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Base station antenna, as one of the core equipment to realize mobile network coverage, is an important part 
of the mobile communication system. It has achieved rapid development with the progress of the mobile 
communication industry, and will continue to maintain rapid growth for a long time in the future.

Jiangsu Hengxin Technology Co.,Ltd., as a leading antenna-feeder system products provider, is certified 
with ISO9001 Quality Management System, ISO14001 Environment Management System, OHSAS18001 
Occupational Health and Safety Management System. 

Hengxin Technology is dedicated in “the global expert manufacturer of antenna-feeder system”. We 
will accelerate the internationalization by developing technology and new products, and will make more 
contributions for wireless communication & transmission technology application and solutions to antenna & 
feeders integration.

HENGXIN BASE STATION ANTENNAS

Hengxin base station antenna Oversea Project reference:
 Russia Megafon Antenna Project
 Thailand THAITELCOM, TH Antenna Project 
 India RJIO Antenna Project
 Vietnam Twin-Beam Antenna Project

The advantage of Hengxin Antenna:
  Hengxin Reliability Test lab & Indoor Far-field Pattern Test Range
 The biggest Test Chamber in China BSA suppliers
 With the Chamber Dimension: 45m(L)X20m(W)X20m(H)
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TIÊU ĐIỂM >>

Nhằm số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn 
bản điện tử theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản 
điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Ủy Ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) đã tổ chức hội thảo “Số hóa 
công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo 
mô hình Chính phủ điện tử” với sự tham dự của 90 đại biểu là các Lãnh đạo 
UBQLVNN, 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Ủy Ban QLVNN đẩy mạnh 
triển khai số hóa trong

công tác quản lý điều hành
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Theo định hướng 
xây dựng hệ thống 
CNTT hướng tới mô 

hình Chính phủ điện tử; 
đáp ứng yêu cầu giám sát 
thông tin và quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, 
hiện UBQLVNN đang 
hoàn thiện hạ tầng CNTT, 
ứng dụng quản trị nội bộ 
(Email, E-office, E-porter, 
Nhân sự…), hoàn thành giai 
đoạn 1 phần mềm Bộ chỉ số 
(kết nối thành công 19/19 
doanh nghiệp; giao diện 
dashboard, hoạt động 24/7 
trên mọi thiết bị); triển khai 
hội nghị trực tuyến, nâng 
cấp Cổng thông tin điện tử 
thành Cổng đa phương tiện 
đáp ứng yêu cầu bảo mật, 
chuẩn kỹ thuật hiện đại…

Trong thời gian tới 
UBQLVNN sẽ đẩy mạnh 
triển khai trục liên thông 
văn bản giữa UBQLVNN và 
19 Tập đoàn, Tổng công ty 
trực thuộc hướng tới kết 
nối vào trục liên thông văn 
bản Quốc gia. Việc triển 
khai trục liên thông văn bản 
điện tử giữa UBQLVNN và 
19 Tập đoàn, Tổng công ty 
nhằm nâng cao năng lực 
quản trị; tiết kiệm thời gian 

gửi/nhận và xử lý văn bản/
công việc; giảm thiểu và tiết 
kiệm chi phí giấy tờ, lưu 
trữ lâu dài; toàn vẹn dữ liệu 
nhờ đã số hóa văn bản; đảm 
bảo độ tin cậy dựa trên hệ 
thống công nghệ an toàn, 
bảo mật cao; tăng sự tương 
tác, gắn kết giữa UBQLVNN 
với doanh nghiệp.

Với vai trò là một doanh 
nghiệp viễn thông, công 
nghệ thông tin hàng đầu 
của Việt Nam, Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) là đơn vị phát 
triển và phối hợp triển khai 
hệ thống trục liên thông văn 
bản quốc gia cùng các Bộ, 
Ban, ngành và địa phương. 
Tại hội thảo, đại diện VNPT 
đã trình bày giải pháp triển 
khai Trục liên thông văn 
bản giữa UBQLV và các 

đơn vị trực thuộc. Với kinh 
nghiệm đã triển khai cho Bộ 
Tài chính, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Xây dựng 
và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, 
Hà Giang, Tiền Giang,….
VNPT cam kết sẽ ưu tiên 
hỗ trợ tư vấn, triển khai hạ 
tầng, phần mềm, xây dựng 
phương án vận hành cho 
UBQLVNN và 19 Tập đoàn, 
Tổng công ty.

Trục liên thông văn bản 
quốc gia là nền tảng cốt lõi 
đảm bảo xây dựng thành 
công Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số, 
xã hội số và nền kinh tế 
số hướng tới phục vụ tốt 
hơn cho người dân, doanh 
nghiệp, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế xã hội đất 
nước. Hiện nay, đã có 95/95 
cơ quan ở Trung ương 

và địa phương (gồm Văn 
phòng Trung ương Đảng; 
31 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; 63 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương) đã hoàn thành 
kết nối các hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành trên 
Trục liên thông văn bản 
quốc gia. Các phần mềm 
quản lý văn bản của bộ, 
ngành, địa phương đã được 
kết nối, liên thông cả theo 
chiều dọc và chiều ngang 
một cách thông suốt và có 
tính hệ thống, văn bản điện 
tử được gửi, nhận nhanh 
chóng, an toàn giữa các cơ 
quan Nhà nước.

