
ھناإذا كنت تبحث عن كیفیة تصویر بث مباشر بنفسك ، فانتقل إلى

العدید من المشاھدین في جمیع أنحاء العالم یشاھدون مواد وفیدیوھات في الوقت الفعلي وقت حدوثھا -  حیث خرج مئات اآلالف من األشخاص في
علىأخرىومنصاتفیسبوكعلىالعادیینوالناسللنشطاءالمباشرالبثاستحوذ.2021عامالعسكرياالنقالبلمعارضةالشوارعإلىمیانمار

احتجاجات واعتقاالت وعنف من قبل قوات األمن ، مقاطع البث المبشار تمت مشاركتھا مع الجمیع في كل مكان في العالم.

ساعد اآلخرین عن طریق تنزیل البث المباشر
بینما تحمل ھذه الفیدیوھات معلومات وأدلة مھمة ، قد یواجھ القائمون على البث المباشر مشكلة في حفظ نسخ من التدفقات الخاصة بھم.

قد ال یكونوا قادرین على تحدید أولویات التحمیل أو لدیھم مخاوف أمنیة أو قد یتم التأثیر على اإلنترنت لدیھم ، مما یجعل التحمیل بطیًئا أو مكلًفا.
السیاسات.النتھاكھابإزالتھاTwitterأوFacebookویقومعنفعلىتحتويكانتإذاالفیدیومقاطعُتفقدأنیمكنأنھإلىباإلضافة

بھا خارج المنصة وبعیًدا عنوحفظھا مع االحتفاظإحدى الطرق التي یمكن لألشخاص الذین یشاھدونھا عن ُبعد دعم أجھزة البث ھي تنزیل المقاطع
متناول قوات األمن المحلیة.

االنتھاكاتمرتكبيیمكن أن یكون حفظ البث المباشر مفیًدا في الحفاظ على أدلة جرائم حقوق اإلنسان التي تم جمعھا من قبل النشطاء والمارة وحتى
مثل الشرطة والجیش الذین قد یزیلون المقاطع الخاصة بھم أو یتم حذف قنواتھم من خالل المنصات.

ضاعف جھودك من خالل التنسیق مع الجمیع حول العالم الذین یقومون بالتجمیع والحفظ وكذلك مع المدافعین الذین یمكنھم استخدام ھذه الفیدیوھات
لدعم الناس في میانمار.

تلعب دوًراالفیدیو یمكن أنأن أدلةاألرشیف السوريال نعرف متى أو كیف سیتم السعي لتحقیق العدالة والمساءلة ، لكننا تعلمنا من مجموعات مثل
.وقول الحقیقةالذاكرة التاریخیةفي مقاضاة القضایا بعد سنوات ، وفيمھًما

یمكن أن تكون البث المباشر محفوفة بالمخاطر!
استخدم ھذا التوجیھ لدعم اآلخرین الذین لیس لدیھم الفرصة لحفظ البث المباشر الخاص بھم ، ولكن تذكر أن البث المباشر ینطوي على مخاطر لكل من

المصور واألشخاص الموجودین في مقطع فیدیو.

المباشر وكیف یمكن استخدام الفیدیو المستخدم -  وما إذا كان یجب علیك طمس وجھمن تشارك معھ البثضع في اعتباركقبل إعادة المشاركة ،
شخص ما أو تعدیل أي أجزاء تكشف ھویات األشخاص مسبًقا.

كیفیة تحمیل البث المباشر ومقاطع الفیدیو األخرى من وسائل التواصل االجتماعي
سجل الشاشة ، إذا لم یتم حفظ البث.
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البث المباشر الخاصتغطي ھذه النصائح كیفیة تنزیل البث المباشر الذي تم تحمیلھ بواسطة أشخاص آخرین. للحصول على نصائح حول كیفیة حفظ
(سیتم تحدیثھ قریًبا!).المنشورأتطلع على ھذابك -

https://library.witness.org/product/livestreaming-coup-myanmar/
https://syrianarchive.org/
https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/europe/syria-chemical-weapons-assad.html
https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/europe/syria-chemical-weapons-assad.html
https://www.youtube.com/watch?v=vUWLqeEf91s&t=2s
https://library.witness.org/product/sharing-police-violence-us/
https://docs.google.com/document/d/1D5aocjgyp7JSpQbouKHgcE6wtv_WaJuazRASRw7d7Pk/edit#heading=h.fc16iwceo0nc
https://docs.google.com/document/d/1D5aocjgyp7JSpQbouKHgcE6wtv_WaJuazRASRw7d7Pk/edit#heading=h.r54u8j3bat33
https://lab.witness.org/portfolio_page/four-ways-to-save-live-video-broadcasts/


: األدوات التي نوصي بھا ھنا ھي إما األدوات التي نستخدمھا أو التي سمعنا أن اآلخرین یستخدمونھا  ولكن ال یمكننا ضمان أنھا آمنة. ھذامالحظة
لنفسك.المناسبةالخیاراتواتخاذالتقییمكیفیةحولمفیددلیللدیھاEFFشفافیة.أقلألنھا،المصدرمفتوحةالغیراألدواتعلىخاصبشكلینطبق

أحد االحتیاطات العامة البسیطة التي نوصي بھا ھو تشغیل برنامج مكافحة الفیروسات على جھازك.

