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Giới thiệu Martus Di Động
Martus Di Động là một ứng dụng an toàn về tài liệu dùng trên các thiết bị Android,
được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật Martus của công ty Benetech. Martus Di Động
giúp người sử dụng khắp nơi trên thế giới thu thập và sắp xếp thông tin về vi phạm
nhân quyền.
Ứng dụng Martus Di Động cho phép người dùng gửi các dữ liệu quan trọng từ hiện
trường —văn bản, hình, âm thanh, phim — về đến máy chủ an toàn của mạng lưới
Martus. Dữ kiện được mã hóa tự động ngay trên điện thoại hay thiết bị di động, và
ngay khi gửi đến máy chủ, do đó dữ kiện được bảo vệ trong trường hợp thiết bị di
động bị mất, bị đánh cắp hay bị tịch thâu. Người sử dụng — hoặc một người nào
khác được chỉ định — có thể lấy lại dữ kiện sau đó, và có thể tìm kiếm, phân tích và
làm bản tường trình về thông tin qua phần mềm Martus Để Bàn trên máy vi tính.

Các Chức Năng Chính của Martus Di Động
Tạo Bản Tin
Người sử dụng thiết bị di động có thể soạn các bản tin có phần Tựa Đề và Tóm Lược
và có tập tin đính kèm của bất cứ dạng nào (hình, văn bản, âm thanh, phim). Bản tin
được mã hóa và gửi đến máy chủ Martus (có thể tùy chọn dùng Tor), rồi sau đó
được truy cập lại bằng một tài khoản Martus Để Bàn để có thể tiếp tục biên soạn, làm
báo cáo, chia sẻ với người khác.

Gửi Tập Tin từ các Ứng Dụng Khác
Người dùng có thể chọn biểu tượng "Martus" để gửi một tập tin đến Martus (dưới
hình thức đính kèm của bản tin) xuyên qua tùy chọn "Send To" (gửi đến) hoặc
"Share" (chia sẻ) trong các ứng dụng bên thứ ba. Lấy thí dụ, người dùng có thể chụp
hình, quay phim hoặc thâu thanh rồi gửi tập tin truyền thông đến Martus từ bên
trong tập hình (Thư viện) mặc định hoặc ứng dụng phát nhạc/video.
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Cài Đặt
Yêu Cầu Hệ Thống cho Martus Di Động





Thiết bị Android (điện thoại hay máy tính bảng) phiên bản 2.3.4
(Gingerbread) hay mới hơn (đề nghị Jellybean phiên bản 4.2 hay mới hơn)
Nếu muốn lấy lại các bản tin của bạn gửi đi từ Martus Di Động, bạn phải cài
đặt phần mềm Martus Để Bàn (tải từ đây). Xem phần “Thiết Đặt Tài Khoản
Martus Để Bàn” để biết thêm chi tiết.
Nếu có ai khác sẽ đón nhận các bản tin bạn gửi từ Martus Di Động, họ phải
cung cấp cho bạn Mã Số Truy Cập của tài khoản Martus Để Bàn của họ và dữ
kiện máy chủ.

