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Theo báo cáo của Bộ 
TT&TT, thị trường viễn 

thông Việt Nam tiếp tục 
có sự tăng trưởng mạnh 

mẽ, trong đó doanh 
thu dịch vụ viễn thông 
ước tính năm 2017 đạt 
353.000 tỷ đồng, tăng 

6,8% so với năm 2016, 
tổng nộp ngân sách ước 

tính 23.000 tỷ đồng.

Với những chính sách 
mở cửa thị trường, 
tạo điều kiện tối đa 

cho các doanh nghiệp phát 
triển, trong những năm 
qua, thị trường viễn thông 
đặc biệt là thị trường viễn 
thông di động tiếp tục có 
sự tăng trưởng mạnh mẽ, 
góp phần quan trọng vào sự 
phát triển của ngành Viễn 
thông nói riêng và của nền 
kinh tế nói chung.

Theo Báo cáo tổng kết 
của của Bộ TT&TT, Việt 
Nam được đánh giá là một 
trong những nước có mật 
độ thuê bao viễn thông cao 
trên thế giới, nhất là thuê 
bao di động. Tỷ lệ thuê bao 
di động đạt khoảng 116 thuê 
bao/100 dân, phủ sóng di 
động đạt 95% diện tích 
cả nước. Tỷ lệ thuê bao 
Internet băng rộng cố định 
đạt 11,90 thuê bao/100 dân; 

Tỷ lệ thuê bao băng rộng di 
động đạt 52,8 thuê bao/100 
dân; Tỷ lệ người sử dụng 
Internet là 54,19 % dân số.

Tính đến nay, có 77 
doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông và 52 
doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ Internet đang 
hoạt động. Tính đến tháng 
11/2017, đã có 180 giấy phép 
viễn thông được cấp cho 
các doanh nghiệp. Tổng 
số trạm BTS/Node B trên 
toàn quốc (ước tính hết 
năm 2017) là 227.250 trạm; 
Tổng băng thông kết nối 
Internet quốc tế đang sử 
dụng (ước tính năm 2017) 
là 5.370.096 Mbps. Đến 
nay, 32.602 giấy phép tần số 
đã được cấp, nộp ngân sách 
nhà nước 278,4 tỷ đồng số 
phí, lệ phí thu được theo 
quy định của Nhà nước.

Năm 2017, các doanh 
nghiệp viễn thông đã triển 
khai cung cấp dịch vụ 
viễn thông 4G; xây dựng 
phương án trao đổi dung 
lượng cáp quang biển 
trong trường hợp có sự cố 
đứt cáp để đảm bảo dung 
lượng kết nối đi quốc tế 
của Việt Nam; đảm bảo 
thực hiện quản lý chất 
lượng dịch vụ cung cấp.

Tuy tốc độ tăng trưởng 
mạnh và tỷ lệ thuê bao di 
động cao nhưng theo đánh 
giá của Bộ TT&TT, phần 
lớn các thuê bao di động 
hiện nay là thuê bao trả 
trước, trong đó số thuê bao 
di động trả trước có thông 
tin không chính xác chiếm 
một tỉ lệ lớn; cùng với đó 
là tình trạng SIM kích hoạt 
sẵn, thông tin thuê bao 
không đúng, SIM rác vẫn 
còn tồn tại phổ biến.

Chính vì vậy, trong năm 
2017, Bộ đã chủ động đề 
xuất, triển khai nhiều các 
giải pháp, biện pháp để tăng 
cường vai trò quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực viễn 
thông, Internet, tần số vô 
tuyến điện.

Điển hình là Nghị định 
số 49/2017/NĐ-CP được 
ban hành ngày 24/4/2017 
đã từng bước khắc phục 
các kẽ hở pháp lý, tăng tính 
hiệu quả và khả thi trong 
công tác quản lý thông tin 
thuê bao góp phần thúc đẩy 
thị trường viễn thông Việt 
Nam phát triển mạnh và 
bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT 
cũng đã ban hành quy 
định về việc chuyển mạng 
viễn thông di động mặt 
đất giữ nguyên số thuê 
bao, hoàn thành thiết lập 
và thử nghiệm hệ thống 

TIÊU ĐIỂM >>

Thị trường viễn thông năm 2017 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
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kỹ thuật cung cấp dịch vụ. 
Thực hiện quản lý chặt chẽ 
giá cước, chương trình 
khuyến mại của các dịch 
vụ viễn thông theo quy 
định, đổi mới phương 
thức quản lý giá cước 
một số dịch vụ phù hợp 
với tình hình thị trường, 
thông lệ quốc tế (như giá 
cước chuyển vùng quốc 
tế).

Bộ TT&TT cũng đã 
tăng cường công tác quản 
lý thuê bao di động trả 
trước, chất lượng dịch vụ 
và hạ tầng viễn thông thụ 
động tại địa phương. Tiếp 
tục triển khai có hiệu quả 
công tác thu hồi SIM kích 
hoạt sẵn trên các kênh 
phân phối.Bộ TT&TT đã 
yêu cầu các doanh nghiệp 
viễn thông di động cam 
kết phối hợp, tăng cường 
ngăn chặn tin nhắn rác.

“Năm 2017 ghi nhận 
các bước tiến rõ rệt trong 
việc giải quyết vấn nạn SIM 
rác, tin nhắn rác đã diễn ra 
trong rất nhiều năm vừa 
qua. Đến thời điểm hiện 
nay, đã có trên 24 triệu SIM 
kích hoạt sẵn đã bị xử lý, 
hơn 300 triệu tin nhắn rác 
đã được các nhà mạng tiến 
hành ngăn chặn. Điều này 
đã thể hiện một nỗ lực rất 
lớn không chỉ của các đơn 
vị quản lý nhà nước mà nó 
còn thể hiện sự quyết tâm, 

cùng phối hợp để ngăn 
chặn tình trạng này của các 
nhà mạng viễn thông di 
động”, Bộ Trưởng Trương 
Minh Tuấn nhận định.

Hơn nữa, công tác thanh 
tra chuyên ngành cũng 
được thực hiện thường 
xuyên tập trung vào quản 
lý giá cước, khuyến mại và 
việc sử dụng kho số viễn 
thông của các doanh nghiệp 
viễn thông. Bộ TT&TT đã 
đẩy mạnh công tác đo kiểm 
chất lượng dịch vụ nhằm 

đảm bảo người dân được 
sử dụng dịch vụ có chất 
lượng tương xứng với mức 
giá cước mà các doanh 
nghiệp công bố.

Do đó, năm 2018, Bộ 
TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo 
phát triển thị trường viễn 
thông cạnh tranh lành 
mạnh, bền vững; đảm bảo 
thông tin liên lạc thông 
suốt; Tăng cường quản lý 
hiệu quả thuê bao di động 
trả trước, giá cước viễn 
thông và dịch vụ trên mạng 
Internet di động; hạn chế 
SIM rác, tin nhắn rác; Tăng 
tốc triển khai giai đoạn 3 Đề 
án số hóa truyền dẫn, phát 
sóng truyền hình số mặt 
đất đến năm 2020. Đây là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2018 được 
Bộ trưởng Trương Minh 
Tuấn đưa ra tại Hội nghị. 

Tuệ Minh
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VIỄN THÔNG-CNTT >>

Năm thứ tư liên tiếp
VNPT đạt tốc độ tăng lợi nhuận 

trên 20%
Thông tin trên được Chủ tịch hội đồng 
thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng chia 
sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 
của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn 
ra sáng 22/12 tại Hà Nội.

Kết quả sản xuất kinh 
doanh khởi sắc

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Trần Mạnh Hùng cho hay, năm 
2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao và hỗ trợ kịp thời của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, của 
các Ban, Bộ, Ngành và cơ quan 
quản lý nhà nước, cơ quan 
báo chí ở Trung ương và địa 
phương. Đây là tiền đề quan 
trọng để Tập đoàn tập trung 
nguồn lực khắc phục cơ bản 
các vấn đề còn tồn tại trong 
năm 2016, tiếp tục tổ chức sắp 
xếp, đổi mới hoạt động Công 
ty mẹ - Tập đoàn VNPT; đồng 
thời tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống cơ chế quản lý kinh tế 
của VNPT với các đơn vị trực 
thuộc, đơn vị thành viên; nâng 
cao hiệu quả hoạt động chung 
của VNPT.

Với những nỗ lực chung 
của toàn Tập đoàn, nên năm 
2017 kết quả sản xuất kinh 
doanh của VNPT tiếp tục khởi 

sắc và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị được giao.

Chủ tịch hội đồng thành 
viên VNPT Trần Mạnh Hùng 
chia sẻ tại Hội nghị triển khai 
nhiệm vụ 2018 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông diễn ra 
sáng 22/12 tại Hà Nội.