Theo đánh giá của Văn 
phòng Chính phủ, trục liên 
thông văn bản quốc gia giúp 
Chính phủ, các Bộ, ngành, 
địa phương rút ngắn thời 
gian gửi, nhận văn bản từ 3 
ngày xuống còn 3 phút; tiết 
kiệm 1.200 tỷ đồng chi phí; 
hàng chục triệu giờ công 
so với việc gửi văn bản thủ 
công trước đây. Đồng thời, 
góp phần thay đổi tác phong 
làm việc và đổi mới phương 
thức phục vụ của cán bộ 
công chức.

PV
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VIỄN THÔNG -CNTT >>

VNPT khẳng định vị thế nhà 
cung cấp dịch vụ Số hàng đầu 
qua các giải thưởng quốc tế

Sở hữu đến 7 giải 
thưởng quốc tế lớn 
thuộc các hạng mục 
sản phẩm công nghệ 
thông tin tốt nhất năm 
Stevie Awards 2019, 
VNPT đã khẳng định 
được vị thế của nhà 
cung cấp dịch vụ số 
hàng đầu Việt Nam 
cũng như tên tuổi trên 
thị trường thế giới.

Là một trong những giải thưởng 
uy tín nhất thế giới, Giải 
thưởng Kinh doanh Quốc tế 

International Business Awards 2019 
(IBA) của Stevie Awards trở thành 
niềm tự hào đối với nhiều doanh 
nghiệp, tập đoàn lớn. Với 9 giải 
thưởng mang đi giới thiệu trước 
ban giám khảo quốc tế và vượt qua 
nhiều đối thủ mạnh trên thị trường 
công nghệ thông tin thế giới, Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) đã vinh dự được trao 
tặng 7 giải thưởng lớn, trong đó có 
1 giải vàng cho giải pháp Trục liên 
thông văn bản quốc gia ESB và 6 giải 
đồng cho các sản phẩm VNPT Smart 
Ads, VNPT Check, VNPT HIS, VNPT 
Cloud Contact Center VCC, VNPT 
Smart Cloud, VNPT Pharmacy. 

Mặc dù đây là lần đầu tiên Tập 
đoàn VNPT tham gia giải thưởng 
quốc tế của Tổ chức nhưng VNPT vẫn 
bội thu giải thưởng lớn, đúng như 
kỳ vọng đặt ra. Lý do mà VNPT tham 
gia giải thưởng này của Stevie Awards 
đơn giản vì Tập đoàn muốn khẳng 
định tên tuổi trên trường quốc tế.

Sau hơn 2 tháng xét duyệt, thẩm 
định gắt gao từ phía ban giám khảo 
quốc tế, các sản phẩm của VNPT đã 
nhận được nhiều nhận xét và đánh 
giá cao, đặc biệt là Trục liên thông 
văn bản ESB với giải vàng cao quý. 
Sản phẩm đặc biệt này được một 
thành viên trong ban giám khảo quốc 
tế nhận xét chính đáng “Xây dựng 
một chính phủ điện tử và kinh tế 
số thực sự là một ý tưởng tuyệt vời 
vì đã mang tới cho cho người dân 
những dịch vụ tốt hơn. Các bộ phận, 



98/2019  - XÃ HỘI THÔNG TIN

chính quyền nên dùng giải pháp này.”         
Kết quả này cũng phần nào chứng 
minh rằng VNPT vẫn đang tiên phong 
xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao 
hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí 
cho xã hội.

Trục liên thông ESB hay còn gọi 
là Trục liên thông văn bản của VNPT 
là nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
của các bộ, ngành, địa phương, thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ 
quan nhà nước nhằm phục vụ người 
dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Đây 
là nền tảng cho vấn đề kết nối, chia 
sẻ, là một trong bước đi của quá trình 
xây dựng Chính phủ điện tử, hướng 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Tạo 
ra môi trường điện tử thông suốt từ 
Trung ương tới địa phương, gửi và 
nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 
nhà nước, đây là căn cứ pháp lý quan 
trọng để các cơ quan nhà nước tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử tiến 
tới thay văn bản giấy.

Đến nay, đã có 95/95 các cơ quan, 
bộ, ngành, địa phương kết nối với 
trục liên thông do VNPT xây dựng. 
Các phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành đã được kết nối, liên thông 
cả theo chiều dọc và chiều ngang một 
cách thông suốt và có tính hệ thống, 
văn bản điện tử được gửi, nhận 
nhanh chóng, an toàn giữa các cơ 
quan nhà nước.

Giải Vàng danh giá cho Trục liên 
thông ESB thể hiện tầm vóc của 
VNPT- Tập đoàn kinh tế năng động, 

chú trọng phát triển những sản phẩm, 
dịch vụ, giải pháp ICT sáng tạo, đột 
phá, kiến tạo nên những giá trị đích 
thực cho cuộc sống, sát cánh cùng 
Chính phủ xây dựng hàng loạt giải 
pháp công nghệ, hiện thực hoá Đề án 
Chính phủ điện tử Việt Nam, đóng 
góp vào sự phát triển vững mạnh của 
nền kinh tế Việt Nam.