Thiết Đặt Tài Khoản Martus Để Bàn
Bất cứ ai muốn lấy lại các bản tin Martus Di Động đem vào tài khoản Martus Để Bàn
(bạn hay ai khác) thì phải làm các bước sau đây.
1. Tạo một tài khoản Martus Để Bàn để dùng truy lấy lại các bản tin gửi đi từ
Martus Di Động. Xin xem tiết mục 2e (“Thiết lập tài khoản”) trong Cẩm Nang
Sử Dụng Martus để được trợ giúp (có nơi đây)
2. Cấu hình một máy chủ trong tài khoản Martus Để Bàn. Nếu chưa thiết lập
máy chủ khi tạo tài khoản của bạn, xin xem tiết mục 2g (“Thiết lập kết nối vào
máy chủ") trong Cẩm Nang Sử Dụng Martus để được trợ giúp (có nơi đây).
Nếu bạn cần chi tiết nối kết vào máy chủ, xin email đến martus@benetech.org
3. Ghi chép lại Mã Số Truy Cập của tài khoản Martus Để Bàn để thêm tài khoản
này như một Liên Hệ từ máy chủ. Nếu bạn không thể kết nối vào máy chủ,
bạn có thể xuất ra tập tin dữ liệu công cộng (*.mpi) của tài khoản Martus Để
Bàn và đem qua điện thoại hay thiết bị di động (hoặc được đưa cho bạn để
đem vào thiết bị di động). Xin xem phần “Chia sẻ thông tin tài khoản của bạn
với một tài khoản Martus khác” trong tiết mục 9f (“Chia sẻ dữ liệu riêng của
bạn với nhân sự Liên Hệ”) trong Cẩm Nang Sử Dụng Martus để được trợ giúp
(có nơi đây).
Ghi chú: Nếu thiết bị Android của bạn dùng thẻ SD, tốt nhất là chuyển Tập Tin
Tài Khoản Công này vào thẻ SD và cắm thẻ SD đó vào thiết bị. Một cách khác
bạn có thể email tập tin này đến một địa chỉ email truy cập được trong thiết
bị Android để từ đó tải tập tin đính kèm đó xuống.
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Thiết đặt Martus Di Động
1. Tải ứng dụng Martus Di Động từ Google Play Store xuống thiết bị Android của
bạn. Nếu không truy cập được vào Google Play Store, xin email đến
martus@benetech.org để biết những cách khác lấy ứng dụng Martus Di Động.
2. Cài đặt ứng dụng này, nó sẽ đòi hỏi bạn chấp nhận Tuyên bố Chuẩn về Quyền
Riêng tư Android. Ứng dụng Martus Di Động sẽ có quyền truy cập vào mạng
(để gửi bản tin đến máy chủ) và truy cập vào nơi lưu trữ (để lưu tài khoản và
các bản tin mã hóa)
3. Ứng dụng Martus có thể được cho vào trang nhà hay tìm trong trang ứng
dụng của thiết bị di động.
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4. Mở ứng dụng Martus lên
5. Tạo ra một mật khẩu mới để dùng cho ứng dụng Martus Di Động mà thôi. Vì
lý do an ninh, mật khẩu này nên khác với các mật khẩu tài khoản Martus Để
Bàn khác. Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trở lên.
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6. Bạn có chọn lựa để bật mở Tor lên trước khi thiết đặt đường nối kết vào một
máy chủ Martus. Để có thêm chi tiết về Tor, xem phần “An Ninh Phụ Trội”
dưới đây.
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7. Chọn một máy chủ.
 Dùng máy chủ mặc định kết nối bạn vào một máy chủ sao lưu Martus mặc
định mà không cần phải tự tay điền vào bất cứ thông tin nào.
 Thiết đặt cao cấp cho máy chủ cho phép bạn kết nối vào một máy chủ qua
cách tự tay điền vào địa chỉ IP, mã số công và từ kỳ diệu của máy chủ.
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8. Thêm một tài khoản Liên Hệ để bạn gửi dữ liệu bản tin Martus Di Động vào đó.
Liên Hệ này có thể chính là tài khoản Martus Để Bàn của bạn.
 Để thêm một Liên Hệ vào tài khoản của bạn dùng Mã Số Truy Cập, chọn
Thêm Liên Hệ từ Máy Chủ. Điền vào Mã Số Truy Cập của Liên Hệ và chọn
lần nữa Thêm Liên Hệ từ Máy Chủ.
Phối kiểm Liên Hệ bằng cách duyệt lại Mã Số Công liên đới với Mã Số Truy
Cập của Liên Hệ rồi chọn Có.
 Để thêm một Liên Hệ từ Tập Tin Dữ Liệu Công Cộng (*.mpi) của Martus Để
Bàn, chọn Nhập Liên Hệ từ Tập Tin. Bấm vào Chọn tập tin (.mpi) tài
khoản Martus Để Bàn và chọn tập tin .mpi đã được xuất ra dùng một
trình quản lý tập tin bạn thường dùng. Trình quản lý tập tin có sẵn trong
ứng dụng chỉ có thể nhìn thấy nội dung của thẻ SD.
Điền vào Mã Số Công của tài khoản Martus Để Bàn rồi bấm OK.
Xin xem phần “Thêm và Phối Kiểm Liên Hệ” trong tiết mục 9f (“Chia sẻ dữ liệu riêng
của bạn với nhân sự Liên Hệ”) của Cẩm Nang Sử Dụng (có nơi đây)

