همکاری با ، Benetechیک سازمان عام المنفعه که نرم افزار ایمن مدیریت اطالعات  Martusرا برای
نظارت بر حقوق بشر توسعه و پشتیبانی می کند.
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 Benetechراه حل های جدید تکنولوژی را برای خدمت به بشریت ،توانمند سازی مردم و رسیدگی به
سواالت عدالت اجتماعی ،تولید و توسعه می دهد . Benetechبه عنوان طرح های مختلف.
برنامه سواد آموزی جهانی در  Bookshareجای می گیرد ،یک برنامه برای افراد ناتوان در دیدن و خواندن .به
عنوان بخشی از این پروژه Benetech ،بزرگترین کتابخانه دیجیتال قابل دسترس جهان را از مواد اسکن شده
تشکیل داده است.
برنامه محیط زیست یک ابزار مدیریت پروژه به نام  Miradiرا مخصوص پروژه های محافظت از محیط زیست
تولید کرده است.
برنامه حقوق بشر در  Benetech، Martusرا تولید می کند ،یک نرم افزار مستندات ایمن با منبع آزاد و رایگان
که به کاربرها اجازه رمزگشایی ،جستجو ،تجزیه و تحلیل و پشتیبان گرفتن از داده های خود در یک شبکه
ایمن از سرورها را می دهد.
با ارائه یک فضای ایمن برای داستان های ثبت شده نقض حقوق بشر Martus ،از هویت شاهدان و ترویج
ایمنی مدافعان حقوق بشر محافظت می کند . Martusدر حال حاضر در  ۱۲زبان قابل استفاده است و در
بیش از  ۱۰۰کشور دانلود شده و  Benetechدر  ۴۰مورد از آنها کاربران  Martusرا آموزش داده است .تقاضا
برای تکنولوژی  Martusو آموزش آن به سرعت در حال رشد است .نرم افزار  Mobile Martusما برای اندروید
در تاریخ سپتامبر  ۲۰۱۳منتشر شد ،که باعث هیجان است و ظرفیتی برای مجموعه داده های ایمن و سالم
تلفن همراه فراهم می سازد . Martusیک کلمه یونانی به معنای شاهد است.
جدید ترین طرح  Benetechآزمایشگاه های  Benetechاست که یک پروژه انکوباتور برای شناسایی ایده های
بزرگ و راه حل های ممکن برای چالش های بزرگ امروز است .اینجا مکانی است برای توسعه تکنولوژی
های جدید—یا پیشرفت در تکنولوژی فعلی—تا در نهایت بتوانیم به موفقیت ،مفید بودن و ابزارهای تکنولوژی
وابسته به خوبی اجتماع دست پیدا کنیم.
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 Benetechدر شهر پالو آلتو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد و یک سازمان عام المنفعه می باشد .مخارج
Benetechاز طریق حمایت بنیاد ها و کمک های مالی دولت و همچنین از طریق کمک های فردی
تامین می شود.
برنامه حقوق بشر از شش کارمند تمام وقت و همچنین مهندسین و مربیان همراه برای
توسعه  ،Martusارائه پشتیبانی برای کاربران  Martusو گسترش و آموزش  Martusبه کسانی که
مایل به یادگیری استفاده از این برنامه هستند ،تشکیل شده است .برنامه حقوق بشر Benetech
نسخه اول  Martusرا در سال  ۲۰۰۳منتشر کرد و از آن زمان کاربران  Martusدر سراسر جهان را
پشتیبانی و آموزش داده است.
شما می توانید با سواالت خود یا برای کمک به عیب یابی  Martusدر هر زمان با ارسال ایمیل به
help@martus.orgیا  info@martus.orgبا برنامه حقوق بشر  Benetechدر تماس باشید.
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اطالعات ،بزرگترین دارایی حامیان حقوق بشر است ،اما باید از آن به درستی استفاده و محافظت شود.
برای درک بهتر اینکه چرا Benetech ، Martusرا تولید کرد اجازه بدهید از گواتماال شروع کنیم.
