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Một trong những thành viên của Hội Vô tuyến
Điện tử Việt Nam
Từ khi Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam chính thức 
bước vào hoạt động, đã có nhiều tổ chức được Hội 
ra quyết định thành lập như Công ty điện tử ELICO, 
Viện phát triển giáo dục và ứng dụng tin học IDEA, 
Trung tâm Truyền thông đại chúng PUBCOM…, và 
trong những năm sau này có thêm Viện Điện tử - 
Công nghệ Thông tin IEIT (TP HCM), Liên hiệp 
điện tử ứng dụng AEU (Hà Nội), Trung tâm Đào tạo 
liên kết REV, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng và 
chuyển giao công nghệ CST được thành lập, trở 
thành những tổ chức thành viên của Hội. 

Năm 2005, trong tình hình quản lý chặt chẽ của nhà 
nước đối với việc thành lập các tổ chức phi chính phủ, 
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử đã 
được Hội ra quyết định thành lập trên cơ sở được phép 
của Bộ Nội vụ, với hai chức năng chính là Đào tạo và 
Tư vấn. Một trong những thành viên được Hội Vô 
tuyến Điện tử Việt Nam khai sinh muộn màng này đã 
vượt qua khó khăn để lớn lên, trưởng thành và nay trở 
thành một tổ chức thành viên gắn bó với Hội, là điểm 
tựa tin cậy của Hội trong quá trình xây dựng và phát 
triển Hội những năm qua.

Bối cảnh và những thách thức trong công tác đào 
tạo, dạy nghề 
Trung tâm có cả hai chức năng Đào tạo và Tư vấn 
nhưng ban lãnh đạo đã xác định lấy hướng chủ yếu 
trong hoạt động thường xuyên của Trung tâm là Đào 
tạo: Đào tạo những gì mà xã hội cần.

Ở thời điểm này, cả nước có hơn 1000 cơ sở dạy nghề 
bao gồm các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 
trung tâm dạy nghề. Quy mô đào tạo nghề ngày càng 
tăng, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp

đào tạo, coi giáo dục đào tạo là quốc sách. Đầu tư cho 
đào tạo bao gồm đầu tư cho phát triển giáo dục nói 
chung và giáo dục chuyên nghiệp nói riêng đã đạt 
được nhiều thành tựu. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những 
sự mất cân đối:
- Về tỷ lệ, nếu tính trên mỗi cán bộ tốt nghiệp đại học 
thì chỉ có 1.16 cán bộ tốt nghiệp trung cấp và 0,92 
công nhân kỹ thuật, trong lúc ở trên thế giới tỷ lệ này là 
1 - 4 - 10. 
- Về cơ cấu ngành nghề vẫn chưa phù hợp: do sự phát 
triển của sản xuất một số nghề mất đi, một số nghề mới 
xuất hiện, các trường dạy nghề hiện có chưa đáp ứng 
được nhu cầu này của sự phát triển xã hội.
- Tỷ lệ giáo viên và học sinh đạt chuẩn qui định trong 
các trường nghề còn rất thấp, chỉ mới đạt 1/28. Số 
lượng giáo viên dạy nghề trong các trường nghề còn 
thiếu về mặt số lượng và còn hạn chế về mặt chuyên 
môn.

Nói riêng ở Hà Nội, công tác dạy nghề đã có sự quan 
tâm của thành phố thông qua việc ban hành các qui 
định, chủ trương chính sách; Mạng lưới cơ sở dạy 
nghề tiếp tục được mở rộng; Tuy nhiên vẫn còn một số 
tồn tại như cơ sở vật chất còn nghèo nàn, hầu hết các 
trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề còn thiếu 
trang thiết bị, lạc hậu về công nghệ, số lượng và chất 
lượng giáo viên còn thiếu và nhiều hạn chế.

Những hạn chế trên đây xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân, song nguyên nhân cơ bản là do nền kinh tế nước 
ta vẫn còn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lực 
lượng lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn, 
chương trình đào tạo chưa có sự đổi mới phù hợp với 
tình hình phát triển của nền kinh tế xã hội. Các phương 
pháp dạy học còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, 
công tác quản lí đào tạo còn nhiều bất cập.

Vì vậy, ngay từ khi thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư 
vấn Công nghệ Điện tử, lãnh đạo Trung tâm đã không 
đặt mục tiêu kinh doanh, mà muốn thông qua thực tiễn 
đào tạo để hoàn thiện dần mục tiêu, chương trình, nội 
dung, phương pháp giảng dạy, cũng như cơ cấu tổ 
chức bộ máy và cơ chế quản lí để tạo ra một đơn vị dạy 
nghề đáp ứng được cả yêu cầu về số lượng và chất 
lượng của thị trường lao động.

Hoạt động Đào tạo – mũi chủ công của Trung tâm
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử được 
thành lập theo Quyết Định số 5403/QĐ – TWH ngày 
04/03/2005 của Trung ương hội Vô Tuyến - Điện Tử 
Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại Số 41  Vũ Thạnh, Quận 
Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ 

Ông Phạm Như Thiết, Giám đốc Trung tâm
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Hoạt động đào tạo của Trung tâm được triển khai một 
cách đa dạng dựa trên việc nắm bắt kịp thời các nhu 
cầu của thị trường lao động trong nước và xuất khẩu: 
Đa dạng về ngành nghề, đa dạng về phương thức đào 
tạo.

Trong quy định về Chức năng, Nhiệm vụ của mình, 
Trung tâm được phép đào tạo và cấp chứng chỉ các 
ngành nghề sau:
 Sửa chữa điện tử
 Tin học văn phòng
 Ngoại ngữ
 Cơ khí dân dụng
 May công nghiệp
 Sửa chữa ô tô, xe máy
 Đào tạo lái xe ô tô
 Nuôi trồng thuỷ sản
 Kỹ thuật nha khoa
 Kỹ thuật nấu ăn
 Tuyển, đào tạo vệ sỹ.

Trung tâm cũng được phép phát triển đa dạng về 
phương thức đào tạo: 
- Tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật viên Công nghệ 
Điện tử ở các trình độ
- Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các lớp đào tạo dài hạn, 
ngắn hạn, hay dạy nghề cho các đối tượng thuộc các 
thành phần kinh tế - xã hội
- Hợp tác, liên kết với các trường Đại học trong và 
ngoài nước để tổ chức giảng dạy ở trình độ Đại học, 
sau Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề trên nhiều 
lĩnh vực và đào tạo liên thông một số cấp học.
- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, tay nghề chuyên môn 
ngắn hạn phục vụ xuất khẩu lao động.

Đặc điểm công tác Tuyển sinh
Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là 
đào tạo nhân lực có kiến thức kỹ thuật và trình độ tay 
nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời giải quyết việc 
làm ổn định đảm bảo đời sống cho cán bộ giáo viên, 
CNVC, công tác tuyển sinh có vai trò hết sức quan 
trọng, có tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển 
của Trung tâm.

Mục tiêu tuyển sinh của Trung tâm  không chỉ dừng lại 
ở những kiến thức phổ thông các em đã có (hoặc sao 
chép được của nhau, hay học tủ) mà chú trọng hơn ở 
trình độ tư duy và ý chí cầu tiến bộ. Vì vậy, thường 
Trung tâm yêu cầu giáo viên ra đề thi có tính mở, và 
gần đây thêm hình thức phỏng vấn để việc đánh giá 
nhận thức được dễ dàng.

Đất nước hiện đang trên con đường công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế nên rất cần lực lượng 
lao động có nhiệt tình và trình độ kỹ năng nghề cao.

Học sinh của Trung tâm trong những năm qua, khi tốt 
nghiệp đi làm việc đã nắm vững các yêu cầu của dây 
chuyền sản xuất hiện đại ở các công ty, doanh nghiệp, 
và trình độ tay nghề đã được các công ty, các doanh 
nghiệp đánh giá cao. Uy tín và thương hiệu Trung tâm 
đã được khẳng định, là yếu tố thu hút học sinh vào 
trung tâm. Tùy theo mục đích đào tạo, đối tượng tuyển 
sinh là các học sinh đã tốt nghiệp THPT và THCS.

Đặc điểm công tác Đào tạo
Quan điểm đào tạo của Trung tâm là tùy theo nhu cầu 
xã hội mà mở hệ đào tạo cả chính quy và phi chính quy 
ở tất cả các bậc học.
Ngoài đào tạo nghề dài hạn, Trung tâm còn liên kết với 
trường Đại học Bách Khoa, với các trường Cao đẳng, 
trường trung cấp khối ngành Y tế… mở các lớp đào tạo 
Đại học tại chức liên thông, tạo điều kiện cho các em 
(chủ yếu là ở các địa phương xa Hà nội) có điều kiện 
học lên những bậc học cao hơn. Ngoài ra còn liên tục 
mở các lớp đào tạo ngắn hạn: đáp ứng cho mọi đối 
tuợng học nghề và mọi bậc học.

Trung tâm kết hợp với Đài TNVN, Cục Phát thanh - 
Truyền hình, Bộ Thông tin Truyền thông mở các lớp 
đào tạo và tập huấn về kỹ thuật mới và kỹ năng biên 
tập chương trình phát thanh  cho các cán bộ đài địa 
phương cấp xã, huyện. Trung tâm đã mời những kỹ sư 
và biên tập viên lâu năm, có danh tiếng về tập huấn tại 
chỗ cho một số tỉnh thành như Thái Bình, Ninh Bình, 
xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn - Quảng Ninh). Trung 
tâm còn về các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành 
phố để mở các lớp đào tạo, các khoá học ngắn hạn cơ 
bản, tập huấn cho Công ty nuôi trồng Thuỷ sản Duy 
nhất (Khu Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội), Công ty 
dịch vụ bảo vệ SSIC (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), 
Công ty Cổ Phần Optimats (Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà 
Nội)…, truyền đạt những kiến thức cơ bản như Tin 
học văn phòng (theo chương trình Nhật bản), Cơ khí 
dân dụng, May công nghiệp, Sửa chữa ô tô - xe máy, 
Kỹ thuật nấu ăn, đào tạo vệ sỹ. 

Công tác tuyển sinh trong các năm qua đều đạt chỉ tiêu 
năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt từ năm 2007 đến 
nay (xem phụ lục). Qua đó thấy rằng nhu cầu về học 
nghề của xã hội là rất lớn do cần đáp ứng nhu cầu nhân 
lực có trình độ kỹ thuật cho các khu công nghiệp đang 
phát triển trên khắp cả nước. Tuy nhiên, công tác 
tuyển sinh những năm qua vẫn còn một số điểm cần 
được nghiên cứu để sớm có biện pháp khắc phục, 
trong đó có sự mất cân đối về số lượng đăng ký học 
giữa các ngành nghề. Với tinh thần đảm bảo cung ứng 
nguồn nhân lực cân đối cũng như để học sinh ra trường 
có việc làm ngay, Trung tâm đã tìm rõ nguyên nhân và 
có biện pháp tuyên truyền nghề nghiệp cho học sinh 
nhằm tạo sự cân đối trong đào tạo.
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Ngành công nghiệp giải trí nói chung và truyền hình nói riêng đã thay đổi toàn diện trong 
những năm qua, với sự hỗ trợ đắc lực bởi nên công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông 
băng rộng. Truyền hình đã hoàn toàn thay đổi hành vi sử dụng cũng như các tính năng 
hiện đại vượt trội. Dưới đây là một số đánh giá về các xu thế đã, đang và sẽ làm thay đổi 
nghành công nghiệp này.Xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

1. Kịch bản nội dung sẽ thay đổi để phù hợp với hệ thống truyền hình đa màn hình - Multiscreen.

Truyền hình không chỉ còn là dành cho Tivi mà còn có thể trình chiếu trên tất cả các loại thiết bị khác 
như máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động….Sự xuất hiện của các màn hình thứ hai, thứ ba này 
giống như một thiết bị bổ trợ hay một phần của màn hình chính (Tivi).

Các thiết bị này sẽ hoạt động cùng nhau, liên mạch nhau và tương tác với nau.Một khảo sát tại Mỹ cho 
thấy một phần ba thời lượng các chương trình truyền hình được xem qua các thiết bị cá nhân.
Tính năng này sẽ tạo ra một cơ hội cho người xem truyền hình là có thể xem và tương tác với môi trường 
bên ngoài cũng như nhân vật trong chương trình qua mạng xã hội hoặc chính họ có thể trở thành một 
phần trong kịch bản nội dung.
Kịch bản sẽ thay đổi, format chương trình sẽ thay đổi để tạo ra các liên kết giữa người xem và nội dung 
truyền hình.

2. Màn hình ở khắp mọi nơi.

Sự giảm giá liên tục của các màn hình video tạo điều kiện cho nó có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi: phòng 
khách, phòng ăn, phòng tắm, xe hơi….

Một chiếc điện thoại di động hoặc một thiết bị cảm biến vị trí giống như một vật bất ly thân và nó đóng 
vai trò giống như một “bộ não” trong đám màn
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hình này, nó sẽ cho biết chủ nhân đang ở vị trí nào 
và đang nhìn về hướng nào để chuyển tiếp nội 
dung một cách “mềm mại” sang màn hình đó để 
không gây gián đoạn việc thưởng thức các chương 
trình truyền hình.

3. Chương trình truyền hình sẽ thay thế kênh 
truyền hình.

Khái niệm kênh truyền hình sẽ biến mất, thay thế 
vào đó sẽ là các chương trình truyền hình được 
cung cấp cho người xem ở mọi thời điểm.Công 
nghệ truyền hình tương tác đa màn hình sẽ không 
giới hạn không gian, thời gian của người xem.

Các chương trình truyền hình cũng hướng tới việc 
trải nghiệm của người xem, thay bằng bắt họ phải 
xem các kênh truyền hình.Người xem có thể cùng 
nhau trải nghiệm và bình luận về các sự kiện, có 
thể qua các công cụ mạng xã hội như Twiter, 
Facebook.Dữ liệu từ các mạng xã hội này sẽ được 
phân tích và khai thác cho các mục đích thương 
mại như quảng cáo sản phẩm.

4. Điều khiển TV và khám phá các nội dung 
theo cách mới.

Các nhà sản xuất tv đã cung cấp cho người xem 
nhiều sản phẩm với mẫu mã và công nghệ vô 
cùng tinh xảo. Tuy nhiên có một thứ mà 60 năm 
qua không thay đổi kịch bản đó là cái điều khiển từ 
xa và cách tìm kênh truyền hình.
Theo thăm dò của DigitalSmiths, 65% người xem 
phản hồi là luôn luôn hoặc đôi khi họ cảm thấy khó 
chịu khi phải cố gắng tìm một cái gì đó trên TV hay 
Settop box. Khi sử dụng tablet hay thiết bị đeo tay 
để thực hiện những việc này, họ sẽ cảm thấy trực 
quan hơn và phù hợp với sở thích cá nhân hơn.
Công nghệ thông minh cho phép thiết bị phải học 
theo thói quen người dùng để thích ứng với họ. 
Tương tự như vậy, TV cũng phải học theo thói 
quen của người xem để tạo ra hoặc đề xuất các 
nội dung phù hợp với họ.
Cao hơn nữa là việc kết nối các thiết bị đeo tay có 
đo lường chỉ số sức khỏe cá nhân với TV, ví dụ một 
người xem chương trình ca nhạc, nhịp tim, nhịp thở 
của họ có thể tăng, chỉ số hưng phấn tăng và có 
thể gây nguy hiểm cho người xem. Thông thường 
người xem sẽ phải đứng dậy tuy nhiên giờ đây TV 
sẽ khuyến cáo cho người xem chuyển sang nội 
dung khác như một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng 
để ổn định lại tình trạng của họ.
Từ việc đo đạc các chỉ số dựa trên sở thích, thói 
quen của người xem mà các chương trình phù hợp 
có rating cao sẽ được sắp xếp lên trang đầu của 
EPG và được tích hợp ngay trên smartphone hay 
tablet của người dùng.

