارامخفیفولدرھایاینبھفایلانتقالبود.خواھندمخفیمی شود،شروع

نظیرتصویربرداری  Open Camera راآنذخیره سازیمسیراپلیکیشنتنظیماتدرمی توانیدمی کنید،استفاده
گزینھکھشویدمطمئنکنید.مشخص Show Hidden Files مخفیفایل ھایتاکرده ایدغیرفعالتنظیماتبخشدررا

نشونددادهنمایش .

مانندمستندسازی،تخصصیاپلیکیشن ھایازبرخی Tella یا Eyewitness to Atrocities درفقطرامحتوا
اقدامیچنینکنید.ذخیرهاست،دسترسیقابلاپلیکیشندرونازفقطآنمحتویاتکھجداگانھ ایرمزگذاری شدهگالری ھای

ایندرمحتواذخیره سازیکند.دشوارترمی کنند،بازرسیراگوشی تانکھکسانیبرایراآن ھابھدسترسیمی تواند
رمزگذاری شدهآنمحتویاتھمنیستقفلگوشی تانوقتیحتیتااستجداگانھعبوررمزیکنیازمندامن»«گالری ھای

.بمانند

گوشیمحتویاتکردنپنھاندربارهمھمینکات
وقتکھکسیدستازشدنرھابرایشایدکردیماشارهآن ھابھپیش ترکھتکنیک ھاییکھباشیدداشتھنظردرلطفا

کھکسیچشمازراگوشی تانمحتویاتموثریبھ طورنمی توانداماباشد،کافینمی کندگوشی تانبازرسیصرفزیادی
داردنگھدوربیابد،راشمامخفیداده ھایاستمصمم .

اپلیکیشن ھایازاستفادهکردنمحدودبرایقوانینیاستممکنکشورھاازبرخیکھباشیدداشتھنظرمدھمرانکتھاین
چنیندردھند.قرارقضاییپیگردتحتراآنحتییاباشندداشتھداده ھاپاک سازییارمزگذاریبامرتبطامنیتی

یاشواھد»بردنبینازبرای«تالشمسئولمقام ھاینگاهازاستممکنترفندھا،واپلیکیشن ھااینازاستفادهشرایطی،
درموضوعاینبامرتبطقوانیندربارهاگرباشد.پیگردقابلجرمیوشودتلقیتحقیقات»روندکردن«مخدوش
باشدخوبیشروعنقطھمی تواند)٢٠١٧سالبھ(مربوطجامعنقشھایندارید،سوالیکشورتان .

آفالین(ھم رسانی)بھ اشتراک گذاریامکانراه اندازی

ازراداده ھااینازبخشیبخواھیدھمچناناماباشید،نداشتھدسترسیاینترنتبھتصاویرضبطوثبتازپساستممکن
ھدفبھیاحافظھ،بودنمحدودصورتدرفضاکردنآزادبراییاامنیتی،دالیلبھکنید؛خارجگوشی تان

دررفتھلویابربادرفتھاطالعاتمیزانکھمی کندکمکشمابھگوشیمرتبکردنخالیدیگران.بابھ اشتراک گذاری
برسانیدحداقلبھراگوشی تانمصادرهوضبطصورت .

دیگریدستگاه ھایبھبلوتوثیاوای فایبامحلیصورتبھمی توانیدھمچنانشوید،وصلاینترنتبھنمی توانیداگرحتی
درایویکیادیگرگوشییکمثالشوید،متصل USB برایرابطییااپلیکیشنگوشی ھامعموالوای فای.بھمتصل

یکمی توانیدمی کند،فراھمراامکانیچنینھمشماگوشیاگردارند.داده ھاانتقالواتصال USB حرکتدر (OTG)
درایوبھگوشیمحتویاتتاکنیدوصلآنبھھمرا OTG شودمنتقلدیگردستگاهیکیا .

http://opencamera.org.uk/
https://hzontal.org/tella/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


و»اینترنتخاموشیھنگامدرارتباطاتبرقراریوبھ اشتراک گذاری«راھنمایدودرروش ھااینجزئیاتدرباره
گفتھ ایمتفصیلبھفایل ھا»انتقالوفنیابزارھایشاھد:مثابھبھ«ویدئو .

کنیدتمرینبگیرید،قراربحرانیشرایطدرآن کھازپیش

اپلیکیشن ھا،ازروزهھراستفادهباکنیدسعیکنید.آمادهراگوشی تانحاالھمیندارید،دسترسیاینترنتبھاگر
آشناکاربموزیرباترتیباینبھکنید.تمرینندارد،وجودامنیتینگرانیھیچکھشرایطیدرراآن ھاازبھره گیری

ومعمولروالامنیت،پایھ  یاصولکھکنیدکاریشد.خواھدآسانشمابرایاپلیکیشن ھااینازاستفادهوشدخواھید
بااستممکنھمرادیگریدغدغھ ھایکھگرفتیدقراربحرانیموقعیتیدروقتیصورتایندرباشد.شماپیش فرض

دادخواھیدانجامسادگیبھراالزمکارھایھمھبیاورد،ھمراهبھخود .

کنم؟استفادهمستندسازیاپلیکیشناینازبایدآیاببینید:رامجموعھبعدیپست

*************************************************************************************************************

کنم؟استفادهمستندسازیاپلیکیشناینازبایدآیا

دوربیناپلیکیشنازکنید؛استفادهویدئوییتصاویرثبتبرایآن ھاازمی توانیدکھدارندوجودبسیاریاپلیکیشن ھای
مثلتخصصی تریاپلیکیشن ھایتاگرفتھگوشیپیش فرض ProofMode و Tella و Eyewitness to Atrocities

ازبرخیکھباشیدداشتھخاطربھبنابراینمی شوند.فراھماینترنتبھدسترسیبافقطکھدارندامکاناتیآن ھاازبرخیکھ
نباشنداستفادهقابلاستممکناینترنتخاموشیزماندراپلیکیشن ھااینامکانات .

موقعیتبھبستگیکامالسوالاینبھپاسخچوناست،مناسب ترشمابرایاپلیکیشنکداممشخصاکھبگوییمنمی توانیمما
اینبھمی توانید»تھدیدھاوخطراتارزیابی«بھتردرک(برایمواجھ اید.آن ھاباکھداردخطراتیونیازھایتانشما،

کنیدمراجعھوبالگیپست .)

اپلیکیشنکدامببینیدمی توانیدآمدهادامھدرکھراه گشاییسواالتبادادید،انجامراتھدیدھاوخطراتارزیابیوقتی
می آیدکارتانبھدیگرانازبھترتصویری،مستندسازی .

دارم؟اعتمادآن ھابھمنآیاوساختھ اندرااپلیکیشناینکسانیچھ
داشتھمی کنیدنصبودانلوددیگرسیستم ھایوگوشیرویکھاپلیکیشن ھاییسازندگانبھویژه ایتوجھبایدھمیشھ
ندھند؟قرارخطرمعرضدرناخواستھیاخواستھراشماکھمی کنیداعتمادآن ھابھآیاباشید.