این عکس از بایگانی پلیس ملی گواتماال شامل میلیون ها صفحه از پرونده های پلیس است که جزئیات
بسیاری از اتفاقاتی که در طول جنگ داخلی طوالنی مدت گواتماال در دهه های  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰شامل
شکنجه ،قتل ها ،بازداشت ها و شیوه های غیر قانونی دیگری که توسط مقامات دولت ،عموما بر ضد مردم
مایا در گواتماال انجام شده را نشان می دهد .شما احتماال در اخبار شنیده اید که یکی از رهبران پیشین
گواتماال به خاطر نقشش در انجام نسل کشی آن زمان محکوم شد.
بایگانی پلیس ملی و اطالعاتی که به صورت تصادفی حدود  ۱۰سال گذشته در میان آن کشف شد ،ابزاری
الزم در ارائه مدرک برای این حکم بود .اما همینطور که مشاهده می شود این توده مدارک در مقابل سرقت،
گم شدن و به راحتی تخریب شدن آسیب پذیر هستند .همچنین در شکل کاغذ به راحتی قابل جستجو یا
تجزیه و تحلیل نیست.
بایگانی پلیس ملی این انبار پر از اطالعات را دیجیتالی و خیلی با زحمت حفظ کرده و نمونه های داده را به
صورت مطمئن به ترتیبی که بتوان آنها را حفظ ،ایمن ،جستجو ،تجزیه و تحلیل و به یک مدرک محکم تبدیل
کرد در  Martusجمع آوری کرده است .این مدارک به ارائه اثباتی کمک کرد که باعث شد یک حکم زندان به
مدت  ۸۰سال برای نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت برای رهبر پیشین گواتماال صادر شود .یکی از
عوامل کلیدی ،ایمن سازی داده ها بود و اینجا مکانی است که  Martusوارد عمل می شود.
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• Benetech ،Martusرا برای خدمت به سازمان ها و موقعیت های مشابه بایگانی پلیس ملی
طراحی کرد ،که در آن حامیان و مدافعان حقوق بشر نیازمند حفاظت ،پشتیبان گرفتن و ایمن سازی
اطالعاتشان– بیرون نگه داشتن بینندگان غیر مجاز هستند در حالی که در همان زمان بتوانند
اطالعاتشان را در صورت رویداد یک سرقت یا حمله بازگردانند .زمانی که  Benetechاز همکاران
حقوق بشر خود پرسید که از یک برنامه مدیریت اطالعات ،طراحی شده تنها برای حقوق بشر چه
نیازهایی دارند ،آنها این لیست آرزوها را به  Benetechدادند .آنها گفتند که این برنامه باید:
• استفاده آسان
• مقرون به صرفه

• سفارشی کردن آسان
• انعطاف پذیر با اشتراک گذاری داده ها باشد
• شامل سرورهای پشتیبان گیری برای حفاظت از اطالعات
• ارائه قابلیت جستجو و گزارش اطالعات
• ارائه راهی برای انتشار داده های عمومی در اینترنت
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بنابراین  Benetech ،Martusرا برای مواجه با تمامی این نیازها ساخت:
•در پی این تالش که  Martusرا بتوان تا آخرین حد ممکن قابل دسترس گذاشت Martus ،کامال رایگان
و از وب سایت  https://martus.orgقابل دانلود است.
•  Martusهمچنین دارای منبع آزاد است ،به این معنا که کد منبع برنامه منتشر شده و برای استفاده،
بررسی ،یا ساخت مجدد ،در صورتی که تایید شود که نرم افزار دقیقا کاری را می گوید انجام می
دهد ،برای همگان آزاد است .نرم افزار منبع آزاد به این معناست که شما به توسعه دهندگان اطمینان
ندارید– شما می توانید تایید کنید که شما هر دو دارای نرم افزار *اصل* هستید و اینکه واقعا کاری را
که می گوید انجام می دهد .برای مثل می توانید این را با  Skypeمقایسه کنید . Skypeاز رمزگذاری
استفاده می کند و رایگان است ،اما متعلق به  Microsoftاست ،ما نمی توانیم کد پشت نرم افزار را
ببینیم و بنابراین نمی توانیم تایید کنیم که کاری را می گوید انجام می دهد .مشارکت و طراحی در
یک جامعه منبع آزاد بخش مهمی از شخصیت  Benetechاست.
•  Martusامنیت را در اولویت قرار می دهد و از رمز گذاری استاندارد استفاده می کند ،مانند مواردی
که در اغلب بانک ها یا سایت هایی مانند  Google.comاستفاده می شود .رمزگذاری راهیست برای
پنهان سازی داده ها تا تنها توسط افراد مجاز قابل خواندن باشد.

