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، کالیفرنیا. (، پالو آلتو®Benetech) Beneficent Technologyشرکت  ،2014-2001 نسخه برداریحق 

Benetech  مایل است ازAspiration NPower  به علت همکاری در تهیه نسخه اصلی این دفترچه

 راهنما قدردانی کند.

 ShareAlike 4.0 -Creative Commons Attributionتحت 4.5نسخه  ™Martus کاربر نرم افزار راهنمای

International License ) می باشد )0.4 ام خالق با توزیع سهم یکسان نسخهعومجوز بین المللی .

 ®Benetechبا این شرط که هدفی اشتراک گذاری و اقتباس شود  این سند می تواند برای هر

 -Creative Commons Attributionو پیوندی به شوندمنسوب باشد، تغییرات در این سند مشخص 

ShareAlike 4.0 International License )ارائه  )0.4وام خالق با توزیع سهم یکسان مجوز بین المللی ع

  شود. 

با کمک مالی از اهداکنندگان بسیاری  ™Martusنرم افزار رایگان و منبع آزاد دارای حق نسخه برداری 

به ویژه . که در زمینه حقوق بشر و عدالت اجتماعی اهداف مشترکی با ما دارند، توسعه یافته است

و مؤسسه خیریه جان دی. و  Aspiration، مؤسسات خیریه، Open Society Instituteمایلیم از حمایت 

به نشانی   Martus Projectبرای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت کاترین تی. قدردانی کنیم.

https://www.martus.org .مراجعه کنید 

می شود. برای یادگیری و درک بهتر  و توزیعبع باز ساخته تحت لیسانس رایگان/ من Martus نرم افزار

. مراجعه کنید https://www.Martus.org/license.html آدرس قوانین استفاده از این نرم افزار، لطفا به

می باشد. لطفاً وقتی در  Beneficent Technology عالمت تجاری و خدماتی شرکت Martus کلمه

. همراه با آن استفاده کنید TMنماد اسناد دیگر برای اولین بار به نام این شرکت اشاره می کنید، از 

اغلب  و استفاده نکرده ایمبه جز در صفحات مقدمه در این کتاب راهنما  TM برای سادگی، ما از نشانه

مالکیت Benetech کرده ایم. شرکت اشاره  "Martus"لمهبه کتنها برای مراجعه به نرم افزار و برنامه 

 .داردخاص خوددر فعالیت های را برای استفاده Martusجهانی
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 ™Martusر معرفی نرم افزا -۱

۱.۱ - Martus ™ چیست؟ 
Martus یک کلمه یونانی به معنای شاهد است، کهMartus Project  یک روش طریق این نرم افزار  از

و موثر برای ذخیره و بازیابی اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر ارائه می دهد. با استفاده از  مطمئن

موارد نقص حقوق بشر بولتن بسازید،اسنادمورد نظر را  ثبت، شما می توانید برای Martusبرنامه 

بر روی یک سرور کنید، خصوصی ماندن یا عمومی شدن اطالعات را قید کنید و اطالعات را  پیوست

داده ها را بر روی کامپوتر شما رمزگذاری کرده و در صورت اتصال   Martusذخیره کنید. نرم افزار مطمئن

می فرستد. برای  امن و مطمئنبه اینترنت این داده ها را به صورت رمزگذاری شده به یک سرور 

برای  Martus تفاده جهانی از، چگونگی اس Martus Projectدریافت اطالعات بیشتر در مورد مشکالت

 جمع آوری و ذخیره اطالعات حساس و برنامه های آینده ی این پروژه از وبسایت

http://www.martus.org ازدید کنیدب. 

ائض اهمیت ح  Martusسیستم در حین استفاده ازامنیت چرا  - ۱.۲

 است؟
حقوق بشر برای شما اطالعات فراهم می کنند نسبت به امنیت و حریم افرادی که در مورد نقص 

خصوصی خود نگران هستندو شما باید به این موضوع اهمیت بدهید تا بتوانید از ایشان و خودتان 

محافظت کنید. این مساله بسیار مهم است که افراد بخصوصی توانایی دسترسی به بولتن های شما 

ساس و ویژه )که شما می توانید آنها را خصوصی نگه دارید(. این به دارند، به خصوص اطالعات ح

همان اندازه مهم است که هیچ کس دیگری قادر به تغییر داده های شما نباشد و با استفاده از 

  .حساب کاربری شما نتواند بولتن های اشتباه و نادرست بسازد

سی پیدا کنند، برای جلوگیری از استفاده حتی اگر رایانه شما به سرقت رفته یا دیگران به آن دستر

شما، به منظور استفاده از داده های جمع آوری شده توسط شما  Martus کاربری افراد دیگر از حساب

 .یا برای ارائه داده های دیگر مراحلی وجود دارد

 گونه از داده های شما محافظت می کند؟چ Martusر نرم افزا - ۱.۳
رمز و وارد کردن شناسه عبور  آن کلید فقط از طریق کلید دارد، که کی Martusهر حساب کاربری

 رمز عبوری شوید، این م Martus .وقتی شما وارد نرم افزارحساب کاربری قابل دسترسی استعبور

اجازه باز کردن کلید را می دهد تا بتوانید به (  MartusKeyPar. Fileشما است که به برنامه )بسته به

 . پیدا کنیدسی راخته و ذخیره کرده اید دستبولتن هایی که س

منحصر به خود شما است، بدون آن هیچ کس قادر به باز کردن  بولتن های خصوصی شما،  رمز عبور

داده های خصوصی در بولتن های عمومی که به سرور فرستاده اید، یا هر بولتن دیگری اعم از طرح 

 رایانهیک بولتن که روی هارد دیسک حافظه  نسخه مهر و موم شدهاولیه نسخه های پیش فرض یا

می تواند به داده های  اگر مخاطبی داشته باشید، دارنده حساب، با این حالشما است، نخواهد بود. 

 .دست یابد خصوصی که شما به سرور فرستاده اید،

ن کلید که اجازه می دهند دیگرا صفحهی و تغییرات ا رایانهبه علت وجود یک سری برنامه های 

 نرم افزار، کنندو ظبط  کردهکلید را شناسایی  صفحه به وسیلهکاراکترهای تایپ شده توسط شما

Martus  نمایش ارائه می دهد که عمل  صفحهبر روی مجازی کلید  صفحهبرای وارد کردن رمزعبوریک

 .شناسایی رمزعبوررا برای هکرها سخت می کند

خطر تغییر توسط دیگران در امان هستند و این نرم شده اندنیز از  حفظ Martus اطالعاتی که توسط

افزار تضمین می کند که هیچ کسی با استفاده از حساب کاربری شما قادر به ساخت بولتن های 

http://www.martus.org/
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 Martus نرم افزار .باشد یابه سرقت رفته مفقود، ظبطشما  رایانهاشتباه و نادرست نیست،حتی اگر 

توسط کسانی که اجازه  به هیچ وجه Martusای ولتن هبدر تضمین می کند که داده های وارد شده 

 نیست.را ندارند، قابل خوانده شدن  آندسترسی به 

 هر کاربر برای حفظ امینت اطالعاتش به چه چیزی نیاز دارد؟ - ۱.۴
ان می ماند و قابل حدس زدن توسط دیگران نیست استفاده کنید.  لطفابه خاطرتکه در  رمز عبوراز یک 

 " در راهنمای کاربردقت کنید. رمز عبورنتخاب یک ا ۱.۱قسمت "

 Martus خود، آن را جایی که قابل دستیابی و اتصال به نرم افزار رمز عبوربرای محرمانه نگه داشتن 

روش  است ننویسیدو آن را برای کسی از طریق ایمیل یا تلفن ارسال نکنید زیرا این راه های انتقال

 .های امنی نیستند

 عبور،شما نیاز به کلیدتان برای اتصال به حساب کاربری خوددارید. از کلید خود تعدادیعالوه بررمز

 )برای اطالعات بیشتر به قسمت آن را ذخیره کنید. ،رمز عبورگرفته و به صورت مجزا از  پشتیباننسخه 

ض اهمیت از کلید بسیار حائ راجعه کنید(. تهیه نسخه پشتیبانم "تهیه پشتیبان از کلید کاربری" ۱.۶

تان به سرقت برود، می توانید  رایانهخود را روشن کنید یا  رایانهاست، زیرا اگر برای مثال شما نتوانید 

ی دیگر، به داده های محرمانه خود دست یابید، حتی اگر این  رایانهاز طریق نصب کلید خود بر روی 

 .شما به سرقت رفته باشدMartusداده ها از سرور

الویت ها" و  تنظیمات ۱.۲"در قسمت  Tor به گزینه ی Martus حین استفاده از برای ایمنی بیشتر

 .رجوع کنید ۱۱شماره و  ۱۱شماره  (FAQ)" سش و پاسخ های متداولپر ۱۱" قسمت

 چیست؟ Martus محدودیت های امنیتی - ۱.۵
ستفاده می کند از یک تکنولوژی رمزگذاری بسیار قوی برای تکمیل بولتن های شما ا Martus نرم افزار

هارد دیسک شما را بخوانند. چنانچه، سیستم ایمنی  روی شده بر هتا افراد دیگر نتوانند اطالعات ذخیر

محدودیت هایی  Martus پس سیستم ایمنی مربوط به اشخاص می باشدو موضوع حساسی است،

ت ها را بیشتر محدودی و ن موضوع اطمینان حاصل کنیمایدارد. ما می خواهیم برای آگاهی شما از 

توضیح بدهیم ، اگرچه این نرم افزار بسیار ایمن طراحی شده است. روش هایی که اطالعات خصوصی 

 :شما را به خطر می اندازند عبارت هستند از

  پیدا کند را یادداشت شده شما بر روی تکه ای کاغذرمز عبورشخصی 

 ت سادهشما بسیارساده باشد مثل یک کلمه، نام یا یک عبار رمز عبور 

  کلید  صفحهشما را ببیند یا از طریق نصب یک  رمز عبورشخصی ، رمز عبورحین وارد کردن

 شما را بدزد رمز عبورجدید، یک اتصال مخصوص یا یک نرم افزار ویژه،

 شما به صورت اتفاقی یک مورد محرمانه را در قسمت عمومی بولتن قرار دهید 

 از  کلیدتان را در اختیارش گذاشته باشید، ممکن است مخاطبی که به او اعتماد داشته و

 اعتماد شما سوء استفاده کند

 می تواند آن را هر فردی که رمز عبور شما یا مخاطبی که به او بولتن ارسال کرده اید را بداند ،

 تحت فشار، تهدید یا کامال اتفاقی فاش کند

  خود  رمز عبورد بیان کنید، خود را در یک ایمیل یا بر خط یک تلفن تحت شنورمز عبور اگر شما

 را به خطر انداخته اید

  یافته امکان دارد کسی یک نسخه از برنامه تغییرMartus به شما بدهد که از طریق آن  را

 دیگران می توانند به داده های شما دست یابند

 سازندگان Martus  شاید اشتباهی در طراحی این نرم افزارمرتکب شده باشند یا ممکن است

یک تکنولوژی جدید برای شکستن سیستم ایمنی اختراع کرده باشد یا زمان ،نشمندیک دا

 های جدید قدرت کرک سیستم ایمنی را داشته باشند رایانهآنقدری گذشته باشد که 



 8                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

می  رایانهبه طور گسترده از نظر قدرت امنیت مورد بررسی قرار میگیرد و کارشناسان  Martus اگرچه

هر زمان بررسی کنند، با این حال  احتمال دسترسی افراد دیگر به در ن را توانند ایرادات طراحی آ

 .اطالعات محرمانه باصرف زمان و تالش در آینده وجود دارد

هرچند این محدودیت ها کمی ترسناک به نظر می رسند اما اطالعات ذخیره شده بر روی نرم 

ی )از ا رایانهاغذ یا برنامه های متداول اطالعات بر روی کذخیره تر از  مطمئنبه مراتب Martusافزار

جمله برنامه هایی که بانکها استفاده میکنند( است. این محدودیت ها به منظور ارتقاء درک شما 

استفاده کنید. اگرچه یک قفل قوی بر روی  Martus توضیح داده می شود تا آگاهانه تر از نرم افزار

ا کلید جا مانده به راحتی قابل باز شدن است به اطالعات شما ساخته شده است، اما هر قفلی ب

  .طوری که قوی ترین قفل ها با تالش کافی قابل گشایش هستند

به شما اجازه می Martusهمانطور که در جای دیگر این راهنمای کاربر توضیح داده شده است،  توجه:

امل ها وقتی یک پرونده کنید. بر روی اکثر سیستم ع پیوستدهد تا بتوانید روی بولتن ها پرونده 

’ موقت‘بدون اینکه رمزگذاری شده باشدروی دایرکتوریو  به صورت اتوماتیک، را باز می کنید پیوست

 پیوستذخیره می شود. برای کسب اطالعات در مورد احتیاط های امنیتی که تحت عنوان فایل 

 ."پرسش و پاسخ های متداول رجوع کنید11"قسمت در ’  جزئیات‘

 ا بولتن ها به سرور فرستاده می شوند؟چر - ۱.۶
ی است که بولتن های رمزگذاری شده را قبول میکند و برای ا رایانهیک سرور  Martus سرور نرم افزار

و در  کردهحفاظت از اطالعات در برابر نابودی و سرقت، به صورت ایمنی از آنها نسخه پشتیبان تهیه 

استفاده  Martus برای سازمان هایی که از سرور Benetech مکان های متفاوت تکثیر میکند. )شرکت

نیست. برای  Martus می کنند نرم افزار سرور محیا میکند اما به صورت مستقیم میزبان سرور پشتیبان

ن هایی که ایمیل بزنید.( تمام بولت info@martus.org ت لیست میزبان های سرور موجود، بهدریاف

شما  مفقود شود، به  رایانهخودتان موجود است. اگر  رایانهشما به سرور نفرستاده اید، فقط در 

سرقت برود و یا آسیب ببیند تمامی داده های شما از دست خواهد رفت. سرور به عنوان یک مکانیزم 

 د داده های وارد شده دریخود وارد شوید، بتوان رایانهپشتیبانگیر عمل  میکند که اگر نتوانستید به 

 Martusخودرا می توانید توسط عبور و رمز شناسه عبورد. شما توسط کلید، یرا بازیابی کن Martus  بر

موجود در بولتن های  شخصیو دیگر نصب کرده و به تمام اطالعات عمومی و محرمانه  رایانهروی یک 

ای ارسال بولتن از طرف شما به آنها حساب های مخاطبی بر اگر .فرستاده شده به سرور دست یابید

این حساب ها می توانید به کلیه اطالعات  ، از  طریق، با فرستاندن بولتن ها به سرورایجاد کرده باشید

اشتراک گذاری داده های " ۶.۱و  "بازیابی کلید کاربری" ۶.۱. به بخش عمومی و محرمانه دست یابید

 مراجعه کنید. "خصوصی با مخاطبین

بولتن ها می توانند برای محققان، مطبوعات و کسانی در ر این، اطالعات عمومی ذخیره شده عالوه ب

 رایانهکه به موضوع حقوق بشر می پردازند، قابل دسترسی باشند. اگر شما اطالعات را فقط بر روی 

سرور خود ذخیره کنید، فقط خودتان به آن اطالعات دسترسی خواهید داشت اما اگر اطالعات را به یک 

بفرستید، دیگران می توانند اطالعات عمومی که شما ذخیره کرده  Martus متصل به موتور جستوجوگر

 .مطالعه کنندرا اید 

 یک برنامه منبع باز است؟ Martus چرا - ۱.۷
بررسی کنند اما قادر نیستند  را برنامه نویسان مستقل می توانند کدی که در یک برنامه منبع باز است

را برای استفاده  Martus نرم افزار Benetech ا در یک برنامه معمولی انجام دهند. شرکتاین کار ر

سازمانهای مدافع حقوق بشر ساخته است و در این نرم افزار هیچ روش پنهانی برای ظبط اطالعات 

ست، الزم یک برنامه منبع باز ا Martus کاربران یا انجام کارهای پنهانی به کار نرفته است. از آنجایی که

نیست شما فقط به این تعریف اکتفا کنید. هر سازمان می تواند به طور مستقل کد را شناسایی کرده 

 .را با تعاریف ما مقایسه کندو کارایی آن 

mailto:info@martus.org
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در  "Open Source Initiative" یشتر در مورد تکنولوژی منبع باز به قسمت برای یادگیری اطالعاتب

 .مراجعه کنید http://www.opensurce.org وبسایت

 به کار شروع -۲
 Linux، یاWindows  ،Mac OSی که سیستم عاملا رایانهرا بر هر  Martus شما می توانید نرم افزار

نرم افزار در  بارگیریدارد نصب کنید. برای اطالعات بیشتر در مورد به روزترین توصیه ها به وبسایت 

 کنید.مراجعه  www.martus.org رسآد

است،  آزمایش نشده Mac و Windows از آنجایی که این نرم افزار به صورت کلی بر تمام سیسم های

 و Windows XP،Vista،7، 32-bit را در صورت امکان بر Martus ما پیشنهاد می کنیم که نسخه فعلی

Mac OSXنیدنصب ک. 

 

Windows 

 Windows XP ،Windows Vista،Windows 7 ایWindows 8. اگر از Windows 7  استفاده می

ستفاده ا Martus یا نسخه های جدیدتر 3.0کنید، لطفا در نظر داشته باشید که باید از نسخه 

یا  0.0نسخه  Martusاستفاده می کنید باید از  Windows 2000یا  Windows MEو اگر از  کنید

 Java و Windows های قدیمی نسخه نسخهنجایی که برای آ. از باالتر استفاده نمایید

 Windows قط روی نسخه های جدید تر ازف  0.4Martus، نسخه آمدهمشکالت امنیتی پیش 

98/NTابل اجرا هستند. برای اجرایق Martus روی Windows 98 یا نسخه های قدیمی تر 

Windows یا نسخه های قدیمی تر 3.6.2باید از نسخه Martus شدت  استفاده کنید اما به

توصیه می کنیم سیستم عامل خود را به نسخه های جدید تر که دارای امنیت باالتر هستند 

 .به روز کنید

 ب قبل از نصMartus در Windows XP  ،حرفه ایWindows Vista ،Windows 7  و Windows 8 

 .مل وارد سیستم بشویدشما باید به عنوان مدیر سیستم عا

  (سریعتر پیشنهاد می شود مگاهرتز و 344باشد ) مگاهرتز 233شما باید  رایانهپنتیوم پردازنده 

  بایت و بیشتر پیشنهاد می گیگا 1مگابایت باشد ) 512فضای در دسترس هارد دیسک باید

 (شود

  (بایت و بیشتر پیشنهاد می شودگیگا 1باشد )بایت مگا 512رم 

 ر ن از داده ها در سروپشتیبانسخه تهیه  برایMartus اید به شبکه اینترنت متصل باشید. اگر ب

فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری  ۶.۱" بخشبه اینترنت وصل نیستید به 

 .مراجعه کنید" دیگر

 برای فرستادن بولتن ها به سروMartus نرم افزار ، Martus شما نباید توسط Firewall  مسدود

شما Firewall است،  Firewall شده باشد. اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار

را بدهد. هنگامی که شما در حال  اینترنتاجازه وصل شدن به  003 یا 987باید به پورت های 

انتخاب سرور هستید، اگر این پورت ها مسدود شده باشند، مالحظه خواهید کرد که سرور 

 .اهد دادواکنشی نشان نخو

 CD فقط برای نصب درایو(  باCD) 

 باشدیا بیشتر  964×084 باید نمایش وضوح صفحه. 

 

 خود باید پروسه Windows برای نمایش مشخصات توجه:

Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information  

 .را طی کنید

 

Mac OS 

 Mac OS  14.7.3نسخه (Lionیا باالتر ) 

http://www.opensurce.org/
http://www.martus.org/


 14                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 حیط زمان اجرایمJava (Java Runtime Environment)  گاهی 1.68سخه ن( Java 6  خوانده

پشتیبانی می کند و برای پشتیبانی  JavaFXاز  Swingاکنون انجمن جاوا به جای (. می شود

 یک پنجره ترمینال . شما می توانید با باز کردننیاز است Java 8چند زبانه، به  Martusاز برنامه 

سیستم خود را بررسی  جاوای نسخهEnter ه فشار دکم و  Java – version کردنو تایپ 

 .کنید

  (مگابایت و بیشتر توصیه می شود 144مگابایت باشد ) 93هارد دیسک باید در دسترس فضای 

  بایتگیگا 1رم 

 ر داده ها در سرو برای تهیه نسخه پشتیبانMartus ید به شبکه اینترنت متصل باشید. اگر با

" ررستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگف ۶.۱" ل اینترنت ندارید، به بخشاتصا

 .کنیدمراجعه 

 برای فرستادن بولتن ها به سرورMartus نرم افزار ،Martusشما نباید توسط Firewall  مسدود

شما  Firewallاست،  Firewall شده باشد. اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار

رنت بدهد. هنگامی که شما در حال تاجازه وصل شدن به این 003 یا 987اید به پورت های ب

تخاب سرور هستید، اگر این پورت ها مسدود شده باشند، مالحظه خواهید کرد که سرور نا

 .واکنشی نشان نخواهد داد

 CD درایو ( با  رای نصببفقطCD) 

  یا بیشتر باشد 964×084وضوح صفحه نمایش باید. 

 

  خود باید پروسه Mac برای نمایش مشخصات توجه:

Apple menu > About this Mac > More info… > System report… > Hardware  

 طی کنید. مشخصات هارد استرا که 

 

 را دارید، برای تغییر به نسخه قابل استفاده نیاز است دیالوگ Java اگر نسخه چندگانه توجه:

 "Java Preferences"ه اندازی کنید. برای انجام این عمل دکمه یا رار Command-Space  را فشار

 صفحهرا تایپ کنید. به محض باز شدن  Java Preference  جستجو باال بیاید و بعد "spotlight" دهید تا

اگر می .Java و دیگری برای برنامه های Java دو ست تنظیم خواهید دید، یکی برای پالگین اپلت

را تغییر دهید، نسخه جدید را از راهنمای دیالوگ انتخاب کنید، سپس Java Martus  خواهید نسخه

 .ایمیل بزنید help@martus.org را ببندید. برای اطالعات بیشتر به آدرس  Java Preferencesصفحه

 

Linux 

نمایشگر وجود  مشکلبانی نمی کند )چندین پشتی Linuxبه طور کامل از  Martus 0.5نسخه  توجه:

را دانلود کنید و به  Martus 0.0، نسخه Martusدارد(. برای نسخه به طور کامل پشتیبانی شده 

 مراجعه نمایید. 0.3دفترچه راهنمای کاربر نسخه 

 با سیستم عامل  پلتفورم پنتیوم اینتلLinux kernel  یا باالتر و  3.2.0نسخهglibc  2.10نسخه 

 یا باالتر

  سیستم عامل شما باید نسخه نهاییOracle ،Java Runtime Environment (JRE) 1.6  یا(

باشد. شما می توانید  7یا  OpenJDK JRE  6ینکه یا جدیدتر باشد یا ا 25( به روز Java 6همان 

 سیستم عامل خود را توسط گشودن یک پنجره ترمینال و تایپ عبارت  Javaنسخه 

"java-version بدون عالمت گیومه( و فشار دکمه( ،"enter/return .چک کنید 

  مگا بایت و بیشتر توصیه می شد( 144مگابایت باشد ) 93فضای در دسترس هارد دیسک باید 

  مگابایت و بیشتر توصیه می شود( 512مگابایت باشد ) 256رم 

  برای تهیه نسخه پشتیبان داده ها در سرورMartus اگر رنت متصل باشید. باید به شبکه اینت

فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر"  ۶.۱" اتصال اینترنت ندارید، به بخش

  مراجعه کنید.

mailto:help@martus.org
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  برای فرستادن بولتن ها به سرورMartus نرم افزار ،Martus  شما نباید توسطFirewall  مسدود

شما  Firewallاست،  Firewallشده باشد. اگر سیستم شما دارای نرم افزار یا سخت افزار 

بدهد. هنگامی که شما در حال  اینترنتاجازه وصل شدن به  003 یا 987باید به پورت های 

انتخاب سرور هستید، اگر این پورت ها مسدود شده باشند، مالحظه خواهید کرد که سرور 

 واکنشی نشان نخواهد داد.

 CD فقط برای نصب درایو(  باCD) 

  بیت با  16حداقل حالت رنگیKDE  یا توصیهGخیرme دسکتاپ 

 نصب - ۲.۱
نوشته شده است و برای راه اندازی این برنامه نیاز  Javaتوسط زبان برنامه نویسی  Martusنرم افزار 

و  Windows ،Java Runtime Environment (JRE)بر روی  Martusاست. نصب کننده   Javaبه فضای 

ب می کند. این نصب کننده، با توجه به درخواست شما، قادر را روی سیستم شما نص Martusبرنامه 

 Macاگر از سیستم عامل می باشد.  (Startآغاز )و یا منوی میزکار شمابر روی  Martusبه نصب برنامه 

OS  یاLinux  استفاده می کنید، شایدJRE  ،را بر روی سیستم خود داشته باشید، اگر اینطور نیست

 را روی سیستم خود نصب کنید. JRE باید Martusقبل از نصب 

می کنید. در صورت وجود،  بارگیری https://www.martus.orgرا از وبسایت  Martusمی توانید برنامه 

که دارای فایل برنامه های  ISO CDنصب کننده پلتفرمی که استفاده می کنید یا یک تصویر توانید 

Windows ،Mac OS  یاLinux  کنید. اگر تصویر  بارگیریاست راISO CD  می کنید، باید قبل از  بارگیریرا

می کنید، شاید را نصب  Martusکپی کنید. با این حال اگر برنامه  CDآن را در یک  Martusنصب برنامه 

از آدرس  Martusبسته های زبانی مربوط به جدیدترین نسخه  بارگیریبخواهید برای 

https://www.martus.org/downloads .دیدن کنید 

 :Windowsدر  Martusبرای نصب 

  Martusرا درون سی دی خوان رایانه خود قرار دهید یا اینکه نصب کننده  Martusسی دی حاوی  -1

 Martusو بعد اجرا نمایید. نصب کننده  https://www.martus.orgرا از این آدرس بارگیری نمایید: 

 باز خواهد شد.

 

به صورت خودکار اجرا نشد، روی   Martusبعد از قرار دادن سی دی Martusاگر نصب کننده  توجه:

یید، به سی دی دو بار کلیک نما (desktop( برای روی میز کار خود )My computerمن ) رایانهگزینه 

 دوبار کلیک نمایید. MartusSetup.exeخوان رفته و روی فایل 

 زبان مورد نظر برای نصب را انتخاب کرده و سپس روی تایید کلیک نمایید. -2

 

https://www.martus.org/
https://www.martus.org/downloads
https://www.martus.org/downloads
https://www.martus.org/


 12                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 بر روی ادامه کلیک نمایید. NSISدر پنجره نصب  -3
 

 
 

لیک کنید. در صورتی ک "موافقمروی گزینه "برای پذیرفتن آن، را بخوانید و سپس  توافقنامه مجوز -0

  را نصب نخواهد کرد.Martus ، که شما مجوز توافق را نپذیرید،نصب کننده
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 شود. می آغاز ها فایل تکثیر پروسه دیدکه ،خواهیدبا توافقنامه موافقت کنید درصورتیکه -5
 

 
 

باشید یا ( داشته Start menuدر نوار شروع خود ) Martusر یا میخواهید یک میانبآتصمیم بگیرید که  -6

( کلیک خیر) "No"کلیک کنید و اگر نمی خواهید روی  (بله) "Yes"روی  خیر، اگر می خواهید

 کنید.

 
 

( داشته باشید یا desktopبر روی میز کار خود ) Martusر ا میخواهید یک میانبآیتصمیم بگیرید که  -7

( کلیک خیر) "No"( کلیک کنید و اگر نمی خواهید روی بله) "Yes"اگر می خواهید روی خیر، 

 کنید.

 
 

را از طریق میانبر های موجود در نوار شروع یا  Martusبرای بسیاری از کاربران آسان تراست تا  توجه:

بر روی رایانه شما آشکار نباشد،  Martusبر روی میز کار اجرا نمایند،بااینحال اگر شما میخواهید حضور 

همیشه  Martusشما، نصب کننده  انتخاب از کنید. صرفنظرمیانبری بر روی میز کار یا نوار آغاز نصب ن

 قرار میدهد. Martusیک میانبر در پوشه 
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گزارش خواهد داد و همچنین فایل  Martusنصب کننده به شما از پیشرفت مراحل نصب برنامه  -8

تا  کلیک نمایید (پایان) "Finish"های جاوا نیاز خواهند بود. بعد از دیدن پیغام اتمام نصب، روی 

 عملیات نصب کامل شود.
 

 
 

جاوای مورد  Martus اگر حتی شما قبال بر روی دستگاه خود جاوا را نصب شده داشته باشید، توجه:

 تغییری بر روی جاوای قبلی نخواهد داد. Martusنظر خود را نصب خواهد کرد. نصب کننده 

دریافت اطالعات نحوه ارتقاء از یک (" را برای Windowsقط )ف Martusد جدی نسخهبه  ارتقاء" ۱.۱بخش 

 نسخه قدیمی به به نسخه جدید تر، مطالعه نمایید.

 

  Mac OS: بر روی Martus نصب

می توانید  DMG دو راه وجود دارد یا به طور خودکار با استفاده از یک فایل Mac رویMartus ب برای نص

 .ISOصورت دستی با استفاده از یک فایل  این کار را بکنید یا به

جازه  ا Martusه بسیار ساده تر است و ب زیرا ،استفاده کنید DMG توصیه می کنیم از روشاکیداً 

 باشد.داشته  می دهد ظاهری استانداردتر

 

،متفاوت باشند.  Mac OS X این دستورالعمل ها ممکن است با توجه به نسخه سیستم عاملتوجه:

خود می بینید  قابل اجرا نیستند ، لطفا به  رایانهی اگر این دستورالعمل ها به آنچه که شما بر رو

  .ایمیل بفرستید help@martus.org آدرس

 

 :)جدید یا به روز شده فایل)DMG ل با استفاده از فای خودکار نصب

شده  DMG بدون Martus نرم افزار  DMGقدیمی بدون قبل از نصب نرم افزار: اگر قبالً،نسخه توجه: - 1

 از پوشه Martus مربوط به jar نصب شده است، اول باید همه ی فایل های رایانهبه روی این 

Liberary/Java/Extensions  به طور کامل حذف شود. این مسئله بسیار مهم است، اگر این مرحله

 .به درستی عمل نکندMartusد نرم افزارداراندازید، احتمال بیرااز قلم 

باید  رایانهکن است برای حذف کردن این فایل ها از شما درخواست شود برای ورود به مدیریت مم

 - :بارتند ازع Martusه قالب های مربوط ب. خود استفاده کنید رمز عبورو  شناسه عبوراز 

InfiniteMonkey.jar،   bc-jce.jar،  bcprov-jdk14-135.jar،   icu4j_3_2_calendar.jar،   js.jar،  

junit.jar،  layouts.jar،  persiancalendar.jar،  velocity-1.4-rc1.jar،  velocity-dep-1.4-rc1.jar،  

xmlrpc-1.2-b1.jar . خالی بشوند.  پیوستبعد از حذف کردن این فایل ها، ممکن است پوشه های

mailto:help@martus.org
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 Martus قدیمیما همچنین برای جلوگیری ازسردرگمی توصیه میکنیم هر میانبری که در نسخه ی 

  .ایجاد کرده اید را حذف کنید

روی آن  DMG همانند دیگر فایلهای بگیرید و CD یا Matrus ا از سایتر Martusر افزا رمن  DMGفایل - 2

 .دو بار کلیک کنید

  .باز نشد، برای مشاهده محتویات دوبار کلیک کنید بطور خودکار Matrus اگر پوشه - 3

را داخل پوشه نرم افزارکپی کنید،, لطفا   Matrus (Martus.app)هنگامی که می خواهید برنامه - 0

این نرم افزار حذف  Matrus توجه داشته باشید که اگر شما این کار را انجام دهید، حین حذف

  .نخواهد شد و ممکن است امنیت شما را به خطر بیاندازد

راهنمای  راهنمای کاربر،جمله  از  Matrusفایل هایی با اطالعات مفید درمورد Matrus پوشه اسناد - 5

که ویژگیهای هر نسخه را به همه ی زبان های مختلف  README ، و فایل هایسریع شروع

خود  رایانهتوصیف می کندارائه می دهد.  ما به شما پیشنهاد میکنیم که این پوشه را به روی 

 .دسترسی دارید کپی کنید به آن جایی که به راحتی

 

می کنید،  ( استفادهMartus-en.mlpن مثال )به عنوا  Martusزبان اگر شما از بسته های توجه:

پی کنید. برای دستورالعمل چگونگی دسترسی به ک Martusی را در پوشه داده ها MLP فایل لطفاً 

مراجعه " Martusمشاهده پوشه داده های"به قسمت زیر تحت عنوان Martusپوشه داده های

 .کنید

 

در پوشه فونت ها فراهم  Bangla/Bengaliو   ،Burmese،  Khmerی هادر صورت نیاز، فونت  توجه:

شده است.  اگر شما به هر یک از این فونت ها نیاز دارید ، می توانید با دو بار کلیک کردن بر روی 

فایل را نصب کنید.  اگر مشکلی با اجرا کردن یا وارد کردن متن در فونت  "و انتخاب "نصب .ttf فایل

 - ۱۶ هصفحدر  Martus دارید، لطفا به راهنمای کاربر Bangla/Bengali یاBurmese, Khmer  های

  .ایمل بفرستید help@martus.org آدرس بهپرسش و پاسخهای متداول مراجعه کنید، یا  ۱۱

 

 .دو بار کلیک کنید Matrus / برنامهنماد روی ،DMGل نصب شده از فای Matrus برای اجرای

 

 Mac OSX که در تشخیص هر گونه مشکل در Matrus اجرای هنگامجهت نمایش اطالعات اضافی 

با یکی از دو روش زیر راه  )پنجره ترمینال( باز کنید. Terminal windowمی توانید یک مفید خواهد بود، 

 :اندازی کنید

 بازشو نمایان شود. کلیک کنید تا منوی زمینه Martus.appفایل روی  - الف

 )نمایش محتوای بسته( را انتخاب کنید. ”Show Package Contents“از منوی زمینه  - ب

 )محتوا( تغییر می دهد. ”Contents“یابنده نماها را به نمایش پوشه  - پ

 بروید. Contents/MacOsبه  - ت

 دوبار کلیک کنید. "JavaAppLauncher"روی  - ث

 

 جدیدی شروع می شود که حاوی خروجی کنسول خواهد بود.با این کار ترمینال 

 در آنجا نمایان Martusتا زمانی که ترمینال در حال اجراست، اطالعات عیب یابی و گزارش دهید از 

ارسال  rghelp@martus.oکپی کنید و در غالب ایمیل به  ترمینالمی توانید متن را از خواهد شد. 

 نمایید.

 

  :ISOاز فایل نصب 

CD  نرم افزارMartus  را در درایوROM-CD قرار دهید )یا فایل.iso  را ازhttps://www.martus.org  دانلود

 ل کنید.در باال را دنبا DMGروی آن دوبار کلیک کنید. دستورالعمل های  DMGکنید( و برای یافتن 

 

mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/
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 :Martusمشاهده پوشه داده های 

قرار  )صفحه اصلی( Homeو در پوشه است   Martus.به نام Martusی پوشه داده ها ، Mac OSدر

سایر فایل های و همچنین شما اطالعات بولتن  و Martusری گرفته است. این پوشه حاوی حساب کارب

هایی مانند الگوهای گزارش/جستجو، فایل های می باشد، فایل  Martusایجاد شده هنگام استفاده از 

 یدیگرفایل ها را در پوشه بسیاری از این  تمایل می توان)اگر چه در صورت  حساب مخاطب و غیره.

جایی است که شما فایل های بسته زبانی را در آن  Martusی پوشه داده هاهمچنین ذخیره کرد(. 

 هان است، بنابراین با استفاده از نرم افزار جستجوگرپن Martusهای . معموال پوشه داده قرار می دهید

را روی  رایانه ترجیحی الزم است تنظیمات قابل مشاهده نیست. به منظور دستیابی به این فایل ها،

“Show”  تنظیم کنید. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید)نمایش( این پوشه پنهان:   

 

)برنامه های سودمند( بروید و  Utilities)برنامه ها( < Appications <  )یابنده( Finder به - 1

را باز  ستجوج Command Spaceبا استفاده از می توانید همچنین باز کنید. ) را Terminalبرنامه 

 (.را پیدا کرد، آن را راه اندازی کنید "Terminal App"را وارد کنید، و وقتی  "terminal" کرده و کلمه
 

 :تایپ کنید مورد زیر را - 2
 

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE 
 

 .را فشار بدهید Enter/Return سپس دکمه
 

3 - Finder )یابنده(  با نگه داشتنOption key  )نمادمجددا راه اندازی کنید، روی )کلید انتخاب Finder 

)راه اندازی  Relaunch، ن داده شدنشاو نگه دارید. هنگامی که منوی زمینه  کلیک کرده )یابنده(

تایپ  "Terminal"ر را د"killall Finder"می توانید عبارت را انتخاب کنید. )در روشی دیگر مجدد( 

 (.را فشار دهید Enter دکمه و نیدک
 

 دایرکتوریدر داخل  را Martusه ، می توانید پوشیابنده راه اندازی مجدد می شودهنگامی که  - 0

 دست یابید.کنید و به فایل هایی که در آنجا ذخیره شده است مشاهده خود اصلی 
 

دریافت  هشداراجرا کنید،  یا باالتر Mac 10.8 ا رویر Martusد هنگامی که سعی می کنیاگر  توجه:

  .مراجعه کنید (55. پرسش های متداول شماره 11) بخش، لطفا به می کنید

 

 Linux:ی رور Martusب نص

پشتیبانی نمی کند )چندین مشکل نمایشگر وجود  Linuxبه طور کامل از  Martus 0.5نسخه  توجه:

را دانلود کنید و به  Martus 0.0، نسخه Martusدارد(. برای نسخه به طور کامل پشتیبانی شده 

 مراجعه نمایید. 0.3دفترچه راهنمای کاربر نسخه 

 کند. هیچ یک از دیگر کاربرانحساب کاربری شما نصب می  تنها درا ر Martusدستورالعمل های زیر 

Linux   به  این دستگاه نمی توانندموجود درMartus ید اگر شما می خواهی داشته باشند. دسترسی

Martus اجرا کند،  لطفا به  رایانهبتواند آن را بر روی این  عمومی نصب کنید تا هر کاربربه صورت  را

  .مراجعه کنید (34متداول شماره  پرسش های ۱۱)قسمت 

  .انجام شود (Terminal Command Prompt)بیشتر موارد زیر باید از طریق 

 :را اجرا می کنید Javaمشاهده کنید شما در حال حاضرچه نسخه ای از  - 1

 تایپ کنید:

java  -version 
 

 .خود نصب کنید تا قادر به اجرا شدن باشد PATH را بر روی Javaباید 
 

را داشته باشید )یا نصب کنید( )این نسخه گاهی  Oracleرسمی شرکت  8.4نسخه  Javaباید 

نصب نرم افزار در صورت امکان، توصیه می کنیم از ابزار استاندارد  نامیده می شود(. Java8اوقات 
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را  JRE  Oracle's اگر می خواهید.apt/debیا yum/rpm سیستم عامل خود استفاده کنید، مانند

 .کنید بارگیری http://java.com مستقیم ازاجرا کنید، میتوانید آن را به طور 

 

 Java Runtime Environment ، شما فقط نیاز به نصب نسخه فعلیMartusبرای اجرای توجه:

(JRE)  دارید، نیازی به مجموعهJavaی توسعه دهنده بزرگتر (Larger Java Developer Kit) ندارید. 

 

ایجاد کنید. این Martusمثل فهرست برنامهMartusما  برای نگه داری فایل هاییک فهرست راهن - 2

باشد یا ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، شما Martusممکن است همان فهرست داده

نصب کنید تا بتوانید به آسانی به آن دست  Desktop را داخل پوشهMartusممکن است نرم افزار

از داده ها ممکن است امنیت را افزایش دهد، اما وقتی نیاز به پاک کردن یابید. جدا کردن برنامه 

 دارید این کار را سخت تر می کند. می توانید فهرستی را با تایپ کردن عبارت زیر درMartusکامل

 :کرده اید درست کنید جایی که انتخاب
 

mkdir -p <Martus Program Directory> 

 

ا بر روی فهرست داده های خودش نصب کنید ر 0.5نسخه  Martus به عنوان مثال، اگر می خواهید

 شما

mkdir -p ~/.Martus 

 

  :نصب می کنید CD/ISO اگر از روی - 3

کپی  Martus نصب به داخل فهرست برنامه CD از روی اصلیرا از فهرست  Martus.jar - الف

 .کنید

کنید، ونام آن را به شخص کپی  Martus به داخل فهرست برنامه CD را از LibExt فهرست - ب

 .ثالث تغییر دهید

که شامل مستندات کاربراز جمله فایل  یدر صورت دلخواه، شما می توانید فهرست مدارک - پ

 .که حاوی یک فهرست از تغییرات بین نسخه های مختلف است کپی کنید README های

 :تغییر دهید به فهرستی که حاوی برنامه واقعی است با تایپ کردن موارد زیر  - ت
 

cd <Martus Program Directory>     
 

را داخل فهرست داده خود نصب کرده اید،  می توانید تایپ  Martus به عنوان مثال، اگر

 : کنید

cd ~/.Martus      

 

 :نصب می کنید Zip اگر از روی فایل - 0

،مطالب فایل فشرده را  کنید تغییر دهید را داخل آن نصب Martus به فهرستی که ایجاد کرده اید تا

زیربه فهرستی که حاوی برنامه واقعی  که وجود دارد را  استخراج کنید، و با تایپ کردن موارد

 است  تغییر دهید.
 

             cd <Martus Program Directory> 

             unzip <Path to Zip File> 

             cd <Martus Version Directory> 
 

ا برروی فهرست داده خود نصب کنید، و ر 0.5نسخه  Martusان مثال، اگر می خواهید به عنو

، نام دارد MartusClient 0.5و  شتهقرار دا (Downloads) بارگیریدر داخل  (Zip) فایل فشرده

 :شما می توانید تایپ کنید

cd ~/.Martus 

unzip ~/Downloads/MartusClient- 4.0.zip 

 

http://java.com/
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 :امتحان کنیدبا تایپ کردن موارد زیر و  Martusبا اجرای  رانصب و راه اندازی  - 5
 

java -jar `pwd`/martus.jar 
 

وارد می کند شما الزم نیست   ،که از آن استفاده می کنید اسم دایرکتوری را  ’pwd‘از آنجا که)

 (این کار را انجام دهید

 

  :به صورت زیرایجاد کنید میانبر (Script) می توانید یک اسکریپت - 6
 

echo java -jar martus.jar >martus 
  

 :استفاده می کنید OpenJDK اگر
 

chmod +x Martus  

  

یا میانبر برای شروع  راه اندازاز  همینطورشما می توانید این اسکریپتهارا جایی دیکر کپی کنید  - 7

 د.استفاده کنیMartusآسان

 

 .ایمیل بفرستید help@martus.orgبه اگر برای نصب به کمک بیشتری نیاز داشتید لطفا 

 

 Martus اسناد

را نصب می کنید، تمام نسخه های زبانهای دیگر موجود در راهنمای کاربر و راهنمای  Martus وقتی

استفاده کرده  Windows نصب می شود. اگر از برنامه نصبDocs/Martus شروع سریع بر روی داده

 به این مدارک متصل شوید که در این سایت Start  >Progrmas  >Martus ازاید، 

https://www.martus.org/downloads وجود می باشد.  شما می توانید به این سایت مراجعه کرده م

 .و از موجودیت نسخه های جدید زبان باخبر شوید

 نصب حذف - ۲.۲

<  Martus، Startی بدون پاک کردن بولتن یا حساب داده ها ،Windowsاز  Martusف برای حذ

Programs  >Martus  >Martus Uninstall به منوی شروعمیانبرهایی ر )اگ را انتخاب کنید 

(Start menu)  بر روی فایلرده ایدضافه کا ،) uninst.exe در داخل فهرستMartus/bin  دوبار کلیک

 :استفاده کنید Windows سیستم عامل Control Panelدر   Add/Remove Programsبخش کنید، یا از 

 را انتخاب کنید. Settings  >Control Panel)منوی شروع(  Start menuاز  -1

 .دو بار کلیک کنید Add/Remove Programs نمادروی  -2

  .ا انتخاب کنیدر Martusی از میان برنامه های کاربرد -3

 .پیروی کنید صفحهکلیک کنید، و  از دستورالعمل های روی  Add/Removeروی  -0

 

نصب کرده اید، شما می توانید به سادگی و بدون حذف کردن  Mac بر روی DMG ا فایلب Martusر اگ

 .را پاک کنید Martus (Martus.app) ، برنامه کاربردی Martus حساب داده ها و بولتن

 

 یا بر روی ها را داخل پوشه برنامهMartus  (Martus.app) یید اگر برنامه لطفا توجه داشته باش توجه:

Desktop ( کپی کرده اید، حین پاک کردنرایانهیا هر جای دیگر بر روی ) Martus این برنامه به طور ،

 .کامل حذف نخواهد شد و این می تواند یک تهدید امنیتی باشد

 

نصب کرده  Macسیستم عامل  بر روی ISO تفاده از فایلیا اگر با اس) Linux از Martus برای حذف

را حذف  ThirdPartyو فهرست Martus.jar را حذف کنید،  Martus ( بدون اینکه حساب داده و بولتناید

  .کنید

mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/downloads
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حذف  < ابزارها ،را حذف کنید کلیدیرا نگه دارید و بولتن ها و فایل  Martusاگر می خواهید برنامه 

حذف بولتن ها و اطالعات حساب . ۱) به قسمتتخاب کنید. برای اطالعات بیشتر، را ان اطالعاتی من

 .مراجعه کنید (کاربری

 

<  ابزارها را حذف کنید،Martus و همچنین برنامه  Martus اگر می خواهید بولتن های و داده های

ی همه ی  انتخاب کنید. این قابلیت اطالعات را از رو راMartus حذف همه اطالعات و همچنین 

به  ی استفاده شود. برای اطالعات بیشتر،رحذف می کند، و بایددر مواقع اضطرا رایانهحساب های 

 .مراجعه کنید (افزاربه همراه حذف نرم  Martus حذف تمامی داده های. ۲)قسمت 

 

 Martusحذف همه اطالعات و همچنین از فرمان Martusهای هنگامی که برای حذف پوشه 

ی مجدد آنها نسبت به حذف کردن بازیاب فایل هایی را حذف می کند کهMartusنید ،استفاده می ک

 با این حال،برای اینکه مطمئن شوید که همه ی اطالعاتاست. دستی پوشه ها بسیار سخت تر 

 Martusحذف شده است، پوشه  Martus (C:\Martus in Windows) و همه ی پوشه ها و فایل هایی

باقی  یکپی کرده اید را جستجو کنید.هر یک از این فایل ها (Mac OSیا  Linuxنصب )هنگام که را 

 .را خالی کنید "recycling bin" یا "trash" مانده را پاک کنید، و سپس

 

هابا دسترسی به هارد دیسک  کاردانرا می توان توسط  اند داده های کاربر که حذف شده توجه:

سخت تر می شود. عالوه  شانافتبازیا طوری حذف می کند که آن ها ر Martus بازیافت، اگرچه رایانه

قوی باشد ، و مخفی باقی بماند امن است زیرا همه ی داده های بولتن  رمز عبوربر این، تا زمانی که 

که به طور کامل داد های کاربر  وجود دارنددیسک های  تاسیساتی یک سری رمزگذاری شده است. 

