
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

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


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
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،

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