Cụ thể lợi nhuận hợp 
nhất toàn Tập đoàn đạt hơn 
5.000 tỷ đồng, tăng 21% so 
với thực hiện năm 2016. Đây 

là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận 
của Tập đoàn tăng trưởng trên 
20%. Tổng doanh thu đạt hơn 
144.000 tỷ đồng, tăng 7% so với 
năm 2016; tổng nộp ngân sách 
Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 
hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 9,3% 
so với năm 2016. Tổng số thuê 
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bao Internet băng rộng đạt 
4,6 triệu thuê bao tăng 21% 
so cùng kỳ trong đó thuê 
bao cáp quang FiberVNN 
đạt 4,1 triệu tăng 52% so 
cùng kỳ. Năm 2017, VNPT 
đã hoàn thành hoàn toàn 
việc chuyển đổi từ cáp đồng 
sáng cáp quang, gần như 
100% xã trên toàn quốc đã 
có cáp quang băng rộng của 
VNPT, ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, các đơn vị 
trong khối công nghiệp của 
VNPT đã ký kết thành công 
một số hợp đồng cung cấp 
thiết bị viễn thông cho các 
đối tác tại thị trường Lào, 
Myanmar, Cuba với giá trị 
gần 335 tỷ đồng; tổng giá 
trị sản phẩm công nghiệp, 
dịch vụ nội địa của VNPT 
sử dụng trên mạng không 
phải nhập khẩu là 8.744 tỷ 

đồng, tăng 4% so với năm 
2016. VNPT đã thành lập 
công ty liên doanh Stream 
Net kinh doanh mạng băng 
rộng và dịch vụ viễn thông 
tại Myanmar. Việc mở 
rộng quan hệ hợp tác song 
phương, đa phương với các 
Hiệp hội, các tổ chức quốc 
tế đã góp phần đưa VNPT 
tiệm cận với các giải pháp 
CNTT tiên tiến trên thế 
giới, phục vụ trực tiếp cho 
hoạt động SXKD của VNPT 
và mở ra những thị trường 
mới trong năm 2018.

Tăng sự hài lòng 
chất lượng dịch vụ

Trong năm 2017, VNPT 
tiếp tục mở rộng quy mô 
mạng lưới, dịch vụ viễn 
thông, CNTT, khẳng định 

là Nhà mạng đi đầu về 
chất lượng và duy trì an 
toàn, ổn định. Năm 2017, 
VNPT hoàn thành phát 
sóng trên 20.000 trạm di 
động các loại nâng tổng số 
trạm toàn mạng đạt 75.000 
trạm (Thời gian mất liên 
lạc trung bình/trạm giảm 
63% so với năm 2016); 
Tổng băng thông Internet 
quốc tế tăng hơn 83% so 
với năm 2016; Tổng năng 
lực Caching của VNPT tăng 
hơn 2,1 lần so với năm 2016. 

Công tác kinh doanh 
chuyển biến tích cực, tập 
trung đẩy mạnh bán hàng 
đối với các chương trình, 
dịch vụ trọng điểm, từng 
bước chuyển dịch cơ cấu 
tăng trưởng từ các dịch vụ 
viễn thông truyền thống 
sang phát triển, cung cấp 

các sản phẩm dịch vụ viễn 
thông công nghệ thông tin.

“Tập đoàn đã rút ngắn 
thời gian cung cấp dịch vụ 
và xử lý sự cố cho khách 
hàng. Đối với khách hàng 
cá nhân, thời gian cung 
cấp dịch vụ rút ngắn 1 ngày 
so với năm 2016; thời gian 
xử lý báo hỏng rút ngắn 
được 6 giờ so với năm 2016. 
Đối với khách hàng doanh 
nghiệp, tỷ lệ xử lý sự cố đạt 
cam kết với khách hàng 
tăng 13% so với năm 2016. 
Tỷ lệ hài lòng của khách 
hàng về chất lượng dịch 
vụ và chất lượng phục vụ 
thông qua khảo sát tăng 4% 
so với năm 2016”, ông Hùng 
chia sẻ. 

Tuệ Minh

Chủ tịch hội đồng thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng 22/12 tại Hà Nội.



10 XÃ HỘI THÔNG TIN -  11/2017

Nhà mạng chạy nước rút
để hoàn thành kết quả
kinh doanh năm 2017

Chỉ còn chưa đầy một 
tháng nữa là kết thúc năm 
2017, các doanh nghiệp 
viễn thông gồm VNPT, 
Viettel và MobiFone đang 
nỗ lực chạy nước rút để 
hoàn thành kết quả kinh 
doanh năm 2017 dù phải 
đối mặt với nhiều khó 
khăn như giảm cước, thuê 
bao giảm do thắt chặt 
đăng ký thuê bao và loại 
bỏ SIM rác.

Phát biểu tại Hội nghị 
giao ban quản lý nhà 
nước Bộ TT&TT vào 

sáng ngày 4/12/2017, cả 
VNPT, Viettel và MobiFone 
đều đã đưa ra những con 
số kinh doanh 11 tháng hết 
sức khả quan.

Cụ thể, ông Trần Mạnh 
Hùng, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên VNPT cho 
biết, trong 11 tháng đầu 
năm 2017, doanh thu 
đạt 95% kế hoạch, tăng 
trưởng 18,3% so với cùng 
kỳ. Doanh thu hợp nhất 
toàn tập đoàn đạt 50.286 
tỷ đồng, tăng khoảng 5% 

so với cùng kỳ. Về doanh 
thu các dịch vụ giảm khá 
nhiều do tốc độ giảm cước 
nhanh.  Chẳng hạn điện 
thoại quốc  tế chiều về 
bằng 96% so với cùng kỳ, 
roaming quốc tế cũng chỉ 
đạt 70% cùng kỳ do giảm 
cước roaming rất mạnh. 
Thuê bao di động hầu như 
không tăng trưởng, trong 
khi đó thuê bao băng rộng 
phát triển mới tăng 39% 
so với cùng kỳ năm trước, 
810.000 thuê bao thực 
tăng.

Về công tác thoái vốn, 
ông Hùng cho hay VNPT 

có khoảng 30 danh mục 
cần thoái vốn, đến nay 
có khoảng 17 danh mục 
đấu giá theo lô đang chờ 
ủy ban chứng khoán nhà 
nước phê duyệt để công bố 
thông tin đấu giá.

Về công tác cổ phần 
hóa, VNPT đang thực hiện 
kiểm kê tài sản, công nợ. 
Riêng phần kiểm kê tài sản 
đất đai của VNPT đã gần 
như hoàn thành. Hiện nay 
61/63 tỉnh thành phố đã 
có phê duyệt về phương 
án nhà đất, còn hai tỉnh 
thành phố là Hà Nội và 
Lâm Đồng sẽ kiểm kê xong 

nhà đất trong tháng 12 này 
để chuẩn bị cho cổ phần 
hóa.

Với tiến độ này, theo 
Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Phạm Hồng Hải, VNPT có 
lẽ sẽ là doanh nghiệp đầu 
tiên trong 3 doanh nghiệp 
(VNPT, Mobifone, VTC) 
hoàn thành cổ phần hóa 
theo đúng kế hoạch vào 
năm 2018-2019.

Còn với Viettel, ông 
Hoàng Sơn, Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn Viettel 
cho biết, doanh thu tháng 
11 của Viettel thực hiện đạt 
hơn 20.367 tỷ đồng, lũy 
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kế doanh thu 11 tháng của 
toàn Tập đoàn 218.916 tỷ 
đồng; lợi nhuận tháng 
11 đạt 3.058 tỷ đồng, lũy 
kế 11 tháng đạt 37.880 
tỷ đồng; nộp ngân sách 
tháng 11 đạt 3.000 tỷ 
đồng, lũy kế 11 tháng nộp 
ngân sách 35.398 tỷ đồng. 
Trong tháng 12 sẽ nỗ lực 
phấn đấu để tăng trưởng 
vượt kế hoạch về doanh 
thu và lợi nhuận năm 
2017.

Liên quan đến việc 
thực hiện Nghị định 49 
về quản lý thông tin thuê 
bao di động, ông Sơn cho 
hay, các nhà mạng đang 
tích cực rà soát thông tin 
thuê bao, nhưng gặp khá 
nhiều khó khăn. Viettel 
kiến nghị Bộ TT&TT hỗ 
trợ tuyên truyền trên các 
phương tiện truyền thông 

để người dân nắm được 
và hợp tác với nhà mạng 
trong việc cập nhật thông 
tin thuê bao.

Còn với MobiFone, kết 
quả kinh doanh 11 tháng 
cũng khá tốt. Ông Cao 
Duy Hải, Tổng giám đốc 
MobiFone cho biết, trong 
tháng 11 MobiFone phát 
triển mới đạt 843.000 
thuê bao, bằng 93,05% 
kế hoạch, nhưng so với 
cùng kỳ năm trước chỉ 
bằng 41,7%, đây là xu 
thế chung của toàn thị 
trường do chủ trương 
siết chặt thuê bao, xử lý 
SIM rác. Doanh thu tháng 
11 của MobiFone đạt 
3.876 tỷ đồng, lũy kế 11 
tháng đạt 38.767 tỷ đồng 
bằng 87,7% kế hoạch; 
lợi nhuận 11 tháng ước 
đạt tháng 5.245 tỷ đồng, 

đạt 93,85% kế hoạch. 
Nộp ngân sách 11 tháng 
đạt 4.666 tỷ đồng. Từ 
đầu tháng 12, MobiFone 
tập trung hoàn thành kế 
hoạch năm 2017.

Những kết quả khả 
quan này cho thấy các 
doanh nghiệp viễn thông 
đã rất nỗ lực để tăng 
trưởng cả lợi nhuận 
và doanh thu cho dù số 
lượng thuê bao phát triển 
mới giảm sút, giá cước 
giảm mạnh.

Phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị Giao ban, 
Bộ trưởng Bộ TT&TT 
Trương Minh Tuấn động 
viên các doanh nghiệp nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành 
tốt kết quả kinh doanh 
2017. Bên cạnh đó, Bộ 
trưởng cũng nhắc nhở 

về tình trạng tin nhắn rác 
xuất hiện trở lại.

“Cục Viễn thông cần 
nghiên cứu đề xuất các 
giải pháp xử lý triệt để 
SIM rác, tin nhắn rác, 
cuộc gọi rác, đã bắt đầu 
xuất hiện trở lại. Ngoài 
mạng Vietnammobile 
thì hiện nay Viettel, 
MobiFone bắt đầu xuất 
hiện tin nhắn rác trở lại. 
Nếu cần thành lập lại 
các đoàn kiểm tra và xử 
lý nghiêm công khai với 
báo chí. Phối hợp xử lý 
nghiêm thông tin xấu độc 
trên mạng. Tiếp tục thống 
nhất giá cước viễn thông 
với các doanh nghiệp 
viễn thông”, Bộ trưởng 
Trương Minh Tuấn nhấn 
mạnh.

