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With the construction of 4G and 5G BTS, 
antennas have been widely installed 
around our world. For the small cell 

antennas, refers to indoor station, indoor base 
station has plenty of signal coupling directly from 
macro station.

Hengxin Technology Co., Ltd. (stock code: 
HK1085) is a large high-tech enterprise mainly 
engaged in designing and manufacturing 
antennas, radio frequency cables, radio frequency 
components and antenna-feeder solutions for 
wireless mobile and communication base stations. 
More details about our small cell antennas are as 
below-mentioned:

Hengxin Small Cell Project reference
     Russia Megafon Antenna Project
     TMV Coverage Improvement Project 

     Pakistan Zong Antenna Project

The application environment of small
cell antennas   
 Deep coverage: coverage of small blind areas in urban 
areas, indoor coverage, coverage of pilot pollution areas in 
urban areas. 

 Wide area coverage: is used to cover rural areas, towns, 
roads and other areas with small capacity demand by high 
power and microcells.

The future of small cell antennas
Due to a series of social and 
communication reasons, small base 
stations will gradually become an 
important growth point different 
from large base stations in 5G 
communications in the future, especially 
in urban CBD.MMW will make the small 
base station camouflage more difficult 
to distinguish, meanwhile, various 
digital calibration methods also realize 
the low power conversion from large 
base station to small base station. At 
the same time, ad-hoc networks could 
revolutionize 5G’s business model.

HENGXIN SMALL CELL ANTENNAS
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TIÊU ĐIỂM >>

Chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam: 
VNPT luôn ở vị trí dẫn đầu

Là một trong những doanh nghiệp viễn thông, CNTT 
hàng đầu của Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam (VNPT) đang tiên phong trong việc chuyển đổi 
IPv6 cho các thuê bao di động và Internet băng rộng. Tính 
tới thời điểm này, đã có 5 triệu thuê bao FTTH và 2,5 triệu thuê 
bao di động 3G/4G của VNPT chuyển đổi sang IPv6.

Theo báo cáo sơ kết công tác 
6 tháng đầu năm và phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, lĩnh vực ICT sẽ là nền tảng 
và hạt nhân của chuyển đổi số, nâng 
cao thứ hạng Internet Việt Nam trên 
trường quốc tế. Một trong những kết 
quả nổi bật trong năm vừa qua là Việt 
Nam đã vươn lên đứng đầu ASEAN, 
thứ hai châu Á và thứ 5 trên thế giới 
chuyển đổi toàn bộ mạng Internet 
sang IPv6 với tỉ lệ triển khai IPv6 đạt 
38,98%.
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Việc chuyển đổi toàn bộ mạng 
Internet sang IPv6 không chỉ phản 
ánh hiện trạng phát triển Internet 
quốc gia, góp phần khẳng định vị 
thế Việt Nam trên trường quốc tế 
mà còn thể hiện mục tiêu cao, sứ 
mạng mới gắn liền với ứng dụng 
công nghệ cao trong phát triển 
Internet an toàn, bền vững.

Thống kê của Trung tâm thông 
tin mạng châu Á - Thái Bình 
Dương (APNIC) cho thấy tỉ lệ ứng 
dụng IPv6 tại Việt Nam đã tăng 
hơn 300% chỉ trong vòng gần 3 
năm, từ dưới 1% trong năm 2016 
tăng lên đến 39,41% trong tháng 
7/2019. Chỉ riêng trong 6 tháng 
đầu năm 2019, tỉ lệ ứng dụng 
IPv6 tại Việt Nam đã tăng đến 15% 

với hơn 16 triệu người sử dụng 
IPv6. Trong khi đó, tỉ lệ ứng dụng 
IPv6 chung toàn cầu hiện mới đạt 
22,98%. Với kết quả này, Việt Nam 
hiện xếp thứ nhất Đông Nam Á, 
thứ 2 Châu Á và thứ 5 trên thế giới 
về tỉ lệ ứng dụng IPv6 (sau Ấn Độ, 
Hoa Kỳ, Bỉ, Đức).