تسجیل الشاشة ، إذا لم یتم حفظ البث.
بشكل عام ال یمكن تنزیل البث المباشر إال بعد البث ولیس أثناء البث. إذا كنت قلًقا من عدم توفر مقطع فیدیو بعد ذلك  فإن أحد الخیارات ھو استخدام

أداة تسجیل الشاشة لتسجیل الفیدیو أثناء بثھ. یعد تسجیل الشاشة أیًضا طریقة سھلة اللتقاط التعلیقات أثناء نشرھا ، مما قد یوفر معلومات أو سیاًقا مفیًدا
على الرغم من مراعاة المخاوف األمنیة المحتملة عند التقاط ھویات المعلقین والمعلومات التي یشاركونھا.

كمبیوتر

OBS (Open Broadcaster Studio(متصفح.منتسجیالتلعملأیًضااستخدامھویمكنالمباشرللبثالمصدرومفتوحمجانيبرنامجھو
(الذيالكمبیوترمیكروفونعبرالتقاطھمنبدالً،مباشرًةالصوتالتقاطیمكنكأنھفيأدناهاألخرىالخیاراتبعضعلىOBSمزایاإحدىتتمثل

یلتقط األصوات المحیطة األخرى).

الخطوات األساسیة:
● In the Sources box, “+” > “Browser” > paste the URL > (optional) adjust width and height to your

browser window size > Check “Control audio via OBS.”
● Right-click canvas > “Interact” to open a separate window to interact with the website (e.g.

pressing play).
● Click “Start Recording,” and then “Stop Recording” when you’re done.
● File > Show Recordings to access the recorded file

من خالل الھاتف :
بھخاصمسجلبھاتفكیكنلمإذاداخلي.صوتمعمدمجةشاشةمسجالتعلى،LGوSamsungمثل،األحدثAndroidھواتفبعض
الشاشة. لیس مفتوح المصدر ولكنھ یتم تحدیثھ بانتظام وتنزیلھ على نطاق واسع في- ھو تطبیق مجاني (بھ إعالنات) وبسیط لتسجیلالتطبیقفھذا

.Playمتجر

Androidھواتفعلىالداخليالصوتتسجیلالممكنمنیكنلم-تستخدمھالذيالشاشةتسجیلتطبیقعنالنظربغضالصوت:حولمالحظة
Androidحتى كذلك.یبدوخارجًیاصوًتاسیلتقطھذاأنمالحظةمنالرغمعلى،المیكروفونعبرالصوتتسجیلھوالقدیمةللھواتفالبدیل.10

مرة أخرى، كن على درایة بالمخاطر األمنیة المحتملة إذا كانت الشاشة تسجل تعلیقات البث المباشر ، والتي قد تكشف عن الھویات أو المعلومات التي
یمكن استخدامھا ضد األشخاص. كن على درایة أیًضا بالتسجیل غیر المقصود إلشعارات الرسائل التي تظھر على ھاتفك - قم بإیقاف تشغیل

اإلشعارات قبل التسجیل.

تنزیل التدفقات بعد البث
إذا كنت متأكًدا إلى حد ما من أن البث سیكون متاًحا بعد البث فمن األسھل كثیًرا تنزیل التدفقات كملفات بدالً من تسجیلھا مباشرة خارج الشاشة.

ھل سیكون متاًحا بعد البث؟
نشرھا"."إلغاءاختیاریمكنھمالمشغلینأنمنالرغمعلىالبثبعدمتاحةویبقیھاالحیةالفیدیومقاطعتلقائًیاFacebookیحفظ●
البث.بعدمتاحةویبقیھاالحیةالفیدیومقاطعتلقائًیاTwitterیحفظ●
البث.بعدمدرجةغیربجعلھاالبثلمنشئيیسمحولكنھالمباشرةالفیدیومقاطعتلقائًیاYouTubeیحفظ●

https://ssd.eff.org/en/playlist/activist-or-protester#choosing-your-tools
https://obsproject.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimcy929.screenrecorder


LiveفيالحیةالفیدیومقاطعبحفظتلقائًیاInstagramیقوم● Archiveاختیاریةیجعلھاولكنھ،یوًما30لمدةالمدفأةبالجھةالخاص
.IGTVعلىلمشاركتھا

بعدالبثعملیاتحذفیتم،ذلكومعالطلب.عندالفیدیومیزةبتمكینالناشرقامإذاإالتلقائًیاالحیةالفیدیومقاطعبحفظTwitchیقومال●
ذلك.غیرالناشر"بختار"لمما،الحساب)حسبیوًما60-14(زمنیةفترة

بالنسبة إلى األنظمة األساسیة التي یكون الحفظ فیھا اختیارًیا ، یمكنك مطالبة المشغل بتمكین المیزة. بالطبع ، حتى إذا تم حفظ مقطع فیدیو ، فھناك
دائًما خطر یتمثل في أن النظام األساسي قد یزیل مقطع فیدیو أو أن المشغل سیحتاج إلى إزالة الفیدیو لذلك ال یزال یتعین علیك التنزیل في أسرع وقت

ممكن.