•در نهایت  Martusراهی برای جمع آوری ،استاندارد سازی ،سازمان دهی ،جستجو و اشتراک
اطالعات دیجیتالی پیشنهاد می دهد ،آن را به یک ابزار مفید برای تبدیل اطالعات به مدارک مفید می
کند.
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اینها برخی از آرم های سازمان های بسیاری است که در طول ده سال گذشته با برنامه حقوق بشر
Benetechهمکاری داشته اند .ما مشتاق کار کردن با شما هستیم!
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تصاویر زیر یک نمای کلی سریع بصری از قابلیت های  Martusرا ارائه می دهند ،اما یک آموزش رو
در رو می تواند نمونه های بیشتری از چگونگی استفاده موفقیت آمیز  Martusدر پروژه های شما را
فراهم سازد.
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الگوهای فرمت ورودی داده به  Martusقابل تنظیم است ،بنابراین می توانید فرم خود را تغییر شکل
دهید تا داده هایی که جمع آوری می کنید را با هر فرم مصاحبه\دریافتی که در حال حاضر از آن
استفاده می کنید ،مطابقت دهید Martus .جازه می دهد انواع زمینه های مختلف از جمله قسمت
های متنی ،منوهای کشویی ،چک باکس ها ،شبکه ها (جداول) ،زمینه های محدود تاریخ و تاریخ
در میان دیگران قرار گیرند.
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برای هر بولتن  Martusشما می توانید به هر مقداری که مایلید ،به هر اندازه و هر نوعی فایل
ضمیمه کنید .این شامل فایل های ویدیویی نیز می شود ،اما به خاطر داشته باشید که زمانی که
از سرور پشتیبان می گیرید ارسال یک ویدیو به اینترنت گران قیمت خواهد بود و زمان زیادی خواهد
گرفت (تصور کنید که آپلود یک فایل ویدیویی با حجم  ۱گیگابایت در  Dropboxیا –  Google Driveبا
بستن یک بولتن  Martusبا یک فایل ضمیمه  ۱گیگابایتی یکسان است).
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در کامپیوتر شما تمام داده های داخل حساب  Martusشما با رمزگذاری ذخیره شده است بنابراین
تنها خود شما یا شخصی که شما معین کرده اید می تواند آنها را بخواند .اگر مایلید می توانید
برخی از این اطالعات را در موتور جستجوگر عمومی  Martusمنتشر کنید ،یا اینکه مطمئن شوید که
تمامی داده های شما هیچگاه در موتور جستجوگر نشان داده نشود .در  Martusیک مرز قرمز حول
یک قسمت بولتن به معنای خصوصی بودن آن است ،که به این معناست که هیچگاه در موتور
جستجوگر  Martusنشان داده نخواهد شد .اگر مرز حول یک قسمت خاکستری باشد ،آنوقت زمانی
که در سرور ذخیره و مهروموم شد ،اطالعات درون آن در اینترنت آزاد قابل دسترس خواهد بود .این
مساله ضمیمه های میان نواحی دارای مرز را شامل می شود—هر ضمیمه ای درون یک قسمت
خاکستری\عمومی ،زمانی که بولتن در یکی از سرورهای  Martusذخیره شود ،در موتور جستجوگر
 Martusظاهر خواهد شد .در هر بولتن ای قسمتی وجود دارد که می تواند عمومی یا خصوصی
باشد و قسمتی که همیشه خصوصی است .اغلب کاربران  Martusهیچگاه هیچ داده ای را
عمومی نمی کنند ،ولی برخی این کار را انجام می دهند.
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همان روش های رمزگذاری که بانک های بزرگ و وب سایت های تجاری برای حفاظت از داده های
خود استفاده می کنند توسط  Martusاجرا می شوند . PGPیک استاندارد منبع آزاد است که از
خیلی سال ها پیش وجود داشته و  Martusاز همان شیوه مشابه استفاده می کند.
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 Martusبولتن های خصوصی را با روش های چندگانه ای رمزگذاری می کند .داده ها را قبل از اینکه
به سرور ارسال شود ،روی ماشین شما رمزگذاری می کند .و خود اتصال را نیز رمزگذاری می کند تا
اینکه متجاوزان جستجوگر نتوانند اطالعات ارسال شده یا دریافت شده توسط هر دو طرف را ببینند.
