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FIBER OPTICAL CONNECTION

With the coming of 5G Technology, optical communication is playing an increasingly 
important role in the field of telecommunications. 

     In order to meet with marketing requirement, our company is concentrated to optical 
fields, such as Fiber Optical Connection Series, Outdoor Optic Communication, and 
Cabling Distribution. 

     With more than twenty years discovery, and supported by the advanced technique 
& equipment, we , Hengxin Technology, are always manufacture high-qualified fiber 
optic products and win the favor of customers all over the world.

THE MAIN PRODUCTS:

1. Fiber Optic Connection Series
-LC/SC/FC Connector
-MPO Connector Series
-FTTH Fast Connector
-Attenuator
-Adaptor

2. Outdoor Optic Communication
-FULLAXS
-NSN
-ODVA
-DLC

3. Armored jumper
-FC-PC
-SC-APC
-MPO Series
-FTTA-CPRI

THE ADVANTAGE OF THE PRODUCTS:
Good Durability
Quickly Lead Time
High Temperature Stability.
Excellent Mechanical Capability
Low Insertion Loss and Back Reflection Loss

&  OPTICAL COMMUNICATION
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Nhân tài Đất Việt 2019:
đòn bẩy cho những startup 

trong giai đoạn Chuyển đổi số

Theo anh Hồ Minh 
Đức, CEO của Công 
ty cổ phần dịch vụ và 

giải pháp xử lý dữ liệu Vbee, 
sau khi tham dự và đạt giải 
tại Sân chơi Nhân tài Đất 
Việt 2018, sản phẩm của 
Vbee đã tạo được tiếng vang 
và có được một vị trí vững 
chắc trên thị trường. Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt là 
một sân chơi lớn mà những 
khởi nghiệp trẻ (startup) có 
cơ hội tiến sâu vào lĩnh vực 
CNTT, đặc biệt trong giai 
đoạn thúc đẩy Chuyển đổi 
số và Trí tuệ nhân tạo.

Ngày 18/4/2019, Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 
2019 đã chính thức được 
phát động tại trụ sở Tập 
đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc 

Kháng (Hà Nội) với sự hiện 
diện của lãnh đạo báo Dân 
trí cùng đại diện Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) và các đơn vị 
liên quan. Trải qua 14 năm 
tổ chức thành công, Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 
năm thứ 15 với quy mô ngày 
càng lớn mạnh kỳ vọng thu 
hút sự quan tâm đặc biệt 
của giới truyền thông, các 
thí sinh và một lượng lớn 
các Startup của Việt Nam đã 
và sẽ tham dự Giải thưởng.

Sân chơi lớn cho các 
startup

Năm 2018, “Giải pháp 
ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo chuyển đổi văn 
bản tiếng Việt sang giọng 

nói tự nhiên Vbee” của 
nhóm tác giả Công ty cổ 
phần dịch vụ và giải pháp xử 
lý dữ liệu Vbee đã giành giải 
Nhì (không có giải nhất) 
hệ thống sản phẩm CNTT 
Triển vọng Giải thưởng 
Nhân tài đất Việt. Sau hơn 6 
tháng đạt giải, CEO Công ty 
cổ phần dịch vụ và giải pháp 
xử lý dữ liệu Vbee chia sẻ 
nhiều điều thú vị, cũng như 
những thành công mà cuộc 
thi này mang lại.

Ông Hồ Minh Đức - CEO 
Công ty cổ phần dịch vụ 
và giải pháp xử lý dữ liệu 
Vbee cho hay, tham gia Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 
là một trải nghiệm tuyệt vời 
của nhóm. Và tuyệt vời hơn 
khi nhóm giành nhận giải 

Thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) đã 
đưa ra kế hoạch 
triển khai thử 
nghiệm mạng 5G 
trong năm 2019. Là 
một trong 03 nhà 
mạng lớn nhất Việt 
Nam, VNPT đã sớm 
có những phương 
án chuẩn bị để tiến 
hành thử nghiệm 
mạng 5G trong 
năm nay.

TIÊU ĐIỂM >>

nhì ở lĩnh vực công nghệ 
thông tin - giải cao nhất 
của năm 2018. Cũng theo 
ông Đức, sau khi đạt giải tại 
Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt 2018, thành công nhất 
mà Vbee nhận được đó là 
sự khẳng định niềm tin vào 
công nghệ Việt, đặc biệt là 
công nghệ lõi.
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“Trước đây, chúng ta biết 
công nghệ lõi Tiếng Việt 
được làm ra có định kiến là 
rất khó để thành công. Vì 
vậy, qua Giải thưởng này 
Vbee đã khẳng định được 
niềm tin đó. Đặc biệt, sau 
khi đạt giải có rất nhiều đơn 
vị, doanh nghiệp, tổ chức 
tín dụng lớn, đối tác của 
nước ngoài… đã biết đến 
công ty và kết nối thực hiện 
phương án và triển khai. 
Đây là cơ hội tốt để Vbee 
đẩy mạnh thương hiệu, đưa 
sản phẩm đến gần gũi hơn 
với cộng đồng người Việt. 
Đặc biệt, đây cũng sẽ là đòn 
bẩy để tiến sâu hơn nữa vào 
lĩnh vực công nghệ thông 
tin, nhất là trong chuyển 
đổi số và trí tuệ nhân tạo”, 
ông Đức chia sẻ những 
thành công đạt được sau 
khi tham gia Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt.

CEO Công ty cổ phần 
dịch vụ và giải pháp xử lý 
dữ liệu Vbee cũng chia sẻ 
thêm, đạt giải cao tại Nhân 
tài Đất Việt chính là động 
lực, cũng là trách nhiệm để 
làm sao giữ được vị thế của 
nhóm và khẳng định được 
thành công trên thị trường.

Chia sẻ về những kinh 
nghiệm để đạt được giải cao 
khi tham dự Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt, CEO 
Công ty cổ phần dịch vụ và 
giải pháp xử lý dữ liệu Vbee 
nhấn mạnh, Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt là một 
sân chơi rất lớn. “Để dùng 
những từ ngắn gọn để nói 
về Giải thưởng này, chúng 
tôi có thể nó là rất là vinh 
dự”, ông Đức bộc bạch.

