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آفالینمستندسازیبرایھوشمندگوشی ھایکردنآماده
بھ رغم خاموشی اینترنت، کسانی کھ قصد مستند کردن رویدادھا را دارند، ھمچنان می توانند شواھد ویدئویی را ثبت و ضبط

کنند و آن ھا را یا بھ صورت آفالین، یا بعد از بازیابی دسترسی بھ اینترنت، با دیگران بھ اشتراک بگذارند.

در این جا نکات و راھکارھایی را کھ از کنشگران و دیگر فعاالن مستندسازی آموختھ ایم، ارائھ می کنیم تا بتوانید گوشی
ھوشمند خود را برای مستندسازی آفالین آماده کنید.

توجھ داشتھ باشید کھ برای برخی از مراحل این راھنما، دسترسی بھ اینترنت ضروری است. بنابراین باید این مراحل را یا
پیش از وقوع خاموشی اینترنت انجام دھید یا پس از بازیابی دسترسی بھ اینترنت. برای انجام این مراحل، پیش از آن کھ در
موقعیت پراسترس و پرخطر قرار بگیرید، اقدام کنید. ھمین حاال این گام ھا را بردارید و با گوشی ھوشمندتان تمرین  کنید تا

وقتی در شرایط بحرانی قرار می گیرید، کامال آماده باشید.

قطعی اینترنت در اغلب موارد با تشدید محدودیت ھای اطالعاتی و سرکوب آزادی بیان و تجمعات ھمراه می شود. اگر
کارتان مستندسازی است، باید تمھیدات ویژه ای برای حراست از خودتان و اطالعاتی کھ در این بازه ھای زمانی ثبت

می کنید، بیاندیشید. اگر این خطر وجود دارد کھ ماموران گوشی ھوشمندتان را مصادره کنند یا شما را وادار بھ بازکردن
قفل آن کنند تا محتوای آن را بازرسی کنند (چھ در شرایط خاموشی اینترنت یا ھر شرایط دیگری) حتما از گوشی

جداگانھ ای برای مستندسازی استفاده کنید و گوشی اصلی تان را برای استفاده ھای شخصی نگھ دارید. با این روش می توانید
اطالعاتی را کھ با خود حمل می کنید، بھ حداقل برسانید (کھ لیست دوستان، فھرست تماس ھا، حساب ھای کاربری و پیام ھا
را در بر می گیرد). حتی اگر قادر بھ استفاده از گوشی جداگانھ نیستید، ھمچنان می توانید از این راھنما برای کاستن میزان

داده ھای حساس و ارتقای امنیت گوشی اصلی تان استفاده کنید.



اگر می خواھید از یک گوشی قدیمی تر استفاده کنید، اول اطالعات موجود در آن را
پاک سازی کنید

Factoryباگوشی،پاک سازیبرای Resetبرگردانید.اولیھتنظیماتبھراآن

Factoryبامی دھندنشانانجام شدهمطالعاتنکتھ: Resetدرنمی شوند.حذفگوشی ھارویموجودداده ھایھمھ
بدیھیامااست،گوشیکردننابودگوشی ھا،رویموجوداطالعاتھمھپاک سازیبرایمطمئنصددرصدراهتنھاواقع،
آمده،لینکایندرکھمطلبیدرنیست.گزینھ ھاجزودارید،راآنازمجدداستفادهقصدوقتیگوشیکردننابودکھاست
Factoryازپیشراخودگوشیمحتوایموثر،پاک سازیبرایکھمی کندپیشنھاداندرویدمھندسانازیکی Reset

فعالبرایمی توانیدنبوداگرامااست،امروزیگوشی ھایاکثررویپیش فرضحالترمزگذاری،کنید.رمزگذاری
Encrypt(گزینھاین)Security(امنیتقسمتدرسپسبروید،)Settings(تنظیماتبخشبھابتداآنکردن

Phone before resetting(کلیدبرمی گردانید،اولیھتنظیماتبھراگوشیوقتیترتیباینبھکنید.فعالرا
رمزگذاری گم می شود و خواندن ھمھ داده ھای پاک نشده غیرممکن خواھد شد.

کنیداعمالگوشی ھارویراابتداییامنیت
تمھیداتی برای تامین امنیت گوشی ھا وجود دارند کھ در ھر شرایطی مھم و کاربردی اند؛ ھم در شرایطی کھ اینترنت قطع
است و قصد مستندسازی دارید، ھم در ھر شرایط دیگری. در این جا بھ منابع دیگری از سازمان ھای دیگر لینک داده ایم:

● 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
اشاره می کنیم:

مطمئن شوید کھ محتوای گوشی تان رمزگذاری شده است. رمزگذاری روی گوشی ھای جدیدتر بھ صورت●
پیش فرض فعال است. اگر در مورد وضعیت رمزگذاری گوشی تان مطمئن نیستید، بخش تنظیمات امنیتی

گوشی تان را چک کنید.
سیستم عامل گوشی تان را مرتب بھ روزرسانی (آپدیت) کنید. با بھ روزرسانی مرتبا، بسیاری از حفره ھای●

امنیتی برطرف می شوند.
اپلیکیشن ھای مھم موجود روی گوشی تان (از جملھ اپلیکیشن ھای پیام رسانی) را مرتبا آپدیت کنید.●
لمسباورودامکانواستشدهتشکیلعدد۶ازدست کمکھبگذاریدمحکمیرمزعبورگوشی تانبرای●

انگشت یا اسکن چھره را در آن غیرفعال کنید.
برای صفحھ گوشی تان تایمر قفل شدن بگذارید تا در صورتی کھ بیش از چند دقیقھ بی استفاده ماند، بھ●

صورت خودکار قفل شود.

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/


Location(مکانیموقعیتبامرتبطسرویس ھای● Services(غیرفعالرامکانیموقعیت ھایپیشینھو
کنید. گزینھ ھای مرتبط با اسکن بلوتوث و وای فای را ھم غیرفعال کنید. وضعیت دسترسی بھ موقعیت مکانی

را برای ھر یک از اپلیکیشن ھایی کھ روی گوشی دارید ھم بررسی کنید.
وقتی بھ بلوتوث یا وای فای نیازی ندارید، حتما آن ھا را غیرفعال کنید تا از رھگیری احتمالی گوشی تان●

پیش گیری کنید.
وقتی بھ گوشی تان نیاز ندارید، خاموشش کنید.●

کنیدنصبرامستندسازیمفیِداپلیکیشن ھای
زمینھدرکھاپلیکیشنیازیاگوشی تانرویموجودپیش فرضاپلیکیشن ھایازمی توانیدویدئووعکسثبتبرای

وداده ھااستخراجوثبتامکانھمکھکنیداستفاده-ProofModeمثل-می کندکارتخصصی ترکمیمستندسازی
فراداده ھا را فراھم می کند، ھم امکانات دیگری نظیر تایید ھویت، رمزگذاری و گالری ھای امن را دارد.

OONIاینترنتخاموشیزماندرمفیداپلیکیشن ھایازیکی Probeمتن بازاپلیکیشنیکھاست)open-source(
است و با اجرا روی گوشی شما بھ طور مستمر وب سایت ھا و پلتفرم  ھای فیلترشده را چک می کند. این اپلیکیشن می تواند بھ

شما نشان دھد کھ سایت ھا کجا، کی، چگونھ و از سوی چھ کسانی فیلتر می شوند. لطفا پیش از استفاده از این اپلیکیشن
آن آگاھی پیدا کرده اید.خطرات احتمالیمطمئن شوید کھ بھ

بھ برخیاین جا در راھنمای آموزشی مانھنوز مطمئن نیستید کھ از چھ اپلیکیشن ھایی برای مستندسازی استفاده کنید؟
سواالت راھگشا پاسخ داده ایم.