حتی اگر بتوانند اتصال را رمزگشایی کنند (خیلی خیلی سخت) ،تنها چیزی که می بینند داده های
رمزگذاری شده ای است که در حال ارسال یا دریافت از سرور هستند .و داده ها حتی روی سرور نیز
به صورت رمزگذاری شده باقی می مانند تا اینکه هیچکس از جمله  Benetechیا اپراتور سرور نتوانند
این داده ها را بخوانند.
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توضیح رمزگذاری  ،IDEAیک نمونه خیلی ساده از رمزگذاری است .این روشی نیست که Martus
برای رمزگذاری استفاده می کند .اگر می کرد رمزگذاری به سرعت ترک می خورد .در عوض Martus
از روش های خیلی خیلی پیشرفته رمز گذاری استفاده می کند به صورتی که داده اصلی بدون کلید
رمزگشایی به چیزی ناخوانا و غیر قابل کشف تبدیل می شود.
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داده رمزگذاری شده شما در  Martusاینگونه به نظر می رسد .داده رمزگذاری شده در  Martusتنها
درون خود  Martusو تنها توسط حسابی که در آن ایجاد شده ،یا توسط کسانی که شما اجازه
رمزگشایی و خواندن داده را به آنها داده اید قابل رمزگشایی و نمایش است .اگر سعی کنید که فایل
های رمزگذاری شده روی کامپیوترتان را که حاوی داده های بولتن  Martusخارج از خود Martus
هستند باز کنید ،این چیزی است که خواهید دید .همانطور که می بینید داده وجود دارد ولی قابل
خواندن نیست .در شرایطی که یک متجاوزگر یا یک مقام دولتی خواست به سرور  Martusدسترسی
پیدا کند ،این نیز چیزی است که آنها خواهند دید :داده وجود دارد ولی قابل خواندن نیست.
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 Benetechسرورها را برای کاربران  Martusبه صورت رایگان قرار می دهد .در حال حاضر هیچ
محدودیتی برای مقادیر قابل پشتیبان گرفتن داده روی سرور و سرورهایی “آینه ای” که چند بار در
روز رو به روی یکدیگر قرار می گیرند تا بتوان از پشتیبان خود پشتیبان گرفت ،وجود ندارد.
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Martus 4.3به باال امکان استفاده از گزینه ارتباط با سرورهای  Martusروی  Torرا دارند . Torیک ابزار
رایگان و منبع آزاد است که برای کاربران اینترنت این امکان را فراهم می سازد تا بتوانند بهتر به صورت
ناشناس آنالین شوند و سانسورها را بهتر دور بزنند.
در بیشتر موارد وقتی روی اینترنت اطالعاتی دریافت یا ارسال می کنید یک ارتباط نسبتا مستقیم با
سایت ها یا سرورهایی که به آنها متصل می شوید ،برقرار می کنید .برای نمونه اگر از طریق Gmail
ایمیلی را ارسال کنید ،برای کسانی که در طول مسیر قرار دارند اینکه ببینند شما به Gmail.com
متصل شده اید ،و برای  Googleکه سرورها را اداره می کند دیدن اطالعات متعلق به کامپیوتر شما و
اینکه در کجا قرار دارد ،خیلی ساده است .در عوض  Torبا قوی کردن ارتباطات شما حول یک شبکه
توزیع از رله ها که توسط داوطلبانی در سراسر جهان اجرا می شود با پنهان کردن اثر باقی مانده با
استفاده از رمزگذاری ،از شما محافظت می کند.
بنابراین به اشخاصی که اتصال اینترنت شما را مشاهده می کنند اجازه نمی دهد که سایت های که
از آنها بازدید می کنید را ببینند و به سایت هایی که از آنها بازدید می کنید اجازه نمی دهد که
موقعیت فیزیکی شما را پیدا کنند .اگر شما نیاز دارید یا می خواهید که اتصال خود به سرورهای
Martusرا پنهان کنید یا سانسورها را دور بزنید تا به سرور پشتیبان  Martusمتصل شوید ،استفاده از
Martusروی  Torمی تواند در این راستا به شما کمک کند .استفاده از  Torهمچنین ارسال و دریافت
بولتن از سرورهای  Martusرا کندتر می کند.