Theo ông Đức, để có thể 
tiến sâu vào Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt, các sản 
phẩm tham dự cần tập 
trung vào sáng tạo, giải 
quyết các vấn đề của người 
Việt. “Có thể những giải 
pháp không cần sáng tạo, 
nhưng phù hợp với xu 

thế chuyển đổi của Việt 
Nam, đặc biệt là xu hướng 
chuyển đổi số, cách mạng 
4.0. Tôi hy vọng rằng, 
những nhóm tham gia 
Nhân tài Đất Việt 2019 sẽ 
tập trung vào các giải pháp 
để đáp ứng tốt yêu cầu của 
Ban tổ chức”, ông Đức chia 
sẻ kinh nghiệm.

Giải pháp ứng dụng 
công nghệ trí tuệ nhân 
tạo chuyển đổi văn bản 
tiếng Việt sang giọng nói 
tự nhiên Vbee, là dịch vụ 
đầu tiên tại thị trường Việt 
Nam được áp dụng thành 
công trí tuệ nhân tạo học 
máy vào ngôn ngữ tự nhiên 
tiếng Việt, cho phép chuyển 
đổi văn bản tiếng Việt 
sang giọng nói, với kết quả 
giọng nói tự nhiên như con 
người, có cảm xúc, có “tâm 
hồn”.

VNPT sẵn sàng hỗ 
trợ tài nguyên và 
kết nối

Cũng tại buổi họp báo 
phát động Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2019, trả 
lời câu hỏi của PV về những 

hỗ trợ của VNPT cho các 
thí sinh tham gia hạng 
mục công nghệ thông tin 
Khởi nghiệp sáng tạo, ông 
Nguyễn Văn Tấn, Phó Tổng 
Giám đốc VNPT-Media, Phó 
trưởng ban tổ chức Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 
2019 cho biết, các sản phẩm 
sẽ được hỗ trợ kết nối, sử 
dụng nguồn tài nguyên 
VNPT dưới các hình thức 
onsite hoặc online, về 
các vấn đề kỹ thuật/kinh 
doanh/định hướng.

Theo đó, các sản phẩm 
trong vòng sơ khảo được 
tư vấn trực tiếp từ các đầu 
mối chuyên gia phụ trách 
mảng tài nguyên đã đăng 
ký tập trung tại trụ sở của 
VNPT, hoặc thông qua các 
cuộc họp trực tuyến tập 
trung. Nội dung tư vấn bao 
gồm: Tư vấn hướng dẫn sử 
dụng, khai thác tài nguyên 
VNPT trong việc phát triển 
sản phẩm; Tư vấn về định 
hướng kinh doanh sản 
phẩm. Ngoài thời gian tư 
vấn onsite, các sản phẩm 
cũng sẽ được hỗ trợ online 
thông qua các hình thức: 
email, sms, skype…

Đặc biệt, các sản phẩm 
vào vòng chung khảo và các 
sản phẩm có tiềm năng hợp 
tác sẽ được VNPT và các 
đối tác của VNPT tư vấn, 
hướng dẫn để phát triển, 
hoàn thiện sản phẩm. Định 
hướng hợp tác của các sản 
phẩm trong vòng chung 
khảo với VNPT có thể bao 
gồm nhưng không giới hạn 
các hình thức như: Hoàn 
thiện, hợp tác, ký hợp đồng 
kinh doanh sản phẩm dịch 
vụ trên nền tảng của VNPT; 
Đầu tư trực tiếp từ VNPT 
hoặc các đối tác công nghệ 
của VNPT…

“VNPT sẽ công bố danh 
sách các nguồn tài nguyên 
hỗ trợ cho các thí sinh. Đối 
với nguồn tài nguyên sơ cấp 
được công bố các thí sinh sẽ 
được sử dụng miễn phí sau 
khi thống nhất với Tổ công 
tác hỗ trợ của ban tổ chức 
về dung lượng, mức độ, 
tần suất,...đáp ứng với sản 
phẩm dự thi. Đối với các 
nguồn tài nguyên thứ cấp 
khác, ban tổ chức sẽ quyết 
định đối với từng trường 
hợp cụ thể”, ông Nguyễn 
Văn Tấn thông tin. 

Các thành viên Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tại buổi họp báo phát động 
Giải thưởng NTĐV 2019.
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VIỄN THÔNG -CNTT >>

Tại Hội nghị Giao ban 
Quản lý nhà nước Quý 
I/2019 được tổ chức 
vào ngày 4/4 vừa qua, 
Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông 
(TT&TT) Nguyễn Mạnh 
Hùng đã đề nghị các 
nhà mạng là VinaPhone 
và MobiFone sớm 
hoàn thành đế án thử 
nghiệm mạng 5G.

Tính đến thời điểm 
này, Bộ TT&TT mới 
chỉ cấp giấy phép 

thử nghiệm mạng 5G cho 
một nhà mạng là Viettel, 
trong khi cả VinaPhone 
và MobiFone đã có ý kiến 
xin phép Bộ TT&TT cho 
phép thử nghiệm thế hệ 
mạng mới nhất này.

Theo Bộ TT&TT, thời 
điểm thử nghiệm mạng 
5G sẽ diễn ra trong năm 
2019 và khi các nước 
phát triển trên thế giới 
bắt đầu triển khai dịch vụ 
mạng này, Việt Nam sẽ là 
một trong những quốc 
gia tiên phong cung cấp 
dịch vụ 5G. Bên cạnh đó, 
việc thử nghiệm mạng 5G 
trong năm 2019 cũng có 

nhiều thuận lợi, vì nhiều 
hãng sản xuất lớn trên 
thế giới như Samsung 
cũng bắt đầu phát hành 
các smartphone có hỗ trợ 
5G ra thị trường vào quý 
3 năm nay.