دھیدقرارنظرمدبایدکھآمدهنکاتیاین جادر :

● وآن ھادربارهداریدگروه تانوشبکھدرکھدیگریآدم ھایخوش نامند؟اپلیکیشناینسازندگانآیا
می گویند؟چھساختھ اندکھابزارھایی

https://wp.me/p4j1y7-78C
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%85
https://library.witness.org/product/filming-with-a-mobile-phone/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://www.hzontal.org/tella
https://www.eyewitness.global/welcome.html
https://blog.witness.org/2016/11/getting-started-digital-security/


● اندازهچھتادارند،کھموقعیتیبھتوجھباکھباشیدداشتھنظردرآسیب پذیرند؟اپلیکیشن ھااینسازندگانآیا
دسترسیامکانمسئولمقام ھایبھپشتی»«درایجادبایاشوندشماداده ھایتحویلبھراضیاستممکن

خیر؟یاکرده اندراکاراینتابھ حالاینکھوبدھندراکاربرانداده ھایبھ
● قوانینیچھکشورھاآنقضاییحوزهدرومی شوندذخیرهکشورھاکدامدراپلیکیشناینکاربرانداده ھای

دارد؟وجودآن ھاتحویلیاداده ھاازحراستدرباره
● ھکاحتمالنباشند،نگھ داریمسئولآن ھااگراست؟آنسازندگانباھماپلیکیشننگھ داریمسئولیتآیا

یااپلیکیشنسازندگانوب سایتمی یابد.افزایشامنیتی،حفره ھایگرفتنقرارھدفباآن ھابھنفوذوشدن
چھبھمربوطاپلیکیشناینآپدیت شدهنسخھآخرینببینیدوکنیدچکراگوگل پلیدراپلیکیشنصفحھ

است؟تاریخی
● طولدررااپلیکیشناینمی توانندآیاوجاافتاده اندخودکاردراندازهچھتااپلیکیشنسازندگانیاسازنده

دارند؟نگھپایدارزمان
● متن بازاپلیکیشناینآیا (open-source) دراحتمالیامنیتیمشکالترفعوکشفاحتمالاست؟

امنیتوکارآمدیدربارهاپلیکیشنسازندگانآیامی شوند.موشکافانھچوناستباالتربازمتناپلیکیشن ھای
دارند؟شفافیتآن

● برتاثیریچھمشوق ھاوانگیزه ھااینودارندکارشانبرایمشوق ھاییوانگیزه ھاچھاپلیکیشنسازندگان
حمایتازھستند؟سودکسبدنبالبھدارند؟ویژه ایماموریتآن ھاآیامثالدارند؟آن ھااعتبار

برخوردارند؟خاصیسرمایھ گذاران
● اپلیکیشنیکازاستفادهھزینھباشد،اپلیکیشنیکاعتبارتاییددرمستقیمینشانھنمی تواندھموارهاگرچھ

ھربابتیادارندباالییاشتراکھزینھاپلیکیشن ھابرخیداشت.نظرمدبایدکھباشدمھمینکتھمی تواند
می گیرندکاربرازمبلغیویدئو .

راھنمایبھتجسسبرابردرشخصیدفاعدربارهبیشتراطالعاتدریافتبرای EFF کنیدمراجعھ .

است؟دانلودقابلکجاازاپلیکیشناین
واعتباردربارهاگرحتیکنید.دانلودمعتبرمنابعیاوب سایت ھاازراخوداستفادهمورداپلیکیشن ھایبایدھموارهشما

ودھندفریب تاناستممکنھمچنانمرموزاپ استورھایداده اید،انجامجامعیتحقیقاتمشخصاپلیکیشنیکامنیت
فعالسازمانیکگذشتھسالمثال،عنوانبھدارند.مخربیاھدافکھبگذارندبرابرتاندررااپلیکیشن ھاجعلینسخھ ھای

نامبھدیجیتالحقوقزمینھدر SMEX بھاپلیکیشنیبرایبازاریابیمشغولمشکوکوب سایت ھایبرخیکھدادھشدار
طوربھکھنیست)واتس اپمحصولپالسواتس اپکھکنیمتاکیدبایدشفاف سازی(برایھستندپالس»«واتس اپنام

شدهنصبروی شاناپلیکیشناینکھگوشی ھایییاباشدکاربرانداده ھایفروشوذخیره سازیمشغولاستممکنبالقوه
دھدقرارھکرھاحمالتمعرضدررا .

قرارکاربراناختیاردررمزگذاری شده ایکلیدھایحتیدارندامنیتدغدغھکھاپلیکیشن سازانیوبرنامھ نویسانازبرخی
شرحبرایھمراھنماییمعموالآن ھاکرد.بررسیرااپلیکیشن ھااصالتمی توانآن ھاازبھره گیریباکھمی دھند

می کنندارائھدیجیتالامضاھایاینتاییدوبررسیچگونگی .

می شوند؟ذخیرهکجاشماداده ھای
دیگربعضیکھحالیدرمی کنند،ذخیرهخودتانگوشیرویفقطراشماداده ھایمستندسازی،اپلیکیشن ھایازبرخی
اھدافوطراحیبھبستگیاینمواردبیشتردرمی کنند.ذخیرهھمدیگرجاییدرراکاربرداده ھایگوشی،برعالوه

اپلیکیشنمثالدارد.نظرمورداپلیکیشن Eyewitness to Atrocities پایگاهیکبھراتصاویرازکپییک

https://ssd.eff.org/en/playlist/activist-or-protester#choosing-your-tools
https://ssd.eff.org/en/playlist/activist-or-protester#choosing-your-tools
https://smex.org/
https://smex.org/press-release-beware-of-unverified-whatsapp-applications/


نامبھذخیره سازی Lexis Nexis راآن ھامحتوایاصالتوفایل ھامالکیتزنجیرهبتوانندآنسازندگانتامی فرستد
اپلیکیشنایندرونرمزگذاری شدهگالریازراچندرسانھ ایفایل ھایوتصاویرمی توانیدصورتیدرفقطشماکنند.تایید

سرورھایدر-فایل ھاامنیتوموجودیتازحراستبرای-آنازپیشکھکنیدخارج Lexis Nexis باشدشدهذخیره .

ذخیرهگوشی تانرویفقطکرده ایدثبتکھتصاویریمی خواھیدکنیدمشخصکھداردبستگیکارتانوشمابھکامالاین
اپلیکیشنکھ(امکانیکنیدذخیرهھماستخودتانکنترلدرکھدسترسازدورجاییراآنمی خواھیدیاشود Tella

استفادهودسترسیاجازهپیش ترکھبفرستیدھممشخصیپلتفرم یاسازمانبرایراآنبخواھیدشایدحتییامی کند)فراھم
راکرده ایدثبتآن چھبالفاصلھنمی توانیداینترنتقطعیزماندرکھباشیدداشتھخاطربھداده اید.آن ھابھراتصاویراز

(ومحلیذخیره سازیامکانموقتصورتبھدست کمکھداریدنیازاپلیکیشنیبھبنابراینبفرستید،جایییاکسیبرای
نسخھھمانیاگرفتنبک آپدربارهبیشتراطالعاتدریافت(برایبدھد.شمابھھمرابک آپ)نسخھتھیھترجیحا

بخوانیدراراھنماایناینترنت،بھدسترسیبدونموبایلازپشتیبانی .)

کنید.کسبرامیزبانکشورھایدربارهالزماطالعاتبایدشود،ذخیرهھمدیگریجایدراستقرارشماداده ھایاگر
درشماداده ھایاگردیگر.راه ھایازچھدادگاھیاحکامبرابردرچھآسیب پذیرند؟اندازهچھتاکشورھاآندرداده ھااین
پاسخ شانداده ھا،ذخیره سازیازپیشبایدکھاستسواالتیاینبود؟خواھدشمامتوجھخطراتیچھبرودلوکشورھاآن
باشیدداشتھرا .

می کند؟رمزگذاریرامنتصاویراپلیکیشناینآیا
مثلاپلیکیشن ھابعضی Tella و Eyewitness Atrocities رمزگذاری شدهذخیره سازییافایل ھارمزگذاریامکان

فراداده ھاوداده ھاکھاستایندلیلشاست.آنرمزگذاریمتدوگوشیاصلیگالریازمستقلکھمی کنندفراھمرامحتوا   
(Metadata) آنبھعبوررمزکردنواردباواپلیکیشندرونازکھشرایطیدرمگرنمانندرمزگذاریبدونھرگز

باقیرمزگذاری شدهشمامستندسازیاپلیکیشنباشد،بازگوشی تانقفلاگرحتییعنیدیگرعبارتبھکنید.پیدادسترسی
می شودفراھمشمامستندسازیاپلیکیشنبرایامنیتازباالتریسطحترتیباینبھماند.خواھد .

مکانیبھراشماتصویریفایل ھایاینترنتبھدسترسیبازیابیمحضبھکھاستبھ گونھ ایشمااپلیکیشنتنظیماتاگر
ذخیرهزماندرنیزوانتقالزماندرفایل ھاکھدھیدقرارنظرمدھمرانکتھاینمی کند،ذخیرهآن جادرومنتقلدیگر

اپلیکیشنمثال،عنوانبھنھ.یامی مانندرمزگذاری شدهدیگر،مکاندرشدن EyeWitness می کندفراھمراامکاناین .