Tuệ Minh

 << VIỄN THÔNG-CNTT
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VIỄN THÔNG-CNTT >>

Bitcoin là gì
Đây là một loại tiền kỹ thuật số 

(hiện có khoảng hơn 800 loại) được 
tạo ra bởi các “thợ mỏ”, những người 
dùng máy tính và phần mềm chuyên 
dụng để thực hiện giao dịch và thu 
thập Bitcoin. Tất cả hoạt động này 
dựa trên công nghệ nền tảng là chuỗi 
khối (blockchain). Đồng tiền ảo này 
có thể được trao đổi trực tiếp bằng 

thiết bị kết nối Internet mà không 
cần thông qua một tổ chức tài chính 
trung gian nào.

Nguồn gốc của Bitcoin
Ra đời từ năm 2008, nhưng 

người đầu tiên tạo ra đồng tiền ảo 
Bitcoin này đến nay vẫn là một bí 
ẩn. Nhưng những đặc trưng và bằng 
chứng về khái niệm đầu tiên của 

Bitcoin được công bố vào năm 2009 
bởi một nhân vật bí ẩn tự xưng là 
Satoshi Nakamoto. Cuối năm 2010, 
Nakamoto đã rời khỏi dự án và biến 
mất, nhưng đồng tiền này sau đó vẫn 
tiếp tục phát triển và tăng lên theo 
cấp số nhân. Ngày sinh của Bitcoin 
là ngày 3 tháng 1, khi Nakamoto khai 
thác 50 Bitcoin đầu tiên. 

Những điều quan trọng cần biết
VỀ BITCOIN
Bitcoin đã và đang trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên thế giới trong năm 
2017. Đồng tiền ảo này không chỉ tạo nên cơn sốt ở một vài quốc gia mà nó đã 
nhanh chóng lan truyền khắp thế giới với giá trị liên tục lập kỷ lục. Hãy cùng chúng 
tôi tìm hiểu những điều quan trọng cần biết về đồng tiền này.
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Cha đẻ bitcoin vẫn 
là ẩn số

Danh tính thực sự của 
người sáng tạo ra Bitcoin 
cho đến nay vẫn chưa được 
xác nhận. Vào năm 2014, 
Newsweek - một tạp chí 
tin tức hàng tuần của Mỹ 
tuyên bố đã tìm thấy người 
sáng tạo ra Bitcoin vào 
năm 2014, được xác định là 
Dorian Satoshi Nakamoto 
ở thành phố Temple City, 
California, nhưng ông đã 
mạnh mẽ phủ nhận điều 
đó.

Năm 2015, một doanh 
nhân người Úc tên là 
Craig Wright cho biết ông 
là người tạo ra Bitcoin, 
nhưng ông không thể đưa 
ra được các bằng chứng 
thuyết phục. Như vậy 
Satoshi Nakamoto là một 
cá nhân hay tổ chức đến 
nay vẫn là ẩn số.

Chiếc Pizza đắt 
nhất thế giới

Giao dịch được chấp 
nhận đầu tiên liên quan 
đến Bitcoin được báo cáo 
vào ngày 22 tháng 5 năm 
2010, khi một lập trình 
viên tên là Laszlo Hanyecz 
đã sử dụng Bitcoin để 
thanh toán, bằng việc 
mua hai chiếc pizza cỡ 
lớn với giá 10.000 bitcoin 
(khoảng 40 USD ở thời 
điểm đó). Tính đến ngày 
28 tháng 11 năm 2017 

thì 10.000 bitcoin trị giá 
khoảng 99 triệu USD.

Bạn có thể sử dụng 
bitcoin

Cho đến nay đã có nhiều 
công ty, tập đoàn thương 
hiệu lớn trên thế giới 
chấp nhận Bitcoin như là 
một phương tiện thanh 
toán giống như các loại 
tiền khác đang lưu hành 
trên thị trường, bao gồm 
cả nhà bán lẻ Overstock.
com, Expedia, Newegg và 
Dish. Thậm chí một hãng 
bất động sản Dubai còn 
cho phép khách hàng dùng 
Bitcoin để mua nhà.

Chính phủ Mỹ từng 
nắm giữ rất nhiều 
bitcoin

Vào năm 2013, sau khi 
FBI đóng cửa Silk Road 
(Con đường tơ lụa), một 
trang web đen, nơi mà 
người dùng có thể mua ma 
túy, hàng hoá và các dịch 
vụ bất hợp pháp khác bằng 
bitcoin. Lúc đó chính phủ 
Mỹ tiếp quản các ví bitcoin 
mà website này quản lý, 
và đương nhiên họ đã trở 
thành một trong những 
đơn vị nắm giữ bitcoin 
nhiều nhất với 144.000 
bitcoin. Sau đó số bitcoin 
này được bán đấu giá.

Bitcoin từng bị tấn 
công quy mô lớn

 Vào đầu năm 2014, tiền 
ảo bitcoin đã phải chịu một 
tổn thất nặng nề sau khi 
Mt. Gox – Một trong những 
sàn giao dịch bitcoin lớn 
nhất thế giới tại Nhật Bản 
đã bị hack tấn công và 
đánh cắp toàn bộ số tiền 
ảo bitcoin mà Mt. Gox nắm 
giữ trên Internet. Khoảng 
460 triệu USD (giá trị năm 
2014) đã bị đánh cắp. Đó 

là tổn thất lớn nhất của 
bitcoins từ trước đến nay 
và làm dấy lên mối quan 
tâm về việc đảm bảo an 
toàn cho đồng tiền này.

Giám đốc điều hành của 
JPMorgan Chase, Jamie 
Dimon thậm chí còn có 
những lời lẽ đanh thép 
hơn đối với đồng tiền ảo 
này “Bitcoin không phải là 
thứ có giá trị thực sự. Đây 
chỉ là trò xảo trá”.

Tuy nhiên không phải 
tất cả các tỷ phú đều có 
quan điểm chống lại 
Bitcoin, đơn cử như 
Mark Cuban, tỷ phú USD 
và là nhà đầu tư thành 
công nhất trong chương 
trình truyền hình thực tế 
Shark Tank nói rằng “Đó 
vẫn là một canh bạc. Giá 
của chúng có thể lên đến 
15.000 USD hoặc về 0 
trong cùng một ngày và 
chỉ nên đầu tư vào bitcoin 
nếu thừa tiền”. Hiện tại ông 
cũng đã đầu tư vào một quỹ 
mạo hiểm đang rót vốn vào 
Bitcoin.

Những tỷ phú Bitcoin 
đầu tiên trên thế giới Cặp 
song sinh nhà Winklevoss 
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(36 tuổi) là Cameron và 
Tyler Winklevoss nổi tiếng 
từ năm 2006, khi kiện 
CEO Facebook - Mark 
Zuckerberg với cáo buộc ăn 
cắp ý tưởng mạng xã hội 
của họ. Đến năm 2009, họ 
được bồi thường 65 triệu 
USD.

Hai anh em họ đã dùng 
11 triệu USD để đầu tư vào 
Bitcoin năm 2013. Số tiền 
ảo họ mua khi đó tương 
đương 1% số Bitcoin đang 
lưu thông. Khi giá trị của 
Bitcoin đạt hơn 11.000 USD 
vào đầu tháng 12, cặp sinh 

đôi này đã được tuyên bố là 
những tỷ phú Bitcoin đầu 
tiên trên thế giới với tài sản 
vượt 1 tỷ USD.

Một người khác là nhà 
đầu tư và doanh nhân là 
Erik Finman, người đã đầu 
tư 1.000 USD vào Bitcoin 
khi mới 14 tuổi và hiện nay 
Bitcoin đã lên mức cao kỷ 
lục và điều này đã biến anh 
trở thành một triệu phú 
thực sự.

Được hỗ trợ từ một 
tổ chức tài chính lớn

Vào tháng 8 năm 2017, 
Fidelity Investments (tập 

đoàn quỹ đầu tư tư nhân) 
trở thành một trong những 
tổ chức tài chính lớn hiếm 
hoi ủng hộ Bitcoin và các 
loại tiền ảo khác. Công ty 
này cho phép khách hàng 
sử dụng trang web của 
mình để xem tài sản bitcoin 
của chính khách hàng và 
tài sản đó được quản lý 
thông qua nhà cung cấp ví 
điện tử Coinbase (là loại 
hình dịch vụ trực tuyến 
nơi mà ta có thể chuyển và 
nhận bitcoin).

Theo Hadley Stern, phó 
chủ tịch kiêm giám đốc 
điều hành Fidelity Labs 
trao đổi với Reuters: “Đây 
là một thử nghiệm với tinh 
thần tìm hiểu về tính chất 
của những tài sản mật này 
và làm thế nào khách hàng 
của chúng tôi có thể tương 
tác với họ”.

Vốn hóa khủng
 Vào cuối tháng 11 năm 

2017, giá trị của Bitcoin 

đã đạt tới 10.000 USD 
cho mỗi đơn vị. Thực tế, 
có khoảng 16.7 triệu máy 
Bitcoin đang lưu hành và 
giá trị vốn hóa thị trường 
của đồng tiền ảo này đã lên 
tới hơn 168 tỷ USD (Tính 
đến ngày 28 tháng 11 năm 
2017), cao hơn rất nhiều 
so với Disney, McDonalds 
hay IBM, thậm chí cao hơn 
cả GDP của nhiều quốc gia 
như New Zealand, Peru, 
Cộng hòa Czech.