Những kết quả ấn tượng của 
Việt Nam trong việc ứng dụng IPv6 
không thể không kể tới những 
đóng góp của các doanh nghiệp 
Viễn thông, CNTT, đặc biệt là Tập 
đoàn VNPT đã tiên phong chuyển 
đổi IPv6 cho thuê bao di động, 
FTTH tại Việt Nam.

Theo đánh giá của APNIC, việc 
triển khai IPv6 cho các thuê bao 
băng rộng cố định (FTTH) và thuê 

bao di động là nhân tố tác động 
chính đưa tỉ lệ ứng dụng IPv6 tăng 
cao. Được biết, ngay từ cuối năm 
2018, theo thống kê của APNIC, 
Tập đoàn VNPT đã dẫn đầu về kết 
quả triển khai IPv6 tại Việt Nam 
với tỉ lệ ứng dụng IPv6 đạt hơn 
35%, đóng góp khoảng 56% cho kết 
quả triển khai IPv6 Việt Nam.

Kết quả này có được là do VNPT 
đã tiên phong triển khai IPv6 cho 
dịch vụ di động 4G LTE tại Việt 
Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh triển 
khai IPv6 cho thuê bao FTTH. 
Tính đến cuối năm 2018, VNPT đã 
chuyển đổi IPv6 cho hơn 800.000 
thuê bao VinaPhone. Theo đó, 
chỉ riêng trong tháng 12/2018, số 
lượng thuê bao di động được triển 
khai IPv6 của tập đoàn đã tăng lên 
gần gấp đôi.

Tính đến thời điểm hết tháng 
6/2019, theo thống kê của APNIC, 
Tập đoàn VNPT đã đạt tỷ lệ 39,25% 
ứng dụng IPv6 trong đó có 5 triệu 
thuê bao FTTH và 2,5 triệu thuê 
bao di động 3G/4G.

Sự phát triển của dịch vụ mạng 
viễn thông trên nền tảng 4G LTE 
hiện đang là yếu tố thúc đẩy mạnh 
mẽ tới sự “khởi sắc” trong triển 
khai IPv6 toàn cầu, bởi IPv6 là 
giao thức mặc định trong mạng 
4G. Hiện tại, cùng với Viettel và 
MobiFone, Tập đoàn VNPT đang 
nghiên cứu thử nghiệm triển khai 
IPv6 cho mạng di động 5G và xây 
dựng kế hoạch chuyển đổi mạng 
lưới sang mạng thuần IPv6 (IPv6 
only). 

Việc triển khai tốt IPv6 là dấu 
hiệu cho thấy Việt Nam đang bắt 
kịp đúng xu thế phát triển toàn 
cầu, sẵn sàng “chuyển mình” vươn 
lên trở thành một trong những 
quốc gia có tốc độ phát triển 
Internet cao trên thế giới. Với sự 
tăng cường chuyển đổi IPv6 rộng 
rãi và toàn diện, hiện tại tài nguyên 
IPv6 tại Việt Nam đã sẵn sàng 
để các doanh nghiệp trong đó có 
VNPT phát triển các công nghệ thế 
hệ mới như 4G/LTE, 5G, IoT, AI… 
trong thời gian tới.

PV
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VNPT là đối tác tin cậy
để phát triển chính phủ điện tử 

và đô thị thông minh

VIỄN THÔNG -CNTT >>

VNPT là đối tác tin cậy với nhiều khách hàng trong sứ mệnh phát triển chính 
phủ điện tử và đô thị thông minh để phục vụ công dân, doanh nghiệp ngày 

hiệu quả, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Đây chính là thông 
điệp mà VNPT 
mang tới Hội 

thảo Quốc gia về Chính 
phủ điện tử năm 2019 diễn 
ra tại TP Huế hôm 26/7 
vừa qua.

Hiện nay tại Việt Nam, 
xây dựng chính phủ điện 
tử để tiến tới chính phủ số, 
xã hội số và đô thị thông 
minh là hai xu hướng 
gắn kết với nhau ở quá 
trình chuyển đổi số và đều 
hướng tới mục tiêu chung 

là lấy người dân làm trung 
tâm, hướng tới để mọi 
thành phần trong xã hội 
có thể được thụ hưởng lợi 
ích, tham gia đầu tư xây 
dựng và giám sát, quản lý 
đô thị thông minh, góp 
phần quan trọng thực hiện 

Chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh và các 
mục tiêu phát triển bền 
vững Việt Nam.