17

شما می توانید داده های خود را با دیگر کاربران  Martusبه اشتراک گذارید .زمانیکه
ارسال می کنید ،حساب های ارسال و دریافت را مخاطبین
داده ای را به Martus
می تواند هر مقدار حساب تماسی که می
می نامند .دارنده یک حساب Martus
خواهد را پیکربندی کند.

18

داده از طریق سرورها با دیگر کاربران  Martusبه اشتراک گذاشته شده است .داده در کامپیوتر شما
رمزگذاری شده ،داده رمزگذاری شده به سرور ارسال می شود ،شخصی که به او اعتماد دارید و
اجازه دانلود این داده رمزگذاری شده را دارد ،داده در کامپیوتر آن شخص رمزگشایی می شود .پیام
های رمزگذاری نشده قابل دسترس در سراسر مبادله ،هیچگاه آشکار نبوده اند.

19

رمزگذاری پایان به پایان به این معناست که داده شما به صورت محلی روی کامپیوترتان رمزگذاری شده و تنها
داده رمزگذاری شده به اینترنت ارسال می شود .داده رمزگذاری شده سپس توسط گیرنده ها دانلود شده و
روی کامپیوتر آنها رمزگشایی می شود و دوباره به یک متن واضح قابل خواندن برمی گردد .در هیچ نقطه ای در
طول نقل و انتقال داده از یک کامپیوتر به سرور و به یک کامپیوتر دیگر ،داده هیچگاه رمزگشایی نمی شود.
Martusاین عملیات را به سادگی و خودکار انجام می دهد .رمزگذاری پایان به پایان نیاز دارد که کلیدهای
رمزگشایی داده برای تسهیل تبادل روی سرور ذخیره نشده باشند .این به این معناست که اگر یک فرد غیر
مجاز ،که یا یک مدیر سرور تحت رشوه یا تحدید باشد یا یک کاربر دیگر یا یک هکر ،اگر بخواهند به داده های
روی سرور دسترسی پیدا کنند ،نتوانند داده ها را رمزگشایی کنند.
این همچنین به این معناست که شما نمی توانید به حساب  Martusخود دسترسی داشته باشید و داده های
خود را از طریق یک درگاه وب آنالین ،که مستلزم گذاشتن کلیدهایتان در سروری است که داده ها در آن ذخیره
شده اند ،به نمایش بگذارید .این عمل به صورت قابل توجهی امنیت داده های شما را کاهش می دهد.
این همچنین دلیلی است برای اینکه چطور برخی شرکت ها می توانند ایمیل کاربران خود یا داده ها را به
مقامات پژوهنده ارائه دهند .در این موارد حتی اگر داده روی سرور آنها رمزگذاری شده باشد ،آنها کلیدها را نیز
در اختیار دارند و می توانند در مقابل صدور یک احضاریه قانونی محافظت ناچیز رمزگذاری را ارائه دهند .اما
Benetechنمی تواند داده های رمزگذاری نشده شما را ارائه دهد برای اینکه  Benetechکلیدهای رمزگشایی
آنها را ندارد و نمی خواهد!
این اسالید نشان می دهد که بدون رمزگذاری پایان به پایان ،مردم "در وسط" می توانند موارد ارسال شده را
ببینند (یا اگر کامپیوتر شما دزدیده\مصادره شود از آنجایی که داده در آنجا نیز رمزگذاری نشده قابل خواندن
هستند).
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و با رمزگذاری پایان به پایان ،مردم "در وسط" نمی توانند چیزی را بخوانند (و حتی نمی توانند
چیزهایی که در هر طرف روی کامپیوترها هست را بخوانند برای اینکه فایل ها در آنجا نیز رمزگذاری
شده اند)...
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شما می توانید انتخاب کنید که آیا و چطور اطالعات خود را با حساب های دیگر به اشتراک بگذارید.
هیچ سازمان از قبل تثبیت شده ای از یک سیستم  Martusوجود ندارد .افراد ،سازمان ها و گروه ها
باید به جریان اطالعات خود یا جریان اطالعات مورد نظر خود فکر کنند و مربیان ،کاربران را برای
پیکربندی حساب  Martusخود برای مطابقت با جریان اطالعات مورد نیازشان پشتیبانی می کنند.