کشورھابعضیاست،قانونیکامالرمزگذاریجھاننقاطازبسیاریدراگرچھکھباشیدداشتھخاطربھھمرانکتھاین
آغازنقطھ)٢٠١٧سالاطالعاتاساس(برنقشھایندھند.قرارقضاییپیگردتحتحتییاکنندمحدودراآناستممکن
استگوناگونکشورھایدررمزگذاریبامرتبطقوانیندربارهسواالت تانبھپاسخ گوییبرایخوبی .

ثبتاینترنت)بھدسترسی(بدونھمرامھمفراداده ھایاپلیکیشناینآیا
می کند؟

فراداده (Metadata) مکانیموقعیتوتاریخزمان،می کند:تشریحراشماویدئوییاعکساطالعاتکھاستداده ای
یاعکسصحت سنجیوھویتتاییدودرکتشخیص،برایاطالعاتاینمی شوند.ذخیرهفرادادهدرھمھتصاویر،ثبت

توانمندیاینترنت،خاموشیشرایطدراست.ارزشمندبسیارشده،تھیھخاصیرویدادازمدرکیعنوانبھکھویدئویی
اطالعاتآسانکردناضافھامکانکردنمیسریاواتوماتیکصورتبھخاصفراداده ھایجمع آوریبرایاپلیکیشنیک

مدتیبرایشمااستممکناینترنتقطعیصورتدرکھخاطراینبھاست؛مفیدبسیارمکان،بامرتبطتوصیفی

https://docs.tella-app.org/deploying-tella/choosing-the-right-documentation-method#collecting-data-through-structured-forms
https://wp.me/p4j1y7-78A
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


شرایطبامرتبطجزئیاتاستممکنزمانیبازهایندر(وکنیدھم رسانکسیباراکرده ایدمستندآنچھنتوانیدطوالنی
ببریدیادازرالحظھدرموجود ).

مانندمستندسازیتخصصیاپلیکیشن ھایاکثر ProofMode ودارندفراداده ھاثبتبرایتقویت شده ایویژگی ھای
می شوند،ثبتگوشی ھارویپیش فرضدوربیناپلیکیشن ھایدرآن چھبھنسبتمی کنندثبتوجمع آوریکھفراداده ھایی

یابلوتوثسیگنال ھایدوربین ھا،حسگربامرتبطداده ھایمی توانندتقویت شدهفراداده ھایاست.بیش ترچشم گیریطوربھ
کاربرسویازفراھم شدهاطالعاتورمزگذاریالگوریتمثبت کننده،دستگاهبامرتبطداده ھایپیرامون،موجوِدوای فای

می کنندکمکآیندهدرویدئوصحت سنجیوھویتتاییدبھموارداینھمھبگیرند.بردررا .

ثبتیاتولیدبرایکھداریدنیازاپلیکیشنیبھشمااینترنت،خاموشیشرایطدرکھباشیدداشتھخاطربھرانکتھاین
متکیسخت افزاری،حسگرھایجایبھاستممکناپلیکیشن ھابرخیباشد.نداشتھداده ھاانتقالبھنیازیلزومافراداده ھا،

موقعیتبامرتبطداده ھایاگرمثال،عنوانبھکنند.ثبتوگردآوریراخاصفراداده ھایبتوانندتاباشنداینترنتبھ
برقراردستگاهاینترنتیاتصالکھمکانیموقعیتآخرینفقطاستممکنفراداده ھاباشند،شدهثبتدستگاهرویازمکانی

اپلیکیشنایده آل،حالتدردھند.نشانراسخت افزارواقعیودرستمکانیموقعیتاین کھجایبھدھند،نشانرابوده
ھماینترنتبھدسترسیبدونومحلیبھ صورترافراداده ھابتوانیدکھباشدداشتھراقابلیتاینبایدشمامستندسازی

(مانندکنیدذخیره Offline Mode اپلیکیشندر Tella) کندذخیرهھمراموجودفرم ھایھمھو .

بگیرم؟خروجیاپلیکیشن،رویموجودداده ھایازمی توانمآیا
مرتبطفرادادهوویدیوییمستندھایازگرفتنخروجیقابلیتاستممکنباشد،چھمستندسازیازھدف تاناین کھبھبستھ

اینبتوانیدبایدیعنینیست.خاصاپلیکیشنآنمختصکھفرمتیدرھمآنباشد،حیاتیکارتانبرایاپلیکیشن،درآنبا
ببینیدوکنیدبازھماپلیکیشناینازخارجمحیط ھایدرراآنفراداده یورسانھ ایفایل ھای .

خاصاپلیکیشنیکبھوابستھشده،مستندفایل ھایبھدسترسیبرایدیگرانوشمااین کھیعنیگرفتنخروجیقابلیت
می دھدشمابھبیش تریامکاناتمحتوارویکاروآیندهمراحلبرایاینونیستید .

یاخاصدادهپایگاه ھایبھدسترسیبدوناستممکنفراداده ھاازبرخیکھباشیدداشتھذھندرھمرانکتھاین
یاموبایلبرجک ھایشناسھ ھایمورددرمثال،عنوان(بھنباشند.خواندنقابلاعداد،تفسیربرایفرمتتبدیلنمودارھای
وای فایشبکھ ھای ) 

ودارندنگھبستھرافایل ھاازنگھ داریزنجیرهاستممکناپلیکیشن ھاازبرخیکھباشیدداشتھنظردرھمرانکتھاین
ذھندرابتداازگرفتنخروجیامکاناپلیکیشن ھاازدیگربعضیدرحتیوندھندکاربرانبھراگرفتنخروجیامکان

باشدنبودهطراحان اش .

ماننداپلیکیشن ھابرخیکھبدانیدبایدھمرانکتھاین Eyewitness و Atrocities رافایل تانکھزمانیتااستممکن
طبعاکاریچنینانجامبرای(کھندھندشمابھراگرفتنخروجیامکاننکرده اید،آپلوددسترسازدورسروریکروی
می دھند،رارسانھ ایفایل ھایازگرفتنخروجیامکاناگرچھھماپلیکیشن ھابرخیودارید)اینترنتبھدسترسیبھنیاز

استموجودفایل ھادلدرکھفراداده ایازغیر(بھکرده اندغیرفعالفراداده ھابرایراامکاناین ).

وتغییرھیچ گونھبدونخروجینسخھیکتھیھامکانبایدشمااپلیکیشنایده آلحالتدردارید،گرفتنخروجیبھنیازاگر
استانداردوخوانامتنیفرمتدرفرادادهازکپییکھمین طوروبدھدراتحول .



اپلیکیشنفراداده ھایمثالعنوانبھ  Tella می توانامامی شود،ذخیرهرمزگذاری شدهصورتبھاپلیکیشناینگالریدر
فرمتدرخروجی CSV گرفتآنازھم .

یاآفالیناپلیکیشن ھایبھگرفتنخروجیبرایگزینھ ھاییبتوانیداستالزماینترنت،خاموشیھنگامدراین،ازگذشتھ
نظیردکمھ ایتعبیھباراھم رسانیازنوعیاپلیکیشن ھابیشترباشید.داشتھھماینترنتازمستقلسرویس ھایدیگر

Share ازفھرستیبھاندرویدیابزارھایدرکھمی شود؛بازھم رسانیمنویآنرویکلیکباکھمی کنندفراھم
کنندبازراداده ھاازخاصفرمتآنمی توانندکھمی رسداپلیکیشن ھایی .

میانخاطرھمینبھودھندتغییردلخواهبھراخودھم رسانیمنویمی تواننداپلیکیشن ھاتوسعھ دھندگانمتاسفانھ
نداردوجودھماھنگیلزومااپلیکیشن ھا .