Ngoài ra, 6 sản phẩm dịch vụ khác 
của VNPT cũng vinh dự đoạt giải 
Đồng như: VNPT Smart Ads, VNPT 
Check, VNPT HIS, VNPT Cloud 
Contact Center VCC, VNPT Smart 
Cloud, VNPT Pharmacy.

Với số lượng sản phẩm tham gia 
đông đảo và đoạt nhiều giải thưởng 

danh giá ở nhiều hạng mục cho thấy 
vai trò dẫn dắt của Tập đoàn VNPT 
trong việc định hướng xây dựng giải 
pháp, dịch vụ số trên thị trường viễn 
thông công nghệ trong nước. Hiện, 
VNPT đã và đang có chiến lược đầu tư 
và phát triển hệ sinh thái ở nhiều lĩnh 
vực nhằm chuyển đổi từ nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông truyền thống sang 
nhà cung cấp dịch vụ số (DSP) hàng 
đầu Việt Nam vào năm 2025, Trung 
tâm số (Digital Hub) của châu Á vào 
năm 2030.

Được tổ chức thường niên từ năm 
2004, Giải thưởng Kinh doanh Quốc 
tế - IBA Stevie Awards là giải thưởng 
toàn cầu công nhận thành tích trong 
mọi lĩnh vực kinh doanh. Giải thưởng 
quốc tế này của tổ chức Stevie Awards 
luôn thu hút sự chú ý của hàng nghìn 
doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ 
nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. 
Đây là một trong những giải thưởng 
uy tín và danh giá nhất hiện nay bởi 
mức độ chuyên môn, quy mô tổ chức 
và thành phần tham gia. Trọng tậm 
của giải thưởng quốc tế Stevie Awards 
nhằm hướng tới đổi mới, sáng tạo, 
cải thiện kinh doanh. . Năm 2019 là 
năm đầu tiên VNPT tham gia Giải 
thưởng kinh doanh Quốc tế Stevie 
Awards. Trước đó, VNPT từng tham 
gia và nhận nhiều giải thưởng châu Á 
– Thái Bình Dương của Stevie Awards 
trong năm 2017 và 2018.

PV
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SẢN PHẨM - DỊCH VỤ >>

VNPT Technology chính 
thức ra mắt giải pháp wifi

dạng lưới Mesh Wifi

Trong bối cảnh công 
nghệ thông tin toàn cầu 
đang phát triển ngày 
càng mạnh mẽ, kết nối 
Internet cũng được nâng 
cấp liên tục để phục vụ 
cho tốc độ truyền tải 
thông tin cũng như nhu 
cầu của người 
sử dụng. Hiện 
n a y ,  c ô n g 
nghệ wifi dạng 
lưới – Mesh 
Wifi được dự 
báo sẽ là bước 
nhảy vọt thay 
thế cho các 
giải pháp wifi 
truyền thống.

Mesh Wifi về cơ bản là một hệ 
thống mạng wifi diện rộng, 
tập hợp bởi các thiết bị phát 

sóng wifi hoạt động chung với nhau 
một cách thống nhất. Các điểm phát 
sóng kết nối với nhau theo dạng lưới 
và hoạt động tương tác đa chiều giữa 
các trạm thu – phát. Hệ thống bao 
gồm phần mềm quản lý trung tâm 
cho phép quản trị toàn bộ tình trạng 
kết nối, hoạt động của các trạm thu – 
phát sóng, đồng thời điều chỉnh cấu 
hình trong cùng một thời điểm. Với 
mức phủ sóng rộng, Mesh Wifi có thể 

đáp ứng được những khách hàng có 
nhu cầu phủ sóng wifi trong khu vực 
có diện tích rộng hoặc địa hình phức 
tạp hay nhiều vật cản, vách ngăn....

Hệ thống mạng Mesh Wifi có 
nhiều ưu điểm vượt trội so với wifi 
truyền thống bởi tính thông minh 
trong kết nối, chuyển tiếp tín hiệu dễ 
dàng giữa các thiết bị, chuyển mạch 
tự động và định tuyến ngắn nhất về 
hệ thống trung tâm nhằm tăng tốc 
độ truyền dẫn, đảm bảo tính ổn định 
cao, hạn chế tình trạng nghẽn mạng 
cục bộ. Đồng thời, việc sử dụng hệ 

Sản phẩm Easy Mesh Access Point – iGate EW12S do VNPT Technology sản xuất
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thống Mesh Wifi giúp tối thiểu hóa chi 
phí lắp đặt, chỉ cần mua thêm thiết bị 
và lắp đặt trong vùng muốn phủ sóng, 
không cần mất công đặt thêm router và 
kéo dây mạng hoặc sử dụng bộ lặp như 
trước. Hệ thống được quản lý toàn 
diện từ phần mềm hệ thống trung tâm, 
dễ dàng thiết lập và cấu hình.