 جلوگیری می کنند.زیافت هرگونه اطالعات بااز دطوری که نرا حذف می کن

 (Windows)ط قف Martusد نسخه جدیبه ارتقاء  - ۲.۳
ارتقاء یافته به  Martusاست، و  Martusبه صورت پیوسته در پی تقویت نرم افزار  Benetechشرکت 

 موجود می باشد. https://www.martus.org صورت دوره ای در سایت

 :،مراحل زیر را انجام دهیدWindows در برای به روز کردن نرم افزار  

 یک)با بروز کردن یا به طور منظم فایل های کامل را منتشر کردن( یا کنید بارگیرینسخه جدید را  - 1

CD تهیه کنید. نصب 

را داخل هارد  CD ک کنید یاکرده اید دو بار کلی بارگیریبرنامه نصب را اجرا کنید: بر روی فایلی که  - 2

قبال نصب شده  Martus دیسک قرار دهید. برنامه نصب به شما اطالع می دهد که نسخه قدیمی

 است.

دایرکتوری بر روی  Martus کلیک کنید. نسخه جدید (بله) "Yes"کلمه برای به روز رسانی بر روی  - 3

اطالعات ده ها، حاوی که نسخه قدیمی است نصب شده است. همه فایل های دا فهرست قبلی

 .سالم باقی می ماند و، و بولتن  ها  دست نخورده رمز عبور، کاربریحساب 

 

نسخه کامل منتشر شده نصب شود تا اینکه به صورت باید  Windows برای Martus 4.0 نسخه توجه:

 نیاز است.  Javaنسخه جدید  Martusنسخه برای نصب این زیرا  ،به روز کنید Javaبدون نصب برنامه را 

 

، دستور العمل  Linux یاMacintosh ل بر روی سیستم عام Martus برای به روزکردن نسخه جدید

برنامه فعلی  جدید را با Martus تا برنامه را دنبال کنید"نصب"(  ۱.۱در قسمت ) نصب و راه اندازی

Martus که در حال حاظر موجود است جایگزین کنید. 

https://www.martus.org/
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 Martusه فایل برنام ارتقاء - ۲.۴
، و Martus است. برای دریافت آخرین نسخه Martusمچنان در پی تقویت برنامه ه Benetechشرکت 

 از دستورالعمل درج شده در وب سایت SHA-1 sum شده با استفاده از برنامه بارگیریتایید نرم افزار 

https://www.martus.org ید.دیدن کن 

 

نصب و " ۱.۱قسمت )که در  می شونددر قالب نصب کننده انجام  Martus بیشتر به روز رسانی های

  Benetech استاندارد نباشد، شرکتدر آینده این روش  اگر ( توضیح داده شده است. "راه اندازی

فایل که به  را توزیع کند. شما نباید به صحت هر  Martus.jar ممکن است فقط نسخه به روز شده فایل

تایید کنید. به  از طریق پیروی مراحل، آن را طور جداگانه به شما ارسال شده اعتماد کنید، تا زمانی که

 د.دیگر که از راه های دیگری برای شما ارائه میشود اعتماد نکنی بررسی هیچ روش

 العمل های داخل فایلاستفاده کنید ، و از دستور Martus معتبر CD فقط ازبرنامه های تایید کننده روی

readme_verify.txt  که در CD  کنید.یافت می شود استفاده 

 حساب کاربری تنظیم - ۲.۵

استفاده کنید، شما باید یک حساب برای خودتان ایجاد کنید واطالعات تماس خود Martusقبل از اینکه از

اشته باشند که اولین حساب وجود د رایانهد بر روی یک نرا تنطیم کنید. حساب های چندگانه می توان

قرار می Martusقرار دارد و حساب های دیگر در داخل زیر شاخه فهرستMartusکاربر داخل فهرست

 .گیرند

 

کاربری ایجاد می  رمز عبورو  شناسه عبورهنگامی که حساب خود را راه اندازی می کنید، شما یک 

فراموش  رارمز عبورو  شناسه عبورپارید. اگر را استفاده کنید که بتوانید به خاطر بس یعبوررمزکنید. 

دسترسی پیدا کنید. عالوه بر این، در حفظ Martusبه هیچ یک از بولتن ها ی نخواهید بودکردید، قادر 

شما دسترسی به همه ی بولتن ها یی که  رمز عبوراحتیاط کنید. رمز عبور نگه داشتن محرمانه

و به شما اجازه می دهد یک بولتن جدید ایجاد کنید. هیچ ایجاد کرده اید را فراهم می کند Martusدر

 هانفرستید، یا از طریق تلفن به کسی نگویید چون اینبه کسی خود را از طریق ایمیل  عبور زرموقت 

 نیستند. یروش های ارتباطی امن

 

ک کلی Martusسیستم بولتن حقوق بشر در کادر گفتگوی  تأییدرا اجرا کنید. روی  Martusبرنامه  -1

 کنید.

 برای وارد شدن به Martus رد Windows ه پروسStart  >Programs  >Martus  کنید یا را طی

، همچنین می توانید وبار کلیک کنیدد Martusدایرکتوری در دسکتاپ یا  Martusمیانبر  روی

Start  >Run :را انتخاب کنید و سپس نوشتار زیر را تایپ نمایید 
 

C:\Martus\bin\javaw.exe -jar C:\Martus\martus.jar 
 

  راه اندازیMartus  بر روی دستگاهMac OS : در صورتی که شما توسط یکDMG  توصیه (

( از  Martus.app) فایل  دو بار کلیک کنید. Martusشده ( نصب کرده اید، روی آیکون برنامه 

عات بیشتر "نصب" برای اطال ۱.۱را در فهرست  Macجایی که آنرا تکثیر کرده اید. بخش 

 مطالعه نمایید.

  برای اجرایMartus در محیطLinux  (لینوکس) اسکریپتی را که ایجاد کرده این اجرا کنید یا ،

 این دستور را وارد نمایید:

 java -jar <Martus program directory>/martus.jar 
 

 لعه کنید.مطا"نصب"  ۱.۱ بخش را در (لینوکس)  Linuxمربوط به بخشبرای اطالعات بیشتر 

 

https://www.martus.org/
https://www.martus.org/
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شروع  Martusورود به سیستم دیگری در رایانه شما وجود نداشته باشد،  Martusحساب اگر  -2

خواهد شد و شما را برای ایجاد حساب هدایت می کند، اگر از قبل حساب های دیگری در رایانه 

  Martusورود به سیستم در کادر گفتگوی  حساب جدیدشما وجود داشته باشند، روی برگه 

 شروع شود. Martusورود به سیستم ک کنید تا کلی
 

  

 

 ایجاد حساب کاربری -1

یک نام کاربری و رمز عبور وارد کنید. برای اطالعات بیشتر درباره ایجاد رمز عبور ایمن،  - الف

 را مشاهده کنید. "انتخاب رمز عبور ۱.۱"بخش 
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 تأیید نمایید. را انتخاب کنید و نام کاربری و رمز عبور تان را  ادامه  - ب

را وارد کنید که هر بولتن ایجاد شده توسط شما را برچسب  سازمانیو  نویسنده: اختیاری - پ

 گذاری می کند.
 

 
 

به صورت خودکار در هر بولتنی که ایجاد می کنید، نمایان می سازمان و  نویسندهاطالعات 

 شوند؛ اگر چه می توانید در صورت تمایل آنها را ویرایش کنید.

 

، نامتان یا نام سازمانتان را به عنوان منبع اطالعات در بولتن هایی که ارسال نویسندهبرای 

 می کنید، وارد کنید.

 

در صورت انتخاب عمومی شدن یک یا چند بولتن خود )مثال از طریق موتور جستجوی  

Martus که وارد می کنید، عمومی  سازمانیو  نویسنده(، ممکن است اطالعات تماس با

شود. همه فیلدها اختیاری هستند یا اگر نمی خواهید نامتان به صورت عمومی در 

دسترس قرار بگیرد، می توانید از نام مستعار استفاده کنید یا فقط اطالعات سازمانتان را 

 ارائه دهید.

 

را انتخاب اطالعات تماس  >گزینه ها اگر بعداً به تغییر اطالعات تماس نیاز پیدا کردید، 

 کنید.
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 تنظیمات -2

را پنهان کنید، این تنظیم را  Martusاگر می خواهید اتصالتان به سرور  – Torاستفاده از  - الف

در مکان شما مسدود شده باشند، این  Martusروشن نمایید. همچنین اگر سرورهای 

 کمک کند. Martusتنظیم می تواند به دسترسی به سرورهای 

ی که مایلید ماه، روز و سال را در آن مشاهده کنید، انتخاب ترتیب –والی قالب تاریخ  - ب

 نمایید.

 نحوه جدا شدن عناصر تاریخ از یکدیگر را انتخاب کنید. – جداکننده تاریخ  - پ
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 تنظیم سرور -3

متصل می کند، بدون  Martusشما را به سرور پشتیبان استفاده از سرور پیش فرض  - الف

 دستی وارد کنید. اینکه نیاز باشد اطالعات را
 

 
 

کد ، سرور IPآدرس به شما امکان می دهد با وارد کردن دستی تنظیم پیشرفته سرور  - ب

 به سرور متصل شوید.کلمه جادویی و عمومی 
 

 
 

تنظیم سرور در خود در زمان دیگری،  Martusبرای اتصال به یک سرور از طریق حساب  - پ

 را انتخاب کنید.  زمانی دیگر

 



 25                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 نمخاطبا -4

افزودن مخاطب... برای حساب را وارد کنید و  دسترسی رمزبرای افزودن نام حسابتان،  - الف

 را انتخاب نمایید.
 

   

شان در این  دسترسی کد، می توان مخاطبین را از طریق دریافت رمز و کدتانبا انتخاب 

اهنما < رو انتخاب  Martusصفحه پیدا کرد یا بعداً با وارد شدن به سیستم حساب های 

 این کار انجام شود.مشاهده اطالعات حساب من 

 

یعدًا همراه با رمز دسترسی مخاطب یا انتخاب گزینه  عمومی کدسپس می توانید با مرور  - ب

 این کار را در زمان دیگری انجام دهید. تأیید می شود

طب، برای مخا تأیید شدهاز ستون  هم اکنون تأیید شودهمچنین می توانید با انتخاب 

 بعد از افزودن مخاطب به حسابتان، مخاطب را تأیید کنید.
 

 
  

 آن مخاطب انتخاب کنید. حذفرا در ستون  Xبرای حذف یک مخاطب،   - پ
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 وارد کردن فرم ها  - 5

 را انتخاب کنید. عمومیعمومی از الگوها،  Martusبرای وارد کردن  - الف
 

 
 

را انتخاب  دانلود سفارشی، Martusاربر دیگر برای وارد کردن فرم ها از یک مخاطب یا ک - ب

 کنید.

به شما امکان می دهد از میان مخاطبینی انتخاب کنید که دانلود از مخاطبین من  - 1

 مایلید الگوها را از آنها وارد نمایید.
 

 
 

به شما امکان می دهد الگوها را از یک حساب  Martusدانلود از کاربر دیگر  - 2

Martus اضافه نکرده اید )مثال یک مربی( و از طریق وارد کردن  که به عنوان مخاطب

 رمز دسترسی آن حساب، وارد کنید.

 

 پشتیبان گیری کلید - 6

 خود: Martusبرای ایجاد یک کپی رمزگذاری شده از کلید 

 ( را در درایو رسانه جداشدنی تان قرار دهید.CDیا  USBیک دیسک خالی )مانند  -أاف 

 را انتخاب کنید. ذاری شدهایجاد فایل واحد رمزگ  -ب 
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به مکانی که می خواهید کلیدتان را ذخیره  پشتیبان گیری از فایل کلیددر کادر گفتگوی  -پ 

( یا درایو CDیا  UBSکنید، بروید. توصیه می کنیم روی دستگاه رسانه جداشدنی )مانند 

 شبکه تان این کار را انجام دهید تا فایل در رایانه شما ذخیره نشود.

به فایل کلید پشتیبان یک نام متمایز بدهید به ویژه اگر بیش از یک حساب در رایانه  -ت 

 استفاده می شود.
 

 
 

فایل کلید پشتیبان را در مکانی که مشخص کردید، کپی  Martusکلیک کنید،  ذخیرهروی   -ث 

 می کند و پیامی با این مضمون که فایل کلید رمزگذاری شده ایجاد شده است، نمایان

 می شود.
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در یک رسانه جداشدنی ذخیره کرده اید، آن را در مکان امنی نگه داری کنید که احتمال  -ج 

آسیب دیدن آن توسط آب و هوا، حشرات یا سایر عوامل وجود نداشته باشد. رمز عبورتان 

را روی دیسک ننویسید یا آن را به صورت الکترونیکی روی دیسک ذخیره نکنید. بدون نام 

بری و رمز عبور شما هیچ کس نمی تواند از کلیدی که پشتیبان گیری کرده اید برای یک کار

 فایل واحد استفاده کند.

 

 نهایی کردن حساب -7

(، زبانی را که می خواهید برنامه با آن اجرا Martus)برنامه نصب  Martusویزارد قبل از خروج از 

 ، انتخاب کنید.انتخاب یک زبانشود، از منوی کشویی 
 

 
 

 ورود به سیستم حساب شما -8

خود را در  رمز عبورو  نام کاربریرا اجرا کردید، جهت دسترسی به حسابتان،  Martusدفعه بعد که 

 وارد کنید.Martus ورود به کادر گفتگوی 
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اگر ترجیح می دهید که رمز عبورتان را با استفاده از صفحه کلید رایانه تایپ کنید،روی گزینه  توجه:

)تغییر برای استفاده از صفحه کلید معمولی( کلیک کنید. اگر رمز  ت به صفحه کلید عادیبازگش

عبورتان را به جای استفاده از صفحه کلید روی صفحه با صفحه کلید رایانه تایپ کنید، ممکن است 

ایمنی رمز عبورتان کاهش یابد. چرا که ممکن است یک فرد تایید نشده بد افزاری را برای ثبت 

ف وارد شده توسط صفحه کلید رایانه شما را ثبت نماید. ما توصیه میکنیم در صورتی که از حرو

به جای  Alt + NumberPadصفحه کلید عادی برای وارد کردن استفاده میکنید، از روش جدید 

 استفاده کنید. (non-asciiغیراسکی ) کاراکتر های

 

از شما خواسته می شود از  را می بندید، Martusوقتی بعد از ایجاد حساب کاربری برنامه  توجه:

کلید نسخه پشتیبان گیری کنید )اگر قبالً این کار را نکرده باشید( و/یا فایل کلیدتان را روی دسک 

چندگانه پشتیبان گیری کنید. اگر رایانه شما برای کارهای مختلف استفاده می شود یا به سرقت 

تا بتوانید به داده بولتن شخصی خود از سرور بر روی یک  رفته است، شما به فایل اصلی نیاز دارید

از شما می خواهد هر بار که این نرم افزار را شروع Martusدسترسی پیدا کنید. برنامه  رایانه دیگر

می کنید تا وقتی آن را انجام دهید یک نسخه پشتیبان از فایل کلیدی تهیه کنید. برای اطالعات 

( مراجعه کنید یا یک حساب مرکزی "پشتیبان از کلید کاربری خود تهیه" ۶.۱بیشتر،  به قسمت)

 برای بازیابی بولتن های خود داشته باشید.

 نتخاب رمز عبورا - ۲.۴
آن را ظت کنید، باید از رمز عبوری استفاده کنید که نمی توان به راحتی فامحبرای اینکه از داده هایتان 

عبور که بتوانید با خیال راحت از آن استفاده کنید و  برای داشتن یک رمز حدس زد و یا کشف کرد.

از دستور المعل های زیراستفاده کنید. شما تنها کسی هستید  همیشه آن را به خاطر داشته باشید

که رمز عبور خود را می دانید و اگر رمز عبور خود را فراموش کنید، ممکن است دیگر قادر به دسترسی 

 ۶.۱ پشتیبان از اطالعات حساب خودچندگانه د )مگر اینکه یک نسخه خود نباشیMartusبه داده های

 داشته باشید.( دکنرا بازیابی  شماد بولتن های بتوانکه مخاطب و یا یک پشتیبانگیری از کلید خود" "

 نکنید استفاده خود نام کاربری از. 

 نکنید استفاده لغت فرهنگ از از کلمه ای. 

  (کاراکتر ضروری است 8کاراکتر استفاده کنید. )استفاده از  15برای حداکثر ایمنی از حداقل. 

 (٪$# !کنید ) مانند استفاده خاص کاراکترهاییا  اعدادو الفبا حروف ازترکیب 

  استفاده کوچک وحروف بزرگ حروف ازترکیباگر از کاراکترهای حساس زبانی استفاده میکنید 

  .کنید

 جدا از نصب  امنی جای در آنرا بنویسید، جایی را خود رمزعبور است اگرالزمMartus دارید نگه 

 باشید داشته یاد دارید. )به نگه امنی جای در آنرا و آورید وجود به خودتان برای یادآوریعبارت  یک 

 عبور رمز میکند تالش کسیکهبرای  میتوانددر حافظه دستگاهتان ثبت شود،  شما یادآورعبارت  اگر

 .(دیک سرنخ مهیا کن کند کشف را شما

 معنی که کنید استفاده )ازحرفهایی باشید داشته یاد به بتوانید که کنید استفاده یازرمزعبور 

 ( .دارند شما برای خاصی

 بدهید توسعه ای ساده روش جدید عبور رمز کلمه کردن انتخاب برای. 

 تربیش اطالعات برای. کنید عوض را خود عبور رمز افتاده خطر به شما حساب میکنید احساس اگر 

 .کنیدمراجعه  ("تغییر شناسه عبور و رمز عبور" ۶.۲)به قسمت

 ییبولتن ها  به دستیابی برای راهی ،هیچاید کرده فراموش را خود شناسه عبور و عبور رمز اگر 

 نسخه یک شما اینکه مگرساخته اید نیست،  خود رایانه روی ای داده هر به یا و اید کرده ایجاد که

 را شما یبولتن ها  میتواند که باشید داشته مخاطب یک اینکه )یا باشید گرفته چندگانه پشتیبان

 .(بازیابی کند
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 راه اندازی یک سرور اتصال  - ۲.۷
به بولتن های خود دستیابی  ،و یا سرقت رایانهبرای اینکه مطمئن شوید در صورت از دست دادن 

سرور است که  رایانهیک  Martus بفرستید. سرور Martusپشتیبان سرور خواهید داشت، آن ها را به 

بولتن های رمز گذاری شده را قبول می کند، به صورت ایمن از آن ها نسخه پشتیبان تهیه می کند و 

 Martus از دست دادن اطالعات از آن ها در جاهای مختلف تکثیر می کند. سرور در برابر برای حفاظت

را به طور  Martus سرورهای Benetech.)شرکت توسط سازمان های غیرانتفاعی اداره می شود

است ارتباطی  Martus مستقیم اداره نمی کند(. اگر سازمان شما با یک سازمانی که میزبان سرور

ارسال دیدن کنید. سرور انلیستی از میزبان مشاهدهبرای  https://www.martus.orgندارد، از سایت 

با کسانی به اشتراک بگذارید که  به سرور همچنین این اجازه را به شما می دهد که آن ها را بولتن ها

. مطبوعات و دیگر اعضای عمومی ممکن حساب مخاطبیناجازه دسترسی داده اید از جمله به آنها 

 .سترسی داشته باشندد Martusوی موتور جستجاست به بولتن های عمومی شما از طریق 

وقتی آنها را  به طور خودکار از بولتن های پیش نویسMartusمتصل شده اید،  سرور یکاگرشما به 

با این حال، پیش نویس بولتن ها به عنوان  .نسخه پشتیبان برای سرور تهیه می کند ذخیره می کنید،

است، اگر به  یقابل دسترس مخاطبین، و فقط برای شما و شوند داده های خصوصی تلقی می

 .باشید ازه دسترسی دادهاج حساب مخاطب

 تلقی می شود بهنهایی یک بولتن وقتی یک بولتن را تکمیل و آن را داخل سرور ذخیره می کنید، 

طوری که آن را هرگز دوباره نمی توانید ویرایش کنید )هر چند شما میتوانید یک نسخه جدید از بولتن را 

ی عمومی در بولتن قابل دسترس است برای هر اطالعات دارید.( داده ها تغییرایجاد کنید اگر نیاز به 

دسترس  مخاطبین شما درداده های خصوصی فقط برای شما و  ؛کسی که به سرور دسترسی دارد

  .اجازه دسترسی داده اید حساب مخاطباست، اگر شما به 

 Martusدر ر را قبل از اینکه بتوانید بولتن ها را ارسال کنید یا آنها را از سرور بازیابی کنید ، باید سرو

 شناسایی کنید.

  :برای پیکربندی سرور
 را انتخاب کنید Martus سرور انتخاب<  سرور -1
 نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. -2
 انتخاب سرور -3

 سرور از استفادهبدون وارد کردن دستی اطالعات سرور،  Martusبرای استفاده از سرور  - الف
 را انتخاب کنید؛ یا فرض پیش

را در  کد عمومی سرورو  IPآدرس یا سرور دیگری،  Martusبرای تنظیم دستی سرور  - ب
 کلیک کنید. تأییدوارد کنید و روی  راه اندازی سرور پیشرفته بخش

  

 
 

شود، در صورتی که این قوانین با نیاز های شما  یک پیغام پیروی از قوانین سرور نمایان می -0
کلیک نمایید. در صورتی که این قوانین نیازهای شما را  پذیرشه مطابقت داشته باشد روی گزین

 کلیک کرده تا سرور دیگری را انتخاب نمایید.  ردروی گزینه  در بر نمیگیرد،

https://www.martus.org/
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در بخش بارگیری سرور  https://www.martus.orgمتن پیروی از قوانین سرور ها در آدرس  توجه:
Martus موجود میباشند. انتظارمیرود سرورهای سازگار ایمن باشند،سرورهایی که از دستورالعمل 

های قوانین سرور منحرف شده باشند، ممکن است از امنیت کمتری برخوردار باشند. در صورتی که 
ید از شما پیرامون اینکه آیا سروری نیاز های شما را براورده مینماید یا خیر پرسشی داشتید، میتوان

شخصی که در سازمان شما تصمیم گیرنده است سوال کرده و یا با آدرس پست الکترونیکی 
info@martus.org .تماس بگیرید 

 کادر گفتگو کلیک کنید که با این کار اتصال شما به سرور تأیید می شود.در  تأییدروی  -5

Martus ه سرور را ذخیره مینماید و شما نیاز به وارد کردن دوباره آنها را نخواهید اطالعات مربوط ب
داشت مگر در صورتی که برنامه را حذف کنید و دوباره نصب کنید.) یا بر روی یک رایانه دیگر ( یا اینکه 

 انتخاب کنید.  Martusمیخواهید سرور دیگری را برای ارسال بولتن های 

را انتخاب کنید  Martus سرور انتخاب<  سرور :این مسیر را دنبال کنید برای تغییر تنظیمات سرور،
اطالعات مربوط به سرور جدید را وارد  را انتخاب کنید یا استفاده از سرور پیش فرض و سپس

این مسیر را دنبال  یک سرور دیگر، اتصال بهبدون  Martusنمایید. برای حذف ارتباط خود با یک سرور 
 .Martus سرور فحذ<  سرورکنید: 

هر بار که شما آنرا اجرا کنید سعی خواهد  Martusزمانی که شما یک سرور را انتخاب کردید،  توجه:
کرد با سرور ارتباط برقرار نماید. سرور ممکن است اخبار یا اطالعات جدیدی را پیرامون وضعیت حساب 

 کاربری شما و یا دیگر اطالعات مهم را در اختیار شما قرار دهد.

 اولویت هاتنظیمات  - ۲.۸

همچنین می  شماتغییراتی ایجاد کنید. Martusدلخواه خود در فرمت زبان و تاریخ برای شما میتوانید 

 .کنیدحاصل اطمینان از خصوصی ماندن هر بولتنی که ایجاد کرده اید توانید 

را انتخاب  لویت هااو<  ها گزینهستفاده می شود ، ا Martusدر  کاربر توسطبرای تغییر زبانی که 

به Martus . نرم افزار کلیک کنید تأییدبر روی  انتخاب کنید و کشویی پس زبان را از منویس ، کنید

یا کسب در زبان های دیگر  Martusبرای مشاهده نسخه جدیدتر چندین زبان ترجمه شده است. 

 .دیدن کنید https://www.martus.orgاز سایت اطالعات در مورد ترجمه رابط کاربر به زبانهای دیگر 

 Martus عالوه بر این، یک بسته زبان ممکن است بر روی وب سایت

(https://www.martus.org/downloads )ه دسترس باشد؛ یک بسته زبان می تواند شامل نسخه ب در

 فایل،  سریعشروع به کار راهنمای ، راهنمای کاربر، Martusکالینت  روز شده ی ترجمه رابط کاربر

Readme  یک زبان خاص باشد در کمک و. 

 گزینه ها به تاریخ مورد استفاده در لیست بولتن ها و بولتن هایی که ایجاد کرده اید،قالب برای تغییر 

 انتخاب کنید وقالب تاریخ  کشویی رجیح می دهید ازمنویسپس قالبی را که ت، بروید اولویت ها< 

 .کلیک کنیدتأییدروی 

سپس نوع تقویمی را که ترجیح می دهید و  بروید ها اولویت<  ها گزینهبه نوع تقویم،  برای تغییر

 تأیید روی( و  ارسیفکنید ) برای مثال: میالدی، تایلندی، افغانی/ انتخاب  نوع تقویمازمنوی کشویی 

با می تواند  Martus، ایداز اینکه این گزینه موجود باشد بولتن ها را وارد کرده قبل اگر  ک کنید.لیک

 در بولتن های قدیمی رای به طور خودکارتاریخ هااولویت ها  صفحهاستفاده از گزینه های مربوطه در 

 .کند تبدیل به منظور نمایش در فرمت های تایلندی، افغانی/ پارسی

داده های برمه و می خواهید  به زبانی به غیر از زبان برمه ای هستید Martusی ال اجرااگر شما در ح

برای نمایش برمه و " رفته ها اولویت<  ها گزینهبه  کنید، یا مشاهده تایپای را در فضای بولتن خود 

می کنید،  برمه اجرازبان  هبا ر  Martusاگر .را انتخاب کنید "استفاده شود Zawgyiو ورودی از فونت 

 گزینه کنید، ومی استفاده  Zawgyi / متن بولتن از فونت فرض میشود شما برای وارد کردن داده ها

)اگر  شود نمایان( باید به طور خودکار "استفاده شود Zawgyiبرای نمایش برمه و ورودی از فونت ")

https://www.martus.org/
mailto:info@martus.org
mailto:info@martus.org
https://www.martus.org/
https://www.martus.org/downloads
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درباره شود(. برای اطالعات نکنید، رابط کاربر به درستی در برمه نمایش داده نمی  انتخابشما آن را 

 ( مراجعه کنید.۱۶شماره  متداول هایپرسش  .۱۱) بخشبه ، لطفا ای برمه به زباننمایش  صفحه

سپس  رفته و ها اولویت<  ها گزینهبه  اگر هرگز نمی خواهید داده های بولتن عمومی بسازید،

. تا زمانی که این لیک کنیدک دتأییروی و  برداریدرا  "جلوگیری از ایجاد بولتن های عمومی"عالمت 

و قادر نخواهید  ایجاد کرده اید خصوصی استMartusانتخاب نکنید ، هر بولتنی که شما در گزینه را لغو

 در بولتن های جدید لغو انتحاب کنید.را  "حفظ شوندهمه اطالعات خصوصی "بود گزینه 

و گزینه  بروید ها اولویت<  ها گزینهشوید به مطلع از وضعیت بازیابی بولتن ها خواهید  میاگر شما 

حدودا بعد از یک را انتخاب کنید.  "به صورت خودکار برای بولتن های جدید از مخاطبین بررسی شود"

نمایش( که می  صفحهساعت، یک پیام بر روی نوار وضعیت ظاهر می شود )گوشه سمت چپ پایین 

بولتن هایی برای  حیطهاگر . می باشد در حال بررسی برای بولتن های جدید مخاطب Martusد گوی

می در این لحظه نوار وضعیت پیام دیگری را نمایش خواهد داد که شما بازیابی وجود داشته باشد 

بازیابی بولتن  ۱.۶") شود. به قسمت نمایش بازیابی بار گذاری صفحهتوانید به منوی سرور بروید تا 

طفا توجه داشته باشید که انتخاب این گزینه می . لمراجعه کنید ("های ایجاد شده توسط مخاطبین

پس  ،، به خصوص اگر شما اینترنت کم سرعت داشته باشیدشودعملکرد سرور  کند شدنتواند باعث 

 است باید انتخاب شود.بولتن در حال ایجاد شما به طور فعال  مخاطباگر حساب های 

 ها گزینهبه  متصل هستید Martusهای هنگامی که به سرور Tor با استفاده از Martusی برای اجرا

با این کار ردیابی مسیر  را انتخاب کنید. "جاسازی شده Torاستفاده از "و گزینه  بروید ها اولویت< 

از  Martusدشوارتر می شود و می تواند به شما امکان دهد اگر سرور  Martusبولتن شما به سرور 

یابید، اما در عین حال ارسال بولتن را آهسته  مکان فعلی شما مسدود شده باشد، به آن دسترسی

مراجعه ( https://www.torproject.org)، به سایت   Torبرای اطالعات بیشتر در مورد تر می کند.

 رجوع کنید. ۱۱شماره  "متداولهای  پرسش. ۱۱"به قسمت کنیدیا 

 
 

 های پرسش. ۱۱"به قسمت Martus مورد دیگر تنظیمات مروبط به اجرای  برای اطالعات بیشتر در

 بنا به دالیل امنیتی قبل از چند دقیقه( Martusرجوع کنید. )به عنوان مثال توقف  ۱۱شماره  "متداول

https://www.torproject.org/
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 Martusفضای کار  - ۳
و  بازخواهد شد. این پنجره پوشه ها Martusفضای کاری  Martusوقتی شما وارد سیستم شدید، 

بولتن هایی را که بر روی سیستم شما دخیره هستند را نشان داده و همچنین پیش نمایش بولتن 

 های انتخابی.
 

 
 

لیست پوشه هایی که بولتنها طبقه بندی شده اند را نشان میدهد. به صورت  Martusدر سمت چپ، 

ما کارهای خاص دیگری را پیش فرض، در آنجا دو پوشه قرار دارد، اما پوشه های دیگر در زمانی که ش

 انجام میدهید ، ساخه خواهند شد. همچنین شما میتوانید پوشه های دلخواه خود را نیز ایجاد نمایید.

برای یک زمان  Martusباشد.زمانی که  Martusیک رایانه میتواند دارای چندین حساب کاربری 

یتی از شما خواسته خواهد شد تا مشخصی بدون استفاده بر روی سیتسم باز باشد، بنا به دالیل امن

 مجدد وارد سیستم شوید.
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 یک بولتنایجاد   - ۴
را  ایجاد بولتن جدید < فایلکلیک کنید یا اینکه  ایجاد گزینهجدید بر روی برای ساخت یک بولتن 

 بولتن وارد کنید. حیطهاطالعات را در  می شود.بولتن باز  کادر گفتگویانتخاب کنید. 

 

، و Martus منحصر به فرد استفاده شده توسط شناسایی )یک شماره بولتنسه شنابرای مشاهده 

مؤلف و کدهای  حسابنسخه بولتن، همینطور کد عمومی  سابقه، حمایت فنی ومدیران سرور(

 بولتن جزئیاتبر روی دکمه  عمومی حساب های مخاطب که اجازه دسترسی به این بولتن را دارند،

 .کلیک کنید

 دها در بولتنتکمیل فیل - ۴.۱

تایپ کنید، یامی توانید اطالعات را از بولتن  فیلدهاشما می توانید داده ها را به طور مستقیم داخل 

کلید  صفحه،از  پیستکنید. برای کپی و  پیستکپی و  فیلدهااین های موجود یا مدارک دیگر به داخل 

برای کپی کردن در  Ctrl+C :ه کنیدسیستم عامل استاندارد استفاد (Keyboard shortcuts) های میانبر

Windows  یاLinux، Command+C برای کپی کردن درMac OS ، Ctrl+V  کردن در  پیستبرای 

Windows یاLinux ،Command+V  کردن در برای پیستMac OS. کلید فرمان Command درMac 

OS  گاهی اوقات نیز به عنوان کلید اپل(Apple)   می توانید با راست کلیک معرفی شده است. یا شما

را  پیستکپی یا کلمه و بعد  Mac OSدر Control-clickا ، یLinuxیا Windows فیلدهاکردنبر روی 

 .ازمنوی متن انتخاب کنید
 

 

نمایش نسخه های پیشین  6.14برای نمایش نسخه های پیشین بولتن قسمت " – جزییات بولتن

 یک بولتن" را مشاهده کنید.

 

 .این گزینه را تیک بزنید تا همه ی بولتن را خصوصی کنید - صوصی حفظ شوندهمه اطالعات خ
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را انتخاب  اولویت ها<  گزینه ها، محتوای برخی از بولتن ها را عمومی کنیداگر می خواهید  توجه:

. وقتی این گزینه انتخاب شده باشد، گزینه را بردارید "جلوگیری از ایجاد بولتن های عمومی"کنید و 

 لغو انتخاب شود.نمی تواند در بولتن های جدید   اطالعات خصوصی حفظ شوندهمه 

لغو انتخاب برای اینکه همه اطالعات را عمومی کنید گزینه همه ی اطالعات را خصوصی نگه دارید را 

رفتن، خصوصی باقی می ماند(. وقتی همه ی بولتن گ)اطالعات در بخش خصوصی بدون در نظر  کنید

ظاهر می شود. وقتی  "اطالعات خصوصی"آیکون قفل بسته شده است و کلمه ها خصوصی است، 

ظاهر می شود. بخش های  "اطالعات عمومی"بولتن عمومی است ، آیکون قفل باز است و کلمات 

خصوصی حاشیه قرمز دارند. اگر می خواهید اطالعات موجود در این بولتن به طور عمومی از طریق 

نباید این گزینه را تیک بزنید. انتخاب کردن این گزینه فقط  ،رس قرار بگیرددر دست Martus موتور جستجو

بر روی اطالعات این بولتن تاثیر میگذارد؛ اگر اطالعات تماس خود را با بولتن دیگری به سرورفرستاده 

  .در دسترس عموم باشد Martus اید، اطالعات تماس شما ممکن است هنوز از طریق موتور جستجو

شده را در سرور ذخیره می کنید، هر اطالعات عمومی در بولتن  نهایینگامی که یک بولتن ه توجه:

 .ممکن است در آینده در دسترس هر کسی که درخواست کند از جمله محققان و مطبوعات قرار گیرد

ید برای توصیف رویداد استفاده می کنید. اگر زبانی را استفاده می کن که زبانی را انتخاب کنید زبان:

  .را انتخاب کنید یدیگر زبانکه در فهرست گنجانده نشده است، 

شما می توانید بولتن خود را به هر زبانی تایپ کنید، صرف نظر از اینکه چه زبانی برای رابط  توجه:

، منوها، و پیام ها دیالوگکاربر انتخاب شده است. زبان رابط کاربر تعیین می کند چه زبانی برای جعبه 

برای برقراری ارتباط مطالب بولتن ها  که استفاده شود؛ بولتن زبان ، زبانی است Martus فزارادر نرم 

 .استفاده می شود

از زبان ها برای پروژه خاص خود استفاده کنید ،  تر اگر شما می خواهید یک لیست کوتاه توجه:

 ۱۶.۱"ه قسمت )یک لیست سفارشی برای این کار درست کنید. برای اطالعات بیشتر ب میتوانید

 ( مراجعه کنید."ی بولتنفیلدهاسفارشی کردن 

اما شما می توانید آن را تغییر  ،از داخل اطالعات تماس شما در اینجا ظاهر میشود مولفنام  :مولف

 دهید. 

اما شما می توانید آن را تغییر  ،از داخل اطالعات تماس شما اینجا ظاهر میشود سازماننام  سازمان:

 .دهید

برای شناسایی را برای بولتن یک عنوان تایپ کنید. عنوان باید بازدید از فهرست بولتن ها  :عنوان

 .افراد آسان کند، اما باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا در یک خط جا شودبولتن توسط ماهیت 

طقه، کشور، منالزم باشد  رویداد، ممکن است نوعمحل رویداد را وارد کنید. با توجه به  :موقعیت

منطقی به نظر  وارد کردن مکان در یک مورد خاص اگر .شهرستان، و یا مکان های دیگر را وارد کنید

 .نمی رسد ، جای آن را خالی بگذارید

دیگر کلمات مرتبط، با توجه به انمالی که در بولتن شرح داده اید، کلمات مترادف ،  واژه های کلیدی:

 .کنید. این امر مخصوصا برای جستجو مفیداستتایپ اگر الزم می دانید را متناوب و 

نا " سال را Martusگزارش می کنید را وارد کنید. به طور پیش فرض، : تاریخ روادیدی که تاریخ رویداد

نا  همان می توانید تاریخ را در مورد زمان رخداد یک رویداد مطمئن نیستید نمایش می دهد. اگر "معلوم

اد در طی یک دوره از زمان رخ داده است، یا اگر شما نمی دانید دقیقا چه . اگر این رویدرها کنیدمعلوم 

رویداد را وارد  پایانو تاریخ آغازروزی این رویداد رخ داده است، بر روی بازده تاریخ کلیک کنید، و سپس 
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می تواند از طریق سیستم  Martus کنید. شما میتوانید هر سالی را تا سال جاری انتخاب کنید، که

 .مل شما بخواندعا
 

 
 

تاریخ جاری را از  Martusبررسی کنید که این بنا به  تاریخ جاری تنظیم شده است.  :تاریخ ایجاد

یانه میخواند. در صورتی که سیستم عامل رایانه شما دارای تاریخ اشتباهی اطریق سیستم عامل ر

اده شده است نیز اشتباه خواهد استف فیلدهاباشد، تاریخ هایی که برای ویرایش و ایجاد بولتن ها و 

 بود. شما قادر به ویرایش این بخش نخواهید بود.

 خالصه ای در مورد رویداد بنویسید.: خالصه

 اطالعات دیگر پیرامون این رویداد را وارد نمایید.: جزئیات

 پیوست افزودنبرای افزودن فایل های تصویری یا دیگر فایل ها به یک بولتن، بر روی  :پیوست ها

انتخاب نمایید. شما همچنین میتوانید فایل  را کلیک کرده و سپس فایلی را که میخواهید پیوست کنید

( فایل های پیوست شده در بخش dragرا از رایانه خود به حیطه ی افزودن فایل پیوست بکشید )

ه بولتن های شما بر روی سرور دسترسی داشت اطالعات عمومیعمومی برای تمامی کسانی که به 

باشند، قابل دسترس خواهد بود. )بولتن های دارای تعداد زیاد فایل های پیوست، یا با حجم باال زمان 

بیشتری را برای ذخیره کردن به عنوان یک پیش نویس، ارسال به سرور، بازیابی از سرور و یا جابجایی 

شخصی که در حال مطالعه برای دیدن یک فایل پیوست،  )به یا از میز کار رایانه ، نیاز خواهد داشت.

بولتن میباشد، نیاز به نصب نرم افزار های مورد نیاز که قادر به نمایش نوع فایل پیوست شده هستند، 

 خواهد داشت. 

 

در صورتی که میخواهید فایل های پیوست شده شما تنها توسط افرادی که اجازه   پیشنهاد:

را در بخش  پیوستند، دیده شود، فایل های بولتن های شما را دارا هست خصوصی اطالعاتمشاهده 

در بخش  پیوست افزودنخصوصی بولتن افزوده و یا فایل های پیوست را کشیده و در حیطه 

 خصوصی قرار دهید.

میتوانید فایل های پیوست را ببینید. در صورتی که فایل  "مشاهده" دکمهشما با استفاده از  توجه:

یا یک فایل اسکن شده است( با فرمت های مختلفی پیوست یک عکس )یک فایل تصویری  و 

( تصویر در درون خود بولتن نمایش داده خواهد شد. ) به تصویر مثال زیر توجه jpg, png, gif)همچون 

و درون برنامه هایی که شما تعریف کرده اید برای  Martrusنمایید ( دیگر فایل های پیوست در خارج از 

 مایش داده خواهند شد. باز کردن فرمت های مختلف، ن
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 : هر گرونه اصالعات بیشتری را که میخواهید داشته باشید را وارد کنید، اطالعاتی که نمیخصوصی

خواهید در دسترس عموم قرار داشته باشند. داده های وارد شده در بخش خصوصی، همیشه 

شر شده باشد. بخش خصوصی باقی خواهند ماند حتی اگر بولتن به تنهایی به صورت عمومی منت

خصوصی دارای یک نوار قرمز رنگ میباشد. برای افزودن یک فایل پیوست که تنها توسط افرادی قابل 

 پیوست افزودنبولتن شما را دارند، روی  خصوصی اطالعاتمشاهده خواهد بود که مجوز دیدن 

ت در بخش خصوصی رها کلیک نمایید یا فایل پیوست مورد نظر را کشیده و در حیطه افزودن فایل پیوس

 نمایید. 
 

 
 

 نباشید.  Martusممکن است شما قادر به کشیدن فایل های پیوست به درون   Linuxدر محیط  توجه:

که میخواهید به اطالعات خصوصی و عمومی بولتن شما  حساب )های( مخاطبی: مخاطبین

به  حساب های مخاطبنحوه  دسترسی داشته باشند را انتخاب نمایید. برای اطالعات بیشتر پیرامون

 را مطالعه نمایید.  مخاطبینی داده های خصوصی شما با ربه اشتراک گذا ۶.۱بخش 

 

 کردن بولتن هایتان سفارشی-  ۴.۲

 راه های زیادی برای سفارشی کردن بولتن های شما وجود دارد.
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نید، می توانید یک بولتن های خود استفاده می ک جزئیات مشابه در قسمتاطالعات اگر معموال از 

بسازید. برای اطالعات بیشتر در  ایجاد فرمتیا از  اطالعات قالب برای صرفه جویی در زمان وارد کردن

 مراجعه کنید. (جزئیاتاستفاده از یک قالب در زمینه ی  ۱۶.۱)این مورد به قسمت 

 

. چنانچه، اگر شما مایل ابنداستاندارد بولتن ها را با نیاز خود هم جهت می ی حیطه Martusاکثر کاربران 

را بسازید. ی متفاوتی فیلدهاهستید، می توانید  Martusاستاندارد  حیطهفراتر از  به ایجاد حیطه ای

قابلیت به شما اجازه می دهد بولتن وارد کنید، این  هرمی خواهید در  رااگر تیپ مشخصی از داده ها 

. برای اطالعات بیشتر در اندارد ساختاربندی کنیدتا داده های خود را به صورت متفاوتی از شکل است

 (استفاده از قالبهای سفارشی ۱۶.۱)و  (سفارشی کردن زمینه بولتن ۱۶.۱)این مورد به قسمت 

 رجوع کنید.

 

هستید )در حین ویرایش یا حالت پیش  Martusاگر مایل به سفارشی کردن نمایش بولتن ها در 

برای مثال: مخفی کردن/آشکار کردن زمینه های طوالنی( که در نمایش(، گزینه های متفاوتی دارید )

 بیشتر با آن آشنا می شوید. (سفارشی کردن نمایش بولتن های شما ۱۶.۱)قسمت 

 بررسی دیکته صحیح متن در بولتن های شما - ۴.۳

کته وارد کردن داده های شما در بولتن، به صورت اتوماتیک دی یا در حین ویرایش Martusنرم افزار 

اهده با خطی قرمز زیر آنها مشکلمات در متن شما را بررسی می کند و شما می توانید کلمات غلط را 

بررسی دیکته کلمات باز خواهد مربوط به بکنید، یک پنجره  راست کلیککنید. اگر بر روی کلمه ی غلط 

منوی پنجره  گزینه نزدیک به چیزی که شاید منظورتان باشد، پیشنهاد می کند.شد که تعدادی 

" دارد که )پیشنهاد می کنیم برای تمامی افزودن به پوشه کاربربررسی دیکته گزینه ای تحت عنوان "

کلمات خاص مربوط به پروژه مانند نام مکان ها یا سازمان ها که شاید به صورت مکرر از آن در بولتن 

یک فرهنگ لغات منحصر بر  Martusرا به این منو اضافه کنید(. هر حساب  می شوددیگراستفاده  یها

 روی سیستم کاربر دارد تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار بگیرد.
 

 
 

 توجه:

 غلطیاب از همه کلماتی شامل حروف بزرگ و یا اعداد باشند، چشم پوشی خواهد کرد. -1

عات . ) مثل اطالشددر این نسخه از غلطیاب هیچگونه از کلمات بیرون از بولتن ها بررسی نخواهد  -2

 و یا اسامی پوشه ها (مخاطب مربوط به  برچسب هایتماس، 

غلطیاب تنها زمانی که بولتن در حالت ویرایش است اشتباهات را نمایش خواهد داد و در صورتی  -3

 که بولتن در حالت نمایش باشد عمل نخواهد کرد.

ه و غلط در این نسخه، برای کلماتی که داخل شبکه فیلدهای متنی هستند و دارای  اشتبا -0

شما باید اول بر روی آن کلیک سمت چپ بکنید )همچون زمانی که میخواهید آنرا  امالیی هستند،

 ویرایش کنید( قبل از راست کلیک کردن برای دیدن پیشنهادات غلط یاب و یا افزودن به پوشه کاربر.

برای بولتن خود را در این نسخه ، غلط یاب فقط برای زبان انگلیسی فعال میباشد. )زبان استاندارد  -5

 تنظیم کنید(
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 گزینه هافزودن لغات به غلط یاب میباشید. برای این کار به بخش اشما همچنین قادر به مشاهده و 

مراجعه نمایید. در صورتی که شما اشتباها لغتی را اضافه کردید و تصمیم به حذف آن  امال بررسی< 

 هید.دارید، در اینجا شما میتوانید اینکار را انجام د
 

 
 

 را انتخاب کنید، کلمات به ترتیب حروف الفبا ذخیره خواهند شد. تاییدزمانی که شما گزینه  توجه:
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 ذخیره و اصالح بولتن - ۵
،  sutraMیا پیش نویس ذخیره کرد. در نرم افزار  مهر و موم شدهبولتن ایجاد شده را می توان به صورت 

ذخیره شده باشد قابل تغییر نیست و می بایست برای  مهر و موم شدهدرصورتی که بولتن به صورت 

هرگونه تغییری یک بولتن جدید ایجاد کرد. این نرم افزار برای حفظ اطالعات ، یک نسخه پشتیبان از 

ذخیره می کند و امکان اصالح را به کاربران می دهد تا زمانی  surtaM sattatپیش نویس یک بولتن در 

شود. به صورت کلی ، نسخه پیش نویس امینیت کافی برای  یرهذخمهر و موم شدهکه به صورت 

پیش  یبولتن ها امکان حذف شدن ذخیره شده ، مهر و موم شدهنگهداری بولتن ها را ندارند. برعکس 

امکان تغییرمتن  surtaMنویس زیاد است. عالوه براین، درصورت دسترسی افراد ناشناس به برنامه  

 .یز وجود داردنبولتن و یا ازبین بردن آن 

 بولتن مهر و موم شدهنسخه ذخیره  - ۵.۱

مهر و بعد از تکمیل یک بولتن ـ زمانی که دیگرنیازی به تغییرجزئیات نیست ـ آن را می توان به عنوان 

، آن بولتن توسط کاربر یا هرفرد  مهر و موم شدهذخیره کرد. بعد از ذخیره شدن به عنوان  موم شده

دسترسی خواهد داشت، قابل تغییر نیست. تنها راه اصالح و یا تغییر اطالعات  دیگری که به نرم افزار

به  Martusیک بولتن ذخیره شده ، ایجاد یک بولتن جدید است. نرم افزار  یک نسخه مهر و موم شدهدر 

به ذخیره شده را ، درصورت وصل بودن به شبکه اینترنت  نسخه مهر و موم شدهصورت اتوماتیک 

یف شده ارسال می کند. برای ذخیره سازی بولتن پیامی مبنی بر هوشیارسازی کاربر سرورهای تعر

آمادگی خود را  بله جهت غیرقابل تغییر بودن اطالعات ظاهر می شود که با کلیک کردن بر روی کلمه

 برای نهایی سازی اطالعات بولتن اعالم می کنید.

