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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 này 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. 

 

Chức Năng của Martus Di Động 

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. 

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 (gallery) mặc định hoặc ứng dụng 

phát nhạc/video. 

https://www.torproject.org/
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Ứng dụng Martus có thể được cho vào trang nhà của điện thoại hoặc tìm 

trong trang ứng dụng của điện thoại. 

 

Sau khi thiết lập tài khoản Martus di động (bao gồm việc thiết lập 

đường nối kết vào một máy chủ Martus và một tài khoản Martus Để 

Bàn để thu nhận - một Liên Hệ), bạn phải đăng nhập với mật khẩu mỗi 

lần khởi động ứng dụng Martus. 
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Trang chính của ứng dụng Martus cho phép bạn tạo ra bản tin, chọn 

dùng Tor, và cấu hình một số tùy chọn.  

 

 

https://www.torproject.org/
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Bạn có thể điền vào văn bản cũng như đính kèm bất cứ tập tin nào 

trong điện thoại.   
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Văn bản và tập tin đính kèm trong bản tin Martus được mã hóa trước 

khi gửi đến máy chủ Martus.   
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Cách khác, bạn có thể “Gửi đến Martus” trực tiếp từ hầu hết các ứng 

dụng khác trong điện thoại. 

Dưới đây là một thí dụ gửi hình đến Martus từ ứng dụng Gallery (tập 

hình). 

 