Mục tiêu của việc thử 
nghiệm 5G là để xem mức 
độ phủ sóng của tần số 
2.6 GHz. Bên cạnh đó, 
Bộ muốn qua kết quả 
thử nghiệm để xem nếu 
triển khai 5G ở tần số 3.5 
GHz có xảy ra hiện tượng 
nhiễu vệ tinh hay không.

Thông qua việc thử 
nghiệm, Bộ TT&TT cũng 
muốn nghiên cứu về khả 
năng tăng dung lượng 
kết nối và khả năng thay 
thế cáp quang, hiệu suất 

sử dụng tần số của công 
nghệ 5G. Do vậy, Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng mong muốn các 
nhà mạng cần sớm thử 
nghiệm công nghệ này, để 
từ đó xử lý những vướng 
mắc nếu có trong quá 
trình thử nghiệm.

Ngay sau khi nhiều 
nước trên thế giới tiến 
hành thử nghiệm mạng 
5G, Tập đoàn VNPT đã có 
những bước nghiên cứu 
và tiếp cận chuẩn bị giống 
như đã từng làm với các 
thế hệ mạng 2G, 3G và 4G 
trước đây. VNPT đã tập 
trung đầu tư cho các hoạt 
động nghiên cứu và phát 
triển (R&D), tăng cường 
hợp tác với các đối tác 

Sẽ sớm cấp phép thử nghiệm 
5G cho VinaPhone
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công nghệ lớn trên thế giới 
để học hỏi kinh nghiệm và 
xây dựng nguồn nhân lực 
để có thể triển khai mạng 
5G thành công.

Cụ thể, VNPT đã ký 
thỏa thuận hợp tác với Tập 
đoàn Nokia để cũng thiết 
lập phòng Lab nghiên cứu 
về công nghệ và giải pháp, 
ứng dụng trong mạng di 
động 5G. Hai bên sẽ cùng 
hợp tác thử nghiệm các 
công nghệ mạng 5G và các 
giải pháp, ứng dụng trên 
mạng 5G; Nghiên cứu, 
khảo sát, thử nghiệm triển 
khai công nghệ 5G. Phía 
Tập đoàn Nokia cũng sẽ 
hỗ trợ VNPT hiện đại hóa 
mạng lưới theo hướng 
5G và Cloud. Ngoài ra hai 
bên cũng sẽ hợp tác, chia 
sẻ thông tin về các nghiên 
cứu mới nhất về công 

nghệ /sản phẩm mới trên 
mạng 5G. Dự án này dự 
kiến sẽ được thực hiện 
trong vòng 3 năm với tổng 
giá trị khoảng 15 triệu 
USD.

Bên cạnh đó, với những 
thành tựu đạt được trong 
mảng sản xuất thiết bị 
công nghệ viễn thông 
trong thời gian qua, VNPT 
cũng đang chuẩn bị để có 
thể sản xuất các thiết bị 
mạng 5G, từng bước tiến 
tới làm chủ trong mảng 
này giống như đã làm 
được đối với mạng 2G, 3G, 
4G và băng rộng cố định.

Hiện VNPT đã hoàn 
tất công tác chuẩn bị, đã 
trình Bộ TT&TT xin được 
cấp phép thử nghiệm 5G 
cho mạng VinaPhone. Việc 
thử nghiệm sẽ được triển 
khai ngay khi Bộ TT&TT 

cấp phép. Việc thử nghiệm 
cũng sẽ là những khâu 
cuối cùng để VNPT triển 
khai quy hoạch mạng lưới, 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của khách hàng trong thời 
gian tới.

Tại hội nghị 5G vừa 
được Bộ TT&TT tổ chức, 
Bộ đã tìm ra đường hướng 
phát triển 5G bằng việc 
tiếp cận theo pha. Trong 
đó pha 1 triển khai bằng 
việc tăng dung lượng, cả 
Việt Nam chỉ lắp 20 trạm 
5G, sau đó theo dõi quá 
trình thử nghiệm. Trong 
trường hợp công nghệ 5G 
hoạt động tốt và ổn định, 
Bộ sẽ cho triển khai ồ ạt 
dịch vụ này tại Việt Nam.

Cũng tại hội nghị giao 
ban, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng yêu cầu Cục 
Tần số đẩy nhanh thủ tục 

đấu giá băng tần 2.6 GHz, 
cơ bản phải xong trong 
tháng 4/2019. Bộ cũng 
đã xác định xong mức giá 
khởi điểm cho việc đấu 
thầu băng tần lần này.

Đây là lần đầu tiên Bộ 
TT&TT tiến hành tổ chức 
đấu giá băng tần, do đó 
không tránh khỏi những 
vướng mắc liên quan tới 
các nghị định và văn bản 
pháp luật. Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cũng 
giao nhiệm vụ phải quy 
hoạch xong tần số 700 
MHz trong tháng 4/2019 
để đưa ra đấu giá. Việc đấu 
giá các băng tần mới nhằm 
nâng cao chất lượng dịch 
vụ mạng data di động, giải 
quyết được những vị trí 
lõm sóng. 

PV

 Mạng 5G có tốc độ nhanh 
hơn từ 10 - 100 lần so với mạng 
4G. Nếu mỗi km2 mạng 4G chỉ 
có thể đáp ứng được 100.000 
kết nối, thì mạng 5G có thể đáp 
ứng tới 1 triệu kết nối.
 Làn sóng thương mại 5G 
đầu tiên cũng sẽ bao phủ 1/3 
dân số toàn cầu, vượt xa quy 
mô của 3G hay 4G.
 Theo ước tính của Ericsson, tới năm 
2024 sẽ có 1,5 tỉ người dùng sẽ được sử 
dụng mạng 5G. Vào thời điểm đó, mạng di 
động thế hệ mới cũng sẽ tiếp cận được hơn 
40% dân số thế giới.
 Huawei dự đoán, việc sử dụng 5G 
thương mại hóa tại các thị trường như Ấn 
Độ, Thái Lan và Việt Nam sẽ bắt đầu sớm 