5. Những nhà cung cấp dịch vụ mới và với 
những nội dung độc đáo hơn.

Cùng với sự phát triển của dịch vụ Video theo yêu 
cầu và số lượng nội dung từ các nhà cung cấp 
ngày càng tăng.
Sự tụt giảm hằng ngày của các nhà cung cấp nội 
dung truyền thống so với các nhà cung cấp nội 
dung theo công nghệ mới do ảnh hưởng của 
những mô hình kinh doanh mới. Với lợi thế không 
hạn chế sự lựa chọn của khách hàng, các nhà 
cung cấp dịch vụ mới sẽ thành công khi sử dụng 
các dữ liệu từ thói quen, sở thích của khách hàng 
để cá thể hóa nội dung cho họ từ các kho nội dung 
từ các studio.

Lê Khương



Tác giả: Ths. Phạm Thị Hà: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

2.2.1 Những đặc điểm chính của LTE.

d. Kết hợp sóng mang.
Việc kết hợp sóng mang đem lại lợi ích theo hai cách:
    - Tốc độ dữ liệu đỉnh tăng lên khi thực hiện kết hợp phổ từ hai hay nhiều băng tần tần số. Tốc độ dữ 
liệu đỉnh theo lý thuyết từ việc kết hợp sử dụng kết hợp sóng mang với tổng cộng phổ tần 40MHz và 8 
angten có thể đạt tới 1.2GHz cho đường xuống và 600MHz cho đường lên.
    - Tăng thông lượng trung bình của người dùng đặc biệt khi số lượng người dùng là quá lớn.

e. Giải pháp đa angten đường lên.
Đa angten đường lên hỗ trợ từ hai đến bốn angten cho tốc độ  dự liệu đỉnh tăng lên từ bốn đến tám lần.

f. Truyền dẫn đa điểm phối hợp.
Một trong những phương án được sử dụng là  thiết bị đầu cuối không nhận ra sự truyền dẫn xuất phát từ 
nhiều điểm tách biệt về mặt vật lý.  Ở đây, cùng sử dụng báo cáo đo đạc và xử lý ở bộ thu cho truyền dẫn 
đơn điểm. Mạng có thể dựa trên sự đo đạc suy hao đường truyền đang tồn tại, quyết định từ các điểm 
truyền dẫn nào để truyền đến thiết bị cụ thể. Bởi vì các thiết bị đầu cuối không nhận biết được sự hiện 
diện của truyền dẫn đa điểm, các tín hiệu tham chiếu phải được sử dụng cho việc đánh giá kênh. Ở thiết 
lập này, truyền dẫn đa điểm phối hợp cung cấp độ lợi phân tập tương tự như ở mạng phát quảng bá đơn 
tần và kết quả là cải thiện bộ khuếch đại công suất ở mạng, đặc biệt ở trong các mạng có tải trọng nhẹ 
mà ở đó bộ khuếch đại công suất ở trạng thái rỗi.

g. Sử dụng các trạm lặp và bộ chuyển tiếp.
LTE – Advanced sử dụng các trạm lặp và bộ chuyển tiếp nhằm tăng tốc độ truyền của tín hiệu cũng như 
khuếch đại các tín hiệu tương tự thu được sau khi suy hao một phần trên đường truyền.

2.3 Công nghệ thành phần đề xuất cho LTE –Advanced.

...Tiếp nối nội dung kỳ trước

Hình 2. Các chế độ MIMO chính trong LTE – Advanced.
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Truyền dẫn đa điểm phối hợp:
Phát và nhận truyền dẫn đa điểm phối hợp (Co-operative Multipoint Tx/Rx – CoMP trong LTE – 
Advanced ) , SU – MIMO (Single User – Multi Input, Multi Output – Công nghệ đa ăngten một người dùng 
: Tại một thời điểm thiết bị phát nhiều sóng tín hiệu nhưng chỉ nhắm đến một người sử dụng), MU- MIMO 
(Multi Users – Multi Input, Multi Output – Công nghệ đa ăngten nhiều người dùng : Tại một thời điểm thiết 
bị phát nhiều sóng tín hiệu tới nhiều người dùng khác nhau)  được mô tả ở hình 2 được xem là công cụ 
để tăng vùng phủ của tốc độ dữ liệu cao, thông lượng biên ô và tăng thông lượng hệ thống. Công cụ này 
cho phép thiết bị đầu cuối cung cấp thông tin phản hồi về trạng thái kênh đến mạng cho tất cả các kênh 
đường xuống hiển thị đối với một thiết bị đầu cuối riêng, trong quá trình xử lý, bộ thu vẫn giống như là 
cho truyền dẫn đơn điểm. Ở phía mạng, bởi vì tất cả các xử lý nằm trong một nút đơn nên có thể thực 
hiện phối hợp các hoạt động truyền dẫn nhanh và động đến các điểm truyền dẫn khác nhau. Có thể thực 
hiện tiền lọc tín hiệu truyền đi theo không gian đến một thiết bị riêng để giảm can nhiễu giữa những người 
sử dụng.
Nhằm mục đích  giảm ảnh hưởng của nhiễu xuyên ô tác động lên hiệu năng của hệ thống, CoMP dùng 
các Angten được phân bố tách biệt về mặt địa lý để phối hợp với nhau nhằm mục đích tăng hiệu năng 
phục vụ người dùng trong vùng hoạt động chung.

2.4 Khả năng phát triển LTE – Advanced ở Việt Nam.

Hình 3. Kết nối mạng lõi cho tổng đài MSS/TSS mạng Vinaphone.

Hình 3 mô tả một kết nối hoàn toàn sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol – giao thức mạng) của một hệ 
thống mạng di động giữa các tổng đài, tổng đài chuyền mạch .Nền tảng cho sự phát triển các hệ thống 
2G/3G lên 4G đó là sự phát triển các mạng lõi của hệ thống thông tin di động tại các nhà khai thác mạng 
ở Việt Nam. Hầu hết các nhà khai thác mạng lớn ở Việt Nam như VinaPhone, MobiFone, Viettel đang 
dần dần phát triển thành phần mạng lõi của mình trở thành những mạng hoàn toàn dùng IP (Internet Pro-
tocol – Giao thức Internet) (mô tả ở hình 3).
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Hiện có hai con đường lựa chọn để phát triển lên mạng 4G. Thứ nhất, là phát triển hệ thống di động 
3G/HSPA+, với tư cách là thế hệ kế cận 4G. Thứ hai, là phát triển trực tiếp lên 4G với những thay đổi 
đáng kể về mặt công nghệ.

2. KẾT LUẬN
Cùng với những yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng và sự đa dạng dịch vụ ngày càng trở nên rõ nét 
nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất, thuận tiện nhất cho khách hàng. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ 
truy cập Internet tốc độ cao dành cho các thiết bị di động sẽ ngày càng phát triển. Vì vậy nghiên cứu về 
LTE-Advanced sẽ là một đòi hỏi thiết yếu, là cơ sở cho việc triển khai các ứng dụng trong thực tế. Trong 
bài nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn đưa ra những hoạt động cơ bản của hệ thống  LTE – 
Advanced, những công nghệ mới, cải tiến về chất lượng dịch vụ để đáp ứng  những yêu cầu ngày càng 
cao của người sử dụng mạng di đông. Ngoài ra, bài báo cũng đề cập đến sự cải tiến của LTE- Advanced 
so với hệ thống mạng 3G hiện tại và LTE, dựa trên những nghiên cứu về khả năng áp dụng mạng 4G để 
thấy được LTE – Advanced là một bước phát triển trong tương lai gần đối với mạng thông tin di động trên 
thế giới cũng như ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

[1].  For introduction of 3.9 Generation Mobile Communication System, Partial Report from the Tele-
communication Council.
http://static.bestsocialfeed.com/home_m.html?ref_type=ihome&src_type=tg&tv=11&t=1.1&u=18066306 
(In Japanese)
[2].  IEEE 802.16m System Description Document (SDD).
http://wirelessman.org/tgm/index.html
[3].  IEEE 802.16m Amendment Working Document (AWD).
http://wirelessman.org/tgm/core.html#09_0010
[4].  Harri Holma and Antti Toskala both of Nokia, Finland; (2007) WCDMA for UMTS – HSPA evolu-
tion and LTE; John Wiley & Sons Ltd.
[5]. Jeffrey Bannister, Paul Mather and Sebstian Coope; (2004) Convergence
Technologies for 3G Networks (IP, UMTS, EGPRS and ATM); John Wiley & Sons Ltd.
[6]. Sudhir Dixit Ramjee Prasad; (2003) Wireless IP and Building the Mobile
Internet; Artech House (Boston-london).
[7].  Martin Sauter (Nortel Networks, Germany; (2006) Communication Systems for the Mobile Infor-
mation Society; John Wiley & Sons Ltd.
[8].  Miikka Poikselka, Georg Mayer, Hisham Khartabil and Aki Niemi; (2004)
the IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain; John Wiley
& Sons Ltd.

Tác giả:Phạm Thị Hà, Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ, Trường ĐH Hồng Đức -TP Thanh Hoá
Tel: 0976245316, email: phamha180485@gmail.com
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Hiện nay, hệ thống bãi đỗ xe tự động đang được sử dụng phổ biến vì lợi ích thiết thực mà hệ thống 
mang lại như: Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân sự, kiểm soát  xe vào ra chính xác, tránh xảy ra các 
sự  cố, kiểm soát vấn đề tài chính, điều hành

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe của Công ty Biển Bạc 
được phát triển nhằm mục đích nâng cao hiệu quả 
và mức độ tin cậy của các bãi đỗ xe hiện nay. Giải 
pháp sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe kết 
hợp với công nghệ thẻ không tiếp xúc giúp cho 
việc vận hành bãi xe trở nên đơn giản, nhanh 
chóng và hiệu quả.

phương tiện lưu thông dễ dàng, thuận lợi cho 
người sử dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống.

Sơ đồ hệ thống:



Giao diện phần mềm:

Một số tính năng nổi bật:

- Nhận dạng được tất cả các loại biển số xe cơ giới tại Việt Nam theo đúng format và đầy đủ ký tự.
- Khả năng nhận dạng nhanh, chính xác giúp cho việc gửi xe/lấy xe dễ dàng nhanh chóng.
- Hệ thống báo cáo, công thức tính tiền đa dạng và có thể tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.
- Phần mềm được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
- Tích hợp quản lý được cả xe đạp, xe máy, ô tô trong cùng 1 bãi xe và cho phép chuyển đổi làn VÀO/RA 
nhanh chóng, thuận tiện.
- Có cơ chế thiết lập Cơ sở dữ liệu dự phòng, có chức năng ghi hình 24/24 từ các camera giúp ngăn ngừa 
tối đa các sự cố.
- Quản lý tập trung cho nhiều điểm giữ xe và hỗ trợ quản lý từ xa qua mạng Internet.
- Không cần sử dụng các loại camera đặc biệt và đắt tiền, chỉ với camera thông thường hệ thống đã cho 
phép nhận dạng chính xác biển số, giúp giảm giá thành hệ thống.

Giải pháp SPM đã được ứng dụng tại các bãi đỗ xe:
- Đại học Điện lực                                                   - Trung tâm thương mại Hàng Da
- Đại học  Công Đoàn                                             - Trung tâm thương mại Chợ Mơ
- Đại học Thương Mại                                             - Trung tâm thương mại Grand Plaza
- Siêu thị Metro Thăng Long                                   - Khách sạn  Crown Plaza
- Siêu thị Big C Hải Dương, Hải Phòng                   - Khách sạn Deawoo
- Siêu thị Co.opmart Hải Phòng                              - Trung tâm thương mại Lotte Hà Nội
- Bãi xe Nước Ngầm                                                - Trung tâm chiếu phim Quốc Gia
- Bến xe Xuân Cương – Lạng Sơn                - ...

Để tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CP BIỂN BẠC
Tầng 2, Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37913858; Hotline: 1900 6426
Email: bienbachn@silversea.vn; website: www.bienbacsecurity.com.vn
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Bên cạnh những chiếc smartphone thời trang, 
cá tính, có một dòng sản phẩm bền bỉ chống 
bụi, chống nước thậm chí chống va đập, màn 
hình rơi không vỡ thậm chí đạt tiêu chuẩn về độ 
bền của quân đội.

Đầu tiên để tiện cho việc so sánh các thiết bị với 
nhau, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua những tiêu 
chuẩn cơ bản áp dụng đối với những tiêu chí 
chống nước chống bụi. IP là tên viết tắt cho 
Ingress Protection (có nghĩa là chống lại các tác 
động, xâm nhập từ bên ngoài).

SAMSUNG GALAXY S6 ACTIVE
Năm vừa qua là một năm thành công với sản 
phẩm Galaxy S6 đến từ hãng sản xuất Samsung. 
Người dùng vẫn luôn biết đến cái tên Samsung với 
cấu hình cao và kiểu dáng đẹp.

Bên cạnh đó Samsung còn cho ra mắt dòng sản 
phẩm tiêu chuẩn quân đội có tên là S6 Active 
cũng đầy đủ tính năng và cấu hình như Galaxy S6, 
nhưng Galaxy S6 active lại trông mạnh mẽ hơn 
nhiều khi được bao bọc bởi bộ vỏ bảo vệ chắc 
chắn với khung làm từ nhựa cứng, đệm cao su để 
chống rơi. Mặt kính sau cũng được thay thế bằng 
vỏ nhựa với họa tiết rằn ri nhiều màu sắc.

Không chỉ chống nước và chống bụi với tiêu chuẩn 
IP68, S6 Active còn chịu được va đập, chịu được 
nước biển với hàm lượng muối, chống tia bức xạ 
mặt trời...theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Không 
những thế S6 Active còn được cải tiến rất nhiều về 
pin, khi được trang bị viên pin lên tới 3500mAh cho 
thời gian sử dụng tăng lên đáng kể.



Các thiết bị này sẽ hoạt động cùng nhau, liên mạch nhau và tương tác với nau.Một khảo sát tại Mỹ cho 
thấy một phần ba thời lượng các chương trình truyền hình được xem qua các thiết bị cá nhân.
Tính năng này sẽ tạo ra một cơ hội cho người xem truyền hình là có thể xem và tương tác với môi trường 
bên ngoài cũng như nhân vật trong chương trình qua mạng xã hội hoặc chính họ có thể trở thành một 
phần trong kịch bản nội dung.
Kịch bản sẽ thay đổi, format chương trình sẽ thay đổi để tạo ra các liên kết giữa người xem và nội dung 
truyền hình.

2. Màn hình ở khắp mọi nơi.

Sự giảm giá liên tục của các màn hình video tạo điều kiện cho nó có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi: phòng 
khách, phòng ăn, phòng tắm, xe hơi….

Một chiếc điện thoại di động hoặc một thiết bị cảm biến vị trí giống như một vật bất ly thân và nó đóng 
vai trò giống như một “bộ não” trong đám màn
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Hiện nay, S6 Active không được bán chính hãng 
tại Việt nam, mà chỉ bán thông qua nguồn hàng 
xách tay. Mức giá hiện tại được bán của máy chỉ 
khoảng hơn 7 triệu đồng.

MOTOROLA DROID TURBO 2 
Motorola là hãng công nghệ thường xuyên đưa 
những vật liệu có sức chống chịu vào việc bảo vệ 
những sản phẩm của họ. Droid Turbo 2 là smart-
phone cao cấp đầu tiên sử dụng công nghệ màn 
hình ShatterShield, được trang bị tới 5 thành phần 
khác nhau mà Motorola giới thiệu là "không thể 
vỡ" khi rơi. Một số thử nghiệm cho thấy màn hình 
của Turbo 2 bền hơn nhiều so với những đối thủ 
đến từ Apple, Samsung hay LG...

Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 810 và 
RAM 3Gb, đáp ứng tốt những nhu cầu của người 
sử dụng. Hiện nay những máy đang có mặt tại thị 
trường Việt nam đều đến từ nhà mạng Verzion của 
Mỹ, nhưng đều đã được mở khóa mạng và sử 
dụng bình thường.

KYOCERA BRIGADIER 
Đây có lẽ là một cái tên không mấy quen thuộc với 
người tiêu dùng Việt Nam, nhưng Kyocera là một 
hãng điện thoại nổi tiếng của Nhật tại thị trường 
Mỹ. Kyocera Brigadier là smartphone đầu tiên 
được trang bị màn hình Sapphire. Chất lượng của 
máy đáp ứng được chuẩn Military Standard 810G 
và IP68 với khả năng chống bụi, chống nước, chịu 
được sự va đập và sự thay đổi nhiệt độ, chống bức 
xạ mặt trời và hoạt động bền bỉ trong những môi 
trường khắc nghiệt khác.

Kyocera Brigadier có thông số cấu hình tương đối 
khiêm tốn so với các đối thủ tới từ Motorola hay 
Samsung với màn hình 4,5 inch và độ phân giải 
HD, camera 8 megapixel với đèn LED flash. Chip 
Snapdragon 400 tốc độ 1,4 GHz, RAM 2 GB, bộ 
nhớ trong 16 GB kèm khe cắm thẻ nhớ, kết nối 
LTE và pin 3.100 mAh. Thiết bị chạy hệ điều hành 
Android 4.4 KitKat, một nền tảng hệ điều hành 
tương đối lạc hậu vào thời điểm hiện nay.

KẾT LUẬN 
Đây chỉ là những ví dụ điển hình của dòng sản 
phẩm mạnh mẽ và cá tính này. Còn sau đây là 
danh sách một vài những sản phẩm đáp ứng đầy 
đủ những tiêu chuẩn IP có thể sử dụng tốt tại thị 
trường Việt Nam: Samsung Galaxy S5 Active - 
Samsung Galxy S4 Active - Sony Xperia Go - 
Samsung Galaxy Xcover 3 - Casio Gzone... 
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Có rất nhiều chiếc xe ô tô được trang bị có thêm 
giá nóc ô tô để mang tới tiện lợi hơn trong quá 
trình sử dụng xe, nhất là ở những mẫu xe SUV 
và crossover. Song bạn có biết giá nóc ô tô sẽ 
hao tốn một lượng lớn nhiên liệu mỗi năm?

Một chiếc ô tô có tới khoảng 30.000 chi tiết cấu 
tạo, nhờ những chi tiết đó tạo nên một chiếc ô tô 
hoàn chỉnh và tiện lợi cho con người trong quá 
trình sử dụng. Và một trong số đó có cả bộ phận 
giá chằng đồ cho ô tô ở trên nóc xe. Những tưởng 
đây là bộ phận bình thường, chẳng có tác động gì 
tới quá trình lái xe của bạn. Song trong thực tế 
không hẳn là như vậy.

Giá chằng đồ trên nóc ô tô sẽ tạo ra một lực cản 
không khí nhất định mỗi khi bạn lái xe, bởi thế mà 
nó sẽ kéo theo việc hao tốn thêm nhiên liệu của 
người dùng khi sử dụng ô tô. Đừng nghĩ đó chỉ là 
môt phần nhỏ. Nếu tìm hiểu kỹ lưỡng, lượng nhiên 
liệu hao tốn do giá chằng đồ trên nóc ô tô mỗi năm 
sẽ khiến bạn phải "giật mình".

Theo các chuyên gia, Roof rack – giá chằng đồ 
trên nóc ô tô sẽ hao tốn thêm khoảng 1% tổng 

Giá chằng ô tô liệu có hao tốn nhiên liệu lãng phí?

lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe đối với ô tô hạng 
nhẹ. Theo điều tra tại Mỹ, số nhiên liệu hao tốn 
cho giá chằng đồ khoảng 378 lít xăng. Song con 
số này chỉ mang tính tương đối. Tuỳ thuộc vào 
từng loại xe mà số lượng có thể có những thay đổi, 
cao hơn khoảng 25% nữa.

Những mẫu xe sử dụng giá chằng trên nóc sẽ tăng 
lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe được dự đoán sẽ 
tăng lên tới 200% vào năm 2040. Đây sẽ là một 
con số không hề nhỏ và khiến con người thực sự 
phải suy ngẫm. Chính vì sự hao tốn nhiên liệu này, 
phải chăng nên có những phương án khắc phục 
để hạn chế những lãng phí như việc kiểm soát ô tô 
có giá nóc để không, đưa ra các loại giá chằng đồ 
mới tiên tiến, có tính khí động học cao hơn, ít tốn 
nhiên liệu hơn... Nếu đưa ra được những phương 
án giải quyết kịp thời và hiệu quả sẽ giúp con 
người tiết kiệm được tới 4,54 tỷ lít nhiên liệu cho tới 
năm 2040. Với số lượng nhiên liệu như vậy có thể 
tiết kiệm được sẽ giúp hạn chế được tới 11,8 triệu 
tấn khí CO2 thải ra môi trường.

Giá chằng nóc ô tô tiêu hao lượng lớn nhiên liệu.
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Chống rung bằng sử dụng ống kính và cảm 
biến là 2 công nghệ chính của thị trường máy 
ảnh hiện tại. Nếu như công nghệ chống rung 
bằng ống kính được Canon và Nikon sử dụng 
thì Sony hay Pentax lại sử dụng cảm biến để 
chống rung. Vậy hai công nghệ này khác nhau 
như thế nào và ưu nhược điểm của chúng là gì? 

I - CÔNG NGHỆ CHỐNG RUNG BẰNG ỐNG 
KÍNH HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Để có thể hoạt động một cách chính xác, sự rung 
động trên máy ảnh cần được tính toán một cách 
chính xác. Vì vậy 2 cảm biến góc vận tốc sẽ được 
sử dụng trong hệ thống chống rung của ống kính. 
Một cảm biến sử dụng để xác định theo phương 
ngang còn cảm biến còn lại xác định theo phương 
dọc. Sau đó sử dụng kết quả đó để xác định theo 
phương chéo. Thông tin từ 2 cảm biến sẽ được 
thực hiện mỗi 1/1000 giây và truyền về vi xử lý đặt 
ngay bên trong ống kính để tính toán lượng rung 
động cần thiết và điều chỉnh lượng thấu kính di 
chuyển sao cho phù hợp.

Công nghệ chống rung trên ống kính.

I - CÔNG NGHỆ CHỐNG RUNG BẰNG CẢM 
BIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Công nghệ chống rung 5 trục đã trở nên rất phổ 
biến trên các máy ảnh của Sony, Pentax và một số 
hãng máy ảnh khác hiện nay. Khác với chống rung 
bằng ống kính, công nghệ này sử dụng một con 
quay luân hồi chuyển kết hợp cùng một cảm biến 
để phatgs hiện và tính toán lượng chuyển động 
của của thể. Từ đó, một motor sẽ được sử dụng để 
di chuyển cảm biến theo 5 trục khác nhau như 
hình bên trên.

I - ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ CHỐNG 
RUNG BẰNG ỐNG KÍNH.

1. Ưu điểm.
• Hoạt động ổn định: Việc hệ thống chống rung 
được thiết kế trên từng ống kính giúp khả năng 
chống rung ổn định hơn. Các nhiếp ảnh gia có thể 
tùy chọn dựa trên kích cỡ, trọng lượng và tiêu cự 
phù hợp với tình huống mà họ cần sử dụng. Có thể 
kể đến chế độ “Active” giúp sử dụng hiệu quả hơn

Công nghệ chống rung 5 trục của Sony.



I - ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ CHỐNG 
RUNG BẰNG CẢM BIẾN.

1. Ưu điểm.
• Có thể sử dụng với mọi ống kính: Khi mà cảm biến 
được sử dụng để chống rung, bạn sẽ không cần quan 
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khi chụp các chủ thể chuyển động nhanh như xe 
máy, oto,… Một số ống kính còn có thể tự động tắt 
tính năng chống rung khi bạn sử dụng chân máy 
ảnh.

• Hoạt động hiệu quả hơn với các ống kính tele và 
super tele: Đối với các ống kính có tiêu cự rất xa 
như 500mm, cảm biến sẽ cần di chuyển trong một 
không gian rất rộng để có thể chống lại chuyển 
động, đây là điều bất khả thi khi kích thước máy 
ảnh có hạn. Vì vậy với các ống kính tele và super 
tele, chống rung bằng ống kính hiệu quả hơn hẳn.

• Hiệu quả hơn trong điều kiện thiếu sáng: Nhờ 
hình ảnh đã được ổn định bằng ống kính, cảm biến 
sẽ đo sáng và lấy nét tự động chính xác hơn trong 
các điều kiện thiếu sáng.

Công nghệ chống rung trên ống kính rất hữu ích
khi sử dụng các ống kính super tele.

2. Nhược điểm.
• Cần phải nâng cấp: Mỗi khi có cập nhật mới, bạn sẽ cần 
phải mua một ống kính mới thay vì cập nhật phần mềm 
như công nghệ chống rung bằng cảm biến.

• Giá thành cao: Giá thành giữa 2 ống kính chống rung 
và không chống rung có sự chênh lệch khá lớn.

• Làm méo bokeh: Khi các thấu kính chuyển động để 
chống lại sự chuyển động, tia sáng đi qua bị khúc xạ 
nhiều lần dẫn tới bokeh bị méo.

• Tạo tiếng ồn: Khi các bạn quay video, tiếng ồn phát ra 
từ hệ thống chống rung trên ống kính có thể gây ảnh 
hưởng không tốt tới sản phẩm của bạn.

tâm đến ống kính mà mình đang sử dụng có khả 
năng chống rung hay không, tất cả các ống kính 
đều có thể sử dụng.
• Giá thành rẻ: Với hệ thống chống rung bằng cảm 
biến, bạn có thể cập nhật bằng phần mềm mỗi khi 
có công nghệ mới được nâng cấp, so với việc phải 
mua ống kính mới, rõ ràng bạn tiết kiệm được chi 
phí lớn hơn hẳn.
• Dễ sửa chữa: Khi hệ thống chống rung không 
nằm bên trong ống kính, việc sữa chữa sẽ dễ dàng 
hơn nhiều.
• Không gây tiếng ồn: Do khi cảm biến di chuyển 
không hề có tiếng ồn phát ra nên các video sẽ 
không bị ảnh hưởng bởi các tiếng ồn do thấu kính 
di chuyển.
• Không làm méo bokeh: Như đã đề cập đến ở 
trên, các thấu kính không di chuyển giúp bokeh 
không bị méo, biến dạng khi sử dụng.

Công nghệ chống rung bằng cảm biến
rất hữu ích khi quay video.

2. Nhược điểm.
• Giảm khả năng lấy nét tự động: Khi mà cảm biến được 
di chuyển liên tục, sự mất ổn định khiến khả năng lấy 
nét trong các tình huống ánh sáng kém giảm đi rõ rệt.

• Không hiệu quả với các ống kính tele và super tele: Khi 
cảm biến không thể di chuyển với một không gian rộng, 
khả năng chống rung với các ống kính tele và super tele 
kém hơn rõ rệt khi so sánh với công nghệ chống rung 
bằng ống kính.
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Chúng ta có xu hướng thích tận hưởng thời gian 
với những thiết bị và hình thức giải trí đa dạng 
như xem TV, phim ảnh, chụp hình, nghe nhạc 
và chơi game. Chúng ta thưởng thức chúng vào 
những lúc giải lao cùng với gia đình, bạn bè và 
người yêu thông qua hệ thống âm thanh, truyền 
hình, thiết bị chụp ảnh, máy chụp hình, thiết bị 
thông minh (điện thoại, máy tính bảng).

Công ty Exporum, Ban Tổ Chức triển lãm “Digital 
Emotion” đang chuẩn bị mang đến những cơ hội 
cho khách tham quan triển lãm được tận mắt trải 
nghiệm những thiết kỹ thuật số mới. Trong đó, 
triển lãm mang những thiết bị máy ảnh và phụ 
kiện, hệ thống phát thanh truyền hình và thiết bị 
nghe nhìn, sản phẩm thông minh bao gồm kính 
thực tế ảo và flycam với nhiều sự kiện song hành 
đa dạng.

Công ty Exporum, Ban Tổ Chức triển lãm “Digital 
Emotion” đang chuẩn bị mang đến những cơ hội 
cho khách tham quan triển lãm được tận mắt trải 
nghiệm những thiết kỹ thuật số mới. Trong đó, 
triển lãm mang những thiết bị máy ảnh và phụ 
kiện, hệ thống phát thanh truyền hình và thiết bị 
nghe nhìn, sản phẩm thông minh bao gồm kính 
thực tế ảo và flycam với nhiều sự kiện song hành 
đa dạng.

Phương diện Nghe nhìn: PAYTV hứa hẹn đem đến 
diện mạo mới cho ngành công nghiệp phát thanh 
truyền hình ở Việt Nam

Từ năm nay, PAYTV là đơn vị Đồng Tổ Chức triển 
lãm “Digital Emotion”. Hiệp hội truyền hình trả tiền 
PayTV ở Việt Nam là Hiệp hội với thành viên bao 
gồm tất cả đài truyền hình với mục tiêu là phát 

triển hệ thống trạm truyền hình để cải thiện dịch 
vụ kênh truyền hình tới mọi nhà.

Nhờ đó, dịch vụ truyền hình ngày nay tiếp tục phát 
triển đa dạng, đây là một tin đáng mừng cho khán 
giả xem truyền hình. Và những công ty thiết bị 
phát thanh truyền hình của Hàn Quốc và Trung 
Quốc đã thay đổi nhiều hình ảnh sản phẩm, đưa ra 
nhiều sự lựa chọn và cung cấp cho những công ty 
sản xuất truyền hình.

Bên cạnh đó, thiết bị nghe nhìn cũng liên quan tới 
các trạm phát sóng kênh truyền hình và những 
sản phẩm, dịch vụ mới cũng được giới thiệu để 
theo kịp xu hướng mới. Điều đó đi kèm với những 
hứa hẹn thu hút người tham quan triển lãm với 
những kiệt tác công nghệ tuyệt vời.

Ghi nhận: Sẽ có sự tham dự của các nhãn hàng 
Máy ảnh hàng đầu Việt Nam tại triển lãm lần này.
Đây sẽ là một tin thú vị cho dân chơi máy ảnh, đó 
là tất cả các nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng sẽ 
trình làng những máy ảnh kỹ thuật số mới trong 
nửa năm gần đây. Và dĩ nhiên, để trải nghiệm 
những điều này, hãy đến với Digital Emotion!
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Trong năm nay, cả Nikon và Canon sẽ là hai 
đơn vị triển lãm chính, điều đó hứa hẹn sẽ 
mang đến những hoạt động náo nhiệt và những 
sản phẩm mới mà họ sẽ ra mắt trong năm nay.

Canon, Nikon và những nhà sản xuất máy ảnh 
khác đang chờ đợi thời khắc khai mạc “Digital 
Emotion” để trình làng những sản phẩm mới nhất 
của họ đến với các nhiếp ảnh gia và dân chơi máy 
ảnh. Đáng chú ý là Canon năm nay tham dự với tư 
cách là nhà tài trợ của triển lãm này, hứa hẹn sẽ 
mang lại lại hoạt động sôi động tại triển lãm “Digi-
tal Emotion”.