Xin xem lại để bảo đảm là bạn đã điền vào đúng thông tin của tài khoản Liên
Hệ, vì nếu dùng không đúng thông tin tài khoản thì có thể người khác thay vì
người mà bạn chỉ định sẽ nhận dữ liệu mà thiết bị này gửi ra.
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Thiết Đặt Tùy Chọn
Trong trang Thiết Đặt của menu, bạn có thêm một số tùy chọn:
1. Thời gian chờ: chọn thời gian chờ đợi bao lâu trước khi ứng dụng sẽ đòi hỏi
bạn đăng nhập lại / điền lại mật khẩu. Để an toàn hơn, chọn trị số nhỏ hơn.
2. Tác giả: Chọn tên tác giả cho bản tin.
3. Ngôn ngữ bản tin: Chọn ngôn ngữ văn bản bạn sẽ soạn thảo cho bản tin
(dùng để tìm kiếm/báo cáo/biểu đồ trong phần mềm Martus Để Bàn).
4. Chỉ dùng Wi-Fi: với chọn lựa này được bật mở lên, bản tin sẽ không được gửi
đi cho đến khi bạn ở một địa điểm có Wi-Fi, do đó bạn sẽ không gửi bản tin
qua mạng điện thoại di động. Nếu chọn lựa này tắt, bản tin sẽ được gửi đi qua
Wi-Fi hoặc qua mạng điện thoại di động.
5. Cập Nhật Liên Hệ: Đổi tài khoản Liên Hệ của Martus Để bàn mà bạn sẽ gửi
bản tin đến.
6. Chọn Máy Chủ: cho phép bạn gửi bản tin đến một máy chủ Martus khác.
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Sử Dụng Martus Di Động
Gửi Bản tin từ bên trong ứng dụng Martus Di Động
1. Mở ứng dụng Martus Di Động. Một bản tin trống sẽ hiển thị ra ngay.
2. Điền vào Tựa Đề và Tóm Lược (tùy ý). Nếu thiết bị có biểu tượng thâu tiếng
nói trên bàn phím, bạn có thể đọc văn bản muốn điền vào.
Những phần khác có thể thêm vào khi bản tin được lấy về lại trong tài khoản
Martus Để Bàn.

3. Chọn biểu tượng kẹp giấy (
) để đính kèm một hay nhiều tập tin. Nếu đính
kèm trật tập tin, bạn nhấn và giữ vào tập tin đó để bật ra tùy chọn “Xóa”.
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4. Bấm nút Gửi để gửi tập tin đến máy chủ. Văn bản và tập tin đính kèm trong
bản tin Martus được mã hóa và nén lại trước khi gửi đến máy chủ, và một khi
việc gửi đến máy chủ hoàn tất tốt đẹp, bản tin nén được xóa khỏi điện thoại
(hay thiết bị di động).
Lưu ý: Bản đính kèm gốc (thí dụ như hình trong tập hình Thư viện) không
được xóa bởi Martus, do đó nếu bạn lo lắng là có ai đó xem (vì thiết bị bị
mất/đánh cắp chẳng hạn), xin hãy xóa chúng ra khỏi thiết bị ngay sau khi
được báo là bản tin gửi đi tốt đẹp. Bạn có thể phải phòng ngừa đến việc các
tập tin bị xóa rồi có thể được phục hồi bởi kẻ gian chuyên nghiệp.
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Tiến triễn của việc chuyển tải an toàn sẽ hiện trên màn ảnh và trên thanh thông báo
ở phía trên màn ảnh.
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Khi bản tin được gửi đến máy chủ Martus tốt đẹp, bạn sẽ thấy tin nhắn “Bản tin gửi
xong!” trên màn ảnh và biểu tượng mũi tên chĩa lên trong thanh thông báo ở phía
trên màn ảnh.

