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Cộng tác với Benetech, một tổ chức bất vụ lợi soạn thảo và hỗ trợ Martus, một phần mềm 

quản trị thông tin an toàn cho mục tiêu giám sát nhân quyền. 



2 

Benetech sáng tạo và phát triễn các giải pháp kỹ thuật mới để phục vụ nhân loại, tăng quyền cho con người, 

và giải quyết những câu hỏi về công bằng xã hội. Benetech có nhiều chương trình. 

 

Chương Trình Biết Đọc Viết Toàn Cầu tập trung vào đề án Bookshare (chia sẻ sách), một chương trình cho 

những người bị khiếm khuyết về thị giác và khả năng đọc. Một phần của đề án này mà Martus đã làm là một 

thư viện điện tử lớn nhất trên thế giới của các tài liệu đã quét vào máy tính. 

 

Chương trình Môi trường đã soạn một công cụ quản trị đề án gọi là Miradi đặc biệt cho các đề án bảo vệ 

môi trường. 

 

Chương trình Nhân Quyền của Benetech đã cho ra Martus, một phần mềm nguồn mở miễn phí để bảo vệ tài 

liệu an toàn. Phần mềm này cho phép người dùng mã hóa, tìm kiếm, phân tích và sao lưu dữ liệu của họ 

vào một mạng lưới máy chủ an toàn. 

 

Khi cung cấp khả năng ghi chép an toàn các trường hợp vi phạm nhân quyền, Martus bảo vệ danh tính của 

các nhân chứng và gia tăng độ an toàn cho các nhà hoạt động nhân quyền. Martus hiện thời có 12 thứ tiếng, 

đã được tải xuống từ hơn 100 quốc gia, và Benetech đã huấn luyện cho người dùng Martus trong hơn 40 

quốc gia. Nhu cầu cho kỹ thuật Martus và đào tạo ngày càng gia tăng. Ứng dụng Martus Di Động cho 

Android đã được tung ra vào tháng Chín 2003, cung ứng khả năng thu thập dữ liệu một cách kín đáo, an 

toàn qua thiết bị di động. Martus là tiếng Hy Lạp cho nhân chứng. 

 

Chương trình mới nhất của Benetech là Benetech Labs, một đề án cho việc ươm ấp những ý tưởng lớn và 

các giải pháp khả dĩ cho các thách đố lớn của thời đại. Đây là nơi chúng tôi bắt đầu phát triễn công nghệ 

mới - hoặc cải thiện công nghệ hiện thời - để cuối cùng chúng tôi có thể tung ra các công cụ kỹ thuật hữu 

ích, thích hợp, thành công cho ích lợi xã hội. 
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Benetech đặt trụ sở tại Palo Alto, California và là một tổ chức bất vụ lợi. Benetech được 

tài trợ từ các sáng hội, trợ cấp chính phủ cũng như đóng góp tài chính từ các cá nhân. 

 

Chương trình Nhân Quyền bao gồm 6 nhân viên toàn thời, và các kỹ sự liên hệ và huấn 

luyện viên soạn thảo Martus, hỗ trợ người dùng Martus, tiếp cận và huấn luyện Martus 

cho những ai muốn sử dụng phần mềm này. Chương trình Nhân Quyền của Benetech 

phổ biến phiên bản đầu tiên vào năm 2003 và đã huấn luyện và hỗ trợ người dùng Martus 

khắp nơi trên thế giới từ đó đến nay. 

 

Bạn có thể liên lạc với Chương Trình Nhân Quyền Benetech nếu có thắc mắc hoặc cần 

giúp đỡ với Martus bất cứ lúc nào bằng cách gửi email về help@martus.org hoặc 

info@martus.org. 
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Thông tin là tài sản quan trọng nhất của người hoạt động nhân quyền, nhưng nó phải được bảo vệ và tận 

dụng đúng mức. Để hiểu rõ hơn tại sao Benetech soạn thảo Martus, hãy bắt đầu từ quốc gia Guatemala. 