صورت عمومی و مشترک ذخیره شده باشد و  بولتن به نسخه مهر و موم شدها در ه اگر داده توجه:

اطالعات پرسنلی شما در سرور نرم افزار موجود باشد ، این اطالعات قابل دستیابی و انتشار در موتور 

مراجعه  ( بازکردن حساب کاربری ۱.۱قسمت )می باشد. برای اطالعات بیشتر به  sutraMجستجو 

 کنید.

نمایان می شود. در  مهر و موم شدهبا عنوان  ره شدهبولتن های ذخیبولتن ذخیره شده در پوشه 

 دیده می شود. "بله" کلمهرصورت ارسال موفق به سرور ستون ارسالی ها د

ارسالی دروضعیت ستون بله به یک سرور، امکان تاخیردر دیدن عنوان  sutraMدر صورت اتصال  توجه:

.وجود دارد ها  

و یا به سرورتعریف شده توسط کاربر ، بولتن طراحی به شبکه اینترنت  رایانهدرصورت متصل نبودن 

به کاربر اعالم می  "خیر"عنوان می شود و در ستون ارسالی ها با عنوان  شده با عنوان ارسال نشده

گردد؛ تا زمانی که اتصال به اینترنت یا سرورتعریف شده ، برقرار گردد. اگر تعریفی برای سرور درنظر 

به شبکه اینترنت و به  رایانهالی ها خالی خواهد ماند. به محض اتصال گرفته نشده باشد، ستون ارس

، بولتن های ایجاد شده ارسال خواهد شد. اگر بولتن های ارسال  sutraMسرور معتبر تعریف شده در 

نشده ای در سیستم موجود باشد ، قبل از بستن برنامه نرم افزار پیغامی مبنی بر ارسال نشدن 

 .داده می شودبه کاربر بولتن ها به سرور 

فرستادن بولتن  ۶.۱به قسمت )به شبکه اینترنت  رایانهدر صورت متصل نبودن برای اطالعات بیشتر

 شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر( مراجعه کنید.

ی از کاربر دیگری را مشاهده می کنید ستون بولتن های ارسالی خالی می باشد، ناگر بولت توجه:

 یابی بولتن مخاطب از این سرور را مجاز کرده باشید.بازمگر اینکه 
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 ذخیره نسخه پیش نویس یک بولتن - ۵.۲

نسخه نسخه پیش نویس یک بولتن برای اضافه کردن اطالعات یا تغییر دادن آن قبل از ذخیره سازی 

 می باشد. مهر و موم شده

د.  بولتن ایجاد شده به کلیک کنی نویس پیش ذخیره برای ذخیره نسخه پیش نویس بر روی  گزینه

انتقال پیدا می کند. برای باز کردن مجدد نسخه  پیش نویس باعنوان شده ذخیره های بولتنپوشه 

را باز کرده و روی بولتنی که مورد نظر است دو بار  شده ذخیره های بولتنپیش نویس بولتن پوشه 

آن را  ذخیره کنید ، در این صورت کلیک کنید. اگر تغییراتی در نسخه پیش نویس  انجام گرفت مجددا 

 دیگر راهی برای بازگشت به اطالعات اولیه در نسخه پیش نویس نخواهد بود.

پاک شود و یا در صورت آسیب دیدن غیرقابل دسترسی باشد، نرم  رایانهدر صورت اینکه بولتن شما در 

س را به سرور می به عنوان نسخه پشتیبان یک نسخه کپی از هر بولتن پیش نوی sutraMافزار 

فرستادن بولتن شما به سرور توسط  ۶.۱قسمت )شما به اینترنت وصل نیست به  رایانه) اگر  فرستد.

زمانی که تغییر و یا اضافه کردن مطالب به بولتن در نسخه پیش حساب کاربری دیگر( مراجعه کنید. 

ولیه نسخه پیش نویس نویس صورت گرفت، با ذخیره کردن اطالعات امکان دسترسی به اطالعات ا

بواتن نسخه پیش نویس  .نیست و اطالعات وارد شده جایگزین اطالعات و داده های قبلی شده است

به عنوان اطالعات شخصی می باشد حتی اگر به عنوان اطالعات شخصی در  های پیش نویس

 تنظیمات نرم افزار توسط کاربر تعریف نشده باشد.

 رایانهباشد، شما نمی توانید به نسخه پیش نویس خود در  رایانهند اگر پرفایل ایجاد شده شما در چ 

های دیگر دسترسی داشته باشید؛ مگر این که نسخه های پیش نویس را در سرور تعریف شده خود 

ذخیره کرده باشید. اگرنسخه بولتن پیش نویس را در سیستم دیگری بازکنید و تغییراتی را در نسخه 

 رایانهر سرور ذخیره شده باشد، دیگر با نسخه پیش نویس بولتن شما در پیش نویس انجام دهید ود

شخصیتان همخوانی ندارد زیرا آخرین تغییرات در نسخه پیش نویس ذخیره گردیده است. در این حالت 

شخصیتان با بولتن موجود در سرور تعریف شده ، می  رایانهبرای هماهنگ سازی بولتن پیش نویس در 

خود پاک کرده و بولتن موجود در سرور را  رایانهنویس خود را از روی سیستم  بایست بولتن پیش

خود را به عنوان یک پشتیبان  رایانهجایگزین کنید.  اگر می خواهید نسخه پیش نویس بولتن موجود در 

 خود انتقال دهید و سپس آن را از داخل نرم رایانهنمایشگر  صفحهنگهداری کنید ، می توانید آن را در 

 افزار پاک کنید. 

اگر از نهایی سازی یک نسخه بولتن صرف نظر کردید و لزومی برای به اتمام رساندن یک بولتن نمی 

بینید ، می توانید نسخه پیش نویس بولتن را از سرور تعریف شده خود پاک کنید. در قدم اول، نسخه 

ود بروید و گزینه پاک کردن خود پاک کنید و سپس به سرور خ رایانهپیش نویس را از روی سیستم 

 . سرور روی از من های نویس پیش حذف < سرور: نسخه پیش نویس از سرور را انتخاب کنید

 حذفاز نسخه پیش نویسی که از روی سرور می خواهید پاک کنید مطمن شوید و بعد روی گزینه 

شخصی خود  رایانه کلیک کنید. )فراموش نکنید که می بایست نسخه پیش نویس یک بولتن را اول از

 درغیر این صورت امکان پاک شدن آن از روی سرور وجود ندارد(. ؛پاک کنید

ما به تمامی کاربرانمان پیشنهاد می کنیم برای امنیت هرچه بیشتر اطالعات بولتن خود، آن را  توجه:

 ۱-۱مگر آنکه ظرف مدت زمانی کوتاهی )در حد  ؛ذخیره کنند  نسخه مهر و موم شدهبه صورت 

ساعت( تصمیم به اضافه کردن یا تغییری در بولتن خود داشته باشند. بولتن پیش نویس  به صورت 

 عبور رمز)اگرفرد ناشناسی از شناسه عبور و  سهوا یا عمدا امکان پاک شدنش از سرور وجود دارد

توانند  شخصی شما می رایانهبا دسترسی به  ؛شما اطالع داشته باشد و البته قفل ورود به فایل ها(

د. ی شما پاک کنرایانهروی سیستم  ند و یا حتی آن را ازدر نسخه پیش نویس بولتن ایجاد ک تغییری

شده ذخیره گردیده باشد ،  نسخه مهر و موم شدهدرحالی که اگر بولتن طراحی شده شما به صورت 

ته باشد( نمی نام کاربری/رمز عبور/کلید شما را داشکه  یفرد هیچ کس )اعم از خود شما و یا هر
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تواند بولتن ها را از سرور حذف کند و در حالیکه نسخه های جدید بولتن می تواند ایجاد شود، نسخه 

 های قدیمی هرگز نمی توانند تغییر داده شوند یا از سرور حذف شوند.

 نسخه جدیدی از بولتن مهم و موم شده ایجاد - ۵.۳

دیگرامکان تغییر در آن  ذخیره می کند، و موم شده نسخه مهربه صورت زمانی که کاربر یک بولتن را 

موجود نمی باشد. حال با این وجود ، می توان آن را به صورت کپی دیگری از یک بولتن ذخیره شده در 

و به عنوان نسخه اصالح شده از یک بولتن نگهداری کرد. به وجود آورد نظر گرفت و تغییراتی را در آن 

و کاربر و یا فرد دیگری  ؛رور به عنوان نسخه غیرقابل تغییر می باشدبولتن اصلی ذخیره شده در س

امکان پاک کردن آن را ندارد. نسخه جدید  هر بولتنی با یکدیگر در ارتباط هستند اما در تعداد شماره 

 های بولتن تغییری ایجاد نمی شود.

ورد نظر را انتخاب و به برای ایجاد یک نسخه جدید از یک بولتن نهایی ذخیره شده، ابتدا بولتن م

و سپس   دهید تغییر را بولتن < ویرایش :را کلیک کنید بولتن  اصالح بروید و گزینهویرایش قسمت 

را کلیک  بلهپیامی برای ایجاد کردن نسخه جدید از یک بولتن در تایید به کاربر داده می شود وگزینه 

و  نسخه مهر و موم شدهن را می توان به صورت کنید. بعد از ایجاد تغییراتی در نسخه جدید یک بولتن آ

 پیش نویس ذخیره کرد. ذخیرهیا به 

از یک بولتن درپوشه های متعددی باشد و هر لیست به یک فایل مشخص ارجا نسخه ای زمانی که 

داده می شود ، با ایجاد یک نسخه جدید از آن بولتن ، تمامی بولتن های مرتبط به آن تغییر پیدا می 

های  نسخهمی شود و مانند تمامی  بارگذازیدر صورت اتصال به سرور  سخه جدید ایجاد شدهکنند. ن

 بر روی سرور باقی می ماند. 

برای تعریف یک نسخه جدید از یک بولتن ، از یک نام استفاده کنید که درموقع رجوع به پوشه  راهنما:

می " شده زندانی سیاسی هبرانر"به عنوان مثل بولتن موجود  .مورد نظر دچار سرگردانی نشوید

به روز  - شده زندانی سیاسی رهبران" ( را می توانیدنسخه ویرایش شدهباشد ، نسخه جدید )

 نام گذاری کنید. "رسانی شده

 تغییر نسخه پیش نویس - ۵.۴

تا زمانی که یک بولتن به صورت پیش نویس ذخیره شده است امکان تغییر و یا اضافه کردن اطالعات را 

د. برای ایجاد تغییر در یک بولتن پیش نویس می بایست بر روی آن دوبار کلیک کرد و سپس دار

نسخه مهر و موم اطالعات مورد نظر را تغییر و یا اضافه کرد. بولتن تغییر داده شده را می توان به صورت 

اطالعات یا مجدد به صورت نسخه پیش نویس ذخیره کرد. اگر گزینه صرف نظر را کلیک کنید ،  شده

 اضافه شده یا تغییر داده شده ذخیره نمی شود و بولتن شما مانند نسخه اولیه باقی خواهد ماند. 

های  رایانهبه نسخه پیش نویس خود در  قادر نخواهید بودباشد،  رایانهاگر حساب کاربری شما در چند 

د ذخیره کرده دیگر دسترسی داشته باشید؛ مگر این که نسخه های پیش نویس را در سرور خو

باشید. اگرنسخه بولتن پیش نویس را در سیستم دیگری بازکنید و تغییراتی را دربولتن  پیش نویس  

شخصیتان  رایانهانجام دهید ودر سرور ذخیره شده باشد، دیگر با نسخه پیش نویس بولتن شما در 

الت برای هماهنگ یکی نیست زیرا آخرین تغییرات در نسخه پیش نویس ذخیره شده است. در این ح

شخصیتان با بولتن موجود در سرورمی بایست بولتن پیش نویس را  رایانهسازی بولتن پیش نویس در 

خود پاک کرده و بولتن موجود در سرور را جایگزین کنید.  اگر می خواهید نسخه  رایانهاز روی سیستم 

 صفحه بهکنید، می توانید آن را  رهذخیخود را به عنوان یک پشتیبان  رایانهپیش نویس بولتن موجود در 

 خود انتقال دهید و سپس آن را از داخل نرم افزار پاک کنید. رایانهنمایشگر 

 بولتن پیش نویسصرف نظر کردن از  - ۵.۵

 لغوبرای صرف نظر کرد از اطالعاتی که تغییر داده شده و یا اضافه شده به یک بولتن می توان برروی 

پیامی برای اطمینان مبنی بر آگاه سازی کاربر می دهد که اطالعات وارد  sutraMکلیک کرد. نرم افزار 
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 بله می گردد؛  درصورت مطمن بودن روی کلمهشده هنوز به سرور فرستاده نشده است و ذخیره ن

 کلیک می کنید. 

 حذف و گزینه رفتهخود پاک کنید و سپس به سرور  رایانهرا از روی سیستم  تدا نسخه پیش نویساب

 روی از من های نویس پیش حذف < سرور: انتخاب کنید را سرور روی از من های یشنویسپ

. از نسخه پیش نویسی که از روی سرور می خواهید پاک کنید مطمن شوید و بعد روی گزینه سرور

شخصی  رایانهکلیک کنید. )فراموش نکنید که می بایست نسخه پیش نویس یک بولتن اول از  حذف

 درغیر این صورت امکان پاک شدن آن در سرور وجود ندارد(. شما پاک شود و

 مهر و موم شدهرف نظر کردن از یک بولتن ص - ۵.۶

 پوشهو به  دورانداختذخیره شده است را می توان  نسخه مهر و موم شدهبولتنی که به صورت 

پاک شود به  رایانهروی انتقال داد. اگر می خواهید که بولتن شما به طور کامل از  انداخته دور بولتنهای

 مراجعه کنید و بولتن مورد نظر را حذف کنید.  شده انداخته دور پوشه بولتنهای

 

کنید. بولتن  را انتخاب دورانداختن بولتن )ها(رفته و  ویرایشیک بولتن به منوی دور انداختن برای 

حذف کردن یک بولتن  انتقال پیدا می کند. برای شده انداخته دور پوشه بولتنهایانتخاب شده به 

 ویرایشرفته و از منوی  انداخته دور ای بولتنهبه پوشه  رایانهاز روی سیستم حافظه  شده دورانداخته

 کنید.  انتخاب را (ها) بواتن حذفگزینه 

 مهر و موم کردن گروهی از بولتن های پیش نویس در یک زمان - ۵.۷

ه صورت یک جا ذخیره کرد. می توان بولتن های می توان تعداد زیادی از بولتن های پیش نویس را ب

نسخه مهر و موم انتخاب کرد و به عنوان  "batch"یا دسته ای  "bulk"پیش نویس را به صورت یک جا 

، به کاربران پیشنهاد داده می شود که (ذخیره پیش نویس یک بولتن ۱.۱)ذخیره کرد. در قسمت  شده

 .ذخیره کنند نسخه مهر و موم شدهبه صورت 
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 مدیریت بولتن ها - ۶
به صورت پیش فرض دو  sutraMایجاد پوشه مدیریت بولتن های ایجاد شده را آسان می کند. نرم افزار 

نوع دسته بندی برای بولتن ها دارد و می توان برای دسته بندی و طبقه بندی موضوع های مورد نظر 

انتخاب می کنید در سمت راست نرم را  پوشه های دیگری را هم اضافه کرد. وقتی پوشه ای، کاربر

 :افزار از بولتن های موجود درپوشه لیست می شود و برای هر بولتن ، لیستی از اطالعات شامل

ه آخرین و تنظیم کنند مولفوضعیت بولتن ، وضعیت ارسالی اش به سرورو یا حذف شدنش از سرور و 

 بر ارائه می دهد.تغییرات بولتن را به کار

  

یا توسط فرد  ندهدو هیچ بولتنی را در وضعیت ارسالی نشان  اشدخالی ب ارسال هاگرپوش توجه:

 به سرور تعریف شده یا اینترنت وصل نمی باشد. رایانهباشد،دیگری تغییر داده شده 

 

 عمومی مولفکد برای مشاهده شناسه یک بولتن ، مراحل تغییر و اضافه کردن اطالعات به بولتن و 

 کلیک کرد. بولتن جزئیات گزینه می توان به روی
 

 
 

 پوشه های پیش فرض  - ۶.۱

بولتن های ذخیره شده  و بولتن  :را ایجاد می کند پوشهبه صورت پیش فرض دو نوع  sutraMنرم افزار 

 .دور انداخته شده های

 

متفاوت می باشد. اگر نسخه جدیدتری  sutraMپوشه های پیش فرض در نسخه قدیمی تر نرم افزار  

را بر روی سیستم خود نصب کنید ، به صورت اتوماتیک این دو پوشه پیش فرض بر روی  2.0sutraM از 

 شما ایجاد می شود و بولتن های شما از بین نمی رود.  رایانه

 پوشه بولتن های ذخیره شده

اعم از  ؛میباشد شامل همه بولتن هایی که کاربر ذخیره کرده است بولتن های ذخیره شدهپوشه 

 او یا این که به سرور تعریف شده ارسال شده است ی  نسخه مهر و موم شدهش نویس یا نسخه پی

خیر. درکنار هر بولتن لیستی وجود دارد و مشخص کننده وضعیت ارسالی آن به سرور تعریف شده در 

نرم افزار می باشد و وضعیت آخرین تغییرات را به کاربر ارائه می دهد. می توان بولتن های پیش فرض 

 ایجاد کرد.نسخه های جدید  مهر و موم شدهرا اصالح و یا تغییر داد و برای بولتن های 
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مهر و موم به شبکه اینترنت، بولتنی که به صورت پیش نویس و یا رایانهدر صورت متصل نبودن سیستم 

بر ذخیره می شود، امکان ارسالش به سرور وجود ندارد تا زمانی که اتصال برقرار شود. عالوه  شده

با تاخیر  درستون ارسالی ها مشاهده می شوند و  دارند، پیوستی که چندین فایل یاین ، بولتن ها

در ستون ارسالی ها مشاهده شوند. این مدت   بلهد تا با عنوان نشاید زمان بیشتری را سپری کن

ن از نرم افزار زمان بستگی به وضعیت و سرعت اینترنت مورد استفاده کاربر نیزدارد. اگر موقع خارج شد

پیامی را ارسال می کند تا کاربر را بر  برنامهی وجود دارد که به سرور ارسال نشده اند، یهنوز بولتن ها

 عدم ارسال بولتن آگاه سازد. 

 نظر شده  بولتن های صرفپوشه 

انتقال پیدا می کند.  بولتن های دور انداخته شدهوقتی از یک بولتن  صرف نظر می کنید به پوشه 

ها فرستاده می شود همچنان فعال  رد شدهبولتنی که پیش نویس ذخیره شده است و به پوشه 

هم ذخیره شده باشد  مهر و موم شدهاست و امکان تغییریا اضافه کردن اطالعات را دارد. اگر به صورت 

 نسخه های دیگری داشته باشد. برای پاک کردن یک بولتن به صورت کامل از روی سیستم دمی توان

 .(ها) بولتن حذف < ویرایشرفته و گزینه حذف را بزنید  بولتن های دور انداخته شدهبه پوشه  رایانه

برای پاک کردن بولتن مورد نظرمی توانید روی بولتن مورد نظر راست  دور انداخته شده ها یا در پوشه 

اما در صورت  .(Mac OS)در سیستم عامل Ctrl-click ( و Windowsکلیک کرده )در سیستم عامل 

انتقال بولتن موردنظر به سرور تعریف شده ، یک نسخه از بولتن بر روی سرور باقی خواهد ماند ) البته 

اگر بولتن به صورت نسخه پیش نویس باشد ،  .( اگر بولتن مورد نظر قبال به سرور فرستاده شده باشد

. اما سرور روی از من های نویس پیش حذف < سروران با رفتن درسرور آن را حذف کرد: می تو

 ذخیره شده باشد امکان حذف آن از روی سرور وجود ندارد.  مهر و موم شدهاگر بولتن به صورت 

انتقال داده می شود ، می توان بولتن را مجددا به  دور انداخته شده هازمانی که یک بولتن به پوشه 

حذف شود ، امکان  دور انداخته شده ها هر پوشه دیگری انتقال داد. اما در حالتی که بولتن از پوشه

 مگر اینکه به سرورانتقال داده شده باشند. وجود نداردبازیابی مجددا آن بولتن 

 Martus توسط شده ساخته های پوشه سایر - ۶.۲

پیش نویس بازیابی  بولتن های  ، بولتن های بازیابی شده  ،نتایج جستجو پوشه های Martusنرم افزار 

 ترمیم شده بولتن های پیش نویس مخاطبین، بولتن های، های مهر و موم شده مخاطبینبولتن   ،شده

را در صورت نیاز ایجاد می کند. کاربر در صورت تمایل می تواند نام آن پوشه  آسیب دیده بولتن هایو 

 تغییردهد و یا حذف کند. اها ر

 

 نتایج جستجو 

نتایج جستجو را در پوشه  sutraMید، نرم افزار یک بولتنی را جستجو می کن رایانهوقتی در سیستم 

نمایش می دهد. اطالعات و موارد تشکیل داده شده در این پوشه به صورت رونوشت  نتایججستجو

می باشد و اگر کاربر نیاز به حفظ و ذخیره نتایج جستجو داشته باشد باید نام پوشه را تغییر دهد و بعد 

 نتایججستجوپوشه دیگری با نام  sutraMبعدی جستجو نرم افزار برای دفعات  .آن را ذخیره سازی کند

 نام تغییرنتایج، می بایست روی آن راست کلیک کنید و گزینه تغییر نام پوشه ایجاد می کند. برای 

انتخاب کرده را انتخاب کنید و گزینه تغیرنام را  پوشه ها نتخاب کنید. همچنین می توان منویرا ا پوشه

و  از نشانه هادر نام گذاری پوشه نمی توانید  .پوشه نام تغییر < ها پوشهتایپ کنید را  و نام جدید

 ( می توانید استفاده کنید.scupaعالمت های کارکتری استفاده کنید ولی از فاصله بین کلمات )

 

 بولتن های بازیابی شده 

بولتن ها شامل نتایج  بازیابی شده اند.  این ی را شامل می شود که از سروریاین پوشه بولتن ها

ی که از پوشه های دیگر حذف یا منتقل شده اند. بولتن های موجود در این یجستجوها و بولتن ها

می باشد و  خصوصیپوشه به صورت نسخه پیش نویس هستند و اطالعات موجود در آنها به صورت 

  .قابل تغییر دادن است
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  بولتن های پیش نویس بازیابی شده

است که از سرور بازیابی شده اند. این بولتن ها در موتور  ییپیش نویس بولتن هااین پوشه شامل 

جستجو موجود می باشند و شما می توانید از آنها نسخه تهیه کرده و به پوشه های دیگر انتقال 

بدهید. بولتن های موجود در این پوشه به صورت نسخه پیش نویس باقی می مانند و اطالعات موجود 

 ه صورت محرمانه می باشد که قابل تغییر دادن است.در آنها ب

 

 مهر و موم شده مخاطبینهای   بولتن

د. پوشه بولتن نکن بارگیری را به سرور توسط مخاطبین د بولتن های فرستاده شدهنمی توان کاربران

می باشد ی مخاطبین هابولتن  مهر و موم شده، شامل نسخه های  مهر و موم شده مخاطبینهای 

. بولتن های موجود در این  پوشه قابل جستجو و انتقال و یا کپی ما از سرور بازیابی کرده ایدشکه 

هستند،  مهر و موم شدهشدن در پوشه های دیگر نیز می باشد. بولتن های این پوشه به صورت 

ما نسخه بنابراین نمی توانید آنها را تغییر دهید. می توانید کپی جدیدی از بولتن مخاطب ایجاد کنید ا

 اصلی بدون تغییر باقی می ماند و نام مخاطب به عنوان نویسنده آن حفظ می شود.

 

 بولتن های پیش نویس مخاطبین

که از سرور  است مخاطبی شامل هر بولتن پیش نویسی پوشه بولتن های پیش نویس مخاطب

گر است. بولتن های ، کپی و قابل انتقال به پوشه های دیجستجوشده باشد. این پوشه قابل  بارگیری

می  خصوصیموجود در این پوشه به صورت پیش فرض ذخیره شده است و اطالعات آن به صورت 

می توانید کپی جدیدی از بولتن مخاطب ایجاد کنید اما نسخه اصلی بدون تغییر باقی می ماند باشد. 

 و نام مخاطب به عنوان نویسنده آن حفظ می شود.

 

 شده ترمیم های بولتن

 رایانه، تمامی بولتن ها پوشه ای برای نگهداری دارند اما درصورت قطع شدن سیستم عادیت درحال

لتن فعلی بعد ممکن است بو ،به خاطر قطعی برق ، مشکالت سخت افزاری و یا هنگ کردن سیستم

زار گم کند. در این صورت زمانی که  نرم اف ارتباط خود را با یک پوشه ،نرم افزار از بسته شدن ناگهانی

sutraM قابل دستیابی  شده ترمیم بولتنهایآن بولتن در پوشه  ،مجدد را داشته باشد یقابلیت اجرا

به پوشه های دیگر انتقال پیدا کند است. بولتن های موجود در این پوشه می تواند آنجا باقی بماند و یا 

 باشد.قابل دستیابی و 

 

 دیده آسیب های بولتن

یک  sutraMولتن از دست برود و یا خطایی در آن موجود باشد، نرم افزار اگر اطالعات موجود در یک ب

به این پوشه انتقال  می  آسیب دیده راایجاد می کند و بولتن بولتن های آسیب دیده پوشه با نام 

 شما ممکن است همچنان قادر به بازیابی برخی از اطالعات بولتن های آسیب دیده باشید.دهد؛ 

 شهایجاد یک پو - ۶.۳

ایجاد پوشه بیشتر برای دسته بندی بولتن ها بنابر نیاز های موجود در پروژه جدید می تواند صورت 

بگیرد. کاربر می تواند نام پوشه نتایج جستجو را تغییر دهد و عنوان دیگری برای آن در نظر بگیرد؛ نرم 

 . برای جستجوی بعدی پوشه دیگری با این نام ایجاد خواهد کرد sutraMافزار 

 

برای نام گذاری پوشه از عالمت های گزاره ای نمی توان استفاده کرد ، اما ایجاد فاصله کلمه  توجه:

 از حروف غیر انگلیسی مانند فارسی هم استفاده کرد.میتوان ای امکان پذیر است.  همچنین 

 

ویا در  ؛نیدک انتخابرا  جدید پوشه ایجادرفته و گزینه  پوشهنوار پوشه خالی به  یکبرای ایجاد 

و سپس نامی  کردهرا انتخاب  جدید پوشه ایجادمحدوده خالی پوشه ها راست کلیک کرده و گزینه 

 را برای پوشه در نظرگرفته وارد کنید.
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برای تغییر دادن نام پوشه ای که کاربر ایجاد کرده ، می بایست روی پوشه راست کلیک کرده و گزینه 

 انتخابرا  پوشه نام تغییرگزینه  پوشه مچنین می توان از منویرا انتخاب کرد. ه پوشه تغییر نام

بولتن یا  شده ذخیره بولتنهایی که در سیستم موجود است مانند یکرد. کاربر نمی تواند پوشه ها

 را تغییر بدهد.  های دور انداخته شده

 

 ازماندهیسرفته و گزینه پوشه هامی توان به منوی  صفحهدر  ها پوشهبرای دسته بندی  توجه:

 . کردترتیب خاص مورد نظر خود مرتب  را انتخاب کرد و سپس پوشه ها را به ها پوشه

 صرف نظر کردن از بولتن ها و حذف آنها - ۶.۴

انتقال داد. برای اینکه یک بولتن  دور انداخته هامی توان یک بولتن را از سیستم خارج کرد و به پوشه 

 .حذف گردد دور انداخته شده هایست بولتن مورد نظر از پوشه می با ،کال حذف شود رایانه حافظهاز 

نسخه پیش نویس به سرور فرستاده شده باشد،  به صورت و یا مهر و موم شدهاگر بولتن به صورت 

به صورت  sutraM) نرم افزار  .می توان نسخه پشتیبان بولتن مورد نظر را مجددا در سرور یافت

 .به سرور ارسال می کند ( ،بولتن ها درصورت اتصال به اینترنت اتوماتیک نسخه پشتیبانی از همه

را انتخاب کنید. بولتن  (ها) بولتن دورانداختنگزینه  ویرایشبرای حذف کردن یک بولتن از منوی 

انتقال پیدا می کند. ) همچنین می توان بولتن مورد نظر را از  بولتن های دور انداختهمورد نظر به پوشه 

انتقال  بولتن های دور انداختهبه پوشه و یا راست کلیک و ارسال به پوشه  "کردنdrag "طریق کشیدن 

 .(داد

رفته و از منوی  بولتن های دور انداخته، به پوشه  رایانه حافظهبرای حذف کردن یک بولتن از روی 

گزینه یا روی آن راست کلیک کرده و سپس همین  و را انتخاب کنید (ها) بولتن حذفگزینه  ویرایش

بازیابی مجدد بولتن امکان پیامی مبنی بر هوشیار سازی کاربر از عدم  sutraMرا انتخاب کنید. نرم افزار 

دیگری از این بولتن در پوشه های دیگر موجود  نسخهکاربر آگاهی می دهد که آیا به ارسال می کند و 

 ی کنید.حذف بولتن را تایید م ،بله کلمه . با کلیک کردن بر روییا خیر است

اگر بولتن مورد نظر در پوشه های دیگری موجود باشد، برای حذف کردن همه نسخه های آن  توجه:

 انتقال داد. بولتن های دور انداختهبولتن باید تک تک آنها را به پوشه 

 
 

 سازماندهی بولتن ها - ۶.۵

فقط یک بولتن می تواند در یک پوشه  .کند تکثیرکاربر می تواند یک بولتن را در پوشه های متفاوت 

 باشد و بولتن تکراری با یک نام ، قابلیت ذخیره شدن ندارد. 

)گرفتن بولتن مورد  کردن را انجام داد drag برای انتقال یک بولتن از یک پوشه به پوشه دیگر می توان

تن برش بولرفت و گزینه  ویرایشنظر و کشیدنش به پوشه( و یا بولتن را انتخاب کرد و به منوی 
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 بولتن چسباندنگزینه  ویرایش کرد و سپس به پوشه مورد نظر رفت و از منویانتخاب را  )ها(

برش بولتن راست کلیک کردن بر روی بولتن مورد نظر و انتخاب گزینه  روش دیگر،را انتخاب کرد.  )ها(

)زمانی را زده  )ها( بولتن چسباندنگزینه و سپس در فضای خالی پوشه راست کلیک کرده و  )ها(

بولتن های دور انداخته کردن یک بولتن را انجام می دهید ، بولتن مورد نظر در پوشه  برشکه عمل 

 (.نمایان می شود شده

رفته  ویرایشبرای انتخاب کردن همه بولتن ها در یک پوشه ، پوشه مورد نظر را انتخاب کرده به منوی 

گزینه  و راست کلیک کردهبر روی بولتن مورد نظر ا . )ینماییدرا انتخاب  ها بولتن همه انتخابو گزینه 

 (را انتخاب کنید. بولتنها همه انتخاب

گزینه  ویرایشاگر می خواهید بولتنی در پوشه های متعددی باشد ، بولتن را انتخاب کرده و در منوی 

 دنچسبانگزینه  ویرایشرا کلیک کرده سپس به پوشه مورد نظر رفته و از منوی  بولتن )ها( کپی

 بولتن کپیرا انتخاب کنید. ) همچنین می توان روی بولتن راست کلیک کرد و گزینه  )ها( بولتن

 چسباندنرا کلیک کرد و به پوشه مورد نظر رفته و در فضای خالی راست کلیک کرده و گزینه   )ها(

 را انتخاب کرد (.  )ها( بولتن

 مولف، عنوان ، آخرین تاریخ به روز رسانی و می توان بولتن های یک پوشه را براساس تاریخ ، محتوی 

دسته بندی و مرتب کرد. براین اساس کافی است بر روی ستون هر یک از عناوین پوشه کلیک کرده و 

خود را مشخص کنید؛ به عنوان  مرتب سازی مورد نظررا انتخاب کرده و سپس نوع  مرتب سازیگزینه 

می مانند تا  تعریف شده باقی وه مرتبحنبولتن ها برطبق مثال تاریخ )از جدید به قدیم یا برعکس (. 

 خود را براساس دیگری تغییر ندهد. مرتب سازیزمانی که کاربر نوع 

 نمایشگر صفحه بررویبولتن ها  قراردادن - ۶.۶

 صفحه( و بر روی dragکاربر می تواند بولتن مرود نظرش را از نرم افزار توسط اشاره گر موس گرفته )

( و drag) (، و یا یک بولتن را از جای دیگری گرفتهرایانهخود منتقل کند )یا هر فضای دیگری از نمایشگر 

انتقال دهد. کشیدن بولتن توسط اشاره گر موس و نگهداری آن بر روی  sutraMبه فضای نرم افزار 

سخه پشتیبان از ، این امکان را به کاربر نمی دهد که یک ن sutraMنمایشگر و بیرون از نرم افزار  صفحه

 sadruialuuبولتن خود داشته باشد ) این شیوه بیشتر برای نسخه های پیش نویس چندرسانه ای 

 بولتن آرشیوبرای بولتن ها می باشد ) sutraM( پسوند ذخیره سازی نرم افزار .مورد استفاده است

sutraM. پسوند  با( بولتن هایی کهmba . یک بولتن  خه هاینسذخیره سازی شده اند شامل آخرین

 .می باشند

. به کاربرهای دیگر پست الکتریکی )ایمیل( کند و یا بر ibuخود را با پسوند  یکاربر می تواند بولتن ها

( امنیت الزم برای حفظ اطالعات بولتن های .مثل فالپی دیسک روی حافظه جانبی ذخیره سازی کند )

که به صورت عمومی و  حتی بولتن های  فراهم گردیده است؛ Martsuدر نرم افزار  پیش نویس

نسخه مهر خیره شده اند به غیراز کاربر اصلی قابل دسترسی نمی باشند.  زمانی که کاربر مشترک ذ

 sutraMیک بولتن را کپی یا پست الکتریکی )ایمیل( می کند، هرفردی که از نرم افزار  و موم شده

دسترسی داشته باشد مگر اینکه درقسمت استفاده می کند می تواند به قسمت های عمومی آن 

نمی تواند بولتن کاربران دیگر را مشاهده  sutraMتعریف شده باشد. کاربر نرم افزار  خصوصی تنظیمات

. نرم افزار پیامی با حساب شم به عنوان یکی از حساب های مخاطب اضافه شده باشدکند مگر اینکه 

 .به کاربر می دهد " است نداده را خصوصی خشهایب مشاهده اجازه شما بولتن،به این مولف"متن 

قابل مشاهده و  sutraMخیره گردیدند فقط با نرم افزار . ذibuاطالعات بولتن هایی که با پسوند 

 LsXمی توان ازفایل های  sutraMبازکردن است. برای استفاده از داده های ورودی به غیر از نرم افزار 

 ذخیره گردیده اند استفاده کرد. lridی که به صورت یویا فایل ها

فرستاده شده توسط ایمیل   ی( امینت الزم را ندارد ، بولتن هاemailچون پست الکترنیکی ) توجه:

 شدن را دارند.  ردیابیامکان 
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نمایشگر  صفحه، امکان کشیدن بولتن توسط اشاره گر موس به  Linuxدر سیستم عامل   توجه:

  را مطالعه نمایید. ۱۱پرسشهای متدوال شماره  ۱۱عات بیشتر بخش برای دریافت اطال  وجود ندارد.

 شده یک بولتن نسخه مهر و موم شده بازیابی - ۶.۷

.در نیاز پیدا می کند گاهی کاربر به دسترسی مجدد به بولتن هایی که به سرور فرستاده است

نیست را از  رایانهستم صورتی که بولتن به سرورفرستاده شده باشد، می توان بولتن هایی که در سی

موجود است را  رایانهبولتن هایی که در  ایاز  نسخهبارگیریاجازه  surtaM) نرم افزار  کرد بارگیریسرور 

شده در سرور یا نسخه های دیگر آن را برای  گذاریکاربرمی تواند  آخرین نسخه بار .نمی دهد(

دارند و یا  رایانهیت در فضای حافظه در انتخاب کند. پیشنهاد می شود کاربرانی که محدود بارگیری

 کنند.  بارگیریسرعت باالی اینترنت ندارند آخرین نسخه یک بولتن را 

 من شده مهروموم های بولتن بازیابی < سرور - 1

ممکن  ،بولتن ها بالفاصله بازنشود، بستگی به سرعت اینترنت بارگیری صفحهامکان دارد  توجه:

 است با تاخیر باشد. 

برای پیدا کردن راحت تر بولتن مورد شده را به تریب دلخواه  گذاریمی توان بولتن های بار  راهنمایی:

دسته بندی کرد ) مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن ها دارید(. به ستون هر یک از نظر 

. ترتیب قرار مشخصات بولتن رفته،  اعم از تاریخ و یا اندازه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید

 گیری بولتن ها فقط صعودی می باشد.

یا بولتن هایی را  گزینه ها بولتن انتخاب، ستونی است که می توان با بولتنها بازیابیدر کنار پنجره  - 2

 برای پاک کردن یا چک کردن مشخص کرد.

ه فقط بولتن هایی نمایش داده می شود ک بولتنها بازیابی صفحهبه صورت پیش فرض، در  توجه:

و سرور باید  رایانهکاربر وجود ندارد. برای مشاهده تمام بولتن های موجود در  رایانهنسخه ای از آن در 

 رایانهدر  انتخاب کرد. اگر بولتنیرا  بده نشان من به را رایانه این و سرور روی بر موجود بولتنهای تمامی

 موجود باشد، امکان بازیابی آن از سرور وجود ندارد. 

تمام نسخه های یک بولتن ذخیره شده می شود  بولتن موجود های نخسه همه بازیابی ابانتخبا  - 3

می توان آخرین نسخه موجود را  بولتن موجود نخسه آخرین تنها بازیابیبا انتخاب  ؛کردرا بازیابی 

 مشاهده و دریافت کرد.

بولتن  نمایشپیش می توان روی  بارگیریبرای مشاهده از اطالعات موجود یک بولتن قبل از  - 0

 موردنظر کلیک کرد. 

بولتن مورد ؛را کلیک کنید بازیابیاز سرور انتخاب کرده گزینه  را بولتن مورد نظر برای بازیابی مجدد - 5

 انتقال پیدا خواهد کرد. رایانهدر  شده بازیابی بولتنهاینظر به پوشه 

ار خواهد گرفت و مانع ادامه قر sutraM اجرای نرم افزار صفحهبازیابی بولتن ها در پشت  صفحه توجه:

استفاده و طراحی بولتن نمی شود. زمانی که یک بولتن از سرور بازیابی شد ، می توان آن را از پوشه 

 صفحهبولتن های بازیابی شده اجرا کرد. برای لغو کردن یک بولتن بازیابی شده از سرور ، مجددا به 

 بولتن های بازیابی شده برگردید.
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 نسخه پیش فرض یک بولتن بیبازیا - ۶.۸

دچار مشکل شود و بولتن از بین برود،  رایانهبرای مواقعی که بولتنی به صورت ناخواسته پاک شود و یا 

کرد. در صورت وجود یک کپی از پیش نویس  ذخیرهسرور  بر رویبولتن های پیش نویس را می شود 

ابی کرد. فقط می توان پیش نویس بولتن بولتن طراحی شده بر روی سرور، می توان مجددا آن را بازی

،  مهر و موم شدهوجود نداشته باشد) همانند بولتن های  رایانهکرد که در  بارگیریهایی را از سرور 

 کنید(. بارگیری از روی سرور موجود است را رایانهاجازه نمی دهد که بولتنی که در  sutraMنرم افزار 

 نم سینو پیش بولتنهای بازیابی < سرور -1

بولتن ها بالفاصله بازنشود، بستگی به سرعت اینترنت ممکن است  بارگیری صفحهامکان دارد  توجه:

 با تاخیر باشد. 

شده را به تریب دلخواه دسته بندی کرد برای پیدا کردن  گذاریمی توان بولتن های بار  راهنمایی:

ها دارید(. به ستون هر یک از  راحت تر بولتن مورد نظر ) مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن

مشخصات بولتن رفته،  اعم از تاریخ و یا اندازه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید. ترتیب قرار 

 گیری بولتن ها فقط صعودی می باشد.

، ستونی است که می توان با تیک دار کردن گزینه ها نوبس پیش بولتنهای بازیابیدر کنار پنجره  -2

 بولتن هایی را مشخص کرد برای پاک کردن و یا چک کردن. بولتی یا

فقط بولتن هایی نمایش داده  سینو پیش بولتنهای بازیابی صفحهبه صورت پیش فرض ، در  توجه:

 رایانهکاربر وجود ندارد. برای مشاهده تمام بولتن های موجود در  رایانهمی شود که نسخه ای از آن در 

کرد. انتخاب را  بده نشان من به را رایانه این و سرور برروی موجود ولتنهایب تمامیگزینه و سرور باید 

 موجود باشد ، امکان بازیابی آن از سرور وجود ندارد.  رایانهاگر بولتنی در 

تمام نسخه های یک بولتن ذخیره شده را بازیابی  بولتن موجود های نخسه همه بازیابیانتخاب با  -3

می توان آخرین نسخه موجود را  بولتن" موجود نخسه آخرین تنها "بازیابیبا انتخاب  ؛می کند

 مشاهده و دریافت کرد.
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بولتن  پیش نمایشمی توان روی  بارگیریبرای مشاهده از اطالعات موجود یک بولتن قبل از  -0

 موردنظر کلیک کرد. 

بولتن مورد نظر ؛یدرا کلیک کن بازیابیبولتن مورد نظر برای بازیابی مجدد از سرور انتخاب کرده گزینه  -5

 د کرد.نانتقال پیدا خواه رایانهدر  شده بازیابی پیشنویس بولتنهایبه پوشه 

کردن نسخه جدیدتر پیش نویس از روی سرور، کاربر می بایست ابتدا نسخه  بارگیریبرای  توجه:

ن خود را پاک کند. اگر کاربر می خواهد نسخه اولیه و قدیمی بولت رایانهقدیمی پیش نویس را از روی 

دهد و  لانتقا رایانهنمایشگر خود و یا فضای دیگری از حافظه  صفحهحفظ کند ، می تواند آن را به 

 کند.  بارگیریسپس پیش نویس بولتن مورد نظر خود را از سرور 

 بولتن ایجاد شده توسط مخاطبین بازیابی - ۶.۹

که  مهر و موم شدهو یا  پیش نویسمی توانید بولتن  مخاطبینی به حساب خود اضافه کرده اید،اگر 

اشتراک گذاری داده  ۶.۱به قسمت ) .طراحی شده است را بازیابی کنید شعبات کاریتوسط کاربر 

بازیابی بولتن <  سرور ،این بولتن ها بارگیریای بر ( مراجعه کنید.مخاطبینهای خصوصی شما با 

را  پیش نویس از مخاطبین منبازیابی بولتن <  سروریا  های مهر موم شده از مخاطبین من

 انتخاب کنید.

 

شده را به تریب دلخواه دسته بندی کرد برای پیدا کردن راحت تر  گذاریمی توان بولتن های بار  :نکته

بولتن مورد نظر )مخصوصا زمانی که لیست طوالنی از بولتن ها دارید(. به ستون هر یک از مشخصات 

زه و طبق زمان و یا اندازه مورد نظر مرتب کنید. ترتیب قرار گیری بولتن بولتن رفته،  اعم از تاریخ و یا اندا

 ها فقط صعودی می باشد.