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

گالریدادننشانعادیبرایوکنید)دانلودمعتبرمنابعازراآن ھا(حتمااسترایجزندگی تانمحلدرآن ھاازاستفاده
عکس ھایتان ھم چند عکس بی خطر بگیرید و در آن ذخیره کنید.

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

قابل توجھی را صرف تولید محتوا و افزودن دوستان در این حساب ھای جدید بکنید، کھ می تواند پرزحمت باشد.

نداردوجوداینترنتیوقتیاپلیکیشن ھاکردننصب
بدیھی است کھ دانلود و نصب اپلیکیشن ھا وقتی دسترسی بھ اینترنت وجود ندارد، دشوار است. اگر احتمال خاموشی

اینترنت می رود، باید اپلیکیشن ھای مورد نیازتان را پیش از قطعی اینترنت دانلود کنید.

.)apk(اندرویدیبستھکھاستاینکندکمکھماینترنتقطعیازپسدیگرانوشمابھمی تواندکھاستراتژییک
مرتبط با اپلیکیشن ھا را از منابع معتبر دانلود کنید و آن را روی حافظھ گوشی یا فلش مموری داشتھ باشید. داشتن این

دیگرانباراآنبتوانیدھماینترنتخاموشیھنگامدرکھمی دھدراامکاناینشمابھآفالینصورتبھAPKفایل ھای
بھ اشتراک بگذارید.

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


بھAPKفایل ھایمبادلھبرایرابطیF-Droidاپلیکیشنامانداشتھ ایم،راآنکردنامتحانفرصتھنوزخودماناگرچھ
را ببینید.آنراھنمایصورت آفالین ارائھ می کند. از این جا می توانید

نداریدنگھگوشیرویراخودحساسیاواقعیشخصیاطالعات
سعی کنید از این گوشی تان فقط برای مستندسازی استفاده کنید. برای ایمیل، تماس ھای تلفنی یا پیام رسانی بھ دوستان تان یا
کنشگرانی کھ می دانید ممکن است در معرض خطر قرار گیرند، از این گوشی استفاده نکنید. گوشی مختص مستندسازی

را بھ ھیچ یک از حساب ھای واقعی و اصلی خود وصل نکنید.

کنیداستفادهمحتواکردنپنھانبرایامکاناتایناز
موجودمحتواییافتنوکنیدپنھانراخودواقعیاھدافباشدبھترشایددارد،راگوشی تانوشمابازرسیقصدکسیاگر
گیرد،قراربازرسیمورددم دستیوسریعصورتبھشماگوشیاستقرارکھشرایطیدرکنید.دشوارترراگوشیدر

می توانید از این تاکتیک ھا استفاده کنید:

نام و آیکون ھای میان بری کھ برای دسترسی بھ اپلیکیشن ھا روی گوشی تان وجود دارد را با استفاده از یک●
Novaمانندالنچراپلیکیشن Launcherدھید.تغییر

Privateمثالکنید.استفادهداردوجودگوشیرویکھخصوصیحریمامکاناتازیکیاز● Modeبرای
Contentوسامسونگگوشی ھای Lockال جی.گوشی ھایبرای

بخشبھفولدرآنمحتوایورودجلویفولدری،ھردرون."nomedia"نامباخالیفایلیدادنقرار●
«گالری» را خواھد گرفت. اگر حتی پس از قرار دادن این فایل، ھمچنان محتوای فولدر در گالری تان نمایش

Galleryبایدمی شود،داده cacheیکبھگوشی ھاھمھرویاستممکنترفنداینکنید.پاک سازیرا
شکل کار نکند.

شما می توانید با استفاده از یک اپلیکیشن مدیریت فایل، فولدرھای مخفی ایجاد کنید. فولدرھایی کھ نام شان با نقطھ (.)
شروع می شود، مخفی خواھند بود. انتقال فایل بھ این فولدرھای مخفی را یا خودتان باید انجام دھید یا اگر از یک اپلیکیشن

Openنظیرتصویربرداری  Cameraراآنذخیره سازیمسیراپلیکیشنتنظیماتدرمی توانیدمی کنید،استفاده
Showگزینھکھشویدمطمئنکنید.مشخص Hidden Filesمخفیفایل ھایتاکرده ایدغیرفعالتنظیماتبخشدررا

نمایش داده نشوند.

EyewitnessیاTellaمانندمستندسازی،تخصصیاپلیکیشن ھایازبرخی to Atrocitiesدرفقطرامحتوا
گالری ھای رمزگذاری شده جداگانھ ای کھ محتویات آن فقط از درون اپلیکیشن قابل دسترسی است، ذخیره کنید. چنین اقدامی

می تواند دسترسی بھ آن ھا را برای کسانی کھ گوشی تان را بازرسی می کنند، دشوارتر کند. ذخیره سازی محتوا در این
«گالری ھای امن» نیازمند یک رمز عبور جداگانھ است تا حتی وقتی گوشی تان قفل نیست ھم محتویات آن رمزگذاری شده

بمانند.

نکات مھمی درباره پنھان کردن محتویات گوشی
وقتکھکسیدستازشدنرھابرایشایدکردیماشارهآن ھابھپیش ترکھتکنیک ھاییکھباشیدداشتھنظردرلطفا

کھکسیچشمازراگوشی تانمحتویاتموثریبھ طورنمی توانداماباشد،کافینمی کندگوشی تانبازرسیصرفزیادی
مصمم است داده ھای مخفی شما را بیابد، دور نگھ دارد.

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
http://opencamera.org.uk/
https://hzontal.org/tella/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en


اپلیکیشن ھایازاستفادهکردنمحدودبرایقوانینیاستممکنکشورھاازبرخیکھباشیدداشتھنظرمدھمرانکتھاین
چنیندردھند.قرارقضاییپیگردتحتراآنحتییاباشندداشتھداده ھاپاک سازییارمزگذاریبامرتبطامنیتی

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

آفالین(ھم رسانی)بھ اشتراک گذاریامکانراه اندازی
ممکن است پس از ثبت و ضبط تصاویر بھ اینترنت دسترسی نداشتھ باشید، اما ھمچنان بخواھید بخشی از این داده ھا را از

گوشی تان خارج کنید؛ بھ دالیل امنیتی، یا برای آزاد کردن فضا در صورت محدود بودن حافظھ، یا بھ ھدف
بھ اشتراک گذاری با دیگران. خالی کردن مرتب گوشی بھ شما کمک می کند کھ میزان اطالعات بربادرفتھ یا لو رفتھ در

صورت ضبط و مصادره گوشی تان را بھ حداقل برسانید.

حتی اگر نمی توانید بھ اینترنت وصل شوید، ھمچنان می توانید بھ صورت محلی با وای فای یا بلوتوث بھ دستگاه ھای دیگری
برایرابطییااپلیکیشنگوشی ھامعموالوای فای.بھمتصلUSBدرایویکیادیگرگوشییکمثالشوید،متصل
)OTG(حرکتدرUSBیکمی توانیدمی کند،فراھمراامکانیچنینھمشماگوشیاگردارند.داده ھاانتقالواتصال

شود.منتقلدیگردستگاهیکیاOTGدرایوبھگوشیمحتویاتتاکنیدوصلآنبھھمرا

» وو برقراری ارتباطات در ھنگام خاموشی اینترنتبھ اشتراک گذاریدرباره جزئیات این روش ھا در دو راھنمای «
«ویدئو بھ مثابھ شاھد: ابزارھای فنی و انتقال فایل ھا» بھ تفصیل گفتھ ایم.