nhất vào năm 2020. Theo đó, 5 năm tới, số 
lượng thuê bao 5G trong khu vực sẽ lên tới 
con số 80 triệu.
 Ước tính, 5G sẽ mang lại giá trị 1.200 tỉ 
USD ở Đông Nam Á trong 5 năm tới. Những 
nước dẫn đầu về mức độ sẵn sàng triển khai 
5G trên thế giới hiện nay là Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp…
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VNPT tích cực đưa Việt Nam
thành quốc gia có môi trường 

mạng an toàn, tin cậy
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 - Vietnam 
Security Summit 2019 mới đây không chỉ thảo luận và là cuộc trình diễn về tất 
cả các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Hơn thế, đó còn là 
dấu mốc lịch sự của ngành an toàn, an ninh mạng Việt Nam khi mở ra một thời 
kỳ mới với việc ký kết thành lập Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn 
công mạng”. VNPT, doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT hàng đầu Việt Nam chính là 
1 trong 5 thành viên sáng lập liên minh và giữ vai trò quan trọng.

 Đại diện Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin), Hiệp hội 
An toàn thông tin Việt Nam và 5 thành viên sáng lập Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn 

công mạng” ký kết thỏa thuận hợp tác.
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Vai trò VNPT trong 
Liên minh “Xử lý mã 
độc và phòng, chống 

tấn công mạng”
Là một trong năm thành 

viên của Liên minh, VNPT 
được đánh giá cao và giữ 
vai trò quan trọng với sự 
góp mặt của Trung tâm An 
toàn thông tin VNPT. Đây 
chính là Trung tâm chuyên 
tổ chức, điều hành các hoạt 
động đảm bảo an ninh, 
an toàn thông tin mạng 
VT-CNTT, Truyền thông 
cho cả Tập đoàn VNPT. Với 
mục tiêu là nhà cung cấp 
dịch vụ số hàng đầu khu 
vực, VNPT xác định an toàn 
thông tin là lĩnh vực cần tập 
trung đầu tư để đảm bảo an 
ninh cho hệ thống nội bộ và 
các hệ thống cung cấp cho 
khách hàng cũng như góp 
phần đảm bảo an ninh quốc 
gia. Vì vậy, trong thời gian 
qua VNPT đã tích cực đầu 
tư mua sắm các công cụ kỹ 
thuật cần thiết như công cụ 
rà quét lỗ hổng website, lỗ 
hổng hệ điều hành, lỗ hổng 
database, công cụ khôi phục 
dữ liệu, hệ thống phòng 
chống tấn công mạng 
DDoS, hệ thống hệ thống 
giám sát an toàn thông tin 
SIEM … cũng như xây dựng 
các quy định, quy trình 
quản lý theo tiêu chuẩn 
quốc tế về ATTT.  

VNPT đặc biệt chú trọng 
bổ sung, đào tạo, nâng cao 
năng lực đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật công tác trong lĩnh 
vực ATTT. Tại 63 các đơn vị 
và khối cơ quan Tập đoàn 
đều có một đội ngũ nhân 
lực phụ trách vấn đề ATTT 
(VNPT CERT) để chủ động 
phòng chống, xử lý các 
tình huống tấn công. Hàng 
năm, đội ngũ này còn được 
thường xuyên tham gia các 
khóa đào tạo về ATTT, các 
đợt diễn tập nội bộ, diễn 
tập trong nước/quốc tế 
của Bộ Thông tin và Truyền 

thông (TT&TT) để nâng cao 
kỹ năng phòng chống, xử 
lý các tình huống tấn công 
mạng thực tế. Không chỉ 
chú trọng phát triển nhân 
lực ATTT của riêng mình, 
trong thời gian qua VNPT 
vẫn luôn có những hoạt 
động thúc đẩy sự phát triển 
chung của lĩnh vực này tại 
Việt Nam như phối hợp với 
Bộ TT&TT tổ chức/tài trợ 
cho các cuộc diễn tập ATTT 
trong nước và quốc tế, tài 
trợ các cuộc thi trong lĩnh 
vực ATTT… 

Đóng góp của VNPT 
trong môi trường an 
toàn, an ninh mạng

Tính riêng năm 2018, 
VNPT đã tham gia tài trợ/tổ 
chức nhiều hoạt động lớn. 
Trong tháng 5, VNPT đã 
phối hợp với Học viện Công 
nghệ Bưu chính Viễn thông 
(PTIT), Cục An toàn Thông 
tin, Trung tâm ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam 
VNCERT và Hiệp hội An 
toàn Thông tin tổ chức Hội 
thi “An toàn thông tin dành 
cho sinh viên năm 2018 - 
VNPT SecAthon 2018”. Cuộc 
thi đã thu hút được sự quan 
tâm, ủng hộ từ các cơ quan, 
hiệp hội, các trường đại học 
và sinh viên cả nước.VNPT 
đã cùng Trung tâm Ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam 
(VNCERT) và Quỹ Dịch vụ 
Viễn thông công ích Việt 
Nam tổ chức cuộc Diễn tập 
quốc tế khu vực Đông Nam 
Á và các nước đối thoại 
ASEAN Cert Incident Drill 
(ACID) 2018 với chủ đề “Xử 
lý sự cố khai thác lỗ hổng hệ 
thống để chiếm dụng đào 
tiền ảo” với sự tham gia của 
15 nước. 

VNPT thường xuyên 
là một trong những nhà 
tài trợ Vàng cho các cuộc 
thi như Cuộc thi An toàn 
không gian mạng toàn cầu 
WhiteHat Grand Prix 2018. 

Là một trong những cuộc 
thi thường niên có uy tín 
trên thế giới trong lĩnh vực 
ATTT, WhiteHat Grand 
Prix 2018 thu hút số lượng 
lớn các đội quốc tế có thứ 
hạng cao tham dự. Đây là 
năm thứ 5 cuộc thi được 
tổ chức trên quy mô toàn 
cầu và là năm đầu tiên trận 
Chung kết WhiteHat Grand 
Prix được tổ chức trực tiếp 
tại Hà Nội với sự góp mặt 
của 10 đội thi xuất sắc nhất 
vòng loại đến từ Mỹ, Nga, 
Ukraina, Hàn Quốc, Ba Lan 
và Việt Nam.