فایلمدیریتاپلیکیشنیکطریقازکھباشداینبھینھراه حلاستممکنداده ،ازبزرگ تریحجم ھایبرای (File
Manager) شدهذخیرهفرادادهبھنتوانیداستممکنروشاینبااگرچھباشید،داشتھدسترسیشدهذخیرهفایل ھایبھ

برایراخودشانراھکارکھاپلیکیشن ھاییبرایگزینھاینھمچنین،باشید.داشتھدسترسیاپلیکیشنآندادهپایگاهدر
می شوند.ذخیرهرمزگذاری شدهصورتبھفایل ھاکھچراندارد،وجودمی کنند،فراھمامن»«گالری ھایبھدسترسی

ھم رسانیقابلیتکھاستالزماپلیکیشن ھاییچنینبرای (Sharing) شودتعبیھاپلیکیشندرون .

خاموشیزماندرتاییدقابلتصاویرنگھ داریببینید:رامجموعھبعدیپست
اینترنت

*************************************************************************************************************

اینترنتخاموشیزماندرتاییدقابلتصاویرنگھ داری

بھکھمتکی انداولیدستمستندگزارش ھایبھعموما،روزنامھ نگارانوپژوھشگرانوکاوشگران،بشرحقوقمدافعان
مواردوبرسانندانجامبھراخودگزارشگریونظارترسالتبتوانندتااست،شدهتصویربرداریعینیشاھداندست
می کنند،اقدامدقیقودرستاطالعاتاساسبراین کھازاطمینانحصولبرایآن ھاکنند.مستندرابشرحقوقنقض

بسیارمی تواندکھفرآیندیمی سازد؛ممکنرادریافتی شانمستنداتصحتتاییدواصالتسنجشکھبرمی دارندقدم ھایی
باشدزمان بروپرزحمت .

درستی سنجیفرآیندمی توانیدآن ھاانجامباشماکھدارندوجودساده ایاقداماتمی کند،مستندسازیکھفردیعنوانبھ
قدم ھایاینکرد.استفادهآنازموثرشیوه ایبھوموقعبھبتوانتاکنید،ساده تردیگرانبرایراخودمستنداتوفایل ھا
می یابندبیش تریاھمیتاینترنتخاموشیزماندرمھم .

بگیریدنظردرراموارداین  :

● درشدهمنتشرمکانیموقعیتاطالعاتوانتشارتاریخکنید،آپلودراخودفایل ھایبالفاصلھنتوانیداگر
یامشخصیروزدرشماویدئویکھکندتاییدوبکنداصالتسنجشبھکمکینمی توانداجتماعیشبکھ ھای

استشدهتصویربرداریخاصیمکانیموقعیتدریاآنازپیش .

https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ijnet.org/en/story/bbc-team-shares-insights-behind-viral-open-source-investigation
https://humanrights.berkeley.edu/programs-projects/tech/investigations-lab
https://www.bellingcat.com/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/digitally-dissecting-atrocities-amnesty-internationals-open-source-investigations/


● کھموجودمستندفایل ھایتعدادمجموعدراستممکنکنند،آپلودراخودفایل ھاینتوانندھمدیگراناگر
باشدکمھمباشدشماویدئویاصالتتاییدبرایراھیمی تواند .

● رھگیریاستممکنبرسد،نھاییمقصدبھتاکنیددستبھدستبارچندینراخودویدئویباشدالزماگر
شوددشوارتردیگرانبرایویدئومنبع .

● آن کھبدوندستگاهحافظھکمبودیاامنیتیدالیلبھگوشی تانرویازرااصلیویدئویکھباشدالزماگر
موبایل تانشرازکھشودالزماگریاکنید،حذفباشیددادهقرارکالودرویراآن(بک آپ)پشتیباننسخھ

شدخواھددشوارتراحتماالویدئواصالتتاییدشوید،خالص .
● دسترسیبدونمی گیریدبھرهآنازکھاپلیکیشنییاکنیدفراموشراخاصویدئوییبامرتبطجزئیاتاگر

مواجھمشکالتیباآناصالتتاییددراستممکندیگراننباشد،فراداده ھاذخیره سازیبھقادراینترنتبھ
.شوند

حراستخودویدئویازبتوانیداینترنتخاموشیجریاندرتاکردخواھندکمکشمابھآورده ایمادامھدرکھترفندھایی
باشدحداکثریآینده،درمستندفایلیکعنوانبھآنکارکردودرستی سنجیقابلیتتاکنید .

آن ھاازیاکنیدفراھمراویدئواصالتتاییدبھکمک کنندهجزئیات
کنیدتصویربرداری

ویدئواصالتتاییدبرایآیندهدرراروزنامھ نگارانوپژوھشگرانکارتابگنجانیدخودویدئویدرراجزئیاتیکنیدتالش
پالکوخیابان ھانشانھ ھایوشھرافقوشناختھ شدهمکان ھایازمی توانیدکند.آسان ترآنمکانوزمانتشخیصو

می توانیدھمچنینشماکنید.استفادهمنظوراینبرایروزنامھ ھاصفحاتوساعت ھاوپرچم ھامغازه ھا،ورودیماشین ھا،
اطالعاتوتاریخساعت،وکاری)چنینبودنامنصورت(درخودتانتماساطالعاتونامنظیرپایھاطالعات
ھرچھبگیرید.فیلمآنازوبنویسیدکاغذیتکھرویرااین ھااین کھیاکنید،روایترامکانیموقعیتوجی پی اس
نداندیانشناسدراشمااگرحتیکندتاییدراویدئواصالتمی خواھدکھکسیکارباشد،بیش ترمی کنیدفراھمکھجزئیاتی

ازراھم رسانیوذخیره سازیضبط،ثبت،درروش ھابھترینبامرتبطنکاتشد.خواھدآسان تراست،آمدهکجاازویدئو
ببینیداین جا .

کنیداضافھفراداده/توضیحوتوصیف
رویازرافنیاطالعاتومی کنندثبتراپیشرفتھفرادادهکھبگیریدبھرهمستندسازیفراواناپلیکیشن ھایازیکیاز

مدرانکتھاینبیفزایید.آنبھراخودتکمیلیتوضیحاتبتوانیدکھمی دھندھمراامکاناینشمابھومی گیرندشماگوشی
ذخیره سازیوضبطبرایکھداریدنیازاپلیکیشنیبھشمااینترنت،قطعیوخاموشیجریاندرکھباشیدداشتھنظر

می توانیدمناسب،اپلیکیشنانتخابنحوهدربارهبیش تراطالعاتبرایباشد.نداشتھاینترنتبھدسترسیبھنیازیفراداده
کنیدمطالعھرا؟»کنماستفادهمستندسازیاپلیکیشناینازبایدآیا«مطلب .

باکھفراداده ھاییازتعدادی ProofMode شده اند ذخیره .

یادداشت،شکلبھراتکمیلیاطالعاتمی توانیدھمنمی کنیداستفادهمستندسازیبرایتخصصیاپلیکیشنیازاگرحتی
وکنیدمرتبراویدئوھامی توانیدخوددلخواهفایلمدیریتاپلیکیشنازاستفادهباکنید.اضافھموبایل تانبھعکسیانقشھ

بیفزاییدآنبھراتکمیلیاطالعات .

https://library.witness.org/product/video-evidence-basic-practices-capturing-storing-sharing/
https://library.witness.org/product/video-evidence-basic-practices-capturing-storing-sharing/
https://library.witness.org/product/video-evidence-basic-practices-capturing-storing-sharing/
https://wp.me/p4j1y7-789


می تواند(کھاستآنمنبعودادهرخآندرواقعھکھمکانیتصویربرداری،زمانویدئو،یکتکمیلیاطالعاتمھم ترین
نیندازدخطربھراامنیت تانآنکردناضافھکھصورتیدرباشد،خودتانتماساطالعاتونام ).

شخصباسپسدھید)قرارزیپفایلیکدرراآن ھاھمھمی توانید(کھویدئوھمراهبھراآنوکنیداستخراجرافراداده
بگذاریداشتراکبھمی خواھیدکھاشخاصییا .