کنیدتمرینبگیرید،قراربحرانیشرایطدرآن کھازپیش
اگر بھ اینترنت دسترسی دارید، ھمین حاال گوشی تان را آماده کنید. سعی کنید با استفاده ھر روزه از اپلیکیشن ھا،

بھره گیری از آن ھا را در شرایطی کھ ھیچ نگرانی امنیتی وجود ندارد، تمرین کنید. بھ این ترتیب با زیر و بم کار آشنا
خواھید شد و استفاده از این اپلیکیشن ھا برای شما آسان خواھد شد. کاری کنید کھ اصول پایھ  ی امنیت، روال معمول و

پیش فرض شما باشد. در این صورت وقتی در موقعیتی بحرانی قرار گرفتید کھ دغدغھ ھای دیگری را ھم ممکن است با
خود بھ ھمراه بیاورد، ھمھ کارھای الزم را بھ سادگی انجام خواھید داد.

کنم؟استفادهمستندسازیاپلیکیشناینازبایدآیاببینید:رامجموعھبعدیپست

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

کنم؟استفادهمستندسازیاپلیکیشناینازبایدآیا

دوربیناپلیکیشناپلیکیشن ھای بسیاری وجود دارند کھ می توانید از آن ھا برای ثبت تصاویر ویدئویی استفاده کنید؛ از
EyewitnessوTellaوProofModeمثلتخصصی تریاپلیکیشن ھایتاگرفتھگوشیپیش فرض to Atrocities

کھ برخی از آن ھا امکاناتی دارند کھ فقط با دسترسی بھ اینترنت فراھم می شوند. بنابراین بھ خاطر داشتھ باشید کھ برخی از
امکانات این اپلیکیشن ھا در زمان خاموشی اینترنت ممکن است قابل استفاده نباشند.

https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/
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


ما نمی توانیم بگوییم کھ مشخصا کدام اپلیکیشن برای شما مناسب تر است، چون پاسخ بھ این سوال کامال بستگی بھ موقعیت
» می توانید بھ اینارزیابی خطرات و تھدیدھاشما، نیازھایتان و خطراتی دارد کھ با آن ھا مواجھ اید. (برای درک بھتر «

پست وبالگی مراجعھ کنید.)

وقتی ارزیابی خطرات و تھدیدھا را انجام دادید، با سواالت راه گشایی کھ در ادامھ آمده می توانید ببینید کدام اپلیکیشن
مستندسازی تصویری، بھتر از دیگران بھ کارتان می آید.

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

در این جا نکاتی آمده کھ باید مد نظر قرار دھید:

آیا سازندگان این اپلیکیشن خوش نامند؟ آدم ھای دیگری کھ در شبکھ و گروه تان دارید درباره آن ھا و●
ابزارھایی کھ ساختھ اند چھ می گویند؟

آیا سازندگان این اپلیکیشن ھا آسیب پذیرند؟ در نظر داشتھ باشید کھ با توجھ بھ موقعیتی کھ دارند، تا چھ اندازه●
ممکن است راضی بھ تحویل داده ھای شما شوند یا با ایجاد «در پشتی» بھ مقام ھای مسئول امکان دسترسی

بھ داده ھای کاربران را بدھند و اینکھ تابھ حال این کار را کرده اند یا خیر؟

داده ھای کاربران این اپلیکیشن در کدام کشورھا ذخیره می شوند و در حوزه قضایی آن کشورھا چھ قوانینی●
درباره حراست از داده ھا یا تحویل آن ھا وجود دارد؟

آیا مسئولیت نگھ داری اپلیکیشن ھم با سازندگان آن است؟ اگر آن ھا مسئول نگھ داری نباشند، احتمال ھک●
شدن و نفوذ بھ آن ھا با ھدف قرار گرفتن حفره ھای امنیتی، افزایش می یابد. وب سایت سازندگان اپلیکیشن یا

صفحھ اپلیکیشن در گوگل پلی را چک کنید و ببینید آخرین نسخھ آپدیت شده این اپلیکیشن مربوط بھ چھ
تاریخی است؟

سازنده یا سازندگان اپلیکیشن تا چھ اندازه در کار خود جاافتاده اند و آیا می توانند این اپلیکیشن را در طول●
زمان پایدار نگھ دارند؟

دراحتمالیامنیتیمشکالترفعوکشفاحتمالاست؟)open-source(متن بازاپلیکیشناینآیا●
اپلیکیشن ھای متن باز باالتر است چون موشکافانھ می شوند. آیا سازندگان اپلیکیشن درباره کارآمدی و امنیت

آن شفافیت دارند؟

سازندگان اپلیکیشن چھ انگیزه ھا و مشوق ھایی برای کارشان دارند و این انگیزه ھا و مشوق ھا چھ تاثیری بر●
اعتبار آن ھا دارند؟ مثال آیا آن ھا ماموریت ویژه ای دارند؟ بھ دنبال کسب سود ھستند؟ از حمایت

سرمایھ گذاران خاصی برخوردارند؟

اگرچھ ھمواره نمی تواند نشانھ مستقیمی در تایید اعتبار یک اپلیکیشن باشد، ھزینھ استفاده از یک اپلیکیشن●
می تواند نکتھ مھمی باشد کھ باید مد نظر داشت. برخی اپلیکیشن ھا ھزینھ اشتراک باالیی دارند یا بابت ھر

ویدئو مبلغی از کاربر می گیرند.

https://blog.witness.org/2016/11/getting-started-digital-security/


کنید.مراجعھEFFراھنمایبھتجسسبرابردرشخصیدفاعدربارهبیشتراطالعاتدریافتبرای

است؟دانلودقابلکجاازاپلیکیشناین
شما ھمواره باید اپلیکیشن ھای مورد استفاده خود را از وب سایت ھا یا منابع معتبر دانلود کنید. حتی اگر درباره اعتبار و
امنیت یک اپلیکیشن مشخص تحقیقات جامعی انجام داده اید، اپ استورھای مرموز ھمچنان ممکن است فریب تان دھند و

نسخھ ھای جعلی اپلیکیشن ھا را در برابرتان بگذارند کھ اھداف مخربی دارند. بھ عنوان مثال، سال گذشتھ یک سازمان فعال
بھاپلیکیشنیبرایبازاریابیمشغولمشکوکوب سایت ھایبرخیکھدادھشدارSMEXنامبھدیجیتالحقوقزمینھدر

نام «واتس اپ پالس» ھستند (برای شفاف سازی باید تاکید کنیم کھ واتس اپ پالس محصول واتس اپ نیست) کھ بھ طور
بالقوه ممکن است مشغول ذخیره سازی و فروش داده ھای کاربران باشد یا گوشی ھایی کھ این اپلیکیشن روی شان نصب شده

را در معرض حمالت ھکرھا قرار دھد.

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

می کنندارائھدیجیتالامضاھایاینتاییدوبررسیچگونگی ..