 

Đây là hình của Văn Khố Cảnh Sát Quốc Gia tại Guatemala chứa đựng hàng triệu trang hồ sơ của cảnh sát 

ghi chép chi tiết sự việc xảy ra trong khoảng thời gian dài xung đột của thập niên 80 và 90, bao gồm những 

việc tra tấn, giết hại, giam giữ và những hành vi phi pháp của nhà nước gây ra, phần lớn nhắm vào người 

dân Mayan tại Guatemala. Bạn có thể nghe đề cập đến trong tin tức thời sự về một trong những cựu lãnh tụ 

của Guatemala bị kết án vì vai trò của họ trong cuộc diệt chủng trong thời gian này. 

 

Văn Khố Cảnh Sát Quốc Gia, và dữ liệu tình cờ được khám phá ra trong đó cách đây 10 năm, đóng vai trò 

quan trọng trong việc cung cấp chứng cớ cần thiết để kết án. Nhưng, như bạn thấy, đống chứng từ này rất 

dễ dàng bị đánh cắp, thất thoát và bị tiêu hủy dễ dàng. Trong dạng giấy cũng khó để tìm kiếm và phân tích. 

 

Văn Khố Cảnh Sát Quốc Gia tốn nhiều công sức để bảo tồn và số hóa kho thông tin này và lưu giữ dữ liệu 

an toàn trong Martus để có thể bảo tồn, bảo vệ an toàn, dễ tìm kiếm, phân tích và biến đổi chúng thành 

chứng cớ mạnh mẻ. Chứng cớ đó giúp làm bằng chứng đưa đến bản án tù 80 năm về tội diệt chủng và tội 

ác đối với nhân loại của cựu lãnh đạo Guatemala đã gây ra. Một trong những điểm then chốt là bảo vệ dữ 

liệu an toàn, và đó là vai trò của Martus. 
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•Benetech soạn thảo Martus để phục vụ tổ chức và hoàn cảnh tương tự như Văn Khố 
Cảnh Sát Quốc Gia, mà giới hoạt động nhân quyền cần bảo tồn, sao lưu, và giữ an toàn 

thông tin của họ - ngăn không cho những ai không có thẩm quyền được xem trong khi 

cùng lúc đó có khả năng truy cập lại thông tin trong trường hợp bị đánh cắp hay thất 
thoát. Khi Benetech hỏi giới hoạt động nhân quyền họ cần gì từ một chương trình quản trị 

thông tin đặc biệt cho nhân quyền, thì họ đưa cho Benetech danh sách những điều mong 
muốn như sau:  

• Dễ dùng 

• Vừa túi tiền 

• Dễ tùy biến, tùy chỉnh 

• Linh động trong việc chia sẻ dữ liệu 

• Có máy chủ sao lưu để bảo vệ thông tin 

• Có khả năng tìm kiếm thông tin và làm báo cáo 

• Có cách để quảng bá dữ liệu công cộng trên internet 
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Do đó Benetech soạn thảo Martus để đáp ứng những nhu cầu này: 

•Để làm cho Martus được sử dụng rộng rãi, Martus hoàn toàn miễn phí và có thể tải xuống 

từ trang https://martus.org.  

•Martus đồng thời là nguồn mở, nghĩa là ai cũng có thể xem, duyệt mã nguồn và phát triễn 

tiếp, cũng như phối kiểm phần mềm làm đúng chức năng thông báo. Phần mềm nguồn mở 

có nghĩa là bạn không phải tin vào người soạn thảo - bạn có thể phối kiểm là chính bạn thật 

sự có phần mềm đó và nó làm đúng chức năng đã thông báo. Bạn có thể so sánh với 

Skype làm thí dụ. Skype dùng mã hóa và miễn phí, nhưng Microsoft làm chủ và chúng ta 

không thể xem mã nguồn của Skype, do đó chúng ta không thể phối kiểm là Skype hoạt 

động đúng chức năng của nó hay không. Đóng góp và rút tỉa từ cộng đồng nguồn mở là một 

yếu tố quan trọng đối với Benetech. 