کنیدتھیھ(بک آپ)پشتیباننسخھ
درایوھایمی توانیدمثالعنوانبھکنید.تھیھپشتیباننسخھموبایل تان،رویموجودتصویریفایل ھایازمنظمصورتبھ

یاوایرلس OTG درکھنکتھ ھاییبگیرید.بک آپبتوانیدکامپیوتربھدسترسیبدونحتیتاکنیدوصلموبایل تانبھرا
مطالعھدقتبھراآورده ایم»کامپیوتریااینترنتبھدسترسیبدونموبایلرسانھ ایفایل ھایازگرفتنبک آپ«مطلب
.کنید

یاشودواردموبایل تانبھآسیبیکھصورتیدرحتیشماویدئوھایازکپییککھباشیدمطمئنمی توانیدبک آپتھیھبا
ویدئویازامنکپییکداشتناختیاردربود.خواھددسترسدرجاییکنید،پاکگوشیرویازراآن ھاشویدمجبور
ازراویدئواصلبعدھابتوانندکھدادخواھدمی بینندراآنکھروزنامھ نگارانییاپژوھشگرانبھراامکاناینشمااصلی

کامل تروکوتاه ترفایلازنگھ داریزنجیرهترتیباینبھوکنند)پیداراشماردبتواننداگر(البتھکننددریافتخودتان
بودخواھد .

بگیریدبک آپگوشی تانرویفایل ھایازوایرلسدرایویااو تی جیطریقاز .

درموجودتصویریفایل ھایازگرفتنبک آپببینید:رامجموعھبعدیپست
کامپیوتریااینترنتبھدسترسیبدونموبایل،

*************************************************************************************************************

بھدسترسیبدونموبایل،درموجودتصویریفایل ھایازگرفتنبک آپ
کامپیوتریااینترنت

حذفتصادفیصورتبھشمامستندفایل ھایکھکنیدحاصلاطمینانتادارداھمیتبسیار(بک آپ)پشتیباننسخھتھیھ
اینترنت،شدیدشدنکندیاخاموشیزماندرنمی روند.دستازشما،گوشیشدنمصادرهصورتدریاونمی شوند

اینکردنکپیبرسانید.دیگریامنجایبھراخودفایل ھاییابگیریدبک آپخودمعمولشیوه ھایبھنتوانیداستممکن
چنینبھکاربراناغلبکھآن جاییازامااست،گرفتنبک آپراه ھایازیکیدیگرلپ تاپیاکامپیوتریکبھفایل ھا
ھنگامدرفایل ھاازپشتیباننسخھتھیھدرشمابھکھآورده ایمترفندھاییونکاتاین جادرندارند،دسترسیامکانی

می رسانندیاریندارید،دسترسیکامپیوتریبھکھزمانییااینترنتخاموشی .

یاوایرلسدرایوازاستفاده OTG

https://wp.me/p4j1y7-78A
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%DA%A9%D8%A2%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%DA%A9%D8%A2%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%DA%A9%D8%A2%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1


درایوھای OTG شماسازگارند.آن ھا)ھمھنھ(واندرویدیابزارھایازبسیاریباکھھستندیواس بیفلش ھایازنوعی
درایویکمی توانید OTG یکبھآناتصالبراییواس بیبھاوتی جیمبدلازیاکنیدوصلموبایل تانبھمستقیمارا

می کندفراھمھمرادرایوبرایالزمبرقشماموبایلاوتی جی،باکنید.استفادهبیرونی(ھارد)حافظھ .

سان دیسکازمی تواناوتی جی،درایوھایمشھوربرندھایاز (SanDisk) کینگستونو (Kingston) نامسامسونگو
استمتفاوتذخیره سازی شانظرفیتبھبستھآن ھاقیمتودارنددالر٢۵تا٨بینقیمتیمعموالکھبرد .

کنیداستفادهگوشی تانفایل ھایازگرفتنبک آپبرایاوتی جییکاز .

اینبھندارید.نیازیکابلبھآن ھاازاستفادهبرایکھتفاوتاینبامعمولی اند،درایوھایھاردشبیھھموایرلسدرایوھای
ازکنید،وصلدرایوھاردبھنمی شوندوصلدرایوھاھاردبھپیش فرضصورتبھکھراابزارھاییمی توانیدترتیب
چندینمی توانیدھم زمانکھاستایناوتی جیدرایوھایبھوایرلسدرایوھایمزیت ھایازیکیھوشمندتان.گوشیجملھ
مشغولتیمیکقالبدرشماواستجریاندراعتراضاتکھشرایطیدرامکاناینکنید.وصلآن ھابھرامختلفابزار

تیماعضایازدیگریکیکھھاردیرویمی تواندویدئوھاھمھیعنیباشد.بزرگیکمکمی توانھستید،تصویربرداری
شارژبایدومی کنندکارباترینیرویباوایرلسدرایوھایکھباشیدداشتھنظرمدرانکتھاینشود.ذخیرهمی کند،حمل

.شوند

درایوھایدارند.وجودھمدیگریبرندھایاگرچھاست،وایرلسدرایوھایمیاندربرندمحبوب تریناحتماالسان دیسک
قیمتاست.دالر١٠٠تا٢۵ازذخیره سازیمیزانبھبستھقیمت شانوگران ترنداوتی جیدرایوھایازمعموالوایرلس

می شوندشروعدالر١۵٠ازداده ھاذخیره سازیمیزانبھبستھھمدارندبزرگ تریحافظھکھھاردھایی .

کنیداستفادهموبایلرویموجودفایل ھایازبک آپتھیھبرایوایرلسدرایویکاز

بگیریدبھرهقدیمیاستفاده نشدهگوشییکازجایگزین:راه حل
آنازمی توانیدمی کند،کارھمچنانکھداریدقدیمی گوشییکامانداریداختیاردراوتی جییابی سیمدرایوھارداگر

فایل ھایکردنکپیبرایمی توانیدباشند،ھممجاورتدرشماگوشیدوھرکھزمانیتاکنید.استفادهگرفتنبک آپبرای
ان اف سیکوتاه بردارتباطاتوبیماندرویدیادیرکتوای فایبلوتوث،ازدیگرگوشیبھگوشییکازرسانھ ای (NFC)

ھمبھراگوناگونابزاردوکھھستندبی سیمیتکنولوژی ھایبرمبتنیدوھردیرکتوای فایوبلوتوثکنید.استفاده
متصل (Pair) برددیرکتوای فایباشد.میانھدردیگریاکسس پوینتیا(روتر)مسیریاببھنیازیآن کھبدونمی کنند

مصرفامااست،بلوتوثازباالترآندرھمداده ھاانتقالسرعتومی دھدپوششراگسترده تریمحدودهوداردباالتری
استبیش ترچشمگیریطوربھآنباتری . NFC انتقالسرعتوسانتی متر)۴از(کم ترداردکوتاه تریبسیاربردھم

کم تربسیارباتری اشمصرفومی شودوصلسریع ترامااست،دیرکتوای فایوبلوتوثازپائین تربسیارھمداده اش
ازمی توانیددارید،دستدرراابزاریاگوشیدوھروقتیپایینسایزدرداده ھاسریعانتقالبرایخاطرھمینبھواست
بگیریدبھرهآن .

با NFC، بفرستیدفایلدیرکت،وای فاییابلوتوث

بامرتبطاپلیکیشن ھاییااستشدهتعبیھبلوتوثاحتماالشماگوشیدر NFC کھموجودندآنرویدیرکتوای فایو
اپلیکیشناگرمی کنند.فراھمبرای تانراپیرامونابزارھایدیگربافایل ھاھم رسانیامکان Files دوھررویگوگل

کنیدھم رسانیرافایل ھاتکنولوژی ھاھمینازاستفادهباآفالینصورتبھحتیمی توانیدباشد،شدهنصبدستگاه .



نیستند.امنارتباطاتاین گونھکھاستاینمی شودمیسرروش ھااینازاستفادهباکھآسانیاتصالضعفنقطھمھم:نکتھ
نفوذگرانگیرند.قراراستفادهموردشمامکانیموقعیترھگیریبرایسادگیبھمی توانندبلوتوثووای فایاسکنرھای

سیستم تاناگرحتییابفرستندبرای تانبدافزاروناخواستھفایل ھایشوند،متصلشمادستگاهبھتاکنندتالشاستممکن
آن ھاحتمانمی کنیداستفادهدستگاه ھااینازوقتیباشیدامن تراین کھبرایبگیرند.دستبھراآنکنترلباشد،آسیب پذیر

بھدسترسی سطحبرگردانید.روشنحالتبھراآن ھامی رسیدامنیجایبھوقتیفقطوداریدنگھخاموشرا
یکباآنازحراستوگوشیمستمربھ روزرسانیباوکنیدمحدودداریدنیازکھکسانییاچیزھابھفقطرااپلیکیشن ھا

کنیدرعایتراموبایلامنیتپایھنکاتمستحکم،پسورد .