می شوند؟ذخیرهکجاشماداده ھای
برخی از اپلیکیشن ھای مستندسازی، داده ھای شما را فقط روی گوشی خودتان ذخیره می کنند، در حالی کھ بعضی دیگر
عالوه بر گوشی، داده ھای کاربر را در جایی دیگر ھم ذخیره می کنند. در بیشتر موارد این بستگی بھ طراحی و اھداف

Eyewitnessاپلیکیشنمثالدارد.نظرمورداپلیکیشن to Atrocitiesپایگاهیکبھراتصاویرازکپییک
Lexisنامبھذخیره سازی Nexisراآن ھامحتوایاصالتوفایل ھامالکیتزنجیرهبتوانندآنسازندگانتامی فرستد

تایید کنند. شما فقط در صورتی می توانید تصاویر و فایل ھای چندرسانھ ای را از گالری رمزگذاری شده درون این اپلیکیشن
Lexisسرورھایدر-فایل ھاامنیتوموجودیتازحراستبرای-آنازپیشکھکنیدخارج Nexisباشد.شدهذخیره

ذخیرهگوشی تانرویفقطکرده ایدثبتکھتصاویریمی خواھیدکنیدمشخصکھداردبستگیکارتانوشمابھکامالاین
Tellaاپلیکیشنکھ(امکانیکنیدذخیرهھماستخودتانکنترلدرکھدسترسازدورجاییراآنمی خواھیدیاشود

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

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

را بخوانید.)این راھنماپشتیبانی از موبایل بدون دسترسی بھ اینترنت،

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

را داشتھ باشید.

آیا این اپلیکیشن تصاویر من را رمزگذاری می کند؟
EyewitnessوTellaمثلاپلیکیشن ھابعضی Atrocitiesرمزگذاری شدهذخیره سازییافایل ھارمزگذاریامکان
فراداده ھا  وداده ھاکھاستایندلیلشاست.آنرمزگذاریمتدوگوشیاصلیگالریازمستقلکھمی کنندفراھمرامحتوا

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/
https://docs.tella-app.org/deploying-tella/choosing-the-right-documentation-method#collecting-data-through-structured-forms
https://wp.me/p4j1y7-78A


)Metadata(آنبھعبوررمزکردنواردباواپلیکیشندرونازکھشرایطیدرمگرنمانندرمزگذاریبدونھرگز
باقیرمزگذاری شدهشمامستندسازیاپلیکیشنباشد،بازگوشی تانقفلاگرحتییعنیدیگرعبارتبھکنید.پیدادسترسی

خواھد ماند. بھ این ترتیب سطح باالتری از امنیت برای اپلیکیشن مستندسازی شما فراھم می شود.

مکانیبھراشماتصویریفایل ھایاینترنتبھدسترسیبازیابیمحضبھکھاستبھ گونھ ایشمااپلیکیشنتنظیماتاگر
ذخیرهزماندرنیزوانتقالزماندرفایل ھاکھدھیدقرارنظرمدھمرانکتھاینمی کند،ذخیرهآن جادرومنتقلدیگر
می کند.فراھمراامکاناینEyeWitnessاپلیکیشنمثال،عنوانبھنھ.یامی مانندرمزگذاری شدهدیگر،مکاندرشدن

کشورھابعضیاست،قانونیکامالرمزگذاریجھاننقاطازبسیاریدراگرچھکھباشیدداشتھخاطربھھمرانکتھاین
آغازنقطھ)٢٠١٧سالاطالعاتاساس(برنقشھایندھند.قرارقضاییپیگردتحتحتییاکنندمحدودراآناستممکن

خوبی برای پاسخ گویی بھ سواالت تان درباره قوانین مرتبط با رمزگذاری در کشورھای گوناگون است.

ثبتاینترنت)بھدسترسی(بدونھمرامھمفراداده ھایاپلیکیشناینآیا
می کند؟

مکانیموقعیتوتاریخزمان،می کند:تشریحراشماویدئوییاعکساطالعاتکھاستداده ای)Metadata(فراداده
ثبت تصاویر، ھمھ در فراداده ذخیره می شوند. این اطالعات برای تشخیص، درک و تایید ھویت و صحت سنجی عکس یا

ویدئویی کھ بھ عنوان مدرکی از رویداد خاصی تھیھ شده، بسیار ارزشمند است. در شرایط خاموشی اینترنت، توانمندی
یک اپلیکیشن برای جمع آوری فراداده ھای خاص بھ صورت اتوماتیک و یا میسر کردن امکان اضافھ کردن آسان اطالعات

توصیفی مرتبط با مکان، بسیار مفید است؛ بھ این خاطر کھ در صورت قطعی اینترنت ممکن است شما برای مدتی
طوالنی نتوانید آنچھ مستند کرده اید را با کسی ھم رسان کنید (و در این بازه زمانی ممکن است جزئیات مرتبط با شرایط

موجود در لحظھ را از یاد ببرید).

ودارندفراداده ھاثبتبرایتقویت شده ایویژگی ھایProofModeمانندمستندسازیتخصصیاپلیکیشن ھایاکثر
فراداده ھایی کھ جمع آوری و ثبت می کنند نسبت بھ آن چھ در اپلیکیشن ھای دوربین پیش فرض روی گوشی ھا ثبت می شوند،

بھ طور چشم گیری بیش تر است. فراداده ھای تقویت شده می توانند داده ھای مرتبط با حسگر دوربین ھا، سیگنال ھای بلوتوث یا
وای فای موجوِد پیرامون، داده ھای مرتبط با دستگاه ثبت کننده، الگوریتم رمزگذاری و اطالعات فراھم شده از سوی کاربر

را در بر بگیرند. ھمھ این موارد بھ تایید ھویت و صحت سنجی ویدئو در آینده کمک می کنند.

این نکتھ را بھ خاطر داشتھ باشید کھ در شرایط خاموشی اینترنت، شما بھ اپلیکیشنی نیاز دارید کھ برای تولید یا ثبت
فراداده ھا، لزوما نیازی بھ انتقال داده ھا نداشتھ باشد. برخی اپلیکیشن ھا ممکن است بھ جای حسگرھای سخت افزاری، متکی

بھ اینترنت باشند تا بتوانند فراداده ھای خاص را گردآوری و ثبت کنند. بھ عنوان مثال، اگر داده ھای مرتبط با موقعیت
مکانی از روی دستگاه ثبت شده باشند، فراداده ھا ممکن است فقط آخرین موقعیت مکانی کھ اتصال اینترنتی دستگاه برقرار

بوده را نشان دھند، بھ جای این کھ موقعیت مکانی درست و واقعی سخت افزار را نشان دھند. در حالت ایده آل، اپلیکیشن
مستندسازی شما باید این قابلیت را داشتھ باشد کھ بتوانید فراداده ھا را بھ صورت محلی و بدون دسترسی بھ اینترنت ھم

Offline(مانندکنیدذخیره ModeاپلیکیشندرTella(کند.ذخیرهھمراموجودفرم ھایھمھو

بگیرم؟خروجیاپلیکیشن،رویموجودداده ھایازمی توانمآیا
بستھ بھ این کھ ھدف تان از مستندسازی چھ باشد، ممکن است قابلیت خروجی گرفتن از مستندھای ویدیویی و فراداده مرتبط
با آن در اپلیکیشن، برای کارتان حیاتی باشد، آن ھم در فرمتی کھ مختص آن اپلیکیشن خاص نیست. یعنی باید بتوانید این

فایل ھای رسانھ ای و فراداده ی آن را در محیط ھای خارج از این اپلیکیشن ھم باز کنید و ببینید.

https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


خاصاپلیکیشنیکبھوابستھشده،مستندفایل ھایبھدسترسیبرایدیگرانوشمااین کھیعنیگرفتنخروجیقابلیت
نیستید و این برای مراحل آینده و کار روی محتوا امکانات بیش تری بھ شما می دھد.

یاخاصدادهپایگاه ھایبھدسترسیبدوناستممکنفراداده ھاازبرخیکھباشیدداشتھذھندرھمرانکتھاین
یاموبایلبرجک ھایشناسھ ھایمورددرمثال،عنوان(بھنباشند.خواندنقابلاعداد،تفسیربرایفرمتتبدیلنمودارھای

شبکھ ھای وای فای) .