Nhiều Diễn đàn, Hội 
thảo, Diễn tập về an toàn, 
an ninh mạng như VNPT và 
Microsoft phối hợp tổ chức 
Diễn đàn “Thách thức và 
giải pháp công nghệ trong 
lĩnh vực an toàn thông 
tin” được VNPT triển khai 
thành công và đóng góp tích 
cực vào môi trường an ninh 
mạng trong khu vực cũng 
như có sức ảnh hưởng lớn 
trên thế giới. Chính yếu tố 
quan trọng này đã giúp Tập 
đoàn chuyển đổi mạnh mẽ 
từ nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông truyền thống 
nhanh chóng trở thành  Tập 
đoàn CNTT hàng đầu Việt 
Nam và  khu vực. Hơn thế, 
VNPT không chỉ ngăn chặn 
được nhiều cuộc tấn công 
có chủ đích vào hệ thống 
của mình, bảo vệ dữ liệu của 
Tập đoàn, khách hàng mà 
còn có những đóng góp đầy 
ý nghĩa với các thành viên 
trong liên minh vì an ninh 
quốc gia và môi trường an 
toàn, an ninh mạng tin cậy 
trên thế giới. 

VNPT tích cực đưa Việt 
Nam thành quốc gia 
có môi trường mạng 
an toàn, tin cậy

Liên minh “Xử lý mã 
độc và phòng, chống tấn 
công mạng” là sáng kiến 
của Cục An toàn thông 

tin (Bộ TT&TT) và Hiệp 
hội An toàn thông tin Việt 
Nam (VNISA) nhằm tăng 
cường đoàn kết, tập hợp 
lực lượng, chia sẻ thông tin 
phục vụ công tác đảm bảo 
an toàn thông tin quốc gia 
và cộng đồng người dùng 
Internet tại Việt Nam. Liên 
minh hoạt động dưới sự 
bảo trợ, dẫn dắt của Bộ 
TT&TT, Trung tâm Giám sát 
an toàn không gian mạng 
quốc gia (thuộc Cục An toàn 
thông tin, Bộ TT&TT) và 
Hiệp hội An toàn thông tin 
Việt Nam là 2 đơn vị đóng 
vai trò chủ trì. Năm thành 
viên sáng lập Liên minh bao 
gồm: Trung tâm An toàn 
thông tin VNPT, Công ty An 
ninh mạng Viettel, Trung 
tâm An ninh mạng FPT, 
Công ty cổ phần BKAV và 
Công ty TNHH An ninh, an 
toàn thông tin CMC. 

Là thành viên có đóng 
góp và giữ vai trò quan 
trọng trong liên minh, 
VNPT với tiềm lực CNTT 
mạnh mẽ sẵn có đã và đang 
cùng các thành viên khác 
hướng đến mục tiêu: Thúc 
đẩy hợp tác toàn diện giữa 
cơ quan nhà nước, Hiệp 
hội và doanh nghiệp nhằm 
cung cấp, phát triển những 
sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ 
cho cộng đồng, xã hội; Tăng 
cường mối quan hệ tin cậy, 
gắn kết, chia sẻ giữa các 
doanh nghiệp lớn đang làm 
về an toàn thông tin tại Việt 
Nam nhằm huy động và gắn 
kết sức mạnh của doanh 
nghiệp trong công tác đảm 
bảo an toàn, an ninh mạng; 
Cùng nhau bảo vệ tài sản 
của cơ quan, tổ chức và 
người dân Việt Nam trước 
các nguy cơ tấn công mạng; 
Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc 
tại Việt Nam, góp phần đưa 
Việt Nam trở thành quốc 
gia có môi trường mạng an 
toàn, tin cậy..

PV
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SẢN PHẨM SỐ >>

12bí mât

Nếp gấp màn hình 
Khi giới thiệu cũng như 

trong các quảng cáo về 
Samsung Galaxy Fold chúng 

ta không hề thấy có nếp gấp màn hình 
khi gập máy lại, nhưng nó là có thật. 
Liệu nó có ảnh hưởng tới chất lượng 
màn hình hay trải nghiệm hay không? 

Đó là câu hỏi của rất nhiều người 
dùng lúc này, nhưng trong khi nếp gấp 
ở giữa sẽ xuất hiện khi bạn gập nhẹ 
máy lại, không chỉ nhìn thấy mà thậm 
chí có thể chạm vào và cảm nhận nó 
theo nghĩa đen. Dù vậy thì đó không 
phải là thứ làm gián đoạn trải nghiệm 
xem. Và vì đây là một chiếc điện thoại 
cỡ lớn nên nó cũng không thực sự gây 
cản trở, do đó người dùng cũng sẽ quen 
dần với nó sau một thời gian sử dụng.

1

Galaxy Fold là chiếc 
smartphone màn hình gập 
đầu tiên của Samsung và 
thiết bị được giới thiệu 
với rất nhiều tính năng 
tương lai. Nhưng vẫn 
còn 12 bí mật của thiết 
bị này mà những người 
dùng quan tâm cần 
phải biết trước khi 
quyết định lựa chọn.
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Chiếc smartphone nặng 
nhất  

Có thể chúng ta nhận ra Samsung 
Galaxy Fold có kích thước rất lớn khi màn 
hình mở ra, nhưng nó cũng rất nặng với 
trọng lượng lên tới 263 gram. Với trọng 
lượng này, Galaxy Fold nặng hơn đáng 
kể so với cả những smartphone có màn 
hình lớn nhất hiện nay trên thị trường 
như Galaxy S10 Plus (175 gram); iPhone XS 
Max (208 gram); Pixel 3 XL (184 gram) hay 
OnePlus 6T (185 gram).

