
انٹرنیٹ بندش کے وقت قابل تصدیق میڈیا کو برقرار رکھنا
کا ایک حصہ ہے۔کے سیریزیہ پوسٹ انٹرنیٹ بندشوں  کے دوران دستاویزسازی
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اکثر گواہوں کی جانب سے دیئے گئے دستاویزات پہصحافی، اورمحققین،تفتیش کار،انسانی حقوق کے محافظین
انحصار کر کے انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی نگرانی اور ان کی اطالع دیتے ہیں اس بات کو یقینی بنانا کہ وه
صحیح معلومات پر کام کررہے ہیں ، صارفین ان دستاویزات کی تصدیق اور توثیق کرنے کے لئے اقدامات کرتے ہیں

جو انھیں موصول ہوتے ہیں ، جو ایک ایسا عمل ہے جس میں نہایت ہی محنت اور وقت لگتا ہے۔

تصدیق دوسروں کے لئے آسان بنانے کے لئے آپبحیثیت دستاویزکار، آپ  دستاویزات کی توثیق اور·
بہت ساده چیزیں کرسکتے ہیں ، تاکہ وه بروقت اور موثر طریقوں سے استعمال ہوسکے۔ انٹرنیٹ بندش کے

دوران یہ چند اضافی اقدامات مزید  قیمتی ہو سکتے ہیں ،

میڈیا کے ذریعہ فراہم کرده اشاعت کی تاریخ اوراگر آپ فوراً اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں تو ، سوشل·
مقام کی معلومات اتنا مددگار ثابت نہیں ہونگی کہ آپ کا ویڈیو کسی خاص تاریخ سے پہلے یا کسی خاص جگہ

پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔

میڈیا کے ذریعہ فراہم کرده اشاعت کی تاریخ اوراگر آپ فوراً اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں تو ، سوشل·
مقام کی معلومات اتنا مددگار ثابت نہیں ہونگی کہ آپ کا ویڈیو کسی خاص تاریخ سے پہلے یا کسی خاص جگہ

پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔

کی تعداد کم ہوگی جو آپ کے ویڈیو کیاگر دوسرے  بھی اپ لوڈ نہیں کر سکتے تو ،ان دستاویزات·
تصدیق کے لۓ استعمال ہوسکتی ہیں۔

لۓ  بہت سارے ہاتھوں سے آف الئن گزرنےاگر آپ کو اپنے ویڈیو کو اپنی منزل تک پہنچنے کے·
کی ضرورت ہے تو ، دوسروں کے لئے اصل میں ویڈیو کے منبع کا سراغ لگانا مشکل کام ہوسکتا ہے۔

سیکیورٹی یا محدود  گنجائش کی وجہ سےاگر آپ کو کالؤڈ بیک اپ کی بغیر موجودگی یا سخت·
اپنے فون سے اصل ویڈیو کو حذف  کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ، یا اگر آپ کو فون سے چھٹکارا

حاصل کرنا ہے، تو ویڈیو کی صداقت کی اصلیت کا پتہ کرنا مشکل تر ہوسکتا ہے۔

جاتے ہیں اور جو ایپ آپ استعمال کر رہےاگر آپ کسی خاص ویڈیو کے بارے میں تفصیالت بھول·
ہیں وه انٹرنیٹ  کے بغیر میٹا ڈیٹا کیپچر / ریکارڈ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ اس کی  بعد میں شناخت نہیں

کرسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل معلومات آپ کو انٹرنیٹ َبندش کے دوران اپنے ویڈیو کو برقرار رکھنے میں مدد کرسکتی ہیں تاکہ بعد میں
دستاویزات کی حیثیت سے اس کی تصدیقیت اور افادیت کو زیاده سے زیاده بنایا جاسکے۔

ویڈیو میں شناخت کرنے والی تفصیالت فلم کریں یا فراہم کریں

https://drive.google.com/open?id=1FXCXSAq9vVYVy301Rt_LQEGzDV3bSrOk4UdDW6L5YC0
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


اپنے ویڈیو میں ایسی تفصیالت شامل کرنے کی کوشش کریں جس سے تفتیش کار یا صحافی کے لئے بعد میں وقت اور
جگہ کی شناخت کرنا آسان ہوجائے، جیسے منفرد نشانیوں، اسکائی الئنز، اسٹریٹ الئنز، اسٹور فرنٹس، الئسنس پلیٹوں،
جھنڈوں، گھڑیاں، اخبار کے اگلے صفحات وغیره۔ آپ بنیادی معلومات جیسے کہ اپنا نام، پتہ (اگر ایسا کرنا محفوظ ہو