این نکتھ را ھم در نظر داشتھ باشید کھ برخی از اپلیکیشن ھا ممکن است زنجیره نگھ داری از فایل ھا را بستھ نگھ دارند و
امکان خروجی گرفتن را بھ کاربران ندھند و حتی در بعضی دیگر از اپلیکیشن ھا امکان خروجی گرفتن از ابتدا در ذھن

طراحان اش نبوده باشد.

رافایل تانکھزمانیتااستممکنAtrocitiesوEyewitnessماننداپلیکیشن ھابرخیکھبدانیدبایدھمرانکتھاین
روی یک سرور دور از دسترس آپلود نکرده اید، امکان خروجی گرفتن را بھ شما ندھند (کھ برای انجام چنین کاری طبعا
نیاز بھ دسترسی بھ اینترنت دارید) و برخی اپلیکیشن ھا ھم اگرچھ امکان خروجی گرفتن از فایل ھای رسانھ ای را می دھند،

این امکان را برای فراداده ھا غیرفعال کرده اند (بھ غیر از فراداده ای کھ در دل فایل ھا موجود است).

اگر نیاز بھ خروجی گرفتن دارید، در حالت ایده آل اپلیکیشن شما باید امکان تھیھ یک نسخھ خروجی بدون ھیچ گونھ تغییر و
تحول را بدھد و ھمین طور یک کپی از فراداده در فرمت متنی خوانا و استاندارد.

می توانامامی شود،ذخیرهرمزگذاری شدهصورتبھاپلیکیشناینگالریدرTella اپلیکیشنفراداده ھایمثالعنوانبھ
گرفت.آنازھمCSVفرمتدرخروجی

گذشتھ از این، در ھنگام خاموشی اینترنت، الزم است بتوانید گزینھ ھایی برای خروجی گرفتن بھ اپلیکیشن ھای آفالین یا
دیگر سرویس ھای مستقل از اینترنت ھم داشتھ باشید. بیشتر اپلیکیشن ھا نوعی از ھم رسانی را با تعبیھ دکمھ ای نظیر

Shareازفھرستیبھاندرویدیابزارھایدرکھمی شود؛بازھم رسانیمنویآنرویکلیکباکھمی کنندفراھم
اپلیکیشن ھایی می رسد کھ می توانند آن فرمت خاص از داده ھا را باز کنند.

متاسفانھ توسعھ دھندگان اپلیکیشن ھا می توانند منوی ھم رسانی خود را بھ دلخواه تغییر دھند و بھ ھمین خاطر میان
اپلیکیشن ھا لزوما ھماھنگی وجود ندارد.

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

در پایگاه داده آن اپلیکیشن دسترسی داشتھ باشید. ھمچنین، این گزینھ برای اپلیکیشن ھایی کھ راھکار خودشان را برای
دسترسی بھ «گالری ھای امن» فراھم می کنند، وجود ندارد، چرا کھ فایل ھا بھ صورت رمزگذاری شده ذخیره می شوند.

شود.تعبیھاپلیکیشندرون)Sharing(ھم رسانیقابلیتکھاستالزماپلیکیشن ھاییچنینبرای

خاموشیزماندرتاییدقابلتصاویرنگھ داریببینید:رامجموعھبعدیپست
اینترنت
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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


اینترنتخاموشیزماندرتاییدقابلتصاویرنگھ داری
بھکھمتکی انداولیدستمستندگزارش ھایبھعموما،روزنامھ نگارانوپژوھشگرانوکاوشگران،بشرحقوقمدافعان

مواردوبرسانندانجامبھراخودگزارشگریونظارترسالتبتوانندتااست،شدهتصویربرداریعینیشاھداندست
می کنند،اقدامدقیقودرستاطالعاتاساسبراین کھازاطمینانحصولبرایآن ھاکنند.مستندرابشرحقوقنقض

بسیارمی تواندکھفرآیندیمی سازد؛ممکنرادریافتی شانمستنداتصحتتاییدواصالتسنجشکھبرمی دارندقدم ھایی
پرزحمت و زمان بر باشد.

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

مھم در زمان خاموشی اینترنت اھمیت بیش تری می یابند.

این  موارد را در نظر بگیرید:

اگر نتوانید بالفاصلھ فایل ھای خود را آپلود کنید، تاریخ انتشار و اطالعات موقعیت مکانی منتشر شده در●
شبکھ ھای اجتماعی نمی تواند کمکی بھ سنجش اصالت بکند و تایید کند کھ ویدئوی شما در روز مشخصی یا

پیش از آن یا در موقعیت مکانی خاصی تصویربرداری شده است.
اگر دیگران ھم نتوانند فایل ھای خود را آپلود کنند، ممکن است در مجموع تعداد فایل ھای مستند موجود کھ●

می تواند راھی برای تایید اصالت ویدئوی شما باشد ھم کم باشد.
اگر الزم باشد ویدئوی خود را چندین بار دست بھ دست کنید تا بھ مقصد نھایی برسد، ممکن است رھگیری●

منبع ویدئو برای دیگران دشوارتر شود.
اگر الزم باشد کھ ویدئوی اصلی را از روی گوشی تان بھ دالیل امنیتی یا کمبود حافظھ دستگاه بدون آن کھ●

نسخھ پشتیبان (بک آپ) آن را روی کالود قرار داده باشید حذف کنید، یا اگر الزم شود کھ از شر موبایل تان
خالص شوید، تایید اصالت ویدئو احتماال دشوارتر خواھد شد.

اگر جزئیات مرتبط با ویدئویی خاص را فراموش کنید یا اپلیکیشنی کھ از آن بھره می گیرید بدون دسترسی●
بھ اینترنت قادر بھ ذخیره سازی فراداده ھا نباشد، دیگران ممکن است در تایید اصالت آن با مشکالتی مواجھ

شوند.

ترفندھایی کھ در ادامھ آورده ایم بھ شما کمک خواھند کرد تا در جریان خاموشی اینترنت بتوانید از ویدئوی خود حراست
کنید تا قابلیت درستی سنجی و کارکرد آن بھ عنوان یک فایل مستند در آینده، حداکثری باشد.

آن ھاازیاکنیدفراھمراویدئواصالتتاییدبھکمک کنندهجزئیات
کنیدتصویربرداری

تالش کنید جزئیاتی را در ویدئوی خود بگنجانید تا کار پژوھشگران و روزنامھ نگاران را در آینده برای تایید اصالت ویدئو
و تشخیص زمان و مکان آن آسان تر کند. می توانید از مکان ھای شناختھ شده و افق شھر و نشانھ ھای خیابان ھا و پالک

ماشین ھا، ورودی مغازه ھا، پرچم ھا و ساعت ھا و صفحات روزنامھ ھا برای این منظور استفاده کنید. شما ھمچنین می توانید
اطالعات پایھ نظیر نام و اطالعات تماس خودتان (در صورت امن بودن چنین کاری) و ساعت، تاریخ و اطالعات
جی پی اس و موقعیت مکانی را روایت کنید، یا این کھ این ھا را روی تکھ کاغذی بنویسید و از آن فیلم بگیرید. ھرچھ

جزئیاتی کھ فراھم می کنید بیش تر باشد، کار کسی کھ می خواھد اصالت ویدئو را تایید کند حتی اگر شما را نشناسد یا نداند

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/digitally-dissecting-atrocities-amnesty-internationals-open-source-investigations/
https://www.bellingcat.com/
https://humanrights.berkeley.edu/programs-projects/tech/investigations-lab
https://ijnet.org/en/story/bbc-team-shares-insights-behind-viral-open-source-investigation