Trong xu hướng đó, 
VNPT đã triển khai nhiều 
biện pháp thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh, áp dụng, 
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cải tiến các cơ chế quản trị, chính 
thức tổ chức triển khai Chiến lược 
VNPT 4.0 với mục tiêu trở thành 
nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu 
Việt Nam và Trung tâm giao dịch số 
tại Đông Nam Á và Châu Á. VNPT 
đang chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng của Tập đoàn theo hướng 
nâng cao năng suất lao động, tăng 
trưởng lợi nhuận, đột phá về năng 
lực cạnh tranh; Xây dựng mô hình 
kinh doanh phù hợp với định hướng 
chuyển đổi số.

Một trong những thách thức đối 
với việc xây dựng đô thị thông minh 
tại Việt Nam là việc chưa hình thành 
nên các hệ thống quy chuẩn, tiêu 

chuẩn có liên quan trong khi việc 
xây dựng ĐTTM có tính chất liên 
ngành, liên quan tới nhiều lĩnh vực. 
Hệ thống cơ sở dữ liệu cũng đang bị 
phân tán, cát cứ tại nhiều ngành, số 
lượng các ứng dụng, dịch vụ được 
tích hợp còn thấp, chưa kết nối liên 
thông.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư để 
xây dựng đô thị thông minh là rất 
lớn, trong khi nguồn ngân sách còn 
hạn hẹp, chia sẻ cho nhiều lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hội.

Để có thể giải quyết những thách 
thức trên, VNPT mong muốn các Bộ 
Ngành chủ trì đề án phát triển đô 
thị thông minh bền vững Việt Nam 

sớm ban hành các bộ tiêu chuẩn, 
tiêu chí phục vụ cho việc phát triển 
đô thị thông minh. Các Tỉnh/TP đẩy 
mạnh các chương trình, dự án triển 
khai các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng 
chung tạo nên nền tảng cho việc 
phát triển các ứng dụng, dịch vụ có 
tính chất liên ngành của một đô thị 
thông minh. Bên cạnh đó, các Tỉnh/
TP cần nghiên cứu thận trọng, chặt 
chẽ; bám sát sự chỉ đạo của Trung 
ương về phát triển đô thị thông 
minh; có sự chỉ đạo thống nhất 
giữa Lãnh đạo các cấp của Tỉnh, của 
Thành phố đảm bảo phù hợp với xu 
hướng chung, điều kiện của đô thị; 
có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng 
các bước đi vững chắc nhằm phát 
huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả 
trong việc xây dựng và phát triển 
đô thị theo hướng ngày càng thông 
minh hơn.

Đối với vấn đề về nguồn lực, các 
đô thị cần xác định những lĩnh vực 
trọng tâm phù hợp với đặc thù, tiềm 
lực, có tính cấp thiết cao của mình 
để có thể tập trung nguồn lực đầu 
tư xây dựng. Bên cạnh đó, các đô thị 
có thể nghiên cứu và thúc đẩy mô 
hình hợp tác công tư (PPP). Đây là 
giải pháp hiệu quả nhiều nước trên 
thế giới đang áp dụng để khắc phục 
bài toán thiếu hụt nguồn lực đầu 
tư. Một vấn đề cũng rất quan trọng 
trong xây dựng chính phủ số và đô 
thị thông minh là cần đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin, bảo mật 
thông tin riêng tư và kiểm soát được 
sự thay đổi nhanh chóng về công 
nghệ.
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SẢN PHẨM - DỊCH VỤ >>

giúp gỡ bỏ “thẻ vàng”
cho nghề cá Việt Nam

Tính đến cuối tháng 7, 
ngành đánh bắt, khai 
thác hải sản Việt Nam 
đã trải qua gần 2 năm 
chịu sự tác động của “thẻ 
vàng” châu Âu.