Vào mùa hè sắp tới sẽ là Thế vận hội Olympic, đó 
là lý do tại sao các nhà nhiếp ảnh gia vô cùng thích 
thú với những máy DSLR và máy ảnh không 
gương lật để ghi lại những khoảnh khắc chiến 
thắng. Những nhà sản xuất máy ảnh sẽ mang đến 
cho khách tham quan những trải nghiệm tuyệt vời 
và chất lượng ảnh nổi bật.

Dịch vụ ngành ảnh cũng là một phần không thể 
thiếu của triển lãm không những bao gồm dịch vụ 
in ảnh, máy ảnh, điện thoại và các phụ kiện từ 
nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Tất cả hứa hẹn sẽ 
tạo nên một buổi tiệc lớn nhất cho sự kiện của 
Ngành ảnh dành cho tất cả ai yêu nhiếp ảnh và 
thế hệ trẻ ở Việt Nam.

Khách tham quan còn được trải nghiệm Kính thực 
tế ảo trong sự kiện song hành và tham gia cuộc thi 
lái Flycam để giành được 1 chiếc Flycam.

“Digital Emotion” sẽ là một trải nghiệm thú vị cho 
giới trẻ trong tháng 5 này và khách tham quan 
cũng như những giải thưởng phong phú từ ban tổ 
chức. Dự định đón 30,000 lượt khách tham quan 
đến với triển lãm “Digital Emotion Việt Nam” năm 
nay.

 

Flycam

Trải nghiệm kính thực tế ảo

Trải nghiệm: Xu hướng giải trí mới, kính thực tế 
ảo và Flycam

Thời gian gần đây, thế hệ của những người trẻ và 
năng động đều thích thú với giải trí với vô số thiết 
bị công nghệ mới trong đó có Kính thực tế ảo và 
Flycam. Đến với “Digital Emotion” vào tháng 5 
này, bạn có thể giành được một chiếc Kính thực tế 
ảo và Flycam  từ Phần thưởng may mắn và cuộc 
thi lái máy bay không người lái. 

theo techz.vn
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Siêu bò Lamborghini Aventador là một trong những xe sang có thiết kế tinh tế nhất hiện nay. Đặc 
biệt hơn khi mẫu Lamborghini Aventador LP700-4 lại được khoác lên mình “bộ cánh” màu xanh lạ 
mắt.

Lamborghini Aventador LP700-4 càng trở nên ấn tượng khi ngoại thất chiếc xe mang màu xanh lá cây 
(Satin Green) và bộ mâm được làm từ chất liệu carbon rất cứng cáp.

Để đồng bộ cho tổng thể chiếc xe, Lamborghini Aventador đã được hãng sản xuất mâm StrasseWheels 
phát triển riêng một phiên bản sử dụng toàn bộ loại chất liệu đặc biệt này. Với thiết kế kiểu đuôi cá, bộ 
mâm SM5R của xe có cấu trúc đơn khối mặt lõm sâu.

Mâm trước của Lamborghini Aventador LP700-4 có kích thước 20 x 9 với bộ lốp Pirelli P Zeno Nero GT 
255/30R20. Mâm sau của xe được trang bị với kích thước lớn hơn 21 x 12.5, đi kèm lốp Pirelli P Zeno 
Nero GT 355/25R21. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 MÀU LẠ VỚI BỘ MÂM CARBON CỨNG 
CÁP.

Hình ảnh bộ mâm trước của
Lamborghini Aventador LP700-4.

Hình ảnh bộ mâm sau của
Lamborghini Aventador LP700-4.
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Motorola đang lên kế hoạch trình làng thêm 
một chiếc lapdock kết hợp cùng smartphone 
để mang tới khả năng làm việc tối ưu dành cho 
người dùng.

Motorola đã giới thiệu một thế hệ lapdock với khẩu 
hiệu đi trước thời đại từ năm 2011. Trong cùng một 
năm ASUS cũng đã mang tới một thiết bị tương tự 
đi kèm với chiếc Padfone. Các sản phẩm ra mắt 
cùng một chiếc dock có thể biến thành máy tính 
bảng cũng như một chiếc laptop chạy hệ điều 
hành Android, kết nối trực tiếp với smartphone. 
Tuy nhiên, xu hướng này ngay lập tức thất bại bởi 
cấu hình điện thoại lúc đó chưa đủ mạnh mẽ, các 
ứng dụng văn phòng chưa thực sự được tối ưu. 
Đồng thời giá bán của các thiết bị này rất đắt, 
ngang ngửa một chiếc laptop tầm trung – cao.

Đến thời điểm hiện tại, Microsoft mang tới một giải 
pháp tốt hơn đó chính là Continuum kết hợp cùng 
Windows 10 Mobile. Song, Motorola muốn bắt 
đầu lại với lapdock và nền tảng Android.

Một số hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy thế hệ Moto 
X cũng như Droid mới sẽ có thêm một giải 16 chân 
màu vàng ở mặt sau của thiết bị. Nhiều khả năng 
đây chính là chân kết nối đối với các lapdock trong 
tương lai. Bởi nếu sử dụng 16 chân cho một bộ sạc 
là điều quá thừa thãi và bản thân Motorola hẳn 
phải có một ý đồ rõ ràng hơn đối với thiết kế này.

Motorola sẽ mang tới một loạt thiết bị mới cùng hệ 
sinh thái dock kết nối đa dạng hỗ trợ công việc tốt 
hơn dành cho người dùng, có thể biến smartphone 
thành một chiếc máy tính bảng hay laptop.

Motorola đang cố gắn để đạt được ánh hào quang 
trong quá khứ, đồng thời, muốn đem lại một làn 
gió mới cho thị trường smartphone, cạnh tranh 
trực tiếp với các thương hiệu đình đám hiện nay. 
LG đang nổi bật với các phụ kiện “friend” đi kèm 
độc đáo, hữu dụng và không ngạc nhiên khi Leno-
vorola làm điều tương tự trong tháng 8 tới đây.
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Có rất nhiều chiếc xe ô tô được trang bị có thêm 
giá nóc ô tô để mang tới tiện lợi hơn trong quá 
trình sử dụng xe, nhất là ở những mẫu xe SUV 
và crossover. Song bạn có biết giá nóc ô tô sẽ 
hao tốn một lượng lớn nhiên liệu mỗi năm?

Một chiếc ô tô có tới khoảng 30.000 chi tiết cấu 
tạo, nhờ những chi tiết đó tạo nên một chiếc ô tô 
hoàn chỉnh và tiện lợi cho con người trong quá 
trình sử dụng. Và một trong số đó có cả bộ phận 
giá chằng đồ cho ô tô ở trên nóc xe. Những tưởng 
đây là bộ phận bình thường, chẳng có tác động gì 
tới quá trình lái xe của bạn. Song trong thực tế 
không hẳn là như vậy.

Giá chằng đồ trên nóc ô tô sẽ tạo ra một lực cản 
không khí nhất định mỗi khi bạn lái xe, bởi thế mà 
nó sẽ kéo theo việc hao tốn thêm nhiên liệu của 
người dùng khi sử dụng ô tô. Đừng nghĩ đó chỉ là 
môt phần nhỏ. Nếu tìm hiểu kỹ lưỡng, lượng nhiên 
liệu hao tốn do giá chằng đồ trên nóc ô tô mỗi năm 
sẽ khiến bạn phải "giật mình".

Theo các chuyên gia, Roof rack – giá chằng đồ 
trên nóc ô tô sẽ hao tốn thêm khoảng 1% tổng 

lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe đối với ô tô hạng 
nhẹ. Theo điều tra tại Mỹ, số nhiên liệu hao tốn 
cho giá chằng đồ khoảng 378 lít xăng. Song con 
số này chỉ mang tính tương đối. Tuỳ thuộc vào 
từng loại xe mà số lượng có thể có những thay đổi, 
cao hơn khoảng 25% nữa.

Những mẫu xe sử dụng giá chằng trên nóc sẽ tăng 
lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe được dự đoán sẽ 
tăng lên tới 200% vào năm 2040. Đây sẽ là một 
con số không hề nhỏ và khiến con người thực sự 
phải suy ngẫm. Chính vì sự hao tốn nhiên liệu này, 
phải chăng nên có những phương án khắc phục 
để hạn chế những lãng phí như việc kiểm soát ô tô 
có giá nóc để không, đưa ra các loại giá chằng đồ 
mới tiên tiến, có tính khí động học cao hơn, ít tốn 
nhiên liệu hơn... Nếu đưa ra được những phương 
án giải quyết kịp thời và hiệu quả sẽ giúp con 
người tiết kiệm được tới 4,54 tỷ lít nhiên liệu cho tới 
năm 2040. Với số lượng nhiên liệu như vậy có thể 
tiết kiệm được sẽ giúp hạn chế được tới 11,8 triệu 
tấn khí CO2 thải ra môi trường.
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Bạn đã biết cách tản nhiệt cho máy tính của 
mình đúng cách chưa? Hãy cùng xem vài gợi ý 
giúp máy tính hoạt động hiệu quả hơn đặc biệt 
là trong điều kiện thời tiết nóng bức như này.

Mùa hè là khoảng thời gian chúng ta đều cảm thấy 
Trái đất như đang nóng lên. Tất nhiên PC của bạn 
cũng không ngoại lệ. Nếu không biết cách tản 
nhiệt đúng cách, tuổi thọ của máy sẽ không được 
lâu, cộng thêm máy cũng không đạt được hiệu 
suất làm việc như ý muốn. Những cách sau đây sẽ 
giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn để hạ nhiệt trong 
mùa hè nóng bức như này.

ĐẶT MÁY TÍNH Ở NƠI THOÁNG MÁT

Nghe có vẻ như đây là đều hiển nhiên ai cũng biết 
nhưng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến 
điều này và thực hiện đúng cách. Máy tính sẽ trao 
đổi nhiệt với môi trường xung quanh để làm mát, vì 
vậy đừng đặt chúng ở góc phòng hay những 
không gian kín gió. Nên để case cách với các vật 
xung quanh tối thiểu 2-3 inch. Nếu bạn để chúng 
dưới gầm bàn, hãy chắc chắn rằng xung quanh 
không có vật cản nếu không dòng khí nóng tỏa ra 
sẽ không thể thoát nhiệt được.

LUÔN GIỮ VỆ SINH SẠCH SẼ 

Làm sạch máy tính là việc chúng ta luôn cần chú 
ý. Nếu để bụi bẩn bám vào càng lâu thì quạt tản 
nhiệt sẽ làm việc càng kém hiệu quả, thậm chí là 
ngừng hoạt động và gây cản trở cho việc tản nhiệt 
của case. Thỉnh thoảng bạn nên dùng dụng cụ 
chuyên dụng như chổi, bọ nén khí để vệ sinh quạt, 
bo mạch chủ,...Nếu PC của bạn bám bụi quá 
nhiều, bạn sẽ phải tháo rời các bộ phận để vệ sinh 
kĩ càng hơn.

KHÔNG NÊN ĐỂ HỞ THÙNG CASE

Việc mở thùng case có lẽ sẽ giúp nhiệt thoát ra 
nhanh hơn, tuy nhiên theo đó thì bụi bẩn và các 
vật thể khác cũng bay vào dễ dàng hơn. Khi đó 
các cánh quạt sẽ bị kẹt, gây khó khăn cho việc 
vận hành và tuổi thọ cũng giảm xuống nhanh 
chóng. Mặt khác, trong máy tính có nhiều linh kiện 
đắt tiền rất "kị" bụi bẩn. Nếu không muốn lợi bất 
cập hại, phải bỏ ra một số tiền lớn để thay thế linh 
kiện thì đừng nên làm điều này.

GẮN THÊM QUẠT LÀM MÁT CASE



I - CÔNG NGHỆ CHỐNG RUNG BẰNG ỐNG 
KÍNH HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Để có thể hoạt động một cách chính xác, sự rung 
động trên máy ảnh cần được tính toán một cách 
chính xác. Vì vậy 2 cảm biến góc vận tốc sẽ được 
sử dụng trong hệ thống chống rung của ống kính. 
Một cảm biến sử dụng để xác định theo phương 
ngang còn cảm biến còn lại xác định theo phương 
dọc. Sau đó sử dụng kết quả đó để xác định theo 
phương chéo. Thông tin từ 2 cảm biến sẽ được 
thực hiện mỗi 1/1000 giây và truyền về vi xử lý đặt 
ngay bên trong ống kính để tính toán lượng rung 
động cần thiết và điều chỉnh lượng thấu kính di 
chuyển sao cho phù hợp.

I - CÔNG NGHỆ CHỐNG RUNG BẰNG CẢM 
BIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Công nghệ chống rung 5 trục đã trở nên rất phổ 
biến trên các máy ảnh của Sony, Pentax và một số 
hãng máy ảnh khác hiện nay. Khác với chống rung 
bằng ống kính, công nghệ này sử dụng một con 
quay luân hồi chuyển kết hợp cùng một cảm biến 
để phatgs hiện và tính toán lượng chuyển động 
của của thể. Từ đó, một motor sẽ được sử dụng để 
di chuyển cảm biến theo 5 trục khác nhau như 
hình bên trên.

I - ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ CHỐNG 
RUNG BẰNG ỐNG KÍNH.

1. Ưu điểm.
• Hoạt động ổn định: Việc hệ thống chống rung 
được thiết kế trên từng ống kính giúp khả năng 
chống rung ổn định hơn. Các nhiếp ảnh gia có thể 
tùy chọn dựa trên kích cỡ, trọng lượng và tiêu cự 
phù hợp với tình huống mà họ cần sử dụng. Có thể 
kể đến chế độ “Active” giúp sử dụng hiệu quả hơn
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Thông thường máy tính của bạn đã được trang bị 
một số loại quạt làm mát, tuy nhiên số lượng này 
không đủ để tản nhiệt hiệu quả nếu bạn chạy 
những phần mềm "cồng kềnh", đặc biệt là trong tời 
tiết oi bức như này. Bạn nên trang bị 2 chiếc quạt 
làm mát cho case, một chiếc để trực tiếp làm mát 
PC, một chiếc sẽ làm nhiệm vụ trực tiếp thổi hơi 
nóng ra ngoài. Việc lắp đặt cũng vô cùng đơn 
giản, ít tốn kém mà mang lại hiệu quả khá tốt.

THAY KEO TẢN NHIỆT CHO CPU

Máy tính của bạn sẽ có những khoảng thời gian 
làm việc vất vả làm cho CPU nóng lên so với mức 
bình thường. Có nhiều nguyên nhân nhưng một 
trong những vấn đề chính là do tiếp xúc giữa CPU 
và bộ phận tản nhiệt. Bạn có thể khắc phục điều 
này bằng việc thay lại lớp keo tản nhiệt. Tuy nhiên 
việc này cũng cần phải có sự khéo léo và kinh 
nghiệm. Vì vậy, nếu không tự tin để thay thế thì 
hãy nhờ các chuyên gia giúp đỡ.

LÀM MÁT BẰNG HỆ THỐNG DUNG DỊCH
 

Đây là một phương pháp khá tốn kém nhưng đem 
lại hiệu quả rất cao. Thường thì phương pháp này 
được sử dụng cho những máy chơi game tỏa nhiệt 
cao hoặc hệ thống ép xung cấp độ cao. Việc lắp 
đặt cũng khá đơn giản và dễ dàng. đây vẫn được 
xem là phương pháp hiệu quả nhất từ trước đến 
nay.

NÂNG CẤP CPU

CPU là bộ phận quan trọng và đắt tiền nhất trong 
máy tính của bạn. Hiện tượng CPU nóng lên và 
quạt tản nhiệt không thể làm mát kịp thời khiến 
máy tính hoạt động không hiệu quả vẫn thường 
xuyên xảy ra. Dù CPU của bạn đang ược làm mát 
bằng quạt và tấm tản nhiệt chuẩn nhưng theo thời 
gian, chiếc quạt đi kèm này sẽ không còn vận 
hành trơn tru được nữa. Việc nâng cấp lên một 
chiếc CPU có công suất lớn hơn sẽ là một khoản 
đầu tư đúng đắn.