کنیداضافھھمرافرادادهوتکمیلیتوضیحات
توضیحاتھرگونھکردناضافھمی کنید،ذخیرهقدیمی تانگوشییاوایرلسھارداوتی جی،درایورویرافایل ھاوقتی

تصویربرداریومستندسازیاپلیکیشن ھایازبسیاریمثال،عنوانبھباشد.مفیدبسیارمی تواندفرادادهوتکمیلی
متنیفرمتدرخروجی ھاییمی توانند CSV و JSON بردرھمرادستگاهازاستخراج شدهفراداده ھایکھبدھند

حتماباشد.شدهاضافھکاربرسویازکھتوضیحیھرگونھوتاریخ)وزمانمکانی،موقعیتنظیر(اطالعاتیمی گیرد
کرده ایداضافھبک آپ  تانبھھمرافرادادهمتنیفایل ھایاینکھشویدمطمئن .

اپلیکیشنازاستفادهباکھفراداده ھاییفایل ھای ProofMode شده اندتولید .

بگذاریدعبوررمزخوددرایوھایوھاردبرای
انجامموبایلیاپلیکیشنطریقازکاراینکنید.انتخابعبوررمزمی توانیدوایرلسدرایوھایوھاردھاازبسیاریبرای

معنیبھھاردبرایگذاشتنپسوردکھباشیدداشتھنظرمدرانکتھاینداد.خواھندکاربربھھاردھمراهبھکھمی شود
رمزگذاری (Encryption) ارسالیفرمانبادیسککلرمزگذاریامکاناوتی جیووایرلسھاردھایاکثرنیست.آن

باشدمیسرکامپیوتریکطریقازاستممکنآنھارمزگذاریامانمی کنند،فراھمراموبایلاز .

بگذاریدعبوررمزداده ھاذخیره سازیدرایوھایبرای

کنیدفکرھمفایل ھارمزگذاریبھ
کنید.رمزگذاریراخودبک آپنسخھ ھایمی توانیدکنید،ذخیرهامن تریصورتبھراخودفایل ھایداریدنیازاگر

آن کھازپیشمی توانیداماکنید،رمزگذاریموبایل تانراهازراخوداوتی جییاوایرلسھاردکلنتوانیدشایداگرچھ
نظیراپلیکیشن ھاییبرسانید.انجامبھرارمزگذاریفرآیندکنیدمنتقلدرایوبھرافایل ھا ZArchiver و RAR امکان

بھراخودرمزگذاریپسوردھایبایدکھباشیدبھ ھوشمی کنند.فراھماندرویدگوشی ھایرویرافایل ھارمزگذاری
فایل ھایآنبھنمی توانیدھرگزبدھید،دستازیاببریدیادازدلیلیھربھراپسوردایناگرباشید.داشتھخاطر

باشیدداشتھدسترسیرمزگذاری شده .

اپلیکیشنازاستفادهبافایل ھارمزگذاریوکردنزیپ ZArchiver بک آپبرایانتقالازپیشموبایل،گوشییکروی .

باشند.داشتھرمزگذاریامکانازاستفادهعلیھقوانینیاستممکنکشورھابرخیکھباشیدداشتھذھندررانکتھاین
بردنبینازبرایتالشعنوانبھاستممکنشما،داده ھایبھمقام ھادسترسیازپیش گیریبرایامکانیچنینازاستفاده

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar


باشدقدیمیاستممکن٢٠١٧سالازنقشھاینباشد.پیگردقابلوشودتلقیجرمتحقیقات،روندکردنمخدوشیاشواھد
استمناسبیشروعنقطھدارید،ابھاماتیوسواالتموضوعاینپیرامونکشورتانقوانیندربارهاگراما .

باشیدداشتھمختلفمکاندودربک آپنسخھدو
ھربھشدهذخیرهآنرویشمابک آپکھابزاریاگرمثال،عنوانبھنیست.راه حلبھترینھمیشھبک آپیکفقطداشتن
متخصصانبدھید.دستازھمیشھبرایراخودبک آپاستممکنشود،متوقفتصادفاکارکردشیاببیندآسیبیدلیلی

یکازنسخھسھمجموعدریعنیباشید.داشتھبک آپنسخھدواستبھترکھمی کنندتوصیھمعموالاطالعاتفن آوری
ازشماترتیباینبھکنید.نگھ داریمختلفمکان ھایدرراآن ھااستبھترکھداشتخواھیدفایلمجموعھیافایل

می کاھیدباشد،نسخھ ھاازیکھرانتظاردراستممکنکھتھدیدھاییوخطرات .

سھ -دو-یکبک آپ گیریاصل

درارتباطوفایل ھا«بھ اشتراک گذاریببینید:رامجموعھاینازمطلبآخرین
اینترنتخاموشیزمان »

*************************************************************************************************************

اینترنتخاموشیزماندرارتباطاتوفایل ھابھ اشتراک گذاری

رخدموکراسییکدلدرکھاستاینترنتقطعیطوالنی تریناست،جاریکشمیردرکھاینترنتیخاموشیوسرکوب
دسامبردروپاشیدنمکآنھازخمرویھمواتس اپاست.داشتھمنطقھاینمردمزندگیبرفاجعھ باریاثراتوداده

واتس اپسیاستاینکرد.خارجدسترسازبودند،غیرفعالروز١٢٠ازبیشآن کھدلیلبھراکشمیری ھااکانت٢٠١٩
.است

کشمیردراینترنتنامحدودقطعیکھدادحکمھندعالیدادگاه،٢٠٢٠ژانویھدرمجموعھایننگارشھنگامدر
موبایلاینترنتومحدودصورتبھپھن بانداینترنتحکماینصدورپیدراست.قدرت»ازاستفادهسوءو«غیرقانونی

«فھرستبھکھمنتخبیوب سایت ھایبھمی توانستندفقطکاربرانامابازگشت،کشمیرنقاطبرخیبھکاملصورتبھ
باشندداشتھدسترسیشده اند،اضافھسفید» .

آن ھاوشودمسدودمردمبرایارتباطبرقراریواطالعاتبھ اشتراک گذاریامکانکھاستایناینترنتقطعازھدف
شنودشانکھپیامکیوموبایلیارتباطھمچونگزینھ ھاییباشند؛نداشتھجایگزینگزینھ ھایبھآوردنرویجزچاره ای
اینترنتسراسریخاموشیزماندرمحدودیت ھازدندوربرایراه ھاییکردنپیدادارند.پایین تریامنیتواستآسان تر

برایمردمبودبرقرارسراسریخاموشیوشداعمالکشمیردرمحدودیت ھاسخت ترینکھدوره ایدرنیست.آسان
بودندآوردهرویپستوپیکودست نوشتھنامھ ھایبھعزیزان شانباارتباط .

باگفت وگوخاللازاماکنیم،ارائھاینترنتقطعیزماندرمحدودیت ھازدندوربرایقطعیراه حل ھایینمی توانیمما
برایرویکرد ھاییوروش ھاکھدریافتھ ایمداشتھ اند،راخاموشیزماندرزیستتجربھکھکسانیوکنشگران

بھبستگیالبتھکھبیایند؛کاربھبغرنجیشرایطچنیندراستممکنکھدارندوجودارتباطاتوآفالینبھ اشتراک گذاری

https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.dw.com/en/indian-court-kashmir-indefinite-internet-shutdown-illegal/a-51954255
https://www.dw.com/en/cut-off-kashmir-resorts-to-primitive-communication-methods/a-49993089


اینترنتبھدسترسیبھنیازگزینھ ھااینازبرخیراه اندازیبرایکھباشیدداشتھنظردرلطفادارند.موجودشرایط
کنیدبھره برداریآمادهودانلودرااپلیکیشنیبایدیعنیدارید. .