•Martus đặt ưu tiên về an ninh và sử dụng mã hóa tiêu chuẩn, như được sử dụng bởi các 

ngân hàng hay trang web như Google.com. Mã hóa là cách để che đậy dữ liệu để chỉ có ai 

có thẩm quyền mới xem được thôi.  

•Sau cùng, Martus cung ứng cách để lưu trữ, tiêu chuẩn hóa, sắp xếp, tìm kiếm và chia sẻ 

thông tin số, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích để biến đổi thông tin thành chứng cớ 

ích lợi. 
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Đây là huy hiệu, lô gô của một số tổ chức cộng tác với Chương Trình Nhân Quyền của 

Benetech trong hơn 10 năm vừa qua. Chúng tôi mong đợi được cộng tác với bạn! 
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Các ảnh chụp màn hình sau đây cho xem một cách tổng quát chức năng của Martus, tuy 

nhiên một buổi huấn luyện tận mặt sẽ cung cấp nhiều thí dụ hơn về cách làm sao tận 

dụng Martus có kết quả cho đề án của bạn. 
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Khuôn mẫu để nhập dữ liệu của Martus có thể tùy biến, để bạn có thể điều chỉnh biểu 

mẫu cho vừa với dữ liệu thâu thập, và với các biểu mẫu mà bạn đang sử dụng. Martus 

chấp nhận nhiều thể loại ô, bao gồm ô chữ/văn bản, menu thả xuống, đánh dấu, lưới 

(bảng), ngày tháng và khoảng thời gian, và các loại khác. 
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Cho mỗi bản tin Martus, bạn có thể đính kèm bao nhiêu tập tin cũng được, với bất cứ kích 

thước nào, của bất cứ thể loại tập tin nào. Bao gồm tập tin viđêo, nhưng cần nhớ là khi 

sao lưu vào máy chủ, gửi viđêo qua Internet rất tốn kém và sẽ rất lâu (thử hình dung việc 

tải lên một viđêo 1Gb vào Dropbox hay Google Drive - gửi một bản tin Martus có đính 

kèm một tập tin 1Gb cũng vậy). 
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Trong máy tính của bạn, tất cả dữ liệu trong tài khoản Martus được lưu trữ dưới dạng mã 

hóa, để chỉ có bạn hay người nào khác được bạn ấn định mới xem được. Bạn có thể 

chọn để đưa một số thông tin này vào công cụ tìm kiếm công cộng Martus nếu muốn, 

hoặc bảo đảm là dữ liệu của bạn KHÔNG BAO GIỜ xuất hiện trong công cụ tìm kiếm. 

Trong Martus, một viền đỏ xung quanh một phần của bản tin có nghĩa là thông tin đó là 

RIÊNG KÍN, có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong công cụ tìm kiếm Martus. 

Nếu viền màu xám, thì một khi được niêm và lưu lại trên máy chủ, thông tin trong phần đó 

sẽ là công cộng trên internet. Điều này bao gồm cả các tập tin đính kèm trong vùng đó - 

bất cứ đính kèm nào bên trong vùng xám/Công cộng sẽ hiện ra trong công cụ tìm kiếm 

Martus một khi bản tin được lưu trữ vào máy chủ. Trong mỗi bản tin, có phần có thể được 

chỉ định là Công cộng hoặc Riêng, và một phần khác LUÔN LUÔN là Riêng. Đa số người 

dùng Martus không muốn ấn định dữ liệu của họ là công cộng, nhưng có một số khác làm 

vậy. 
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Martus dùng cùng phương thức mã hóa mà các ngân hàng lớn, các trang web thương 

mãi dùng để bảo vệ dữ liệu của họ PGP là một tiêu chuẩn nguồn mở đã hiện hữu nhiều 

năm, và Martus dùng cùng phương pháp đó. 
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Martus mã hóa dữ liệu riêng trong bản tin bằng nhiều cách. Nó mã hóa DỮ LIỆU trong máy 

tính của bạn, trước khi được gửi đến máy chủ. Và nó mã hóa ngay cả đường kết nối, để kẻ 

nào rình mò sẽ không thấy được thông tin gì đang được gửi/nhận. 