Với những tính năng và ưu điểm 
vượt trội, Mesh Wifi chắc chắn sẽ trở 
thành giải pháp chính thay thế cho các 
phương thức kết nối truyền thống. 
Nắm bắt xu thế phát triển này, mới đây 
VNPT Technology – đơn vị chủ lực của 
Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công 
nghệ, công nghiệp điện tử viễn thông, 
công nghệ thông tin, truyền thông và 
công nghiệp nội dung số đã cho ra mắt 
sản phẩm Easy Mesh Access Point – 
iGate EW12S. Sản phẩm được trang 
bị công nghệ kết nối Wifi mới nhất 
802.11 ac wave 2, chạy đồng thời trên 
2 băng tần 2.4GHz và 5GHz, giúp đảm 
bảo khoảng cách kết nối, tránh tình 
trạng xung đột và nhiễu sóng, mang lại 
kết nối ổn định với tốc độ tối đa.

Thiết bị iGate EW12S cho phép thiết 
lập hệ thống mạng Mesh với nhiều 
điểm truy cập một cách linh hoạt. Hệ 
thống trung tâm tự động điều khiển 
cấu hình các điểm thu – phát khác, 
có khả năng tự thích nghi với môi 
trường, tự động điều chỉnh các thông 
số vô tuyến, điều chỉnh cân bằng tải 
giữa các thiết bị theo từng luồng. 
Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tự 
sửa chữa, khởi tạo kết nối thay thế khi 
kết nối giữa các điểm thu – phát có vấn 
đề, cùng cơ chế chuyển vùng thông 
minh, tự động kết nối vào điểm truy 
cập tốt nhất tùy theo vào vị trí và trạng 
thái hiện tại. Ứng dụng điều khiển 
của thiết bị được thiết kế hiện đại, 
thân thiện với người sử dụng, dễ dàng 
thao tác, cài đặt, điều chỉnh. Hiện 
nay, không gian phủ sóng của một hệ 
thống với bộ gồm 3 sản phẩm iGate 
EW12S có diện tích lên đến 600m2, tín 
hiệu xuyên tầng, không tồn tại điểm 
chết, thích hợp với các loại kiến trúc 
như hộ gia đình, quán cafe, nhà hàng 
với đặc trưng nhiều tầng nhiều phòng, 

mang lại trải nghiệm sử dụng Internet 
đáng tin cậy, tốc độ ổn định mọi lúc 
mọi nơi.

Cho đến thời điểm hiện tại, Easy 
Mesh Access Point – iGate EW12S là 
thiết bị mạng công nghệ Mesh đầu 
tiên được thiết kế, phát triển và sản 
xuất hoàn toàn tại Việt Nam. VNPT 
Technology sở hữu đội ngũ kỹ sư 
công nghệ thông tin có bề dày kinh 
nghiệm, công nghệ tiên tiến cũng như 
dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, đáp 
ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các sản 
phẩm công nghệ của công ty được 
đảm bảo về mặt chất lượng, được 
khách hàng tin dùng và đã đạt được 
nhiều giải thưởng, chứng nhận uy tín 
trong nước cũng như quốc tế như Cúp 
vàng Stevie Awards Châu Á Thái Bình 
Dương 2018, Tự hào Trí tuệ lao động 
Việt 2016 và 2017, giải thưởng Nhãn 
hiệu nổi tiếng Việt Nam 2018, Top 10 
công ty công nghệ uy tín năm 2019.

PV

Mô hình phủ sóng của hệ thống Mesh wifi tối ưu hơn so với các Repeater thông thường
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“Siêu phẩm” tầm trung sắp ra mắt 
sẽ có gì?

Redmi Note 8 Pro

Dựa trên những thành công thu được từ Redmi Note 7. Thương hiệu phụ Xiaomi, 
đã sẵn sàng để ra mắt người kế nhiệm Redmi Note 8 cùng với phiên bản Pro với 
rất nhiều cải tiến còn ấn tượng hơn. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà 
bạn cần biết về chiếc smarphone mới này.
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Thiết kế
Theo hình ảnh render chính 

thức được Xiaomi công bố, 
Redmi Note 8 sẽ có thiết kế 
được làm mới hoàn toàn so 
với người tiền nhiệm. Nhưng 
nắp lưng của nó có sự tương 
đồng kỳ lạ với dòng Oppo 
Reno, nó không chỉ là giống về 
màu sắc cũng như cách phối 
màu mà còn là cách mọi thứ 
được sắp xếp ở phía sau.

Logo Redmi sẽ được đặt 
theo chiều dọc giống như logo 
của Oppo trên các thiết bị của 
Reno và hệ thống camera phía 
sau sẽ được đặt ở giữa thay 
vì góc trên bên trái như trên 
người tiền nhiệm Redmi Note 
7. Redmi Note 8 cũng sẽ là một 
chiếc điện thoại tập trung vào 
trải nghiệm chơi game và máy 
có thể có ba tùy chọn màu sắc 
gồm: Meteorite Black, Fantasy 
Blue và White, trong khi Note 
8 Pro được đồn đoán sẽ có các 
màu Ice Jade, Fritillaria White 
và Electro-optic Ash. Mặt 
trước trên cả hai thiết bị sẽ có 
màn hình giọt nước.
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Màn hình
Thật sự thì chúng ta không nên mong 

đợi màn hình sẽ được nâng cấp toàn diện 
trên Redmi Note 8 và 8 Pro. Cả hai được 
cho là có màn hình sử dụng tấm nền IPS 
LCD, độ phân giải là Full HD + và có thiết 
kế tràn cạnh với giọt nước ở trên nơi bố 
trí camera selfie giống như màn hình trên 
Redmi Note 7. 