راه هایی وجود دارند که می توان حساب های  Martusرا برای ارسال و\یا دریافت داده از دیگران
پیکربندی کرد .هر یک از حساب های(  Martusچه روی یک کامپیوتر ،تلفن یا تبلت) که داده ها را از
حساب شما دریافت یا ارسال کند را “مخاطب” گویند.
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حساب های  Martusروی یک کامپیوتر می توانند از یک مخاطب دیگر هم داده ها را ارسال و هم
دریافت کنند( .حساب های  Mobile Martusروی تلفن ها یا تبلت ها تنها می توانند داده را به یک
مخاطب دیگر ارسال کنند اما نمی توانند داده دریافت کنند).
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این ممکن است به نظر پیچیده باشد اما یک جریان اطالعات خیلی ساده است .تعدادی دفاتر روی
عرصه به مدیر منطقه گزارش می دهند ،کسی که با مدیر اجرایی مشورت می کند یا چیزی مشابه
با این  . Martusبا توجه به اشتراک گذاری داده انعطاف پذیر است و می تواند تنظیم شود تا با جریان
اطالعات فعلی شما مطابقت داشته باشد.
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شما اینجا می توانید موارد مختلفی از جمله منوهای کشویی ،چک باکس ها ،شبکه ها (جداول) و
زمینه های محدوده تاریخ را ببینید.
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در سفارشی کردن ،منفعت هایی از جمله کاهش خطاهای نوشتاری (که روی جستجو و گزارش
تاثیر می گذارد) و استاندارد سازی داده در سراسر حساب ها وجود دارد.

26

 Martusیک ویژگی جستجوی نیرومند را پیشنهاد می دهد که شامل استفاده از معیارهای چندگانه
جستجو ،ذخیره جستجوها ،تعیین یک زمینه (یا چند زمینه) یا جستجوی تمامی زمینه ها برای متن
می باشد.
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 Martusهمچنین گزارش دادن را که باعث می شود کاربران در قسمت های خاصی از داده هایشان
دور هم جمع شوند تا با یکدیگر آن را ارائه دهند ،پیشنهاد می دهد .قالب های گزارش دوگانه هستند
– گزارشات جدول (جدولی) که در هر بولتن یک ردیف دارند; صفحه گزارشات ،زمینه ها را به ترتیب
ظاهر شدنشان در بولتن (شما می توانید تمامی زمینه ها یا فقط یک زیرمجموعه را چاپ کنید)
نمایش می دهند.
شما می توانید هر زمینه یا ترتیب نمایشی را انتخاب کنید; بولتن ها را با استفاده از معیار جستجو
فیلتر کنید; اطالعات بولتن را به صورت کامل ،خالصه یا هر دو چاپ کنید; داده های عمومی ،داده های
خصوصی یا هر دو را انتخاب کنید.
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نمودارهای بار و پای هر نوع بولتن ای که انتخاب کنید را خالصه می کنند و شما تنها مواردی که با
معیارهای جستجو مطابقت دارند را مشخص می کنید.
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Mobile Martusبرای اندروید امکان استفاده سالم از  Martusرا فراهم می کند – برای مثال می
توانید با تلفن خود یک عکس بگیرید (یا تلفن همراه دیگری) و خیلی سریع از آن یک پشتیبان
مطمئن بگیرید تا بتوانید در یک موقعیت دیگر آن را بازیابی کنید; مخصوصا اگر در شرایطی باشید که
برای توقیف تلفنتان یا مسائل دیگر نگران هستید ،مفید است.
“فقط نوشتن” به این معناست که شما می توانید بولتن ها را برای بازیابی و نمایش توسط خودتان
یا کاربر دیگری از مشتریان  Martusدر کامپیوتر شما به سرور ارسال کنید اما نمی توانید بولتن ای
که ساخته اید را در تلفن ببینید .اگر از نظر فنی صحبت کنیم ،این اتفاق به این دلیل است که تنها
قسمتی از کلید که برای رمزگذاری داده استفاده شده (به نام کلید عمومی) در تلفن ذخیره شده
است ،اما قسمتی از کلید که برای رمزگشایی (خواندن) داده استفاده شده (به نام کلید
خصوصی) تنها در دسکتاپ حساب مخاطب ،متصل به حساب تلفن شما باقی می ماند.