 

، در قسمت مشاهده یک بولتن مخاطب ار فردی هستید که او را می شناسیدهنگامی که در حال 

مشاهده "مخاطب "بولتن پیامی مبنی بر سبز روشن و مشکی به رنگ صفحهشما یک  صفحهباالیی 

 . کردد یهخوا

 

کنید تا این اطمینان به وجود آید  ”تأیید“توصیه می کنیم در صورت امکان، حساب های مخاطب خود را 

که اطالعات از فردی که می شناسید ارسال می شوند. این موضوع به ویژه هنگام باز کردن پیوست 

  ک مهم است.های درون بولتن ها جهت جلوگیری از بدافزار یا سایر محتوای بالقوه خطرنا

هشدار زیر را  Martusهنگامی که بولتنی را از مخاطبی مشاهده می کنید که هنوز تأیید نشده است، 

 نمایش می دهد:
 

 
 

اری داده های ذاشتراک گ ۶.۱" برای دستورالعمل های تأیید حساب های مخاطب خود به بخش

 " رجوع کنید.مخاطبینخصوصی خود با 

 

 گزینهود بولتن های مخاطب برای بازیابی به شما اطالع داده شود، به اگر می خواهید در صورت وج

را عالمت  "به صورت خودکار برای بولتن های جدید از مخاطبین بررسی شود"بروید و  ها اولویت<  ها

بزنید. تقریباً هر یک ساعت، پیامی در نوار وضعیت )گوشه پایین سمت چپ صفحه( نمایان می شود 

برای بولتن های مخاطب جدید می باشد. اگر بولتن هایی  در حال بررسی Martusکه بیان می کند 

صورت  در نوار وضعیت نمایش داده می شود که در ایندیگری  باشند، پیاموجود داشته  برای دریافت

را  بازیابیمی توانید با پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در باال به منوی سرور رفته و صفحه 

 ایید.بارگیری نم
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هستید، می توانید با دنبال  بازیابی شده از مخاطبایجاد یک بولتن جدید بر اساس بولتن  بهاگر مایل  

 ایجاد یک بولتن جدید از یک بولتن نسخه نهایی( این کار را بکنید.  ۱.۱کردن دستورالعمل های قسمت )

 پیشین یک بولتن های نسخه نمایش - ۶.۱۱

مشاهده کرد اما درصورت نیاز به تغییر می  رایانهیک بولتن را می توان در هرکدام از نسخه های نهایی 

 یک بولتن قابل تغییر نیست(. نسخه مهر و موم شدهتوان یک نسخه جدید ایجاد کرد) 

کلیک  بولتن جزئیاتبرای دیدن نسخه اولیه یک بولتن ، بولتن مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه 

 نسخه مشاهده گزینهبر روی کرده و  انتخابا از لیست پیشین بولتن ها کنید و سپس نسخه ای ر

کلیک کنید. کاربر نمی تواند تغییری در نسخه اولیه بولتن بدهد اما می تواند از متن  شده انتخاب

بولتن جدید دیگری انتقال دهد ) ویا به نسخه جدید ایجاد شده همان  بهحاوی بولتن کپی بگیرد و 

 را کلیک کرده و آن را ببندید. تاییدمطالعه نسخه اولیه یک بولتن ، گزینه  ( بعد از.بولتن

نمی توانید به نسخه اولیه یک بولتن  مجاز به بازیابی بولتن ها از یک مخاطب هستید واگر  توجه:

را در قسمت جزئیات نشان  بولتن مخاطبنسخه پیشین  sutraMنرم افزار  ،دسترسی داشته باشید

 آن نسخه را در رایانه ی شما بازیابی نخواهد کرد. خواهد داد اما
 

 
 

قبلی و مشخصات  مولف، کاربران دیگر می توانند کدهای نسخه جدیدی از بوتن مخابط ایجاد کنیداگر 

 مشاهده کنند.در زیر اطالعات نسخه فعلی کاربر  سابقه تمدید شدهبخش  شناسایی آن را در

 

ک بولتن را مشاهده می کنید، طراح اولیه آن در قسمت باال ی سابقه تمدید شدهوقتی قسمت  توجه:

در هر کدام  نمایش داده می شود.به صورت لیست  سابقه تمدید شدهو طراح نهایی در قسمت پایین 

 از قسمت های طراح اگر یک طراح چندین نسخه از یک بولتن ایجاد کرده باشد، شناسه 

 جدیدترین نسخه در پایین لیست است.  / آخرینقدیمی ترین نسخه در باالی لیست و  / اولین

 ی پیوستفایل ها ذخیره و شینما - ۶.۱۱

کردن  بارگیریرا بدون  پیوستاست، می توانید فایل های  Windowsشما  رایانهاگر سیستم عامل 

کلیک کنید؛ نرم  پیوستفایل های  مشاهدهمشاهده کنید. فقط کافی است که بر روی گزینه 

همراه آن نیز باز می شوند) می توان پسوند  پیوستی مرتبط برای باز کردن فایل افزارهای اجرای

 (.تغییر داد Windows Explorerاجرایی فایل ها را توسط 

 

میتوان  پیوستمی باشد، برای ذخیره فایل های  Linux( یا Apple)  Mac OSرایانهاگر سیستم عامل 

را  پیوست فایل ذخیره؛ و دکمه انتقال داد رایانهدر یا هر پوشه دیگری  نمایشگر صفحهآن ها را به 

را در نرم افزار پیوسترا مشخص کرد. سپس فایل پیوستکلیک کرد و مقصد مورد نظر برای ذخیره فایل 

یا اگر  Microsoft Wordباشد نرم افزار  lopبا پسوند  پیوستبه عنوان مثال اگر فایل  ؛مورد نیاز باز کرد

 اجرا می کنید. Adobe Acrobat Readerنرم افزار بود با  clpبا پسوند 



 53                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 

باشید.  ه، باید نرم افزار مورد نیاز برای اجرای فایل ها را نصب کرد پیوستبرای دیدن فایل  توجه:

 . وجود نداردشده،  پیوستامکان تغییر پسوند اجرایی فایل های 

 بمعیو بولتنهای نمایش - ۶.۱۲

 sutraMآسیب ببیند. اگر نرم افزار  رایانهدر حافظه  دست برود و یاممکن است که اطالعات یک بولتن از 

نرم افزار ظاهر می شود  صفحهاطالعاتی را آسیب دیده بیابد ، در یک پنجره زرد رنگ که در باالی 

کاربر را آگاه می  باشند دیده آسیب یا رفته دست از است ممکن هشدار: بخشهاییپیامی با عنوان 

دسترسی و یا خواندن برخی از اطالعات بولتن هنوز وجود دارد. اگر بولتن در سرور  کند. اوصوال امکان

 ذخیره سازی شده باشد ، هنوز شانس بازیابی مجدد بولتن از سرور وجود دارد. فقط کافی است که

از داخل نرم  راو بولتن آسیب دیده انتقال دهید نمایشگر خود  صفحهبه یک کپی از بولتن مورد نظر را 

زمانی که  تین ممکن اسنکنید. همچ بارگیریفزار پاک کنید، سپس همان بولتن مورد نظر را از سرور ا

از اطالعات  پیام مشابهی را دریافت کنید زیرا نمی توان ید از بولتن کاربر دیگر استفاده کنید،همی خوا

خاطب آنها یکی از حساب های مشخصی یا نسخه های پیش نویس دیگری استفاده کرد مگر اینکه 

  باشید.
 

 
 

 یک بولتن خاصی جستجو - ۶.۱۳

خود جستجو کند.  رایانهی را در نکاربر می تواند براساس یک واژه ، جمله و یا تاریخ مشخص بولت

ا عنوان یک بولتن انجام داد. همچنین می توان جستجو دقیق تر را بر اساس یک پوشه خاص و ی

 پیوستا براساس تنظیمات شخصی اش انجام دهد. فایل های و ی دبرمی تواند جستجو را استاندارکار

د. نرم نشامل نمی شو هاشده به یک بولتن را نیز می توان جستجو کرد اما جزئیات داخل آن پیوست

مهر و  , امکان جستجو در تمام پوشه ها ) عمومی و مشترک , شخصی, پیش نویس  sutraMافزار 

 د. نذخیره گشته باش بولتن های دور انداخته شدهکه در پوشه را به کاربر می دهد مگر این (موم شده

 

 کلیک کرده جستجوروی گزینه  -1

درپنجره جستجو باتوجه به کلمه و یا جمله مورد نظر خود ، محیط و یا پوشه ای که می خواهید در  -2

آن جستجو کنید را انتخاب کنید. شما می توانید به هرزبانی از جمله فارسی جستجو را در نرم 

افزار انجام دهید. اگر در جدول خاصی می خواهید جستجو کنید ، سطر و یا ستون آن را مشخص 

کنید.  اگر موضوع و یا عنوان خاصی را می خواهید جستجو کنید ، در محیط جستجو نرم افزار 

sutraM و موتور جستجوگر نرافزار تمامی اطالعات و داده هایی که در برای آن  ؛مشخص کرده

 تمامی بارگذاری"گزینه  انتخابیا دادهای وارد شده توسط کاربر را شناسایی می کند. با موضوع و 

می توان تمامی رکوردهای مرتبط را شناسایی  "شده انتخاب یفیلدها برای حتمالیا مقدارهای

 (.ی دیگر غیرفعال خواهد بود) قابل انتخاب نیستفیلدهابرای جستجو کردن  این گزینه کرد.
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اصلی موتور  صفحهدر  شده انتخاب یفیلدها برای احتمالی مقدارهای تمامی بارگذاریه گزین

قرار دارد تا کاربر بدون رفتن به قسمت جسجو بتواند جستجو خود را بنابر  نیزجستجوی نرم افزار 

عناوین انجام دهد )به عنوان مثال ، بعد جستجو کردن یک موضوع نیاز به جستجو مشخص و محدود تر 

)لیست شامل داده  "محور داده ای لیست های کرکره"شد، می توان گزینه را تیک دار کرده. برای با

 حیطههایی است که در بولتن نوشته شده اند( و موضوعی که وارد کرده اید به صورت خودکار وارد 

 .مورد نظر شما قابل رویت است
 

 
 

 ، بر روی گزینهحیطهانتخاب  صفحهر های متفاوت عناوین مشابه داشته باشند دحیطهاگر  توجه:

Muis   مناسب را بیابید. نرم افزار  حیطهاست کلیک کنید تا  حیطهکه در کنار عنوانsutraM  برچسب  و

تعریف شده با عنوان نشان می دهد. اگر  حیطهمتنی ( را برای هر حیطه) به عنوان مثال  حیطهنوع 

با یک لیست بایکدیگر  جستجوصفحههمه آنها را در Martusدارید ،  حیطهچندین لیست برای یک عنوان 

 ادغام می کند.

 

کنید.  انتخابرا "درسطر"تجوی خود ایجاد کنید می توانید دیگری برای جس حیطهاگر می خواهید  -3

می توانید درزمینه دیگری جستجو کنید و یا به طور مشخص تر داده و یا اطالعات مورد نظر خود را 

 .بیابید
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د زمینه جستجو خود را محدود کرده و از لیست جستجو های خود حذف کرده باشید اگر می خواهی -0

 می توانید آن سطر را حذف کنید.

 

 جستجو استفاده کرد  نمی توان از نشانه ها برای انجام داد توجه:

 ش با موضوع جستجو همخوانی داردا حیطه= یعنی ، فقط بولتنی که 

 با موضوع جستجو همخوانی نداردیشان فیلدها! یعنی ، بولتن هایی که 

 > یعنی ، عددی که در بولتن است بزرگتر از عددی باشد که مورد جستجو می باشد

>= یعنی ، عددی که در بولتن است بزرگتر و یا مساوی از عددی باشد که مورد جستجو می 

 باشد

 د< یعنی ، عددی که در بولتن است کوچکتر  از عددی باشد که مورد جستجو می باش

< = یعنی ، عددی که در بولتن است کوچکتر و یا مساوی  از عددی باشد که مورد جستجو 

 می باشد

 

 هر زمان عملیات جستجو را می توان لغو کرد. در . کنیدگزینه جستجو را کلیک  -5

وقتی عملیات جستجو به پایان رسید ، پنجره نتیجه جست و جو و تعداد رکورد های مرتبط نمایش  -6

 را کلیک کنید.تایید ، می بایست گزینه داده می شود

شامل نتایج جستجو کاربرمی باشد ) پوشه شامل کپی های از بولتن ها می  جستجو نتایجپوشه  -7

باشد که اصل آنها در پوشه مرتبط خود ذخیره گردیده اند (. اگر بولتن مرتبط با موضوع و یا عنوان 

 .جستجوی قبلی را نشان می دهدنتایج  ،جستجو نتایججستجو شده یافت نشود ، پوشه 

 

خه های یک بولتن را جستجو می به صورت از پیش تنظیم شده، تمام نس Martusنرم افزار  توجه:

. اگر موضوع و یا عنوان مورد نظر کاربر در بولتن جستجوشده نبود، ممکن است در نسخه های کند

کلیک کنید و نسخه های  صفحهدر باالی  بولتن جزئیاتاولیه آن بولتن باشد. می توانید به روی گزینه 

 (نمایش نسخه های پیشین یک بولتن۱.۱۶قسمت ) اولیه بولتن را ببنید. برای اطالعات بیشتر به

"تنها جدیدترین نسخه را مراجعه کنید. برای جستجو کردن جدیدترین نسخه از یک بولتن ، گزینه 

ار به کاربر یادآوری می کند که اساس را انتخاب کنید. برای جستجوی بعدی، نرم فز جستجو کن"

 داده های جدید است.  ،جستجو

به صورت پیش فرض، برای شاخص های شما تمامی سطرهای یک جدول از  Martusنرم افزار  توجه: 

یک حیطه را جستجو می کند  و نیازی نیست که همه ی اصطالحات در یک سطر قرار گرفته باشند. 

را مشاهده  ”تنظیمات حیطه بولتن ۱۶.۱“ی شبکه ای قسمت یلدهافبرای اطالعات بیشتردر مورد 

اگر می خواهید تمام مشخصات ستون در قسمت نمایش جستجو با یک سطر از داده های  .کنید

را انتخاب کنید. به عنوان  ”همسان بودن مشخصات ستون“ شبکه ی بولتن همسان باشد ، گزینه 

خاص در یک سطر موجود در بولتن های ساخته شده بعد مثال ، اگر شما به دنبال اسم یک قربانی 

ازیک تاریخ مشخص می گردید، آن گزینه را انتخاب کنید و حیطه مورد نظر را در قسمت جستجو وارد 

   y=  "نام خانوادگی :اطالعات قربانی"و  x=  "نام :مشخصات قربانی" :کنید

 Martusرا انتخاب نکنید ،  ودن ستون خاصهمسان ب. اگر گزینه YYYY – Mon – DD>=  "تاریخ ایجاد"

بولتن هایی با هرسطری که با اسم قربانی و  .بولتن های بعد از تاریخ درج شده را ، می یابد

سطرهای دیگر با نام خانوادگی آن و لزوما نام و نام خانوادگی در یک سطر نیستند  ) می توانید یک 

 ؛باشد  a=  "نام خانوادگی"و   x= "نام"سطر دیگه با  و در b =" نام خانوادگی"و   x= "نام"سطر با 

آن بولتنی را که با جستجوی شما همسان است را پیدا می کند زیرا گزینه "همسان   Martusپس 

 بودن سطرها" را انتخاب نکردید (.

 

تمامی سطرهای مربوط به شاخص های شما را جستجو می کند، احتمال دارد  Martusچون  توجه:

را بیابد که یک سطر آن به شاخص شما مربوط باشد ولی سطرهای دیگر خیر. برای مثال شما بولتنی 

مربوط  Cو  A  ،Bمی توانید یک بولتن با حیطه "مکان/محل" داشته باشید که دارای چندین سطر داده 
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پیدا آن بولتن را  Martusجستجو می کنید،  )نباشد (!C=Cبولتنی را برای مکانی  به مکان باشد. اگر

نمی باشند حتی اگر یک سطر وجود داشته باشد که مکان  Cسطر دیگر هستند که  ۱خواهد کرد زیرا 

C  .باشد 

در این مورد ، اگر در یک لیست کشویی چند سطری جستجو می کنید، تمامی جستجوها  توجه:

ی است که باشند. این به این معن ”شروع با“کامال همسان هستند نه اینکه به صورت قسمتی و یا 

کنید را انتخاب کنید. به عنوان مثال حیطه  می بایست دقیقا همان سطحی را که می خواهید جستجو

که داری سه سطر است ) ایالت / شهر / محله ( است، داری سه مدل    ”محل برگزاری مراسم“

هر ، محل برگزاری مراسم = ایالت ، محل برگزاری مراسم = ش  :ورودی در قسمت جستجو می باشد

پس برای پیدا کردن یک مراسم در جایی از ایالت کالیفرنیا )بدون در نظر  .محل برگزاری مراسم = محله

گرفتن شهر( شما می بایست محل برگذاری مراسم = ایالت را انتخاب کرده و سپس از لیست 

کنید و سپس کشویی بازشده "کالیفرنیا" را انتخاب کنید. اگر  محل برگزاری مراسم= شهر را انتخاب 

بولتن هایی که فاقد داده  Martusایالت کالیفرنیا را انتخاب کنید ولی قسمت "شهر" را خالی بگذارید ، 

 جستجو می کند. "شهر" هستند را بر خالف هر مکانی در کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن شهر

متفاوت دارید ، ممکن یی با یک برچسب اما اتیکت و یا نوع حیطه فیلدهااگر در بولتن خود   توجه:

برای مشخص  فیلدهادر جستجو از برچسب و نوع  فیلدهابرای تشخیص دادن تفاوت  Martusاست 

کردن استفاده کند. به همین دلیل برای جلوگیری از سردرگمی پیشنهاد می دهیم که برچسب و نوع 

تنظیمات ۱۶.۱“قسمت حیطه را کامال شفاف و مرتبط به هم انتخاب کنید.  برای اطالعات بیشتر به 

 مراجعه کنید.  ”حیطه بولتن

 و ۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره  ۱۱برای راهنمایی بیشتر درباره نحوه جستجو به قسمت 

 پست الکترنیکی بفرستید.  help@martus.orgمراجعه کنید و یا به  ۱۱

کلیک کنید. سپس برای مشخصه  این جستجوذخیره وی گزینه برای ذخیره مشخصات جستجو ، ر

این ذخیره را در  Martusجستجو اسمی که به یاد خواهید سپرد انتخاب کرده و ذخیره کنید. نرم افزار 

خواهد داد.   انجام( Martus جستجوگر خصوصیات) .mss .پسوندپوشه ای که شما انتخاب می کنید، با 

ردن مشخصات جستجو که قبال ذخیره کرده اید ، در پنجره جستجو روی برای بازکردن و استفاده ک

. است را انتخاب mssکلیک کرده و سپس فایلی را که با پسوند  قبلی جستجوی بارگذاریگزینه 

 کنید.
 

 

mailto:help@martus.org
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اری کنید به یاد خواهد ذقبلی را بدون اینکه بارگ یبالفاصله مشخصات جستجو Martusنرم افزار  توجه:

 آورد.

 مای جستجوراهن

شهادت نامه "برای جستجو دقیق عبارت مورد نظر ، آن را با عالمت نقل قول جستجو کنید ) -1

 جستجو را لغت به لغت انجام خواهد داد. Martus( اگر عالمت نقل قول را نگذارید ".شاهد

یا چه به صورت کامل وارد کرده باشید و  ؛موتور جستجو لغتی که وارد کرده اید را جستجو می کند -2

فقط بخشی از آن را نوشته باشید. به عنوان مثال اگر لغت زندان را جستجو کنید ، خواهید دید که 

همچنین اگر در بولتن ها   .در نتایج جستجوی شما زندان ,زندانی کردن و حبس شامل خواهد بود

 ؛فایل های پیوستی بولتن را که با این نام هستند Martusلغت زندان را جستجو کنید 

 .را نیز لحاظ خواهد کرد doc.زندانبانان-یا گزارش jpgزندان.-کسع 

روی زبان انگلیسی و یا  Martusمی توانید جستجو را به هر زبانی انجام دهید. جستجوی  -3

کاراکترهای التین برای جستجو تنظیم نشده است، در نتیجه فرقی نمی کند که لغت به حروف 

  .بزرگ نوشته شود یا کوچک

برای جستجوی جزئی تر موضوع  "و"برای جستجوی وسیع تر و با استفاده از   "یا"از با استفاده  -0

فی که می خواهید ی مختلفیلدهامی توانید برای مشخص کردن   .خود می توانید استفاده کنید

می خواهید بولتنی که شامل آخرین تاریخ   ؛/ یا( استفاده کنید. )به عنوان مثال وجستجو کنید از )

هفته گذشته را که توسط یک مؤلف مشخص تنظیم شده است ، جست و جو کنید(. اگر  ذخیره در

)یا( و )و(  می خواهید موارد گوناگونی را در حیطه یک بولتن جستجو کنید ، می توانید بین لغات از

حبس جستجو  ”یا“استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید درمورد زندان  در جعبه جستجو

خواهید دید که لیستی از تمام بولتن هایی شامل یکی از این دو لغت هستند نمایش داده کنید ، 

کلمه  دو تجاوز جستجو کنید لیستی از بولتن هایی که شامل هر "و"می شود. اگر در مورد زندان 

هستند را خواهید دید.  لغت )و( ضمنی است ، پس اگر درمورد زندانی تجاوز جستجو کنید همان 

 ایی را نشان خواهد داد که در جستجوی زندانی )و( تجاوز پیدا کرده است.بولتن ه

 هاستفاده می کنید ، ترتیب کلمات جستجو شما از اولین کلمه دستیا )،( زمانی که از )و( و )یا(  -5

در کادر  ( به عنوان مثال، اگر.بندی می شود )خواه فراتر از حیطه بولتن یا در یک حیطه مشخص

بولتن هایی را که شامل یکی از لغات   Martus، محاکمه وحبس  یازندان ای...، جستجو برورودی 

 یاحبس  وزندان شامل کلمه محاکمه می باشند را نشان خواهد داد. اما اگر  یاحبس  وزندان 

دو لغت زندان و حبس یا بولتن های شامل کلمه  ، بولتن هایی که شامل هررا وارد کنید محاکمه

 می شوند. محاکمه نشان داده

در آن زبان  and/orاگر از زبانی به غیر از انگلیسی استفاده می کنید ، می توانید از ترجمه  -6

بین کلمات استفاده کنید. به عنوان مثال ،  and/orاستفاده کنید و یا می توانید از خود لغت التین 

 "یا"و  "و"از  "or"و  "and"به زبان اسپانیایی استفاده می کنید می توانید به جای  Martusاگر از 

 نیایی در جستجوی خود استفاده کنید.ااسپ

و  "or"در زبان هایی که از فاصله برای جدا کردن حروف استفاده نمی شود نیاز است قبل و بعد از  -7

"and" .فاصله گذاشته شود 

 

 منا تغییربرای ذخیره کردن نتیجه جستجو روی پوشه نتیجه جستجو راست کلیک کنید و گزینه 

می توانید پوشه را  ؛را انتخاب کنید ، سپس نام جدیدی برای آن پوشه در نظر بگیرید. راه دیگر پوشه

و روی نام پوشه کلیک کنید و نام جدید مد  پوشه نام تغییر<  پوشه انتخاب کنید و سپس منوی 

یجاد خواهد پوشه نتایج جستجو جدیدی ا Martusنظر را وارد کنید. دفعه بعدی که جستجو می کنید، 

کرد. اگر شما نتیجه جستجوی مورد نظر خود را تغییر نام ندهید ، در جستجوی بعدی محتویات 

 جستجوی فعلی دوباره نوشته خواهند شد.  

 

 مراجعه کنید. "چاپ بولتن ها ۱.۱۱"برای چاپ کردن نتیجه جستجو به قسمت 
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 بولتنها چاپ - ۶.۱۴

 :چاپند بولتن را برای کاربر فراهم می کند. برای از یک یا چ چاپامکان  sutraMنرم افزار 

 

 چاپرفته و گزینه  فایلرا کلیک کنید ) یا به منوی  چاپبولتن مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه  -1

 را انتخاب کنید ( )ها( بولتن

از قبیل  چاپ شدن یا چاپ نشدن اطالعات اتی در پنجره باز شده برای چاپ ، برای کاربر امکان -2

  .استقرار داده شده  رایانهدر  lrid، وانتخاب دستگاه چاپ یا به صورت نسخه شخصی 

 .کلیک کنید ادامهروی گزینه  -3
 

 
 

، پیام زیر فرستاده می شود. نام نهادن فایل کنیدتبدیل  lridنسخه  بهبولتن را  میخواهید اگر -0

 و سپس ذخیره کردن آن در پوشه مورد نظر.  lrid استخراج

 .خواهید چاپ کنید ، پنجره چاپ با تنظیمات پیش فرض باز می شوداگر بولتن را ب -5

 

را چاپ می کند اما اطالعات داخل آنها را خیر. برای چاپ پیوستپیوستنام فایل های  sutraMنرم افزار 

خود ذخیره کرده و سپس آن را با نرم افزار  رایانهشده را در  پیوست، ابتدا فایل پیوستکردن فایل های 

در  پیوست فایل ذخیرهبدون  Windows. در سیستم عامل دمربوطه باز کرده و چاپ کنیمناسب و 

با نرم افزار مناسب باز  پیوستفایل  کنید.کلیک  پیوستفایل  مشاهدهبه آسانی روی گزینه  رایانه

 .وجود داردمی شود و امکان چاپ کردن آن نیز 

 

 شما چاپ می کند. رایانهبولتن را در  آخرین نسخه اصالح شده از یک sutraMنرم افزار  توجه:

 

برای چاپ کردن مجموعه از بولتن ها با عناوین مشخص ، می توانید پنجره جستجو را فعال کرده و 

ذخیره گردیده است را چاپ کنید. برای اطالعات بیشتر   نتایج جستجوتمامی بولتن های که در پوشه 

 نید.را مطالعه ک (. جستجو یک بولتن خاص۱.۱۱) قسمت

 بولتن ها از گزارش تهیه - ۶.۱۵

خود ایجاد کند و سپس آن را چاپ  رایانهکاربر می تواند یک گزارشنامه مشخص از فعالیت های خود در 

ذخیره کند) که قابل مشاهده و تغییر دادن توسط نرم افزارهای شبکه  LMsXکند و یا به صورت فایل 

 (.می باشد totl ctopaMMot / MctaulMlaarمثل 

 

 :برای ایجاد گزارش کار

 انتخاب کردهرا  گزارشگزینه  فایلاز منوی  -1

 ایجادیا   جدید جدولی گزارش ایجاد برای ایجاد یک قالب مشخص برای گزارش ، روی گزینه -2

بولتن ها در ستون و هریک از بولتن ها یک سطر  حیطه کلیک کنید. درواقع جدید گزارش صفحه
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ی زیرشاخه به صورت جداگانه برای هر فیلدهاک سری گزارش ی صفحهمحسوب خواهند شد. 

 در قالب یک بولتن ظاهر می شود. اگر جداگانه چاپ شود بولتن در نظر می گیرد و
 

 
 

 گزارشگیری ازقالب استفادهاگر می خواهید از گزارش ذخیره شده قبلی استفاده کنید روی دکمه 

قالب بندی صفحات گزارش )  mrf.پسونارش ذخیره شده خود را با کلیک کرده و فرم گز موجود

Martus ) .باز کنید 
 

 
 

ی که می خواهید گزارش کار را شامل شود ا حیطهدر پنجره باز شده برای ایجاد یک گزارش کار ، -3

 را فشار دهید. تاییدانتخاب کنید و سپس دکمه 

 

گزینه  زارشگ یفیلدها سازماندهیاگر می خواهید گزارش کار جدولی داشته باشید، در پنجره 

ی که می خواهید از آن ا حیطهو  ایجاد گزارشرا زده و پنجره دیگری باز می شود با عنوان  افزودن

 به انتقال و باال به انتقالرا بزنید. می توانید با  تاییده مجدول تهیه شود را انتخاب کنید و دک

 را بزنید.  تایید، دکه افیلدهرا تغییر دهید. بعد از مرتب کردن  فیلدهاترتیب و الویت  پایین
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اسم را برای آن انتخاب کرده و سپس دکمه  گزارش قالب ذخیرهبرای ذخیره کردن گزارش در پنجره  -0

 . ذخیره می کند.itpبه صورت پیش فرض آن را با پسوند  sutraMرا بزنید. نرم افزار  ذخیره

 

انتخاب کنید،  گزارش شما از  عنوانذخیره قالب گزارش به کادر گفتگوی را در  لغواگر گزینه  توجه:

 .کنیدبین خواهد رفت. شما باید هر گزارش تهیه شده را ذخیره 

 

در پنجره جستجو ، زمینه ای را که می خواهید در گزارش خود درج کنید در بولتن خود مشخص  -5

 بارگذاریکنید. برای استفاده از نتایج جستجوی سری قبل خود که ذخیره کرده اید، به روی 

را انتخاب کنید.  جستجوو گزینه  هکلیک کنید. زمینه جستجو را مشخص کرد قبلی ستجویج

 بروید. (جستجو یک بولتن خاص ۱.۱۱)برای اطالعات بیشتر از نحوی جستجو به قسمت 

 

بالفاصه زمینه جستجوی قبلی را خاطر نشان می کند قبل از اینکه نیاز به  sutraMنرم افزار  توجه:

 آن باشد. وارد کردن مجدد

 

 را در دسته بندی ها حیطه( ۱ترتیب بولتن ها را در گزارش خود مشخص کنید. می توان سه ) -6

ی که برای آن تعریف می شود دسته ا حیطهگزارش کار را با اولین  sutraMانتخاب کرد. نرم افزار 

اشته باشد به بندی و ذخیره می کند و اگر بولتنی با نام و اطالعات مشابهی در این زمینه وجود د

و سپس  کرده کلیکانتخاب فیلد  بر روی . ابتداکنددومین و یا سومین ذخیره می  حیطهعنوان 

 کنید. تاییدو  ردهطبقه بندی شود را انتخاب ک sutraMی که می خواهید بولتن در نرم افزار ا حیطه
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دامی انشان می کند تا مبالفاصه زمینه ذخیره شده بولتن قبلی را خاطر  sutraMنرم افزار  توجه:

 که از نرم افزار به طور کلی خارج شوید.

 

اگر کاربر فقط  برای چاپ می توانید "اطالعات بولتن"، "خالصه متن" و یا هر دو مورد را انتخاب کنید. -7

خالصه متن را انتخاب کند، گزارش کار شمارش کل بولتن های آن زمینه را چاپ می کند. به عنوان 

آنها دسته بندی شده باشد و اگر کاربر چاپ بر اساس   مولفن ها با توجه به مثال، اگر بولت

 مولفاطالعات و خالصه متن را انتخاب کند ، گزارش شامل تاریخ و خالصه تعداد بولتن هایی که آن 

ایجاد شده می باشد. می توان انتخاب کرد که چاپ بولتن فقط شامل اطالعات شخصی ، مشترک 

 .و یا هردو باشند
 

 
 

ارسال یک پیش نمایش از گزارش که می خواهید چاپ کنید را نمایش می دهد.  sutraMنرم افزار  -8

و گزارش را به صورت  ذخیره به صورت یک فایلگزینه  فایلاز منوی   .را انتخاب کنید به یک چاپگر

LMsX  ذخیره کنید که قابلیت باز شدن با نرم افزارهای شبکهweb browser  یا  

 word-processing/spreadsheet دارد. اگر گزارش نیاز به تغییر داشته باشد قبل از چاپ ، روی

را انتخاب کنید و سپس یک گزارش  ها گزارشرفته و گزینه  فایلکلیک کنید. به منوی   لغوگزینه 

 جدید ایجاد کنید.

 

 ر مانندمحیط های دیگ بهخود بگیرد و  یتفعال صفحهکاربر می توان نسخه کپی از  توجه:

Microsoft Word .انتقال دهد 

 

 شما را نمایش می دهند. رایانهفقط اطالعات آخرین تغییرات  یک بولتن در Martus نرم افزار  توجه:
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 :گزارش جدولی با شمارش خالصه
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 :صفحه گزارش
 

 
 

 نکات مهم

شامل می شود و  اطالعاتی از وضعیت کنونی بولتن و اطالعات ورودی را sutraMگزارش نرم افزار  -1

می تواند تعداد بولتن  sutraMبه عنوان مثال،   .و چگونگی پردازش اطالعات نیست هشامل نحو

هایی که در یک بازه زمانی و یا یک منطقه مشخص وارد شده است را در گزارش خود اعالم کند 

دگان در آن ش ه)اگر پروژه شما شامل جمع آوری این اطالعات است( ، اما نمی تواند تعداد کشت

 منطقه مشخص را اعالم کند.

تهیه می کند بیشتر به معنای اطالعاتی است که بولتن ها  Martusهمچین گزارشی که نرم افزار  -2

و یا منبع سند و مدرک آنها را از یک دیگر متمایز می کند. به عنوان مثال ، کاربر می توان گزارشی 

یا قومیت مشخص وارد شده )اگر پروژه شما تهیه کند از همه بولتن های که توسط یک فرد و 

 ( .اینگونه تعریف شده باشد

 تهیه گزارش برای موارد زیر درست نیست -3

غرض آمیز )اگر پروژه گزارش از یک اتفاقی باشد که تمام بولتن های ورودی بیش از یک  - الف

 .(منبع و منطقه مشخص باشد را شامل شود
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وجود باشد از یک اتفاق خاص ، یک فرد مشخص با گزارش تکراری )بیش از یک بولتن م - ب

 .(اسم نام های متفاوت و چند کاربر با نام های مشابه

مانع و یا بدون حیطه بودن یک بولتن )به عنوان مثال غلط امالیی  مسائل کیفی داده ها - پ

برای شناسایی و آدرس دادن یک  .(می شود که بولتن مورد نظر در جستجو یافت شود

آن  حیطهذخیره گردد  مهر و موم شدهنیاز است قبل از اینکه به صورت  ،به درستیبولتن  

 درست و با امالی صحیح وارد گردد.

توسط کاربران مختلف. برای مطالعه  sutraMناهماهنگ بودن اطالعات ورودی به نرم فزار  - ت

 در لینک "rater Reliability-Inter"رفته و  "Controlled Vocabulary"بیشتر در این زمینه به 

lhttps://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtm. مراجعه کنید. 

نمی شمارد و فقط تعداد بولتن هایی که را مجرمین، قربانیان و یا متهمین  تعداد sutraMنرم افزار  -0

اطالعات یک بولتن مهم است تا  در وارد کردندقت  ؛در این زمینه طراحی شده را می شمارد

نیاز باشد بتوان به آسانی به آنها دست یافت.  تحلیل هانیاز به این نوع پردازش ها و  که زمانی

پیچیدگی نقض حقوق فردی  ؛که بیش از یک بولتن درمورد یک رویداد وجود دارد گزارش تکرار زمانی

از متهمین عمل دیگری قرار  یانی یک جنایت است و ممکن است بعدا به عنوان یکب)فردی که قر

بگیرد و برعکس( و برای حفظ انسجام درون مایه و تعداد )به عنوان مثال ، اطمینان کامل که تمام 

 می باشد. به یک بولتن درسطح معنای جرم بوده است( داده های ورودی

 کیفیتی)نمودار و گراف( و یا تی به صورت کمی sutraMاگر تمایل دارید داده های ورودی به نرم افزار  -5

می تواند نرم افزار مناسبی برای ارائه داده ها در  hasarapl)توضیح و مباحثه( باشد، نرم افزار 

شاید نیاز به نرم افزار خاصی باشد،  استخراجسی و دیدن اطالعات پروژه شما باشد. برای دستر

اما به خاطر داشته باشید امکان استفاده از داده های کمی و آماری قابل ارزش یابی نیست مگر 

 اینکه داده های با ذکر منبع و مرجع موسخ  پردازش شده باشند.

 تهیه نمودار از بولتن - ۶.۱۶

ش موجود است، تهیه کند ا رایانهر بولتن هایی که بر روی ز اطالعات موجود دکاربر می تواند نموداری ا

از آن تهیه کند )درصورت نیاز فایل های عکسی قابلیت باز  GEPJو سپس آن را چاپ و یا فایل عکسی

 (.ouMcduo roodM ot totl ctopaMMotشدن و یا اصالح را توسط تعداد باالیی از نرم افزارها دارند مثل 

 

 :ای ایجاد یک نموداربر

 را انتخاب کنید نمودارهارفته و گزینه  فایلبه منوی  -1

مثل نمودار میله ای ، نمودار میله ای سه بعدی و یا  نمودار نوعنمودار مورد نظر خود را از منوی  -2

ی که ینمودار دایره ای ، انتخاب کنید. نمودار میله ای و یا نمودار میله ای سه بعدی تعداد بولتن ها

خاصی طراحی شده اند را نشان می دهد و نمودار دایره ای تعداد و همچنین درصد کل  حیطهر د

بولتن هایی که با موضوع انتخابی شما شباهت دارند.  مثال زیر مربوط به هرکدام از نمودار 

 هاست. 
 

 
 

https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
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های  پیام خطایی دریافت خواهید کرد که همه داده )در هنگام چاپ و نسخه الکترونیکی( توجه:

داخل نمودارها پنهانی نمی مانند ، و همه آنانی که امکان دیدن نمودار را دارن اطالعات داخل آن را 

 نیز خواهند خواند.

 

که می خواهید از آن نمودار تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس  فیلدی ...فیلد انتخاب در پنجره -3

و  شده ندارد از پیش در نظرگرفتهی استافیلدهارا بزنید ) این لیست شامل همه  تاییددکمه 

 ی تهیه شده توسط کاربر می باشد(.فیلدهاهمچین 
 

 
 

وارد کنید. )به عنوان زیرنویس  در قسمتدرصورت تمایل می توانید عنوانی برای تعریف گزارش خود  -0

 (.گزارش جمع آوری ماهیانه داده ها برای سازمان حقوق بشر :مثال

 را بزنید تاییددکه  -5

بولتنی را که می خواهید در نمودار باشد، انتخاب کنید. برای استفاده از  حیطهستجو در پنجره ج -6

بروید. وقتی  قبلی... جستجوی بارگذارینتایج جستجوی قبلی که ذخیره کرده اید، باید به قسمت 

را کلیک کنید. برای اطالعات بیشتر به قسمت  جستجوخود را وارد کردید ، دکمه  جستجو حیطه

 .(عه کنیدمطالرا  ۱.۱۱)

 

به بدون نیاز به جستجوی مجدد آن جستجوی قبلی را  حیطهبالفاصله  sutraMنرم افزار  توجه:

 کاربر نشان می دهد.

 

ارسال به یک قبل از چاپ نمودار نهایی را به کاربر نمایش می دهد. روی دکمه  sutraMنرم افزار   -7

کار و بنا بر ابعاد به طور خود sutraMنرم افزار کلیک کرده و چاپگر مورد نظر را انتخاب کنید ) چاپگر

 رایانهدر صورتی که بخواهید گزارش خود را در  .(، اندازه چاپ گزارش را تنظیم می کندکاغذ و چاپگر

آن را ذخیره کنید  JPEGکنید و به صورت  را انتخاب ذخیره به صورت یک فایلذخیره کنید، گزینه 

-wordفزارهای اجرای عکس و همچنین امکان کپی کردن آن در که قابلیت باز شدن با تمام نرم ا

processor را نیز دارد. اگر می خواهید تغییراتی در گزارش خود قبل از چاپ داشته باشید ، بر روی 

را انتخاب کنید و سپس یک نمودار  نمودارهارفته و گزینه  فایلکلیک کرده و به منوی  لغو گزینه

 جدید ایجاد کنید.

 

 فقط داده های آخرین نسخه یک بولتن را در نمودار نمایش می دهد. sutraMنرم افزار  توجه:

 

 چند نمودار به عنوان مثال.
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 نمودار میله ای:
 

 
 

 

 نمودار سه بعدی:
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 نمودار دایره ای:
 

 
 

 مهمنکات 

  نمودار هایsutraM آنها  تحلیل ی که وارد نرم افزار شده اند را شامل می شود؛ نهیقاعدتا داده ها

برای داده ها رخ داده.  به عنوان مثال ، می توان تعداد بولتن هایی که در مورد  "چه اتفاقی"را که 

یک بازه زمانی و منطقه مشخص می باشد را بشمارد؛ اما نمی تواند تعداد کشته شدگان در آن 

 .()اگر پروژه مربوط به جم آوری این داده ها باشد منطقه مشخص را بشمارد

  همچین نموداری که نرم افزارsutraM  تهیه می کند بیشتر به معنایی اطالعاتی است که بولتن ها

را از یک دیگر متمایز می کند و یا منبع سند و مدرک آنها. به عنوان مثال ، کاربر می تواند نموداری 

پروژه )اگر  تهیه کند از همه بولتن های که توسط یک فردو یا قومیت مشخص وارد شده است.

  .(شما اینگونه تعریف شده باشد

 تهیه نمودار برای موارد زیر درست نیست 

o  غرض آمیز )اگر پروژه گزارش از یک اتفاقی باشد که تمام بولتن های ورودی بیش از یک منبع و

 .(منطقه مشخص باشد را شامل شود

o  مشخص با اسم گزارش تکراری )بیش از یک بولتن موجود باشد از یک اتفاق خاص ،یا یک فرد

 (.نام های متفاوت و چند کاربر با نام های مشابه

o  به عنوان مثال غلط امالیی مانع می شود که بولتن مورد نظر در مسائل کیفی داده ها(

یک  حیطه( برای شناسایی و آدرس دادن .جستجو یافت شود و یا بدون نام بود زمینه یک بولتن

 .ا امالی صحیح وارد کردآن را ب مهر و موم شده رت بولتن  نیاز است قبل از ذخیره آن به صو

o  ناهماهنگ بودن اطالعات ورودی به نرم فزارMartus برای مطالعه بیشتر  .توسط کاربران مختلف

  در لینک "rater Reliability-Inter"و " Controlled Vocabulary"در این زمینه به 

https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml مراجعه کنید. 

که نمی شمارد و فقط تعداد بولتن هایی را تعداد مجرمین ، قربانیان و یا متهمین Martusنرم افزار  •

اطالعات یک بولتن مهم است تا  در وارد کردندقت  ؛در این زمینه طراحی شده را می شمارد

بتوان به آسانی به آنها دست یافت. گزارش  تا ا نیاز باشدتحلیل هزمانی به این نوع پردازش ها و 

فردی پیچیدگی نقض حقوق فردی ) ؛تکرار زمانی که بیش از یک بولتن درمورد یک رویداد وجود دارد

https://hrdag.martus.org/resources/controlled_vocab.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml
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از متهمین عمل دیگری قرار بگیرد و  یانی یک جنایت است و ممکن است بعدا به عنوان یکبکه قر

برعکس( و برای حفظ انسجام درون مایه و تعداد )به عنوان مثال ، اطمینان کامل که تمام داده 

 (.های ورودی به یک بولتن درسطح معنای جرم بوده است

کیفیتی )نمودار و گراف( و یا تیبه صورت کمی sutraMبه نرم افزار اگر تمایل دارید داده های ورودی  •

می تواند نرم افزار مناسبی برای ارائه داده ها در  hasarapl)توضیح و مباحثه( باشد ، نرم افزار 

شاید نیاز به نرم افزار خاصی باشد ،  استخراجپروژه شما باشد. برای دسترسی و دیدن اطالعات 

باشید امکان استفاده از داده های کمی و آماری قابل ارزش یابی نیست مگر اما به خاطر داشته 

 اینکه داده های با ذکر منبع و مرجع موسخ  پردازش شده باشند.

 داده ها از بولتن انتقال - ۶.۱۷

باشد که با نرم فزار هایی که این فایل ها را  LsXبه صورت  می تواند داده های یک بولتن استخراج

ذخیره گردیده اند شامل برچسب  LsXی که با یبرگه ها .می کنند قابل باز شدن استپشتیبانی 

(tag می باشند که نوع ساختار هرکدام از آن ها و همچنین نقش اجزای تشکیل دهنده آن را در کل )

در  استخراجرا برای  رایانهفقط آخرین نسخه موجود در  Martusساختار مشخص می کنند. نرم افزار 

 شده تمدید سابقهرقسمت  دفایلبرای نسخه های پیشین یک بولتن می توان در منوی  ؛گیرد نظر می

 مشاهده کرد.  در صورت نیازرا آن  قبلی مولف رفت و مشخصات و کلید عمومی

 

 :XML استخراجبرای 

را  بولتنها استخراجرفته و گزینه  فایل ابتدا بولتن مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به منوی -1

رفته و گزینه  فایلتمامی بولتن ها در یک پوشه ، به منوی  استخراجدر صورت نیاز به  .تخاب کنیدان

 را کلیک کنید. پوشه استخراج

به صورت پیش فرض ، فقط داده های که به صورت مشترک و عمومی ذخیره گردیده اند شامل  -2

 هنگامی می توانید گزینه می باشند. در صورت نیاز به استفاده از فایل های شخص LsXفایل های 

 را انتخاب کنید. بده قرار نیز را خصوصی استخراج،دادههای

 هنگامداشته باشید ،  LsXبه یک بولتن را به صورت  پیوستاگر همچنین می خواهید فایل های  -3

 .را انتخاب کنید بده قرار نیز را شده پیوست استخراج،فایلهای

 .کلیک کنید ادامهبر روی دکه  -0

و همچنین مقصد نهایی برای ذخیره آن را انتخاب کنید. همه بولتن های  LsXفایل  نام گذاری -5

 ذخیره می گردد. LsXبه صورت یک فایل  LsXانتخاب شده برای 

 .کلیک کنید ذخیرهروی دکمه  -6

 ؛ را انتخاب کنید تاییددکمه  استخراجبرای تایید نهایی فایل های و سپس  -7

 

باشد ، تمام  استخراجید که فقط اطالعات مشترک و عمومی شامل اگر مشخص کرده باش توجه:

 بولتن های که شامل اطالعات شخصی می باشند،  درنظر گرفته نمی شوند.

 

آن  مولفمشاهده می کنید، اولین  LsXرا برای فایل های  شده تمدید سابقهزمانی که پوشه  توجه:

دیده می شود. در  صفحهاظر آن( در پایین درحال ح مولف)قبل از  مولفو آخرین  صفحهدر باالی 

قدیمی  / ای چند نسخه از یک بولتن را طراحی کرده باشد، نسخه اولیه مولفها، اگر  مولفقسمت 

 .جدید در پایین لیست نشان داده می شوند / آن نسخه باال و نسخه آخری

 

ن را خارج کنید به یک بولت نسخه مهر و موم شده اگر می خواهید نسخه های بیشتری از  توجه:

 مراجعه کنید. (۱۶پرسش و پاسخ های متداول به شماره  ۱۱) قسمت

 بولتن ها کردن وارد - ۶.۱۸

هستند وارد کنید.  LsXرا به بولتن های نرم افزار که به صورت  LsXمی توانید یک بولتن با پسوند 

نیز می  spreadsheets و یا word-processing آن مثل عکس یا فایل های پیوستهمچین فایل های 



 69                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 sutraMنیستند هم می توانند وارد محیط نرم افزار  LsXتوانند اضافه شوند. فایل های که به صورت 

 شوند.

 

 :اطالعات وارد کردنبرای 

 را انتخاب کنید بولتنها کردن واردرفته و گزینه  فایلبه منوی  -1

را  ادامهکنید  و سپس گزینه  بولتنی که می خواهید وارد کنید را جستجو  LsXدر فایل های  -2

 بزنید.

را کلیک  ادامهبه آن اضافه شود را انتخاب کرده و دکمه  LsXاسم پوشه که می خواهید فایل  -3

 کنید.

 

از روند ورود بولتن به سیستم پیامی به کاربر می دهد و زمانی که بولتن به سیستم  sutraMنرم افزار 

 بودن انتقال و یا داشتن مشکل را مخابره می کند.به طور کامل انتقال پیدا کرد پیام موفق 

 

 در این نسخه از نرم افزار ، بولتن به صورت نسخه پیش نویس وارد سیستم می شود. توجه:

 

به عنوان مثال از  از داده های دیجیتالی ) XMLی وارد کردن فایل ه نحو در موردبرای اطالعات بیشتر 

MctaulMlaarM ید مثال پردازش کد در نرم افزار یا منابع دیگر( می توانsutraM  که درDo  و یا لینک

https://sourceforge.net/projects/martus, در صورت نیاز به اطالعات بیشتر  .هست مشاهده کنید

 ایمیل بفرستید. us.orghelp@martبه آدرس 

 

( ممکن ؛اگر حجم فایل ورودی زیاد باشد ، یا فایل شامل نشانه های کارکتری زیادی باشد )مثل ><

است پیام خطایی دریافت کنید. اگر مشکل از اندازه حجم فایل باشد ، می توانید آن را به قسمت های 

 ایمیل بفرستید. help@martus.orgآدرس کوچکتر تقسیم کنید.  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به 

https://sourceforge.net/projects/martus
https://sourceforge.net/projects/martus
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
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 حذف بولتن ها و اطالعات حساب کاربری - ۷
در ی که توسط آن یمی توان شناسه کاربری و همه بولتن ها sutraMبدون نیاز به حذف کردن نرم افزار 

 شناسه موجود است را حذف کرد. ذخیره گردیده است ، و تمام اطالعات که توسط آنرایانه 

، خه پشتیبان از آن تهیه نشده باشداگر نسخه ای از آن بولتن به سرور فرستاده نشده و یا نس توجه:

 د شد.نپاک خواه رایانهآن بولتن و اطالعات اش برای همیشه از سیستم 

 :رایانهبرای حذف کردن اطالعات شناسه کاربری و بولتن های مرتبط از روی 

 .خود را ببندید رایانهنرم افزار های باز و فعال در  تمام -1

 

، اما  دیگر وجود داردامکان پاک کردن بولتن ها و پوشه ها در صورت باز بودن نرم افزارهای  توجه:

 در حین مرحله حذف  با باز بودن نرم افزار های دیگر دچار اختالل شود. sutraMممکن است 

 

 .را انتخاب کنید عاتی منحذف اطالرفته و  ابزارهامنوی به  -2

 . شناسه کاربری و رمز عبور را وارد کنید -3

پیامی برای  sutraMی در سیستم باشد که به سرور فرستاده نشده باشد ، نرم افزار ناگر بولت -0

 با انتخاب گزینه ؛را انتخاب کنید بلهتایید حذف آن از کاربر می فرستد. در پنجره باز شده گزینه 

صرف نظر کنید و آن بولتن در سیستم شما باقی خواهد می توانید ن بولتن از حذف کردن آ خیر

 ماند.