KẾT LUẬN

Trên đây là một số chia sẻ về những cách giúp giải 
nhiệt phần nào máy tính của bạn khi sử dụng vào 
mùa nóng. Còn đối với Laptop chúng ta cũng nên 
thường xuyên vệ sinh máy, kiểm tra gel tản nhiệt 
thường xuyên. Trong trường hợp máy quá nóng, 
chúng ta nên hạn chế một số thao tác nặng và gắn 
thêm đế tản nhiệt. Ngoài ra chúng ta nên để chế 
độ sleep hoặc tắt hẳn máy khi không sử dụng 
tránh để máy 24/24.

theo techz.vn
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Mới đây hãng hàng không Vietnam Airline mới 
bổ xung thêm quy định mới, cho phép hành 
khách đi máy bay được phép sử dụng điện 
thoại và các thiết bị điện tử (ở chế độ Airplane 
Mode).
 

Thay vì bắt buộc tắt toàn bộ các thiết bị điện tử, thì 
nay người dùng đi máy bay vẫn sẽ được sử dụng 
các thiết bị này khi đi trên máy bay của Vietnam 
Airline.

Chúng ta vẫn cần đưa thiết bị của mình về chế độ 
máy bay (airplane mode) và không nên làm ảnh 
hưởng đến những hành khách đi cùng. Ở một số 
quốc gia trên thế giới, như Mỹ và châu Âu cũng đã 
cho phép sử dụng các thiết bị này từ lâu. Cơ quan 
An toàn Hàng không châu Âu (EASA) cũng quy 
định rằng thiết bị điện tử phải được dùng ở chế độ 
máy bay (Airplane Mode), có nghĩa là hành khách 
không thể thực hiện cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn 
văn bản, do lo ngại có thể gây hiện tượng nhiễu 
sóng vô tuyến với các thiết bị bay.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị di động của mình để giải trí trên các chuyến bay sắp 
tới của Vietnam Airline. Tuy nhên, chúng ta vẫn cần đưa thiết bị của mình về chế độ máy bay (airplane 
mode) và không nên làm ảnh hưởng đến những hành khách đi cùng.
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Sau rất nhiều chờ đợi, mẫu laptop ASUS 
K501UX trang bị màn hình với độ phân giải 
4K/UHD siêu sắc nét của hãng ASUS đã chính 
thức được bán tại Việt Nam.

SIÊU SẮC NÉT VỚI MÀN HÌNH 4K/UHD

Với kích thước 15.6 inch, ASUS K501UX sở hữu 
màn hình độ phân giải 3840 x 2160, nét gấp 4 lần 
chuẩn Full HD (1920 x 1080). Mật độ điểm ảnh lên 
đến 282 pixel trên mỗi inch, tiệm cận giới hạn cao 
nhất mà mắt người có thể nhìn thấy được trên một 
kích thước màn hình lý tưởng (300ppi).
 

Đặc biệt, ASUS K501UX còn được trang bị công 
nghệ Indium Gallium Zinc Oxide (IGZO) giúp tăng 
cường khả năng truyền tải ánh sáng và thu nhỏ 
các bóng bán dẫn. Nhờ đó, năng lượng được sử 
dụng một cách hiệu quả hơn và cải thiện thời 
lượng pin một cách đáng kể.

Màn hình ASUS K501UX được thiết kế bên trong 
một thân máy nhỏ gọn kết cấu chắc chắn, vỏ hợp 
kim nhôm họa tiết vân xước sang trọng, các mép 
máy bo tròn tinh tế. Bàn di chuột hoàn thiện với 
đường cắt kim cương sắc sảo, chiếu nghỉ tay sơn 
phủ hiệu ứng cát mịn luôn mát mẻ.

Máy sở hữu độ dày chỉ 21.7mm, trọng lượng chỉ 
2kg dù là laptop màn hình 15.6 inch, cho phép 
người dùng dễ dàng mang theo máy trên mọi hành 
trình.

HIỆU SUẤT MẠNH MẼ CHO LÀM VIỆC, HỌC 
TẬP VÀ GIẢI TRÍ

Với việc được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 thế 
hệ thứ 6, tích hợp card đồ hoạ NVIDIAGeForce 
GTX950M4GB VRAM 128 bit hỗ trợ công nghệ

ASUS K501UX sở hữu độ dày chỉ 21.7mm
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Microsoft DirectX 11, RAM 4GB (có khe nâng cấp 
lên 12GB), ổ HDD SATAIII 1TB khiến ASUS 
K501UX luôn sẵn sàng đồng hành cùng mọi tác 
vụ từ cơ bản đến chạy các chương trình thiết kế, 
phần mềm chuyên dụng hay chơi game.

ASUS K501UX được trang bị
một cấu hình rất đảng nể

Ngoài ra, ASUS K501UX còn được tích hợp công 
nghệ tản nhiệt ASUS IceCool với thiết kế phân bố 
linh kiện bên trong thân máy một cách thông minh 
để giúp tản nhiệt hiệu quả và giữ nhiệt độ ở bề mặt 
chiếu nghỉ tay ở khoảng 280C đến 350C. Bên 
cạnh đó, chế độ Eye Care sẵn có trong ASUS 
Splendid - công nghệ giúp giảm thiểu mức độ ánh 
sáng xanh của màn hình LED nhằm đảm bảo môi 
trường phù hợp cho việc đọc, đồng thời bảo vệ mắt 
người dùng khỏi bị mỏi hay thương tổn.

Về thời lượng pin, ASUS K501UX cho phép lướt 
web đến 6 giờ, hơn 6 giờ xem phim HD và 6.5 giờ 
làm việc liên tục, để người dùng làm việc năng 
suất cao hơn và giải trí vui hơn.

Hiện, ASUS K501UX đang được bán trên thị 
trường Việt Nam với mức giá 19.990.000 VNĐ.

theo vtv.vn

Apple, Samsung, Huawei, LG, HTC và Sony sở 
hữu chiếc điện thoại có camera tốt nhất hiện 
nay theo đánh giá của giới chuyên gia.

Trong vài năm đổ lại đây, các hãng điện thoại lớn 
đang tập trung phát triển camera nhằm cải thiện 
chất lượng hình ảnh. Và sự thực là những chiếc 
camera trên điện thoại đã trở nên “hoàn hảo” bởi 
chúng ta dường như không còn cách nào khác để 
có thể cải thiện chất lượng ảnh hơn nữa ngoài việc 
thiết kế một chiếc smartphone cồng kềnh như 
DSLR. Hãy cùng tham khảo top 6 dòng điện thoại 
có chất lượng camera tốt nhất thế giới hiện nay, 
dựa trên đánh giá của chính những chuyên gia đã 
từng trải nghiệm chất lượng máy ảnh của chúng:

Giới chuyên gia vẫn còn mất thời gian để nhận 
định Galaxy S7 và S7 Edge liệu có phải là điện 
thoại thông minh xuất sắc nhất từng được ra mắt 
hay chưa. Nhưng không ai có khả năng phủ nhận 
khả năng chụp hình của chúng.

1. SAMSUNG GALAXY S7/S7 EDGE
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Camera của Galaxy S7/S7 Edge trực tiếp đánh 
bại camera iPhone trong mọi cuộc đối đầu. Dải 
sáng tốt nhất, khẩu độ mở lớn nhất và độ tương 
phản tuyệt vời là những gì giới chuyên gia nhận 
định về Galaxy S7/S7 Edge. Nếu bạn là một người 
ưa thích việc chụp ảnh trên điện thoại, không còn 
nghi ngờ gì nữa S7/S7 Edge chính là sự lựa chọn 
hàng đầu.

2. IPHONE 6S/6S PLUS/SE

Những chiếc điện thoại mới nhất của nhà táo đã bị 
rơi khỏi top 1 trong năm 2016 dù chất lượng chụp 
hình của chúng vẫn tương đối tốt so với phần còn 
lại. Những bức ảnh được chụp bởi các điện thoại 
nhà táo vẫn có dải ánh sáng tuyệt vời, cực chi tiết 
và kết cấu thông minh.

Điều đó đã khiến cho iPhone 6s/6s Plus vẫn nằm 
ở top 2 mặc dù chúng ra mắt trong năm 2015. 
Nhược điểm của iPhone nằm ở khẩu độ f/2.2 
dường như quá nhỏ so với các dòng điện thoại của 
Android và iPhone không chụp được những bức 
ảnh tuyệt đẹp như HTC 10 hay LG G5 trong một 
vài trường hợp. Tuy vậy, điều làm nên thương hiệu 
của iPhone chính là nó giúp cho người dùng có 
một bức ảnh đẹp theo cách dễ dàng nhất mà 
không mất thời gian chỉnh sửa như các dòng máy 
ảnh Android khác.

3. HUAWEI P9

Hình ảnh chụp từ P9 luôn sắc nét và có màu sắc 
tuyệt vời. Tuy rằng khi chụp ở điều kiện ánh sáng 
thấp, chất lượng hình ảnh của P9 có thể nói là còn 
kém cả HTC 10. P9 cũng không giữ đúng lời hứa 
như trong các phát ngôn của họ về chất lượng hình 
ảnh được chụp từ camera đơn sắc. Nhưng trên 
hết, ý tưởng về một chiếc điện thoại với hai 
camera chụp đơn sắc và đa sắc đã mang tới một 
đột phá mới trong giới công nghệ. Đây rất có thể là 
hướng đi trong tương lai của các dòng điện thoại 
với camera kép.

4. HTC 10

Có một chút không công bằng cho HTC 10 khi 
phải đứng top 4 trong danh sách này. Khẩu độ 
f/1.8 và cảm biến 12.1 megapixel mang tới dải 
sáng hoàn hảo cho ảnh chụp từ HTC 10. Tốc độ 
lấy nét tự động của HTC 10 cũng tương đối nhanh. 
Tuy vậy chúng ta phải ghi nhớ rằng, 2016 chính là 
năm mà các nhà sản xuất tập trung phát triển 
camera mạnh mẽ nhất và một vài sai sót nhỏ đã 
khiến cho HTC 10 không thể vươn tới vị trí thứ 3 
trong danh sách này. Giống như Z5, HTC 10 có xu 
hướng dư sáng khiến cho bức ảnh bị chói so với 
mắt thường cảm nhận. Tuy vậy nếu người dùng có 
đủ kĩ năng điều chỉnh lượng ánh sang đi vào cảm 
biến, HTC 10 sẽ là chiếc điện thoại mang tới khả 
năng chụp ảnh vượt trội hơn 2 chiếc điện thoại ở 
top 3 và top 2.

5. LG G5

LG G5 là chiếc điện thoại đầu tiên có 2 camera 
cho độ dài tiêu cự khác nhau. G5 cũng cho phép 
bổ sung các phụ kiện như Cam Plus để cải thiện 
chất lượng ảnh. Về cơ bản G5 đã gần đạt tới giới 
hạn của một chiếc camera máy ảnh. 
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Tuy vậy có vẻ như G5 vẫn chưa làm được như 
những gì mà nhà sản xuất quảng cáo. Nếu không 
có sự hỗ trợ của chiếc lens thứ hai bổ sung, lens 
chính với 16 megapixel và độ mở f/1.8 không có 
khả năng cạnh tranh với những chiếc camera còn 
lại trong danh sách.

6. SONY XPERIA Z5
Xperia Z5 là chiếc điện thoại Android đầu tiên ra 
mắt trong năm 2016 và nó đã đạt được những 
thành công nhất định. Sony đã cải thiện chất 
lượng camera lên một tầm cao mới, thậm chí 
DXOMark còn khẳng định camera trên Xperia Z5 
tốt nhất thế giới. Xperia Z5 có camera sau 23 
megapixels và tốc độ lấy nét 0.03 giây. Tuy vậy 
thực tế đã cho thấy rằng 23 megapixels thực sự 
không cần thiết vì nó không cải thiện chất lượng 
ảnh. Các bức ảnh chụp trên Z5 có dấu hiệu bị dư 
sáng mặc dù camera của Z5 có khẩu độ f2/3 – độ 
mở nhỏ nhất trong danh sách được liệt kê.

Bên cạnh đó tốc độ lấy nét không quá xuất sắc như con số 0.03s mà Sony tuyên bố. Mặc dù vậy trong 
thời điểm ra mắt, Z5 vẫn là chiếc điện thoại có chất lượng camera tương đối hoàn hảo.có sự hỗ trợ của 
chiếc lens thứ hai bổ sung, lens chính với 16 megapixel và độ mở f/1.8 không có khả năng cạnh tranh 
với những chiếc camera còn lại trong danh sách.

theo techz.vntheo techz.vn
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Những năm tháng chiến tranh ác liệt, ai đã từng một lần qua ”Đất lửa Quảng Bình” khúc ruột miền 
trung trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc chống Mỹ cứu nước của dân tộc, ắt không thể nào 
quên bến phà sông Gianh, một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt, “túi bom” trong cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc XHCN của Đế quốc Mỹ. 

“Ai vô đất lửa Quảng Bình”! Ngày ấy, Quảng Bình là tuyến đầu của hậu phương lớn, nơi tập kết quân, 
lương, vũ khí chi viện vào chiến trường miền Nam phục vụ cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Với 
khẩu hiệu “Nhà tan cửa nát cũng ừ, đánh thắng giặc Mỹ cực chừ sướng sau”….máy bay Mỹ đã trút hàng 
vạn tấn bom, đạn xuống mảnh đất này hòng cắt đứt đường chi viện của quân và dân ta, ruộng, vườn, 
nhà cửa, xóm làng, đường sá, sông suối…bị cày xới nát tan, hố bom chồng chất hố bom và những mất 
mát đau thương vô bờ bến. Để đập tan âm mưu tàn độc của kẻ thù, người dân Quảng Bình trên mặt trận 
giao thông vận tải đã nêu cao ý thức cách mạng  với tinh thần ”Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” 
hoặc "Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông  không tiếc máu, tiếc xương "  đảm bảo mạch máu 
giao thông thông suốt trong suốt cả chiều dài lịch sử  cuộc chiến tranh phá hoại  của địch, cuộc chiến 
tranh tàn khốc nhất, ác liệt nhất, sử dụng vủ khí, bom đạn, khí tài quân sự  nhiều nhất và hiện đại nhất 
của Đế Quốc Mỹ.

Thùy Linh – Minh Tuyết
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Đôi bờ sông Gianh với “Bến phà huyền thoại”của một thời lửa đạn anh hùng   là huyết mạch giao thông 
của hậu phương lớn miền Bắc XHCN vào chiến trường miền Nam, nơi chứng kiến sự khốc liệt, tàn bạo 
của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của kẻ thù  và  cũng  là nơi đầy ắp những chiến công oanh liệt, 
hào hùng của quân và dân ta chống lại không lực và hải quân Hoa kỳ.

Từng tấc đất, bến nước, dòng sông và hạt gạo, củ khoai nơi đây đều thấm đẫm bao máu xương của các 
chiến sỹ công binh, pháo binh, hải quân, dân quân tự vệ, dân công hỏa tuyến và nhân dân địa phương 
đã ngã xuống, mãi mãi trong lòng đất mẹ cho tổ quốc trường tồn ngàn năm bền vững.