 

Ngay cả trong trường hợp kẻ gian có thể giải mã đường kết nối (cực kỳ khó), họ chỉ thấy dữ 

liệu mã hóa đang được gửi/nhận đến/từ máy chủ. Và dữ liệu vẫn được giữ trong dạng mã 

hóa trên máy chủ để không ai, ngay cả Benetech hay quản lý của máy chủ, có thể xem 

được dữ liệu. 
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Đây chỉ là một thí dụ RẤT căn bản về mã hóa, nhằm minh họa Ý NIỆM mã hóa. ĐÂY 

KHÔNG PHẢI LÀ PHƯƠNG THỨC MÃ HÓA MÀ MARTUS SỬ DỤNG. Nếu dùng kiểu này 

thì mã hóa bị bẻ khóa ngay lập tức. Thay vào đó, Martus dùng một phương thức mã hóa 

rất, rất, cao cấp để biến đổi dữ liệu nguyên thủy sang dạng không đọc được và không giải 

mã được nếu không có chìa khóa giải. 

 



 

Đây là dữ liệu mã hóa của bạn trông như thế nào bên trong Martus. Dữ liệu mã hóa trong 

Martus chỉ có thể được giải mã và xem từ bên trong Martus và chỉ có tài khoản Martus nào 

tạo ra, hoặc ai khác mà bạn đã cho phép được xem. Nếu bạn tìm cách mở các tập tin mã 

hóa này trong máy tính bạn bên ngoài phần mềm Martus, bạn sẽ thấy như thế này. Thấy có 

dữ liệu gì đó, nhưng không đọc được. Trong trường hợp có ai khác xâm nhập vào máy chủ 

Martus, họ cũng thấy như thế: có dữ liệu gì đó, nhưng không đọc được. 
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Benetech cung cấp máy chủ miễn phí cho người dùng Martus. Hiện thời, không có giới 

hạn về lượng dữ liệu mà bạn sao lưu vào máy chủ, và các máy chủ “đồng bộ” với nhau 

nhiều lần trong ngày, do đó luôn có sao lưu của sao lưu của bạn. 



Martus 4.3 và phiên bản mới hơn có tùy chọn liên lạc với máy chủ Martus xuyên qua Tor. 

Tor là một công cụ nguồn mở miễn phí để cung cấp chức năng ẩn danh cho người dùng 

internet cũng như cách để vượt thoát kiểm duyệt. 

 

Trong hầu hết các trường hợp, khi gửi hay nhận thông tin qua internet, bạn thiết lập đường 

kết nối trực tiếp đến trang web hay máy chủ đang liên lạc. Lấy thí dụ, nếu bạn gửi email qua 

Gmail, thì rất dễ để cho những ai dọc theo tuyến đường liên lạc thấy được là bạn đang kết 

nối với Gmail.com và đối với Google đang quản lý máy chủ của họ, thấy được thông tin về 

máy tính của bạn, và nơi cư ngụ. Thay vào đó, Tor bảo vệ bạn bằng cách đưa đẩy thông tin 

của bạn qua một mạng lưới chuyển tiếp do các thiện nguyện viên điều hành khắp nơi trên 

thế giới và che dấu đường đi bằng mã hóa. 