من خالل الحاسب اآللي :
4K Video Downloader(باستثناءالرئیسیةالمنصاتمعظممنتنزیلھیمكنإعالنات)(معوبسیطمجانيتطبیقھوTwitter.(لیسإنھ

مفتوح المصدر  لذا ال یمكن فحصھ ولكنھ مستخدم على نطاق واسع ولم نسمع أي مشكالت تتعلق بالبرامج الضارة المرتبطة بھ.

حفظ/بتحمیلوقمالفیدیوفوقاألیمنالماوسبزرانقروفقطالمتصفحأوالمكتبسطحعلىTweetdeckاستخدامیمكنك،Twitterإلىبالنسبة
الفیدیو مباشرة).

یبدوقدمجمعة.تنزیالتإجراءویمكنھاتقریًباأساسينظامأيمنتنزیلھاویمكنواسعنطاقعلىمستخدمةالمصدرمفتوحةأداةھيDLیوتیوب-
األمر مخیًفا ألنھ یتعین علیك استخدامھ في سطر األوامر ، ولكنھ في الواقع سھل االستخدام بمجرد تثبیتھ.

Citizenیحتوي Evidence Labتعلیميبرنامجعلى.

4kلـیمكنمالحظة: Video DownloaderوYoutube-DLالعناصرأواألوصافأوالمباشرالبثتعلیقاتلیسولكن،الفیدیوتحمیل
متصفحوملحقاالستخداموسھلةالمصدرمفتوحةأداةھيWebrecorder-لجمعھالكبالنسبةمھمةھذهكانتإذاالویب.لصفحةاألخرى

اللتقاط صفحات ویب كاملة.
تتعلقإضافیةأمنیةمخاطرأياعتباركفيضعبالكامل.تفاعلیةویبكصفحةالتشغیل"إلعادة"قابلةوھي،WARCبتنسیقالویبصفحةحفظیتم

بالتقاط ھویات المعلقین والمعلومات التي یشاركونھا.

من خالل الھاتف المحمول:
انھ من االسھل لتحمیل الفیدیو باستخدام جھاز كمبیوتر، ولكن إذا كنت تعتمد على الھاتف المحمول، ال تزال ھناك بعض الخیارات.

Frostیعد،Facebookإلىبالنسبة for FacebookغالفعنعبارةFacebookتطبیق(أيخارجیةلجھةتابعالمصدرمفتوح
Facebook(حسابإلىالدخولتسجیلإلىتحتاجسھلة.تحمیلمیزةعلىیحتويبدیلFacebookبشأنقلًقاكنتإذاالستخدامھ.بكالخاص

ثانوي.Facebookحساباستخدامفيففكر،المعلوماتھذهتقدیم
مؤقًتا.حسابكویحظرمشبوهبكالخاصالدخولتسجیلأنیعتقدقدFacebookأنھيالمستخدمونحددھاالتيالمشكلة:مالحظة

Newفإن،YouTubeإلىبالنسبة PipeتطبیقھوYoutubeتسجیلإلىتحتاجالالتنزیل.سھولةیتیحخارجیةلجھةتابعالمصدرمفتوح
الدخول الستخدامھ.

Twitter،منTwitterإلىبالنسبة Tweetdeckالمحمولالھاتفإصدارمنبدالًالمكتبسطحإصدارإلىبالتبدیلقمتإذا،یسمحبالتنزیالت
في متصفحك.

مثلالھاتفتطبیقاتإلىباإلضافة،ویبمتصفحأيمنإلیھاالوصولیمكنوالتي،FBDownمثلأخرىخدماتاألشخاصمنالعدیدیستخدم
VidMateوSnapTube.

ومع ذلك ، فإن مثل ھذه الخدمات أقل شفافیة من الخیارات مفتوحة المصدر (على الرغم من أن جمیع خیارات المصدر المفتوح لیست بالضرورة آمنة)
ویمكن أن یؤدي تنزیل مقاطع الفیدیو معھا إلى إدخال برامج ضارة. بغض النظر عن الخدمة المستندة إلى المتصفح التي تستخدمھا - فإن بعض

https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader
https://tweetdeck.twitter.com/
https://youtube-dl.org/
https://citizenevidence.org/2019/12/10/the-only-tool-you-need-to-preserve-video-from-virtually-any-online-source/
https://webrecorder.net/
https://chrome.google.com/webstore/detail/webrecorder-archivewebpag/fpeoodllldobpkbkabpblcfaogecpndd?hl=en
https://github.com/AllanWang/Frost-for-Facebook
https://github.com/AllanWang/Frost-for-Facebook/issues/1504
https://newpipe.net/
https://tweetdeck.twitter.com/


المتخفي"التصفح"وضعواستخدام،DuckDuckGoمثلخاصمتصفحواستخدامسكریبتجافاتعطیلتشملاتخاذھایمكنكالتياالحتیاطات
وتشغیل برنامج مكافحة الفیروسات على جھازك.