Để đáp ứng yêu cầu  việc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, năm 1960 Bộ Giao 
thông Vận tải quyết định di chuyển bến phà về phía thượng lưu sông Gianh, cách xa bến phà cũ 5 km, 
cách cửa Gianh 7 km với tên gọi là bến phà Gianh (hay là bến phà II). Bến được thiết kế và xây dựng quy 
mô hơn, đảm bảo tính bền vững, lâu dài phục vụ nhiệm vụ chiến lược mới chống lại cuộc chiến tranh leo 
thang đánh phá  miền Bắc của đế quốc Mỹ, bờ Bắc bến phà thuộc địa bàn xã Quảng Thuận, huyện 
Quảng Trạch. Bờ Nam thuộc địa bàn xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Bến phà Gianh, chứng tích chiến tranh một thời đánh Mỹ.

Với vị trí đắc địa nằm trên đoạn hẹp nhất (600m) của cuối  nguồn sông đổ ra cửa biển cùng với chặng 
đường lịch sử hơn “bảy mươi năm trường kỳ gian khổ” chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,  bến phà 
Gianh mang một trọng trách vô cùng quan trọng, là  điểm nối liền mạch máu giao thông trên tuyến Quốc 
lộ  Băc - Nam phục vụ đời sống an sinh xã hội cũng như  an ninh quốc phòng trong thời kỳ chiến tranh 
của hậu phương lớn miền Bắc XHCN.

Năm 1964 Đế quốc Mỷ thất bại trên chiến trường miền Nam với chiêu bài “Chiến tranh đặc biệt” chuyển 
sang hiến lược “Chiến tranh cục bộ” và tiến hành leo thang phá hoại miền Bắc. Địa phận tỉnh Quảng Bình 
là nơi tuyến đầu hứng chịu hàng trăm ngàn trận pháo kích và là “túi bom” của không quân và hải quân 
Mỹ. Trong đó các cụm kho, cảng, trạm trung chuyển đạn dược, vũ khí, quân lương và các tuyến đường, 
cầu, phà  là mục tiêu chủ yếu địch tập trung đánh phá. Để đảm bảo giữ vững mạch máu giao thông thông 
suốt, cùng với quân và dân cả nước, Quảng Bình dốc hết toàn bộ nhân lực, vật lực cho việc bảo vệ  tuyến 
đường chi viện ra tiền tuyến,  Xem khẩu hiệu: “tất cả cho tiền tuyến” “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt”  là 
yêu cầu khẩn thiết, cao nhất, là mệnh lệnh trái tim của toàn đảng,  toàn dân.
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Từ năm 1965 đến nửa cuối năm 1972, bến phà Gianh  phải gánh chịu 2.791 trận bom và pháo hạm lớn 
nhỏ của không lực và hải quân Hoa kỳ, bình quân một mét vuông mặt nước và bến phà chịu 1,1 tấn bom 
đạn, mất mát và thiệt hại không hề nhỏ: 47 chiếc phà chìm xuống đáy sông, 178 chiến sĩ mãi yên nghỉ 
trên mảnh đất này, hàng ngàn nam nữ dân quân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và hành 
khách qua phà ngã xuống cùng với  hàng nghìn tấn quân cụ bị đánh chìm xuống đáy sông.  Bất chấp tất 
cả, cán bộ chiến sĩ phà Gianh vẫn anh dũng âm thầm vượt sông, rà phá hàng trăm quả thủy lôi, đưa hàng 
chục ngàn chuyến phà an toàn chở xe, pháo, đạn dược và quân lương chi viện ra chiến trường, giữ vững 
mạch máu giao thông thông suốt. Những chiến công và tấm gương chiến đấu anh dũng hy sinh của các 
anh đã góp phần làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên đất lửa Quảng Bình.

Bến phà Gianh đã đi vào lịch sử ngành Giao thông vận tải cả nước, là chứng nhân cho một cuộc đọ sức, 
thi gan giữa trí tuệ, sức người, sức của, khí phách và lòng quả cảm của con người. Với sự tàn khốc của 
bom đạn và sự tận diệt của chiến tranh, mỗi chuyền phà qua là một chiến công, một phần lịch sử đưa 
bến phà Gianh thành địa danh huyền thoại.

Chiến tranh đã lùi xa,  những gian khổ, ác liệt, sự anh dũng hy sinh của các chiến sĩ trên Bến Phà Gianh 
năm xưa bây giờ đã là ký ức, là hoài niệm của lớp người đi trước trong thế kỷ 20. Nhưng, những  mất mát 
đau thương ấy đã góp phần làm nên thời đại Hồ Chí Minh rạng rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam,  
là bản tráng ca bất diệt cho thế hệ trẻ hôm nay tự hào, gìn giữ và phát huy.
Ngày nay, non sông thu về một mối. Hơn 40 năm hòa bình, độc lập, đất nước đổi mới, chuyển mình với 
nhiều thành tựu phát triển đa dạng trong các  lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế kỹ thuật. Sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã và đang được cải thiện xứng tầm với các nước đang phát triển trên 
châu lục. Cùng với sự phát triển, đi lên “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”  của cả nước, quê hương Quảng 
Bình “Hai giỏi” cũng đã và đang thay da, đổi thịt từng ngày, đặc biệt là hệ thồng hạ tầng  giao thông được 
cơ cấu lại và xây dựng mới theo các dự án. Quốc lộ 1A  dọc tuyến Băc-Nam đoạn qua địa phận Quảng 
Bình được nâng cấp, mỡ rộng với bốn làn xe bằng bê tông nhựa. Cũng tại bến phà Gianh của một thời 
đạn bom năm xưa, tại điểm “túi bom” địch đánh phá vô cùng ác liệt này, ngày 17-5-1995 ngành GTVT
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đã khởi công xây dựng  một cây cầu hiện đại với dầm hộp, bê tông cốt thép thi công bằng phương pháp 
đúc hẫng dự ứng lực, cầu dài 746,4 mét với 7 trụ, 9 nhịp. Cây cầu “thế kỷ” này là ước nguyện ngàn đời 
của người dân và là một phần công sức của lảnh đạo tỉnh, lảnh đạo Sở GTVT Quảng Bình. Xứng đáng  
với ý niệm của nhân dân bắc qua sông Gianh, nối liền hai miền đất nước và thúc đẩy sự phát triển mạnh 
và bền vững nền kinh tế văn hóa, du lịch, an ninh quốc phòng tỉnh nhà.

Nhắc đến bến Phà Gianh, là nhắc đến khúc tráng ca hào hùng và bi thương của những con người dám 
hy sinh nơi tuyến đầu hậu phương đánh Mỹ, nhắc đến  thế hệ trẻ “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của 
một dân tộc anh hùng trong thế kỷ hai mươi. Một ngày không xa, nơi bến phà ”huyền thoại” ấy, dự án xây 
dựng quy mô khu tưởng niệm và tượng đài chiến thắng phía bờ Nam sông Gianh sẽ được khởi công. Với 
tư cách là chủ đầu tư của dự án, ông Phạm Quang Hải – giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng 
Bình mong muốn công trình này sẽ khắc dấu vào lịch sử những kỷ niệm không bao giờ phôi phai về ý chí 
kiên cường, lòng quả cảm và quyết tâm cùng với những mất mát hy sinh của quân và dân Quảng Bình  
trên mặt trận giao thông vận tải.

Bến phà Gianh, chứng tích chiến tranh một thời đánh Mỹ.

Tượng đài bờ bắc ghi công Hải quân chiến thắng sông Gianh( trận đầu đánh thắng ngày 5/8/1964).
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Thị trường Việt Nam đang thiệt thòi hơn khá nhiều khi thiếu đi 2 lựa chọn màu sắc khá cá tính của 
Galaxy S7 cũng như Galaxy S7 Edge. Đó chính là trắng ngọc trai và vàng hồng.

Hiện tại, để sở hữu một trong hai màu sắc nói trên, người dùng chỉ có thể tìm đến thị trường xách tay, cụ 
thể là các mẫu Galaxy S7 hay S7 Edge đến từ Hàn Quốc. Phiên bản màu trắng ngọc trai đã xuất hiện 
tại Việt Nam ngay ở những thời điểm đầu, còn màu vàng hồng, phải đến hôm nay, các thương gia mới 
đưa về tiêu thụ. Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh về Samsung Galaxy S7 Edge màu Pink Gold.
 

Samsung Galaxy S7 Edge màu Pink Gold
cập bến thị trường Việt.

Máy xách tay từ thị trường Hàn Quốc.

Màu Pink Gold mang lại sự gợi cảm cho chiếc
smartphone màn hình cong của Samsung.

Mặt kính bóng bảy, cá tính và sang trọng.
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Ở phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc, logo 
Samsung ở mặt trước đã bị loại bỏ, phía trên màn 
hình là camera 5MP, loa thoại và cảm biến cảm 
ứng

Không có logo chiếc Smartphone
trở nên đẹp hơn hẳn.

Các chi tiết hoàn thiện rất tốt,
phím home được làm mỏng hơn

so với thế hệ Galaxy S6

Màn hình cong tràn về hai bên,
phím tăng giảm âm lượng được đặt tại cạnh trái

Thiết kế tối ưu cho việc cầm nắm
so với S6 Edge hay S6 Edge Plus

Phần màn hình cong được mở rộng thêm nhiều
tính năng hơn trên nền tảng Android 6.0

Samsung Galaxy S7 Edge Pink Gold
đang được bán với giá ngang với hàng chính hãng

theo techz.vn



THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Fubon Life Việt Nam Lần Thứ 4 Liên Tiếp Nhận Giải Thưởng

“Top 100 Sản Phẩm Dịch Vụ Tốt Nhất Cho Gia Đình và Trẻ Em”

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2016

Ngày 10 tháng 07 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt 
Nam) vừa vinh dự được bình chọn “Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”. Đây 
là lần thứ tư liên tiếp Fubon Life Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này. Giải thưởng không 
chỉlàminh chứng cho những thành tựu xuất sắc mà Fubon Life Việt Nam đạt được trong sứ mệnh 
bảo vệ nguồn tài chính gia đình trước rủi ro không lường của cuộc sống, mà còn là quyết tâm thực 
hiện chiến lược phát triển lâu dài bền vững tại Việt Nam.

Chương trình bình chọn “Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất 2016” đã được Báo Lao Động & Xã Hội, Tạp 
chí Gia đình & Trẻ em tổ chức nhằm vinh danh, khẳng địnhcác doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tốt 
nhất cho gia đình và trẻ em, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh để phát triển bền vững; đồng thời giúp 
người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phù hợp. Chương trình 
được thực hiện qua 4 kênh bình chọn: Lấy ý kiến độc giả Báo Lao động & Xã hội, Tạp chí Gia đình & Trẻ 
em, qua website chính thức của Chương trình tại địa chỉ www.top100vn.vn và lấy ý kiến trực tiếp của 
khách hàng tại một số trung tâm mua sắm lớn trên cả nước.Tổng số phiếu bình chọn của giải thưởng là 
146.271 phiếu, với hàng nghìn số phiếu đánh giá tích cực và khẳng định, Fubon Life Việt Nam đã dành 
giải thưởng với số điểm xuất sắc trên ba tiêu chí, thương hiệu uy tín, năng lực tài chính vững chắc và tính 
năng sản phẩm độc đáo.

Ông AntonChang, Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Namcho biết: “Tiếp tục được người tiêu dùng tin tưởng 
và lựa chọn, Fubon Life Việt Nam liên tục 4 năm liền nằm trong danh sách Top 100 doanh nghiệp có sản 
phẩm và dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong 
việc thiết kế ra những sản phẩm độc đáo,thực hiện cam kết của Công ty trong việc tích cực góp phần 
đảm bảo an toàn tài chính cho từng mái ấm gia đình, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiệnchiến lược 
phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam.



Fubon Life Việt Nam tham gia chương trình bình chọn với sản phẩm bảo hiểm thai sản Phúc Bảo An Sinh 
và Phúc Bảo An Mỹ. Hai sản phẩm này không chỉ được đánh giá là những sản phẩm tốt nhất cho gia 
đình và trẻ em mà còn là món quà đặc biệt dành cho phụ nữ đã mang thai vì “Phúc Bảo An Sinh” là sản 
phẩm bảo hiểm thai sản mà phụ nữ đang mang thai không quá 28 tuần vẫn có thể mua và hưởng các 
quyền lợi thai sản. Còn “Phúc Bảo An Mỹ” là lựa thông minh dành cho phụ nữ có kế hoạch mang thai. 
Với khoản bồi thường lên tới 2 tỷ đồng, bảo vệ cho mẹ trong kỳ mang thai, sinh nở và nuôi con kết hợp 
với quyền lợi bảo vệ nhiều tầng chi trả điều trị biến chứng sản khoa và điều trị dị tật bẩm sinh , “Phúc 
Bảo An Mỹ” và “Phúc Bảo An Sinh” giúp phụ nữ sắp mang thai và đang mang thai dễ dàng tạo dựng 
nguồn tài chính sẵn sàng trước những biến cố thai sản không lường trước được để bé yêu được khỏe 
mạnh chào đời và lớn lên trong vòng tay của mẹ.

Ông Anton-Changnhấn mạnh: " Với sản phẩm nhiều tầng bảo vệ, sản phẩm của chúng tôi bảo vệ 
toànthể các thành viên gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trước các rủi ro bệnh tật cũng như tai nạn, 
mang lại cuộc sốngđầy hy vọng cho cả gia đình trươc biến cố không lường của cuộc sống. Chúng tôi rất 
vinh dự và tự hào có được niềm tin của người tiêu dùng.Niềm vinh dự của giải thưởngvà sự tin tưởngcủa 
người tiêu dùng là niềm cổ vũtoàn thể nhân viên và đội ngũ đại lý của Fubon Life Việt Nam nỗ lực hơn 
nữa để bảo vệ an ninh tài chính gia đình,để tương lai nhiều gia đình được bảo vệ bởi bảo hiểm nhân thọ”.

Thông tin về Fubon Life Việt Nam:
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập Công ty TNHH 
Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Kinh doanh do Bộ Tài Chính phê duyệt số 
60GP/KDBH ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, 
Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu 
để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng. 
Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công 
tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học 
tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, với 
bề dày kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai 
Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và 
toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn 
tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 179,6 tỷ USD 
với số lượng nhân viên trên 31.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu 
khách hàng trên toàn cầu.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam

Địa chỉ:                  Tầng 22 tòa nhà Charmvit, số 117, Trần Duy Hưng, Hà Nội
Người phát ngôn: Chang, Chin Tang     Tổng Giám Đốc                                   
Người liên hệ:       Phạm Thị Huyền        
                               Phòng Quảng cáo và Quan hệ Công chúng      Tel: 04-62827888 #16246
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Cuộc cách mạng về công nghệ đã diễn ra trong 
một thời gian dài. Không ít cái tên đóng góp 
vào sự thành công của ngành công nghiệp 
công nghệ cao hiện nay. Sự xuất hiện của máy 
tính cho đến các thiết bị di động giúp con 
người có được một cuộc sống tiện nghi hơn, 
luôn luôn kết nối và hỗ trợ công việc, giải trí 
một cách tối đa. Dưới đây là những thiết bị được 
tạp chí Time bình chọn có sức ảnh hưởng nhất 
mọi thời đại.

10. HITACHI MAGIC WAND

Sản phẩm có tên Magic Wand được Hitachi sản 
xuất và bán ra từ những năm 1960. Đây là một 
trong những sản phẩm thành công nhất của Hita-
chi, công ty mang trong mình rất nhiều công nghệ 
sản xuất về dụng cụ cá nhân, gia dụng, điện lạnh, 
thậm chí là cả động cơ máy bay. Chiếc đũa thần 
(Magic Wand) của Hitachi là một chiếc máy mas-
sage với phần đầu bằng cao su đi kèm với hệ 
thống rung có hình dáng tương tự như chiếc micro. 
Với phần đầu tròn, linh hoạt, Magic Wand giúp 
người sử dụng massage nhiều vị trí trên cơ thể.