 

در نظر داشته باشید قبل از پاک کردن حساب کاربری خود، یک نسخه پشتیبان از اطالعات  توجه:

خود داشته باشید و آن را نگهداری کنید. اگر حساب کاربری خود را بدون نسخه پشتیبان حذف 

اطالعات شخصی بولتن های که بر روی سرور است نخواهید داشت؛ این  کنید ،دسترسی به

، موجود باشد های مخاطب مجا برای مشاهده اطالعات شما اطالعات فقط ممکن است در حساب

قبل از اینکه بولتنی ذخیره گردیده باشد و یا به سرور مرکزی فرستاده شده باشد. زمانی که 

های حساب  ،تنظیمات سرورردید ، اطالعات دیگر از قبیل خود را حذف ک Martusاطالعات حساب 

و اطالعات تنظیم شده  ، پوشه های ایجاد شده توسط کاربرفیلدها، شخصیتنظمیمات  مخاطب،

 ، عرض ستون ها( حذف خواهد گردید.-توسط کاربر )مثل نحوی پردازش اطالعات

 

تایید  شما ذخیره شده است همه بولتن های که با حساب کاربری کلیک کرده و بلهروی دکمه  -5

 را انتخاب کنید. لغوپاک کنید. اگر منصرف شدید  رایانهکنید و همچنین شناسه کابری را از روی 

 بسته خواهد شد sutraMنرم افزار  -6

مثال  نمی تواند پوشه و یا بولتنی که بیرون از محیط آن ذخیره گردیده است sutraMنرم افزار  توجه:

شما باقی می مانند تا زمانی که  رایانهپاک کند. این پوشه و بولتن ها بر روی را  روی صفحه نمایشگر

دیگری با حساب  رایانه به صورت دستی برای حذف آنها اقدام کنید. عالوه بر این ، بولتن هایی که در

 .، حذف نخواهد شدایجاد کرده اید Martusا روی سرور کاربری دیگری ی
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 همراه حذف نرم افزاربه  حذف تمامی داده ها - ۸
را از روی  sutraMممکن است در موقعیت های فوری و خاص نیاز باشد تمام اطالعات و داده های 

تمام بولتن ها و حساب  رایانهخود حذف کنید. می توانید با حذف کردن نرم افزار از روی سیستم  رایانه

ش پاک می شوند در مقایسه با حدف آنها از این رو کاربری خود را پاک کنید. اطالعات و بولتن هایی که

 شوار است. به صورت دستی برای بازیابی بسیار د

 

بزنید. دست به این اقدام بسیار نیاز بود حذف نرم افزار از روی سیستم فقط در حالتی که  هشدار:

 شما، حذف خواهد شد. رایانهتمامی اطالعاتی حساب کاربری شما و بولتن ها از روی سیستم 

 

از استفاده از این گزینه، اطمینان حاصل کنید که همه کاربران حساب از فایل های کلید خود پیش 

نسخه پشتیبان تهیه کرده اند و بولتن های همه کاربران در سرور یا مکان امن دیگری پشتیبان گیری 

بل شده اند. بدون فایل های کلید، ممکن است داده های خصوصی ایجاد شده توسط آن حساب، غیرقا

دسترسی باشد؛ چنین داده هایی فقط می تواند برای حساب های مخاطب مجاز به مشاهده 

اطالعات شما که قبل از ذخیره شدن بولتن ها ایجاد شده و به سرور ارسال شده اند، در دسترس 

 باشد.

 

ی و اطالعات تمامی حساب های کاربری ، بولتن ها و پوشه ها ،از رو sutraMبرای حذف نرم افزار 

  :رایانهسیستم 

 نمایشگر را ببندید. صفحهتمام برنامه ها و نرم افزار های فعال از روی  -1

 

، اما ممکن است  وجود دارد در صورت باز بودن نرم افزارهای دیگر sutraMامکان پاک کردن  توجه:

 در حین مرحله حذف  با باز بودن نرم افزار های دیگر دچار اختالل شود.

 

 را انتخاب کنید Martus همچنین واطالعات  همه حذفه و رفت ابزارهامنوی  -2

 شناسه کاربری و رمز عبور را وارد کنید -3

پیامی برای تایید  sutraMاگر بولتی در سیستم باشد که به سرور فرستاده نشده باشد ، نرم افزار  -0

از  خیرزینه با انتخاب گ ؛را انتخاب کنید بلهحذف آن از کاربر می گیرد. در پنجره باز شده گزینه 

 صرف نظر کنید و آن بولتن در سیستم شما باقی خواهد ماند.می توانید حذف کردن آن بولتن 

 

در نظر داشته باشید قبل از پاک کردن حساب کاربری خود، یک نسخه پشتیبان از اطالعات  توجه:

کنید خود تهیه و آن را نگهداری کنید. اگر حساب کاربری خود را بدون نسخه پشتیبان حذف 

ی که بر روی سرور است نخواهید داشت؛ این ی،دسترسی به اطالعات شخصی از بولتن ها

موجود باشد که قبل از اینکه بولتنی ذخیره  های مخاطب اطالعات فقط ممکن است در حساب

خود را  Martusاطالعات حساب گردیده باشد و یا به سرور مرکزی فرستاده شده باشد. زمانی که 

, تنظمیمات شخصی ،  مرکزی, حساب کاربری  تنظیمات سروراطالعات دیگر از قبیل حذف کردید ، 

ی تعریف شده، پوشه های ایجاد شده و اطالعات تنظیم شده توسط کاربر ) مثل نحوی فیلدها

 ، عرض ستون ها ( حذف خواهد گردید.-پردازش اطالعات

 

 تایید ی شما ذخیره شده است راهمه بولتن های که با حساب کاربر کلیک کرده و بلهروی دکمه  -5

 را انتخاب کنید. لغوپاک کنید. اگر منصرف شدید  رایانهکنید و همچنین شناسه کابری را از روی 

 .بسته خواهد شد sutraMنرم افزار  -6

 

نمی تواند پوشه و یا بولتنی که بیرون از محیط آن ذخیره گردیده است را پاک  sutraMنرم افزار  توجه:

د تا زمانی که نشما باقی می مان رایانه. این پوشه و بولتن ها بر روی -نمایشگر صفحه مثل روی-کند 
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دیگری با حساب  رایانهبه صورت دستی برای حذف آنها اقدام کنید. عالوه بر این ، بولتن هایی که در

 شد. دن، حذف نخواهایجاد کرده اید Martusری و یا روی سرور کاربری دیگ
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 ده هاحفظ امنیت دا - ۹
اطالعات  امینت حفظی ه درطراحی نرم افزار حفظ و امینت اطالعات لحاظ شده است. دانستن نحو

 کمک می کند بولتن های شما در امینت باشند، و با اطمینان به آنها دسترسی خواهید داشت.

 sutraM نحوی حفظ امنیت اطالعات در - ۹.۱

که فقط با رمزعبورکاربری شما قابل دسترسی یک کلید دارند  sutraMتمام نسخه های نرم افزار 

عبور خود یک کلید  یجاد می کنید ، می توانید با رمزهستند. زمانی که برای اولین بار حساب کاربری ا

 بسازید؛ با آن می توانید بولتن بسازید و یا بولتن هایی که ذخیره کرده اید را ببینید.

 

د؛ اگر گم شود و یا مشکل سخت افزاری پیداکند ، هیچ اختصاص دار به یک نفر درواقع این کلید فقط

کس امکان دسترسی به اطالعات شخصی شمارا نخواهد داشت. همچنین به اطالعات شخصی که 

در بولتن های مشترک و عمومی بر روی سرور فرستاده اید یا اطالعاتی که به صورت پیش نویس یا 

ر با ارسال بولتن به حساب مخاطب موافقت کرده با این حال، اگذخیره شده اند.   مهر و موم شده

باشید، دارنده حساب همچنان می تواند اطالعات خصوصی که به سرور ارسال کرده اید را مشاهده 

تهیه کرده باشید (هیه پشتیبان از کلید کاربریت ۶.۱). عالوه بر این ، اگر از کلید خود چندین پشتیبانکند

 دسترسی داشته باشید. ، می توانید به کلید خود همچنان

 تهیه پشتیبان از کلید کاربری - ۹.۲

برای اینکه اطمینان کافی برای دسترسی به اطالعات خود داشته باشید، بسیار حائز اهمیت است که 

( راه را پیشنهاد می کنیم، گرچه یکی از آنها کافی ۱) از کلید خود نسخه پشتیبان داشته باشید. ما دو

ن بیشتر از هر دو روش استفاده کنید. در اولین روش ، یک فایل رمز دار بر روی است اما برای اطمینا

دومین روش این است  ؛ایجاد کنید رایانهو یا حافظه شبکه  ( Do /  shحافظه های خارجی )فالپی / 

بدون رمز گذاری ( پشتیبان تهیه کنید. زمانی که از کلید خود پشتیبان  ) مجزا حافظه خارجی ۱که در 

 راهنمایی می کند. روش ۱برای استفاده از هر  یه می کنید ، نرم افزار شما راته

 

که می  CDبا پنهان کردن رمز کاربری و نام ورودی بر روی یک حافظه خارجی مثل فالپی و یا روش اول 

العات  پشتیبان در یک حافظه حفظ می کند.  ذخیره اطبایست از صدمه دیدن حفظ شود، کلید شما را 

و رمزی که برای آن نهاده شده است را به  شناسه عبورتازمانی قابل دسترسی است که  یجانب

یا فالپی( در جای امنی نگهداری شود و روی  Doخاطر داشته باشید. مطمئن شوید حافظه جانبی )

یا فالپی جوری نشانه گذاری کنید که تنها خود شما از محتوی آن خبر داشته باشید. برای باز  Doجلد 

 بازگرداندنو  کاربری حساب بازگرداندنوارد شدید به قسمت  sutraMردن کلید زمانی که در نرم افزار ک

 بروید. دیسک چندین ازطریق کاربری حساب

 

حافظه جانبی ) مثل فالپی و یا دیسک و غیره ( دارد که  ۱روش دوم نگهداری فایل پشتیبان نیاز به 

مکاران پخش شود. در این روش اطالعات کلید ورودی خود را به بین افراد مورد اعتماد مثل دوستان و ه

کنید و هر دوتای آنها می توان کلید کاربری شما را بدون نیاز به رمز عبور باز  میقسمت تقسیم  ۱

اگر شناسه کاربری و یا رمز عبور را فراموش کردید ، این تنها روشی است که می توانید مجددا آن .کند

نفر از آشنایان  ۱حافظه جانبی تهیه کردید، بین  ۱زمانی که اطالعات پشتیبانی را در را بازیابی کنید. 

که همیشه درخاطر دارید، آن را نگهداری کنید و به هیچ کدام از آنها از وجود کلید در بین بقیه دوستان 

تا از کلید ها ۱ کنید. هر فردی می تواند با داشتنکلید را یک جا نگهداری ن ۱د. هیچ کدام از یچیزی نگوی

. برای بازیابی پیدا کند دسترسی ، به حساب کاربری شما بدون داشتن شناسه کاربری و رمز عبور

 حساب بازگرداندنتا از این کلیده ها نرم افزار را باز کرده و  به ۱مجدد فایل پشتیبان از روی هر

 ب کنید.را انتخا دیسک چندین ازطریق کاربری حساب ازگرداندنبرفته و  کاربری
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 (:Doبرای تهیه فایل پشتیبان بر روی یک حافظه جانبی )فالپی یا 

 بگذارید Do  turat / oDoدیسک خالی را داخل  -1

 را انتخاب کنید من ازکلید پشتیبان نسخه تهیهگزینه  ابزارها از منوی -2

 اطالعاتی که در پنجره بازشده است را بخوانید -3

 کرده اید را پیدا کنید. رایانهکه وارد سیستم و یا فالپی  Doاز منوی پنجره بازشده ،  -0

 رایانهبرای پشتیبان کلید خود یک اسم خاص انتخاب کنید ، مخصوصا اگربیش از یک کاربر از  -5

می  sutraMaaoEuut.lurاستفاده می کند. به طور از پیش تنظیم شده ، نرم افزار اسم آن را 

 MartusKeyPair222.datگری اضافه کنید مثل گذارد. می توانید به این نام عدد  یا کد حرفی دی

کلید پشتیبان را در مسیری که تعیین کرده اید  sutraMرا انتخاب کنید. نرم افزار ذخیره دکمه  -6

 ذخیره می کند.

 را انتخاب کنید  تاییدگزینه  -7

دیسک و یا حافظه جانبی که حاوی کلید پشتیبان است را در جای که از خراش برداشتن ،صدمات  -8

. رمز عبور خود را روی ، نگهداری کنیداز آب و هوا ، حشرات و یا عوامل دیگر در امان باشد ناشی

بدون داشتن شناسه کاربری و  دیسک و یا جلد نگهدارنده دیسک ننویسید. هیچ کس نمی تواند

 از کلید پشتیبان شما استفاده کند. رمز عبور

را انتخاب کنید.  خیر، گزینه نداریددیسک ن چندی اگر تمایلی برای داشتن کلید پشتیبان خود در -9

 پیشنهاد ما این است که از چند دیسک استفاده کنید. برای انجام مراحل زیر را انجام دهید.

 

خود ، کلید پشتیبان جدیدی تهیه کنید. برای  عبور در صورت عوض کردن شناسه عبور و یا رمز توجه:

تغییر نام و رمز عبور  ۶.۲) رمز کاربری به قسمت اطالعات بیشتر در مورد عوض کردن شناسه عبور و

 بروید. (کاربری

 

تای آنها به صورت  sh (۱ حافظه جانبی مثل دیسک ، فالپی و یا  ۱برای ذخیره کلید پشتیبان خود در 

 .نیاز است که رمزکاربری شما را بسازند (همزمان

 .انتخاب کنیدحافظه جانبی دیگر  ۱را برای ایجاد کلید پشتیبان در  بلهکلید  -1

 .اطالعاتی که در پنجره بازشده آمده است را بخوانید -2

 .اسمی را برای کلید پشتیباه خود انتخاب کنید -3

 

را برای کلید خود مشخص کنید که با اسامی پوشه  داشتاسم خاصی که به خاطر خواهید  راهنما:

رند با پسوند های عددی کلید پشتیبان یک نام مشابه دا ۱باشد. هر  متفاوتهای پشتیبان دیگرتان 

, 1hupcacمی گذارید ، نام آنها به صورت  hupcacمتفاوت. به عنوان مثال ، اگر کلید پشتیبان خود را 

2hupcac .و الی آخر ذخیره می گردد 

 

پنجره بازشده ، دیسک و یا هرحافظه جانبی که می خواهید کلید پشتیبان خود را در آن ذخیره  -0

را بزنید. باید از حافظه جانبی برای ذخیره آن استفاده کنید زیرا نرم  ذخیرهه کنید را پیدا کنید و دکم

( جلوگیری می رایانه، از ذخیره دو کلید پشتیبان در یک حافظه ) مثل حافظه خود  sutraMافزار 

 کند.

 

پرسش و  ۱۱)پیام خطایی فرستاد ، به قسمت  sh از استفاده  Martusاگر نرم افزار  توجه:

 ( رجوع کنید.۱۱متداول شماره  پاسخ های

 

را انتخاب کنید  تاییدکنید و گزینه  رایانهدیسک و یا هر حافظه جانبی خود را به ترتیب وارد سیستم  -5

 و حافظه جانبی بعدی را بگذارید.

را انتخاب  بلهگزینه  دیسکها تأییدصحتبرای اطمینان از ذخیره فایل بر روی حافظه جانبی از پنجره  -6

 کنید.
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 باموفقیت تأیید عملیاتتوانست کلید پشتیبان شما را بخواند ، در پنجره  sutraMرم افزار اگر ن -7

را انتخاب کنید. اگر یکی یا چندتا از آنها دچار مشکل باشد مجددا مراحل باال  تاییدگزینه  شد انجام

 را انجام دهید.

را  تاییده کنید و گزینه ذکر شده را مطالع شد انجام پشتیبان نسخه تهیهاطالعاتی که در پنجره  -8

 کلیک کنید.

 کاربری کلید بازیابی - ۹.۳

صدمه دید و یا کلید  خود را گم  رایانهشخصی خود را از دست دادید، حافظه  رایانهاگر به هر دلیلی 

و کلید خود را می  عبورکپی کنید.  اگر شناسه عبور، رمز  پشتیبان خود کلیدکلید کاربری را کردید از 

یک فایل برای امنیت اطالعات خود استفاده کنید.  حتی اگر از پیشنهاد می دهیم که از بیش دانید ما 

 رمز عبور خود را فراموش کرده اید ، از بازیابی کلید خود توسط حافظه های جانبی دیگر استفاده کنید.

 

 برای بازیابی کلید:

 .افزار را روی سیستم خود نصب کنید، نرم  sutraMدر صورت نداشتن  -1

 .انتخاب کنید Martusورود به سیستم کادر گفتگوی را از  کاربری حساب بازگرداندنگزینه  -2

 

برنامه ویژه ، Martusنداشته باشید، با اجرای  Martusاگر از قبل در رایانه تان حساب  توجه:

 ایجاد حسابو  !Martusشروع به کار با باز خواهد شد. کافی است از دو صفحه  Martusنصب 

هدایت می شوید، جایی که برگه  Martusورود به سیستم شوید و با این کار به پنجره خارج 

 را خواهید یافت. بازگرداندن حساب کاربری

 

از پنجره باز شده بنا بر نوع کلید پشتیبان خود از یک حافظه جانبی یا چندین حافظه جانبی ،  -3

 .انتخاب کنید

 .را  بزنید تاییدپنجره باز شده را مطاله کنید و گزینه  -0

اگر کلید پشتیبان خود را در یک جا نگهداری کرده اید ، آن را از طریق دیسک و یا حافظه جانبی پیدا  -5

را کلیک کنید. اگر ازپنج کلید پشتیبان استفاده می کنید ، ابتدا حافظه جانبی  تاییدکنید و گزینه 

حافظه جانبی می باشد( و گزینه  ۱به یک را بگذارید ) برای بازیابی کلید پشتیبان در این حالت نیاز 

 را انتخاب کنید تایید

شوید و شناسه  sutraMاگر از یک فایل برای کلید پشتیبان خود استفاده می کنید ، وارد محیط  -6

عبور و رمز کاربری که مرتبط است به کلید پشتیبان وارد کنید. اگر از پنج حافظه جانبی برای 

اید، می توانید از همان شناسه و رمز عبور استفاده کنید و یا بازیابی کلید خود استفاده کرده 

 جدید ایجاد کنید.حافظه 

رمز عبور برای فایل های  با شناسه و رمز عبور حافظه جانبی خود نرم افزار از کاربر می خواهد که -7

(  رجوع تهیه پشتیبان از کلید کاربری ۶.۱) پشتیبان درست کند. برای اطالعات بیشتر به قسمت

 کنید.

پس از فعال شدن کلید پشتیبان توسط سیستم ، مطمن شوید که حافظه های جانبی را به  -8

افرادی که از آنها نگهداری می کردند باز گردانید. با داشتن کلید پشتیبان ،هر فردی می تواند به 

 سیستم شما دسترسی داشته باشد حتی اگر از شناسه و رمز عبور شما آگاهی نداشته باشد.

 

پرسش و پاسخ  ۱۱)به قسمت پیام خطایی فرستاد ،  sh از استفاده  sutraMاگر نرم افزار  ه:توج

 (مراجعه کنید.۱۱های متداول شماره 

 انتخاب رمز عبور هوشمندانه - ۹.۴

بسیار حائز اهمیت است که رمز عبور شما مخفی بماند.  هرگز رمز خود را با هیچ کس دیگری به 

 ی که به راحتی قابل حدس زدن باشد استفاده نکنید.اشتراک نگذارید و از رمز
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هربار که رمز عبور خود را تغییر می دهید، مجددا از آن پشتیبانی تهیه کنید و تمامی فایل های پیشین 

ور را به طور کلی عوض کرده به آنهای نیازی نخواهید داشت در صورتی که رمز عب) را حذف کنید

تغییر نام و رمز عبور  ۶.۲به ) برای اطالعات بیشتر .ز عبور جدید نیاز داردکلید پشیبان نیز به رم .(باشید

 را مطالعه کنید. (کاربری

 

دقیقه بدون  ۱۶بعد از  دور هستیدخود  رایانه شما از و درحال اجراست sutraMزمانی که نرم افزار 

وارد کند.این امکان از کاربر می خواهد که مجددا شناسه و رمز عبور خود را  sutraMفعالیت بودن 

از شما  sutraMاگر  .دسترسی افراد ناشناس به اطالعات شخصی و محرمانه شما را کم می کند

را  لغوبخواهد در حین طراحی و یا اصالح یک بولتن مجددا شناسه و رمز عبور خود را وارد کنید ، گزینه 

ه بولتن را اصال ذخیره نکرده باشید ، در صورتی ک .زیرا اطالعات قبلی بولتن از بین می رود ؛کلیک کنید

کل بولتن پاک خواهد شد. ما پیشنهاد می کنیم که قبل از اینکه کارخود را رها کنید و بروید ، بولتن را 

 بروید. رایانهذخیره کنید و سپس از پای 

 حفظ امنیت در کل سیستم عامل - ۹.۵

است ، می بایست از امنیت دیگر نرم  برای شما حائزاهمیت sutraMاگرامنیت و اعتبار نرم افزار 

افزارهای روی سیستم خود نیز اطمینان کافی داشته باشید؛ از جمله سیستم عامل ها مثل 

suptoMopr  uslotM , sup ,Linux.  اگر یک هکر هرگونه ضعف امنیتی در کل سیستم اجرایی شما

می تواند از طرف شما و با بیابد به اطالعات محرمانه و شخصی شما دسترسی خواهد داشت و یا 

می تواند سیستم  رایانه اما حداقل احتیاط های الزم برای حفظ سیستم .مشخصات شما بولتن بسازد

 شما را در امنیت الزم قرار دهد.

 ی ، نصب برنامه ا رایانههای  بارگیریس و فعال کردن آن در قسمت ونصب نرم افزارهای آنتی ویر

و یا  ویروسسیستم عامل می تواند سیستم شما را از هجوم های جدید و یا به روز رسانی 

 soiusrapو  supApaa (http://www.mcafee.com/) ویروسبرنامه های مخرب حفظ نماید. آنتی 

(http://www.symantec.com/) برای حفظ سیستم عامل،  ویروسهنده آنتی دو شرکت ارائه د

 .می باشند ویروساز گرفتن و اشاعه  رایانهنصب نرم افزارهای جدید و به روز رسانی 

  اگر ازWindows استفاده می کنید به صورت مرتب نسخه های به روز شده 

ft.comhttp://windowsupdate.microso سیستم عامل را چک می کند. 

  خود به  رایانهبرای اطالعات بیشتر در زمینه حفظ امنیت سیستم

(cillin/vinfo/safe_computing/-http://www.trendmicro.com/pc و 

http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/) در نظر داشته باشید بسیاری از این  .رجوع کنید

 پیشنهادات برای حفظ امینت سازمان شما نیز می باشد

  همچین ما پیشنهاد می دهیم به صورت مرتب نرم افزار"spyware " را برای حفظ سیستم عامل

 (.مشهور است "ultuta"ویا  "iudtuta"ای وز رسانی کنید )همچنین به نام هخود به ر

 

و   sutraMاستفاده می کنید، امکانات دیگری برای حفظ امنیت بیشتر نرم افزار  Windows اگر از

به دست افراد ناشناس و خطرناک افتاد(. یکی ازاین امکانات  رایانهاطالعاتش می باشد )درحالتی که 

زمانی که است،  cuiapudaیا virtual-memory swap-file  ویروسپاک کردن حافظه از  Windowsدر 

را کال خاموش می کنید. این فایل شامل اطالعات موقتی است که موقع اجرای هرنرم افزاری  رایانه

به شما فرصت می دهند که پوشه این  Windowsشما ذخیره می شود. این امکان در  رایانهبروی 

در خاموش  رایانهبعد از هر خاموش کردن آن ، پاک کنید. ممکن است قدری  رایانهرا از روی اطالعات 

 تاخیر داشته باشد.شدن 

 

  برای فعال کردن این امکان درWindows ۱۶۶۶  و یاLE ctopaMMuosud به 

Start/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/Local Policy/Security Options 

 یا  "Shutdown: Clear virtual memory pagefile" رفته تا با دکمه صفحهو سپس به انتهای 

http://www.mcafee.com/
http://www.symantec.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://www.trendmicro.com/pc-cillin/vinfo/safe_computing/
http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/
http://www.staysafeonline.info/sectips.adp/
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"Clear virtual memory pagefile when system shuts down" 

  برای نسخه های مختلفWindows (ME  یاXP Home منوی ) Control Panel متفاوت است اما در

جستجوی سیستم  واهید این کار را انجام دهید در قسمتروش کار تفاوتی نیست. اگر می خ

 .را جستجو کنید" ClearPageFileAtShutdown" عامل و یا اینترنت

 

 Martusری که در قسمت راهنمای کاربری به صورت دقیق توضیح داده شده، نرم افزار طوهمان توجه:

از  پیوستعامل ها اگر فایل  کنید. در بیشتر سیستم پیوستن تاجازه می دهد که فایلی را به بول

شما ذخیره می گردد. برای  رایانهبولتنی را باز کنید به صورت خودکار در محیط حافظه موقت پنهان 

. برای بروید sltallusiاطالعات بیشتر در زمینه اقدامات احتیاطی از فایل های زمینه به قسمت 

 ( رجوع کنید.۱۲شماره  پرسش و پاسخ های متداول ۱۱)به قسمت لطفا اطالعات بیشتر

پرسش و پاسخ های متداول  ۱۱)به قسمت   sutraMبرای اقدامات بیشتر در زمینه اجرای نرم افزار 

 .را مطالعه کنید (۱۱شماره 

 مخاطبینبه اشتراک گذاشتن داده های خصوصی با   - ۹.۶

ی ایجاد شده ممکن است همکاران شما بخواهند به بولتن های ایجاد شده توسط شما و بولتن ها

توسط سایر اعضای سازمان شما دسترسی داشته باشند. همکاران شما یا هر فردی که می 

گذاری کنید )مثالً ویرایشگری که می خواهد کار یک روزنامه نگار  کخواهید داده هایتان را با او اشترا

و به عنوان یکی از ایجاد کند  Martusرا مرور کند یا حتی همکاری در دفتر شما( می تواند یک حساب 

مخاطبین حساب شما اضافه شود که با این کار امکان مشاهده بولتن های شما را به دست می 

 .(آورد، از جمله اطالعات خصوصی در بولتن ها )تنها در صورتی که شما اجازه این کار را داده باشید

سی می تواند چندین مزیت آنها نمی توانند با استفاده از حساب شما بولتن ایجاد کنند. این دستر

داشته باشد: این دسترسی اطالعات بیشتری را در اختیار حساب های مخاطب قرار می دهد و این 

اطمینان را به وجود می آورد که حتی اگر شما فایل کلیدتان را گم کردید یا رمز عبورتان را فراموش 

یابد. می توانید بولتن ها را با کردید، یک نفر می تواند به اطالعات خصوصی بولتن شما دسترسی 

چندین حساب مخاطب اشتراک گذاری کنید که می تواند برای زمانی که می خواهید بولتن های 

مختلفی را به حساب های مخاطب مختلف ارسال کنید یا اگر افرادی درون یا بیرون از سازمان شما 

 هستند که می خواهید بولتن های شما را مرور کنند، مفید باشد.

چندین پیکربندی مختلف موجود هستند که می توانند منطبق بر نیازهای سازمان شما باشند. برخی 

 از مثال ها را در زیر مشاهده کنید:
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عمومی( در بولتنی که ذخیره می کنید، توسط حساب های مخاطبی که در و همه اطالعات محرمانه )

این کار به شما امکان می دهد مشصخ . بل مشاهده استبخش بولتن مخاطب ها انتخاب کرده اید، قا

 کنید کدام یک از حساب های مخاطب برای مشاهده هر بولتن مجاز است.

 

قابل  شما برای آن مخاطبذخیره گردد ، اطالعات مخاطب به محض اینکه بولتن شما در حساب 

اما  ؛ن نخواهد رفت، دسترسی به حساب کاربری شما از بی حذف مخاطب در آیندهدسترسی است. 

 که بعد از آن ایجاد شود قابل رویت نیست. )یا نسخه های جدیدی از بولتن( اطالعات جدید

را اشتراک  :اطالعات حساب .باید نخست شما و مخاطب ،مخاطببرای دسترسی به بولتن های 

 دسترسی، کد عمومی و غیره(. گذاری کنید )کد

 

از تنظیم مخاطبین شما، برای آن مخاطبین در دسترس تنها بولتن های ذخیره شده بعد  توجه::

خواهند بود. اگر بدون تنظیم و/یا انتخاب مخاطب خاصی، بولتنی را ایجاد کردید، می توانید نسخه 

 جدیدی از بولتن را با مخاطب انتخابی ایجاد کنید تا مخاطب بتواند محتوا را مشاهده کند.

 

 افزودن و تأیید مخاطبین

 شما: Martusخاطبیتن به حساب برای افزودن م

 را انتخاب کنید. مخاطبین مدیریت<  ابزارها -1

 وارد کنید. Martusورود به سیستم نام کاربری و رمز عبورتان را در کادر گفتگوی  -2

 یکی از این دو روش را انتخاب کنید: -3

 کدمخاطبی را اضافه کنید:  Martusاز سرور  Martusشناسه حساب عمومی با گرفتن  - الف

را  افزودن حساب...وارد کنید و  کد دسترسیرا در فیلد  Martusدسترسی حساب 

 انتخاب کنید؛ یا

وارد کردن مخاطب از مخاطبی را اضافه کنید:  فایل اطالعات عمومی (mpi.)از فایل  - ب

 ارائه شده به شما توسط مخاطبتان را انتخاب کنید. (mpi.)را انتخاب کنید و فایل  فایل

را انتخاب  تأیید!د عمومی مربوط به کد دسترسی مخاطب، مخاطب را تأیید کنید و با مرور ک -0

 .نمایید

را انتخاب کنید، می توانید مخاطب را در زمان دیگری با  بعداً تأیید خواهم کرداگر  - الف

، مخاطب را مخاطبین مدیریتدر پنجره  ها شده تأیید از ستون اکنون تأیید شودانتخاب 

 تأیید کنید.
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توصیه می کنیم که در صورت امکان، مخاطبین خود را تأیید کنید تا این اطمینان به وجود آید  توجه:

که اطالعات ارسال شده به یا از فردی است که می شناسید. این موضوع به ویژه هنگام باز کردن 

اب شود. پیوست های درون بولتن ها مهم است تا از بدافزار یا سایر محتوای بالقوه خطرناک اجتن

هشدار  Martusهنگامی که بولتنی را از مخاطبی مشاهده می کنید که هنوز تأیید نشده است، 

 زیر را نمایش می دهد.
 

 
 

برای مخاطب وارد کنید. از برچسبی استفاده کنید که برای شما معنی دار است زیرا  مخاطبی نام -5

برچسب مخاطب باید به عنوان ممکن است همواره کد عمومی مخاطب را به یاد نداشته باشید. 

مثال، نام فرد یا سازمان یا نام شهر یا منطقه باشد. می توانید در صورت تمایل بعداً این نام را 

تغییر دهید. فقط شما این را مشاهده خواهید کرد؛ برای دالیل امنیتی دیگران که بولتن را 

 مشاهده می کنند این برچسب را مشاهده نخواهند کرد.

 را انتخاب کنید. بستن و ذخیره -6

 

 دیگر Martusاشتراک گذاری اطالعات حساب خود با حساب 

)که برای افزودن و تأیید شما به عنوان   خود و کد عمومی کد دسترسیبرای به اشتراک گذاشتن 

 یک مخاطب استفاده می شود(:

 را انتخاب کنید. این اطالعات همچنین در صفحه من حساب جزئیات مشاهده<  راهنما -1

در دسترس قرار می  دریافت نشانه و کد شمابا انتخاب  Martus نصب ویژه برنامه مخاطبین

 گیرد.

 دهید تا شما را به عنوان مخاطب اضافه کند. Martusرا به کاربر  کد دسترسی -2

خود سند تهیه کنید و آن را از طریق کانال ارتباطی متفاوت و امنی به افراد  عمومی کداز  -3

توانند شما را بعد از اضافه شدن به عنوان مخاطب تأیید کنند. مهم است که مشابهی دهید تا ب

 به روشی منتقل شود که نتواند تغییر داده شود، اما لزومی ندارد که رمزی باشد. عمومی کد

 

 مخاطب(: )استفاده شده برای افزودن Martus (.mpi) اطالعات عمومی برای اشتراک گذاری فایل

را انتخاب کنید، فایل را نامگذاری کنید. به  شناسه عمومی حساب من صادر کردن<  ابزارها -1

در  Martusدر دایرکتوری حساب شما در پوشه  .mpi فایل را با پسوند Martusطور پیش فرض 

هارد سخت شما ذخیره می کند )اگرچه می توانید در صورت تمایل، آن را در جای دیگری از رایانه 

 دن آن را تأیید می کند.تان ذخیره کنید( و ذخیره ش

که می خواهد شما را به عنوان مخاطب اضافه کند، ارائه  Martusرا به دارنده حساب  mpi. فایل -2

در بخش  ۱۲خود را بیابید، پرسش شماره  mpi. فایل Macدهید. اگر نمی توانید در دستگاه 

خود  Macدر را  Martusچرا نمی توانم فایل های "پرسش های متداول را مشاهده کنید )

 (."مشاهده کنم؟

 

 اشترک گذاری بولتن ها با مخاطبین شما

 برای اشتراک گذاری همه بولتن های جدید با مخاطب به طور پیش فرض:

را برای مشاهده مخاطبین خود انتخاب کنید. اگر می خواهید به طور  مخاطبین مدیریت<  ابزارها

بولتن های گذشته( را با این حساب اشتراک پیش فرض، همه بولتن های جدید )و نسخه های جدید 

را برای مخاطب مورد نظر عالمت بزنید. همچنان می  ارسال به صورت پیش فرضگذاری کنید، کادر 

رد "توانید هنگام ساخت بولتن های مجزا، امکان دسترسی به آنها را رد کنید )برای اطالعات بیشتر 

 .(زیر مشاهده کنیدرا در  "کردن دسترسی مخاطب به بولتن های شما
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 برای اشتراک گذاری بولتن ها به صورت مجزا با یک مخاطب:

بولتن هر مخاطبی را که به حسابتان اضافه کرده  مخاطبیناصالح یک بولتن، در بخش  / هنگام ایجاد

)هایی( که می خواهید بولتن را با آنها اشتراک گذاری  اید، مشاهده می کنید. کادر کنار مخاطب

 ذخیره کنید. شده موم و مهرمیا  نویس پیشانتخاب نمایید و سپس بولتن را به عنوان  کنید،

 

 :اجازه دسترسی مخاطب به گروهی از بولتن های موجود

می توانید به طور جدیدی دارید که به بعضی از بولتن های قدیمی شما دسترسی ندارد،  مخاطباگر 

می توانید با انتخاب بولتن هاب  آن شخص اعطا کنید.همزمان دسترسی به گروهی از بولتن هایتان را 

دسته »یا  "توده"، دسترسی ...مخاطب دسترسی روزرسانی به<  ویرایشمورد نظر و رفتن به 

این پنجره طوسی رنگ و غیرفعال می باشد مگر اینکه مخاطب به چندین بولتن را انجام دهید. « ای

در حین به روز  Martusشده باشد.  تنظیم طبمخاحداقل یک بولتن انتخاب و حداقل یک حساب 

تمایل عملیات را لغو می دهد در صورت  امکانو به شما  نوار پیشرفتی را نشان می دهدرسانی 

بولتن های پیش نویس، برای منعکس کردن اطالعات مخاطب جدید به روزرسانی می شوند.  کنید.

نسخه مهر و موم شده جدید از هر بولتن  به طور خودکار Martusهای مهر و موم شده، برای بولتن 

 ایجاد می کند.
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 رد کردن دسترسی مخاطب به بولتن های شما

آنها می توانند به بولتن های ، حساب های مخاطبین داده شده باشددسترسی به مادامی که اجازه 

رد کنید، با این حال، اگر دسترسی آنها را . شما یا نسخه های بولتن شما دسترسی داشته باشند

ذخیره می کنید را نخواهند  ی که شمامشاهده بولتن های آینده یا نسخه های جدید بولتن اجازه

 داشت.

 

 برای رد کردن دسترسی به بولتن های مجزا:

 را انتخاب کنید. اصالحبولتنی را که می خواهید به روزرسانی کنید، انتخاب کرده و  -1

ده که دیگر نمی خواهید بولتن را با آن اشتراک بولتن، هر کاربر انتخاب ش مخاطبیندر بخش  -2

 گذاری کنید، لغو انتخاب نمایید.

 مجدداً ذخیره کنید. شده موم و مهرمیا  نویس پیشبولتن را به عنوان  -3

 

به با اینکه می توانید دسترسی مخاطبین به چندین بولتن را با استفاده از عملکرد  توجه:

د، نمی توانید به این روش دسترسی مخاطب به چند اضافه کنی ...مخاطب دسترسی روزرسانی

 بولتن را حذف نمایید.

 

 برای حذف مخاطب )جلوگیری از دسترسی به همه بولتن های جدید یا نسخه های جدید بولتن(:

 را انتخاب کنید. مخاطبین مدیریت<  ابزارها -1

 رد کنید.وا Martusورود به سیستم در کادر گفتگوی و رمز عبور خود را نام کاربری  -2

 را برای مخاطبی که می خواهید حذف کنید، انتخاب نمایید. Xنماد  حذفدر ستون  -3

 انتخاب کنید. حذف مخاطبرا در کادر گفتگوی  بلهبرای تأیید حذف  -0

 

را انتخاب کرده اید، می توانید آن به یک مخاطب اگر ارسال بولتن ها به صورت پیش فرض  توجه:

لغو کنید.  مدیریت مخاطبینرا در صفحه  ارسال به صورت پیش فرضدر کاتنظیم را با برداشتن عالمت 

تنها زمانی استفاده از مراحل باال را توصیه می کنیم که می خواهید دسترسی یک مخاطب را به طور 

 دائم برای همه بولتن های آینده حذف کنید.

 

 فرستادن بولتن شما به سرور توسط حساب کاربری دیگر  - ۹.۷

ارتباط با سرور را ندارید ، باید حساب کاربری دیگری داشته باشید که بولتن های شما را اگر امکان 

برای حفظ اطالعاتشان به سرور بفرستد. اگرامکان تهیه نسخه پشتیبان از سرور برای بولتن های خود 
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اطالعات خود نخواهید داشت. برای  رایانهنداشته باشید ، امکان بازیابی آنها را در صورت خراب شدن 

 ( مراجعه کنید.؟چرا بولتن را به سرور بفرستیم ۱.۱قسمت )بیشتر به 

 

کردید ، آنها می توانند به جای شما بولتن ها را بر روی سرور بفرستند. این  مخاطبی اضافهوقتی 

دسترسی به اینترنت ندارد ، کاربر می تواند یک بولتن را  مخاطببرای زمانی است که حساب 

 در برنامه می توند آن بولتن را  مخاطبحافظه جانبی ذخیره کند؛  روین را بر طراحی کند و آ

Martus Client برای ارسال بولتن های انتخابی به سرور به نمایندگی از مخاطب،  کپی کرده و

همچنان به عنوان مؤلف بولتن درج  حساب اصلی .را انتخاب کند. ارسال مجدد بولتن<  سرور

 ی تواند در بولتن آن تغییر ایجاد کند.نم مخاطبخواهد شد و 

 

مخاطبین پوشه جداگانه برای بولتن های که به نمایندگی از  کاربرانما پیشنهاد می کنیم که  توجه:

 .ایجاد کند Martusمی فرستد در  خود

 و رمز عبور کاربری تغییرنام  - ۹.۸

مز عبور ، می توانید شناسه عبور در صورت نیاز برای حفظ امینت بیشتر حساب کاربری خود به تغییر ر

 خور را نیز تغییر دهید.

 

 عبور رمز یا کاربری تغییرنام < ها گزینه برای عوض کردن رمز و یا شناسه عبور به منوی -1

 شناسه و رمز عبور کنونی خود را وارد کنید تاییداعتبارکاربردر پنجره  -2

می توانید یکی و یا هردوی آنها را شما  ؛در پنجره بعدی، شناسه و رمز جدید خود را وارد کنید -3

. گزینه راه اندازی حساب کاربری( رجوع کنید ۱.۱)تعییر دهید. برای مطالعه بیشتر به قسمت 

 کلیک کنید. تغییر شناسه و رمز عبور جدید  لغوبرای تایید و یا را  تایید

 .کرار کنیدرمز و شناسه عبور جدید خود را برای تایید مجددا ت رمزعبور تکراردر پنجره  -0

 .شما می بایست مجددا پشتیبان کلید شناسه خود را با رمز و شناسه جدید به روز رسانی کنید -5

 .( رجوع کنیدتهیه پشتیبان از کلید کاربری ۶.۱)برای مطالعه بیشتر به قسمت 

 

 .رجوع کنید (انتخاب رمز عبور هوشمندانه ۶.۱)برای اطالعات بیشتر به قسمت 
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 Martusسفارشی کردن  - ۱۱
کاربر می تواند تنظیمات شخصی خود را برای بهبود بخشیدن در نحو عملکرد ، زمان و اطمینان در 

داشته باشد.  کاربر  sutraMپوشش دادن همه مطالب مورد نیاز در در طراحی بولتن خود ، در نرم افزار 

 حیطهییر در تنظیمات هر جدیدی ایجاد کند. امکان تغ حیطهرا تغییر دهد و یا  فیلدهامی تواند جزئیات 

بعد از ایجاد یک بولتن جدید به کاربر داده می شود؛ که مشکل یا تغییری در دیگر بولتن های ذخیره 

 شده در سیستم ندارد.

 الگو در فیلد جزئیات از استفاده - ۱۱.۱

( ش دولتتعداد قربانیان و یا واکن مثل)مشابه استفاده می کنید  حیطهاگر در طراحی یک بولتن از یک 

 :می توانید الگو و فرم مشابهی تعریف کنید که در همه بولتن های مرتبط یکسان باشد

 

 حیطه فرض پیش محتوای جزئیات < ها گزینهبه منوی  -1

بولتن  حیطهمتنی که می خواهید به طور یکسان در  حیطه فرض پیش محتوای جزئیاتدر پنجره  -2

 .های شما باشد را تایپ کنید

 .نتخاب کنیدرا ا تاییدگزینه  -3
 

 
 

وارد کرده اید به  حیطه فرض پیش محتوای جزئیاتهر بولتن جدید که طراحی کنید، متنی که در پنجره 

بولتن شما ظاهر می شود. اگر به این متن نیازی نداشتید می توانید  حیطهصورت خود کار در قسمت 

ش پی حیطهپاک کردن متن مانند هر متن دیگری که در بولتن شما است، آن را حذف کنید.  برای 

 حالت به محتویات مجدد تنظیمبروید و گزینه  حیطه فرض پیش محتوای جزئیات، به قسمت فرض

 را بزنید. اولیه

 

پیش فرض خود را در اختیار کاربر دیگری بگذارید و یا به حساب کاربری دیگری  حیطهاگر می خواهید 

ذخیره کرده و در قسمت  DefaultDetails.txtبا نام  انتقال بدهید، آن را به عنوان یک پوشه sutraMدر 

 که استفاده می کنید، قرار دهید. Martusپوشه حساب کاربری 

 سفارشی کردن فیلدهای بولتن - ۱۱.۲

مشاهده می کنند.   حیطهنیازهای طراحی بولتن خود را در تنظیمات پیش فرض  sutraMقالب کاربران 

ای ارتقا دادن هرچه بیشتر طراحی خود احتیاج به تغییر برخی از با این وجود، گروهی از کاربران بر

تنظیمات مانند منبع داده های بولتن، نام شاهدان، منطقه ای که اتفاق در آن رخ داده و یا جدول و 
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و  تحلیلنموداری در ارتباط با قربانیان ، نیاز خواهند داشت. عالوه برا این، ممکن است برای کاربر 

مشخص، راحت تر باشد. در تنظیمات شخصی  حیطهت برای تهیه یک گزارش با یک پردازش اطالعا

ی را اضافه و یا آنهایی که احتیاج ا حیطهی خود را تغییر دهید، فیلدهاخود می توانید نظم و ترتیب 

بولتن را در باالی آن )چه بولتن خصوصی و چه بولتن  حیطهندارید، را حذف کنید. شما می توانید 

)همیشه برای بولتن خصوصی( قرار دهید. شما می توانید تنظیمات  صفحهیا در پایین  عمومی( و

بلی / خیر، تاریخ، محدوه تاریخی، لیست ها، جدول و نمودار  :شخصی خود  را داشته باشید اعم از

 ها، زبان، پیغام ها، نوشتن خطی ساده و یا حجم دار.

 

بولتن تغییر دادید، این تنظیمات در بولتن های جدید  حیطهبعد از اینکه تنظیمات شخصی خود را برای 

کرده اید  بارگیریتنظیمات جدید در بولتن های که ذخیره شده اند و یا از سرور  ؛اعمال خواهد شد

 تغییری ایجاد نمی کند.

 

در تنظمیمات شخصی که انجام داده اید، اطمیمنان حاصل کنید که تمامی اطالعات شخصی شما 

بماند )مثل تنظیمات پیش فرض نرم افزار( زیرا در هنگام جستجو در بولتن ها ممکن همچنان پنهان 

 است تغییراتی که لحاظ کرده اید، اطالعات شما را نمایش بدهد.

 

خود را ایجاد کنید، هر الگویی که وارد کرده اید  Martusحساب  Martus نصب برنامهاگر با استفاده از 

از یک مخاطب( به صورت خودکار به عنوان الگوی بولتن پیش فرض  یا الگویی Martus)الگوی اصلی 

شما استفاده خواهد شد. می توانید در صورت تمایل برای اشتراک گذاری این الگوها با دیگران، آنها را 

 به صورت یک فایل ویرایش و ذخیره کنید.

 

ت قبالً ایجاد شده ای همچنین می توانید قالب سفارشی خودتان را ایجاد کنید یا از قالب متفاو

استفاده کنید )قالبی که توسط شما یا یکی از مخاطبین شما ایجاد شده است( برای دستورالعمل 

( مراجعه ستفاده از الگوهای سفارشیا ۱۶.۱) های وارد یا صادر کردن الگوهای سفارشی به بخش

 کنید.