ازویدئو از کجا آمده است، آسان تر خواھد شد. نکات مرتبط با بھترین روش ھا در ثبت، ضبط، ذخیره سازی و ھم رسانی را
ببینید.این جا

توصیف و توضیح / فراداده اضافھ کنید
رویازرافنیاطالعاتومی کنندثبتراپیشرفتھفرادادهکھبگیریدبھرهمستندسازیفراواناپلیکیشن ھایازیکیاز

مدرانکتھاینبیفزایید.آنبھراخودتکمیلیتوضیحاتبتوانیدکھمی دھندھمراامکاناینشمابھومی گیرندشماگوشی
ذخیره سازیوضبطبرایکھداریدنیازاپلیکیشنیبھشمااینترنت،قطعیوخاموشیجریاندرکھباشیدداشتھنظر

می توانیدمناسب،اپلیکیشنانتخابنحوهدربارهبیش تراطالعاتبرایباشد.نداشتھاینترنتبھدسترسیبھنیازیفراداده
را مطالعھ کنید.؟»آیا باید از این اپلیکیشن مستندسازی استفاده کنممطلب «

یادداشت،شکلبھراتکمیلیاطالعاتمی توانیدھمنمی کنیداستفادهمستندسازیبرایتخصصیاپلیکیشنیازاگرحتی
وکنیدمرتبراویدئوھامی توانیدخوددلخواهفایلمدیریتاپلیکیشنازاستفادهباکنید.اضافھموبایل تانبھعکسیانقشھ

اطالعات تکمیلی را بھ آن بیفزایید.

می تواند(کھاستآنمنبعودادهرخآندرواقعھکھمکانیتصویربرداری،زمانویدئو،یکتکمیلیاطالعاتمھم ترین
نام و اطالعات تماس خودتان باشد، در صورتی کھ اضافھ کردن آن امنیت تان را بھ خطر نیندازد).

شخصباسپسدھید)قرارزیپفایلیکدرراآن ھاھمھمی توانید(کھویدئوھمراهبھراآنوکنیداستخراجرافراداده
یا اشخاصی کھ می خواھید بھ اشتراک بگذارید.

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

درکھنکتھ ھاییبگیرید.بک آپبتوانیدکامپیوتربھدسترسیبدونحتیتاکنیدوصلموبایل تانبھراOTGیاوایرلس
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
خواھد بود.

درموجودتصویریفایل ھایازگرفتنبک آپببینید:رامجموعھبعدیپست
کامپیوتریااینترنتبھدسترسیبدونموبایل،
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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
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


بھدسترسیبدونموبایل،درموجودتصویریفایل ھایازگرفتنبک آپ
اینترنت یا کامپیوتر

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

خاموشی اینترنت یا زمانی کھ بھ کامپیوتری دسترسی ندارید، یاری می رسانند.

OTG یاوایرلسدرایوازاستفاده
شماسازگارند.آن ھا)ھمھنھ(واندرویدیابزارھایازبسیاریباکھھستندیواس بیفلش ھایازنوعیOTGدرایوھای
یکبھآناتصالبراییواس بیبھاوتی جیمبدلازیاکنیدوصلموبایل تانبھمستقیماراOTGدرایویکمی توانید

حافظھ (ھارد) بیرونی استفاده کنید. با اوتی جی، موبایل شما برق الزم برای درایو را ھم فراھم می کند.

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

ای.بھندارید.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 شوند.شروعدالر١۵٠ازداده ھاذخیره سازیمیزانبھبستھھمدارندبزرگ تریحافظھکھھاردھایی

راه حل جایگزین: از یک گوشی استفاده نشده قدیمی بھره بگیرید
اگر ھارد درایو بی سیم یا اوتی جی در اختیار ندارید اما یک گوشی قدیمی  دارید کھ ھمچنان کار می کند، می توانید از آن

برای بک آپ گرفتن استفاده کنید. تا زمانی کھ ھر دو گوشی شما در مجاورت ھم باشند، می توانید برای کپی کردن فایل ھای
)NFC(ان اف سیکوتاه بردارتباطاتوبیماندرویدیادیرکتوای فایبلوتوث،ازدیگرگوشیبھگوشییکازرسانھ ای

استفاده کنید. بلوتوث و وای فای دیرکت ھر دو مبتنی بر تکنولوژی ھای بی سیمی ھستند کھ دو ابزار گوناگون را بھ ھم
برددیرکتوای فایباشد.میانھدردیگریاکسس پوینتیا(روتر)مسیریاببھنیازیآن کھبدونمی کنند)Pair(متصل

باالتری دارد و محدوده گسترده تری را پوشش می دھد و سرعت انتقال داده ھا ھم در آن باالتر از بلوتوث است، اما مصرف
انتقالسرعتوسانتی متر)۴از(کم ترداردکوتاه تریبسیاربردھمNFCاست.بیش ترچشمگیریطوربھآنباتری

داده اش ھم بسیار پائین تر از بلوتوث و وای فای دیرکت است، اما سریع تر وصل می شود و مصرف باتری اش بسیار کم تر



است و بھ ھمین خاطر برای انتقال سریع داده ھا در سایز پایین وقتی ھر دو گوشی یا ابزار را در دست دارید، می توانید از
آن بھره بگیرید.

کھموجودندآنرویدیرکتوای فایوNFCبامرتبطاپلیکیشن ھاییااستشدهتعبیھبلوتوثاحتماالشماگوشیدر
دوھررویگوگلFilesاپلیکیشناگرمی کنند.فراھمبرای تانراپیرامونابزارھایدیگربافایل ھاھم رسانیامکان

دستگاه نصب شده باشد، می توانید حتی بھ صورت آفالین با استفاده از ھمین تکنولوژی ھا فایل ھا را ھم رسانی کنید.

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
وقتی فایل ھا را روی درایو اوتی جی، ھارد وایرلس یا گوشی قدیمی تان ذخیره می کنید، اضافھ کردن ھرگونھ توضیحات

تکمیلی و فراداده می تواند بسیار مفید باشد. بھ عنوان مثال، بسیاری از اپلیکیشن ھای مستندسازی و تصویربرداری
بردرھمرادستگاهازاستخراج شدهفراداده ھایکھبدھندJSONوCSVمتنیفرمتدرخروجی ھاییمی توانند

می گیرد (اطالعاتی نظیر موقعیت مکانی، زمان و تاریخ) و ھرگونھ توضیحی کھ از سوی کاربر اضافھ شده باشد. حتما
مطمئن شوید کھ این فایل ھای متنی فراداده را ھم بھ بک آپ  تان اضافھ کرده اید.

بگذاریدعبوررمزخوددرایوھایوھاردبرای
برای بسیاری از ھاردھا و درایوھای وایرلس می توانید رمز عبور انتخاب کنید. این کار از طریق اپلیکیشن موبایلی انجام

می شود کھ بھ ھمراه ھارد بھ کاربر خواھند داد. این نکتھ را مد نظر داشتھ باشید کھ پسورد گذاشتن برای ھارد بھ معنی
ارسالیفرمانبادیسککلرمزگذاریامکاناوتی جیووایرلسھاردھایاکثرنیست.آن)Encryption(رمزگذاری

از موبایل را فراھم نمی کنند، اما رمزگذاری آنھا ممکن است از طریق یک کامپیوتر میسر باشد.