9. APPLE IPOD

Bất kể ở thời điểm nào, khi nhắc đến máy nghe 
nhạc, xem phim cao cấp, Apple iPod luôn là cái 
tên được nhắc đến đầu tiên. Bộ nhớ giúp lưu trữ 
hàng ngàn bài hát, click wheel giúp điều hướng tốt 
hơn, từ iPod Shuffle, Nano nhỏ gọn cho đến 
những “gã khổng lồ” khi đó như iPod Video, iPod 
Classic và iPod Touch trở thành niềm ao ước của 
rất nhiều tín đồ âm thanh cũng như thế hệ trẻ khắp 
thế giới.

Với iPod, Apple cũng mở ra một hướng đi mới 
dành cho ngành công nghiệp âm thanh với cửa 
hàng iTunes và cho đến nay, Apple đã trở thành 
nhà bán lẻ âm nhạc lớn nhất trên thế giới.

8. KODAK BROWNIE CAMERA

Nếu là fan của những bộ phim về các cuộc chiến 
tranh hay các bộ phim đình đám của nửa đầu thế 
kỷ 20, nhiều người sẽ sớm nhận ra chiếc camera 
bỏ túi của Kodak. Brownie Camera được sản xuất 
dành cho bất kỳ ai nhờ kích thước nhỏ gọn, giả da 
đẹp mắt, giá rẻ và phổ cập khả năng chụp ảnh 
một cách đơn giản. Chiếc máy ảnh của Kodak có 
mức giá chỉ 1 USD khi ra mắt trong tháng 2/1900, 
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phim cũng rất rẻ. Sản phẩm này cũng đánh dấu 
một bước phát triển vững mạnh của Kodak, vươn 
lên ngang hàng với các tên tuổi đình đám. Một ý 
nghĩa lớn hơn đó chính là việc phổ cập máy ảnh 
với đa tầng lớp người dùng.

7. REGENCY TR-1

Thiết bị điện tử tiêu dùng đầu tiên hoạt động bằng 
bán dẫn đó chính là Radio bỏ túi Regency TR-1. 
Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi cái tên 
quen thuộc Texas Instrument và hiệp hội phát 
triển kỹ thuật công nghiệp Mỹ. Giá bán của sản 
phẩm rất cao, khoảng 49,95USD và chạy bằng pin 
di động

Từ những bóng bán dẫn khuyếch đại tín hiệu radio 
cho tới những bảng mạch in kết nói các thiết bị lại 
với nhau, chiếc máy nghe đài này đã làm nên một 
cuộc cách mạng, thay đổi cả thế giới.

6. MÁY HÁT VICTROLA

Victrola mở ra một thiết bị trang trí sang trọng cho 
không gian gia đình cùng với việc phổ biến máy 
phát thanh. Cho dù máy hát được phát minh từ nửa 
cuối thế kỷ 19, nhưng nó chỉ thực sự phổ biến khi 

Victor Talking Machine giới thiệu Victrola, máy hát 
mới trở nên thông dụng.

Thiết kế của Victrola bao gồm một hộp đế bằng gỗ 
với hệ thống motor quay, phái trên là khay đĩa than 
cùng một loa phóng đại trông rất sang trọng và bắt 
mắt. Victrola là một sản phẩm tuyệt vời để phát 
những bản thu Opera nổi tiếng. Đến thời điểm này, 
cái tên Victor đã được RCA mua lại và trở thành 
hãng phát thanh truyền hình.

5. IBM MODEL 5150

Sản phẩm đóng góp vào cuộc cách mạng PC 
chính là IBM Model 5150.

Sản phẩm này được bán ra với doanh số ngoài kỳ 
vọng của IBM với mức độ phổ biến rất lớn, đến 
mức, Model 5150 xuất hiện trong từng hộ gia đình, 
từng ngóc ngách trên một thị trường rất lớn. Sau 
khi IBM quyết định cấp phép sử dụng HĐH DOS 
cho các thương hiệu khác, mở ra một kỷ nguyên 
được gọi là “IBM Compatibles”, tiền thân của tất cả 
các máy tính hiện nay, tất nhiên trừ MAC.
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4. SONY WALKMAN

Sony Walkman khiến chúng ta nhớ về thời điểm 
băng nhựa vẫn còn thịnh hành. Đối với những ai 
không thích một dàn máy cồng kềnh, có thể lựa 
chọn Sony Walkman, một sản phẩm mang tính di 
động cực cao. Sony Walkman đã vươn lệ vị trí 
chiếc máy nghe nhạc phổ biến tại Mỹ, chơi được 
nhiều cuộn băng cassettes và đủ nhỏ họn để bỏ 
vào túi hoặc balo.

Doanh số của Sony Walkman đạt đến 200 triệu 
chiếc, mở ra một kỷ nguyên thành công cho máy 
nghe đĩa CD nhỏ gọn và cả iPod.

3. APPLE MACINTOSH

Apple Macintosh không hẳn là một sản phẩm 
thành công trong quá khứ khi để Windows vượt xa 
sau một chặng đường dài phát triển.

Thế nhưng, đây được coi là sản phẩm đại diện cho 
sức sống mạnh mẽ của Apple trước IBM cũng như 
mở ra một thế hệ rạng ngời sau này. Người thiết kế 
ra Macintosh không phải ai khác, chính là Phù 
thủy Steve Jobs. 

2. SONY TRINITRON

Là sản phẩm từng được nhà báo nổi tiếng Edward 
R. Murrow mô tả “không có gì ngoài dây điện và 
bóng đèn trong một cái hộp”. Dẫu vậy, chiếc TV 
màu đầu tiên của Sony đã tạo nên một cơn sốt 
trên toàn thế giới.

Cho đến nay hãng điện tử Nhật Bản luôn sở hữu 
những công nghệ vượt trội. Sản phẩm này cũng 
được trao giải Emmy và doanh số 100 triệu chiếc 
trên toàn cầu.

1. APPLE IPHONE

“Apple trở thành thương hiệu đầu tiên đặt một 
chiếc máy tính thực sự mạnh mẽ vào túi của hàng 
triệu người với iPhone trong năm 2007”, tạp chí 
Time ví von.

iPhone cũng là chiếc smartphone phổ biến trên 
toàn thế giới với doanh số hàng trăm triệu chiếc 
mỗi năm. Thật không ngoa khi iPhone thế hệ đầu 
tiên mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công 
nghiệp di động và thay đổi cách chúng ta tương 
tác với một thiết bị công nghệ.

theo techz.vn
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Trong sự kiện vừa được tổ chức tại New York 
(Mỹ), Samsung đã giới thiệu đến người dùng 
mẫu smartphone mới nhất của mình với tên gọi 
Galaxy Note 7. Ngay từ tên gọi, Note 7 đã cho 
thấy sự đổi mới của Samsung khi bỏ qua 
Galaxy Note 6. Theo như giải thích từ phía 
hãng, điều này là để giúp người dùng không bị 
nhầm lẫn dòng đời của những mẫu máy như 
Galaxy S và Galaxy Note.

Về mặt thiết kế, Galaxy Note 7 là sự tổng hợp giữa 
Galaxy S7 Edge và Galaxy Note 5. Mẫu điện thoại 
này sở hữu màn hình 5.7 inch cong 2 cạnh và tính 
năng chống nước của Galaxy S7 Edge, kết hợp 
với đó là thiết kế vuông thành sắc cạnh cùng bút 
S-Pen của Galaxy Note 5.

Về mặt cấu hình, Galaxy Note 7 sẽ được bán ra 
với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản thứ nhất sử 

dụng chip Exynos 8890 của Samsung. Phiên bản 
còn lại sẽ dùng chip Snapdragon 820 do Qual-
comm cung cấp. Các thông số còn lại của máy 
bao gồm RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và pin có 
dung lượng 3.500 mAh. Camera sau của máy sở 
hữu độ phân giải 12 Mpx, khẩu độ f/1.7 với khả 
năng chống rung quang học. Galaxy Note 7 của 
năm nay cũng sẽ hỗ trợ thêm thẻ nhớ và khả năng 
sạc nhanh.

Điểm đặc biệt nhất của Galaxy Note 7 là việc được 
trang bị tính năng quét võng mạc, cho phép người 
dùng mở khoá bằng mắt. Ngoài ra, đây cũng là 
mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung được trang 
bị cổng USB Type C. 

Galaxy Note 7 sẽ chạy hệ điều hành Android 6.0. 
Theo lời người đại diện Samsung, máy sẽ sớm 
được update lên Android 7.0 trong thời gian tới.
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Galaxy Note 7 sẽ bắt đầu chính thức được bán ra vào ngày 19/8 tới đây với 4 màu gồm đen, bạc, vàng 
và xanh coral. Thông tin ban đầu cho thấy mức giá bán ra của máy là hơn 19 triệu đồng

Công nghệ đã ghi nhận những bước đột phá khi lần lượt mọi giới hạn đều bị phá bỏ. Nếu như trước 
đây, TV chỉ được xem là một công cụ trình chiếu đơn thuần thì nay, sự ra đời của công nghệ OLED 
đã khiến TV làm được nhiều điều vượt xa trí tưởng tượng của con người.

TV uốn cong - đột phá trong công nghệ chế tạo

Nếu như trước đây, một chiếc TV với khả năng uốn 
cong hay cuộn lại chỉ tồn tại trong các bộ phim 
khoa học viễn tưởng thì nay điều này đã được hiện 
thực hóa. Công nghệ OLED ra đời đã thách thức 
mọi giới hạn của các TV truyền thống với những 
hạn chế về vật lí thông thường để tạo nên các màn 
hình mỏng không tưởng (2.75mm), nhẹ và dẻo 
đến mức có thể uốn cong theo hình dạng mong 
muốn. Nhờ tận dụng các lớp hữu cơ nhựa của 
OLED, những nhà sản xuất TV trên thế giới đã liên 
tục giới thiệu những mẫu TV cũng như trải nghiệm 
sáng tạo như các màn hình cong khổng lồ... 
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TV đạt đến độ mỏng không tưởng – 2.57 mm

Khi công nghệ OLED được đưa vào ứng dụng 
trong các dòng sản phẩm TV thương mại, thế giới 
đã chứng kiến đỉnh cao về độ mỏng khi TV chỉ còn 
2,75mm, tương đương bán kính của một chiếc bút 
chì tiêu chuẩn. Điều gì khiến TV mỏng “kỉ lục” như 
vậy?

Câu trả lời chính là công nghệ Pixel Dimming, 
điểm ảnh tự phát sáng giúp TV bỏ hẳn cấu trúc 
đèn nền phức tạp của công nghệ cũ, mỗi điểm ảnh 

Một mẫu TV OLED uốn cong được ứng dụng ấn tượng
tại sân bay Incheon – Hàn Quốc

Đường hầm ấn tượng
được tạo nên từ hàng trăm TV OLED

giờ đây phát sáng độc lập vừa tạo nên màu đen 
hoàn hảo, màu sắc trung thực sống động gần nhất 
với trải nghiệm của mắt nhìn.

Trải nghiệm điện ảnh không hề thua kém rạp 
chiếu phim.

Nhắc đến rạp chiếu phim, không ai có thể phủ 
nhận những ưu điểm nổi trội về hình ảnh, âm 
thanh tại đây. Tuy nhiên, cùng với sự cải tiến của 
công nghệ hình ảnh ở TV, việc trải nghiệm hoàn 
hảo những thước phim bom tấn tại gia hoàn toàn 
nằm trong tầm tay. Đặc biệt là khi hiện tại, thế giới 
đã chứng kiến sự ra đời của chuẩn hình ảnh Dolby 
Vision bên cạnh người tiền nhiệm HDR10 được 
tích hợp độc quyền vào các TV LG OLED 4K. Đây 
được xem là bước đột phá khi trước đây công nghệ 
HDR10 chỉ tinh chỉnh khung hình 1 lần tạo ra 
nhược điểm bị rực sáng, thiếu chân thực thì nay, 
Dolby Vision xử lí nhiều khung hình liên tục, giúp 
tái tạo hình ảnh sống động, chất lượng hình ảnh 
đầu ra tương đồng với định dạng phim gốc, trải 
nghiệm người xem trọn ven hơn.

Hình ảnh chân thực không hề thua kém
trải nghiệm tại rạp chiếu phim

Hệ sinh thái giải trí phong phú.

Ngày nay, TV không chỉ đơn thuần là một phương 
tiện nghe nhìn, nó còn là phương tiện giải trí đa 
phương tiện với các ứng dụng truy xuất nội dung từ 
Internet phong phú. Tất cả các dòng sản phẩm TV 
OLED hiện nay đều tích hợp hệ điều hành WebOS 
3.0 tiên tiến và thân thiện với người dùng. Bên 
cạnh đó, kỷ nguyên streaming nội dung từ các đơn 
vị thứ ba như Netflix đã giúp người xem hoàn toàn 
chủ động trong việc tìm kiếm nội dung giải trí mà 
mình yêu thích. Với những cải tiến và hiện thực 
hóa những điều không tưởng, OLED đã đặt viên 
gạch mới cho công nghệ TV tương lai. 

Theo genk.vn
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Intel đang ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trên thế giới khi vượt qua hầu hết tất cả các nhãn 
hiệu khác và chỉ xếp sau hoặc ngang bằng 50 công ty trên thế giới, nhờ vào một nhân tố chính vô 
cùng quan trọng - CPU.

Nếu đã từng có một tuổi thơ dữ dội gắn liền với 
những thập niên 90, thì hình ảnh quảng cáo trên 
TV đã trở nên khá thân thuộc với biểu tượng Intel 
Inside. Suốt vài thập kỷ sau đó, Intel trở thành nhà 
cung cấp phần lớn toàn bộ sản phẩm bộ vi xử lý 
đầu não (CPU) cho máy tính của bạn, cả desktop 
lẫn laptop. Nhìn chung, CPU được mệnh danh là 
"trái tim của máy tính".

Đồng thời, Intel cũng thao túng gần như toàn bộ 
những thuật toán và sáng chế liên quan đến hàng 
triệu server hệ thống của cả Google, Facebook, 
Amazon hay Twitter. Theo số liệu thống kê từ IDC, 
99% nền tảng server trên thế giới mang trên mình 
nhãn hiệu Intel. Bạn nhìn thấy Internet tức là bạn 
đang sử dụng sản phẩm của Intel.

Tuy nhiên, thị trường chip máy tính hiện nay đang 
hứng chịu nhiều biến chuyển khác biệt. Cùng với 
sự xoay chuyển đó theo dòng thời gian và phát

triển của lịch sử, Intel cũng đang tự lột xác để góp 
phần giữ vững vị thế hàng đầu của mình. Đáng 
tiếc là động thái đổi hướng sang lĩnh vực sản xuất 
chip cho smartphone không thu được kết quả tích 
cực như với PC.

Nhưng bù lại, xu hướng hiện nay lại đi kèm với 
nhiều yếu tố có lợi cho Intel, đặc biệt khi tính đến 
kỷ nguyên Internet thế kỷ 21. Để có thể vận hành 
các dịch vụ online ăn khách thông qua các cụm 
server khổng lồ, các ông lớn công nghệ như 
Google, Facebook và Microsoft còn cần nhiều hơn 
là những "trái tim" đơn thuần. Còn đó hàng loạt 
những loại chip đặc biệt được cải thiện cho mọi 
đặc thù thiết kế công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo. 
Do đó, Intel cũng rất khôn ngoan khi đầu tư vào 
lĩnh vực cấp thiết này.

Mùa hè năm ngoái, Intel đã mua lại Altera với thỏa 
thuận trị giá 16,7 tỉ USD, một công ty với sản 
phẩm chip FPGA được sản xuất cho mục đích tối 
ưu kết quả tìm kiếm của Bing, bộ máy tìm kiếm 
của Microsoft. Đây được ghi nhận là thương vụ đắt 
giá nhất trong lịch sử Intel.
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10 đồ xa xỉ
         nhưng VÔ DỤNG NHẤT thế giới!
Giấy vệ sinh bằng vàng, kính áp tròng kim cương hay vòng cổ bằng đá quý cho chó... là 
những đồ vật thích hợp để trưng bày hơn sử dụng.