 

 :به روزرسانی یک قالب سفارشی سازیبرای ایجاد و یا 

 .را انتخاب کنید فیلدها سازی سفارشیو  بروید ها ینهگزبه منوی  -1

 .را بزنید بلهپیام داخل پنجره بازشده را مطالعه کنید وسپس  -2

 را برای الگو اضافه یا ویرایش کنید. شرحیا  عنوان -3

در یک  فیلدهاطرح  انجام دهید. فیلدهارا در تنظیمات  فیلدهاتغییر ترتیب، اضافه و حذف برچسب  -0

شروع شود و با  <CustomFields>برنامه ها باید با  می باشد.  XMLمالک بولتن بر حسب 

</CustomFields>  تمام شود. وقتی پنجره تنظیمات شخصی را باز می کنید این خط های برنامه

در باالی یک بولتن استاندارد قرار  حیطهنویسی موجود می باشند.  به صورت از پیش تنظیم شده، 

تغییر می توانید جایگاه آن را تغییر دهید. کاربر نمی تواند مکان قرار گرفتن می گیرد اما در صورت 

 ، فضای نوشتن بولتن ، زبان و عنوان را حذف کند. مولفنام 

، خط برنامه را بریده و به قسمتی که می خواهید  حیطهبرای تغییر در ترتیب قرار گرفتن  - الف

 انتقال دهید.

 حیطهنوع  .اضافه شود کلیک کنید حیطهای که می خواهید ، ج حیطهبرای اضافه کردن  - ب

 BOOLEAN, DATE, DATERANGE, DROPDOWN, GRID :ای که می خواهید را بنویسید

LANGUAGE, MESSAGE, MULTILINE, SECTION or STRINGباید یک اسم خاص به  حیطه. هر

در نرم افزار موجود به غیر از آنهایی که درحال حاضر   ( داشته باشد،ruiصورت برچسب )

)نام می تواند به هرزبانی باشد از جمله فارسی اما نمی شود از کاراکترهای  است

)نام قربانیان( استفاده کنید. یداز به عنوان مثال می توان .(شکلی و یا فاصله استفاده کرد

می بایست عنوانی داده شود که در متن بولتن درج خواهد شد )نام می  حیطهبه هر 
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به هرزبانی باشد از جمله فارسی اما نمی شود از کاراکترهای شکلی استفاده  تواند

برای مشاهده بیشتر مثال های زیر را مشاهده  ."نام اولین شاهد"به عنوان مثال  .(کرد

 کنید

، مشتقات دیگر آن )نوع ، برچسب و عنوان( را حذف کنید. امکان حیطهبرای حذف یک  - پ

 بان و داده های وارد شده به بولتن نیست.، عنوان ، ز مولفحذف نام 

قسمت جدیدی در بولتن خود ایجاد کنید )که پنهان و " SECTION" با استفاده از می توانید - ت

 .ی مختلفی می تواند باشدفیلدهادرصورت نیازهر قسمت شامل  .باشد یا آشکار (

تفاده کنید می توانید از چندین زیرمجموعه دیگر نیز اس حیطهدر تعریف یک  - ث

<KeepWithPrevious/>. 

مشخص و یا ستون  حیطهنیاز به یک  </RequiredField>توسط  حیطهقبل از ذخیره کردن  - ج

 .برای تعریف کردن آن دارید

ا ی/  و  <MinimumDate> و ستون تاریخ با استفاده از فرمت فیلدهامی توان بازه در تاریخ  - چ

<MaximumDate>  وبا توضیحYYYY-MM-DD .جای خالی برای تاریخ داشت 

(<MaximumDate> </MaximumDate> ای <MaximumDate/>)  است و  'امروز'به معنای

همچنین به معنای یک روز دیرتر و یا زودتر از تاریخ روز می باشد. در نظر داشته باشید 

ت تاریخ حتما نیاز به تاریخ دارید چه در حالت استاندار و چه در تنظیمات شخصی. در لیس

تاریخ ها در تنظیمات شخصی میباست میالدی باشد،  نکته:. یک سری کد استنیاز به 

 طبق تاریخ ایرانی باشد. sutraMحتی اگر نرم افزار 

  :مدل طراحی کنید۱لیست انتخابی خود را به  دمی توانی - ح

 .حیطه< در قسمت تعریف یک DloupaMبا اضافه کردن > -1

است با استفاده از که در جای دیگری از بولتن وارد شده  با وراد کردن عدد یا حرفی -2

<ourusoatpa>  همچنین("data-driven dropdowns" می گویند).  

مرتبط بشوید. به مثال  حیطهمی توانید به بیش از یک  "saaMubda DloupaM"با داشتن  -3

توضیح درست توجه کنید. لطفا در نظر داشته باشید در اطالعات  LsXهای زیر از یک 

 شامل محوریت داده ها در پنجره جستجو نمی باشد sutraMداده شده در باال، 

برای لیست کنار  <DefaultValue>ddd</DefaultValue>می توانید متن پیش فرض با  - خ

برای لیست  .(متنی که مورد نظر است را وارد کنید "lll")به جای  خود تعریف کنید حیطه

خود تعریف کرده اید. برای  حیطهی استفاده کنید که قبل تر در ، باید از مضمونحیطهکنار 

می تواند قسمتی و یا کل کد ها باشد، که هر قسمت با یک  Reusable Choicesلیست 

)برای جایگاه قرار گرفتن لیست که برای هم منطقه هم شهر، می  نقطه جدا می شود

. لطفا به مثال های زیر R1.C1 یا R1 بایست یک پیش فرض برای هرکدام درنظر بگیرد مثال

با تنظیمات  حیطهاستاندارد هم  حیطهمتن پیش فرض می تواند برای هم  .(توجه کنید

های زیر تنظیماتی را درنظر حیطهشخصی در نظر گرفته شود، اما شما نمی توانید برای 

 : در نظر بگیرد فیلدهابگیرد و همچنین نمی تواند لیستی برای این 

BOOLEAN, DATE, DATERANGE, GRID, LANGUAGE, MESSAGE, and SECTION 

 )تأیید( کلیک کنید.  Okروی  -5

 

 :موارد زیر را به خاطر بسپارید هنگام سفارشی کردن فیلدها،

 .حروف بزرگ و کوچک در تایپ التین موثر است LsXدر زبان برنامه نویسی  -1

 .ردو عالمت یکسان باشدعالمت نقل قول تکی و یا دوتایی فرقی نمی کند در حالتی که ه -2

کردن یک بولتن برای چاپ و یا پیش  ویرایشخیر هنگام  مثل گزینه انتخابی بلی/ BOOLEAN حیطه -3

 نمایش ظاهر می شود

 .ی نوشتاری هستنتدفیلدها MULTILINE و STRINGهر دو  -0

یک راهنماست برای نحوی وارد کردن داده ها، گذاشتن یادداشت و  sPssAJP حیطهاستفاده از  -5

 .در همه بولتن ها وجود دارد
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را بزنید، رفتن به  "Psrat"وقتی اطالعات را وارد یک جدول کردید و برای وارد کردن خط جدید کلید  -6

را بزنید و برای کپی کردن یک خانه روی آن دوبارکلیک کنید و متن را  "Mub"خانه بعدی جدول کلید 

EuMrt  .کنید 

 :یک جدول شامل ستون های مختلفی است -7

BOOLEAN, DATE, DATERANGE, DROPDOWN,  and STRING 

درصورتی که تنظیمات شخص خود را در اختیار کاربر دیگری می خواهید بگذارید می بایست یک  -8

راهنما برای اون نیز تهیه کنید. برای کاهش دادن نیاز به دستور العمل در تنظیمات شخصی بهتر 

 ۱۶.۱)بگیرد. برای مطالعه بیشتر به قسمت است تعریفی برای شناسایی محتوا آن در نظر 

 .بروید (استفاده از الگوها با تنظیمات شخصی

را عوض کردید ، عنوان  حیطهلطفا در نظر داشته باشید در تنظیمات شخصی خود اگر برچسب یک  -9

را هم تغییردهید زیرا استفاده از برچسب های مشابه برای عناوین مختلف باعث  حیطهو نوع 

ها خواهد شد. تنها در حالتی از یک حیطهجستجو کردن و یا تهیه گزارش از آن  سردرگمی در

برچسب برای عنوان های مختلف استفاده کنید و مطالب بولتن یک شکل باشد؛ زمانی واقعا نیاز 

 به آن داشته باشید

در نظر داشته باشید تنظیمات جدید برای طراحی یک بولتن جدید اعمال خواهد شد نه برای  -14

یی که برای فیلدهااگر تنظیمات را تغییر دهید ه جدید از یک بولتن. این به این معناست کهنسخ

 طراحی یک بولتن داشته اید ثابت می ماند.

  

قابل استفاده مجدد(  )انتخابات "Reusable Choices"نکات ویژه درباره لیست های کشویی 

 :)چند سطحی، تو در تو(

ند ردیف های مختلف داشته باشد )به عنوان مثال برای می توا" Reusable Choices"لیست  -1

ی مختلف می توان از یک یا چند فیلدهاموقعیت می توان شهر و منتطقه را شامل شود( ، در 

)به عنوان مثال اگر منطقه ای را مشخص کرده اید و شهری را، می توانید یک  ردیف استفاده کرد

نیازی برای همه ردیف های وارد  .(فتشون تعریف کنیدردیف راب برای منطقه و یا ردیفی را برای ج

شده تعریف کنید )به عنوان مثال می توانید تعریفی برای محله در شهرهای بزرگ به عنوان ردیف 

تعداد ردیف ها محدودیت  .(های پایین تر درنظر بگیرد  اما همه شهرها شامل این تعریف نیست

باشید اگر تعاریف زیادی داشته باشید برای داده های وارد اما لطفا در نظر داشته  sutraMندارد در 

 تاثیر داشته باشد. sutraMشده به نرم افزار، ممکن است به کارایی 

را در تنظیمات  "Reusable Choices"بنابراین، ما پیشنهاد می کنم اگر می خواهید ردیف های  -2

ض کنید زیرا بسیار راحت تر را هم عو فیلدهایا عنوان  / خودتان عوض کنید، برچسب و یشخص

است برای شناسایی آنها هنگام جستجو یا تهیه گزارش کار. اگر این کار را نکنید، هنگام جستجو 

با برچسب و یا عنوان  حیطهو یا تهیه گزارش کار، سیستم دچار سردرگمی می شود که یک 

 مشابه اما ردیف متفاوت را تعریف کرده اید

می تواند به هرزبانی باشد اما نمی شود بین  حیطهند برچسب مان "Reusable Choices"کد  -3

 کلمات فاصله باشد و یا از کارکترهای شکلی استفاده کرد

از کد " Reusable Choices" لطفا در نظر داشته باشید که تنظیمات شخصی خود برای لیست -0

وقتی که می خواهد یرا شبیه استفاده نکنید مگر اینکه فقط اشتباه امالیی را در عنوان تغییردهید ز

کدشبیه برای عناوین مختلف باعث سردگمی کاربر یک حیطه را جستجو و یا گزارش کار تهیه کند 

ی نباشد و یک کلمه معنادار خالصه برای عددمی شود. بهترین حالت استفاده از کدی است که 

یک منطقه  حرف برای ساخت مخفف ۱الی  ۱آن عنوان باشد) به عنوان مثال به جای عدد از 

را برای اطالعات بیشتر  (۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره  ۱۱)به قسمت استفاده کنید(. 

 در مورد "چگونگی انتخاب کد و عنوان در جستجو تاثیر گذار خواهد بود" مطالعه کنید.

برای سطح  "Reusable Choices"شما نمی توانید برای منبع داده ها از سطوح متعدد کشویی/  -5

 کشویی دیگر در داخل یا خارج از شبکه استفاده کنید.های 
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را با تنظیمات شخصی  "Reusable Choices"لیست  حیطهتوجه داشته باشید زمانی که برای یک  -6

LsX  ،ذخیره می کنیدsutraM  وقتیLsX  را مجدداdoul  می کنید انتخاب های شما را به پایین

 لیست انتقال می دهد.

 ور اتوماتیک مثل دیگر لیست ها ، جای خالی برای لیست به ط sutraMنرم افزار  -7

"Reusable Choices "درنظر نمی گیرد. اگر می خواهید در باالی لیست "Reusable Choices "

اش را تنظیم کنید با اضافه کردن  برنامه LsXانتخاب های خود جای خالی هم داشته باشید باید با 

"<Choice code='' label=''></Choice>"  فقط باالی ردیف"Reusable Choices" اگر این را  .است

)که بتوان معنای انتخاب جای خالی را  انجام ندهید هیچ مفهوم از پیش تعریف شده ای وجود ندارد

داشته باش( و لیست با جای خالی شروع می شود برای ورود داده ، اما وقتی داده بعدی را 

 دبخواهید وارکنید جای خالی وجود ندار

 ی تغییر داده شما باشند:فیلدهایی که شاید شبیه فیلدها ؛برخی از مثال ها

<Field type='SECTION'> 
<Tag> خالصه-بخش </Tag> 
<Label> خالصه بخش </Label> 
</Field> 
 
<Field type='STRING'> 
<Tag>دفتر</Tag> 
<Label> اطالعات آوری جمع ای منطقه دفتر </Label> 
<DefaultValue> 3 قهمنط دفتر </DefaultValue> 
</Field> 
 
<Field type='DROPDOWN'> 
<Tag> بولتن-منبع </Tag> 
<Label> بولتن اطالعات منبع </Label> 
<RequiredField/> 
<DefaultValue> مطبوعات/  ها رسانه </DefaultValue> 
<Choices> 
<Choice> مطبوعات/  ها رسانه </Choice> 
<Choice> حقوقی گزارش </Choice> 
<Choice> شخصی مصاحبه </Choice> 
<Choice>دیگر</Choice> 
</Choices> 
</Field> 
 
<Field type='STRING'> 
<Tag> کنید-مشخص-را-دیگر </Tag> 
<Label> کنید مشخص لطفاً  است،"دیگر="منبع اگر :</Label> 
</Field> 
 
<Field type='STRING'> 
<Tag> شونده-مصاحبه-نام </Tag> 
<Label> شونده مصاحبه نام </Label> 
</Field> 
 
<Field type='LANGUAGE'> 
<Tag> شونده-مصاحبه-زبان </Tag> 
<Label> کند می صحبت شونده مصاحبه </Label> 
</Field> 
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<Field type='DATERANGE'> 
<Tag> مصاحبه-تاریخ </Tag> 
<Label>( ها) مصاحبه( های) تاریخ </Label> 
</Field> 
 
<Field type='BOOLEAN'> 
<Tag>ناشناس</Tag> 
<Label> بماند؟ باقی ناشناس دارد تمایل شونده مصاحبه </Label> 
</Field> 
 
<Field type='BOOLEAN'> 
<Tag> اضافی-اطالعات </Tag> 
 <Label> است؟ اضافی اطالعات دادن به مایل شونده مصاحبه نیاز، صورت در آیا </Label> 
<KeepWithPrevious/> 
</Field> 
 
<Field type='BOOLEAN'> 
<Tag> ادتشه </Tag> 
<Label> است؟ دادن شهادت به حاضر شونده مصاحبه آیا </Label> 
<KeepWithPrevious/> 
</Field> 
 
<Field type='DROPDOWN'> 
<Tag> رویداد-محل </Tag> 
<Label> رویداد محل </Label> 
<DefaultValue> 1منطقه </DefaultValue> 
<UseReusableChoices code=' منطقه-انتخاب '></UseReusableChoices> 
<UseReusableChoices code=' شهر-انتخاب '></UseReusableChoices> 
</Field> 
 
<Field type='SECTION'> 
<Tag> مردم-بخش </Tag> 
<Label> مردم بخش </Label> 
</Field> 
 
<Field type='GRID'> 
<Tag> قربانی-اطالعات-شبکه </Tag> 
<Label> قربانی اطالعات </Label> 
<GridSpecDetails> 
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>نام</Label></Column> 
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label> خانوادگی نام </Label></Column> 
<Column type='BOOLEAN'><Tag></Tag><Label>  شده شناسایی
 <Label></Column/>است؟
<Column type='DATE'><Tag></Tag><Label> تولد تاریخ </Label><MinimumDate>1366-01-
01</MinimumDate><MaximumDate/></Column> 
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label>جنسیت</Label><RequiredField/> 
<Choices> 
<Choice>مذکر</Choice> 
<Choice>مؤنث</Choice> 
<Choice>ناشناس</Choice> 
</Choices></Column> 
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<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label> تولد محل منطقه </Label> 
 <UseReusableChoices code=' منطقه-انتخاب '></UseReusableChoices></Column> 
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label> قومیت </Label></Column> 
</GridSpecDetails> 
</Field> 
 
<Field type='MESSAGE'> 
<Tag> حرفه-پیام </Tag> 
<Label> کاری سوابق یادداشت جدول </Label> 
<Message>  بوده شغل و حرفه چند دارای زمان طی در که دارید شخصی مورد در اطالعاتی شما اگر

 فعال تاریخ محدوده سطر هر برای و کنید ایجاد خانوادگی نام و نام همان با جدید سطر چند است،
کنید مشخص را شغل هر در بودن .</Message> 

</Field> 
 
<Field type='GRID'> 
<Tag> کاری-سوابق-شبکه </Tag> 
<Label> کاری سوابق </Label> 
<GridSpecDetails> 
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label>نان</Label> 
 <DataSource> 
 <GridFieldTag> قربانی-اطالعات-شبکه </GridFieldTag> 
 <GridColumnLabel>نام</GridColumnLabel> 
 </DataSource> 
</Column> 
<Column type='DROPDOWN'><Tag></Tag><Label> خانوادگی نام </Label> 
 <DataSource> 
 <GridFieldTag> قربانی-اطالعات-شبکه </GridFieldTag> 
 <GridColumnLabel> خانوادگی نام </GridColumnLabel> 
 </DataSource> 
</Column> 
<Column type='STRING'><Tag></Tag><Label>شغل</Label></Column> 
<Column type='DATERANGE'><Tag></Tag><Label>  تاریخ
 <Label><MaximumDate/></Column/>اشتغال
</GridSpecDetails> 
</Field> 
 
<Field type='MULTILINE'> 
<Tag>روایت</Tag> 
<Label> وقایع از روایت شرح </Label> 
<DefaultValue> است زیر شرح هب داده رخ آنچه جزئیات :</DefaultValue> 
</Field> 
 
 
<ReusableChoices code=' منطقه-انتخاب ' label='منطقه'> 
 <Choice code=' 1منطقه ' label=' 1 منطقه '></Choice> 
 <Choice code=' 2منطقه ' label=' 2 منطقه '></Choice> 
 <Choice code=' 3منطقه ' label=' 3 منطقه '></Choice> 
</ReusableChoices> 
 
<ReusableChoices code=' شهر-انتخاب ' label='شهر'> 
 <Choice code=' 1شهر.1منطقه ' label=' 1 شهر '></Choice> 
 <Choice code=' 2شهر.1منطقه ' label=' 2 شهر '></Choice> 
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 <Choice code=' 3شهر.2منطقه ' label=' 3 شهر '></Choice> 
 <Choice code=' 0شهر.2منطقه ' label=' 0 شهر '></Choice> 
 <Choice code=' 5شهر.3منطقه ' label=' 5 شهر '></Choice> 
 <Choice code=' 6شهر.3منطقه ' label=' 6 شهر '></Choice> 
</ReusableChoices> 
 

 

 
 

طرف کنید بعد به بر ادریافت کردید ، باید ابتدا مشکل ر تاییداگر پیام خطایی بعد از کلیک کردن  توجه:

و علت را برطرف کنید اما اگر مطئن نیستنید که  کردهشناسایی را خطا  ید.باید پیامادامه کار برگرد

 دلیلش چیست ، مراحل زیر را چک کنید

  برای زمان حال باشد حیطهو تیتر  وارد شده، زبان ، تاریخ  مولفمطمن شوید که 

  را پاک کنید داستانداردی ایجاد کرده ای حیطهعنوانی که برای هر برچسب 

 ر شده را پاک کنیدهر برچسبی که تکرا 

  ی که طراحی کرداید به یک عنوان مرتبط باشدا حیطهمطمئن شوید که هر 

  شوید همه فرمان ها در براکت است و دارای شروع و پایان می باشدمطمن 

  ن برای شروعمورد نظرتا حیطهبرای طراحی  صفحهمطمئن شوید که باال و پایین 

<CustomFields> و برای پایان </CustomFields>. 

 

 حیطهمی توانید تنظیمات خود را در صورت تغییر کردنشان به روز رسانی کنید، به عنوان مثال  توجه:

ات شخصیتان تغییر دهید باید در نظر داشته باشید که چگونه مرا در تنظی حیطهجدید اضافه کنید.اگر 

کنید و یا از آن گزارشی  می خواهید با تنظیمات پیش فرض/یا تنظیمات قبلی خودتان بولتنی را جستجو

را تهیه کنید. همچین بولتن های جدید که با تنظیمات جدید شما ایجاد شده اند و شما می بایست در 
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نظر داشته باشید که چگونه آنها را می خواهید جستجو کنید و یا گزاش تهیه کنید. برای اطالعات 

 .عه کنید( مراج۱۱و پاسخ های متدوالشماره  شپرس ۱۱)قسمت بیشتر به 

 ها فرض پیش گرداندن باز

 را انتخاب کنید. سفارشی کردن فیلدها<  ها گزینه -1

 کلیک کنید. تأییددر کادر گفتگوی آگاهی روی  -2

 .لیک کنیدک ها فرض پیش گرداندن بازروی  -3

 .را برای تایید به برگشتن به حالت اولیه کلیک کنید تاییدگزینه  -0

 .بزنید فیلدها سازی ارشیسفرا برای بستن پنجره  تاییدسپس گزینه  -5

 سفارشی سازی یاز الگوها استفاده - ۱۱.۳

الگوهای سفارشی را صادر کنند یا آنها را  می دهد دارنده حساب به ااین امکان ر Martusنرم افزار 

که  ددارن ابران این امکان ررکا به سرور ارسال کنند. Martusبرای اشتراک گذاری با سایر کاربران 

ی را وارد سیستم خود کند. این امکان به کاربر داده شده است که برای فرمت های تنظیمات دیگر

 ولتن الگو های متفاوتی داشته باشد.مختلف ب

 

 به سرورسفارشی سازی ارسال الگوهای 

 را انتخاب کنید. سفارشی کردن فیلدها<  ها گزینه - 1

 کلیک کنید. تأییددر کادر گفتگوی آگاهی روی  - 2

تنظیم  ۱۶.۱)ت بیشتر به قسمت ابرای اطالع .وارد کنید خود لگویا برای ار LsXخط فرمان های  - 3

 رجوع کنید. (ی بولتنفیلدها

برای اینکه سایر کاربرانی که می خواهند الگو را از سرور بارگیری کنند، قادر به شناسایی آن  - 0

  به آن اضافه کنید. شرحیو  عنوان باشند، 

 کلیک کنید. سرور به الگو ارسالروی   - 5

کلیک  بلهادامه بدهید، روی .را مطالعه کنید. اگر می خواهید  ارسال الگو به سرورادر گفتگوی ک - 6

 کنید.

 را انتخاب کنید. تأییدزمانی که الگو با موفقیت به سرور ارسال شد،  - 7
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 نصب برنامهالگوهایی که به سرور ارسال می شوند می توانند در طول ایجاد حساب در  توجه:

Martus  هر دارنده حساب توسطMartus  که کد دسترسی حسابMartus  خود را به او داده اید وارد

وارد شوند.  Martus Desktop Clientشود. با این حال، در حال حاضر الگوها نمی توانند از سرور در 

به ویژه  (mct.)  سفارشی سازی قالبفایل های برای دستورالعمل های دیگر جهت اشتراک گذاری 

وارد کردن "و  ”صادر کردن الگوهای سفارشی“که به سرور متصل نیستید، به بخش های هنگامی 

 رجوع کنید. "الگوهای سفارشی

 

 الگوهای سفارشی سازیوارد کردن 

 را انتخاب کنید. سفارشی کردن فیلدها<  گزینه ها - 1

 کلیک کنید. تأییددر کادر گفتگوی آگاهی روی  - 2

تنظیم  14.2ت بیشتر به قسمت )ابرای اطالع .وارد کنیدرا برای الگوی خود  LsXخط فرمان های  - 3

 فیلدهای بولتن( رجوع کنید.

 به آن اضافه کنید. شرحیو  عنوانجهت شناسایی الگو،  - 0

 کلیک کنید. صادر کردن الگوروی  - 5

در  (mct.)سفارشی سازی قالب  فایل .فایل را با پسوند Martusبرای فایل الگو نامی وارد کنید.  - 6

ذخیره می کند و ذخیره شدن آن را در هارد سخت شما  Martusب شما در پوشه دایرکتوری حسا

 تأیید می نماید. همچنین می توانید در صورت تمایل فایل را در مکان دیگری ذخیره کنید.

 

اگر از چندین الگو استفاده می کنید، توصیه می کنیم از نام های تشریحی برای هر الگو  توجه:

 استفاده کنید.

 

دیگری اشتراک گذاری کنید،  Martusی خواهید الگوی سفارشی را مخاطب خود یا حساب اگر م - 7

 را به او بدهید. .mct فایل
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 وارد کردن الگوهای سفارشی سازی

 را انتخاب کنید. سفارشی کردن فیلدها<  گزینه ها - 1

 کلیک کنید. تأییددر کادر گفتگوی آگاهی روی  - 2

 کلیک کنید. وارد کردن الگوروی  - 3

 دیگر را انتخاب کنید. Martusادر شده توسط شما یا حساب فایل ص - 0
 

 

 
 

شما )یا حساب فعلی شما(  های مخاطبحساب  توسطکه گر بخواهید الگویی را وارد کنید ا توجه:

 پیش از بارگیری الگو به شما هشدار می دهد. Martus، ایجاد نشده است

 

 کلیک کنید. تأییددر کادر گفتگوی تأیید روی  - 5

ی جدید برای بولتن های که جدید طراحی فیلدهاگو مورد نظر خود را وارد سیستم کردید ،وقتی ال - 6

 .را ببیند ی بولتن(فیلدها سفارشی کردن۱۶.۱)خواهید کرد قابل رویت است. قسمت 

 بولتن ها تنظیمات نمایش - ۱۱.۴

 روش های مختلفی برای نمایش بولتن وجود دارد

  را پنهان کرد) مثال  فیلدهابایدبرای افزایش فضا ،  نبولت کردن یک ویرایشهنگام مشاهده و یا

برای  .کلیک کنید حیطه(. روی دکمه ـ کناربرعنوان پیام حیطهبرای متن های طوالنی و یا 

تمام بولتن ها را با همین  sutraMکلیک کنید.  حیطهروی + کنار عنوان  حیطهمشاهده مجدد 

 و مجددا وارد شویدتنظیم نمایش می دهد تا از آن خارج شوید 

  کنارکه یک بولتن روی دکمه ـ  مشاهدهکردن و یا  ویرایشبرای پنهان کردن کل قسمت هنگام 

 اتیکتقسمت + کنار دکمه روی  حیطهبرای مشاهده مجدد  .کلیک کنید است اتیکتقسمت 

و تمام بولتن ها را با همین تنظیم نمایش می دهد تا از آن خارج شوید  sutraMکلیک کنید. 

 مجددا وارد شوید

 برای  گسترده صورت به نمایشیا  جدول استانداردنمای را در یک  فیلدهاشبکه  می توانید(

 زمانی که تعداد ستونها زیاد است و یا مطالب زیادی در هر خانه از جدول شامل شده است(
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جدول  پایینبه سطر سطر افزودنبا کلیک بر روی . می توانید کنید ویرایشو یا  دهید نمایش

 دهد تا از آن خارج شوید.تمام بولتن ها را با همین تنظیم نمایش می  sutraM. خود اضافه کنید

 
 

اگر داده های زیادی از بولتن شما در جدول قرار گرفته اند ، مخصوصا وقتی تعداد زیادی بولتن  توجه:

استفاده  گسترده صورت به نمایشدارید، وارد کردن داده ها و یا برای راحتی مشاهده کردن حتما از 

 .کنید. اگر احساس کردید پردازش سیستم کند شده است، به حالت قبل برگردید
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 پرسش و پاسخهای متداول - ۱۱

 

 .در ستون ارسالی ها رویت نمی شود ”بلی“. من بولتنی را ذخیره کرده ام اما لغت ۱

نان حاصل فرمایید. بولتن در لیست بعد از فرستادن بولتن به سرور ،از برقراری اتصال اینترنت اطمی

ارسالی ها قرار نمی گیرد مگر اینکه با موفقیت به سرور ارسال شود. درصورت زیاد بودن حجم فایل 

و یا پایین بودن سرعت اینترنت ، امکان دارد ارسال بیش از یک ساعت به طول انجامد.  پیوستهای 

باز می شود و شما را از روند کار  صفحهی در پایین اگر نرم افزار مشغول فرستادن بولتنی باشد پنجره ا

آگاه می سازد. عالوه برا این ، اگر بولتنی را به سرور ارسال کنید مدتی طول خواهد کشید تا در ستون 

 ارسالی ها مشخص شود.

 

 .رمز عبور را قبول نمی کند sutraM. نرم افزار ۲

رمز خود را تغییر  افرمایید ، مخصوصا اگر اخیر از وارد کردن صحیح رمز و شناسه عبور اطمینان حاصل

، فاصله  التیناز صحیح  بودن حروف بزرگ  .ن می باشدتیداده اید. رمز و شناسه عبور به حروف بزرگ ال

(scupa)  و عالمت هایی که در شناسه و رمز عبور وارد کرده اید مطمن شوید. با هربار اشتباه وارد

م نرم افزار در پردازش اطالعات برای دفعه بعدی تاخیر دارد. نرم افزار کردن شناسه و رمز عبور ، سیست

sutraM  رمز عبور را نگهداری وبه خاطر نمی سپارد و حساب کاربری شما را پنهان نگه می دارد و

امکان دسترسی به حساب کاربری شما نیست مگر با داشتن شناسه و رمز عبور. مگر اینکه چند 

تهیه پشتیبان از کلید  9.2)ید. برای اطالعات بیشتر به قسمت شناسه عبور داشته باش

 (مراجعه کنید.کاربری

 

همکارم استفاده کنم ، اما شناسه و رمز عبورمن را  sutraM. می خواهم از نرم افزار۳

 .قبول نمی کند

رد وای که فایل کلید شمارا دارد ا رایانهفقط از یک سیستم  sutraMشما می توانید به نرم افزار 

. این شناسه و رمز عبور فایل کلید شمارا فعال می سازد )کلید عبورشما در حساب کاربری خود شوید

و جدیدتر نرم افزار ، امکان ورود به چندین حساب  1.5در نسخه  .(همکارشما موجود نیسترایانه 

در سیستم  وجود داشت و همچنین ذخیره و به خاطر سپردن شناسه و رمز عبور رایانهکاربری از یک 

sutraM  و کلید عبور فقط برای ایجاد حساب کاربری می بود. با نصب پشتیبان  کلید عبور خود می

های دیگر حساب کاربری خود را فعال کنید. درصورت عوض کردن شناسه و رمز عبور  رایانهتوانید در 

 می بایست اطالعات پشتیبان کلید عبور خود را نیز به روز کنید.

 

 همکارم نیست رایانهرا که با حساب کاربری من است در . بولتنی ۴

فعال کرده اید ، نمی توانید به بولتن های طراحی شده خود  رایانهاگر حساب کاربری خود را در چند 

دیگری می  رایانهخود طراحی کرده اید و با  رایانهدسترسی داشته باشید )در صورتی که بولتی را در 

گر اینکه نسخه پیش نویس و یا نهایی آن را به سرور فرستاده باشید. اگر ید مجدد اجرا کنید( مهخوا

شما موجود  رایانهدیگری تغییر دهید ، این تغییرات در همان بولتن که در  رایانهبولتن روی سرور را از 

زیرا بولتن موجود در سرور نسخه تغییر یافته شما را ذخیره کرده است. برای  ؛است ، لحاظ نخواهد شد

ازیابی نسخه جدید بولتن می بایست یک نسخه پشتیباه از بولتن خود تهیه کنید)مثل ذخیره کردن آن ب

نمایشگر( ، و سپس آن را حذف کنید و نسخه تغییرداده شده را از  صفحهبه  انتقالدر حافظه جانبی یا 

ش را به سرور دییرات جدی، باید تغ تغییر دادید خود رایانهسرور دریافت کنید. اگرپیش نویس بولتنی را در 

 مجددا ارسال کنید اما اگر در پیش نویس آن تغییری ایجاد نکنید نیازی نیست مجددا آن را ارسال کنید.

فهمید چگونه می توان  .من است رایانه. حساب های کاربری متعددی بر روی سیستم ۵

 ؟ستامربوط به حساب کاربری من  کدام پوشه

را   من کاربری حساب جزئیات مشاهدهرفته و  راهنما رد کنید. به منویشناسه و رمز عبور خود را وا

 در زیر کدعمومی ستردیده ای که تحت حساب کاربری شما ذخیره گانتخاب کنید. لیست پوشه های
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. اولین پوشه مطعلق به حساب کاربری نوشته شده و دیگر پوشه ها زیر مجموعه استنوشته شده 

 .آن قرار دارد

 

ذخیره کرده ام ، اما نیاز به چند تغییر جزئی در آن  مهر و موم شدها به صورت . بولتنی ر۶

 دارم.

ذخیره کرده باشد ، چه به سرور ارسال شده باشد یا خیر ، نه  مهر و موم شدهاگر بولتنی را به صورت 

مطلب مهمی شما و نه کس دیگری امکان تغییر آن را ندارد. اگر نیاز به اضافه کردن اطالعات و یا تعییر 

 رایانه، باید نسخه جدید از آن را به وجود بیاورید. هر دو نسخه اصلی و نسخه تغییریافته در  دمی باش

 شما موجود خواهد بود.

 

 .لیست بولتن های من نیست  . وقتی می خواهم بولتنی را از سرور بازیابی کنم ،۷

شما نیست به خاطر  رایانهای موجود در ، لیست بولتن ه بولتنها بازیابیبه صورت پیش فرض در پنجره 

کنید. برای مشاهد کل بولتن های موجود خود  بارگیریاینکه شما نمی توانید آنها را مجدد از سرور 

 و سرور برروی موجود بولتنهای تمامی( به قسمت رایانه)آنهایی که بر روی سرور دارید و یا ذخیره در 

خود جست و  رایانههمچنین ممکن است بخواهید بولتنی را در بروید.  بده. نشان من به رارایانه  این

 جو کنید ، ممکن است آن بولتن به سرورو فرستاده نشده باشد.

 

 ؟را باز کنم پیوست. چگونه می توانم فایل های ۸

استفاده می کنید می توانید بدون احتیاج به ذخیره آن در حافظه  swodniMاگر از سیستم عامل 

این ،  پیوستکلیک کنید(. با توجه به نوع فایل  فایل های پیوست مشاهدهنید )روی آن را بب رایانه

)می توانید از طریق  شود و یا نرم افزاری که با آن قابل اجرا می باشد باز می sutraMدر محیط فایل ها 

Windows Explorer محیط اجرایی آن را تغییر دهید.) 

 

 پیوستاستفاده می کنید و می خواهید فایل های  Windowsیا  Linuxیا  Macاگر از سیسنم عامل 

خود می توانید فایل های  رایانهکنید، دکمه ذخیره را بزنید. در هر قسمت از  ذخیره رایانهرا در حافظه 

 . lopضمیه را ذخیره کنید و سپس با نرم افزار مرتبط بازکنید. به عنوان مثال فایل با پسوند 

Microsoft Office  یا فایلی با پسوند  ؛شودباز میclp با نرم افزار . Adobe Acrobatباز می شود. 

 

کردم ، اما هنوز در پوشه دیگر  حذف بولتن های دور انداخته شدهپوشه . من بولتنی را از ۹

 مشاهده می کنم.

 .پاک کنید بولتن های دورانداخته شدهابتدا بولتن را از پوشه های دیگر حذف کنید و سپس از پوشه 

 

پشتیبان  بر روی فالپی یا دیسک sutraMمی توانم از داده ها و اطالعات نرم افزار  آیا. ۱۱

 ؟تهیه کنم

تمام پوشه های داخل نرم افزار را بر روی آن کپی  .اگر حافظه جانبی دارید که فضای کافی دارد .بله

دی شما در بنه های طبقه ، کلید عبور و داد Gutuکنید. این فایل پشتیبان شامل کل نرم افزار ،محیط 

برای کم کردن حجم فایل پشتیبان ، فقط از کلید عبور خود پیشتیبان ، حساب  .بولتن ها می باشد

 کاربری و پوشه های خود تهیه کنید. 

 

چرا انتخاب زبان ها در طراحی بولتن بیشتر است تا وقتی که نرم افزار را نصب می  .۱۱

 ؟کنیم

را انتخاب  sutraMب زبان هنگام نصب نرم افزار، زبان مورد نظر برای محیط در پنجره بازشده برای انتخا

می توانید مشاهده کنید این نرم افزار به  https://www.martus.org  .می کنید. با مراجعه به سایت

توانید به دیگر زبان ها هم بیابید از کدام زبان ها ترجمه شده است و در نسخه جدیدترنرم افزار می 

https://www.martus.org/
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 info@martus.org جمله فارسی. اگر تمایل دارید نرم افزار را به زبان های دیگر ترجمه کنید به آدرس

 ایمیل بزنید.

 

دارد که محیط نرم می نوحتما لز .اما برای طراحی و ایجاد یک بولتن تنوع و تعداد زبان ها زیاد تر است

 افزار و زبان بولتن هردو یکی باشند.

 

 ؟سرعت نرم افزار پایین می آید وقتی من کار دیگری را انجام می دهم اچر. ۱۲

در نسخه های پیشین این نرم افزار، بیشترین تمرکز بر روی حفظ امینت و امکانات کاربری برای راحتی 

نسخه درنظر گرفته شده و در  ۱۶۶رتقای فضای بولتن تا کاربران می بود. در نسخه های جدید ، ا

 نسخه های بعدی امکانات برای بهتر شدن کیفیت و عملکرد این نرم افزار در نظر گرفته شده است.

 

 برخی از پیشنهادات برای سرعت پایین نرم افزار:

 

انتقال مطالب ، دسته  درگیر با فعلی که درحال انجام گرفتن است )مثل کپی و sutraMنرم افزار  -ألف 

بندی( برای بهبود عملکرد بهتراست تمام بولتن ها را دریک پوشه قرار ندهید.  بهتر است پوشه ها 

را بر اساس تاریخ ، نویسینده و یا موضوعات طبقه بندی کنید. عالوه بر این ، پوشه ای با بولتن 

زمانی که نرم افزار را اجرا می کنید ، انتخاب کنید.   sutraMهای کمتر و سبک تر را قبل از خروج از 

آخرین پوشه ای که بازکرده اید هنگام خروج اجرا می شود؛ اگربولتن های کمتری در آن باشد نرم 

 .سریع تر باال می آید sutraMافزار 

 

اگر تعداد جدول و نمودار ها یک بولتن زیاد است ، برای وارد کردن داده ها و یا دیدن جدول ها را  -ب 

ی ببنید ) به جای اینکه هرکدام را جداگانه باز کنید ( زیرا سرعت اجرای نرم افزار را پایین می کل

آورد. اگرحس کردید که سرعت عملکرد نرم افزار پایین آمده سعی کنید جدول و نمودارها را به 

 .صورت کلی ببیند و جداگانه آنها را باز نکنید

 

کاهش  sutraMچند دستورعمل در یک زمان ، همچنین سرعت  زمان بازیابی یک بولتن و یا اجرای -ث 

مخصوصا اگر حجم حافظه تخصیص داده شده به نرم افزار کم باشد. اگر میزان حافظه  ؛پیدا میکند

پرسش و پاسخ های متداول  ۱۱مشکل پایین بودن سرعت عملکرد نرم افزار است به قسمت 

 بروید. ۱۱شماره 

 

 صفحهدر قسمت نوار وظیفه Windows ر سیستم عامل بود حافظه دبرای حل مشکل کم

 تخاب کنید و مسیر زیر را طی کنیدرا ان "EtocatruaM"نمایشگر راست کلیک کنید و گزینه 

right-click > Properties))  را کلیک کنید تایید  و سپس گزینه.  

 

C:\Martus\bin\java.exe -Xms512m -Xmx1024m -jar C:\Martus\martus.jar 

 

 .نصب شده است( مراحل زیر را انجام دهید osJ)اگر با  suMبرای حل مشکل حافظه در سیستم 

 ( روی آیکون نرم افزار راست کلیک کنیدuuc گزینه )."Show Package Contents"  را انتخاب

 کنید و روی آن دوبار کلیک کنید.

  پوشهuspo.cduMr   باز کنید.اگر فایلTextEdit ب کنید و درغیر این صورت دید آن را انتخا"Other" 

 بازشده بیاید. صفحهرا انتخاب کنید و به پایین 

  چیزی شبیه این را خواهید دید 

<key>JVMOptions</key> 

<array>  

<string>-Xms256m</string> 

mailto:info@martus.org
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<string>-Xmx512m</string> 

 "-Xms256m"   را به"-Xms512m"  و"-Xmx512m"   را به"-Xmx1024m"  دهید، تا  تغییر

 چنین عبارتی را مشاهده کنید:درنهایت 

<key>JVMOptions</key> 

<array>  

<string>-Xms512m</string> 

<string>-Xmx1024m</string> 

  به منوی File.رفته و تغییرات را ذخیره کنید و پوشه را ببندید 

  مطمن شوید کهposModa دوبار کلیک کنید  هنوز درحال اجرا است و سپس روی آیکون نرم افزار

 اعمال شود. Martusتا تغییرات در 

 

از میزان اولیه که هنگام نصب می  این تنظیمات این امکان را می دهد که فضای حافظه بیشتری

پیدا کند. اگر پیام خطایی در تغییرات ایجاد شده وجود داشته باشد هنگام  تعلق sutraMبه  بوده

به  ۱۱۱داده می شود. میزان حافظه پیشنهادی برای ارتقا از ر اخطااجرای مجدد نرم افزار به کاربر 

شما دارد. برای اطالعات بیشتر و یا  رایانهاست ، اما بهترین حالت بستگی به نوع  ۱۶۱۱

ما  martus@help.orgرا به ایمیل  sAsو حافظه  رایانهراهنمایی و سوال می توانید مشخصات 

 پروسه زیر را طی کنید. برای اطالعات بیشتر می توانید uslotM بفرسید. در سیستم عامل 

Start > Programs > Accessories > System Tools > System Information  

 روند زیر زجوع کنید.می توانید به  supو در سیستم عامل 

Apple menu > About this Mac > More info… > System report… > Hardware 

  

مخصوصا اگر میزان وحجم  sutraMراه دیگری نیزبرای سرعت بخشیدن به پردازش اطالعات در  -ت 

. می توانید نرم افزار را تنظیم کنید که بولتن ها را دسته بندی ، وجود داردبولتن های زیاد باشد

را باز Perviewی ستون منوی نکند مگر اینکه نیاز داشته باشید. شما همیشه می توانید در باال

کنید و فرمان دسته بندی را به پوشه های خود بدهید؛ این کار در صرفه جویی زمان نیز موثر تر 

نمایشگر خود راست کلیک  صفحهاست. برای اینکه این فرمان در نرم افزار اجرا شود روی نوارابزار 

  ( و مراحل زیر را انجام دهیدWindowsکنید )در سیستم عامل 

right-click > Properties  را بزنید تایید  سپس گزینه. 

 

C:\Martus\bin\java.exe-jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted 

 

 نصب شده باشد (: osJاگر )با   supبرای اجرای این فرمان در سیستم عامل 

 ( روی آیکون نرم افزار راست کلیک کنیدuuc گزینه )."Show Package Contents"  را انتخاب

 کنید و روی آن دوبار کلیک کنید.

  پوشهuspo.cduMr   باز کنید.اگر فایلTextEdit  دید آن را انتخاب کنید و درغیر این صورت

"rrlat"  بازشده بیاید. صفحهرا انتخاب کنید و به پایین 

 چیزی شبیه این را خواهید دید 

<key>JVMArguments</key> 

  <array> 

 و "<string>--folders-unsorted</string> "را اضافه کنید به خط برنامه ها 

<key>JVMArguments</key> 

      <string>--folders-unsorted</string> 

      <array> 

 دفایل باز شده را ببندی 

mailto:martus@help.org
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  مطمن شوید کهposModa  هنوز درحال اجراست و سپس روی آیکون نرم افزار دوبار کلیک

 اعمال شود sutraMدر کنید تا تغییرات 

 

می توانید هم میزان حافظه را گسترش دهید و هم از دسته بندی بولتن ها در نرم افزار  توجه:

انجام  Windows(. اگر می خواهید این دستوالعمل را در محیط -ت و  -ث جلوگیری کنید ) مورد 

 دهید مراحل زیر را بروید.

C:\Martus\bin\java.exe-jar C:\Martus\martus.jar --folders-unsorted 

ندارم ، چگونه می  trutrنمایشگرم و یا منوی  صفحهرا در  sutraM. من آیکون و شکل ۱۳

 ؟توانم نرم افزار را اجرا کنم

هنگام نصب نرم افزار حتما یک آیکون در فهرست خود می گذارد که بتوانید از آن وارد نرم افزار 

 توجه به سیستم عاملتون اجام دهید:شودی.ویا یکی از روش های زیر را با

 

 مطالب زیر را تایپ کنید sutraMرا باز کنید و در فهرست  orsپنجره  swodniMدر سیستم عامل 

 

C:\Martus\bin\javaw.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar 

C:\Martus\Martus.jar 

 Macدر سیستم عامل 

کرده ای ) ما پیشنهاد می دهیم که نصب کنید و همچنان روی مکناشتون  را نصب DMGاگر   -الف 

پیدا کنید( و سپس  "Devices"اجرا می شود ، روی کلیک کنید )می توانید آن را در زیرمجموعه 

اجرا نشد ،  osJ. باز شود. اگر uccدوبار کلیک کیند تا آیکونی با پسوند  sutraMروی آیکون 

 یک کنید و مراحل باال را انجام دهید.دوبار کل osJروی آیکون 

( را باز کنید و Terminal windowنصب می کنید ، پنجره فرمان ) Do//srیا  pucاگر از روی فایل  -ب 

 .بروید و خط فرمانی زیر را تایپ کنید Library/Java/Martus/به 

 

 پ کنیدبه منوی استارت رفته و در خط فرمان این ها را تای Linuxدر سیستم عامل 

 

java -jar <Martus program directory>/martus.jar 

 

 بروید . حذف برنامه "۱.۱"به قسمت  Linuxبرای امکانات سیستم عامل 

 دیر ظاهر می شود sutraM. پیام ورد به محیط ۱۴

کلیک می  Martusاز زمانی که شما روی آیکون ممکن است  رایانهبنابر نوع سرعت سیستم عامل و 

 چندثانیه طول بکشد. زمانی که پیام خوش آمد به محیط نرم افزار را ببنید  کنید تا

رنگ را به صورت یک الگو  نرم افزار تغییراتی ایجاد کنم؟ مثالمی توانم در محیط  آیا. ۱۵

 ؟ذخیره کنم

این نسخه از نرم افزار ، با اینکه شما می توانید تنظیماتی از قبیل ترتیب ستون ها و نحوی چیدمان 

از رنگ و  sutraMوبولتن ها را در پوشه ها تغییر دهید ، امکان تغییر در محیط خود نرم افزار را ندارید. 