Chỉ còn 3 tháng nữa, Ủy ban 
châu Âu sẽ sang Việt Nam 
đánh giá những nỗ lực thực 

hiện chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp. Do đó, các cơ quan 
chức năng lẫn ngư dân đều xác 
định đây là nhiệm vụ hàng đầu để 
gỡ bỏ “thẻ vàng”, giúp nghề cá Việt 
Nam có cơ hội thuận lợi tiếp cận 
Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam – châu Âu (EVFTA)

Một trong những khó khăn 
trong việc triển khai quản lý nghề 
cá, đáp ứng 9 tiêu chí do Ủy ban 
châu Âu đề ra, chính là hướng dẫn 

ngư dân lựa chọn thiết bị giám 
sát hành trình phục vụ việc chống 
đánh bắt, khai thác bất hợp pháp 
hiệu quả.

Qua khảo sát, một số địa 
phương thực hiện lặp đặt thiết bị 
giám sát hành trình trên tàu khai 
thác hải sản, đặc điểm dễ nhận 
thấy đối với hầu hết thiết bị giám 
sát hành trình đang có mặt trên 
thị trường hiện nay là chỉ có chức 
năng giám sát (giống như hộp 
đen trên xe), không có nhiều chức 
năng khác giúp ích cho ngư dân.
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Đáng lưu ý, giá các thiết bị này từ 
20 – 23 triệu đồng/thiết bị, dễ lắp đặt 
nhưng ngược lại nhược điểm lại khá 
lớn.

Cụ thể, hầu hết các thiết bị này 
không hỗ trợ gọi điện như những chiếc 
điện thoại thông thường nên chỉ phục 
vụ giám sát, phụ thuộc vào thiết bị 
máy tính bảng/điện thoại của thuyền 
trưởng để sử dụng chức năng nhắn tin, 
ghi nhật ký đánh bắt với cước phí cao 
(khoảng 2.500 VND/tin nhắn).

Khi tàu ra khỏi vùng phủ sóng mạng 
di động, việc duy trì kết nối với điện 
thoại thuyền trưởng hạn chế dẫn đến 
tình trạng không nhận được các hỗ trợ, 
cảnh báo từ cơ quan chức năng. Trong 
các trường hợp khẩn cấp, cơ quan chức 
năng phải sử dụng các kênh thông tin 
liên lạc khác như HF, vệ tinh,… để liên 
lạc với ngư dân.

Theo đại diện của VNPT, qua khảo 
sát thực tế nhu cầu của ngư dân, TCT 
đã tiến hành khảo sát, xây dựng phần 
mềm quản lý tàu thuyền và thiết bị 
giám sát hành trình VNPT-VSS.

Hệ thống VNPT-VSS (viết tắt của 
Vessel Supervisor System) là giải pháp 
toàn diện cho hệ thống thông tin liên 
lạc trên biển đáp ứng nhu cầu thông tin 
liên lạc của ngư dân, yêu cầu về quản 

lý tàu thuyền của chủ 
tàu, hỗ trợ truy xuất 
nguồn gốc thủy sản 
ngay tại cảng cá; đồng 
thời là công cụ mạnh 
mẽ hỗ trợ thông tin 
ngư trường cho phòng 
chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn…

Ông Nguyễn Nam 
Long, Tổng Giám đốc 
VNPT-VinaPhone cho 
biết, thiết bị này đơn 
giản, dễ sử dụng với 
cước phí vệ tinh thấp.

Hơn nữa, thiết 
bị hỗ trợ gọi điện sử dụng đầu số 
VinaPhone, là kênh liên lạc hiệu quả 
trong các trường hợp khẩn cấp cần hỗ 
trợ từ các cơ quan chức năng. Gói cước 
miễn phí 30 phút gọi hàng tháng, bao 
gồm nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí 
kèm theo như thông tin thời tiết, ngư 
trường, nhật ký đánh bắt điện tử, …

Đặc biệt, với chức năng đàm thoại 
vệ tinh, VNPT-VSS còn giúp ngư dân 
trao đổi mua bán, thỏa thuận giá cả với 
khách hàng ngay khi đang đánh bắt 
trên biển. Ưu điểm vượt trội này giúp 
giá trị hải sản của ngư dân tăng lên rất 
cao.

Cùng với việc hướng dẫn ngư dân 
đầu tư thiết bị giám sát hành trình, 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam cũng đã triển khai hoạt 
động đồng hành cùng ngư dân dưới 
hình thức clip tuyên truyền ngắn để 
ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 
2017, khắc phục Thẻ vàng IUU.