Không chỉ có trọng lượng nặng, 
Samsung Galaxy Fold còn lớn bằng hai 
chiếc điện thoại đặt lên nhau. Vì vậy đây 
cũng sẽ là một chiếc điện thoại khá dày, do 
đó việc bỏ túi sẽ rất khó chịu.

4. Cảm biến vân tay có thể sử dụng như nút Bixby 
Vì phải cần đến hai tay để mở Samsung Galaxy Fold nên rất có thể trong 

khi mở, ngón tay của bạn có thể vô tình chạm vào cảm biến vân tay ở bên cạnh 
điện thoại. Đáng tiếc, cảm biến vân tay cũng được sử dụng như nút Bixby khi bạn 
chạm vào. 

Tuy nhiên, phiên bản One UI mới nhất của Samsung cho phép bạn thay đổi tính 
năng này cho nút Bixby, theo đó có thể thiết lập để chỉ khi chạm đúp vào cảm biến vân 
tay thì mới kích hoạt Bixby. 

5. Có hai viên pin ở mỗi màn hình
Galaxy Fold không chỉ có hai màn hình riêng biệt mà ẩn bên dưới là hai viên 

pin riêng biệt và chúng được kết nối với nhau thông qua bản lề linh hoạt. Khi 
kết hợp hai viên pin này lại với nhau, bạn sẽ đạt được tổng dung lượng pin là 4.380 
mAh, không quá cao và có lẽ cũng sẽ khó tạo nên bất ngờ.

Thực tế rất nhiều người dùng nghi ngờ thời lượng pin thực tế của Galaxy Fold, 
bởi thực tế màn hình lớn cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ pin nhiều hơn. Vì vậy hi 
vọng Samsung sẽ có cách để đảm bảo thiết bị có thể hoàn thành một ngày sử dụng. 

 Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là với hai viên pin ở mỗi bên 
được kết nối qua bản lề thì việc thay thế pin sẽ cực kỳ khó khăn.

3. Phải dùng hai tay mới mở được 
 Có thể với rất nhiều người đã quen với các mẫu 

tablet lai laptop với thiết kế bản lề gập linh hoạt, 
Samsung Galaxy Fold cũng được thiết kế theo kiểu như vậy 
nhưng không chỉ có bản lề mà có cả màn hình gập lại. 

Samsung đã thiết kế một bản lề tối ưu trên Galaxy Fold, 
cho phép ghép rất chặt khi đóng và mở ở góc 180 độ hoàn hảo 
với một nút bấm. Bản lề này cũng rất cứng cáp nên để có thể 
mở thiết bị ra buộc phải dùng hai tay và Samsung cũng đã thử 
nghiệm, kiểm tra rất kỹ phần bản lề đặc biệt này. 
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Màn hình chính bằng nhựa
Màn hình chính trên Galaxy Fold có kích thước 7,3 

inch và sử dụng cùng công nghệ Super AMOLED như 
dòng Galaxy S10, điều đó có nghĩa chất lượng hiển thị là rất ấn 
tượng với màu đen sâu, độ tương phản tuyệt vời và màu sắc rực 
rỡ.

Nhưng có một điều bạn cần biết là màn hình này bằng nhựa 
để gập nên sẽ dễ trầy hơn. Nhưng hi vọng điều đó không phải là 
vấn đề lớn vì khi gập lại, màn hình điện thoại sẽ được bảo vệ bởi 
vỏ ngoài để không tiếp xúc với các đồ vật khi bạn bỏ trong túi, 
balo hay để trên mặt bàn. 

 

Màn hình phía trước rất hẹp
Thực tế trong khi màn hình chính trên Galaxy Fold 

rất lớn, rất đẹp và gây ấn tượng theo cách mà không một 
điện thoại nào làm được, thì màn hình phía trước thực 

sự không hữu ích lắm. Với kích thước chỉ 4,6 inch, nó rất hẹp 
và cao nên không gian màn hình có thể sử dụng thực tế nhỏ hơn 
nhiều so với trên màn hình điện thoại 4,6 inch thông thường.

Tuy nhiên, màn hình này không bị giới hạn theo bất kỳ cách 
nào ngoại trừ kích thước vật lý do đó bạn vẫn có thể làm mọi thứ 
trên đó.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dường như Samsung có thể làm 
cho màn hình này lớn hơn nữa vì hiện tại viền màn hình phụ này 
vẫn rất dày, do đó nếu tiếp tục có bản nâng cấp Galaxy Fold trong 
tương lai thì đây sẽ là tính năng mà Samsung cải tiến.

 

8. Phần notch trên màn hình chính rất lớn
Trong khi chúng ta đang quen dần với thiết kế màn 

hình có notch ngày càng nhỏ gọn hơn trên smartphone 
thì trên Galaxy Fold nó rất lớn. Như vậy cùng với nếp gấp màn 
hình và notch lớn là hai điểm trừ lớn nhất trên màn hình chính 
của Galaxy Fold, nhưng đó là điều cần thiết về kỹ thuật vì đây là 
nơi bố trí hệ thống camera kép phía trước.

Nhưng câu hỏi là liệu chúng ta có thực sự cần camera kép 
cho nhu cầu chụp ảnh selfie hay không? Câu trả lời là không cần 
thiết, nhất là khi nó bố trí trên màn hình chính lớn của Galaxy 
Fold. Nhưng đối với hội nghị truyền hình chẳng hạn thì nó lại 
rất cần, đó là lý do tại sao chúng ta có camera kép hơi dư thừa 
này với một notch lớn.

Đi kèm Galaxy Buds không 
dây 

Không ngạc nhiên khi Galaxy Fold 
đắt tiền đi kèm với tai nghe Galaxy 

Buds không dây của Samsung.
Ngoài ra còn có ốp miễn phí đi kèm và điều 

đó rất quan trọng, bởi thực tế hiện nay chưa có 
nhiều ốp của bên thứ ba nào dành cho thiết bị 
này của Samsung và chắc chắn với mức giá tới 
2.000 USD, bạn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nó 
thật sự an toàn. 
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Làm việc liên tục
Nếu bạn bắt đầu làm việc trên màn hình nhỏ ở 

mặt trước và cần không gian lớn hơn để làm việc 
thì chỉ cần mở màn hình lớn của Galaxy Fold ra và tiếp tục 
từ nơi bạn rời khỏi màn hình nhỏ ở phía trước rất tiện lợi. 