5. Bạn có thể gửi thêm các bản tin khác (ngay khi bản tin trước còn đang được
gửi đi), hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng Martus.
6. Nếu không gửi bản tin đi được vì có vấn đề nối mạng, bạn có thể thử gửi lại
sau đó qua nút menu của điện thoại hoặc biểu tượng menu (nó trông như thế
này trong nhiều điện thoại: ) rồi chọn Quản Trị Bản Tin > Gửi Lại các Bản
Tin Chưa Gửi. Martus sẽ lưu lại bản tin đã được nén và mã hóa để bạn gửi lại
khi ở địa điểm nối mạng được. Nếu nhận được tin nhắn là Martus không gửi
bản tin đi được, bạn có thể thử xem lại trong phần thiết đặt coi có chọn Chỉ
Dùng Wi-Fi hay không, và tắt tùy chọn đó để có thể qua mạng điện thoại
di động mà gửi bản tin Martus ngay lập tức.
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Gửi tập tin đến Martus từ các ứng dụng khác
Một cách khác, bạn có thể “Gửi đến Martus” trực tiếp từ hầu hết các ứng dụng khác
trong thiết bị di động, qua tùy chọn “Chia sẻ” (giống như thế này trong các thiết bị di
động
)
Dưới đây là một thí dụ gửi hình đến Martus từ tập hình Thư viện.
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An Ninh Phụ Trội
Để tăng cường độ an toàn, bật mở tùy chọn Tor trong màn hình bản tin mới. Điều
này sẽ tạo khó khăn cho ai muốn theo dõi tuyến đường đến máy chủ Martus, và có
thể giúp bạn nối kết đến máy chủ Martus nếu bị tường lửa, mặc dầu việc chuyển tải
bản tin sẽ chậm hơn. Khi chọn chức năng này, ứng dụng sẽ nhắc bạn cài đặt, rồi khởi
động ứng dụng Tor Orbot nếu bạn chưa từng làm thế.
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Chờ đến khi vòng tròn Orbot đổi qua màu xanh rồi nhấn nút Lùi để quay trở lại
Martus Di Động.
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Các Tùy Chọn Khác
Để xem các tùy chọn khác, nhấn nút menu hoặc chạm vào biểu tượng menu (trông
như thế này trong các điện thoại:

).

1. Quản Trị Tài Khoản của Tôi
a. Xem Mã Số Truy Cập: cho phép bạn xem Mã Số Truy Cập của tài
khoản bạn. Tài khoản Martus Để Bàn dùng mã số này để thêm và “phối
kiểm” bạn như là một Liên Hệ tin cẩn từ máy chủ.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

