
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.

ما نمی توانیم بگوییم کھ مشخصا کدام اپلیکیشن برای شما مناسب تر است، چون پاسخ بھ این سوال کامال بستگی بھ موقعیت
بھ این» می توانیدارزیابی 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؟

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/


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.

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

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


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

)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.

https://wp.me/p4j1y7-78A
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


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.

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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