Đây là một trong những tính năng mới thú vị nhất trên 
Galaxy Fold và có vẻ như Samsung đã hợp tác với Google để 
nó trở thành một tính năng của hệ thống Android. Về cơ 
bản, tính năng này sẽ đảm bảo rằng thời điểm bạn mở thiết 
bị sẽ được chuyển đến cùng một vị trí chính xác nơi bạn rời 
khỏi từ màn hình phụ.

Tính năng này sẽ hoạt động với các ứng dụng của 
Samsung và Google ngay từ đầu, nhưng hiện vẫn không 
chắc liệu có hoạt động với tất cả các ứng dụng này ngay từ 
đầu hay không. Đối với các ứng dụng của bên thứ ba thì 
tính năng này không làm việc khi thiết bị ra mắt, nhưng nó 
có thể sẽ được bổ sung sau.

Có bốn màu
Tùy theo sở thích, bạn có thể lựa chọn bốn 

màu mà Galaxy Fold cung cấp gồm: Space Silver, 
Cosmos Black, Martian Green và Astro Blue.

Trong đó hai phiên bản màu sau không chỉ đi kèm với 
tùy chọn để tùy chỉnh màu bản lề mà mặt lưng còn có thể 
thay đổi màu sắc khi ánh sáng phản chiếu từ phía sau. 

 

Sửa chữa?
Đây có lẽ là một trong những câu hỏi quan 

trọng nhất là những người dùng quan tâm khi 
quyết định lựa chọn Galaxy Fold.

 Rõ ràng việc hư hỏng do vô tình là điều này không ai 
muốn, nhưng nếu điều đó xảy ra thì việc sửa chữa bảo hành 
có thể sẽ rất phức tạp và cần nhiều thời gian, thậm chí nếu 
phải thay thế phụ kiện thì chắc giá cũng rất cao.

Hoàng Thanh
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khiến người dùng 
mê mẩn

WALLET ET APPLE PAY: TÍCH HỢP 
HOÀN HẢO
Ra mắt dưới tên “Passbook” vào năm 2012, 

ứng dụng “ Wallet “ đã phát triển trong vòng 7 
năm qua. Đây là giải pháp thanh toán di động 
tương thích với nhiều ngân hàng, cho phép lưu 
trữ một số lượng lớn thẻ khách hàng thân thiết 
và có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng nhờ 
các lựa chọn thay thế của bên thứ ba như Trang 
web PassWallet. Kết quả: người dùng có trên 
iPhone tất cả các thẻ khách hàng thân thiết của 
mình và chúng được tự động đề xuất trên màn 
hình khóa ngay khi họ đến cửa hàng. Thú vị hơn, 

ứng dụng này tương thích với nhiều ứng dụng 
của bên thứ ba. Vé để xem các trận đấu bóng đá, 
vé xem phim, vé máy bay...

Ứng dụng Wallet lưu trữ mọi thứ và cho phép 
bạn lưu trữ các thẻ quan trọng nhất làm quà 
lưu niệm. Một ưu điểm khác: tất cả nội dung 
Wallet được đồng bộ hóa giữa tất cả các thiết bị 
của Apple, người dùng không thể mất chúng. 
Nhờ Apple Pay, người dùng thanh toán trực tiếp 
trên iPhone của mình và tìm thấy lịch sử thanh 
toán trong ứng dụng. Giải pháp thanh toán của 
Apple phức tạp hơn Google Pay và Samsung Pay 
trên Android.

1
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CÓ AIRDROP - TẠM BIỆT CÁP
Để hiểu sức mạnh của AirDrop, bạn 

phải có máy tính Mac. Thật phiền phức khi 
khôi phục tất cả các bức ảnh từ điện thoại thông 
minh Android (mất khoảng 5 phút): cắm cáp, rồi 
kiểm tra “Truyền tệp tin” trên điện thoại thông 
minh, cấp quyền cho cả hai thiết bị, chuyển đến 
thư mục DCIM và bắt đầu chuyển. Người dùng 
cũng có thể gửi chúng qua email hoặc Facebook, 
nhưng sẽ lâu thời gian hơn đối với video 4K.

Từ iPhone, người dùng chọn nội dung (bất 
kể loại tệp tin nào) và bắt đầu chuyển nội dung 
đó. Trong khoảng mười giây, mọi thứ đã hoàn 
thành. Một số thương hiệu như Huawei đang 
tìm cách khám phá ra thủ thuật này nhưng họ 
phải thừa nhận rằng giải pháp của Apple có hiệu 
quả tuyệt vời và ít thất bại. Không có gì đơn giản 
hơn để gửi một bộ phim từ máy Mac đến iPhone. 
Thật tiện lợi khi chia sẻ ảnh với bạn bè, miễn là 
cả hai người đều có iPhone.

IMESSAGE : SIÊU HIỆU QUẢ
Trên iPhone, một ứng dụng duy nhất quản 

lý SMS và iMessage và mọi thứ hoạt động trơn tru, đó là 
iPhone chọn phương thức gửi. Một ưu điểm khác, giải 
pháp này an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các 
tin nhắn được đồng bộ hóa với máy tính Mac hoặc iPad.

BÀN PHÍM BIẾN THÀNH BÀN DI CHUÔT
Trên iPhone, có thể biến bàn phím ảo của bạn 

thành bàn di chuột bằng cách nhấn 3D Touch 
trên. Kết quả là, chúng ta có thể quay lại chính xác vị trí 
của lỗi chính tả và nếu muốn, chọn toàn bộ từ bằng cách 
tạo ấn lần thứ hai. Đối với một người viết nhiều trên điện 
thoại thông minh của mình, như nhà báo, tính năng này 
thật sự hữu ích.