شما می توانید ”ارسال به “ Martusرا با استفاده از عملکرد ”اشتراک“ استاندارد با برنامه های
دیگر که فایل (برای مثال گالری عکس ها\ویدیوها) ایجاد می کنند ،انجام دهید

داده در تلفن و در طول انتقال به سرور ،بعد از اینکه داده بولتن از روی تلفن حذف می شود
رمزگذاری شده است (ضمیمه اصلی ،برای مثال عکس در گالری شما به صورت خودکار توسط
 Martusحذف نشده اما خود شما می توانید آن را پس از ارسال به  Martusپاک کنید)
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اگر در محل کارتان برخی از فعالیت ها در اینترنت مسدود شده اند  Torمی تواند به شما کمک کند
و کار را برای افرادی که می خواهند با نظارت فعالیت های شما را شناسایی کنند سخت تر می
کند.
همانند مشتری  Martusدر کامپیوتر Mobile Martus ،رمزگذاری و ارسال هر گونه ضمیمه – تصاویر،
ویدیوها ،پیام های صوتی ،متن و غیره را قبول می کند
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این عکس با استفاده از قابلیت های "اشتراک گذاری" یا "ارسال به" موجود در گالری به صورت
ایمن به سرورهای  Martusارسال شده است.
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 (The Amnesic Incognito Live System) Tailsیک سیستم عامل قابل حمل است که می تواند در
یک  USB ،DVDیا کارت حافظه  SDنصب شود و تقریبا از روی هر کامپیوتری بوت شود .این برنامه به
وسیله اطمینان یافتن از عدم تغییر فایل های اصلی سیستم ،اجرای تمامی رفت و آمدهای اینترنت
از طریق شبکه ، Torفقط نوشتن در حافظه(  RAMو پاک کردن  RAMپس از خاموشی) و ارائه یک
نرم افزار رمزگذاری هنرمندانه با یک ایده متفاوت امنیت فوق العاده ای را فراهم کرده است .این
برنامه کامال رایگان و با منبع آزاد است ،زمانی که از  Tailsروی یک  USBیا کارت حافظه  SDاستفاده
می کنید کاربران می توانند  Martusرا نصب و راه اندازی کنند.

Tailsلزوما برای کاربران  Martusنیست اما می تواند باالترین حد دسترسی و امنیت مفیدی را برای
کسانی که به آن نیاز دارند فراهم سازد.
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Martusدر  ۱۲زبان (انگلیسی ،اسپانیایی ،روسی ،عربی ،برمهایی ،فارسی ،ویتنامی ،تایلندی،
فرانسوی ،خمری ،نپالی ،ارمنی) در دسترس است و زبان های دیگر (مانند چینی) در حال برنامه
ریزی هستند.
نقشه باال تنها برخی از مناطق را که کاربران  Martusدر آن زندگی و کار می کنند را نشان می
دهد...
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یکی از همکاران قدیمی  Benetechو کاربران  Martusشبکه مستندات حقوق بشر برمه است،
شبکه ای تشکیل شده از یک جین سازمان که با همکاری هم و با استفاده  Martusاطالعات مربوط
به نقض حقوق بشر در برمه را گسترش می دهند.
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نمونه دیگری از همکاران قدیمی ،بایگانی پلیس ملی گوتماال که در باال بحث شد است ،که
استفاده از  Martusرا در سال  ۲۰۰۶شروع کرد.
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ابزارهای دیگری که ممکن است کاربران  Martusبرای حفاظت از داده ها و ارتباطاتشان به آنها
عالقه مند باشند:
• PGPبرای رمزگذاری ایمیل
•) Pidginویندوز\لینوکس) یا(  Adiumمک) برای رمزگذاری مکالمه
• Jitsiبرای رمزگذاری صدا و تماس های ویدیویی
• Torبرای آنالین بودن خصوصی و نا شناس Benetech ،. Torرا در  Martusجای داده است (هر دو
در نسخه تلفن همراه و دسکتاپ).
•برای رمزگذاری تمام دیسک ،لطفا توصیه های "رمزگذاری دیسک" را در سایت زیر ببینید
.https://prism-break.org
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