Sự hiện diện của cảm biến vân tay gắn 
phía sau là một xác nhận gián tiếp về màn 
hình sử dụng tấm nền IPS thay vì tấm nền 
AMOLED. Thêm vào đó, màn hình 90Hz 
sẽ hoàn hảo để chơi game. Nhưng con 
chip Helio G90T mới nhất liệu có hỗ trợ 
màn hình có tần số quét 90Hz không? Tuy 
nhiên, điều đó là rất khó xảy ra. 

 

Thông số kỹ thuật và phần 
mềm

Không giống như các dòng sản phẩm 
Redmi Note 6 và 7, Redmi Note 8 Pro sẽ 
được cung cấp sức mạnh  bởi chipset 
MediaTek giá rẻ. Nhà sản xuất chip đã 
xác nhận rằng Redmi Note 8 Pro sẽ được 
trang bị Helio G90T mới nhất, trong khi 
Note 8 sẽ đi kèm với chipset Snapdragon 
665. Như chữ cái trong tên của chip xử lý, 
G90T được sản xuất dành riêng cho các 
smartphone hướng tới nhu cầu chơi game.

Chipset Helio G90T được xây dựng trên 
tiến trình 12nm và đi kèm với 8 lõi bao gồm 
2 lõi Cortex A76 chạy ở tần số 2.05GHz và 
6 lõi Cortex A55 với tần số 2GHz. Chipset 
này còn hỗ trợ kết nối HyperEngine và 
Dual Wi-Fi, cho phép người dùng kết nối 

với hai mạng Wi-Fi cùng một lúc, đây là một công nghệ rất hữu ích 
cho game thủ khi chơi game online.

Redmi Note 8 có ba biến thể gồm: RAM 4GB và bộ nhớ trong 
64GB; RAM 6GB + ROM 64GB và cao nhất là RAM 6GB + ROM 
128GB. Trong khi đó phiên bản Note 8 Pro có cấu hình với RAM 6GB 
+ ROM 64GB, một phiên bản RAM 6GB + ROM 128GB cùng với RAM 
8GB + ROM 128GB, nhưng bản đắt nhất có RAM 10GB và bộ nhớ 
trong chuẩn UFS 2.1 với 128GB. 

 Điểm số đạt được của con chip Mediatek Helio G90T trên phần 
mềm đánh giá hiệu năng tổng thể AnTuTu gần như ngang bằng với 
chipset Kirin 810 được tìm thấy trên Honor 9X. Lưu ý rằng Kirin 810 
được chế tạo dựa trên tiến trình 7nm tiên tiến hơn, vì vậy đây chắc 
chắn là một kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, Redmi Note 8 cũng sẽ có 
công nghệ làm mát bằng chất lỏng như rất nhiều điện thoại chơi 
game khác, nó có thể giảm nhiệt độ của điện thoại xuống 4 - 6°C.
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Camera
Khả năng chụp hình của Redmi Note 8 và 8 Pro đã được 

xác nhận, theo đó cả hai máy sẽ được trang bị tới 4 camera 
ở mặt sau. Trên Redmi Note 8 Pro, cảm biến chính sẽ là 
Samsung ISOCELL Bright GW1 với độ phân giải 64MP, gần 
gấp đôi độ phân giải 8K (9248 x 6936 pixel). Camera trên 
Redmi Note 8 Pro cũng được cho là có khả năng zoom 25x 
và khả năng gộp 4 điểm ảnh làm 1 cho phép tạo ra những 
bức ảnh 16MP với pixel lớn hơn, nhiều ánh sáng hơn và 
mức độ chi tiết tuyệt đẹp. Cảm biến thứ tư của Redmi Note 
8 Pro sẽ được đặt bên phải của ba chiếc còn lại, ngay dưới 
đèn flash LED.

Không giống như số đông, cảm biến thứ tư của Redmi 
Note 8 không phải là cảm biến ToF, nhưng có lẽ nó sẽ là 
một camera siêu macro. Cảm biến phụ là một ống kính góc 
siêu rộng ultrawide, trong khi cảm biến thứ ba là cảm biến 
độ sâu. Modul camera của Redmi Note 8 sẽ có ít nhất một 
cảm biến khác khi so sánh với Note 8 Pro.

Cách bố trí sắp xếp camera vẫn giữ nguyên nhưng nó 
được đặt khác nhau trên hai phiên bản. Redmi Note 8 sẽ có 
một camera trong 4 camera được đặt ở góc trên cùng bên 
trái (như đã thấy ở trên), trong khi trên phiên bản Note 8 
Pro nó sẽ được đặt ở giữa.