b. Xóa Tài Khoản của Tôi: xóa các tập tin của tài khoản bạn luôn cả các
bản tin chưa gửi ra khỏi thiết bị di động. Sau thao tác này, bạn phải tạo
tài khoản mới trên thiết bị để chạy Martus Di Động.
c. Xem Mã Số Công: cho phép xem mã số công để nhận diện tài khoản
Martus Di Động của bạn cho mục tiêu phối kiểm hoặc chẩn đoán.
d. Email Số Tài Khoản Công: Gửi tập tin thông tin tài khoản của bạn
(mang tên mặc định “Mobile_Public_Account_ID.mpi”) dưới dạng đính
kèm trong email.
e. Gửi Số Tài Khoản Công trong Bản Tin: Gửi tập tin thông tin tài
khoản của bạn (mang tên mặc định “Mobile_Public_Account_ID.mpi”)
dưới dạng đính kèm trong bản tin.
f. Xuất ra Số Tài Khoản Công: Tập tin thông tin tài khoản của bạn
(mang tên mặc định “Mobile_Public_Account_ID.mpi”) sẽ được lưu lại
trong một nơi riêng biệt trong thiết bị di động.
Ghi chú: Nếu tài khoản Martus Để Bàn không thể kết nối vào máy chủ,
các tùy chọn c đến f bên trên sẽ để cho tài khoản đó thêm và “phối
kiểm” bạn như là một Liên Hệ tín cẩn mà không cần đến Mã Số Truy
Cập. Xem mục “Tải xuống Bản tin Di Động” dưới đây để biết thêm chi
tiết về việc này.
Thiết đặt
Xem mục “Thiết Đặt Tùy Chọn” để biết tổng quát về các thiết đặt của
Martus Di Động.
Quản Trị Bản Tin
a. Gửi lại các Bản Tin Chưa Gửi: Nếu bạn gửi bản tin đi trong lúc điện
thoại không nối mạng, Martus sẽ lưu lại bản tin đã được nén và mã
hóa để bạn gửi lại khi ở địa điểm nối mạng được. Nếu nhận được tin
nhắn là Martus không gửi bản tin đi được, bạn có thể thử xem lại trong
phần thiết đặt coi có chọn Chỉ dùng Wi-Fi hay không, và tắt tùy chọn
đó để có thể qua mạng điện thoại di động mà gửi bản tin Martus ngay
lập tức.
Trợ Giúp
a. Nối kết vào Tài Liệu Trợ Giúp: Cung cấp đường dẫn vào trang web
Martus chứa đựng Cẩm Nang Tham Khảo này cũng như các tài liệu
khác về Martus Di Động cho Android.
b. Liên lạc chúng tôi: Cung cấp đường dẫn đến địa chỉ email
martus@benetech.org trực tiếp từ điện thoại hay thiết bị di động.
c. Tìm hiểu về Tor: Tổng quát về Tor cũng như cung cấp đường dẫn đến
trang web của đề án Tor.
Xem Phiên bản: Cho xem phiên bản của phần mềm Martus Di Động cho
Android đang chạy trên điện thoại hay thiết bị di động của bạn.
Kiểm Máy Chủ: để kiểm lại xem máy chủ Martus bạn thiết lập trước đó có
sẵn sàng và trực tuyến không.
Đăng xuất: Vất bỏ dữ liệu trong bản tin hiện thời và đăng xuất ra khỏi ứng
dụng Martus.
Hủy Bỏ: Vất bỏ dữ liệu trong bản tin hiện thời và mở một bản tin mới trống.
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Tải xuống Bản tin Di Động
Bất cứ ai muốn truy lấy các bản tin Martus Di Động vào tài khoản Martus Để Bàn
(bạn hay ai khác) nên làm các bước sau đây.
1. Đăng nhập vào tài khoản Martus Để Bàn. Các Bản tin Martus Di Động đã được
gửi đến máy chủ dưới dạng (riêng tư) “Bản tin nháp của Liên Hệ” cho tài
khoản Martus Để Bàn (tức là tài khoản Để Bàn đóng vai tài khoản “Liên Hệ”
cho các bản tin Martus Di Động)
2. Nếu muốn, bạn có thể “phối kiểm” tài khoản Martus Di Động trước khi lấy các
bản tin về. Xin xem phần “Thêm và Phối Kiểm Liên Hệ” trong tiết mục 9f
(“Chia sẻ bản tin với Liên Hệ của bạn”) của Cẩm Nang Sử Dụng Martus (có nơi
đây).
3. Lấy về các bản tin của Liên Hệ trong tài khoản Martus Để Bàn. Xem tiết mục
6i (“Lấy về các bản tin của các Liên Hệ”) trong Cẩm Nang Sử Dụng Martus (có
nơi đây)
4. Nếu muốn, các bản tin Martus Di Động lấy về có thể được sửa đổi (thêm các
phần khác, văn bản, đính kèm) rồi lưu lại như là bản tin nháp hay bản tin
niêm kín của tài khoản Để Bàn. Xin xem Cẩm Nang Sử Dụng Martus (có nơi
đây) để được trợ giúp về việc đặc chế và sửa đổi bản tin.
5. Bản tin Martus Di Động sẽ được tính vào trong các tìm kiếm, báo cáo, biểu đồ
của các bản tin trong tài khoản Để Bàn.
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