یادیرکتوای فایبلوتوث،راهازرافایل ھا NFC بگذاریداشتراکبھ
کوتاه بردارتباطاتیادیرکتوای فایبلوتوث،راهازشوید،متصلپیرامونگوشی ھایدیگربھگوشی تانبااین کھبرای

(NFC) بھاشارهبرایاندرویدیقدیمی ترگوشی ھایبرخیرویندارید.اینترنتبھنیازی NFC بیم«اندرویداز »
(Android Beam) رادستگاهدومی توانندکھھستندتکنولوژی ھاییدوھردیرکتوای فایوبلوتوثمی شود.استفاده

داردبیش تریبرددیرکتوای فایکنند.متصلھمبھراه،میانھدردیگریاکسس پوینتیا(روتر)مسیریاببھنیازبدون
بردی(ان اف سی)کوتاه بردارتباطمی کند.مصرفبیش تریباتریامااست،بلوتوثازسریع ترآندرداده ھاانتقالو

آناتصالسرعتامااست،دیرکتوای فایوبلوتوثازکندتربسیارآندرداده ھاانتقالوداردسانتی متر۴ازکم تر
دردستگاهدوھروقتیکوچکفایل ھایانتقالبرایمی تواندبنابرایندارد.کم تریبسیارباتریمصرفواستباالتر

باشدمناسب تریگزینھاست،دست تان .

بیماندرویدودیرکتوای فایبلوتوث،ویژگی ھای

میانازمی توانیدواستفراھمشماموبایلرویان اف سیودیرکتوای فایبلوتوث،ازاستفادهامکانزیاداحتمالبھ
بھ اشتراک گذاریگزینھ ھای (Sharing) نظیراپلیکیشن ھاییاین،ازگذشتھکنید.پیداراآن ھا Files By Google این

افزوده اندامکانات شانبھرافن آوری ھا .

اپلیکیشندرآفالینبھ اشتراک گذاری Files گوگل

نیستند.امنارتباطاتاین گونھکھاستاینمی شودمیسرروش ھااینازاستفادهباکھآسانیاتصالضعفنقطھمھم:نکتھ
نفوذگرانگیرند.قراراستفادهموردشمامکانیموقعیترھگیریبرایسادگیبھمی توانندبلوتوثووای فایاسکنرھای

سیستم تاناگرحتییابفرستندبرای تانبدافزاروناخواستھفایل ھایشوند،متصلشمادستگاهبھتاکنندتالشاستممکن
آن ھاحتمانمی کنیداستفادهدستگاه ھااینازوقتیباشیدامن تراین کھبرایبگیرند.دستبھراآنکنترلباشد،آسیب پذیر

بھدسترسی سطحبرگردانید.روشنحالتبھراآن ھامی رسیدامنیجایبھوقتیفقطوداریدنگھخاموشرا
یکباآنازحراستوگوشیمستمربھ روزرسانیباوکنیدمحدودداریدنیازکھکسانییاچیزھابھفقطرااپلیکیشن ھا

کنیدرعایتراموبایلامنیتپایھنکاتمستحکم،پسورد .

محلیوای فایشبکھیاوایرلسدرایوھایطریقازفایل ھابھ اشتراک گذاری
(WLAN)

صورتبھنفرچندینیاتیمیکاعضایمیانفایل ھاھم رسانیبرایمی توانددرایوفلشیاوایرلسدرایوھاردیک
می شوندعرضھاپلیکیشن ھایییامشخصدستوراتھمراهبھوایرلسھاردھایمعموالگیرد.قراراستفادهموردھم زمان

حتماکھباشیدداشتھخاطربھاست.آساننسبتاھمآن ھاازاستفادهومی کنندفراھمراھاردباشماگوشیارتباطامکانکھ
بگذاریدعبوررمزمی کنید،ذخیرهرافایل ھاآندرکھدرایویامنیتافزایشبرای .

شوندمتصلوایرلسدرایویکبھفایل ھاھم رسانیبرایمی توانندکاربران .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=sr


وکنیدوصل(روتر)مسیریاببھرامعمولییو اس بیدرایوھایازیکیمی توانیدندارید،اختیاردروایرلسھارداگر
نسبتامی توانیدراداردیواس بیپورتکھمسافرتیمسیریابیکمثال،عنوانبھبگذارید.اشتراکبھرافایل ھاآن گاه

بھاین کھبدونکاربرانکنید.حملبخواھیدکھجاییھربھراآنسادگیبھمی توانیداین کھنکتھوکنیدتھیھارزان
این کھبرایشوند.وصلیواس بیدرایوبھمحلیشبکھیکطریقازسادگیبھمی توانندباشند،داشتھدسترسیاینترنت
معدنبھکھفایلیمدیریتاپلیکیشنازبایدببینید،موبایل تانرویرایواس بیدرایورویذخیره شدهفایل ھایبتوانید

ماننداپلیکیشنیکنید؛استفادهمی شودمتصلشبکھداده ھای Solid Explorer. می توانیدمعموالرامسیریابآی پیآدرس
کنیدپیداموبایل تانرویوای فایپیشرفتھتنظیماتدر .

شبکھرویرافایل ھاوشوندمتصلشده،وصلوایرلسمسیریابیکبھکھیواس بیدرایویکبھمی توانندکاربران
بگذارنداشتراکبھمحلی . 

نظیرفایلیمدیریتاپلیکیشنازتصویر: Solid Explorer شویدوصلشبکھبھموبایل تانبابتوانیدتابگیریدبھره .

اپلیکیشنکاراینبرایدیگرموجودگزینھ ھایازیکی PirateBox کھکردهارائھرایگاننرم افزاریکھپروژه ایاست.
باکھتفاوتاینبابگذارند،اشتراکبھرافایل ھادادیم،توضیحباالدرکھھمان طورمی توانندکاربرانآنازبھره گیریبا

ارائھاپلیکیشنایندرھمپیام رسانیوچتامکاندھید.انجامناشناسصورتبھراکاراینمی توانیدشما«پایرت باکس»
توضیحاتبیفزایید.آنبھھمراافزونھچندوکنیدنصبودانلودراآنپیشازبایداپلیکیشناینراه اندازیبرایمی شود.

ببینیدپایرت باکسوب سایتدرمی توانیدراکامل .

پایرت باکس

کنیدبرقرارارتباطھمتابھ ھمتاچت ھایازاستفادهبا
شده اندمعرفیمابھکنشگرانشبکھطریقازوشده اندارائھاخیراکھجدیدینسبتاپیام رسانیاپلیکیشندو Briar و

Bridgfy ھستندآن ھاتستمشغولدیگریگروه ھایکھمی دانیمامانکرده ایم،امتحان شانھنوزکھھستند .

« استموجودماجعبھ ابزارھایدربیشتراطالعاتوکردهآزمایشراآنھاخاموشی»درایران :
اینترنتدراختاللجعبھ ابزار

اینترنتقطعجعبھ ابزار

کاملخاموشیجعبھ ابزار

« متن بازاپلیکیشنیکبرایر» (open-source) مرکزیسروریبھومی کندرمزگذاریسرتاسریراپیام ھاکھاست
می کند.ذخیرهکاربراندستگاه ھایرویراآن ھامتمرکز،سروریکرویداده ھاذخیره سازیجایبھبرایرنیست.متکی
(وقتیوای فاییابلوتوثبرمبتنیواپلیکیشناینطریقازمی توانیدشمانداردوجوداینترنتبھدسترسیوقتیحتی

دیگروموبایل ھابھمی کند)ھمسان«تور»شبکھطریقازراموجوددستگاه ھایھمھاپلیکیشندارد،وجوداینترنت
می کند.ارائھھموبالگوعمومیانجمن ھایخصوصی،گروه ھایایجادامکانبرایرشوید.متصلپیرامون تانابزارھای

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2
https://piratebox.cc/
https://piratebox.cc/openwrt:diy
https://irandarkhamooshi.net/pages/toolkits-page/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://irandarkhamooshi.net/pages/toolkits-page/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://irandarkhamooshi.net/pages/toolkits-page/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/


بھنزدیککھاستوای فاییابلوتوثبردحداکثرھمانآنبردمی کنید،استفادهاپلیکیشناینازآفالینصورتبھوقتی
استمتر١٠٠ .