 

Do đó, nó ngăn ngừa người khác theo dõi bạn để biết bạn thăm viếng trang mạng nào, và 

ngăn ngừa các trang bạn đến thăm biết được bạn từ đâu đến. Nếu bạn cần hay muốn che 

dấu đường kết nối đến máy chủ Martus, hay vượt thoát kiểm duyệt để kết nối vào máy chủ 

Martus, dùng Martus xuyên qua Tor có thể giúp bạn làm điều đó. Dùng Tor cũng làm việc 

gửi/nhận bản tin đến máy chủ chậm lại. 
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Bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu với những người dùng Martus khác. Khi gửi 

dữ liệu trong Martus, các tài khoản gửi và nhận được gọi là Liên Hệ. Chủ nhân 

của một tài khoản Martus có thể cấu hình bao nhiêu tài khoản Liên Hệ đều 

được. 
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Dữ liệu được chia sẻ với những người dùng khác qua máy chủ. Dữ liệu được mã hóa trên 

máy tính của bạn, dữ liệu mã hóa được gửi đến máy chủ, những người mà bạn tin tưởng 

và được phép sẽ tải xuống dữ liệu mã hóa đó, và giải mã trên máy tính của họ. Trong suốt 

tiến trình này dữ liệu không bao giờ được chuyển tải môt cách bạch văn. 



Mã hóa từ Đầu-đến-cuối có nghĩa là dữ kiện của bạn được mã hóa ngay trên máy tính của bạn và chỉ có dữ 

liệu mã hóa được gửi qua Internet. Dữ liệu mã hóa sau đó được người nhận tải xuống và giải mã trên máy tính 

của họ trở lại thành văn bản thường để đọc. Trong suốt dọc đường chuyển tải từ máy gửi đến máy nhận dữ 

liệu không bao giờ trong dạng bạch văn. 

 

Martus thực hiện việc này tự động và đơn giản. Mã hóa từ đầu-đến-cuối đòi hỏi chìa khóa giải mã không được 

lưu trữ trên máy chủ trung gian. Điều này có  nghĩa là nếu có người không được phép, dù là quản lý máy chủ 

được hối lộ hay bị cưỡng bách, hoặc một người dùng hay tin tặc xâm nhập vào máy chủ, họ cũng không thể 

giải mã dữ liệu. 

 

Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể truy cập vào tài khoản Martus để xem dữ liệu qua cổng mạng, vì nó 

đòi hỏi chìa khóa của bạn được lưu trữ trên máy chủ nơi giữ dữ liệu của bạn. Yếu tố này giảm mức độ an toàn 

của dữ liệu của bạn xuống rất nhiều. 

 

Đó cũng là lý do một số công ty có thể cung cấp dữ liệu hay email của người dùng khi giới chức trách yêu cầu. 

Trong những trường hợp đó, ngay cả khi dữ liệu được mã hóa trên máy chủ, họ cũng nắm giữ chìa khóa, 

khiến cho việc mã hóa vô hiệu đối với trát tòa. Nhưng Benetech không thể cung cấp dữ liệu bạch văn bởi vì 

Benetech không có giữ chìa khóa giải mã và cũng không muốn. 

 

Trang này cho thấy là nếu KHÔNG CÓ mã hóa đầu-đến-cuối, những người “ở giữa” có thể đọc được dữ liệu 

gửi ra (hoặc dữ liệu có thể được đọc nếu máy tính của bạn bị đánh cắp/tịch thâu, vì dữ liệu không được mã 

hóa). 
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VỚI mã hóa đầu-đến-cuối, những người “ở giữa” không thể đọc được gì cả (và cũng không 

thể đọc được những gì trên máy tính ở hai đầu bởi vì tập tin được mã hóa)… 
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Bạn có thể chọn tùy ý cách chia sẻ thông tin với các tài khoản khác. Không có cách sắp 

xếp trước của hệ thống Martus. Cá nhân, tổ chức, và nhóm phải nên suy tính về luồng 

trao đổi thông tin hoặc ước muốn luồng trao đổi thông tin như thế nào, và huấn luyện viên 

hỗ trợ người dùng để cấu hình tài khoản Martus thích hợp với luồn trao đổi thông tin. Sau 