Giao dịch công khai
Từ ngày 10/12, Bitcoin 

chính thức được chấp 
nhận giao dịch ở dạng hợp 
đồng tương lai trên sàn 
giao dịch phố Wall CBOE 
với mã chứng khoán là 
XBT, mỗi hợp đồng tương 
lai sẽ có giá trị 1 Bitcoin. 
Theo CNBC, trong giờ đầu 
tiên đã có 600 hợp đồng 
giao dịch và hợp đồng đầu 
tiên sẽ hết hạn vào ngày 
17/1/2018.

Erik Finman, người đã đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin khi mới 14 tuổi

Hoàng Thanh
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SẢN PHẨM - DỊCH VỤ >>

Cước roaming dữ liệu của VNPT 
giảm hơn 100 lần
trong vòng nửa năm

Sau 4 đợt giảm giá, hiện cước 
roaming dữ liệu của VNPT chỉ 
còn bằng 1/100 so với mức 
giá áp dụng cách đây 6 tháng.

Năm 1999 VNPT là doanh 
nghiệp viễn thông tiên 
phong cung cấp dịch vụ 

roaming quốc tế. Từ đó tới nay, 
VNPT cũng luôn tiên phong trong 
việc giảm giá cước các dịch vụ quốc 
tế, mang tới nhiều lựa chọn hơn 
cho người dùng khi ra nước ngoài.

Cùng với sự thay đổi của công 
nghệ, nhu cầu của người dùng hiện 
nay không chỉ dừng lại ở gọi và tin 
nhắn mà bắt đầu chuyển hướng 
sang sử dụng nhiều dữ liệu. Sự phổ 
biến của các ứng dụng OTT cùng 
với việc tốc độ Internet di động 
ngày càng được nâng cao khiến 
chất lượng các cuộc gọi qua ứng 
dụng ngày càng tốt. Vì vậy, phần lớn 
người dùng khi ra nước ngoài hiện 
nay lựa chọn cách gọi điện và nhắn 
tin qua các OTT thay cho phương 
thức gọi/nhắn tin truyền thống.

Do đó, thay vì tập trung vào giảm 
cước roaming dịch vụ thoại và tin 
nhắn như trước đây,  năm 2017 
VNPT tập trung hoàn toàn vào giảm 

Giảm từ 20% - 80% 
cước roaming dữ liệu 
cho tất cả các quốc gia, 
vùng lãnh thổ

Giảm tới 99,7% 
cước roaming dữ 
liệu tại 8 quốc gian 
(Mỹ, Nhật, Singapore, 
Đài Loan, Thái Lan, 
Malaysia, Campuchia 
và Lào) cho thuê bao 
trả sau

Giảm tới 99,7% 
cước roaming dữ liệu 
tại 6 quốc gia (Nhật 
Bản, Singapore, Thái 
Lan, Malaysia, Lào và 
Campuchia) cho thuê 
bao trả trước

Giảm tới 95% 
cước roaming dữ 
liệu cho tất cả các 
quốc gia, vùng lãnh 
thổ.

1/5/2017

1/8/2017

29/9/2017

1/12/2017

Năm 2017
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cước roaming dịch vụ dữ liệu. Từ 
đầu năm tới nay, VNPT đã thực 
hiện giảm cước roaming dữ liệu 
tới 4 lần. Lần mới nhất chính thức 
áp dụng từ ngày 1/12/2017, với 
mức giảm lên tới 95% so với mức 
cước đã áp dụng trước đó.

Theo đó, cước roaming dữ liệu 
cho tất cả 170 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên toàn thế giới VNPT 
sẽ chỉ còn 49 đ/10KB, giảm từ 
61-102 lần so với mức cước áp 
dụng cách đây 6 tháng.

Với đợt giảm cước này, có thể 
khẳng định trên thị trường viễn 
thông hiện nay VNPT tiếp tục là 
doanh nghiệp tiên phong trong 
cuộc cách mạng giảm giá và cũng 
chính là nhà mạng di động có giá 
cước roaming dữ liệu rẻ nhất Việt 
Nam hiện nay.

Nếu đăng ký các gói cước trọn 
gói khi ở một số quốc gia, mức 
giảm còn cao hơn nữa. Ví dụ, nếu 
thuê bao đăng ký gói cước R15 
(2,5GB/15 ngày/1 triệu đồng), cước 
dữ liệu chỉ có 3,9 đ/10 KB hay gói 
R500 (2GB/7 ngày/500.000đ, 
tương đương 2,4đ/10KB) áp 
dụng tại 5 quốc gia/vùng Lãnh 
thổ đối với thuê bao trả sau (gồm 
Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Đài 
Loan, Thái Lan) và 3 quốc gia đối 
với thuê bao trả trước (gồm Hàn 
Quốc, Singapore, Thái Lan).  

Hoàng Vũ
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VNPT được đánh giá là điểm 
sáng trong triển khai IPv6

Chiều ngày 6/12, Ban công tác 
thúc đẩy IPv6 quốc gia dẫn đầu 
là Cục trưởng Cục tin học hóa 

Bộ TT&TT Nguyễn Thành Phúc đã có 
buổi làm việc với Tập đoàn VNPT về 
tình hình và kết quả triển khai IPv6 tại 
đơn vị. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Văn Yên - Phó Tổng Giám đốc Tổng 
công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) cho 
biết năm 2017 là một năm VNPT thực 
hiện nhiều nhiệm vụ lớn theo quy 
định của bộ TT&TT (ví dụ như chuyển 
mã vùng cố định). Tuy nhiên, công tác 
triển khai IPv6 vẫn hết sức được chú 
trọng.

Dựa trên kế hoạch triển khai của cơ 
quan quản lý, Tập đoàn VNPT đã ban 
hành Quyết định về nguyên tác và kế 
hoạch triển khai IPv6 giai đoạn 2016 
- 2020. Cho đến nay, toàn bộ hạ tầng 
mạng IP, kết nối trong nước, kết nối 
quốc tế CDN (Google Cache, Facebook 
Cache…) đều đã sẵn sàng phục vụ lưu 
lượng IPv6. Tất cả các kết nối internet 
trong nước, quốc tế và tất cả các hệ 
thống CDN đã được kích hoạt IPv6.

Từ cuối năm 2016 đến nay, VNPT 
dã cung cấp dịch vụ IPv6 cho các thuê 
bao FiberVNN và hiện đang có khoảng 
gần 700.000 khách hàng tại 43 tỉnh 
thành phố trên cả nước.

VNPT hiện cũng đã sẵn sàng hạ 
tầng cung cấp dịch vụ IPV6 cho các 
khách hàng sử dụng dịch vụ internet 
Leasedline và IP transit trên toàn 
quốc. Hiện đã có khoảng 30 khách 

hàng đang sử dụng phiên bản địa chỉ 
internet mới này.

Trong lĩnh vực di động, từ cuối 
năm 2016 đến nay VNPT đã tiến hành 
cung cấp thử nghiệm IPv6 cho một 
số lượng nhỏ khách hàng 4G LTE 
để đánh giá và đưa ra khuyến nghị 
với khách hàng về thiết bị đầu cuối. 
Dự kiến trong năm 2018 sẽ cung cấp 
chính thức IPv6 cho thuê bao 4G LTE.

Tổng dung lượng kết nối IPv6 quốc 
tế của VNPT hiện là 1,85 Tbps, lưu 
lượng chạy thực tế hiện đạt khoảng 
60 Gbps. Trong nước, VNPT đã hoàn 

thành triển khai IPv6 trên kết nối 
peering với VNIX, FPT và Viettel từ 
tháng 8/2016. Tổng dung lượng kết 
nối IPv6 trong nước đạt gần 800 
Gbps, lưu lượng chạy thực tế vào 
khoảng 220 Gbps.

Hiện đã có gần 50 website cung cấp 
dịch vụ của VNPT sẵn sàng cung cấp 
dịch vụ IPv6 (ví dụ như: vnptdata.vn, 
vnpt-ca.vn, his.vnptsoftware.vn…). 
Nhiều giải pháp phần mềm cũng đã 
hỗ trợ IPv6 (ví dụ như: Megashare, 
MegaVmeeting, VNPT Cloud, VNPT - 
BHXH…)

Đây là nhận định chung của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc 
gia sau buổi làm việc với một số doanh nghiệp viễn thông trong 
nước về tình hình triển khai IPv6.

Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Tổng Giám đốc VNPT Net báo cáo về tình hình triển 
khai IPv6 của VNPT.
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Đoàn công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia làm việc với VNPT chiều ngày 6/12/2017. 

Cơ sở hạ tầng các trung tâm dữ 
liệu của VNPT cũng đã hoàn toàn hỗ 
trợ triển khai IPv6 và hiện đã cung 
cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ví 
dụ như Bộ TT&TT, CTCP dữ liệu toàn 
cầu, Công ty Vega Bạch Minh, Công ty 
Vinahost …

Phát biểu tại buổi làm việc, ông 
Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng 
cục Tin học hóa Bộ TT&TT cho biết 

trong ngày hôm nay, đoàn công tác 
đã làm việc với hai ISP lớn là Viettel 
và VNPT và kết quả cũng như hoạt 
động triển khai của VNPT thực sự 
đáng biểu dương. Trong khi Viettel 
mới chỉ cung cấp thử nghiệm IPv6 
cho 150 khách hàng thì con số này 
của VNPT đã lên tới gần 700.000, 
và là cung cấp thực tế chứ không 
còn thử nghiệm. Ngoài ra, VNPT 
cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về 

hạ tầng, chuyển đổi mạng lõi với 
khối lượng thiết bị lớn, cho thấy nỗ 
lực rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh 
phải thực hiện nhiều nhiệm vụ Bộ 
TT&TT giao.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó 
Giám đốc Trung tâm VNNIC cũng 
nhận định trong năm 2017 VNPT đã 
có sự bứt phá mạnh trong việc triển 
khai IPv6. Ban công tác sẽ đề xuất 
với Bộ TT&TT về việc khen thưởng 
cho VNPT vì đã rất tích cực trong 
việc triển khai IPv6.