 Trong khi Redmi Note 8 Pro nổi bật với cảm biến chính 
64MP, thì người anh em Note 8 được cho là sử dụng ống 
kính 48MP làm cảm biến chính. 

 

Pin
Các thiết bị Redmi Note luôn có pin lớn và xu hướng 

này cũng không thay đổi với dòng sản phẩm Redmi Note 
8. Phiên bản Pro đã được xác nhận là có pin 4.500 mAh 
khổng lồ với bộ sạc nhanh hơn 10W. Có thể pin của Redmi 
Note 8 sẽ nhỏ hơn, nhưng sẽ không dưới 4.000 mAh.  

Redmi Note 8 và Note 8 Pro sẽ được công bố chính thức 
vào ngày 29 tháng 8 tới đây, bên cạnh TV Redmi mới với 
màn hình 70 inch. Kế hoạch ra mắt ban đầu sẽ diễn ra tại 
Trung Quốc, nhưng hiện tại giá của thiết bị vẫn chưa được 
tiết lộ.

 Hoàng Thanh
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Nokia 8.1:
Giảm giá sốc còn gần 6 

triệu đồng, có nên mua?
Khi mới lên kệ ở Việt Nam hồi tháng 
1/2019, Nokia 8.1 có giá khoảng 8 
triệu đồng. Tuy nhiên ở thời điểm này 
chiếc điện thoại của HMD Global giảm 
giá chỉ còn khoảng 6 triệu đồng. Vậy 
liệu giờ này Nokia 8.1 có phải là lựa 
chọn đáng mua?
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Màn hình hiển thị vẫn rất chất lượng:
Một trong những tính năng được đánh giá cao trên 

Nokia 8.1 chính là màn hình hiển thị. Không đứng ngoài 
trào lưu thiết kế màn hình tai thỏ, màn hình của máy lớn 
có kích thước 6,18 inch, độ phân giải Full HD+ (1080 x 
2280 pixel), mật độ điểm ảnh 408 ppi và tỷ lệ màn hình là 
18.7:9.

Màn hình Nokia 8.1 sử dụng tấm nền IPS LCD cho chất 
lượng hiển thị rất ấn tượng với độ chi tiết cao, màu sắc 

hiển thị rực rỡ, màu đen rất sâu, độ bão hòa cao, nịnh mắt, 
góc nhìn rộng và đặc biệt tối ưu cho nhu cầu xem video, 
hoặc chơi game.

Đáng chú ý, màn hình Nokia 8.1 có độ rất cao nên khi sử 
dụng ngoài trời nắng trực tiếp vẫn hiển thị nội dung rất rõ 
ràng. Bên cạnh đó, màn hình của máy còn được trang bị 
công nghệ PureDisplay và Nokia 8.1 là số ít smartphone hỗ 
trợ chuẩn HDR10 để có thể xem phim ảnh chất lượng cao 
trên YouTube, Nexflix. 

Tương tự như màn hình trên smartphone của 
Samsung, màn hình Nokia 8.1 cũng có các tùy chọn chế 
độ hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng như Rạp 
chiếu phim, Cơ bản, Sặc sỡ và Năng động (mặc định). Có 
thể nói trong cùng phân khúc giá dưới 6 triệu, không có 
nhiều thiết bị có màn hình hiển thị chất lượng như vậy.

Hiệu năng vẫn “đỉnh cao” trong phân khúc giá: Cấu 
hình phần cứng của Nokia 8.1 tương đối mạnh mẽ với con 
chip Snapdragon 710, đây cũng là con chip được trang bị 
cho nhiều đối thủ trong cùng phân khúc giá như Oppo 
K3, Realme 3 Pro …, đi kèm với RAM 4GB và bộ nhớ trong 
64GB chuẩn e-MMC 5.1, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài tối 
đa 400GB.

Trên phần mềm đo hiệu năng tổng thể Antutu 
benchmark, Nokia 8.1 ghi được hơn 170 nghìn điểm, cao 
hơn khoảng 2 nghìn điểm so với Realme 3 Pro và Oppo 
K3. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thực tế thì sự khác 
biệt về điểm số này là khó có thể nhận ra.
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Con chip Snapdragon 710 trên Nokia 8.1 dư sức đáp 
ứng tốt các tác vụ sử dụng hàng ngày của người dùng 
từ vuốt chạm, lướt web, nghe nhạc, xem video cho đến 
giải trí đa phương tiện. Đặc biệt chip đồ họa Adreno 616 
đi kèm có thể giúp cho Nokia 8.1 cân khá tốt hầu hết các 
game Android hiện nay, kể cả những game yêu cầu đồ họa 
cao như PUBG Mobile.

Phần mềm hàng đầu: Nokia 8.1 nằm trong dự án 
Android One của Google, do đó không có gì ngạc nhiên 
khi máy chạy phiên bản hệ điều hành Android 9.0 Pie 
mới nhất với rất nhiều ưu điểm. Giao diện Android gốc 
đơn giản, không có tùy biến nên trải nghiệm là cực kỳ 
mượt mà, khi điều hướng gần như không có độ trễ và rất 
dễ sử dụng.