CÁC ANIMOJI BIẾN HÓA
Các nhân vật nhỏ bé của Apple, Animoji, với 

“tính cách” nhất định, giúp người dùng yêu thích các thông 
điệp âm thanh. Tích hợp Animoji với FaceTime cũng rất 
tuyệt để che giấu mái tóc rối bù khi vừa thức dậy.

Quế Anh
(theo 01net)
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Mới đây, Microsoft xác nhận 
tin tặc đã đột nhập thành 
công vào hệ thống e-mail 

của hãng này, đồng thời khuyến cáo 
người dùng đổi mật khẩu e-mail 
ngay lập tức.

Để ngăn chặn việc tin tặc muốn 
đánh cắp thông tin đăng nhập của 
người dùng, gã khổng lồ tìm kiếm đã 
phát triển một số phương pháp để 
bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm 
nhiều cách để ngăn chặn các nỗ lực 
đăng nhập độc hại ngoài mật khẩu 
chuẩn.

Như nhiều người đã biết, khóa 
bảo mật vật lý là cách tốt nhất để bảo 
vệ tài khoản, đồng thời biện pháp này 
cũng ít có khả năng bị hack nhất. Tuy 
nhiên, việc nhận và sử dụng khóa bảo 
mật không phải lúc nào cũng thuận 
tiện với người dùng, nên Google đã 

áp dụng một cách tiếp cận khác và 
hiện đang cho phép người dùng 
chuyển đổi điện thoại Android của 
họ sang các thiết bị như vậy.

Nói cách khác, bất kỳ điện 
thoại Android nào giờ đây cũng 
có thể nâng độ phức tạp của khóa 
bảo mật lên gấp đôi so với thông 
thường, nghĩa là về mặt kỹ thuật 
nó cho phép người dùng chấp 
nhận hoặc từ chối nỗ lực đăng 
nhập vào tài khoản của họ.

Google cho biết tùy chọn này 
được khuyến nghị cụ thể cho 
những người trong Chương trình 
bảo vệ nâng cao và những người 
này bao gồm các nhà báo, nhà hoạt 
động, lãnh đạo doanh nghiệp và 
các nhóm chiến dịch chính trị có 
nguy cơ bị trở thành mục tiêu tấn 
công trực tuyến. Tuy nhiên, bất kỳ ai 
cũng có thể sử dụng nó, vì tính năng 
mới hỗ trợ cho tài khoản Google cá 
nhân và tài khoản Google Cloud tại 
nơi làm việc.

Có một số yêu cầu để điện 
thoại Android trở thành khóa bảo 
mật:Thiết bị phải chạy Android 7.0 
trở lên; Tài khoản phải sử dụng 
xác minh hai bước; PC phải hỗ trợ 
Bluetooth và phải bật tính năng này; 
PC phải chạy Windows 10, Chrome 
OS hoặc macOS; Vị trí phải được 
kích hoạt; Google Chrome phải được 
sử dụng để đăng nhập.

Cách sử dụng điện thoại 
Android làm khóa bảo mật 

cho tài khoản Google

Theo các chuyên gia bảo mật, phương pháp bảo mật đơn giản 
nhưng rất hiệu quả mà mỗi người dùng dịch vụ nên biết đó là 

xác thực hai yếu tố (hoặc xác minh qua hai bước).
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Cách thiết lập khóa bảo mật
Vì điện thoại Android đi kèm với 

khóa bảo mật được tích hợp, nên tất 
cả những gì bạn phải làm là cấu hình 
tài khoản Google của mình và sử dụng 
smartphone để xác thực hai yếu tố.

Trước hết, hãy đảm bảo rằng điện 
thoại của bạn được cấu hình với tài 
khoản Google mà bạn muốn bảo vệ và 
cho phép xác minh hai bước.

Tiếp theo, trên PC của bạn đang 
chạy một trong những hệ điều hành 
đã được đề cập ở trên, hãy đăng nhập 
vào tài khoản Google của mình. Chọn 
tùy chọn Thêm khóa bảo mật trong cài 
đặt tài khoản tại vị trí sau:

Google account > Security > 2-Step 
Verification > Security Key > Add 
Security Key (Tài khoản Google > Bảo 
mật> Xác thực 02 bước > Khóa bảo 
mật>thêm khóa bảo mật).

Khi nhấp vào tùy chọn này, bạn cần 
chọn thiết bị để nhân đôi làm khóa 
bảo mật và đây là lý do tại sao bạn phải 
định cấu hình cùng một tài khoản 
Google trên điện thoại Android. Nếu 
tài khoản không được cấu hình trên 
thiết bị này, bạn sẽ thấy nó trong danh 
sách các điện thoại có thể được định 
cấu hình làm khóa bảo mật.

Khi hoàn thành việc cấu hình, trên 
màn hình điện thoại sẽ xuất hiện dòng 
chữ: Khóa bảo mật được thêm vào. 
Khóa bảo mật [tên điện thoại]  đã 
được thêm vào tài khoản của bạn. Khi 
bạn đăng nhập bằng Xác minh 2 bước, 
bạn sẽ sử dụng mật khẩu và [tên điện 
thoại] của mình. Lần tới khi bạn tiến 
hành đăng nhập 
vào tài khoản 
của mình, bạn sẽ 
nhận được yêu 
cầu thực hiện 
trên smartphone 
.

Bạn có thể 
thay đổi cài đặt 
của mình, xóa 
thiết bị hoặc 
thêm thiết bị 
mới để sử dụng 
làm khóa bảo 
mật theo các 
hướng dẫn nêu 
trên.. Đừng quên 
rằng thiết bị của 
bạn phải có kết 
nối Bluetooth, 
nếu không, yêu 
cầu ủy quyền 
đăng nhập sẽ 
được gửi đến 

điện thoại của bạn. Google đã nêu lý 
do tại sao phải có Bluetooth, nhưng 
nó phải được bật cùng với các dịch vụ 
định vị trên điện thoai Android.

Hoàng Thanh
(theo Softpedia)
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