Ban công tác cũng đề nghị trong 
năm 2018, VNPT tiếp tục duy trì và 
đẩy mạnh hoạt động triển khai IPv6 
để cùng phối hợp với Ban công tác 
thúc đẩy hoạt động triển khai IPv6 
tại Việt Nam.

Theo kế hoạch đặt ra, năm 2018 
VNPT sẽ hoàn thành triển khai IPv6 
cho khách hàng băng rộng cố định 
tại tất cả các tỉnh thành còn lại trên 
cả nước và triển khai dịch vụ IPv6 
cho thuê bao di động 4G.

HV
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Samsung Galaxy A8 khác gì 

so với Galaxy A8+ 

Bộ đôi Samsung Galaxy A8 và Galaxy A8+ là sự kế thừa 
của Galaxy A5 (2017) và Galaxy A7 (2017) nhưng đi 
kèm những tính năng tiên tiến hơn và thiết kế đẹp 
hơn.

 

Thiết kế
Một trong những điểm chung của bộ đôi Samsung Galaxy A8 

(2018) và A8+ (2018) là thiết kế có rất nhiều đường nét giống với 
chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng – Galaxy S8. 

Cả hai đều sở hữu màn hình hiển thị Infinity Display với viền 
siêu mỏng, camera kép ở phía trước và hướng vào phân cận cao 
cấp. Tất nhiên tính năng chống nước và chống bụi theo tiêu 
chuẩn IP68 là không thể thiếu. 

 Samsung Galaxy A8 (2018) và A8+ (2018) đều có vẻ ngoài rất 
sang trọng với mặt trước là toàn bộ màn hình, không có phím 
cứng home, khung kim loại cứng cáp kết hợp hai mặt là kính 
cường lực. 

MỚI & LẠ >>

Sau rất nhiều thông tin rò 
rỉ, Samsung cũng đã cho 
ra mắt bộ đôi Galaxy A8 
và A8+. Dòng sản phẩm 
Galaxy A series là dòng 

smartphone tiệm cận với 
phân khúc cao cấp rất được 

yêu thích. Vậy Galaxy A8 
có gì khác biệt so với A8+.
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Đáng chú ý, cuối cùng Samsung cũng đã thay đổi vị trí đặt cảm 
biến vân tay ở mặt lưng, ngay bên dưới cụm camera, giúp người 
dùng thao tác dễ hơn và ít nhầm lẫn hơn so với việc đặt bên phải 
camera như trên Galaxy S8. 

 Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Galaxy A8+ (2018) và Galaxy A8 
(2018) đó chính là kích thước. Cụ thể, Galaxy A8+ (2018) có kích 
thước 159,9 x 75,7 x 8,3 mm trong khi người anh em Galaxy A8 
(2018) nhỏ gọn hơn với kích thước 149,2 x 70,6 x 8,4 mm.

 

Màn hình
 Tương tự như cách mà Samsung đã làm với bộ đôi Galaxy S8 và 

S8+, bộ đôi Galaxy A8 và Galaxy A8+ mới cũng sở hữu màn hình 
thời thượng với viền siêu mỏng và sử dụng tỉ lệ tiêu chuẩn 18.5:9 và 
độ phân giải Full HD+ (2220 x 1080 pixel). 

Điều đó giúp cho bộ đôi smartphone của Samsung đảm bảo kích 
thước nhỏ gọn dù sở hữu màn hình lớn, đồng thời mang đến trải 
nghiệm giải trí với nhiều không gian hiển thị hơn.

 Samsung Galaxy A8 nhỏ hơn với màn hình kích thước 5,6 inch, 
trong khi Galaxy A8+ lớn hơn với kích thước màn hình 6 inch. Tuy 
nhiên cả hai đều sở hữu tấm nền Super AMOLED tiên tiến với hình 
ảnh sinh động, màu sắc chân thực và độ sáng cao.

 

Cấu hình phần cứng
 Samsung đều trang bị cho bộ đôi Galaxy A8 và Galaxy A8+ bộ vi 

xử lí Samsung Exynos 7885 được sản xuất dựa trên quy trình 14nm. 
Exynos 7885 là bộ vi xử lí 8 nhân với hai nhân tốc độ xung nhịp 
2.2GHz để xử lý các tác vụ nặng và sáu nhân tốc độ 1.6GHz để xử 
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lý các tác vụ thông thường. Cả hai điện thoại này đều hỗ 
trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng lưu trữ tối đa 
256GB và tích hợp đồ họa Mali-G71. 

Samsung Galaxy A8 được trang bị bộ nhớ RAM 4GB 
và có hai tùy chọn dung lượng lưu trữ gồm: 32GB hoặc 
64GB. 

 Mặt khác, Samsung Galaxy A8+ cũng có hai lựa chọn, 
nhưng khác nhau về bộ nhớ RAM, trong đó phiên bản 
RAM 4GB sẽ có bộ nhớ trong 32GB, trong khi lựa chọn 
cao cấp hơn sẽ đi kèm RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB. 

 

Tính năng camera
 Samsung Galaxy A8 và Galaxy A8+ được nhấn mạnh 

vào tính năng chụp ảnh selfie khi đi kèm cụm camera kép 
ở mặt trước bao gồm: Một cảm biến chính độ phân giải 
16MP với khẩu độ f/1.9 và một cảm biến phụ độ phân giải 
8MP thập thông tin chiều sâu để làm mờ nền, xoá phông 
cho ảnh chụp. 

MỚI & LẠ >>

Đặc biệt chế độ chụp Live Focus trên Galaxy Note 
8, cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ xóa phông 
theo ý thích trước và sau khi chụp ảnh cũng có mặt 
trên cả hai thiết bị. 

 Ở phía sau Galaxy A8 và A8+ chỉ được trang bị 
một camera đơn với độ phân giải 16MP nhưng có 
khẩu độ f/1.7 hứa hẹn khả năng bắt sáng tốt trong 
điều kiện ánh sáng yếu.

 

Các tính năng khác
 Samsung Galaxy A8 và Galaxy A8+ đều chạy hệ 

điều hành Android 7.1 Nougat, tùy chọn kết nối bao 
gồm 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS/A-GPS, NFC 
và cổng USB-C. Nhưng Galaxy A8 đi kèm viên pin 
dung lượng chỉ 3.000mAh trong khi Galaxy A8+ có 
pin lớn hơn 3.500mAh.

Galaxy A8 (2018) ở 
châu Âu có giá 499 Euro 
(khoảng 13,3 triệu đồng) 
và phiên bản A8+ (2018) 
có giá khởi điểm là 599 
Euro (16 triệu đồng). Cả 
hai thiết bị có 4 màu để 
người dùng lựa chọn 
gồm: Đen, Xám, Vàng và 
Xanh dương.  

Hoàng Thanh
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Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES diễn ra vào đầu năm 2018, ngoài các thiết bị 
công nghệ cao như ô tô tự lái, các thiết bị thông minh… thì smartphone vẫn là 
một trong những điều được người dùng mong chờ nhất. Vậy những thiết bị nào 
sẽ được ra mắt tại sự kiện quan trọng này?

TỐT & NÓNG >>

Samsung Galaxy S9 sẽ 
ra mắt?

Cho đến nay đã có rất nhiều thông 
tin về kế hoạch Samsung sẽ cho ra 
mắt loại smartphone Galaxy mới của 
năm 2018 và điều này không có gì lạ, 
bởi theo đúng chu kỳ sau một năm 
Samsung sẽ tung ra bản nâng cấp mới 
cho các thiết bị hiện có.

Trong đó tin đồn về việc Samsung 
có thể sẽ công bố các phiên bản Galaxy 
A3, A5 và A7 mới tại CES 2018, tương 
tự như cách mà hãng đã làm trong năm 
2017.

 Một trong những thay đổi quan 
trọng nhất trên bộ ba Galaxy A series 
2018 đó chính là việc Samsung sẽ loại 
bỏ phím home ở mặt trước máy và đưa 
bộ phận cảm biến vân tay về mặt lưng. 

Việc loại bỏ phím 
cứng home là để 
nhường chỗ toàn 
bộ mặt trước cho 
màn hình vô cực 
(Infinity Display), 
tỷ lệ 18.5:9 tương 
tự như Galaxy 
S8. 

Ngoài màn 
hình vô cực mặt 
trước thì mặt 
sau của của bộ ba 
cũng vẫn trang bị 
camera đơn, đèn 
flash LED và cảm 
biến vân tay. Tuy 
nhiên có thông 
tin cho rằng 
Galaxy A7 2018 sẽ 
trang bị camera 
kép. 

Về sức mạnh, 
Galaxy A3 mới có khả năng sử dụng bộ 
vi xử lý Exynos 7872 sáu nhân với chip 
đồ họa Mali-G71. Trong khi Galaxy A5 
và A7 (2018) sẽ sử dụng chip Exynos 
7885 tám nhân. Khác nhau ở chỗ, 
phiên bản A5 có RAM 4GB trong khi 
A7 (2018) lại có tới 6GB RAM cho khả 
năng đa nhiệm nổi bật hơn.

Những smartphone nào
sẽ được công bố

VÀO ĐẦU NĂM 2018?
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 Tuy nhiên, một trong những 
thông tin được người dùng 
mong đợi nhất tại CES 2018 sẽ 
là Galaxy S9. Có thể sẽ không 
có một màn trình diễn đầy ấn 
tượng cho chiếc smartphone 
hàng đầu của Samsung, nhất là 
khi hãng chỉ có thời gian là 8 
tháng kể từ khi Galaxy S8 được 
giới thiệu. 