đây là một số cách các tài khoản Martus được cấu hình để gửi và/hoặc nhận dữ liệu từ 

người khác. Mỗi tài khoản Martus (dầu là trên máy tính, điện thoại, hay máy tính bản) mà 

nhận dữ liệu hay gửi dữ liệu từ tài khoản của bạn được gọi là một “Liên Hệ”. 
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Tài khoản Martus trên máy tính có thể vừa gửi dữ liệu đến và nhận dữ liệu từ một Liên Hệ 

khác. (Tài khoản Martus Di Động trên điện thoại hay máy tính bản chỉ có thể gửi dữ liệu đến 

một Liên Hệ, nhưng không thể nhận dữ liệu.) 
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Cấu trúc bên trên có vẻ phức tạp, nhưng đây chỉ là một luồng trao đổi thông tin khá tiêu 

biểu. Nhiều văn phòng bên ngoài báo cáo về cho người quản lý vùng, và người này chia sẻ 

với Giám Đốc Điều Hành, hay tương tự. Martus linh động với việc chia sẻ dữ liệu và có thể 

thiết lập để trùng hợp với luồng trao đổi thông tin của tổ chức bạn. 
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Bạn có thể thấy nhiều thể loại ô nơi đây, kể cả ô thả xuống, đánh dấu, lưới (bảng) và 

khoảng thời gian. 
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Có một số lợi ích khi tùy biến, bao gồm việc giảm thiểu lỗi đánh máy (ảnh hưởng đến việc 

tìm kiếm và báo cáo), và tiêu chuẩn hóa dữ liệu xuyên qua nhiều tài khoản. 
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Martus có chức năng tìm kiếm mạnh mẻ, kể cả việc dùng nhiều điều kiện tìm, lưu giữ tìm 

kiếm, tìm trong một ô (hay nhiều ô), hoặc tìm trong tất cả các ô. 



You can select which fields and order of appearance; filter bulletins by search criteria; 

choose to print full bulletin information, summary counts, or both; select public data, private 

data, or both. 

Bạn có thể chọn ô nào và thứ tự xuất hiện; chọn bản tin theo điều kiện tìm; chọn in toàn bộ 

thông tin trong bản tin, tổng số tóm lược, hay cả hai; chọn dữ liệu công cộng, riêng kín, hay 

cả hai. 
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Biểu đồ Thanh và biểu đồ Tròn tóm lược bất cứ ô nào bạn chọn, và chỉ những ô nào trùng 

hợp với điều kiện tìm kiếm bạn đưa ra. 
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Martus Di Động cho Android tạo điều kiện sử dụng Martus một cách kín đáo - tức là bạn 

có thể chụp hình bằng điện thoại (hay thiết bị di động) và nhanh chóng lưu giữ nó lại an 

toàn để có thể truy cập lại sau đó; đặc biệt hữu dụng khi bạn ở một nơi mà điện thoại có 

thể bị tịch thâu. 

 

“Chỉ ghi chép” có nghĩa là bạn có thể gửi bản tin đến máy chủ, để lấy lại xem sau đó bởi 

bạn hay một người dùng khác trong trình Martus trong máy tính bạn, nhưng bạn không 

thể xem bản tin mà bạn tạo ra trên điện thoại. Giải thích về kỹ thuật, điều này như thế vì 

một phần chìa khóa để mã hóa dữ liệu (gọi là chìa khóa công) được lưu trên điện thoại, 

nhưng phần chìa khóa để giải mã (hay đọc) dữ liệu đó (gọi là chìa khóa riêng) nằm trong 

tài khoản Liên Hệ trên máy tính để bàn liên đới với tài khoản di động. 