تو)، وقت، تاریخ اور جگہ بھی بیان کرسکتے ہیں ( یا ایک کاغز پر لکھ کر اس کی فلم لے سکتے ہیں)ـ آپ جتنی زیاده
تفصیالت شامل کریں گے اتنا ہی ویڈیو کی تحقیق اور تصدیق کرنا دوسروں کے لئے آسان ہوگا، چاہے کہ وه آپ کو

کیپچرنگ، اسٹورنگ اور شیرنگ کے بنیادی طریقوں پرنہیں جانتے ہو یا ان کو نہیں پتہ کہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے،
ضرور دیکھیں:ہماری معلومات

تفصیل شامل کریں/ میٹا ڈیٹا شامل کریں

دستاویزات کی بہت سی ایپس میں سے ایک سے فائده اٹھائیں جو آپ کے فون سے بہتر میٹا ڈیٹا یا تکنیکی معلومات
کھینچتے ہیں ، اور آپ کو اضافی وضاحتی معلومات دستی طور پر ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ، ایک
بندش کے دوران ، آپ کو ایک ایسی ایپ کی ضرورت ہوگی جو اس میٹا ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے یا اسٹور کرنے کے

؟ مناسب ایپ کویہ دستاویزی ایپ استعمال کرنا چاہئےکیا مجھےلئے انٹرنیٹ پر انحصار نہ کرے۔ پڑتا ل کریں "
منتخب کرنے کے طریقہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں.۔

یہاں تک کہ اگر آپ ایک خصوصی دستاویزات ایپ کا استعمال نہیں کررہے ہیں ، تب بھی آپ اپنے فون پر نوٹوں ،
نقشوں یا تصاویر کی شکل میں اضافی معلومات تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی پسندیده فائل مینیجر ایپ کا استعمال

کرکے اس ویڈیو کو اس اضافی معلومات کے ساتھ ترتیب دے سکتے ہیں۔  کلیدی اضافی معلومات میں وقت ، تاریخ ،
ریکارڈ شده واقعے کا مقام اور اسی طرح ریکارڈنگ کا ذریعہ (یعنی آپ کا نام اور رابطہ کی معلومات) شامل کرنا

ضروری ہیں۔ جب آپ اسے شیئر کرے تو میٹا ڈیٹا ایکسپورٹ کریں اور ویڈیو کے ساتھ شامل کریں (آپ یہ سب فولڈر
میں ڈال سکتے ہیں اور زپ کرسکتے ہیں)۔

بیک اپ رکھیں
کےکمپیوٹر،پرطورکےمثالآپ۔بنالےاپبیکپرآالتاسٹوریجالگ2سےباقاعدگیکومیڈیاسےفوناپنے
On-the-Go،بھیبغیر OTG((کےتفصیالتمزید۔ہیںجوڑسکتےسےفوناپنےکوڈرائیوتھمبوائرلیسیا

یقینی" پر ہمارے نکات دیکھیں۔ بیک اپ کرنا اس بات کوبناناانٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے بغیر فون میڈیا کا بیک اپلئے "
بنائے گا کہ اگر آپ اپنا فون کھو جاتا ہے یا توڑ جاتا ہے، یا آپ کو اپنے فون سے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو آپ اپنے ویڈیو کی کاپی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی اصل ویڈیو کی محفوظ کاپی ہونا ایک تفتیش کار یا

صحافی کو بھی قابل بناتا ہے جو آپ کے ویڈیو کو کسی اور ذریعہ سے دیکھتا ہے کہ بعد میں آپ سے براه راست
ویڈیو حاصل کر سکے (جب تک کہ وه اس کو آپ تک تالش کرنے میں کامیاب ہوجائیں) ، جس سے ایک مختصر اور

زیاده مکمل سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔

"کے بغیر فون میڈیا کا بیک ایپانٹنیٹ یا کمپیوٹراس سیریز کا اگال پوسٹ ضرور دیکھیں "

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://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc
https://docs.google.com/document/d/1utz42VRVrzl1jvXoRjn_bChTXnf_eylfHT6VAaY2bjU/edit
https://docs.google.com/document/d/1utz42VRVrzl1jvXoRjn_bChTXnf_eylfHT6VAaY2bjU/edit