Thay vào đó, có lẽ chúng ta sẽ 
được cung cấp một vài thông tin 
quan trọng với những hình ảnh 
mang tính giới thiệu trước khi 
Galaxy S9 được công bố chính 
thức, có lẽ vào tháng 2 hoặc 
tháng 3 năm 2018. 

 Cho đến nay thông tin về 
Galaxy S9 vẫn tiếp tục rò rỉ, trong 
đó một trong những cải tiến 
đáng chú ý chính là màn hình. 
Smartphone mới của Samsung 
có thể có tỷ lệ màn hình chiếm 

tới 89-90% diện tích phần mặt 
trước, cao hơn nhiều so với mức 
84% trên Galaxy S8/S8 Plus hiện 
tại.

Tương tự như bộ đôi Galaxy 
S8, Samsung cũng sẽ tung ra hai 
phiên bản gồm Galaxy S9 với 
màn hình 5,8 inch và Galaxy S9 
Plus màn hình 6,2 inch. Cả hai 
màn hình đều sử dụng tấm nền 
Super AMOLED với độ phân giải 
QHD+.

Như thường lệ, Samsung 
cũng sẽ sử dụng hai bộ vi xử lý 
khác nhau cho Galaxy S9 gồm 
Snapdragon 845 và Samsung 
Exynos. Galaxy S9 sẽ có RAM 
4GB, trong khi S9 Plus có RAM 
6GB, nhưng cả hai đều có 2 
camera phía sau, tương tự Note 
8. Cả hai đều có bộ nhớ 64GB hỗ 
trợ thẻ nhớ ngoài và jack cắm tai 
nghe 3.5mm.

 Sony sẽ ra mắt Xperia 
mới với thiết kế mới

Trong những năm gần đây, các “ống 
lớn” như Samsung, LG, HTC, Asus… mỗi 
khi tung ra các mẫu smartphone mới đều 
có những cải tiến nhất định về thiết kế, 
giúp thiết bị của họ trở nên hoàn thiện 
hơn. 

Tuy nhiên Sony thì ngược lại, thiết kế 
trên các mẫu smartphone thuộc dòng sản 
phẩm Xperia chủ lực là rất ít thay đổi. 
Sony Xperia XZ1 hiện tại trông rất giống 
Xperia Z từ năm 2013, cả về mặt thiết kế, 
giao diện người dùng và thiết bị.

Tuy nhiên sang năm 2018, cuối cùng 
Sony cũng sẽ thực hiện những thay đổi 
quan trọng về thiết kế cho các thiết bị 
mới, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên 
nếu mẫu smartphone mới của Sony được 
công bố tại CES 2018.

 Mặc dù những thông tin quan trọng về 
chiếc smartphone mới của Sony vẫn không 
nhiều vào thời điểm nay, nhưng chiếc 
Xperia mới có thể sẽ là thiết bị đầu tiên của 
Sony có màn hình sử dụng tỷ lệ 18:9 đang 
được sử dụng ngày càng phổ biến trên các 
thiết bị di động.
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Chip Qualcomm 
Snapdragon 845 ra 
mắt sớm hơn

 
Trở lại tại CES 2017, Qualcomm 

đã công bố nền tảng di động cao cấp 
Snapdragon 835 tích hợp X16 LTE. 
Đến nay đây vẫn là con chip mạnh 
nhất trên smartphone Android và 
nó đều được trang bị bên trong 

các mẫu smartphone cao cấp như: 
Galaxy Note 8, LG V30, Sony Xperia 
XZ1, OnePlus 5T … Trước đây, 
Qualcomm cũng đã từng công bố 
chipset mới tại CES 2015 đó là khi 
giới thiệu Snapdragon 810.

Chipset mới Snapdragon 845 là 
phiên bản kế nhiệm của Snapdragon 
835 và sẽ là chipset mạnh nhất của 
Qualcomm. Nhiều khắc năng con 
chip này sẽ được giới thiệu trước 

khi CES 2018 bắt đầu, có thể là vào 
ngày 5 tháng 12.

Đó là khi Qualcomm sẽ tổ chức sự 
kiện Snapdragon Summit ở Hawaii 
để đưa ra các quan điểm về tương lai 
của điện thoại di động. Chưa có bài 
phát biểu hoặc gợi ý chính thức nào 
cho đến thời điểm này, nhưng thông 
báo về Snapdragon 845 có vẻ đáng 
tin cậy.

Hoàng Thanh

LG G7 liệu có xuất hiện?
 
LG sẽ tổ chức một sự kiện truyền thông tại 

CES 2018 vào ngày 1/8 và tin đồn về việc hãng 
này ra mắt G7 cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên 
những bằng chứng xác thực về G7 cho đến 
nay vẫn không rõ ràng. Thay vào đó, tại sự kiện 
này có thể LG chỉ tập trung vào các thiết bị gia 
dụng, chẳng hạn như smart TV và tủ lạnh.

Về smartphone, LG có thể sẽ chỉ ra mắt một 
số thiết bị tầm trung mới như trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên đó mới chỉ là dự toán, 
tất cả sẽ được sáng tỏ khi CES 2018 diễn ra.
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Mẫu ô tô mới
giúp thư giãn khi tắc đường

GIẢI TRÍ>>

REDS không phải là 
một chiếc xe tự lái, 

nó được thiết kế trở 
thành một không 

gian giải trí riêng tư 
cho người lái mỗi 

khi chúng không di 
chuyển, ví dụ như 

lúc tắc đường.

Người thiết kế 
REDS là cựu giám 
đốc của hãng 

BMW - Chris Bangle. Ông 
được biết đến với phong 
cách thiết kế độc đáo, 
khác lạ. Chiếc xe được 
sản xuất bởi REDSPACE, 
một công ty xe hơi Trung 
Quốc mới được thành lập 
bởi Tập đoàn Công nghệ 
cao Trung Quốc. Tên gọi 
REDS là viết tắt của cụm 
từ Nó trông như một 
chiếc hộp trên đường, 
trần xe được trang bị 

tấm năng lượng mặt 
trời. Những thiết kế này 
nhằm giúp người lái thư 
giãn trong khoảng thời 
gian mà chiếc xe không 
di chuyển – ví dụ như khi 
tắc đường. Tuy nhiên, 
trông nó có vẻ hơi kỳ quặc 
so với những mẫu xe hơi 
thông thường hiện nay 
bởi nó được đặt hàng cho 
mục đích đặc biệt, tình 
huống đặc biệt. 

Bên trong nó giống 
như một căn hộ với nội 
thất xe hơi điển hình song 

cũng khá ngộ nghĩnh. 
Theo The Verge, phong 
cách này được Bangle lấy 
cảm hứng từ một quyển 
sách ông từng đọc cho 
con trai - Richard Scarry’s 
Cars and Trucks and 
Things That Go. REDS 
được thiết kế để dành 
riêng cho thị trường 
Trung Quốc, nhất là ở các 
thành phố đông đúc.

REDS được thiết kế 
với mong muốn đem 
lại “không gian thứ 4” 
cho những người Trung 
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Quốc, bên cạnh 3 không gian 
hiện nay là: Nhà, văn phòng 
làm việc và các không gian xã 
hội như quán café, trà sữa… 
Không gian thứ 4 này được 
coi là nơi dành riêng cho bản 
thân, với những nhu cầu của 
riêng mình và chỉ chia sẻ khi 
họ muốn. REDS dài gần 3m 
với màu sắc chủ đạo là trắng 
và cam. Chưa rõ nó sẽ có 
những màu nào cho người 
dùng lựa chọn.

Hầu hết các bộ phận trên 
xe như ghế lái, vô lăng… đều 
có thể di chuyển được, giống 
như một khối lắp ghép lego 
để tạo không gian trống phù 
hợp với mục đích của người 
dùng.

Trên xe có rất nhiều tiện ích 
để thư giãn cho người lái, ví dụ 
như máy matxa chân ở dưới 
sàn và có đủ không gian để 
người lái có thể đọc một cuốn 
sách, viết báo, làm việc trên 
máy tính hoặc xem phim trên 
màn hình 17 inch trong lúc chờ 
đợi đường hết tắc. REDS được 
làm bằng nhôm, một chất liệu 
nhẹ, làm tăng hiệu năng hoạt 
động. Theo Bangle, REDS sẽ 
có những thiết bị điện tử hàng 
đầu và các hệ thống an toàn 
thích hợp và cần thiết cho việc 
lái xe.

Những thiết kế này nhằm 
giúp người lái thư giãn trong 
khoảng thời gian mà chiếc xe 
không di chuyển – ví dụ như 
khi tắc đường. Tuy nhiên, 
trông nó có vẻ hơi kỳ quặc so 
với những mẫu xe hơi thông 
thường hiện nay bởi nó 
được đặt hàng cho mục đích 
đặc biệt, tình huống đặc biệt.

Bên trong nó giống như 
một căn hộ với nội thất xe 
hơi điển hình song cũng khá 
ngộ nghĩnh. Theo The Verge, 
phong cách này được Bangle 
lấy cảm hứng từ một quyển 
sách ông từng đọc cho con 
trai - Richard Scarry’s Cars 
and Trucks and Things That 
Go. REDS được thiết kế để 
dành riêng cho thị trường 
Trung Quốc, với mong 
muốn đem lại “không gian 
thứ 4” cho những người 

Trung 
Quốc, 
bên cạnh 
3 không 
gian hiện 
nay là: 
Nhà, văn 
phòng 
làm việc 
và các 
không 
gian xã 
hội như 

quán café, trà sữa… Không 
gian thứ 4 này được coi là 
nơi dành riêng cho bản thân, 
với những nhu cầu của riêng 
mình và chỉ chia sẻ khi họ 
muốn.