کنیدفکرھمفایل ھارمزگذاریبھ
اگر نیاز دارید فایل ھای خود را بھ صورت امن تری ذخیره کنید، می توانید نسخھ ھای بک آپ خود را رمزگذاری کنید.
اگرچھ شاید نتوانید کل ھارد وایرلس یا اوتی جی خود را از راه موبایل تان رمزگذاری کنید، اما می توانید پیش از آن کھ

امکانRARوZArchiverنظیراپلیکیشن ھاییبرسانید.انجامبھرارمزگذاریفرآیندکنیدمنتقلدرایوبھرافایل ھا
رمزگذاری فایل ھا را روی گوشی ھای اندروید فراھم می کنند. بھ ھوش باشید کھ باید پسوردھای رمزگذاری خود را بھ

خاطر داشتھ باشید. اگر این پسورد را بھ ھر دلیلی از یاد ببرید یا از دست بدھید، ھرگز نمی توانید بھ آن فایل ھای
رمزگذاری شده دسترسی داشتھ باشید.

این نکتھ را در ذھن داشتھ باشید کھ برخی کشورھا ممکن است قوانینی علیھ استفاده از امکان رمزگذاری داشتھ باشند.
استفاده از چنین امکانی برای پیش گیری از دسترسی مقام ھا بھ داده ھای شما، ممکن است بھ عنوان تالش برای از بین بردن

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
اما اگر درباره قوانین کشورتان پیرامون این موضوع سواالت و ابھاماتی دارید، نقطھ شروع مناسبی است.

باشیدداشتھمختلفمکاندودربک آپنسخھدو
داشتن فقط یک بک آپ ھمیشھ بھترین راه حل نیست. بھ عنوان مثال، اگر ابزاری کھ بک آپ شما روی آن ذخیره شده بھ ھر

دلیلی آسیبی ببیند یا کارکردش تصادفا متوقف شود، ممکن است بک آپ خود را برای ھمیشھ از دست بدھید. متخصصان
فن آوری اطالعات معموال توصیھ می کنند کھ بھتر است دو نسخھ بک آپ داشتھ باشید. یعنی در مجموع سھ نسخھ از یک

فایل یا مجموعھ فایل خواھید داشت کھ بھتر است آن ھا را در مکان ھای مختلف نگھ داری کنید. بھ این ترتیب شما از
خطرات و تھدیدھایی کھ ممکن است در انتظار ھر یک از نسخھ ھا باشد، می کاھید.

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
سفید» اضافھ شده اند، دسترسی داشتھ باشند.

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

برایمردمبودبرقرارسراسریخاموشیوشداعمالکشمیردرمحدودیت ھاسخت ترینکھدوره ایدرنیست.آسان
پست روی آورده بودند.و پیک وبھ نامھ ھای دست نوشتھارتباط با عزیزان شان

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

بھبستگیالبتھکھبیایند؛کاربھبغرنجیشرایطچنیندراستممکنکھدارندوجودارتباطاتوآفالینبھ اشتراک گذاری
اینترنتبھدسترسیبھنیازگزینھ ھااینازبرخیراه اندازیبرایکھباشیدداشتھنظردرلطفادارند.موجودشرایط

دارید. یعنی باید اپلیکیشنی را دانلود و آماده بھره برداری کنید.

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


بگذاریداشتراکبھNFCیادیرکتوای فایبلوتوث،راهازرافایل ھا
برای این کھ با گوشی تان بھ دیگر گوشی ھای پیرامون متصل شوید، از راه بلوتوث، وای فای دیرکت یا ارتباطات کوتاه برد

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

بدون نیاز بھ مسیریاب (روتر) یا اکسس پوینت دیگری در میانھ راه، بھ ھم متصل کنند. وای فای دیرکت برد بیش تری دارد
و انتقال داده ھا در آن سریع تر از بلوتوث است، اما باتری بیش تری مصرف می کند. ارتباط کوتاه برد (ان اف سی) بردی

آناتصالسرعتامااست،دیرکتوای فایوبلوتوثازکندتربسیارآندرداده ھاانتقالوداردسانتی متر۴ازکم تر
باالتر است و مصرف باتری بسیار کم تری دارد. بنابراین می تواند برای انتقال فایل ھای کوچک وقتی ھر دو دستگاه در

دست تان است، گزینھ مناسب تری باشد.

بھ احتمال زیاد امکان استفاده از بلوتوث، وای فای دیرکت و ان اف سی روی موبایل شما فراھم است و می توانید از میان
Filesنظیراپلیکیشن ھاییاین،ازگذشتھکنید.پیداراآن ھا)Sharing(بھ اشتراک گذاریگزینھ ھای By Googleاین

فن آوری ھا را بھ امکانات شان افزوده اند.

نکتھ مھم: نقطھ ضعف اتصال آسانی کھ با استفاده از این روش ھا میسر می شود این است کھ این گونھ ارتباطات امن نیستند.
اسکنرھای وای فای و بلوتوث می توانند بھ سادگی برای رھگیری موقعیت مکانی شما مورد استفاده قرار گیرند. نفوذگران
ممکن است تالش کنند تا بھ دستگاه شما متصل شوند، فایل ھای ناخواستھ و بدافزار برای تان بفرستند یا حتی اگر سیستم تان

امن تر باشید وقتی از این دستگاه ھا استفاده نمی کنید حتما آن ھابرای این کھآسیب پذیر باشد، کنترل آن را بھ دست بگیرند.
را خاموش نگھ دارید و فقط وقتی بھ جای امنی می رسید آن ھا را بھ حالت روشن برگردانید. سطح دسترسی  بھ

اپلیکیشن ھا را فقط بھ چیزھا یا کسانی کھ نیاز دارید محدود کنید و با بھ روزرسانی مستمر گوشی و حراست از آن با یک
پسورد مستحکم، نکات پایھ امنیت موبایل را رعایت کنید.

محلیوای فایشبکھیاوایرلسدرایوھایطریقازفایل ھابھ اشتراک گذاری
(WLAN)

یک ھارد درایو وایرلس یا فلش درایو می تواند برای ھم رسانی فایل ھا میان اعضای یک تیم یا چندین نفر بھ صورت
ھم زمان مورد استفاده قرار گیرد. معموال ھاردھای وایرلس بھ ھمراه دستورات مشخص یا اپلیکیشن ھایی عرضھ می شوند

کھ امکان ارتباط گوشی شما با ھارد را فراھم می کنند و استفاده از آن ھا ھم نسبتا آسان است. بھ خاطر داشتھ باشید کھ حتما
برای افزایش امنیت درایوی کھ در آن فایل ھا را ذخیره می کنید، رمز عبور بگذارید.

اگر ھارد وایرلس در اختیار ندارید، می توانید یکی از درایوھای یو اس بی معمولی را بھ مسیریاب (روتر) وصل کنید و
آن گاه فایل ھا را بھ اشتراک بگذارید. بھ عنوان مثال، یک مسیریاب مسافرتی کھ پورت یواس بی دارد را می توانید نسبتا

ارزان تھیھ کنید و نکتھ این کھ می توانید بھ سادگی آن را بھ ھر جایی کھ بخواھید حمل کنید. کاربران بدون این کھ بھ
اینترنت دسترسی داشتھ باشند، می توانند بھ سادگی از طریق یک شبکھ محلی بھ درایو یواس بی وصل شوند. برای این کھ

بتوانید فایل ھای ذخیره شده روی درایو یواس بی را روی موبایل تان ببینید، باید از اپلیکیشن مدیریت فایلی کھ بھ معدن
Solidماننداپلیکیشنیکنید؛استفادهمی شودمتصلشبکھداده ھای Explorer.می توانیدمعموالرامسیریابآی پیآدرس

در تنظیمات پیشرفتھ وای فای روی موبایل تان پیدا کنید.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=sr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2


شبکھرویرافایل ھاوشوندمتصلشده،وصلوایرلسمسیریابیکبھکھیواس بیدرایویکبھمی توانندکاربران
محلی بھ اشتراک بگذارند. 