Theo đó, clip cũng nhắc nhở các ngư 
dân những quy định tối thiểu cần phải 
thực hiện theo nội dung Luật Thủy sản 
2017 và Nghị định  26/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật.

PV
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Samsung Galaxy 
Note 10

tất cả bí mật đã được hé mở
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến thời điểm Samsung ra 
mắt chiếc phablet được mong đợi nhất Galaxy Note 10. Tuy 
nhiên hôm nay rất nhiều thông tin quan trọng của thiết bị 

đã xuất hiện, bao gồm cả giá.



156/2019  - XÃ HỘI THÔNG TIN

Như nhiều thông tin đã được đề cập trước đó, phiên 
bản Galaxy Note 10 tiêu chuẩn sẽ có tổng cộng 4 
camera. Một trong số đó là camera selfie ở mặt trước, 

trong khi ba camera còn lại được xếp theo chiều dọc ở phía 
sau. Mặt trước là cảm biến 10 megapixel hỗ trợ công nghệ 
lấy nét tự động pixel kép, khẩu độ f/2.2, HDR10 + và quay 
video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. 

Trong khi đó mặt sau sẽ có cảm biến chính 12 megapixel, 
về cơ bản giống như cảm biến đã sử dụng trên Galaxy S10. 
Nhưng để theo kịp đối thủ, Samsung đã trang bị cho nó 
một cảm biến khẩu độ có thể thay đổi giữa ba tùy chọn gồm 
f/1.5, f/1.8 và f/2.4 tùy vào điều kiện ánh sáng khi chụp. 

Được kết hợp với một cảm biến góc siêu rộng độ phân giải 
16 megapixel có khẩu độ f/2.2. Ngoài ra còn có cảm biến 
12 megapixel kết hợp với ống kính tele mới hỗ trợ zoom 
quang 2x và khẩu độ f/2.1. 

Toàn bộ hệ thống 4 camera trên Galaxy Note 10 đều sẽ 
được hỗ trợ HDR10+, tối ưu hóa cảnh AI, chế độ cam hành 
động và ổn định hình ảnh quang học. Các tính năng khác 
bao gồm hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/
giây, quay video ultra-slow-motion, cùng nhiều chế độ khác 
như Instagram, Food, Hyperlapse, Pro, Panorama, Night ….

Thiết kế mặt trước hoàn toàn mới và bút S Pen hữu dụng hơn
 Đồng hành cùng với camera nâng cấp trên Galaxy Note 10 thì màn hình cũng 

đã được cập nhật. Máy nổi bật với màn hình Infinity-O kích thước 6,3 inch sử 
dụng tấm nền tiên tiến “Dynamic AMOLED” và cung cấp độ phân giải Full 
HD+ (2280 x 1080 pixel) cộng với mật độ điểm ảnh đạt 401ppi. Màn 
hình của máy hỗ trợ nội dung HDR10 + và được bảo vệ bằng kính 
cường lực Corning Gorilla Glass 6 mới nhất. 

Tất nhiên không thể thiếu công nghệ cảm biến vân 
tay siêu âm trong màn hình tương tự như cảm biến 
đã được sử dụng trên dòng Galaxy S10 và cũng 
sẽ hỗ trợ tính năng Always-On display của 
Samsung.

Như chúng ta 
mong đợi từ bất kỳ chiếc 

smartphone Galaxy Note, Note 
10 bao gồm bút S Pen thần thánh. 

Bút stylus được cập nhật hỗ trợ 4096 
mức áp lực khác nhau và độ dày đầu bút 

chỉ 0,7mm, đồng thời độ trễ chỉ còn dưới 70 
mili giây. Các tính năng khác phải bao gồm kết 

nối Bluetooth, khả năng chống bụi và nước chuẩn 
IP68, hỗ trợ các cử chỉ hành động “Air Action” cho phép 

điều hướng giao diện người dùng thông qua bút S Pen mà 
không cần chạm vào màn hình.
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Sẽ không có gì bất ngờ khi mà Samsung 
trang bị cho Galaxy Note 10 bộ vi xử lý 
mạnh nhất hiện nay, phiên bản dành 
cho thị trường Mỹ sẽ đi kèm với chipset 
Snapdragon 855 hoặc Snapdragon 855 Plus 
mới ra mắt hướng tới nhu cầu chơi game. 
Mặt khác, phiên bản dành cho thị trường 
châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới 
sẽ sử dụng chipset Samsung Exynos 9825.