REDS dài gần 3m với màu 
sắc chủ đạo là trắng và cam. 
Chưa rõ nó sẽ có những màu 
nào cho người dùng lựa 
chọn.

Hầu hết các bộ phận trên 
xe như ghế lái, vô lăng… đều 

có thể di chuyển được, giống 
như một khối lắp ghép lego 
để tạo không gian trống phù 
hợp với mục đích của người 
dùng.

Trên xe có rất nhiều tiện 
ích để thư giãn cho người 
lái, ví dụ như máy matxa 
chân ở dưới sàn và có đủ 
không gian để người lái có 
thể đọc một cuốn sách, viết 
báo, làm việc trên máy tính 
hoặc xem phim trên màn 
hình 17 inch trong lúc chờ 
đợi đường hết tắc.

REDS được làm bằng 
nhôm, một chất liệu nhẹ, 
làm tăng hiệu năng hoạt 
động.

Theo Bangle, REDS sẽ có 
những thiết bị điện tử hàng 
đầu và các hệ thống an toàn 
thích hợp và cần thiết cho 
việc lái xe.

HV (Theo The Verge)
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Dù smartphone chụp hình đang ngày càng phổ biến, nhưng vẫn còn nhiều người 

dùng muốn có được một chiếc máy ảnh đúng nghĩa với khả năng sử dụng linh 

hoạt và chất lượng tốt. Dưới đây là những máy ảnh số tốt nhất mà bạn có thể tham 

khảo, từ máy Compact đến DSLR. 

đáng mua nhất năm 2017

ĐỒ CHƠI SỐ >>

Sony Cyber-shot RX100: Mặc dù 
ra mắt từ khá lâu nhưng Sony 
Cyber-shot RX100 vẫn là một 
trong những máy ảnh compact 
được yêu thích nhất. Thiết bị 
hướng đến những người dùng 
muốn một chiếc máy ảnh chất 
lượng cao, cảm biến ảnh lớn và 
nhỏ gọn.

Một trong những điểm nổi bật của RX100 chính là bộ 
cảm biến lớn 1.0 inch độ phân giải 20.2 megapixel, 
cung cấp các mức độ chi tiết ấn tượng. Thiết bị sở 
hữu ống kính Carl Zeiss với khẩu độ f/1.8-4.9, tích hợp 
vòng điều chỉnh tay hỗ trợ khá nhiều tính năng tiện 
dụng như zoom, điều chỉnh khẩu độ, tốc độ...
RX100 sở hữu màn hình 3 inch 1.229 k-dot hiển thị rất 
rõ nét. Thiết bị có tốc độ tự động lấy nét khá nhanh, 
từ 0,153 giây ở góc rộng và 0,266 giây ở góc xa tele, tốc 
độ chụp 2,5 khung hình một giây (fps) và quay video 
1080p.
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Nikon D3300: Ra mắt từ 
năm 2014 nhưng nếu bạn 
mới “tập tành” sử dụng 
máy ảnh DSLR thì D3300 
của Nikon sẽ là một lựa 
chọn phù hợp với mức giá 
khá mềm.

Nikon D3300 sử dụng 
cảm biến ảnh CMOS 24,2 
megapixel, tích hợp bộ 
xử lí hình ảnh EXPEED 4 
với tốc độ cao, hỗ trợ dải 
ISO từ 100 đến 25.600, tốc 
độ chụp liên tục 5fps và 
quay video Full-HD tốc độ 
60fps.

Thiết bị sở hữu màn hình 
3 inch 921.000 k-dot, có 
thể gắn thêm phụ kiện 
WU-1a để bổ sung kết nối 
Wi-Fi, cho phép kết nối 
D3300 với smartphone hay 
tablet và chia sẻ hình ảnh. 

Ngoài ra, với WU-1a 
người dùng có thể sử 
dụng màn hình điện 
thoại như một kính 
ngắm và kích hoạt 
màn trập khi cần.
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Panasonic Lumix ZS50: Dòng sản phẩm máy ảnh compact ZS của 
Panasonic từ lâu đã thống trị thị trường máy ảnh siêu zoom nhỏ gọn và 
Lumix ZS50 là một trong những thiết bị như vậy.
Mặc dù không sở hữu bộ cảm biến lớn, nhưng với cảm biến ảnh kích 
thước 1/2.3 inch độ phân giải 12,1 megapixel trên Lumix ZS50 lại được hỗ 
trợ zoom quang lên đến 30x và có thể tăng 60x khi chuyển sang zoom kĩ 
thuật số.

Lumix ZS50 đi kèm màn hình 
LCD 3 inch 1.040 k-dot với khớp 
lật, hỗ trợ kết nối không dây, 
NFC, tốc độ chụp lên tới 10 fps 
và quay video 1080p. Bạn có thể 
sử dụng ZS50 như một máy ảnh 
ngắm-chụp, tất cả hãy để thiết bị 
tự động thực hiện các công việc 
còn lại.
Nếu muốn, bạn cũng có thể tùy 
chỉnh để chụp ảnh chất lượng 
cao với định dạng RAW và tự 
lựa chọn khẩu độ và tốc độ màn 
trập theo nhu cầu.
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Canon EOS 1300D: Đây là một trong 
những máy ảnh DSLR có giá thấp 
nhất của Canon và là một trong 
những đối thủ của Nikon D3300. 
Mặc dù không sở hữu những công 
nghệ mới như các model mới hơn, 
nhưng EOS 1300D là lựa chọn tốt 
dành cho người mới bắt đầu sử 
dụng.
Canon EOS 1300D/T6 có cấu hình 
không quá mạnh mẽ với cảm biến 18 
megapixel, ống kính Canon EF-S, sử 
dụng chip xử lý ảnh Digic 4+, hỗ trợ 
dải ISO mở rộng đến 12,800 và hệ 
thống lấy nét 9 điểm đơn giản.
Tốc độ chụp liên tiếp của Canon EOS 
1300D/T6 cũng không cao với 3 fps 
nhưng vẫn có thể quay video FullHD 
30fps hoặc 720p 60fps. Mặc dù chế 
độ AF trong chế độ Live view hơi 
chậm, nhưng rõ ràng với một chiếc 
máy ảnh DSLR có mức giá thấp thì 
nó vẫn khá ổn.

Hoàng Thanh
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Bật Screen Mode
Chắc chắn màn hình AMOLED của Note 8 là một trong 

những màn hình lớn nhất, sáng nhất, chi tiết nhất và rất 
linh hoạt khi cho phép người dùng lựa chọn giữa 4 chế độ 
hiển thị, điều chỉnh nhiệt độ màu, điều chỉnh cân bằng màu 
sắc, người dùng có thể tùy chỉnh cách sử dụng nó.

Truy cập vào menu Settings > Display và chọn Screen 
Mode. Tại đây sẽ có 4 chế độ mà bạn có thể bật để sử dụng 
tùy theo nhu cầu gồm: Basic (sRGB tiêu chuẩn), AMOLED 
photo (tối ưu hóa khi duyệt ảnh với độ bão hòa thấp), 
AMOLED cinema (tối ưu hóa khi xem phim) và Adaptive 
display (điều chỉnh dựa trên nhu cầu hiển thị).

 

Bật bộ lọc màu xanh Blue Light Filter 
Ngoài việc gây căng mắt và mỏi mắt, quá nhiều ánh 

sáng màu xanh lá cây từ màn hình điện thoại có thể làm 
hỏng võng mạc thoái hóa điểm màu theo thời gian. Nhưng 
Galaxy Note 8 cho phép tắt ánh sáng màu xanh, làm giảm 
ảnh hưởng tới mắt người dùng. 

Truy cập menu Settings > Display và tìm đến tùy chọn 
Blue light filter và bật tính năng này lên để giảm ánh sáng 
xanh tác động lên mắt của người dùng. 

 

Thiết lập Always On Display
Một trong những tính năng thú vị trên Galaxy Note 8 

là Always On Display, nơi hiển thị thời gian, lịch các cuộc 
hẹn, tin nhắn, thông báo… trực tiếp từ màn hình khóa. Tất 
nhiên bạn có thể tùy biến khả năng hiển thị cho tính năng 
này theo nhu cầu.  

Truy cập menu Settings > Display > Lock Screen and 
Security > Always On Display. Từ đây bạn có thể chọn một 
trong sáu định dạng hiển thị khác nhau, bao gồm ba đồng 
hồ, lịch, ảnh từ thư viện và thậm chí cả đồng hồ ở cạnh 
cong của màn hình.

 

Thiết lập S Pen
Một trong những công cụ tốt nhất trên Galaxy Note 8 là 

bút S Pen mạnh mẽ, giúp thiết bị trở thành một thiêt bị làm 
việc di động thực sự hiệu quả. Có rất nhiều cách để kích 
hoạt và làm cho bút S Pen trở nên linh hoạt hơn.  

Truy cập vào menu Settings > Advanced Features, ở phía 
trên bạn sẽ thấy một liên kết đến trang S Pen, nơi bạn sẽ 
tìm thấy rất nhiều tuỳ chỉnh, bao gồm khả năng thêm rung 
động khi  vẽ hoặc viết, tiết kiệm năng lượng khi bút không 
sử dụng và cài đặt cảnh báo khi bút và phablet quá xa nhau. 