استفاده می کند. اگر از  Macو یا  Windowsمحیط ظاهری دیگر پنجره های سیستم عامل شما مثل 

نرم افزار همچین نگ متنفاوتی برای سیستم عامل خود استفاده می کنید ، در رنگ پنجره ها و فضای 

یک کرده پنمایشگر خود راست کل صفحهروی  Windowsتاثیر می گذارد. برای تغییر رنگ سیستم عامل 

رفته و رنگ پنجره ها و ظاهر  "Appearance"را انتخاب کنید در پنجره باز شده به قسمت  ctocatruaMو 

 سیستم عامل خود را تغییر دهید.
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 برای اطالعات بیشتر .افزار را بنابر تنظیمات خود تغییر دهیدمی توانید قسمت های مختلف نرم 

 مطالعه کنید. حیطه بولتن ها( راات یمتنظ۱۶.۱) قسمت

. وقتی نرم افزار را باز می کنم ، تمام محیط طوسی است و هیچ محیطی برای تایپ و ۱۶

 متنی نیست. یا

نمایشگر خود نرم افزار  د مجددا این مشکل ممکن است به خاطر درایو نمایشگر شما باشد. سعی کنی

را نصب و یا به روز رسانی کنید، که در وب سایت اصلی سیستم عامل شما است. اگر 

و یا قدیمی تر هستید وامکان دسترسی به فایل به روز رسانی را ندارید و Windows  XPدرمحیط

استفاده   ۱۱۱ رنگ د و از)تنظیمات( نرم افزار بروی sarrusiهمچنان با این مشکل درگیر هستید، به 

را  Windowsبیت(. همچنین می توانید  وضوح باالی آیکون ها و یا محیط  ۱۱یا  ۱۱کنید )به جای 

 .ایمیل بزنید @artus.orgmhelp کاهش بدهید. برای راهنمایی بیشتر

 انم مشکل آن را متوجه شوم؟. عملکرد نرم افزار غیرعادی است. چگونه می تو۱۷

ن می ارا در اختیارت "console log" در قسمت بعدی ی اجرای نرم افزاره اطالعات بیشتر در مورد نحو

 بسیار مفید است. برای حل چنین مشکالتی گذاریم و این اطالعات

 

، بر  اجرا می شود "console log"همیشه از طریق  sutraM، نرم افزار  Windowsدر سیستم عامل 

بروید "Shortcut" را انتخاب کنید. به قسمت  "Properties"راست کلیک کنید و  Martusروی آیکون 

را بزنید. می توانید یک نسخه کپی از آیکون  تایید  را حذف کنید و سپس "javaw.exe" از  "w"وحرف 

sutraM ر داشته باشید بعد از ایجاد کنید و سپس بر روی کپی آن تغییرات را ایجاد کنید. اما به خاط

)برای که حذف کنید از روی سیستم پاک نمی شود مگر اینکه کل نرم افزار را Martusانجام تغییرات آن 

 .(امنیت نرم افزار کار مناسبی نیست

 

را باز کنید و خط برنامه زیر را  sasبروید و پنجره  Windowsراه دیگر ، به منوی استارت سیستم عامل 

 :تایپ کنید

C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar  

 

 .رابزنید تایید  سپس برای ذخیره تغییرات 

 

سپس پیام را کپی کرده و به  .را دریافت خواهید کرد posModa doiپیام  sutraMهنگام کار در محیط 

 حل زیر را انجام دهید:بفرستید. لطفا مرا help@martus.org آدرس

  روی قسمت آبی رنگ پنجره"console log"  راست کلیک کنید. از لیست باز شده گزینه"Edit"  را

را  بستناست. اگر اشتباها گزینه  بستندقیقا زیر گزینه  ویرایشانتخاب کنید ) دقت کنید که گزینه 

 (ناگهانی خارج شوید.به طور  sutraMبزنید باعث می شود از محیط 

  تمام متن  .را انتخاب کنید همه انتخاباز منوی بازشده گزینه "console log"سفید رنگ خواهد شد. 

 ه مسپس دک"Psrat"  را بزنید. این حرکت "console log" را به صورت"clipboard" .کپی خواهد کرد 

 مانند یسپس در محیطtext   کنید و به آدرس ایمیل خود وارد و یا محیطhelp@martus.org 

 بفرستید.

 

نصب شده است ، اطالعات بیشتری را خواهید دید که برای  osJکه با  suMدر سیستم عامل 

بروید و از طریقی یکی از روش  "Console"تشخصی اشکال مفید واقع خواهد شد. می توانید به برنامه 

 های زیر آن را راه بیندازید

 دوبار کلیک کنید "Console"را پیدا کنید ـ و روی آیکون  "ruduruaM "پوشه برنامه ـ پوشه  در داخل -1

 "DosModa ucc"را سرچ کنید تا  "DosModa"را بزنید و واژه  "Command-Space"همچنین می توانید  -2

 .را پیدا کند

 

mailto:help@martus.org
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وجود داشته  sutraMار درحال اجراست ، هر مشکلی در اجرا و یا ورود نرم افز "DosModa"مادامی که 

را اجرا کنید و سپس می توانید  "Console"باشد ، مشخص خواهد شد. شما می بایست فقط یکبار 

به  وکپی کنید  "DosModa"آن را برای بارهای دیگر اجرا و یا متوقف کنید. می توانید از نوشته های 

 .ما ایمیل کنید  help@martus.orgآدرس 

 

را در باالی  sutraMباشد نه برنامه های دیگر ،  sutraMبرای پیدا کردن اطالعات که فقط شامل  توجه:

 .سمت راست پنجره قسمت جستجو تایپ کنید

 

راباز کنید و مسیر زیر  Matiusudرا نصب نکرده اید ، برنامه  osJاست و  supاگر سیستم عامل شما 

 :را از خط فرمانی اجراکنید sutraMو برنامه   /Xubtuto/ Gutu/ sutraM را بروید

Java - Xbootclasspath/p:/Library/Java/ThirdParty/bc-jce.jar -jar Martus.jar 

دریافت می کنید را کپی کرده و به آدرس  sutraMسپس پیام خطایی که در حین اجرای برنامه 

lp@martus.orghe :ایمیل کنید.  برای کپی کردن پیام خطا لطفا مراحل زیر را انجام دهید 

  از موس برای رنگی کردن کل متن استفاده کنید- 

  / یا  روی متن رنگی شده راست کلیک کرد و کپی کنیدCommand+C   / به منوی  یاPlur  بروید و

 را بزنید Docoگزینه 

  سپس متن را در هر پوشهratr  (و یا مستقیم داخل ایمیل انتقال دهیدEuMr ) 

 

 شرع کنید با تایپ خط برنامه زیر Doiiuslنرم افزار را از منوی استارت  xwoaLدر سیستم عامل 

java -jar <Martus program directory>/martus.jar 

 .بروید . نصب برنامه"۱.۱" به قسمت Linuxبرای نصب در محیط 

 

 به شما فرستاده می شود را به این آدرس ایمیل بفرستید sutraMکه در  سپس متن پیام خطایی

.help@martus.org 

 

باشد.  tosrبرای شناسایی اخطار و پیام خطا مفید نبود ، ممکن است به خاطر صدمه دیدن  Xoiاگر 

شود. برای تشخیص که آیا علت خطا  sutraM می توانید عامل اجرای نرم افزار fontMصدمه دیدن 

Martus صدمه دیدنfont   است نرم افزار را با"console log"  اجرا کنید )به توضیحات باال رجوع کنید( و

باشد برای برطرف  fontدیده می شود یا خیر. اگر امکان خطا در  fontدر پنجره باز شده ببینید آیا لغت 

را کپی کرده و  C:\Windows\Fontsباشد؛ تمام اطالعات داخل  swodniM  کردن این مشکل درمحیط

پاک کنید. سپس مجددا  C:\Windows\Fontsبه قسمت دیگری موقتا انتقال دهید و سپس آنها را از 

ها مجددا نصب می  fontدر این حین  ؛آنها را از قسمت موقت کپی کرده و به جایگاه اولیه برگردانید

شناسایی  fontها شناسایی خواهد شد. زمانی که مشکل  fontیا خلل در  شوند و هرگونه مشکل و

 پاک کنید.  ...شده آنها را دستی از

 

 ایمیل بزنید help@martus.org برای راهنمایی بیشتر به آدرس

 

به سرور می فرستم  ای که پیوست. آیا محدودیتی برای تعداد وحجم بولتن و فایل های ۱۸

 ؟وجود داردتعداد بولتن هایی که ذخیره می کنم یا

داده  رو مقدا پیوست. در حال حاظر هیچ محدودیتی برای ارسال تعداد بولتن ، حجم فایل های خیر

های ارسالی به سرور وجود ندارد. اما ممکن است برای برخی از سرورها محدودیتی درنظر گرفته 

) مثل ویدو( را به سرور انتقال دهید ، فقط پیامی مبنی بر  پیوستاز فایل شود. اگر حجم باالیی 

 طوالنی بودن ارسال آن دریافت خواهید کرد.

mailto:help@martus.org
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 ؟اطالعات شخصی ام را با همکارم به اشتراک بگذارم م. آیا می توان۱۹

هر به اشتراک بگذارید.  مرکزی دفترحساب استفاده از بابله. می توانید اطالعات شخصی خود را 

د به اطالعات نخواهدو حساب کاربری بواگر باشد  نیز مرکزی دفتر حسابحساب کاربری می تواند 

با یکدیگر اطالعات  مرکزی دو حساب دفتر د، می توانند به عنواننیکدیگر دسترسی داشته باش

به اشتراک گذاشتن داده های خصوصی با  ۶.۱). برای اطالعات بیشتر قسمتاشتراک گذاری کنند

 (مراجعه کنید.ر کاربراندیگ

 . آیا می توان راهنمای نرم افزار را به زبان های دیگر دریافت کرد؟۲۱

خود در حال حاضردارید. وقتی نرم  رایانهی به زبان های مختلف را بر روی یبله. قاعدتا شما نسخه ها

مختلف زبان های  در سریع راهنمای کاربر و راهنمای را نصب می کنید ، تمام نسخه های sutraMافزار 

به شما ارائه می شود.  همچنین این راهنماها در لینک  sutraM/oopMدر قسمت 

https://www.martus.org/downloads  برای آگاهی از نسخه های می توانید  ؛کردن است بارگیریقابل

عالوه براین مجموعه از زبان های مختلف نرم بزنید.  سرMartus به وب سایتجدید به زبان های دیگر 

, می راهنمای کاربرافزار نیز در آدرس باال می باشد که شامل ترجمه زبان های جدید نیز می باشد. در 

)که به روزرسانی های انجام شده در نسخه  saulia pudaرفته و  srutr Jaula راهنمایتوانید به  

 .را باز کنید و به قسمت راهنما در زبان خود برویدا توضیح می دهد( ر Martusهای جدید 

 

من زبان های دیگر را نمی بینم ، چگونه می توانم  Martus . در نسخه عربی نرم افزار ۲۱

 ؟مشکل را حل کنم این

اجرا می شود ، ممکن است لیست  Windows XPوقتی نسخه عربی نرم افزار را در سیستم عامل 

 را به  Windowsرتب نباشد. برای دیدن حروف به صورت مرتب محیط زبان ها م

" uslotM pduMMup Mroda" به قسمت  تتغییر دهید. از منوی استارSettings  Control Panel < رفته و

 .را انتخاب کنید  "Classic Style"دوبار کلیک کنید و درقست باز شده  EtocatruaMروی فایل 

 

باز می کنم فونت ها بهم  sutraMقتی بولتن و یا گزارشی را در . چگونه می توانم و۲۲

 ؟نباشد ریخته

تهیه  Martusکه در  word-processingممکن است بولتن ها و گزارش کارهایی که توسط نرم افزار 

  ها فونت مورد نظر خور را ه کرده اید درست نمایش داده نشود. برای اطمینان در منظم بودن نوشت

UTF_8 دهید. اگر نمی دانید چگونه فونت را تغییر دهید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید قرار 

 ؟. من برای برقراری ارتباط با سرور مشکل دارم ، چه کار می توانم بکنم۲۳

اگر از سمت نرم افزار پیامی دریافت کردید که ارتباط با سرور دردسترس نیست و یا امکان پذیر نیست 

ور را آزمایش کنید ) که به شما می گوید که وضعیت اتصال شما به سرور چگونه به سر "cusi"، ابتدا 

 باز کنید  Windowsرا در سیستم عامل command prompt به سرور ، پنجره  "cusi"است(. برای 

  .(بروید Matiusudبه  suM)در 

ping server-ip-address 

برابر  دنصب کردن سرور درنظر گرفته ای باید با آدرسی که هنگام افزودن شناسه سرور)جایی که 

 (باشد

 

و  رایانهبین  toaratدر سرور بروید  )که به شما اطالع می دهد که چه  "tracert"سپس ، به قسمت 

در سیستم عالم  command promptرا پیدا کنید به قسمت  tMtupatبرای اینکه .( سرور قرار دارد

Windows  و یا به پنجره ( رفتهMatiusud  درsuMو تایپ کنید ) 

tracert server-ip-address  

 

https://www.martus.org/downloads
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 یا help@martus.orgرا برای آدرس  رایانهدر  "tracert"و  "ping"نتیاج به دست آمده از 

serverinfo@martus.org   .ز و ساعتی که تالش به برقراری اتصال را کرده اید به ما اگر روایمیل کنید

وجود ندارد. سپس ما علت اتصال نیافتن شما به سرور  sutraMامکان اتصال به سرور در اطالع ندهید 

 .را برسی می کنیم و مشکل را حل می کنیم

 

منو می شکل و کاراکتر مربع در  را اجرا می کنم Martusوقتی نسخه نپالی نرم افزار . ۲۴

 گونه این مشکل را برطرف کنم؟چ .بینم

، بایداصالحات و  Windowsدر نسخه های اولیه سیستم عامل  2.7.2برای اجرای نسخه نپالی 

  داشته باشید. )از پنجره  sutraMتغییرات جزئی برای بهتر و راحت تر استفاده کردن از 

command prompt  هایی که نصب شده است نمایشگر و منوی استارت و آیکون صفحهیا.) 

 

 را اجراکنید command line نرم افزار بروید و  directory به 

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar 

 

اصلی بروید و مسیر   EtocatruaMبه روی آنها راست کلیک کنید به منوی  میانبربرای تغییر کلید های 

 .خود را مشخص کنید

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\martus.jar 

 

و نسخه های جدیدتر آن به صورت خودکار این تغییرات اعمال شده و اگر مشکل  2.8برای نرم افزار 

 ایمیل بفرستید. martus.orghelp@مشابهی دارید به 

 

از است را به روی سیستم نصب کنم ، نی sutraMاگر بخواهم نسخه جدیدتر نرم افزار  .۲۵

 ؟حذف کنمم ا رایانهاز روی  که آن را

. شما می توانید نسخه جدیدتر نرم افزار را روی همین نسخه موجود نصب کنید. هنگام نصب خیر

اعالم می شود.  رایانهبر وجود داشتن نسخه قدیمی تر بر روی  تر به شما پیامی مبنیدنسخه جدی

را انتخاب کنید تا اطالعات، بولتن ها، شناسه کاربری و اطالعات سرور  پیشین شما  بلهسپس کلید 

 را مطالعه کنید. (sutraMارتقا نسخه جدید  ۱.۱)برای اطالعات بیشتر بخش  .حفظ شود

 مگر اینکه به برق وصل باشد اجرا می شودم کند . نرم افزار بر روی لپ تاپ۲۶

برخی از لپ تاپ ها و یا کارت گرافیک آنان برای حفظ عمر باطری ، زمانی که لپ تاپ به برق نیست 

سیستم عامل انرژي کافی برای اجرای برنامه در نظر نمی گیرد. راهنمای لپ تاپ و یا کارت گرفیک 

برای کمک و راهنمایی بیشتر به آدرس  .ییر دهیدآن را تغ تنظیماتخود را مطالعه کنید و سپس 

help@martus.org  بزنید.ایمیل 

 

 وصل می کنم ، نرم افزار رایانهرا به  USB. زمانی که برای بازیابی نسخه پشتیبان کلید  ۲۷

sutraM ؟آن را شناسایی نمی کند. چه اتفاقی افتاده است 

 سیستم عامل وصل می کنیدرا به سیستم خود  sh ("thumb drive" )  یک ه برای اولین باروقتی ک

با یک حرف نشان در نظر می گیرد؛ همه ی درایو ها در سیستم  USBشما یک حرف برای درایو این 

هایی را که به سیستم خود وصل می  USBانتظار دارد تمامی   Martusاگرچه نرم افزارداده می شوند.

برای هر درایو  USB" در درایو Keypairید در یک درایو مشخص شناسایی کند. قبل از گرفتن نسخه "کن

 یک حرف در نظر بگیرید تا همگی یکی باشند.

 

 Windowsبرای در نظر گرفتن یک حرف در 

 را وارد کنید sh درایو  -1

  Control Panel < Settings < Startبه منوی استارت  -2

 رفته Computer Managementکرده و سپس به  AliusMrturuta MoodMدوبار کلیک به روی  -3

mailto:help@martus.org
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 کلیک کنید Disk Managementروی  -0

 را تغییر دهید Change Drive Letter And Pathsراست کلیک کرده و  sh روی  -5

 نظر خود را انتخاب کنیدد حرف درایور مور -6

 

خود را در کل حافظه پیدا  sh (  استفاده می کنید ، نمی توانید موقعیت )درایو supاگر از سیستم 

 کنید 

 

 ایمیل بزنید help@martus.orgلطفا به  xwoaLو  OS Macبرای راهنمایی بیشتر در سیستم عامل 

 مشکل دارم suMبر روی سیستم عامل  Martus . برای اجرای نرم افزار ۲۸

بر روی سیستم شما باشد. برای  Javaنشدن کامل برنامه  ممکن است این مشکل به خاطر نصب

 :رفته Matiusudخود را پیدا کنید به پنجره  supبر روی سیستم  Javaاینکه نسخه نصب شده 

java-version 

 را بزنید  "Enter"و سپس

 

بیشتر ( اجرا شود. برای اطالعات Java6)یا همان  Java8می بایست با Martus نرم افزار  4.5در نسخه 

 بروید. ۱به قسمت  supبرای کار با 

 

 ؟افتد را به طور مداوم گم می کنم. چه اتفاقی می مخطب خود. من مشخصات ۲۹

بگذارید ، پوشه  64kونسخه های قبل تر آن اگر اندازه را بیشتر از  Martusنرم افزار  ۱.۱در نسخه های 

و بعدتر از آن ،  ۱.۱ل در نسخه صدمه خواهد دید. برای این مشک مخاطب شناسه حساب کاربری

به طور کلی حذف گردیده است. اگر همچنان با مشکل مشابه برخورد کرده اید ، لطفا به  ۱۱aگزینه 

ایمیل بزنید و جزئیات مشکلی که به آن برخورده اید و زمان و تاریخ اش را  help@martus.orgآدرس 

 برای ما توضیح دهید. ۱۱پرسش و پاسخ های متداول شماره طبق سوال 

 نصب کنم و کاربران مختلفی به آن xwoaLرا در سیستم عامل  sutraM. چگونه می توانم ۳۱

 دسترسی داشته باشند؟

فقط کاربری که نرم  ؛توضیح داده ایم ۱.۱را در قسمت  Xusatراهنمای نصب عادی در سیستم عامل 

را روی سیستم  sutraMاست امکان استفاده از نرم افزار را دارد. همچین می توانید افزار را نصب کرده 

را نیز اجرا کنند. هرکاربری  sutraM د، بتوانن دنصب کرد و کاربرانی که به آن دسترسی دارن Xusatعامل 

تایپ کند.  "command line"در نوارابزار فرمان  (outaprotoرا از هر جایی ) Martusمی تواند به سادگی 

جداگانه ای ایجاد کند  "alias" یا "launcher"همچین هر کاربری می تواند اجراکننده

/usr/bin/martus/script.  اگرsutraM  را به گونه ای نصب کنید که تمام کاربران به آن دسترسی داشته

ف کردن ( ، اما در موقعیت های خاص حذtamperingباشند ، امینت اش بیشتر است ) در مقابل 

Martus  و "بسیار سخت و زمانگیر است  رایانهاز کلWipeout ".برنامه را پاک نخواهد کرد 

 

 ذخیره خواهد شد:  تحت اطالعات کاربریش درنظر داشته باشید اطالعات هرکاربربه صورت جداگانه

~/Martus/ 

 

 :توضیح داده شد ، اما ۱.۱است که در قسمت  dusatمراحل نصب شبیه نصب 

 

 Maloدارید. ما به شما پیشنهاد می کنیم که از دستور "root privileges" نیاز به  شما -1

 وارد شوید "root user"استفاده کنید اما می توانید در عوض به قسمت 

انتخاب می کنید از حروف قابل خوانده شدن استفاده  <Martus Program Directory>وقتی  -2

 usr/share/java/Martus/کنید مثل 

mailto:help@martus.org
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می  (mkdir, unzip, echo, chmod)فرمان در نوشتن دادهاستفاده می کنید ،  Maloاز اگر  -3

 :اجرا شود مثال "Malo"بایست با 

sudo mkdir -p /usr/share/java/Martus 

 توضیح داده ایم ، آن را کپی کرده به ۱.۱بعد از ایجاد کردن آنچه که در قسمت  -0

sudo cp Martus /usr/bin          

 

ن نرم افزار را فقط برای آزمایش شخصی خودم و آموزش ایجاد کرده ام و هیچ . م۳۱

 ؟چگونه سرور را آگاه کنم ؛اطالعات واقعی در آن ایجاد نکرده ام بولتنی با

نرم افزار لیستی ازاطالعات مختلف  .من کاربری حساب جزئیات مشاهدهرفته و  راهنمابه قسمت 

 ۱ از مجموعه های متشکلعمومی  کداهد داد به عالوه یک حساب  کاربری را برای شما نمایش خو

ایمیل کنید و اطالع دهید به ما که این  help@martus.org . لطفا آن کد را برای ما به آدرسرقمی

 حساب کاربری آزمایشی است.

 

ظر می رسد ذخیره نمی شود. چه اجرا می کنم اما به ن MnoMnn nncرا با  sutraM. من ۳۲

 افتاده است؟ اتفاقی

پرسش و پاسخ های متداول  ۱۱کلیک کنید ) "console log"اگر روی  swodniMدر سیستم عامل 

از پردازش باز ایستند. وقتی این اتفاق می افتد شما لغت  Windows( باعث می شوید که ۱۱شماره 

Madapr  را در تیتر پنجره و یا نوار ابزار"console" خواهید دید. برای"asMadapr"  کردن"console" در فضای ،

در عنوان پنجره ناپدید  "Madapr"راست کلیک کنید که این باعث می شود که پیام  "console"متنی 

 "EtocatruaM"راست کلیک کنید و به "console" شود. برای جلوگیری مجددا آن در آینده ، روی عنوان 

 را می زنید  تایید  را بردارید. وقتی کلید  "Quick Edit Mode"تیک  "Options tab"در  .بروید

"Modify shortcut that started this window" .را انتخاب کنید 

 

چه  .را اجرا کرده ام ، اما نمی توانم پنجره نرم افزار را پیدا کنم sutraM. من نرم افزار ۳۳

 ؟توانم آن را بیابم گونه می

در پشت آنها قرار گرفته  Martusبازکرده اید ، ممکن است پنجره و یا نرم افزار دیگری را  اگر برنامه

ه باز است را و از کرا بگیرد و اشاره گرموس را روی برنامه های مختلفی  Alt + Tab باشد. دکمه 

ایشگر نم صفحهدر  sutraMرا زمانی رهاکنید که پنجره    Tab ,و Adrبچرخانید. دکمه  sutraMجمله 

 شما نمایان شود.

 

. من از نسخه عربی)فارسی( نرم افزار استفاده می کنم ، اما نوشته ها در محیط نرم ۳۴

 ؟سمت چپ به راست هستند. چگونه می توانم آن را درست کنم افزار از

اجر می کنید ، نوشته های داخل ستون و سطرها ممکن است Windows  XP در Martusوقتی شما 

تغییر  "uslotM pduMMup Mroda "را به  Windowsبرای دیدن حروف به صورت مرتب محیط  مرتب نباشد.

دوبار کلیک  EtocatruaMرفته و روی فایل > Settings  Control Panelبه قسمت  تدهید. از منوی استار

 را انتخاب کنید. Classic Styleکنید و درقست باز شده 

 

نمایشگر، روش مطمئن و امن دیگری برای  صفحهبولتن به روی  انتقالبه غیر از  .۳۵

 ؟آیا است sutraMبولتن ها در خارج از  نگهداری

با پسوند  Martusآرشیو بولتن های خروج بولتن با نام  / ، به صورت آزمایشی برای ورود ۱.۱از نسخه 

shA ot ibuبران . در نظرگرفته شده است. این امکان جدید هنوز کامل نشده است اما برای کار

)معموال بولتن هایی که در بیرون از نرم افزار ذخیره  در نظر گرفته شده است xwoaLسیستم عامل 

وارد  / خارج sutraMرا از  .ibu الف(  اگر فایل :شده اند کار نمی کنند(. لطفا در نظر داشته باشید که

اهید کرد. ب(وقتی بولتنی کنید پیامی از سمت سیستم مبنی بر انجام موفقیت آمیز انتقال دریافت نخو

را از خارج وارد می کنید ، ممکن است بالفاصله در پوشه شما دیده نشود ، روی پوشه های دیگر 

mailto:help@martus.org
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 کلیک کنید و مجددا برگردید تا بولتن جدید وارد شده را ببیند. پ( وقتی یک بولتن خارجی را در پوشه 

اضافه کنید ) می توانید بولتن را  ibu.آنذخیره می کنید  باید در پسوند  Martusآرشیو بولتن های 

ورودی به سیستم را بدون پسوند نیز وارد سیستم کنید ، اما زمانی که این بولتن را در سیستم 

را به    "alpha-tester-- "برای استفاده از این امکان  می بایست.) جستجو کنید آن را پیدا نخواهید کرد

راست کلیک  Martusفه کنید. برای این کار روی آیکون اضا sutraM poiiusl dusaانتهای خط فرمان 

را به انتهای متن    "alpha-tester-- " را انتخاب کنید و sloatrpar rubبروید و  EtocatruaMکرده و به منوی 

را  shAرا  استخراجرا تغییر دادید می توانید فایل های ورودی/ sutraMاضافه کنید. زمانی که خط فرمان 

پیدا کنید. بولتن به  tudaدر منو "<menu:ExportMBA>" and "<menu:ImportMBA>" تفاده از با اس

 صورت خودکار وارد منو می شود وقتی آن را لغوکردید.

 

. من می خواهم برای نسخه جدید برخی از بولتن های تغییراتی را ایجاد کنم اما نگرانم ۳۶

 برنخورم؟ لیچه کار باید بکنم که به مشک این تنظیمات جدید همه چیز را بهم بریزد. که

اگر یک نسخه جدید از بولتن های قدیمی بخواهید ایجاد وقتی تنظیمات نرم افزار را تغییر می دهید ، 

کامال جدید  حیطهفرمت داده های قدیمی را به فرمت جدید تغییر می دهد.  اگر شما یک  sutraMکنید 

قدیمی را مانند  حیطهنسخه جدید بولتن  ؛تغییر ندهید را ی قدیمیفیلدهابسازید اما هیچ یک از 

ی جدید خالی می ماند و در صورت نیاز می توانید آنها را فیلدهانسخه قدیمی خود پر می کند و 

را نخواهد داشت اما  فیلدهای قدیمی را حذف کنید ، نسخه جدید بولتن ها آن فیلدهاتکمیل کنید. اگر 

را  فیلدهانسخه پیش نویس خیر( ذخیره شده اند )مهر و موم شدهنسخه های قدیمی که به صورت 

در قسمت پایین عنوان هربولتن می توانید هر  بولتن جزئیات تند داشت. با رفتن به قسمهخوا

جدید نسخه جدید بولتن هم باشد،  حیطهاطالعاتی که از نسخه پیشین یک بولتن می خواهید در 

 داشته باشید.

 

از همان برچسب  در  تنظیمات تغییراتی ایجاد می کنید.  اگر فیلدهاتعاریف مراقب باشید اگر در 

 sutraMرا تغییر داده اید ،  حیطهدر بولتن استفاده می کنید اما نوع و موضوع  اتیکتو عنوان  برچسب

به عنوان  .جدید انتقال دهد ، اما نه در همه موضوعات حیطهممکن است که داده های قدیمی را به 

 :مثال

  از  را حیطهاگر عنوانDROPDOWN  بهSTRING عوض کنید داده ها تغییر خواهد کرد اما 

  اگرSTRING  را بهBOOLEAN تغییر دهید ، اطالعات از بین می رود 

  اگر ازDATE  بهDATERANGE تغییر خواهد کرد اما تغییر کند اطالعات 

  اگرDATERANGE  بهDATE  ها را از دست خواهید داد.تغییر داده شود ، تاریخ اولیه داده 

 

ی "منوی کشویی" و "شبکه" با توجه به تغییراتی که در انتخاب ها یا ارزش های منوی کشویی فیلدها

 و ستون های شبکه ایجاد می شوند، مشمول قوانین اضافه هستند. اگر: 

 ااگر عنوان / اندازه ای را اضافه کنید ، داده های قدیمی شما هم تاثیر می پذیرند ام 

 اگر عنوان و یا اندازه ای را حذف کنید ، بولتنی که انتخاب کرده اید داده هایش حذف می شود 

  اگر می خواهید ستون و یا جدولی اضافه کنید ، مطمن شوید که در انتهای وارد کردن اطالعات

 باشد و نه در نیمه آن ـ که اطالعات قدیم شما محفوظ بماند و تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

داده های خود را از  حیطهذخیره کرده باشید ، و بعد از تغییر  مهر و موم شدهبولتنی را به صورت اگر 

دست دادید می توانید به نسخه پیشین بولتن خود برگردید و داده هایی که از دست داده اید را مجددا 

قبلی را می توانید  بولتن جزیئات و تغییرات صفحهدر باالی  ruud بولتن جزئیات)با زدن  داشته باشید

 .(جدید انتقال دهید حیطهببنید و آنها را کپی کنید و به 

را در تنظیمات خود تغییر دهید می  Reusable Choices، اگر می خواهید طبقات  استخراجبرای این 

اش را نیز تغییر دهید که به سادگی قابل تشخیص و جستجو  اتیکت/ عنوان  حیطهبایست برچسب 
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ندهید هنگام جستجو کردن و تهیه گزارش به خاطر  حیطهگر تغییر در برچسب و عنوان کردن باشد. ا

 .داشتن طبقات مختلف سردرگم خواهید شد

 

بخواهید استفاده کنید ، لطفا در نظر داشته باشید که فقط در  sutraMپیش فرض  حیطهاگر از اندازه 

 ؛سخه ای از بولتن های قدیمیبولتن های جدید لحاظ می شود نه در ساختن و طراحی کردن ن

 درنتیجه بولتن هایی که قبال ساخته شده اند به همان شکل باقی خواهند ماند.

 

 .ابتدا روی یک بولتن آزمایشی امتحان کنید دبه طور کلی اگر تنظیمات کاربری را تغییر دادی

د که . یکی از خانه های جدولی که من در آن داده ای را وارد کردم به نظر می رسی۳۷

 ؟باشد. چه گونه این اتفاق افتاده است ذخیره نشده

را  Mubمطمئن شوید بعد از وارد کردن هر داده درخانه های جدول کلید  ۱.۱در نسخه های قبل تر از 

 .کنید sutaبزنید و یا خانه ای از جدول را که پر کردید حتما آن را 

 

همچنان مخفی و غیر قابل  sutraMدر ا آیای از یک بولتن باز کنم ،  پیوست. اگر من فایل ۳۸

باقی می ماند و یا ممکن است فردی ناشناس بتواند به اطالعات من  دسترس

 ؟دسترسی داشته باشد

نند ، همچنان مخفی و غیرقابل دسترس ذخیره می ما sutraMدر محیط  پیوستوقتی فایل های 

ای را از  پیوستزمانی که فایل  هستند و هچ کس به غیر از شما به آن دسترسی نخواهد داشت.اما

یک بولتن باز می کنید، نرم افزار دیگری برای اجرای آن فایل، اجرا می شود )به عنوان مثال برای فایل 

شما به صورت موقتی نسخه ای از این فایل را در سیستم عامل و پردازش  رایانه ؛ورد( Microsoftهای 

شما  رایانهه ت و مخفی نیست. اصوال این فایل در حافظاس sutraMفعال می کند که آن خارج از محیط 

 ی می ماند قشما با "Temp"و یا در 

 (e.g. “C:\Documents and Settings\your-user-name\Local Settings\Temp” - Windows XP) و در

 eoadar. اگر می خواهید کسی این فایل های را نبیند باید آنها را "xwoaL "/tmpو  suMسیستم عامل 

)این گونه از دسترسی کاربران دیگر حذف می شود اما  حذف گردند "Recycled Bin"کنید و همچنین از 

همچنان برای افراد حرفه ای در بازیابی و دستیابی اطالعات راه هایی باز است!(. اما مطمئن و بی 

های الکترونیکی  استفاده از فایل "Temp directory" در sutraMدرسر ترین کار برای فایل های 

sltallat  است(http://www.fileshredder.org/.g. e for Windows) در  پیوست. به فایل هایMaic 

 sutraMاست در  usrattuat.lop پیوستداده می شود. به عنوان مثال اسم فایل  sutraMنامی طبق 

ظاهر می شود. این روش ممکن است در همه سیستم عامل ها  srattuat23020.lop/به شکل 

باز کنید  sutraMرا پیدا کنید ، می توانید فایل را در  Maic lutaprotoعملی نباشد ، اما اگر شما نتوانید 

 و سپس با اسم و مشخصات دیگری ذخیره کنید.

فعالیت خارج می  به صورت خودکار از سیستم به خاطر sutraM. می خواهم زمانی که ۳۹

 .تغییر دهم شود را

دقیقه از نداشتن فعالیت )برای امنیت بیشتر زمانی  ۱۶به طور پیش فرض بعد از  sutraMدر نرم افزار 

دور است در یک محیط عمومی و یا با چندین کاربر متفاوت یا اطالعاتی را وارد نمی  رایانهکه کاربر از 

ل تغییر است. همچین می توانید در صورتی که بولتنی را از کند( خارج می شوید؛ این مدت زمان قاب

سرور دریافت می کنید و مدت زمان آن طوالنی است ، تنظیماتی زمان را بیشتر کنید )اگر در محیطی 

می Command lineبا رفتن در نوار فرمان  sutraMامن کار می کنید(. زیاد/کم کردن مدت زمان را در 

می توانید طول مدت زمان مورد نظر خود را  Lبه جای  ruiaoar iusarM=Lارامتر توانید تنظیم کنید. با پ

 ۱برای حفظ امینت همیشه  Windowsوارد کنید. به عنوان مثال ، طول مدت زمان در سیستم عامل 

نمایشگر خود راست کلیک  صفحهدقیقه باشد. همچنین برای تغییر طول مدت زمان می توانید بروی 

 بروید و مراحل زیر را طی کنید EtocatruaM کرده و به منوی

 

http://www.fileshredder.org/
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C:\Martus\bin\java.exe -jar C:\Martus\martus.jar --timeout-minutes=5 

دقیقه است که می توانید طبق مراحل زیر آن را تغییر  ۱برای حفظ امینت همیشه  sup GsDبرای 

 :دهید

  روی آیکونMartus ( راست کلیک کنیدucc. puda به روی )slot cupluia posrasr  دوبار کلیک

 کنید

  رویuspo  راست کلیک کرده وocas turl  را بزنید. اگرTextEditدر غیر این  ؛آن را باز کنید یدرا دید

را پیدا  MattPlurفایل  supرا انتخاب کرده و باز کنید و سپس از لیست نرم افزارهای  rrlatصورت 

 کنید.

  چیزی شبیه این را خواهید دید 

         <key>JVMArguments</key> 

          <array> 

 افزودن "<string>--timeout-minutes=5</string>" تایپ کنید و چیزی شبیه این را خواهیم را  سپس

 :داشت

<key>JVMArguments</key> 

 <string>--timeout-minutes=5</string> 

 <array> 

 کنید تایید  ی ذخیره کردن آن را فایل را ببندید و اگر از شما تایید گرفت برا. 

  روی آیکونMartus دوبار کلیک کنید و آن را اجرا کنید 

 

 .ببینید "DosModa"طول زمان جدیدی که وارد کرده اید را می بایست در 

 

)اگر از روی فایل زیپ و  suMدر سیستم  "command line"از نوار فرمان  sutraMبرای نحوی تغییر دادن 

راهنمایی بیشتر  به آدرس  نبروید و برای گرفت ۱.۱به قسمت  Linuxد( و یا می باش Doیا 

help@martus.org  .ایمیل بزنید 

 .را به زبان برمه ای اجرا کنم اما فونت ها بهم ریخته شده اندMartus. می خواهم ۴۱

 ؟مرتب داشته باشمMartusی برای اجراچگونه می توانم متن برمه ای  را 

اجرا می شوند زبان برمه ای مرتب  Windowsکه تحت  یو نسخه های بعدMartus 4.0  در نسخه

خود استفاده می کند ، برای استفاده و  رایانهاجرا می شود. بنا بر اینکه از چه سیستم عاملی در 

 :ییدراهنمایی های زیر را مطالعه فرما Martusکابرد زبان برمه ای در 

 

، اگر نوشته ها به صورت مرتب در پنجره باز شده شما  بعدیو نسخه های Martus 4.2 در نسخه 

 C:\Martus\lib\fonts\fallback to yourرا کپی کرده از Zawgy-one نشان داده نشد، 

 Windows\Fonts  سپس مراحل زیر را انجام دهیدو پوشه 

  برایWindows XP/ME 

 بروید "EtocatruaM"ش گر راست کلیک کرده و به منوی نمای صفحهروی   - الف

 را انتخاب کنید "Accautuspa"قسمت   - ب

 را بزنید "Altuspal"سپس دکمه   - پ

 را انتخاب کیند"Active Title Bar" گزینه "Item" برای لیست   - ت

 را انتخاب کنید"Zawgyi-One" و فونت   - ج

  در سیستم عاملWindows Vista/7 

 بروید "EatMusudupa"نمایش راست کلیک کنید و به منوی  صفحهروی  - الف

 "Accautuspa Mub"بروید و سپس  uslot Dodot به قسمت   - ب

 کلیک کنید  Altuspaروی دکمه و یا لینک   - پ

 دینرا انتخاب ک "Active Title Bar"نه گزی"Item" برای لیست   - ت

mailto:help@martus.org
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 ب کنیدرا انتخا"Zawgyi-One" و فونت   - ج

  در سیستم عاملWindows 98/2000 

 بروید EtocatruaMنمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  صفحهروی  - الف

 را انتخاب کنید "Accautuspa"قسمت   - ب

 را بزنید "Altuspal"سپس دکمه   - پ

 را انتخاب کیند"Active Title Bar" گزینه  "Item"برای لیست   - ت

 را انتخاب کنید "Zawgyi-One"و فونت   - ج

 

نی به غیر از برمه ای اجرا می کنید  می باو نسخه های بعدتر ، اگر نرم افزار را با ز  0.2Martusبرای نسخه 
استفاده از "رفته و > Options  Preferencesببیند به منوی  sutraMخواهید بولتنی به زبان برمه ای را در 

شما به زبان برمه ای است  sutraMرا انتخاب کنید. اگر " برمه ای برای نوشتن و نمایش زبان Zawgyi فونت

 Zawgyi استفاده از فونت"و می خواهید اطالعات و داده های خود را با زبان برمه ای وارد کنید ، به گزینه 
)اگر آن را انتخاب نکنید ، فونت ها  به صورت خودکار انتخاب می شود" برای نوشتن و نمایش زبان برمه ای

 محیط نرم افزار نخواهد بود(.
 

 تر:دو جدی ۱.۱نکات بیشتر در مورد استفاده زبان برمه ای در نسخه 

  اگر متون وارد کرده داخلsutraM  به زبانiutiou  ، )به عنوان مثال  در بولتن و یا هنگام جستجو(

کنید و روی آن دوبار  اگر کاراکتری را وارد کنید نشان داده نمی شود مگر اینکه کاراکتر بعدی را وارد

کاراکتر خاص ممکن است رنگی و یا  آن( "select all"یا متن را رنگی کنید ) ؛کلیک کنید و تایپ کنید

پاک نشود. تا مدامی که که کاراکتر قابل مشاهده نیست ، زمانی که می خواهید جستجو کنید و 

برای پاک کردن آنها استفاده از  مساله ای را خواهد پیش آورد. بهترین راه ؛یا گزارشی تهیه کنید

 کلید است به جای دو بار کلیک کردن.  صفحهروی  hupcMcupaکلید 

  اگر از فایلBurmese DefaultDetails.txt  ( می بایست با ۱۶.۱استفاده می کنید )سوال supola 

 .iutiouاجراکنید نه 

را  suoupaluم ریخته بود ، فایل ، اگر نام پنجره های بازشده حروف اش بهMartus 4.0 & 4.1برای  

 و مراحل زیر را دنبال کنید help@martus.orgکپی کنید از 

 

نا  supزبان برمه ای در  در و حروفو نسخه های جدیدتر آن را استفاده می کنید   4.2sutraM اگر 

پیدا کنید  ـ و روی آن دو بار کلیک  sutraM osJهای  را در پوشه iutiou؛ می توانید فایل استمنظم 

 نیاز خواهید داشت.Myazedi به نصب  Martus 4.0 & 4.1برای  .کنید و نصب کرده

نرم افزار را استفاده می کنید ، مراحل  ۱استفاده می کنید و نسخه  Windowsاگر از سیستم عامل 

ایمیل  help@martus.orgفاده می کنید به اگر از سیستم عامل دیگری است ؛زیر را انجام دهید

 بفرستید

و نسخه  ۱.۱و نصب کنید. در نسخه  بارگیریفایل را در سیستم ندارید ، آن را MyaZedi.ttfاگر  - الف

 یسخه هاپیدا کنید. اگر نMartus /lib/font را در MyaZedi.ttf های بعدتر از آن ، می توانید 

را آنالین جستجو کرده و MyaZedi.ttf و یا پیشین آن را استفاده می کنید می توانید  ۱.۱

و  C:/Windows/fontsرا در MyaZedi.ttf فایل  Windowsکنید. در سیستم عامل  بارگیری

C:/Martus/lib/font  نرم  و پیشین استفاده می کنید(. کارکرد ۱.۱)اگر از نسخه  کپی کنید

 کن است فونت های دیگری نیز بشودبا این فونت آزمایش شده است ولی مم Martus افزار

کارکنید لطفا به  sup بااگر می خواهید از فونت های دیگر استفاده کنید و یا )

help@martus.org ایمیل بزنید).  

. در "posr.ctocatruaM.batiaMa"را پشتیبانی کند  که زبان برمه ایjavaسپس نیاز دارید به  - ب

و قبل تر از  Martus 3.5پیدا کنید. اگر Martus/lib و نسخه های بعدتر می توانید در  ۱.۱نسخه 

کپی  libMartus/ایمیل بزنید و سپس در  help@martus.org آن استفاده می کنید لطفا به

 د.کنی

mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
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o  با استفاده ازtuslotM atcdotat فایل "font.properties.orginal" C:/Martus/lib 

"font.properties" باز کنید 

o  یک کپی از"font.properties.burnese"  ایجاد کنید و به"font.properties"  تغییر نام

 دهید. 

نیز انجام دهید تا  زبان  سیستم عامل شما ، نیاز هست مراحل زیر را Maracبا توجه به نوع  - پ

 برمه ای درست اجرا شود.

  برایWindows XP/ME 

o  نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  صفحهروی"EtocatruaM" بروید 

o  قسمت"Accautuspa" را انتخاب کنید 

o  سپس دکمه"Altuspal" را بزنید 

o  برای لیست"Item"  گزینه "Active Title Bar"را انتخاب کیند 

o  و فونت "MyaZedi.ttf" را انتخاب کنید 

  در سیستم عامل پیندوزtuMru/7 

o  نمایش راست کلیک کنید و به منوی  صفحهروی"Personalize" بروید 

o  به قسمت uslot Dodot  بروید و سپس"Accautuspa Mub" 

o  روی دکمه و یا لینکd"Altuspa"  کلیک کنید 

o  برای لیست "Item" گزینه "Active Title Bar"تخاب کیندرا ان 

o  و فونت"MyaZedi.ttf"  را انتخاب کنید 

  در سیستم عاملWindows 98/2444 

o  نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  صفحهروی"EtocatruaM" بروید 

o  قسمت"Accautuspa" را انتخاب کنید 

o  سپس دکمه"Advanced"را بزنید 

o  سپس دکمهAltuspal" را بزنید 

o  برای لیست "Item" گزینه"Active Title Bar" را انتخاب کیند 

o  و فونت“MyaZedi.ttf”  را انتخاب کنید 

 

را مثل همیشه باز کنید و زبان برمه ای را هنگام ورود به برنامه انتخاب کنید. اگر پیامی Martusنرم افزار 

ترجمه نرم افزار به روز نیست ، به وب سایت  sutraMاز سیستم دریافت کردید که در این نسخه از 

https://www.martus.org/downloads/#burmese , بروید و زبانMartus_but.icd را دریافت کنید و در 

C:\Martus directory  اجرا کنیدکپی کرده و دوباره نرم افزار را. 

 

ی را به این به زبان برمه ای تایپ کنید اما می توانید متن نتوانید و یا قبل تر ۱.۱در نسخه  ممکن است

ای را که به این زبان  پیوستو یا می توانید فایل های  کرده (epoco/cuMr) زبان در میحط کپی و پیست

 هستند مشاهده کنید. 

 

 چگونه .را به زبان خمری اجرا کنم اما فونت ها بهم ریخته شده اند Martus. می خواهم ۴۱

 ؟مرتب داشته باشم Martusبرای اجرای  وانم متن خمری رامی ت

اجرا می شوند زبان خمری مرتب اجرا  Windowsو نسخه های بعد تر که تحت Martus 4.0 در نسخه 

برای کپی کرده و ،  Windows\Fonts <  C:\Martus\lib\fonts\fallbackپوشه راKhmerOS می شود. 

 .راهنمایی های زیر را مطالعه فرمایید  Martusاستفاده و کابرد زبان خمری در 

 

حروف منظم و استفاده می کنید به زبان خمری  Macدر و نسخه های جدیدتر آن را  Martus 4.0اگر 

پیدا کنید  ـ و روی آن دو بار کلیک  sutraM osJرا در پوشه های  KhmerOS؛ می توانید فایل نیستند

 ایمیل بفرستید. help@martus.orgلطفا به آدرس  برای راهنمایی بیشتر .کرده و نصب کنید

::” 

https://www.martus.org/downloads/#burmese
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 صفحه( در گوشه سمت چپ doiرا اجرا می کنید ، در پنجره ورودی )Martus زمانی که نرم افزار 

؛ می بایست زبان خمری را نیز شامل باشداین لیست لیستی از زبان های مختلف را خواهید دید. 

شروع به ترجمه کند. لطفا در نظر داشته باشد در باید  Martus وقتی آن را انتخاب می کنید نرم افزار

بعضی از امکانات جدید هنوز ترجمه نشده است. متن ها همه به زبان  sutraM فعلینسخه های 

 ارند. ترجمه قرار داند در براکت >...<مخمری ترجمه خواهد شد. آنهایی که به انگلیسی باقی خواهند 

نرم افزار به زبان خمری به روز نیست و پیشنهاد ما این است که به زبان انگلیسی آن را تغییردهید که 

 بتوانید از نسخه های جدیدتر دربازار استفاده کنید.