Ngoài ra Nokia 8.1 sẽ gần như ngay lập tức được cập 
nhật lên phiên bản hệ điều hành Android mới nhất ngay 

khi Google công bố và đây cũng là lợi thế mà nhiều đối 
thủ trong phân khúc giá không có được.

Camera đáng tiền: Nokia 8.1 sở hữu hệ thống camera 
kép như Nokia 7 Plus, cả hai camera ở mặt sau đều sử 
dụng ống kính Zeiss. Trong đó camera chính 12MP (cảm 
biến RGB, khẩu độ f/1.8), hỗ trợ chống rung quang học 
(OIS) và lấy nét pha kép (Dual Pixel). Camera phụ 13MP 
khá tiếc không phải camera tele hay góc siêu rộng thời 
thượng mà chỉ để thu lại độ sâu trường ảnh.

Ứng dụng camera khá đơn giản và dễ sử dụng, ngoài 
các chế độ như xóa phông, toàn cảnh, chuyên nghiệp, AR 
Sticker, tích hợp AI (Scene Detection) để nhận diện vật 
thể, tự động tối ưu thông số, Nokia 8.1 còn có một chế độ 
vô cùng tiện lợi đó là Dual-Sight, cho phép người dùng có 
thể chụp ảnh, quay video và livestream trực tiếp trên các 
mạng xã hội cùng lúc camera trước và sau. 
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Về chất lượng ảnh chụp, ở điều kiện đủ sáng 
camera chính của Nokia 8.1 gây ấn tượng mạnh với 
người dùng với ảnh chụp có độ nét cao, chi tiết tốt, 
màu sắc tươi tắn, tái tạo màu sắc chính xác và dải 
sáng rộng. Điều mà không nhiều đối thủ trong cùng 
phân khúc giá có thể làm được.

Khi chụp thiếu sáng, camera của Nokia 8.1 với sự 
hỗ trợ của đèn flash LED kép, khẩu độ lớn mà ảnh 
chụp vẫn giữ được nhiều chi tiết, màu sắc, cân bằng 
trắng chính xác và nhiễu được kiểm soát tốt. Dù vậy 
tốc độ chụp cũng như lưu ảnh hơi trễ.

Đối với tính năng chụp ảnh xóa phông, camera 
của Nokia 8.1 có tốc độ chụp và lấy nét nhanh, ảnh 
chụp vẫn có độ chi tiết cao và có màu sắc trung thực, 
chủ thể được làm nổi bật và phông nền được xóa tự 
nhiên không bị xóa mù mịt quá như các model khác 
và chủ thể ít bị lẹm vào phần xóa phông.

Camera selfie có độ phân giải cao 20MP, khẩu độ 
f/2.0 trên Nokia 8.1 không quá ấn tượng, nhưng vẫn 
có thể làm hài lòng người dùng, mang đến những 
bức ảnh đẹp với độ chi tiết tốt, tuy nhiên chế độ chụp 
selfie xóa phông lại có chất lượng không tốt như 
camera sau ở trên.

Với mức giá dưới 6 triệu đồng, có thể nói Nokia 
8.1 ở thời điểm này là một trong những lựa chọn rất 
đáng quan tâm khi sở hữu nhiều ưu điểm mà các 
đối thủ trong cùng phân khúc “thua kém hơn” như 
màn hình hiển thị chất lượng, hiệu năng mạnh mẽ, 
camera tốt, pin sạc nhanh và thiết kế hấp dẫn..

Hoàng Thanh
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Windows 10: Nearby 
Sharing

Nếu bạn chỉ cần di chuyển ảnh 
hoặc các tệp tin giữa hai máy tính 
được cài đặt sẵn Windows 10 gần 
nhau thì không cần phải cài đặt thêm 
bất kỳ công cụ nào. Tính năng Nearby 
Sharing của Windows 10 đã được bổ 
sung vào trong 
bản cập nhật 
tháng 4 năm 
2018. 

Tính năng 
này có cách 
hoạt động 
cũng như làm 
việc tương tự 
như AirDrop 
dành cho 
Windows. Khi 
tính năng này 

được kích hoạt trên hai máy tính gần 
nhau, bạn có thể nhanh chóng chia 
sẻ bất kỳ tệp tin nào mình muốn giữa 
hai máy tính thông qua tính năng 
Nearby Sharing được tích hợp trong 
Windows 10. Các tập tin sẽ được 
truyền thông qua kết nối Bluetooth 
hoặc Wi-Fi.

Để thiết lập tính năng này, hãy truy 
cập menu Settings > System > Shared 
Experiences và bật tính năng “Nearby 
sharing” lên. Từ đây có thể chọn 
người có thể gửi tập tin cho mình, 
nhưng vẫn phải đồng ý mỗi khi có 
người muốn gửi tập tin cho bạn.

Không thể phủ nhận ưu điểm vượt trội 
của công nghệ truyền dữ liệu trực tiếp 

Airdrop giữa các thiết bị của Apple. 
Tuy nhiên người dùng Windows hoặc 

Android cũng có thể có được trải nghiệm 
tương tự với các dịch vụ thay thế.