LÀM THẾ NÀO >>

Những tính năng nào nên bật và 
tắt trên Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8 là một trong những thiết bị di động tốt 
nhất hiện nay. Không chỉ sở hữu phần cứng mạnh nhất, camera tốt 
nhất mà còn tích hợp rất nhiều tính năng. Dưới đây là cách để bạn 

có thể kiểm soát Note 8 tốt hơn cho nhu cầu sử dụng.
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Điều chỉnh độ phân giải màn hình 
Trong khi màn hình Galaxy Note 8 có độ phân giải cao 

nhất lên đến 2960 x 1440 pixel thì mặc định thiết bị được 
thiết lập ở mức 1480 x 720 pixel. Việc thay đổi độ phân 
giải màn hình sẽ giúp thiết bị hiển thị phù hợp với nhu 
cầu sử dụng hiện tại của người dùng.  

Trong menu Settings > Display > Screen resolution và 
kéo thanh trượt để thay đổi độ phân giải màn hình từ 
1480 x 720 pixel, 2220 x 1080 pixel và cao nhất là 2960 x 
1440 pixel.
 

Bật Full Screen Apps 
Hầu hết các ứng dụng trên Galaxy Note 8 đều sử dụng 

tỷ lệ 16: 9, nhưng với màn hình Infinity Displayt tỷ lệ 18,5: 
9 trên Note 8 nó sẽ để lại một khoảng trống ở mỗi đầu 
của màn hình dài và hẹp của thiết bị, nhìn rất xấu. Tuy 
nhiên bạn có thể thay đổi cách hiển thị cho các ứng dụng 
(không phải tất cả) toàn màn hình. 

Truy cập Settings > Display và bật tính năng Full 
Screen Apps lên. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy danh sách các ứng 
dụng đã được thiết lập hiển thị toàn màn hình cũng như 
nhiều ứng dụng mà bạn có thể bật hoặc tắt tính năng 
hiển thị này tùy theo nhu cầu.

 

Kích hoạt Edge Panel
Màn hình cong của Note 8 đi kèm với tính năng Edge 

Panel, cho phép mở các ứng dụng, truy cập địa chỉ liên 
lạc và nhiều hơn nữa bằng cách lăn ngón tay qua cạnh 
bên của màn hình. 

Trên cạnh phải của màn hình Note 8 là một thanh bar 
nhỏ. Nếu kéo nó về phía trung tâm của màn hình, màn 
hình sẽ hiển thị các ứng dụng đã được kích hoạt cho Edge 
Panel. Nhấn vào biểu tượng Settings (bánh răng) ở cuối 
để chọn danh bạ liên hệ thường xuyên muốn thêm vào 
Edge Panel để truy cập nhanh. 

 

Thiết lập Dual Apps 
Một bổ sung lớn cho Note 8 là khả năng ghép đôi các 

ứng dụng để chúng mở cùng nhau chỉ với một chạm và 
chúng sẽ hiển thị ở dạng màn hình phân chia, cung cấp 
khả năng đa nhiệm mà các điện thoại lớn khác không có 
được. 

Bằng cách cách kéo bảng Apps Edge từ thanh bar màu 
trắng ở cạnh phải của màn hình. Sau đó, chạm vào biểu 
tượng dấu cộng (+) và chọn Create App Pair. Bây giờ chỉ cần 
chọn hai ứng dụng mà bạn muốn ghép đôi. Tùy vào nhu cầu 
mà bạn có thể chọn ứng dụng ghép đôi cho phù hợp.
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 Chọn theme yêu thích
Nếu không thích theme mặc định của Galaxy Note 8, 

bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một theme mới yêu thích và 
dưới đây là cách để thực hiện.

Truy cập Settings > Display > Wall Papers and Themes. Từ 
đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các theme, hình nền, các biểu 
tượng … Tất cả được sắp xếp theo mức độ phổ biến, top sử 
dụng nhiều, miễn phí hoặc trả phí … Tùy vào nhu cầu mà bạn 
có thể lựa chọn những tùy chọn phù hợp nhất.

Thiết lập quyền truy cập camera nhanh
Để nhanh chóng lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc 

sống, bạn có thể chọn để kích hoạt nhanh camera trên Note 
8, thay vì phải kích hoạt thông qua màn hình Home. 

Bắt đầu bằng cách mở ứng dụng Camera từ màn hình 
Home, chạm vào biểu tượng Settings ở góc phía trên bên 
phải. Từ đây, bạn có thể kích hoạt Quick Launch. Từ sau 
nếu muốn kích hoạt nhanh camera để chụp, chỉ cần bấm 
đúp vào nút nguồn (nút bên phải).

 

Bật NFC
Tương tự như Galaxy S8 và S8 Plus, mặt sau của Note 8 

tích hợp chip NFC và để tận dụng tính năng này, phải kích 
hoạt nó lên.
 

Truy cập Settings > Connections > NFC and Payment. 
Sau đó nhấn nút on/off ở đầu màn hình để bật tính năng 
này lên. 

 Bật Samsung Pay
Samsung Pay là tính năng ví điện thoại di động, có khả 

năng làm việc với rất nhiều ngân hàng lớn, trong đó cũng 
có nhiều ngân hàng tại Việt Nam hỗ trợ. Khi tính năng này 
được bật, bạn có thể sử dụng Note 8 thay thẻ thanh toán di 
động. 

Sau khi chạm vào biểu tượng Samsung Pay trên màn 
hình Home, bạn sẽ thấy nó đã được liên kết với tài khoản 
Samsung cùng với địa chỉ email của bạn. 
 

Bấm Start rồi di chuyển chuống dưới, chọn I agreeing để 
đồng ý với giấy phép của dịch vụ. Sau khi nhập và xác nhận 
mã PIN, cần phải thêm thẻ tín dụng để có thể thực hiện các 
giao dịch mua. Tất nhiên bạn vẫn sẽ phải nhập tên, mã xác 
minh của thẻ và địa chỉ của bạn. Sau khi Samsung Pay xác 
nhận thẻ, qua trình giao dịch sẽ được hoàn tất.

 

Thiết lập bảo mật: Nhận diện khuôn mặt, 
quét mống mắt và vân tay

Nếu chưa thiết lập chức năng bảo mật sinh trắc học cho 
Note 8 thì bạn nên thực hiện ngay để đảm bảo tính an toàn. 
Ngoài mật khẩu, mã PIN hoặc vẽ hình, Note 8 còn cung cấp 
giải pháp bảo mật dựa trên khuôn mặt, mống mắt hoặc dấu 
vân tay.

Quá trình thiết lập chức năng bảo mật trên Note 8 là khá 
đơn giản. Bước đầu tiên là vào Settings > Lock Screen and 
Security và chạm vào Samsung Pass. Tại đây hãy thực hiện 
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theo hướng dẫn để đăng ký mắt, khuôn mặt hoặc dấu vân 
tay, tùy nhu cầu sử dụng. 

 

Chặn chạm màn hình ngẫu nhiên
Khi có cuộc gọi đến, màn hình của Note 8 sẽ sáng lên và 

nếu nó ở trong túi đôi khi bạn vô tình chạm vào mà không 
hề hay biết. Nhưng trên Note 8 bạn có thể ngăn việc màn 
hình sáng lên và vô tình chạm vào ngoài ý muốn.

Trên Galaxy Note 8 có một tính năng gọi là Block 
Accidental Touches, bạn hãy bật tính năng này để màn 
hình điện thoại không bật khi nó ở nơi tối để không vô tình 
chạm vào khi có cuộc gọi đến. Truy cập vào menu Settings > 
Display và bật tính năng Block accidental touches lên.  

 

Bật cử chỉ đặc biệt Special Gestures 
Để tận dụng màn hình của Galaxy Note 8, người dùng có 

thể bật các thao tác cử chỉ đặc biệt để giúp thao tác với thiết 
bị thuận tiện hơn. 

Truy cập menu Settings > Advanced Features. Ở gần cuối 
trang, sẽ có sáu tác vụ mà bạn có thể quản lý bằng cách vuốt 
hoặc chạm, từ tắt âm thanh khi thực hiện cuộc gọi hoặc gửi 
văn bản, chụp ảnh màn hình … tùy theo nhu cầu mà bạn có 
thể bật/tắt các thao tác cử chỉ mà mình muốn.

 

Bật Secure Folder 
Tất cả chúng ta đều có bí mật và Galaxy Note 8 có thể giữ 

chúng an toàn thông qua tính năng Secure Folder. Toàn bộ 
dữ liệu trong thư mục này sẽ được mã hóa an toàn. 

Đầu tiên là vào thư mục Samsung từ màn hình Home, 
chọn mục Secure Folder. Sau đó thiết lập mật khẩu, mã 
PIN, hình mẫu, vân tay thậm chí cả nhận diện khuôn mặt, 
tùy nhu cầu bạn chọn. Sau khi kết thúc, bất cứ nội dung 
nào được chuyển vào thư mục này đều an toàn tuyệt đối. 

 

Bật Video Enhancer
Để có được những trải nghiệm xem video tốt nhất 

trên Galaxy Note 8, Samsung đã trang bị tính năng Video 
Enhancer, tính năng này sử dụng các kỹ thuật xử lý video để 
làm sắc nét video.

Truy cập menu Settings > Display > Advanced Features 
và di chuyển xuống cuối cùng rồi bật tính năng Video 
Enhancer lên. Ngay phía dưới bạn cũng thấy liệt kê tất cả 
các ứng dụng có thể được tối ưu hóa khi tính năng này 
được bật lên. 

 

Tắt khung biểu tượng
Samsung thường đặt các biểu tượng ứng dụng trên 

Galaxy Note 8 với một khung nền màu trắng, nhằm tạo ra 
các icon ứng dụng có kích thước đồng đều nhau. Tuy nhiên 
nó không thực sự để lại nhiều ấn tượng với người dùng và 
cũng không thật sự cần thiết.

Vì vậy bạn có thể tắt khung này đi để các biểu tượng 
trở lại nguyên gốc bằng cách, truy cập vào mục Settings > 
Display > Icon frames và chọn Icons Only.

 Hoàng Thanh
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