خارج Martusمتن خمری باالی پنجره شما به درستی اجرا نشد ، می بایست از محیط  ج. 

 م دهید:شود و مراحل زیر را انجا

 Windows  XP/MEدر • 

o  نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  صفحهروی"EtocatruaM" بروید 

o  قسمت"Accautuspa" را انتخاب کنید 

o  سپس دکمه"Altuspal" را بزنید 

o  برای لیست"Item"  گزینه "Active Title Bar"را انتخاب کیند 

o  و فونت "KhmerOS.ttf"را انتخاب کنید 

 مل در سیستم عاWindows Vista/7 

o  نمایش راست کلیک کنید و به منوی  صفحهروی "Persinalize"بروید 

o  به قسمت uslot Dodot  بروید و سپس"Appearance Tab" 

o روی دکمه و یا لینک "Advanced" کلیک کنید 

o  برای لیست"Item"  گزینه "Active Title Bar"دنیرا انتخاب ک 

o  و فونت "KhmerOs.ttf"کنید را انتخاب 

  در سیستم عاملWindows 98/2000 

o  نمایش گر راست کلیک کرده و به منوی  صفحهرویEtocatruaM بروید 

o  قسمتAccautuspa را انتخاب کنید 

o  برای لیست"Item" گزینه"Active Title Bar"  را انتخاب کیند 

o  و فونتclaiat rsرا انتخاب کنید 

 

زبان خمری را انتخاب کنید. اگر پیامی از  Martusجره ورود به در پن.نرم افزار را مطابق همیشه اجرا کنید

به روز رسانی نشده  sutraMطرف نرم افزار به شما داده شد که ترجمه و تغییر زبان در این نسخه از 

و   /:www.martus.org/downloads#khmerhttps/ در آدرسبروید km.mlp-Martusزبان  بستهاست ، به 

 را اجرا کنید. sutraMکپی کنید؛ سپس مجددا  C:\Martus directory د و در قسمت.ینک بارگیریآن را 

 

 ایمیل بزنید. help@martus.orgلطفا برای راهنمایی بیشتر به  توجه:

 

را به زبان خودم اجرا کنم ، پیامی مبنی بر به روز نشدن  Martus. وقتی می خواهم ۴۳

 ؟چه باید انجام بدهم .نسخه از نرم افزار دریافت می کنم ترجمه در این

ترجمه زبان مورد نظر شما وجود دارد ، می توانید انتخاب کنید و  Martusاگر در نسخه های قدیمی تر 

معموال ترجمه خواهند شد ، بعضی از  Martusهای ها و منو ه از آن استفاده کنید؛ اما بیشتر پنجر

 که به بازار آمده است Martusپنجرها و عنواین جدید ترجمه نخواهند داشت. در نسخه های جدیدتر 

به بیشتر زبان ها ترجمه شده است. اگر قست و یا عنوانی به زبان مورد نظر شما ترجمه  این نرم افزار

د گرفت ومخصوصا زمانی که پنجره و یا منوی عملکرهای جدید در نشده باشد در >< براکت قرار خواه

 نرم افزار است؛ بهتر از به زبان انگلیسی تغییر دهید و به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

 

https://www.martus.org/downloads#khmer
mailto:help@martus.org


 112                         4.5نسخه  ™Martus راهنمای کاربر

 نسخه جاوای متفاوت از نسخه ای که با آن ارائه می شود،با  را Martus.  چگونه ۴۴

 اجراکنم؟

می بود.  Java 6است درحالی که نسخه های پیشین شامل  Java 8همراه Martusنسخه های جدید 

می توانید ؛اگر می خواهید نرم افزار را به زبان خاصی اجرا کنید و یا ترجمه پیام خطایی را متوجه شوید

 .اجراکنید( 1.8نسخه  Java)یا به عبارتی  Java 8را همچنین با  sutraMنسخه های پیشین 

را دانلود کنید )در نشانی  Java 8، نسخه جدیدتری از Martusقبل از اجرای  - الف

http://www.java.com/en/  مراحل زیر نرم افزار :در دسترس است( و با استفاده ازMartus  را

 هدایت کنید که از این نسخه استفاده کند:

را انتخاب کنید و برگه  Propertiesست کنید، در دسکتاپ خود کلیک را Martusروی نماد  - ب

Shortcut .را انتخاب نمایید 

 آنچه در خط فرمان هدف موجود است را با عبارت زیر جایگزین کنید:
 

"C:\Program Files\Java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 
 

  نصب شده است: Java8مکانی که یا معادل براساس 
 

"C:\where-you-installed-java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 
 

 ایمیل بزنید. help@martus.orgبرای گرفتن راهنمایی بیشتر لطفا به  توجه:.

  را رویت کردید ، Javaدر پنجره بازشده هنگام نصب چندین نسخه از Mac اگر در نصب بر روی 

Java Preferences  را انتخاب کنید. برای پیداکردنش نیز می توانید دکمه Command-Space را

را جستجو کنید. زمانی که آن را باز کنید ، دو دستور  Javaبیاید و سپس  "scorduilr"بگیرد و 

ی Java. اگر می خواهید نسخه Javaاپلت و دیگری آیکون  Javaیکی برای  ؛عمل خواهید دید

فرض را از روی سیستم خود تغییر دهید ، در پنجره باز شده آن را انتخاب کنید و سپس  پیش

 ایمیل بزنید. help@Martus.orgآن را ببندید. برای راهنمایی بیشتر به 

 

۴۵ .Martusاز تعداد کمتر/بیشتر از انتظار من بولتن جستجوکرده است. علت این موضوع 

 ؟چیست

بولتن مورد نظر شما را پیدا نکرده و یا بولتنی که انتظار Martus ست که دلیل گوناگون ممکن ا به چند

 نداشتید را یافته:

  ، به صورت پیش فرضMartus همه نسخه های یک بولتن را جستجو می کند. اگر تاریخ و یا مطلب

یک بولتن پیدا نکردید ، امکان دارد موضوع شما  مهر و موم شدهمدنظر خود را در نتیجه جستجوی 

در نسخه های پیشین آن بولتن باشد. می توانید به نسخه های پیشین بولتن یافت شده توسط 

sutraM را کلیک کنید و لیست نسخه های قبلی بولتن یافت شده را جزئیات بولتن ؛سر بزنید

 نسخه جدیدترین تنهامطالعه کنید. اگر می خواهید جدیدترین نسخه یک بولتن را پیدا کنید ، گزینه 

 را در پنجره جستجو انتخاب کنید. کن جستجو را ها نبولت

  ، به صورت پیش فرض Martus حتی ، ی یک بولتن را جستجو می کندفیلدهاتمام سطرهای و

خاصی را برای شما جستجو کند  حیطهآنهایی که در یک ردیف قرار نگرفته باشند. اگر می خواهید 

 بولتن سطرشبکه یک های داده به را جستجو درصفحه ستونی شبکه "مشخصاتدر قسمت 

 .خاص خود را چک کنید حیطهکن" تطبیق

  چونMartus  ای با  ها را جستجو می کند ممکن است دریکی از جدول ها کلمهحیطههمه ردیف

آن را به عنوان نتیجه جستجو به Martusخوانی داشته باشد و موضوع مورد جستجوی شما هم

ممکن است یک بولتن داشته باشد با چند جدول در  ل ،اشما نمایش خواهد داد. به عنوان مث

مسلما این دو باهم برابر نیستند اما در لیست  D=! و بولتین دیگری باشد در A ،B  ،Cجاهای 

 .نمایش داده می شود sutraMجستجوی های 

  

بروید و یا لطفا به جستجو برای بولتن های خاص( ۱.۱۱)برای اطالع بیشتر به قسمت 

help@martus.org ایمیل بزنید 

http://www.java.com/en/
http://www.java.com/en/
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 ؟. من ورودی های تکراری و شبیه هم در لیست جستجوهایم می بینم ، علت چیست۴۶

جستجوی خود انتخاب کرده اید ، موارد نشان داده شده در هر  حیطهدر را  Reusable Choicesاگر 

قسمت به  . ای تشخیص تعداد ورودی هاستوین هر لیست می باشید اما کد ها برالیست ، عن

با عناوین مشابه دارید  Reusable Choicesمراجعه کنید. اگرچندین کد تنظیمات حیطه بولتن ها(  14.2)

پیدا خواهد شد(.  ۱تا نتیجه برای عنوان۱وارد کنید و قاعدتا   ۱و کد ۱را برای کد ۱)به عنوان مثل عنوان

ه با عناوین مختلف و بولتن متفاوت بود ، در لیست جستجو ها شبی Reusable Choicesاگر یک کد 

 کدها با سیمکلوم )نقطه ویرگول( تفکیک خواهد شد.

 

 شبیه بود. چگونه می جستجو و گزارش من درلیست حیطهی را دیدم که با ا حیطه. من ۴۷

 توانم تفاوت آنها را متوجه شوم؟

آنها  sutraMهستند ،  یگرو دقیقا شبیه یکددارید  در بولتن های مختلف با تنظیمات مختلف فایلیاگر 

نمایش می دهد. نرم افزارزمان طراحی بولتن به شما پیام هشداری  جستجو و گزارشدر بایکدیگر در 

مرور زمان ، با تنظیمات مختلفی که انجام  امبنی بر تکراری بودن عنوان می دهد ، اما ممکن است ب

به شما راهنمایی  sutraMهم وجود داشته باشد. در این مواقع ، داده اید یک بولتن با اسم مشابه 

ی با ا حیطهبا در نظر گرفتن نوع و برچسب آن متوجه شوید. همچنین اگر  حیطهمی کند که تفاوت بین 

 حیطهممکن است برچسب و نوع  sutraMاست ،  آن متفاوتدارید اما عنوان و یا نوع  مشابهبرچسب 

برچسب و عنوان بولتن را شبیه و  است. بهتر استفاده کند جداسازی آنهارا برای تشخیص تفاوت و 

نزدیک به یکدیگر تعریف کنید که از سردرگم شدن شما جلوگیری کند. برای اطالعات بیشتر به قسمت 

 .کردن رجوع کنید تنظیمات حیطه بولتن ها( ۱۶.۱)

 ؟پیدا کنم suMرا در  sutraM. چرا نمی توانم پوشه ۴۸

یات نرم افزارها به صورت پیش فرض مخفی هستند. این پوشه های حاوی اطالعات و جزئ Mac OSدر 

شناسایی می شوند. نرم افزار " ."هم قابل مشاهده نیستند و با  جستجوگرپوشه های همچنین در 

sutraM  برخی از بولتن ها و یا اطالعات را به صورت پیش فرض و مستقیم در قسمتoutaproto  مانند

. برای دست یابی به این اطالعات باید تنظیمات سیستم ذخیره می کند های حساب مخاطبفایل 

  :تبدیل کنید. برای این کار slotرا به حالت نمایش  Laulsخود را تغییر دهید و پوشه های مخفی 

 را باز کنید. همچنین می توانید Matiusudبروید و پنجره > Finder  Utilities < Applicationsبه   -1

"Command-Space"  را بزنید و"ratiusud" .را جستجو کنید 

 متن -2
 

           defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE  
  

 را بزنید "Psrat"را وارد کنید و سپس کلید 

 جستجوگرو سپس روی آیکون  کردهپنجره جستجو را مجددا اجرا  Option""با نگه داشتن کلید  -3

 را انتخاب کنید )همچنین می توانید "saduaspl"وقتی محتویات آن دیده شده  .نیدککلیک 
 

cuddudd puslat 
 

 را بزنید.( "Enter"را تایپ کنید و کلید 

 ببینید.را  را بستید ، می توانید پوشه های مخفی شده در سیستم خود  جستجوگروقتی پنجره  -0

 

دم اما برخی از حروف به درستی نمایش را اجرا کر sutraM. من نسخه فارسی / دری ۴۹

 ؟بکنمنمی شوند. چه باید  داده

، برخی از حروف فارسی/دری با نسخه جاوایی که به 0.4پیش از نسخه  Martusبرای نسخه های 

ارائه می شود، به درستی نمایش داده نمی  Windowsنصب شده در سیستم عامل  Martusهمراه 

التر استفاده می کنید، این مشکل وجود ندارد، اما اگر از نسخه قدیمی یا با Martus 4.0شوند. اگر از 

ارتقا دهید و با این کار نوشتار  Java8استفاده می کنید، می توانید جاوا را به  Martusتری از 

 فارسی/دری درست نمایش داده می شوند.
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( و /http://www.java.com/enکنید ) دانلودرا  Javaجدیدترین نسخه  ،Martusقبل از اجرای   - الف

 را هدایت کنید از این نسخه استفاده کند: Martusنرم افزار 

را انتخاب کنید و برگه  Propertiesدر دسکتاپ خود کلیک راست کنید،  Martusروی نماد  - ب

Shortcut .را انتخاب نمایید 

 ارد را با عبارت زیر جایگزین کنید:آنچه در خط فرمان هدف وجود د

"C:\Program Files\Java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 

 را نصب کرده اید: Java8یا معادل براساس مکانی که 

"C:\where-you-installed-java\jre8\bin\java.exe" -jar C:\Martus\martus.jar 

 ایمیل بزنید.  help@martus.orgه برای گرفتن راهنمایی بیشتر لطفا ب

تبدیل  Lsx نسخه های به غیر از نسخه نهایی را به صورتآیا امکان این هست که . ۵۱

 ؟کرد

به صورت آزمایشی تمامی نسخه های بولتن را می توان به  sutraMبه بعد نرم افزار  ۱.۱از نسخه 

برای کاربرانی که می خواهند  د. این امکان به صورت کامل در نیامده است اماتبدیل کر LsXصورت 

بسیار مفید خواهد بود. درنظر داشته باشید اگر  دربیاورند XMLتمام نسخه های بولتن را به صورت 

به بولتن ها بازگردانده شده ممکن است  بازگردانید Martusرا به  LsXنسخه ای  چند فایلخواهید ب

قبلی خود را نداشته باشند. برای دست یابی به این امکان جدید  مولفته نباشند و اطالعات هم پیوس

 خود اضافه کنید. poiiuslرا در انتهای  alpha-tester--می بایست 

راست کلیک کرده و گزینه  Windowsدر سیستم عامل  sutraMبرای اجرای این کار باید روی آیکون 

EtocatruaM  و به قسمت را انتخاب کنیدslotpar rub  بروید و درMutiar --alpha-tester.را اضافه کنید 

است با راست کلیک کردن روی آیکون   osJکه شامل  supهمچنین می توانید در سیستم عامل 

sutraM  بر روی گزینهslot cupcuia posrasr  ی آن دو بار کلیک کنید. و سپس رورفته و

را  alpha-tester--و  را بازکنید TextEditرا بزنید و  ocas turl. سپس راست کلیک کنید uspocduMr.روی

 همچین چیزی را خواهید دید: Atiaiasrسپس در قسمت  .اضافه کنید

<key>Arguments</key> 

<string>--alpha-tester </string> 

 uspdala udd tatMuos op aupl baddarus us atcotrمی توانید  درا تغییر دادیsutraMزمانی که خط فرمان 

را ببیند. برای دستورالعمل های بیشتر در  tuda < Ptcotr haddarusMو یا  puda < Ptcotr podlatرا بزنید و 

 بروید.انتقال داده ها از بولتن(6.17"یک بولتن به قسمت  مهر و موم شدهردن آودر  LsXمورد 

 ؟دوجود دار sutraM. آیا راهنما و یا آموزش نرم افزار ۵۱

را در  sutraMبروید و ویدیوی آموزشی برای استفاده، نصب و رفع اشکال   sutraMلطفا به وب سایت 

می توانید این موارد را در نشانی های مشاهده کنید.  Macیا  Windowsسیستم عامل 

https://www.martus.org/martusdemo  و

https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml .بیابید 

 

نمایشگر دو بار کلیک می کنم ، اما برنامه باز نمی  صفحهروی  sutraM. روی آیکون ۵۲

 باید کرد؟ شود. چه کار

به چنین مشکلی برخورده اند. لطفا مراحل زیر را انجام  Windows 7ستم عامل بعضی از کاربران سی

 دهید:

  نمایشگر خود را ببندید صفحههمه برنامه های باز و فعال بر روی 

  به منویsrutr  رفته وStart  Display < Control Panel < اگر("Display"  غیر فعال بود ، به قسمت

تغییر "View by" را به  "Large icons"بروید و Control Panelسمت راست پنجره  صفحهباالی 

 دهید(

  در ستون سمت چپ رویAlyaMr DdautMoca کلیک کنید 

http://www.java.com/en/
mailto:help@martus.org
https://www.martus.org/martusdemo
https://www.martus.org/martusdemo
https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml
https://www.martus.org/resources/training_materials.shtml
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 درمیان نوشته ها ، مشخص کنید کدام برای شما شفاف و پروضوح تر است 

  روی دکمهoc برای ذخیره آن کلیک کنید 

  روی آیکونsutraM  دنمایشگر مجددا کلیک کنی صفحهبر روی 

را لطفا   cleartype/-off-7/turn-http://maximumpcguides.com/windowsلینک  برای دیدن مراحل زیر 

 ببنید.

 

. احساس می کنم فعالیت های اینترنتی و ارسال بولتن به سرور کنترل می شود. چه ۵۳

 انجام دهم؟ انممی تو

هستند که حفظ امینت اینترنت را  Motیا  rsuos soaratبرخی از نرم افزارها وشبکه های اینترنتی مثل 

برای ناشناسی ) ناشناس که ( برنامه ای است https://www.torproject.org)فراهم می کنند. تور 

محیط اینترنت به کار می رود و می تواند داده هایی از کاربران مانند جایگاه و نشانی  ماندن( کاربران در

کمک خواهد کرد که ارسال بولتن ها به سرور به راحتی قابل ردیابی  Torرا پنهان کند.  پروتکل اینترنت

 نباشد. 

 

لطفا هشدارها را از آدرس   Tor: قبل نصبهشدار

(https://www.torproject.org/download/download#warning)  بخوانید.اگر هر سوال درموردTor ،

   به این آدرس Torعملکرد آن و یا سوال های خاص دیگر می توانید به تیم پشتیبان 

orproject.orghelp@rt.t برای سوال درمورد  یمیل بزنید.ا(sutraM  وMot  به گروه پشتیبانیsutraM 

 (.help@martus.orgایمیل بزنید 

 

   <  srcruosرا اجرا کنید. به منوی  Torو نسخه های بعدی می توانید  Martus 4.3در نسخه های 

Preferences استفاده از"ید و گزینه برو Tor کنید انتخابرا  "جاسازی شده. 

 

وصل شود اما نیاز به برخی  Torمی تواند به سرور  شبکه Martus  4.3برای نسخه های قبل از 

مراحل  Windowsدر سیستم عامل  بروید. (نصب ۱.۱)به قسمت  sutraMتنظیمات دارد. بعد از نصب 

 :زیر را انجام دهید

 و نصب کنید بارگیری  Windows را برای Tor، Mot htotMat hasldaاز وب سایت  -1

https://www.torproject.org/download 

باز است ، لطفا برنامه های درحال اجرای خود را ذخیره کنید و از محیطش خارج  Martusاگر  -2

 شوید

 بروید "EtocatruaM"نمایشگر خود راست کلیک کنید و به  فحهصدر  sutraMروی آیکون  -3

 DsocksProxyHost=127.0.0.1–   :متن را تغییر دهید به "Mutiar" حیطهدر  -0

–DsocksProxyPort=9150 حیطه. خط فرمان شما در "Mutiar"  باید به شکل زیر باشد) باید

 بزنید( "Psrat"همه فرمان ها در یک خط باشد و نباید در وسط فرمان ها 
 

C:\Martus\bin\java.exe -Xms256m -Xmx512m -DsocksProxyHost=127.0.0.1 -

DsocksProxyPort=9150  

   -jar C:\Martus\martus.jar 
 

 خارج شوید. "EtocatruaM"را کلیک کنید و از پنجره  تایید  بعد از تغییرهای ایجاد شده  -5

می باشد. بعد از  "Control Panel"ز می شود که مثل با Vidaliaرا باز کنید. پنجره  Torمرورگر -6

)و آیکون تور که یک پیاز است در منوی گوشه چپ نوار ابزار به رنگ سبز  Torاتصال به شبکه 

نصب  Torکهاصلی خود پیغام می دهد  صفحهباز می شود و در  Torتبدیل می شود( مرورگر 

 .استشده 

 

http://maximumpcguides.com/windows-7/turn-off-cleartype/
file:///C:/Users/erinm/Documents/HRP/Farsi/FOR%20REVIEW%20-%20Farsi/(https:/www.torproject.org
https://www.torproject.org/download/download#warning
mailto:help@rt.torproject.org
mailto:help@rt.torproject.org
mailto:help@martus.org
https://www.torproject.org/download
https://www.torproject.org/download
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نمایشگر دوبار کلیک کنید  صفحهروی  sutraMوی آیکون وقتی مرورگر تور به طور کامل باز شد ر -7

با سرورپشتیبان از تونل ایجاد شده  sutraMو مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید. ارتباط 

Mot .عبور خواهد کرد 

 

با سرورپشتیبان  Torفقط از طریق شبکه  sutraMرا اجرا شود Vidaliaو  Torوقتی یکبار مرورگر  توجه:

به  Torخواهد بود. اگر می خواهید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون وصل شدن به  در ارتباط

 sutraM otat Motبا نامی متفاوت مثل  sutraMسرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون 

مایشگر ن صفحهرا روی  sutraMآیکون نرم افزار ۱نمایشگرایجاد کنید. هم اکنون شما  صفحهبر وری 

مستقیم به اینترنت وصل می شود و آیکون دیگری که ایجاد کرده  sutraMخود دارید که آیکون اصلی 

 اجرا می شود. Motاید روی 

 

 نصب کرده باشید( لطفا مراحل زیر را انجام دهید: osJ)اگر Tor بر روی  sutraMبرای اجرای 

 و نصب کنید بارگیریرا  Torمرورگر  -1

 درحال اجراست ، برنامه خود را ذخیره کنید و از آن خارج شوید sutraMاگر نرم افزار  -2

 Accdupuruosکپی کرده باشید و در پوشه  osJرا خارج از  sutraMمطمئن شوید که آیکون  -3

 خود انتقال داده باشید. spهای 

 ( click+CMDراست کلیک کنید )یا  sutraMهای مک خود روی آیکون  Accdupuruosدر پوشه  -0

را  rcas  urlراست کلیک کنید و info.plist را بازکنید. روی برگه  Martusنرم افزار  پوشه ها -5

کلیک کنید  "Other"انتخاب کنید و درغیر این صورت به روی  یدرا دید MatrPlurانتخاب کنید. اگر 

 انتخاب کنید supهای  Accdupuruosرا از لیست  TextEditو 

 :ین را ببینیدباید دستوری شبیه ا صفحهدر آخرهای  -6

<key>JVMOptions</key> 

<string>-Xms256m</string> 

<string>–Xmx512m</string> 
 

خط فرمان  در”<string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</string>“ این را  -7

آن کپی کنید و فرمان به این شکل در میاد) می بایست همه فرمان در یک خط باشد و درمیانه 

 استفاده نکنید(  Psratاز کلید 

<key>VMOptions</key> 

<string>-Xms256m</string> 

<string>–Xmx512m</string> 

 

<string>-DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9150</string> 
 

 را بزنید. ذخیره گزینه برنامه را ببندید و اگر از شما تایید بر ذخیره خواست ، -8

می باشد. بعد از  "Control Panel"باز می شود که مثل  Duluduuرا باز کنید. پنجره  Torمرورگر  -9

)و آیکون تور که یک پیاز است در منوی گوشه چپ نوار ابزار به رنگ سبز  Torاتصال به شبکه 

نصب  Torاصلی خود پیغام می دهد که صفحهباز می شود و در  Torتبدیل می شود( مرورگر 

 .استشده 

نمایشگر دوبار کلیک  صفحهروی  sutraMبه طور کامل باز شد روی آیکون  Torمرورگر  وقتی -14

پشتیبان از تونل ایجاد با سرور sutraMکنید و مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید. ارتباط 

 عبور خواهد کرد.  Torشده

 

با سرورپشتیبان در  Torهفقط از طریق شبک sutraMاجرا شود  Duluduuو  Torوقتی یکبار مرورگر  توجه:

به  Torارتباط خواهد بود. اگر می خواهید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون وصل شدن به 

 با نامی متفاوت مثل  sutraMسرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون 
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 "Martus over Tor" نرم افزار آیکون ۱نمایشگرایجاد کنید. هم اکنون شما  صفحهبر وریsutraM  را روی

مستقیم به اینترنت وصل می شود و آیکون دیگری  sutraMنمایشگر خود دارید که آیکون اصلی  صفحه

 اجرا می شود. Motکه ایجاد کرده اید روی 

 

 : Linuxبرای سیستم عامل

 و نصب کنید بارگیریرا  Torمرورگر  -1

unix.html.en-doc-https://www.torproject.org/docs/tor 

 درحال اجراست ، برنامه خود را ذخیره کنید و از آن خارج شوید sutraMاگر نرم افزار  -2

 MartusDsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050برای تغییر دادن خط فرمان  -3

"Java"  بالفاصله بعد ازyutuخط فرمان جدید شما باید به صورت زیر باشد . 
 

java –DsocksProxyHost=127.0.0.1 –DsocksProxyPort=9050 
 

0- Tor ( بر روی خط فرمان ، خیلی ساده را اجرا کنیدrot را تایپ کنید) 

نمایشگر دوبار کلیک  صفحهروی  sutraMبه طور کامل باز شد روی آیکون  Torوقتی مرورگر  -5

با سرورپشتیبان از تونل ایجاد  sutraMکنید و مثل همیشه وارد محیط نرم افزار شوید. ارتباط 

 عبور خواهد کرد. Motشده 

 

با  Torفقط از طریق شبکه  sutraMاجرا شود  Duluduuو  Torوقتی یکبار مرورگر  توجه:

هید که امکان این را نیز داشته باشید که بدون سرورپشتیبان در ارتباط خواهد بود. اگر می خوا

با نامی  sutraMبه سرور نیز وصل شوید می توانید یک کپی دیگر از آیکون  Torوصل شدن به 

آیکون نرم ۱ایجاد کنید. هم اکنون شما نمایشگر صفحهبر وری  sutraM otat Motمتفاوت مثل 

مستقیم به اینترنت  sutraMکون اصلی نمایشگر خود دارید که آی صفحهرا روی  sutraMافزار 

 .اجرا می شود Motوصل می شود و آیکون دیگری که ایجاد کرده اید روی 

 

من صدمه ببیند ) یا مورد تهاجم قرار بگیرد( و/یا فعالیت  رایانه. احساس می کنم که ۵۴

 اینترنتی من کنترل شود. چه راهکاری را پیشنهاد می کنید برای حفظ بهتر امنیت های

  ؟sutraMاز 

کاربران وسایل متعدد و متفاوتی را در زمینه حفظ و امنیت اطالعات شخصی شان ، دور زدن سانسورو 

 شان به کار می گیرند.رایانهفیلترها ، برای نگهداری حافظه 

 

که به (  ,https://tails.boum.org/The Amnesic Incognito Live System)است  suwnMیکی از این وسایل 

بهتر و مطئن تر را در اختیار شما  امینت( LiveDVDیا  bootable LiveUSB) قابل اجراطور رایگان با درایو 

نتی برای بوت سیستم عامل ینترقرار می دهد. این امکان را برای کاربر فراهم می کند که یک حافظه ا

فعالیت های اینترنتی به استفاده از  MuudMداشته باشد.  oDoیا  sh با  یا رایانهخود با استفاده از هر 

Tor  به(tAF  ناشناس نشان می دهد ، هیچ ردپایی از )شما به جا نمی گذارد  رایانهقبل مراجعه کنید

فایل های سیستم آن و از آخرین نسخه رمزگذاری برای فرستادن ایمیل و یا چت استفاده می کند. 

 هستند، بنابراین توسط تورجان ها یا سایر بدافزارهای تحت تأثیر قرار نمی گیرند.فقط خواندنی 

 

  https://tails.boum.org/about/index.en.html: سربزنید MuudM برای اطالعات بیشتر به وب سایت

 

 :رد استفاده نباشد اما برای گروه های زیر شاید بهتر باشدبرای همه کاربران مو MuudMشاید 

  شان امینت کافی را ندارد رایانهحافظه 

 دید ، کنترل شدن و یا سانسور اطالعاتشان مواجه شده باشندبا ته 

  به صورت موقت بهWi-Fi  عمومی وصل شده اند )به عنوان مثال با لپ تاپ شخصی در یک کافی

 .(اشندنت به اینترنت وصل شده ب

 

https://www.torproject.org/docs/tor-doc-unix.html.en
https://www.torproject.org/docs/tor-doc-unix.html.en
https://tails.boum.org/
https://tails.boum.org/about/index.en.html
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sutraM  می تواندMuudM را با توجه به مراحل زیر نصب کند. 

 

ب آن بر روی به لینک زیر رفته و اطالعاتی در مورد احتیاط های قبل از نص MuudMنصب  برای !توجه

 .oum.org/doc/about/warning/index.en.htmlhttps://tails.bسیستم خود بخوانید 

   

: کنید بارگیریر آن را ، مطالعه کردید می توایند از لینک زیاحتیاط های الزمو  MuudMاینکه در مورد بعد از 

https://tails.boum.org/download/index.en.html    

 

 به دم نصب USB  (Install Tails to a USB):  نصبMuudM  بر روی sh  2با حجم حداقلJh یک .

Xuta sh ( قابل اجرا hoorubdaبه شما می )  دهد که می توانیدMuudM را اجرا کنید 

 تداوم پیکربندی  (Dospuiata EatMuMraspa):  در واقعMuud  sh  یک پارتیشن مداوم برای ذخیره فایل

خاموش است ،  Muud. زمانی که نیاز به این فضا دارد هرچه بهتر نبرای اجرا شد sutraMها است. 

و  EatMuMraspaهد شد. برای مطالعه بیشتر درمورد هر چیزی که بیرون از این پوشه باشد پاک خوا

: صفحهنوع فضایی که به شما اختصاص می دهد به 

https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html ورد )لطفا همه هشدارها درم

 (.نصب مطالعه فرمایید

 

اجرا شود نه در  Linuxو یا  Windowsدر سیستم عامل  باید sutraMدر  MuudMنرم افزار  توجه:

suM سیستم عامل .Mac  با نرم فزارMuudM Xuta sh  به خوبی اجرا نمی شود. پارتیشن

EatMuMrasr  برای اجرایsutraM  درXuta sh MuudM نیاز است. 

 

  در  ود را به روز رسانی کنید:خ رایانهبوتsrutrac درایوها را چک می کند.  ،برای بوت شدن رایانه

و سپس به درایورهای دیگر و  sh که هنگام بوت ، درایور بوت را اول به  دنیاز دارن MuudMکاربران 

م این هنگام انجا رایانه. برای مطالعه بیشتر در زمینه کارکرد تغییر دهند همچنین حافظه های جانبی

 مراحل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm 

 

می بایست مراحل زیر را انجام ، نهرایارا ایجاد کردید برای تغییر سیستم بوت  MuudM Xuta shزمانی که 

 دهید:

 

1- Tails  خود اجرا کنید رایانهرا در 

را انتخاب کنید و به پوشه  "amnesia’s home"نمایشگر، پوشه  صفحهبرروی  MuudMاز روی آیکون  -2

Persistent بروید. 

3- Martus  نه جدیدترین نسخه  0.0نسخه(Martus را ) از 

bin/download_martus.cgi-https://www.martus.org/cgi .کنید و فایل  بارگیریpuc را درپوشه .

EatMuMrasr .ذخیره کنید 

 

به  Martusسازگاری نیست زیرا نسخه جدید  Tailsدر حال حاضر با  0.5نسخه  Martus توجه:

Java8 ارچه سازی نیاز دارد. کار برای یکپTails  با نسخه های فعلی و آیندهMartus  در حال انجام

 است.

 

 (. آدرس فایل می شود:aspucکنید ) باز EatMuMrasr. را در پوشه pucفایل  -0

/home/amnesia/Persistent. و یک پوشه جدید ایجاد می شود با نام. 

  MartusClient-version# (e.g. MartusClient-4.4.0) 

https://tails.boum.org/doc/about/warning/index.en.html
https://tails.boum.org/about/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/about/warning/index.en.html
https://tails.boum.org/download/index.en.html
https://tails.boum.org/download/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html
https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence/index.en.html
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ss/bootorderchange.htm
https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi
https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi
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باز کنید. فایل متنی را گشوده  Accessories < Applicationsرا از  Matr Plurotرم افزارها از لیست ن -5

 :که همراه خط فرمان زیر است )فراموش نکنید که می بایست در یک خط باقی بمانند(

 

java -DsocksProxyHost=127.0.0.1 -DsocksProxyPort=9050 -

Duser.home=/home/amnesia/Persistent -jar martus.jar 

 

 ذخیره Persistent/Martus Client-version# (e.g. MartusClient-4.4.0)/را در  tas Martusفایل  -6

 .و سپس پوشه را ببندید .کنید

 "Run Martus"را باز کنید و روی  Martus Client-version# (e.g. MartusClient-4.4.0)پوشه  -7

 را انتخاب کنید و گزینه  "Permissions"نید. قسمت را انتخاب ک "Properties"راست کلیک کنید و 

"Allow executing file as program"  را انتخاب کنید و سپس دکمه"Close" را بزنید. 

 باز شد گزینه  صفحهدوبار کلیک کنید. وقتی  "Run Martus"روی آیکون  sutraMدر پوشه  -8

 "Run in Terminal"d  را باز کنید و مثل همیشهsutraM را اجرا کنید. 

 

لطفا به آدرس  MuudMبر روی  sutraMاگر هرگونه سوالی و یا به مشکلی برخوردی هنگان نصب 

help@martus.org  ایمیل بزنید. بسیار مفید و آسان تر خواهد بود برای ما اگر متن پیام خطا را از

Matiusud فرستید. فقط کافی است متن را رنگی کرده و سپس کپی کنید و برای ما کپی کرده و ب

 .ارسال کنید پیوستدریک فایل نوشتاری کپی کرده و برای ما به صورت 

نرم “ اجرا کنم به این پیام مواجه می شودم  suMرا روی  sutraM. وقتی می خواهم ۵۵

ین مشکل را اجرا نمی شود. چگونه می بایست ابه علت ناشناس بودن Martusافزار 

 برطرف کنم؟

به صورت پیش فرض فقط ، OSX Mavericks (10.9)و   OSX Mountain Lion (10.8)در سیستم عامل 

App  هایی را که ازApple Store ه درپیش رو شده باشند اجازه  اجرا می دهد. نسخ بارگیریsutraM 

به چنین پیام خطایی بر  sutraM این دسته از نرم افزارها نیست و شما هنگام اجرای درحال حاضر جزو

 می خورید.

 

را انتخاب کنید.  "Open"دوبار کلیک کنید و روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Martus( appروی آیکون )

  بشوید. sutraMکرد ، اما از این طریق می توانید وارد محیط  خواهید پیام خطایی دریافت

 

نسخه  Martusنه می توانم حساب خود را به چگو 4.4نسخه  Martus. به عنوان کاربر ۵۶

 ارتقا دهم؟ 4.5

 

 مطالبی که در این آموزش گام به گام ارائه شده است:

 4.5نسخه  Martusالف. اتصال به سرور قدیمی در 

 برای حساب های موجود -1

 برای حساب های جدید -2

 جدید Martusب. انتقال داده های بولتن به سرورهای 

 Martusز سرور قدیمی به سرور جدید پیش فرض انتقال دستی داده ها ا -1

 Benetechدرخواست حمایت پشتیبانی از  -2

 فیلد دسک ها(پ. به روزرسانی مخاطبین )در گذشته دفاتر مرکزی/

 

 4.5نسخه  Martusاتصال به سرور قدیمی در  - الف

اری داده به می توانند برای پشتیبان گیری از بولتن ها و اشتراک گذ Martus 4.5اکنون کاربران 

پیش فرض جدید عملکردهای بسط  Martusسرور پیش فرض جدیدی متصل شوند. سرورهای 

یافته ای را در ارائه می دهند که پیکربندی مخاطبین و اشتراک گذاری الگو را برای افراد یا اتصاالت 

mailto:help@martus.org
mailto:help@martus.org
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ربران می اینترنت فعال، آسان تر می کند. سرورهای قدیمی فاقد این عملکردها هستند، اگر چه کا

 توانند در صورت تمایل همچنان برای دسترسی به داده هایشان به این سرورها متصل شوند.

 

موجود که از داده هایشان در یکی از سرورهای قدیمی پشتیبان  Martusممکن است کاربران 

گیری کرده اند، تمایل داشته باشند که از سرورهای یکسانی مانند گذشته استفاده کنند. برای 

 جهت اتصال به سرور قدیمی، لطفاً این مراحل را دنبال کنید: 0.5نسخه  Martusنظیم ت

 

 برای کاربران موجود -1

اگر از قبل به یکی از سرورهای قدیمی متصل شده اید، باید هنگام ورود به سیستم همچنان 

ور به آن سرور متصل باشید. اگر می خواهید اتصالتان را بررسی کنید یا اتصال خود با سر

 قدیمی را بازنشانی کنید، این مراحل را دنبال کنید:

به سیستم حساب خود وارد شوید. اطمینان حاصل کنید  0.5نسخه  Martusبا استفاده از  -1

 که اتصال اینترنت فعال دارید.

 را انتخاب کنید. Martus انتخاب سرور<  سرور -2

 نید.اگر از شما خواسته شد، نام کاربری و رمز عبورتان را وارد ک -3

سرور قبالً تنظیم  عمومی کدو  IP آدرس، ممکن است سرور پیشرفته تنظیمدر بخش  -0

 عمومی شناسایی کدو  IP آدرسشده را مشاهده کنید. اگر این اطالعات را نمی بینید، 

 کلیک کنید. تأییدرا برای سروری که می خواهید استفاده کنید، وارد کرده و روی  سرور

می شود. اگر بیانیه تطابق سرور با نیازهای شما مطابق است، پیام تطابق سرور نمایان  -5

کلیک کنید و سرور  ردکلیک کنید. اگر با نیازهای شما مطاق نیست روی  پذیرشروی 

 دیگری را انتخاب نمایید.

 در کادر گفتگو کلیک کنید. تأییدبرای تأیید اتصال شما به سرور، روی  -6

 

 برای کاربران جدید: - 2

به سیستم حساب خود وارد شوید. اطمینان حاصل کنید  0.5نسخه  Martusبا استفاده از  -1

 که اتصال اینترنت فعال دارید.

را انتخاب کرده  جدید حساببه جای ورود به سیستم یا استفاده از حساب موجود، برگه  -2

 کلیک کنید. تأییدو روی 

 د.برسی سرور تنظیم: ۱را طی کنید تا به مرحله  Martus Setup Wizardمراحل  -3

 را انتخاب کنید. تنظیمات پیشرفته سرور -0

را برای سروری که می خواهید  جادویی کلمهو  سرور عمومی شناسایی کدو  IP آدرس -5

 کلیک کنید. تأییداستفاده کنید، وارد کرده و روی 

 را انتخاب کنید و جهت تأیید اتصال خود به سرور، دستورات را دنبال کنید. اتصال -6

 را انتخاب کنید. ادامه، Martus Setup Wizardبرای تکمیل  -7

 

 جدید Martusانتقال داده های بولتن به سرورهای  -ب 

 Martusانتقال دستی داده ها از سرور قدیمی به سرور جدید پیش فرض  -1

از سرور  Martusجهت کپی کردن داده های بولتن موجودتان به سرورهای پیش فرض جدید 

 صورت دستی بولتن هایتان را انتقال دهید:قدیمی، باید با انجام مراحل زیر، به 

بولتن هایتان را در رایانه تان دارید )یعنی همه اطمینان حاصل کنید که کپی های محلی از  - 1

 روی سرور وجود ندارد(. برای انجام این کار: فقطاطمینان حاصل کنید که هیچ بولتنی 

د که اتصال اینترنت فعال را اجرا کنید. اطمینان حاصل کنی 0.5نسخه پیش  Martus - الف

 دارید.

 را انتخاب کنید. بازیابی بولتن های مهر و موم شده من<  سرور  - ب
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 روی فقط که هایی بولتن نمایش، بازیابی بولتن های مهر و موم شده مندر پنجره  - پ

 را انتخاب کنید. هستند سرور

 انتخابنین می توانید بولتنی را که می خواهید دانلود کنید، انتخاب نمایید. همچ - ت

 را انتخاب کنید. همه

 را انتخاب کنید. بازیابی  - ث

سرعت بازیابی بنابر اندازه داده های بولتن و سرعت اتصال اینترنت شما  توجه:

 متفاوت خواهد بود.

رویداد های خبری بیرون بولتن های مهر و موم شده بازیابی شده در پوشه  - ج

 نمایان خواهد شد. کشیده شده

 دنبال کنید: سرورمرحله پ تا ث را برای موارد منوی زیر از منوی   - چ

دست بولتن های بازیابی شده در پوشه  – بازیابی بولتن های پیش نویس من -1

 نمایان می شوند. نويس رویداد های خبری بیرون کشیده شده

بولتن های بازیابی شده  – بولتن های پیش نویس فیلد دسک بازیابی شده -2

 نمایان می شوند. رویداد های خبری موجود به شکل دست نويس هپوشدر 

بولتن های بازیابی  – بولتن های مهر و موم شده فیلد دسک بازیابی شده -3

 نمایان می شوند. رویداد های خبری موجودشده در پوشه 

 Martusبعد از حصول اطمینان از اینکه کپی همه بولتن هایتان را در رایانه خود دارید، از  -2

 ارج شوید.خ

3- Martus 4.5  را باز کنید و به سیستم حساب خود وارد شوید. اطمینان حاصل کنید که

 دارای اتصال اینترنت فعال هستید.

 متصل شوید: Martusبه سرور پیش فرض  -0

 را انتخاب کنید. Martus سرور انتخاب<  سرور - الف

 رد کنید.اگر از شما خواسته شد، نام کاربری و رمز عبورتان را وا  - ب

 سروری را انتخاب کنید:  - پ

بدون وارد کردن دستی اطالعات سرور  Martusبرای استفاده از سرور  -1

 را انتخاب کنید؛ یا از سرور پیش فرض استفاده

پیام تطابق سرور نمایان می شود. اگر بیانیه تطابق سرور با نیازهای شما مطابق  - ت

کلیک  ردای شما مطاق نیست روی کلیک کنید. اگر با نیازه پذیرشاست، روی 

 کنید و سرور دیگری را انتخاب نمایید.

 در کادر گفتگو کلیک کنید. تأیید سرور، رویبرای تأیید اتصال شما به   - ث

 بعد از اتصال به سرور پیش فرض، می توانید ارسال بولتن ها به سرور را شروع کنید. -5

را  سرور به مجدد ارسالاست کنید و یک یا چند بولتن را انتخاب کنید. کلیک ر - الف

 < سرورانتخاب کنید. همچنین می توانید بولتن ها را انتخاب کنید و سپس روی 

 کلیک کنید. )ها( ارسال مجدد بولتن

 

این اقدام می تواند مدت زمان زیادی طول بکشد. سرعت آپلود بنابر اندازه داده  توجه:

 وت خواهد بود.های بولتن و سرعت اتصال اینترنت شما متفا

 

 Benetechدرخواست حمایت پشتیبانی از  -2

برای کاربرانی که می خواهند از سرور قدیمی به سرور پیش فرض جدید منتقل شوند و افرادی که 

می تواند در  Benetechتعداد زیادی بولتن پشتیبان گیری شده روی سرورهای قدیمی دارند، 

 انتقال بولتن ها کمک ارائه دهد.

ایمیل ارسال کنید و اطالعات زیر را  help@martus.orgاست این همکاری، به آدرس برای درخو

 برای همه حساب هایی که می خواهید انتقال برای آنها انجام شود، ارائه دهید:

mailto:help@martus.org
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 برای یافتن کد عمومی حساب، به سیستم )قدیمی( کد عمومی :Martus از  وارد شوید و

 را انتخاب کنید. من حساب جزئیات مشاهده<  راهنمایینوارابزار منو، 

o  درMartus 4.5  24دو کد عمومی مشاهده خواهید کرد لطفاً کد عمومی قدیمی با 

 رقم را ارسال کنید.

  )های( آدرسIP  )برای سرور)هایMartus که قبالً استفاده می کردید 

 ( استفاده می کردیدکه برای اتصال به سرور)ها جادویی کلمه 

 

نام های کاربری و کلمات عبور نام کاربری و رمز عبور حساب را ارسال نکنید.  توجه:

همواره باید خصوصی نگه داشته شده و اشتراک گذاری نشوند و آنها برای انجام انتقال 

هرگز نام  Martusو  Benetech کارمندان پشتیبانیبولتن از سرور مورد نیاز نیستند. 

 ری و رمز عبور شما را درخواست نمی کنند.کارب

 

 به روزرسانی مخاطبین )در گذشته دفاتر مرکزی/فیلد دسک ها( - پ

حساب هایی که به آنها اجازه می دهید داده های بولتن را اشتراک گذاری کنند به  Martus 4.5در 

دفاتر مرکزی یا  شناخته می شوند )به جای دفاتر مرکزی یا فیلد دسک ها(. همه مخاطبینعنوان 

فیلد دسک های گذشته شما به مخاطبین تبدیل می شوند و می توانند از یک رابط کاربری 

 .مخاطبین مدیریت<  ابزارهامدیریت شوند 

از کاربران می خواست کد عمومی کامل هر حساب مجاز به اشتراک گذاری  Martusاز آنجا که 

 لیست می شوند. شده تأییدعنوان  داده را لحاظ کنند، همه مخاطبین گذشته شما به

 

 توجه:

به عنوان فیلد دسک ها تنظیم شده بودند، اکنون در صفحه ایجاد فقط حساب هایی که در گذشته 

بولتن به عنوان مخاطبینی نمایان می شوند که می توانند اطالعات بولتن را ارسال و دریافت کنند. اگر 

مجاز نکرده باشید و تنها برای ارسال داده آن را تأیید  در گذشته این حساب را برای دریافت اطالعات

کرده باشید، این موضوع می تواند نگران کننده باشد، در حال حاضر هیچ معادلی برای فیلد دسک 

وجود ندارد. می توانید برای سهولت در شناسایی مخاطبینی که مایلید اطالعات را دریافت کنند و 

ها اطالعات دریافت کنید، استفاده از فیلد برچسب برای مخاطبین خود افرادی که می خواهید فقط از آن

 را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، می توانید برچسب های مخاطبین خود را به این صورت تنظیم کنید:

• National Office )دفتر ملی( )مجاز به ارسال( 

• Regional Office )دفتر منطقه ای( )مجاز به ارسال( 

• Field reporter 1  هرگز ارسال نشود(1)گزارشگر فیلد( ) 

• Field reporter 2  هرگز ارسال نشود(2)گزارشگر فیلد( ) 

را  مخاطبین مدیریت<  ابزارهابرای مدیریت مخاطبین خود، از جمله به روزرسانی برچسب مخاطب، 

 انتخاب کنید.

 

تالش کنید از نسخه قدیمی تری از و  مخاطبینی اضافه کنید Martus 4.5اگر با استفاده از  توجه:

Martus مثالً  استفاده کنید(Martus 4.4) حذف خواهند شد.، آن مخاطبین 