 

Bạn có thể “gửi đến Martus” dùng chức năng “chia sẻ” tiêu chuẩn với các ứng dụng khác 

có khả năng soạn tập tin (thí dụ như Gallery cho hình/viđêo) 

 

Dữ liệu được mã hóa trên điện thoại và trong lúc chuyển tải đến máy chủ, sau đó dữ liệu 

của bản tin được xóa khỏi điện thoại (các tập tin đính kèm nguyên thủy, thí dụ như hình 

ảnh trong Gallery, không được Martus xóa tự động nhưng bạn có thể xóa chúng sau khi 

đã gửi đến Martus). 
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Tor có thể giúp bạn ở những nơi bị tường lửa, và tạo khó khăn cho những ai muốn theo 

dõi các hoạt động mạng của bạn. 

 

Cũng như trình Martus trên máy tính, Martus Di Động chấp nhận, mã hóa, và gửi đi bất 

cứ loại tập tin nào – hình ảnh, viđeo, ghi chú âm thanh, văn bản, v.v… 
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Hình này được gửi đi an toàn đến máy chủ Martus dùng đặc điểm “Chia sẻ” hoặ “Gửi 

đến” từ bên trong ứng dụng Gallery. 
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Tails (The Amnesic Incognito Live System (hệ thống live dấu tung tích và quên hết) là một 

hệ điều hành lưu động có thể cài đặt vào thẻ USB, đĩa DVD hay thẻ SD và khởi động từ 

hầu hết các máy tính. Nó gia tăng thêm độ an ninh bằng cách bảo đảm hệ tập tin nền 

tảng không thể bị sửa đổi, chuyển mọi giao thông mạng đi qua mạng Tor, chi ghi chép 

trong RAM (và xóa RAM khi tắt máy), và dùng phần mềm mã hóa tối tân. Tails hoàn toàn 

miễn phí và là nguồn mở, và khi dùng Tails trên thẻ USB hay SD, người dùng có thể cài 

đặt và chạy Martus.. 

 

Tails không nhất thiết cần cho tất cả người dùng Martus, nhưng nó có thể cung ứng độ an 

ninh cao nhất cho những ai cần. 
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Martus có 12 ngôn ngữ (Anh, Tây Ban Nha, Nga, Á-rập, Miến Điện, Farsi, tiếng Việt, Thái, 

Pháp, Khờ-me, Nepali, Armenian) với các ngôn ngữ khác đang được chuyển ngữ (thí dụ 

như tiếng Hoa). 

 

Bản đồ bên trên cho thấy một số nơi mà người dùng Martus sinh sống và làm việc… 
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Một trong những người sử dụng Martus và cộng tác viên lâu năm của Benetech là Mạng 

Lưới Tài Liệu Nhân Quyền - Miến Điện, một mạng lưới của mười mấy tổ chức cùng cộng 

tác sử dụng Martus để cung cấp những trường hợp vi phạm nhân quyền tại Miến Điện. 
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Một thí dụ khác của một cộng tác viên lâu năm là Văn Khố Cảnh Sát Quốc Gia 

Guatemala, đã trình bày bên trên, đã dùng Martus từ năm 2006. 
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Một số công cụ khác mà người dùng Martus có thể muốn dùng để bảo vệ dữ liệu và thông 

tin: 

•PGP để mã hóa email 

•Pidgin (Windows/Linux) hoặc Adium (Mac) để mã  hóa chat 

•Jitsi để mã hóa VoIP (nói chuyện qua mạng) 

•Tor để ẩn danh và bảo vệ riêng tư trên mạng. Benetech đã tích hợp Tor vào Martus (cả 

trong phiên bản di động và để bàn) 

•Cho mã hóa toàn bộ ổ đĩa cứng, xin xem phần đề nghị "Disk Encryption" (Mã Hóa Đĩa) 

trong https://prism-break.org. 

https://prism-break.org/
https://prism-break.org/
https://prism-break.org/
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