کنیدبرقرارارتباطرمزگذاری شدهپیامک ھایطریقاز
نیست.اینترنتبھدسترسیبھنیازیآن ھاازاستفادهبرایومی شوندارسالموبایلشبکھ ھایرویمتنیپیامک ھای

سیستماس ام اسھمھ،اینباباالست.باشدفراھماینترنتخاموشیزماندرحتیپیامکازاستفادهامکاناین کھاحتمال
سرتاسریصورتبھپیامک ھاسیگنال،یاواتس اپنظیراینترنتبرمبتنیاپلیکیشن ھایخالفبراست.ناامنیبسیار

فرادادهومتنیپیامک ھاییعنیایننمی شوند.رمزگذاری (metadata) یادولت ھاسویازمی توانندآن ھابامرتبط
شماره ھاجعلامکانشوند.شنودراهمیانھدرھکرھایاوموبایلاپراتورھای (Spoofing) پیامک رسانیسیستمدرھم

می کندارسالبرای تانراپیامکاینخاصیشمارهازداردکندوانمودمی تواندفرستندهکھمعنیاینبھاست،فراھم .

کنیداستفادهارتباطبرقراریبرایاس ام اسازاستالزماگر Silence سرتاسریرااس ام اس ھاکھاستاپلیکیشنی
خودمانھنوزمی کند.استفادهسیگنالرمزگذاریپروتکلازواستمتن بازاپلیکیشنی«سایلنس»می کند.رمزگذاری

فرستندهھمآن،ازاستفادهبرایکرده ایم.دریافتآنازاستفادهازگزارش ھاییامانشده ایم،اپلیکیشناینآزمایشبھموفق
کھآن جاییازباشند.گذاشتھاشتراکبھیکدیگرباراکلیدھایشانوکردهنصبودانلودرااپلیکیشنبایدگیرندهھمو

پیامکیداریداین کھھمسایلنسازاستفادهباحتیمی شوند،ردشماموبایلاپراتورمجرایازلزوماپیامک ھا
رویتقابلشماخدمات دھندهمخابراتیشرکتطرفازکرده اید،رمزگذاریھمراآنفرادادهومی فرستیدرمزگذاری شده

.است

فیلترشدهسایت ھایزدندورموضعی:خاموشی
« بھدسترسیکردنمسدودباصرفامی تواندخاموشیگاھینیست.اینترنتکاملقطعمعنیبھھمیشھاینترنت»خاموشی

اینترنتخدمات دھندگانطریقازدولت ھاباشد.ھمراهاجتماعیشبکھ ھایپلتفرم  ھاییاوب سایت ھابرخی (ISP)
شمابرایوب سایتیآیانیستندمطمئنکنند.فیلترآن ھادی ان اسیامحتواآی پی،آدرساساسبرراوب سایت ھامی توانند

نظیرسازمان ھایینھ؟یاشدهفیلتر OONI سراسردراینترنتدراختاللایجادوفیلترینگروندبر»نت بالکس«و
می کنندمنتشرمستمرگزارش ھایودارندنظارتجھان .

وجودفیلترینگومحدودیت ھازدندوربرایراه ھاییاست،برقراراینترنتبھشمادسترسیکھزمانیتاخوش بختانھ
ھمفیلترشدهوب سایت ھایزدندوربرایتالشکھباشیدداشتھخاطردررانکتھاینبایدرمزگذاری،ھمچوندارند.
باشدجرممی کنید،زندگیآندرکھجاییقوانینبربنااستممکن .

وی پی ان

شبکھازاستفادهشده اند،فیلترمحتوایاآی پیآدرساساسبرکھوب سایت ھاییفیلترینگزدندوربرایراه یک
استوی پی انھمانیامجازی،خصوصی . ProtonVPN و TunnelBear ازوقتیھستند.وی پی ان ھاازنمونھدو

مکاندرکھوی پی انیسرورمجرایازوشدهرمزگذاریاینترنت تانترافیکمی شوید،وصلاینترنتبھوی پی انطریق
چشمازشمااینترنتترافیکمحتوایونھاییمقصدترتیباینبھمی گذرد.است،مستقردیگری)کشورحتی(یادیگری

می ماندپنھاناینترنت تانخدمات دھنده .

https://silence.im/
https://ooni.org/
https://netblocks.org/
https://protonvpn.com/
https://www.tunnelbear.com/


کنندتالشاستممکنوکرده اندممنوعراوی پی انازاستفادهدولت ھابرخیکھباشیدداشتھنظرمدرانکتھاین
ازاستبھترواستمھمینکتھھممعتبروامنوی پی انازاستفادهکنند.مسدودوکشفراشماوی پی ان اتصاالت

اینترنتخدمات دھندهصورتآندرچوننمی کنند،ذخیرهراشمافعالیتگزارش ھایوداده ھاکھکنیداستفادهگزینھ ھایی
کشورکدامدرشماوی پی انخدمات دھندهکھکنیددقتببیند.رااینترنتدرشمافعالیت ھایجزئیاتبتوانداستممکن
نظردرھمرانکتھاینشود.شماحالشاملاستممکنقوانینکدامآن ھا،جغرافیاییموقعیتبھبستھواستمستقر
آن ھابرایراشماداده ھایبازرسیوشنودامکانواقعدراستممکندولت ھاتاییدموردوی پی ان ھایکھباشیدداشتھ

کنندفراھم .

دی ان اسسرورھای

دامنھ ھانام گذاریسیستم (DNS) یااینترنتیدامنھ ھاینامترجمھبرایکھھستندسرورھایی URL کارآی پیآدرسبھھا
اینترنتخدمات دھندهمی شناسد.آن ھاآی پیآدرسازفقطراوب سایت ھااینترنت،می کنند. (ISP) تنظیماتمی تواند

آنازایبھیاشوندمسدوددرخواست ھابرخیکھدھدتغییربھ گونھ ایداردکنترلتحتکھرادی ان اسیسرورھای
دراست.مسدودمی خواھیدکھوب سایتیبھدسترسیمی کننداعالمشمابھکھشوندبارگذارینامرتبطیصفحاتدستورھا

انتخاباتجریاندرتکنیکھمینازبھره گیریباتاکردتالشاردوغان،طیبرجبترکیھ،نخست وزیر٢٠١۴سال
وی پی ان ھاازاستفادهگامبھگامراھنمایکھکنشگرانسریعواکنشباتالشاینکند.مسدودراتوییتربھدسترسیترکیھ

ماندناکامکردند،منتشررادی ان اسسرورھایتغییرو .

دی ان اسسرورھایپیش فرضتنظیماتمی توانیدشما (DNS) دھید.تغییرخودموبایلوای فاییاشبکھتنظیماترویرا
جملھازجایگزینسرورھایازمی توانیدپیش فرض،دی ان اسسرورھایجایبھ Google Public DNS یا

Cloudflare 1.1.1.1نامبھاپلیکیشنیھمچنینکالودفلربزنید.دوررادی ان اس محورمحدودیت ھایتاکنیداستفاده
شوندوصلکمپانیایندی ان اسسرورھایبھسادگیبھمی دھداجازهکاربرانبھکھدارد .

دی ان اسآدرس ھایمی توانیدشما (DNS) بھترکھباشیدداشتھخاطربھفقطدھید.تغییروای فایپیشرفتھتنظیماتدررا
برگردیدآنبھلزومصورتدرتابگیریداسکرین شاتپیشین تانتنظیماتازتغییریھراعمالازپیشاست .

می توانیدکامل ترودقیق تراطالعاتبرایفیلترینگ اند.تکنیک ھایرایج ترینزدندوربرایموجودراه حلدوفقطاین ھا
کنیدمطالعھمی شوند،ارائھوب سایت ھاایندرکھراراھنماھایی : Internet Society و Access Now و

Security-in-a-Box و EFF.

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using
https://1.1.1.1/dns/
https://1.1.1.1/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/
https://www.accessnow.org/ways-circumvent-internet-shutdown-democratic-republic-congo/
https://securityinabox.org/en/guide/anonymity-and-circumvention/
https://ssd.eff.org/en/module/how-circumvent-online-censorship