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

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

ببینید.وب سایت پایرت باکسکامل را می توانید در

کنیدبرقرارارتباطھمتابھ ھمتاچت ھایازاستفادهبا
وBriarشده اندمعرفیمابھکنشگرانشبکھطریقازوشده اندارائھاخیراکھجدیدینسبتاپیام رسانیاپلیکیشندو

Bridgfyھستند.آن ھاتستمشغولدیگریگروه ھایکھمی دانیمامانکرده ایم،امتحان شانھنوزکھھستند

«ایران در خاموشی» آنھا را آزمایش کرده و اطالعات بیشتر در جعبھ ابزارھای ما موجود است:

اینترنتدراختاللجعبھ ابزار

اینترنتقطعجعبھ ابزار

کاملخاموشیجعبھ ابزار

مرکزیسروریبھومی کندرمزگذاریسرتاسریراپیام ھاکھاست)open-source(متن بازاپلیکیشنیک«برایر»
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

بھنزدیککھاستوای فاییابلوتوثبردحداکثرھمانآنبردمی کنید،استفادهاپلیکیشناینازآفالینصورتبھوقتی
است.متر١٠٠

کنیدبرقرارارتباطرمزگذاری شدهپیامک ھایطریقاز
نیست.اینترنتبھدسترسیبھنیازیآن ھاازاستفادهبرایومی شوندارسالموبایلشبکھ ھایرویمتنیپیامک ھای

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

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

فراھم است، بھ این معنی کھ فرستنده می تواند وانمود کند دارد از شماره خاصی این پیامک را برای تان ارسال می کند.

سرتاسریرااس ام اس ھاکھاستاپلیکیشنیSilenceکنیداستفادهارتباطبرقراریبرایاس ام اسازاستالزماگر
خودمانھنوزمی کند.استفادهسیگنالرمزگذاریپروتکلازواستمتن بازاپلیکیشنی«سایلنس»می کند.رمزگذاری

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

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/
https://silence.im/


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

است.

فیلترشدهسایت ھایزدندورموضعی:خاموشی
«خاموشی اینترنت» ھمیشھ بھ معنی قطع کامل اینترنت نیست. گاھی خاموشی می تواند صرفا با مسدود کردن دسترسی بھ

)ISP(اینترنتخدمات دھندگانطریقازدولت ھاباشد.ھمراهاجتماعیشبکھ ھایپلتفرم  ھاییاوب سایت ھابرخی
می توانند وب سایت ھا را بر اساس آدرس آی پی، محتوا یا دی ان اس آن ھا فیلتر کنند. مطمئن نیستند آیا وب سایتی برای شما

سراسردراینترنتدراختاللایجادوفیلترینگروندبر»نت بالکس«وOONIنظیرسازمان ھایینھ؟یاشدهفیلتر
جھان نظارت دارند و گزارش ھای مستمر منتشر می کنند.

خوش بختانھ تا زمانی کھ دسترسی شما بھ اینترنت برقرار است، راه ھایی برای دور زدن محدودیت ھا و فیلترینگ وجود
دارند. ھمچون رمزگذاری، باید این نکتھ را در خاطر داشتھ باشید کھ تالش برای دور زدن وب سایت ھای فیلترشده ھم

ممکن است بنا بر قوانین جایی کھ در آن زندگی می کنید، جرم باشد.

وی پی ان
یک راه  برای دور زدن فیلترینگ وب سایت ھایی کھ بر اساس آدرس آی پی یا محتوا فیلتر شده اند، استفاده از شبکھ

ازوقتیھستند.وی پی ان ھاازنمونھدوTunnelBearوProtonVPNاست.وی پی انھمانیامجازی،خصوصی
طریق وی پی ان بھ اینترنت وصل می شوید، ترافیک اینترنت تان رمزگذاری شده و از مجرای سرور وی پی انی کھ در مکان
دیگری (یا حتی کشور دیگری) مستقر است، می گذرد. بھ این ترتیب مقصد نھایی و محتوای ترافیک اینترنت شما از چشم

خدمات دھنده اینترنت تان پنھان می ماند.

این نکتھ را مد نظر داشتھ باشید کھ برخی دولت ھا استفاده از وی پی ان را ممنوع کرده اند و ممکن است تالش کنند
اتصاالت وی پی ان  شما را کشف و مسدود کنند. استفاده از وی پی ان امن و معتبر ھم نکتھ مھمی است و بھتر است از

گزینھ ھایی استفاده کنید کھ داده ھا و گزارش ھای فعالیت شما را ذخیره نمی کنند، چون در آن صورت خدمات دھنده اینترنت
ممکن است بتواند جزئیات فعالیت ھای شما در اینترنت را ببیند. دقت کنید کھ خدمات دھنده وی پی ان شما در کدام کشور
مستقر است و بستھ بھ موقعیت جغرافیایی آن ھا، کدام قوانین ممکن است شامل حال شما شود. این نکتھ را ھم در نظر

داشتھ باشید کھ وی پی ان ھای مورد تایید دولت ھا ممکن است در واقع امکان شنود و بازرسی داده ھای شما را برای آن ھا
فراھم کنند.

دی ان اسسرورھای
کارآی پیآدرسبھھاURLیااینترنتیدامنھ ھاینامترجمھبرایکھھستندسرورھایی)DNS(دامنھ ھانام گذاریسیستم

تنظیماتمی تواند)ISP(اینترنتخدمات دھندهمی شناسد.آن ھاآی پیآدرسازفقطراوب سایت ھااینترنت،می کنند.
سرورھای دی ان اسی را کھ تحت کنترل دارد بھ گونھ ای تغییر دھد کھ برخی درخواست ھا مسدود شوند یا بھ ازای آن

دستورھا صفحات نامرتبطی بارگذاری شوند کھ بھ شما اعالم می کنند دسترسی بھ وب سایتی کھ می خواھید مسدود است. در
انتخاباتجریاندرتکنیکھمینازبھره گیریباتاکردتالشاردوغان،طیبرجبترکیھ،نخست وزیر٢٠١۴سال

ترکیھ دسترسی بھ توییتر را مسدود کند. این تالش با واکنش سریع کنشگران کھ راھنمای گام بھ گام استفاده از وی پی ان ھا
و تغییر سرورھای دی ان اس را منتشر کردند، ناکام ماند.

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


دھید.تغییرخودموبایلوای فاییاشبکھتنظیماترویرا)DNS(دی ان اسسرورھایپیش فرضتنظیماتمی توانیدشما
Googleجملھازجایگزینسرورھایازمی توانیدپیش فرض،دی ان اسسرورھایجایبھ Public DNSیا

Cloudflare1.1.1.1نامبھاپلیکیشنیھمچنینکالودفلربزنید.دوررادی ان اس محورمحدودیت ھایتاکنیداستفاده
دارد کھ بھ کاربران اجازه می دھد بھ سادگی بھ سرورھای دی ان اس این کمپانی وصل شوند.

بھترکھباشیدداشتھخاطربھفقطدھید.تغییروای فایپیشرفتھتنظیماتدررا)DNS(دی ان اسآدرس ھایمی توانیدشما
است پیش از اعمال ھر تغییری از تنظیمات پیشین تان اسکرین شات بگیرید تا در صورت لزوم بھ آن برگردید.

این ھا فقط دو راه حل موجود برای دور زدن رایج ترین تکنیک ھای فیلترینگ اند. برای اطالعات دقیق تر و کامل تر می توانید
Internetکنید:مطالعھمی شوند،ارائھوب سایت ھاایندرکھراراھنماھایی SocietyوAccess Nowو

Security-in-a-BoxوEFF.

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