Sử dụng 
AirDrop 

trên 
Windows 

hoặc 
Android
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Android: Files by Google
Với hệ điều hành Android, Google 

hiện được trang bị một tính năng 
gọi là “Fast Share” với cách làm việc 
giống như tính năng AirDrop trên iOS 
và Nearby sharing trên Windows 10. 
Thông qua sự kết hợp giữa Bluetooth 
và Wi-Fi, tính năng Fast Share cho 
phép bạn chia sẻ các tệp tin, ảnh và 
thậm chí các đoạn văn bản với những 
người khác ở gần đó.

Tuy nhiên tính năng này hiện 
chưa được ra mắt, theo 9to5Google 
thì Google đang phát triển tính năng 
này và dự kiến sẽ được giới thiệu 
vào tháng 6 năm 2019. Cho đến khi 
tính năng này hoạt động, người dùng 
Android có thể dùng thử ứng dụng 
Files by Google. 

Ứng dụng này có một tính năng 
chia sẻ ngoại tuyến, cho phép người 
dùng sử dụng tính năng này để chia sẻ 

các tập tin ngang hàng để gửi dữ liệu 
cho người khác thông qua ứng dụng 
Files by Google cho các thiết bị gần 
đó. Nói cách khác, tính năng này hoạt 
động gần tương tự như AirDrop, hỗ 
trợ ba người dùng có thể chia sẻ dữ 
liệu qua lại với nhau thông qua kết nối 
Bluetooth, tất nhiên cả 3 máy Android 
đều phải được cài đặt sẵn ứng dụng 
Files by Google. 
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Các lựa chọn thay thế đa 
nền tảng cho AirDrop

Các công cụ chia sẻ dữ liệu cũ tất 
nhiên vẫn làm việc tốt với máy tính 
chạy Windows, Mac và thậm chí cả hệ 
điều hành Linux. Theo đó bạn có thể 
thiết lập một thư mục mạng để chia sẻ 
trên mạng nội bộ, chỉ cần sử dụng các 
công cụ được tích hợp trong hệ điều 
hành để truy cập vào thư mục được 
chia sẻ trong mạng thông qua trình 

quản lý tập tin và sao chép các tập tin 
qua lại.

Nếu bạn muốn chia sẻ dữ liệu với 
mọi người qua Internet thì có thể sử 
dụng các dịch vụ đồng bộ hóa dữ liệu 
như Dropbox, Google Drive, Microsoft 
OneDrive hoặc iCloud Drive, các 
dịch vụ này không chỉ hoạt động trên 
Windows mà cả nền tảng web và trên 
ứng dụng di động. Thông qua đó bạn 
có thể chia sẻ các tập tin riêng lẻ thậm 

chí là cả thư mục với các tài khoản 
khác. 

Dịch vụ Dropbox thậm chí còn có 
tính năng “LAN Sync”, đảm bảo rằng 
mọi tập tin được chia sẻ với bạn bởi 
một người nào đó trên mạng cục bộ 
sẽ được chuyển qua mạng cục bộ mà 
không thông qua Internet, tiết kiệm 
thời gian và băng thông tải xuống.

 Nếu không muốn gửi các tập tin 
qua mạng cục bộ, hãy thử sử dụng 
công cụ Snapdrop. Công cụ này sẽ tạo 
một bản sao của AirDrop dựa trên 
web. Không giống như nhiều dịch 
vụ chia sẻ dữ liệu khác dựa trên web 
khác, bạn có thể mở Snapdrop trên cả 
hai thiết bị trên cùng một mạng nội 
bộ và chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu chia sẻ sẽ 
được chuyển qua mạng cục bộ của bạn 
chứ không phải qua Internet.

Để chia sẻ các tập tin dung lượng 
lớn, có thể xem xét sử dụng các dịch 
vụ chia sẻ dữ liệu trực tiếp. Hiện có 
rất nhiều dịch vụ chia sẻ mà người 
dùng có thể lựa chọn và Firefox Send 
được tạo bởi Mozilla miễn phí là một 
trong những những dịch vụ đó. Bạn 
có thể tải tập tin lên dịch vụ, sau đó 
tạo ra một liên kết để có thể chia sẻ với 
người dùng khác, người nhận có thể 
mở liên kết đó trong trình duyệt của 
họ và tải xuống. 

Sử dụng Firefox Send, người dùng 
không cần bất kỳ tài khoản nào, thậm 
chí bạn có thể sử dụng cả trên các 
trình duyệt Google Chrome, Safari 
hoặc bất kỳ trình duyệt web nào khác. 
Nhưng đáng tiếc hiện tại không có bất 
kỳ công cụ hoặc ứng dụng nào trên 
Windows hoặc Android có thể tương 
thích với AirDrop. Do đó AirDrop chỉ 
hoạt động giữa các hệ thống macOS, 
iPhone và iPad.

Hoàng Thanh



278/2019  - XÃ HỘI THÔNG TIN



28 XÃ HỘI THÔNG TIN -  8/2019