 Con chip mới của Samsung được sản 
xuất trên quy trình 7 nm đi kèm với một số 
cải tiến về hiệu năng, đạt được bằng cách 
sử dụng hai lõi cao cấp của Samsung có tốc 
độ 2,7GHz, hai lõi khác có tốc độ 2,4GHz 
cho các nhiệm vụ hàng ngày thông thường 
và bốn lõi ARM có tốc độ 1,4GHz cho các 
tác vụ đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên, 
kiến trúc và GPU chính xác mà Samsung 
dự định sử dụng vẫn chưa được biết.
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Tại châu Âu, bộ xử lý mới của 
Samsung trang bị cho Galaxy Note 10 
sẽ kết hợp với 8GB RAM và 256GB bộ 
nhớ trong. Cấu hình này có thể khác 
nhau tùy theo khu vực và Samsung 
cũng có thể sẽ cung cấp các phiên 
bản cao cấp hơn. Dù cung cấp tùy 
chọn nào đi nữa thì bộ nhớ trong sử 
dụng vẫn sẽ là chuẩn UFS 3.0, tương 
tự như bộ nhớ được sử dụng trên 
OnePlus 7 Pro, mang lại trải nghiệm 
nhanh hơn đáng kể.

 Không giống như nhiều flagship 
gần đây của Samsung, Galaxy Note 10 
đã hỗ trợ lưu trữ mở rộng, hỗ trợ hai 
SIM theo tiêu chuẩn bên cạnh các kết 
nối thông dụng như Bluetooth 5.0, 
NFC và 4G LTE. Máy sẽ đi kèm với 
viên pin dung lượng 3.600 mAh, hỗ 
trợ sạc nhanh 25W thông qua bộ sạc 
được tích hợp bên trong hộp và sạc 
không dây lên đến 12W. 

 Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
Galaxy Note 10 dự kiến sẽ được bán 
ra với Android 9 Pie và phiên bản giao 

diện người dùng mới nhất One UI của 
Samsung.

 Samsung Galaxy Note 10 sẽ chính 
thức ra mắt vào ngày 7 tháng 8 cùng 
với Galaxy Note 10 Plus lớn hơn. Đơn 
đặt hàng trước cho các flagship thế hệ 

tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện 
ngay sau sự kiện ra mắt và sẽ đến tay 
người dùng vào ngày 23 tháng 8.

 Tại châu Âu, máy dự kiến sẽ bán lẻ 
ở mức 999 Euro (khoảng 25,9 triệu 
đồng), đó là mức giá tương đương 

với Galaxy S10 Plus. 
Trong khi tại thị 
trường Mỹ giá của 
thiết bị vẫn chưa 
được tiết lộ, nhưng 
có thể là 999 USD 
(khoảng 23,2 triệu 
đồng).

Hoàng Thanh
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1. Documents by Readdle
Một trong những cách tốt nhất để tải 

nhạc và video từ Internet trên iPhone 
hoặc iPad của bạn là sử dụng ứng dụng 
Documents by Readdle. Đây là ứng 
dụng đa năng tất cả trong một, bao gồm 
trình duyệt web, trình tải xuống, trình 
quản lý tệp tin và trình phát đa phương 
tiện tích hợp.

Chỉ cần truy cập trang web có nhạc 
và video cần tải về thông qua ứng dụng 
Documents by Readdle và nhấn nút 
Download, bạn có thể chỉ định nơi lưu 
tập tin tải về. Sau khi tải về có thể phát 
nhạc và video trực tiếp trong ứng dụng, 
nó có thể phát hầu hết các định dạng âm 

thanh và video, thậm chí là chia sẻ 
nhạc hoặc video với một ứng dụng 
khác có tính năng tương tự như 
VLC.

