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Martus™ 4.0 
Արագ Մեկնարկի Ուղեցույց 

       https://www.martus.org  
 

Ծրագիրն աշխատեցնելը 
 

1. Մեկնարկեք Martus ծրագիրը:  
2. Մուտքագրեք օգտագործողի անունը: Մուտքագրեք գաղտնագիրը՝ օգտագործելով էկրանի վրա 

գտնվող ստեղնաշարը:  Սեղմեք OK-ը, այնուհետև երկուսը նորից մուտքագրեք՝ դրանք 
հաստատելու համար: Հիշե՛ք դրանք և գաղտնի պահեք: 

 
 

Martus-ի բազմաթիվ օգտատեղեր կարող են գոյություն ունենալ միևնույն համակարգչի վրա:  Սեղմե՛ք 
Նոր Օգտատեղ սյունատումը (tab) Martus-ի Գրանցման էկրանում՝լրացուցիչ օգտատեղեր բացելու 
համար, և սեղմե՛ք Վերականգնե՛լ Օգտատեղը՝ բանալու կրկնօրինակման(backup) ֆայլերից 
օգտատեղեր վերականգնելու համար:   
 

3. Մուտքագրե՛ք կոնտակտային տեղեկատվությունը Ձեր կամ Ձեր կազմակերպության համար: 
4. Ընտրե՛ք Սերվերը >Ընտրե՛ք Martus-ի սերվերը, մուտքագրեք IP հասցեն, հանրային կոդը, և Ձեր 

սերվերի “կախարդական” բառը: 

  

https://www.martus.org/�
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Անկետաների ստեղծումը 
1. Սեղմեք Ստեղծել կոճակը նոր անկետա բացելու համար: 
2. Որպեսզի անկետան ամբողջապես գաղտնի դառնա, սեղմեք ”անձնական” բառը, ընտրեք “ԱՄԲՈՂՋ 

տեղեկատվությունը պահել անձնական”  կոճակը: 
3. Մուտքագրեք կարճ, բնութագրական վերնագիր  անկետայի համար: 
4. Պատահարի/դեպքի համար մուտքագրեք համառոտ և մանրամասն տեղեկատվություն: 

 
5. Կցեք լրացուցիչ փաստաթղթեր, ինչպես օրինակ լուսանկարներ կամ ԶԼՄ զեկույցներ: 

 
6. Մուտքագրեք անձնական տվյալներ Անձնական Տեղեկատվության բաժնում:  Անձնական տեղեկատվությանը 

կից փաստաթղթերը նույնպես անձնական են:  Կարմիրով նշված սահմանը նշանակում է, որ տվյալները 
անձնական են: 

 
7. Երբ դա անեք, պահեք փակված անկետան կամ պահեք դրա սևագիր տարբերակը:  Երբ Դուք միանաք 

սերվերին, բոլոր պահված անկետաներն ավտոմատ կերպով կուղարկվեն:   
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Անկետաների կառավարումը  
 
Անկետաները պահեք համապատասխան կազմակերպված թղթապանակներով: -Կիրառեք կանխադրյալ (default) 

թղթապանակները կամ ստեղծեք Ձեր սեփականը, որը ներկայացված է նախադիտման 

պատուհանում/հատվածում:  Ընտրված անկետան էկրանին երևում է  իր ընդհանուր տեսքով: 

Ընտրված թղթապանակում երևում է անկետաների ցանկը: 

 

  
 

Անկետան էկրանից հեռացնելու համար  ընտրեք Խմբագրել> Հեռացնել անկետան կոճակները: 

Անկետան համակարգչից ջնջելու համար, ջնջեք այն Հեռացված Անկետաների թղթապանակից :  

Նոր թղթապանակ ստեղծելու համար, ընտրեք Թղթապանակներ> Ստեղծել Նոր Թղթապանակ: 
Անկետան պատճենելու համար, ընտրեք այն, ընտրեք Խմբագրել>Պատճենել Անկետան; ապա՝ ընտրեք 
նոր թղթապանակը և ընտրեք Խմբագրել>  Վերապատճենել Անկետան: 
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Անհրաժեշտ անկետայի որոնումը  
 

Համակարգչում անկետաներ որոնելու համար սեղմեք Որոնման կոճակը: 

1. Մուտքագրեք տերմինները (օրինակ՝ բառեր, ամսաթվեր), որոնք Դուք ցանկանում եք որոնել: 
2. Դուք կարող եք օգտագործել “or” (“կամ”) ընդլայնելու Ձեր որոնման սահմանները կամ “and”( ”և”) նեղացնելու 

այն: 

 
 

Սերվերից անկետաները ետ բերելու համար, ընտրեք Սերվեր>Վերականգնել իմ փակված 
անկետաները կամ Սերվեր>Վերականգնել իմ սևագիր անկետաները: 
. 

 
 

1. Ստուգեք յուրաքանչյուր անկետան, որը Դուք ցանկանում եք ետ բերել: 
2. Սեղմեք Նախադիտումը՝տեսնելու ընտրված անկետայի բովանդակությունը: 
3. Սեղմեք Ետ բերելը `  ներբեռնելու անկետաները Ձեր համակարգչի վրա:  


