
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 .

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


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 .
● 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 .

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/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/


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

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

https://ooni.org/
https://ooni.org/about/risks/
https://wp.me/p4j1y7-789
https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/


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 .

(.)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

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


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 .

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

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