 Đáng chú ý Documents by 
Readdle còn có một cách rất tiện 
lợi, cho phép chuyển các tập tin từ 
iPhone hoặc iPad sang máy tính 
chạy Windows hoặc Mac. Để thực 
hiện điều đó, cần đảm bảo các thiết 
bị đều được kết nối với cùng một 
mạng Wi-Fi, sau đó truy cập địa chỉ 
trang web www.docstransfer.com 
và quét mã QR. Từ đây có thể chọn các 
tệp tin cần chuyển sang iPhone hoặc 

iPad ngay lập tức mà không cần cài đặt 
iTunes hoặc kết nối cáp Lightning.
 Download: Documents by Readdle (Free)

Không giống như Android, iOS không có trình download tích hợp sẵn nên 
người dùng không thể tải nhạc hoặc video yêu thích. Nhưng nếu cần tải các 

tập tin yêu thích về iPhone hoặc iPad thì 4 giải pháp dưới đây sẽ là những 
lựa chọn không thể bỏ qua.

4 cách tải nhạc và video
trên iPhone và iPad
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2. VLC
Người dùng máy tính hẳn không còn xa lạ gì với phần 

mềm VLC với khả năng phát hầu hết các định dạng nhạc 
và phim phổ biến, tương tự như vậy trên smartphone ứng 

dụng VLC cũng là một trong những trình phát đa phương 
tiện ấn tượng. Tuy nhiên trong trường hợp này mặc dù 
VLC không có trình tải xuống tích hợp, nhưng nhờ có tính 
năng WiFi Transfer và công cụ Media server mà người dùng 
có thể dễ dàng chuyển các tập tin media từ máy tính sang 
điện thoại cài đặt VLC cực dễ.

Để thực hiện, người dùng chỉ cần truy cập vào thanh 
công cụ bên trái, sau đó nhấn vào tùy chọn Wi-Fi Transfer 
để bật tính năng này lên. Rồi nhập địa chỉ được cung cấp 
vào trong trình duyệt trên máy tính chạy Windows hoặc 
Mac,  sau đó chọn các tập tin trên máy tính cần chuyển sang 
iPhone hoặc iPad và đợi cho đến khi quá trình sao chép qua 
mạng không dây hoàn tất.

Download: VLC (Free)
 

3. Download từ các ứng dụng Stream 
Cho dù bạn sử dụng ứng dụng nào, hầu hết các ứng 

dụng Stream media phổ biến đều cung cấp tính năng 
xem ngoại tuyến. Mặc dù không phải tất cả các tập tin 
đa phương tiện đều có thể được tải xuống theo cách 
này, nhưng hầu hết các bộ phim và chương trình TV thì 
giải pháp này hoàn toàn có thể. Trong các ứng dụng như 
Netflix, Amazon Prime Video, Hulu …  bạn đều sẽ thấy nút 
tải xuống hiển thị dưới mỗi một video.

Tính năng tương tự cũng được áp dụng với các ứng 
dụng phát nhạc như Apple Music, Spotify và Pandora. 
Nếu có tài khoản trả phí thì bạn có thể tải xuống bất kỳ bài 

hát nào để phát lại ngoại tuyến. Vì vậy hãy mở ứng dụng 
Stream media yêu thích và tìm nút tải xuống để thực hiện.

 

4. Trình phát nhạc trên nền tảng đám mây
Tại sao bạn phải trả 10 USD cho một tháng sử dụng 

Apple Music hoặc Spotify nếu đã có bộ sưu tập nhạc của 
riêng mình trên máy tính xách tay. Có một cách để biến bộ 
sưu tập nhạc trên máy tính của bạn thành một ứng dụng 
phát trực tuyến bằng cách sử dụng các dịch vụ đồng bộ hóa 
trên đám mây như Dropbox hoặc Google Drive.

Chỉ cần upload nhạc trên máy tính lên Dropbox hoặc 
Google Drive và tải xuống thông qua ứng dụng Cloud Music 
Player trên iPhone hoặc iPad. Sau đó, chỉ cần kết nối tài 
khoản lưu trữ đám mây của bạn với ứng dụng là bộ sưu tập 
nhạc yêu thích của bạn sẽ có sẵn iPhone hoặc iPad để sử 
dụng.  

 Download: Cloud Music Player (Free).

Hoàng Thanh
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