1. Vòng cổ cho chó - 3,2 triệu USD

Chiếc vòng cổ Amour Amour dành cho thú cưng 
này được chế tác bởi Công ty I Love Dogs với vàng 
trắng 18 karat, bạch kim và da cá sấu. Vấn đề là, 
nếu chú chó của bạn chạy ra ngoài, rất có thể nó 
sẽ bị bắt cóc và bạn sẽ phải chuộc lại nó bằng một 
khoản rất lớn. 

2. Giường nổi từ tính - 1,6 triệu USD

Nhờ những miếng nam châm, chiếc giường có thể 
lơ lửng trên không trung, cách mặt đất gần 0,4m 
và chịu được sức nặng hơn 907kg. Dù có thể 
mang lại cho bạn cảm giác đang được ngủ trên 
mây, không biết nó có thực sự cải thiện chất lượng 
giấc ngủ của bạn hay không. 

Sau đó, chỉ mới đây thôi, họ lại tiếp tục mang về "chiến lợi phẩm" Nervana, nổi tiếng với các chip tích 
hợp cho các mạng lưới hệ thống chuyên sâu và dịch vụ tính năng trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học hỏi 
qua việc phân tích dữ liệu. Những hệ thống này rất được trọng dụng ở Google, Facebook và nhiều công 
ty khác, làm nhiệm vụ nhận diện thông tin hình ảnh khuôn mặt, giọng nói và phiên dịch ngôn ngữ. Đó là 
lý do tại sao Intel mất thêm 409 triệu USD cho Nervana vào tay mình.

Như những lời phát biểu của phó chủ tịch Microsoft Peter Lee, thế giới Internet ngày nay mang trong 
mình tiềm năng phát triển nhanh hơn nhiều so với CPU. CPU vẫn đang hàng ngày được nâng cấp và 
củng cố đúng như những gì áp dụng theo Định luật Moore, nhưng như vậy bẫn là chưa đủ để vượt qua 
công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyên sâu khác. Do đó, chúng ta cần một thiết kế chip mới với hiệu năng 
vượt trội trên nhiều khía cạnh.

Liệu khách hàng chỉ tin tưởng vào một số ít bộ vi xử lý nổi tiếng hay còn hơn nữa? Những cái tên xứng 
đáng sẽ nằm ở đâu? Liệu Intel còn thâu tóm thêm những tên tuổi nào khác nữa không? Tất cả, hãy để 
thời gian trả lời.

Theo genk.vn
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3. Giấy vệ sinh bằng vàng - 1,38 triệu USD

Được sản xuất bởi Công ty Toilet Paper Man ở 
Australia, cuộn giấy vệ sinh này có 3 lớp giấy được 
làm bằng những miếng vàng 22 karat dát mỏng. 
Dù làm bằng vàng, cuộn giấy được cho là vẫn đủ 
tiêu chuẩn an toàn để sử dụng. Nó sẽ được vận 
chuyển bằng tay tới người tiêu dùng để đảm bảo 
tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm. Nhưng sử 
dụng cuộn giấy này cũng đồng nghĩa bạn đang 
ném tiền của mình xuống toilet. 

4. Bộ cờ vua kim cương - 600.000 USD

Nằm trong bộ sưu tập Charles Hollander Collec-
tion, bộ cờ vua này được gia công từ những viên 
kim cương đen và trắng với tổng khối lượng lên tới 
320 karat và phải mất khoảng 4.500 giờ để hoàn 
thành. Tuy nhiên, nếu sở hữu bộ cờ vua kim cương 
đắt giá này, bạn chắc chắn chẳng muốn lôi nó ra 
để chơi cùng bạn bè đâu.

5. Bút nạm kim cương, hồng ngọc - 595.000 USD

Ngoài bạch kim và vàng trắng 18 karat, chiếc bút 
này còn được nạm thủ công những viên hồng ngọc 

và kim cương với tổng khối lượng lần lượt là 150 
karat và 15 karat. Bạn sẽ chẳng muốn sử dụng 
chiếc bút này để viết đâu, vì sợ rơi.

6. TV màn hình LCD kim cương - 130.000 USD

Chiếc TV Yalos có viền ngoài được phủ vàng trắng 
và nạm các viên kim cương vàng với tổng khối 
lượng 20 karat. Dù bề ngoài rất sang trọng, không 
rõ nó có thực sự hoạt động được như TV bình 
thường hay không 

7. Bóng chày kim cương - 68.500 USD

Được chế tạo vào năm 2007 bởi Công ty Gitanjali 
Gem Limited từ 5.728 viên kim cương, quả bóng 
chày đặc biệt này có hình dạng như một quả cầu 
disco nhỏ. Cũng trong năm đó, quả bóng được 
trao tặng cho những cầu thủ xuất sắc nhất tại 
World Cup Bóng chày.
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Tất nhiên, chẳng ai trong các cầu thủ ấy muốn 
ném hay đánh quả bóng kim cương đắt giá này 
trên sân đấu.

8. Kính áp tròng kim cương - 15.000 USD

Được nạm 18 viên kim cương, cặp kính này thích 
hợp để trưng bày hơn là đeo vào mắt. Vì đeo nó sẽ 
khiến mắt bạn bị tổn thương nghiêm trọng và làm 
giảm thị lực.

9. Lego bằng vàng - 14.450 USD

Miếng Lego này có cùng kích cỡ và hình dạng như 
sản phẩm bình thường - 2x4 inch. Điều khác biệt 
chỉ là nó được làm từ 25,65 gram vàng 14 karat. 
Tuy nhiên, sẽ thật vô ích nếu bạn chỉ sở hữu một 
miếng xếp hình Lego.

10. Túi đựng trà đính kim cương - 14.000 USD

Được chế tạo ra để kỷ niệm 75 năm thành lập 
Công ty trà PG Tips của Brook Bond, làm bằng 
phương pháp thủ công và được đính 280 viên kim 
cương. Tất nhiên, bạn vẫn có thể đựng và pha trà 
bằng chiếc túi này, nhưng như vậy sẽ làm hỏng vẻ 
đẹp của những viên kim cương được đính trên đó.

Theo vnexpress

Hotline: 1900 6052



2. SONY TRINITRON

Là sản phẩm từng được nhà báo nổi tiếng Edward 
R. Murrow mô tả “không có gì ngoài dây điện và 
bóng đèn trong một cái hộp”. Dẫu vậy, chiếc TV 
màu đầu tiên của Sony đã tạo nên một cơn sốt 
trên toàn thế giới.

Cho đến nay hãng điện tử Nhật Bản luôn sở hữu 
những công nghệ vượt trội. Sản phẩm này cũng 
được trao giải Emmy và doanh số 100 triệu chiếc 
trên toàn cầu.

1. APPLE IPHONE

“Apple trở thành thương hiệu đầu tiên đặt một 
chiếc máy tính thực sự mạnh mẽ vào túi của hàng 
triệu người với iPhone trong năm 2007”, tạp chí 
Time ví von.

iPhone cũng là chiếc smartphone phổ biến trên 
toàn thế giới với doanh số hàng trăm triệu chiếc 
mỗi năm. Thật không ngoa khi iPhone thế hệ đầu 
tiên mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công 
nghiệp di động và thay đổi cách chúng ta tương 
tác với một thiết bị công nghệ.
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Những chiếc máy bay cá nhân có thể cất cánh không một tiếng động từ sau nhà sẽ có mặt trên thị 
trường trong vòng hai năm nữa.

Theo Telegraph, công ty Lilium Aviation ở Gilching, Đức, đang thiết kế một chiếc máy bay hai chỗ ngồi 
chạy điện chỉ mất 20 tiếng để học lái và di chuyển ở tốc độ hơn 400km/h. Chiếc máy bay cỡ nhỏ này 
nặng 25kg, có thể cất cánh thẳng đứng mà không cần đường bay và đậu bên ngoài nhà hoặc trong vườn. 
Đại diện công ty cho biết thiết kế sẽ mở ra cánh cửa cho một hạng máy bay mới đơn giản hơn, ít gây ồn 
hơn và thân thiện với môi trường hơn. Chiếc máy bay sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2018.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một mẫu máy 
bay để sử dụng hàng ngày. Chúng tôi đang chế 
tạo một chiếc máy bay có thể cất hạ cánh thẳng 
đứng và không đòi hỏi cơ sở hạ tầng sân bay phức 
tạp và đắt đỏ. Để giảm tiếng ồn và ô nhiễm, chúng 
tôi sử dụng động cơ điện và máy bay có thể hoạt 
động ở các khu vực gần nội thành", Daniel Wie-
gand, chủ tịch và đồng sáng lập viên của Lilium 
Aviation, chia sẻ.

Công ty Lilium Aviation ra đời tháng 2/2015, là kết 
tinh trí óc của 4 kỹ sư hàng không đến từ Đại học 
Công nghệ Munich ở Đức. Công ty hướng đến giải 
quyết vấn đề hàng không cá nhân, do hành khách

Máy bay trực thăng đem đến một giải pháp thay 
thế, nhưng chúng rất ồn, khó lái và đỏi hỏi giấy 
phép. Chúng cũng không thể hoạt động trong 
trường hợp hỏng cánh quạt, dẫn đến chi phí chế 
tạo và bảo dưỡng rất cao. Dù lúc đầu giới hạn hoạt 
động tại sân bay, máy bay Lilium có khả năng cất 
cánh thẳng đứng ở hầu hết mọi nơi, thậm chí từ 
vườn sau, chỉ cần một khu vực bằng phẳng, rộng 
thoáng có kích thước 15m x 15m.

Tuy cất hạ cánh như trực thăng bằng cách quay 
động cơ, Lilium vận hành giống một máy bay hiệu 
quả với tốc độ lên đến 400km/h.
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Nhờ chạy hoàn toàn bằng điện, chiếc máy bay bớt 
ồn hơn hẳn trực thăng khi cất cánh.

Lilium nằm trong phân nhóm Máy bay Thể thao 
Hạng nhẹ dành cho hai hành khách. Người cầm lái 
chỉ cần tham gia tối đa 20 giờ tập huấn để lấy giấy 
phép phi công, tương tự như thi bằng lái xe. Chiếc 
máy bay phục vụ bay giải trí vào ban ngày, trong 
điều kiện thời tiết tốt và vùng trời không tắc nghẽn 
ở độ cao 3 km trở xuống.

Việc lái máy bay trong nội thành buộc phải tuân 
theo chỉ dẫn của cơ quan kiểm soát không lưu. Cơ 
quan Hàng không Dân dụng (CAA) cũng thiết lập 
lộ trình bay trong toàn thành phố, giống những 
tuyến đường trên không để các phi công bay theo. 
Họ chỉ được phép lái chệch sang phải lộ trình để 
tránh máy bay khác. Theo vnexpress
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Apple Watch 2 tuy không có nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, nhưng máy sẽ mỏng hơn 
và được nâng cấp nhiều tính năng sáng giá.

Công nghệ mới có tên gọi OGS (One Glass Solu-
tion) sẽ giúp cho màn hình Apple Watch  thế hệ 2 
mỏng hơn khi chỉ sử dụng mỗi một lớp hiển thị, lớp 
còn lại được thay thế vật liệu mỏng hơn. So với 
phiên bản cũ, Apple Watch có đến 2 lớp kính.

Hiện tại, Apple Watch sở hữu độ dày 10,5mm, gần 
như ngang ngửa các mẫu smartwatch hiện nay. Vì 
thế, nếu độ mỏng của sản phẩm được thuyên 
giảm, mẫu đồng hồ thông minh Apple sẽ sở hữu 
một vóc dáng thanh mảnh và “sexy” như đúng kỳ 
vọng của người dùng bấy lâu nay.

Apple Watch 2 dự kiến sẽ được trang bị VXL thế 
hệ mới mạnh mẽ hơn. Bổ sung thêm camera 
Facetime hỗ trợ tốt hơn việc gọi thoại. Giảm sự 
phụ thuộc vào iPhone khi được cung cấp tính năng 
kết nối dữ liệu di động. Tuy nhiên, kiểu dáng thiết 
kế sẽ không có nhiều thay đổi.

theo techz.vn
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Trong suy nghĩ của nhiều người tại Việt Nam, việc bỏ mười mấy triệu đồng ra mua một 
chiếc điện thoại như iPhone 6S hay Galaxy S7 đã không còn là điều gì quá lạ lẫm. Thế 
nhưng nếu so sánh những mẫu máy đó với các dòng sản phẩm sắp được liệt kê dưới đây, 
số tiền gần hai chục triệu đồng đó chẳng khác nào muối bỏ bể. Tại sao lại như vậy? Chúng 
ta sẽ cùng điểm qua danh sách những mẫu điện thoại cao cấp nhất thế giới để đi tìm câu 
trả lời.

MOBIADO GRAND TOUCH EM MARBLE

Sở dĩ Grand Touch em Marble gây được sự thu hút 
lớn bởi nó sở hữu một bộ vỏ được làm bằng đá 
cẩm thạch. Tất nhiên với chất liệu đặc biệt như 
vậy, giá bán của Grand Touch em Marble là không 
hề rẻ chút nào. Một số phiên bản như Burl, Coco-
bolo, Ebony hay Granite có thể được bán ra với giá 
lên đến 3.100 USD, khoảng gần 70 triệu đồng.

TORINO LAMBORGHINI 88 TAURI
Mẫu điện thoại này vốn được chế tác dành riêng 
cho những fan cuồng của dòng xe Lamborghini. 
Nếu đã sở hữu một chiếc siêu xe của nhãn hiệu 
này, việc có thêm một chiếc Torino Lamborghini 88 
Tauri chẳng khác nào một phụ kiện tone sur tone

làm tôn thêm vẻ sang chảnh của người chủ sở 
hữu.

Chất liệu chính để làm nên Torino Lamborghini 88 
Tauri là da và thép không gỉ. Mức giá của Torino 
Lamborghini 88 Tauri hẳn nhiên cũng không hề rẻ. 
Để sở hữu mẫu điện thoại này, bạn sẽ phải bỏ ra 
số tiền khoảng 5.250 USD, tương đương với 
khoảng 115 triệu đồng.

GRESSO REGAL GOLD
Sở hữu thiết kế vuông vắn, ấn tượng, đầy nam tính, 
Gresso Regal Gold là mẫu điện thoại không thể 
thiếu trong tay của những gã công tử nhà giàu. 



Tuy nhiên, thị trường chip máy tính hiện nay đang 
hứng chịu nhiều biến chuyển khác biệt. Cùng với 
sự xoay chuyển đó theo dòng thời gian và phát
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Máy được tạo nên từ vàng 18K với lớp vỏ bọc Titan 
siêu cứng. Giá của một chiếc Gresso Regal Gold 
là 6.000 USD, tương đương với số tiền khoảng 132 
triệu đồng.

SIRIN SOLARIN CRYSTAL WHITE CARBON 
DLC
Không chỉ ấn tượng bởi cái tên siêu dài và khó nhớ, 
Sirin Solarin Crystal White Carbon DLC còn là một 
thử thách thực sự với những tên do thám và những 
kẻ tò mò. Điều này là bởi Sirin Solarin Crystal 
White Carbon DLC sở hữu chức năng siêu bảo mật 
mà không phải mẫu điện thoại nào cũng có thể có 
được. Đây chính là một lá chắn hữu hình bảo vệ 
thông tin cho người sở hữu. Không những vậy, vật 
liệu chế tác từ da cao cấp và kim cương đen cũng 
đem đến một vẻ quý phái không lẫn vào đâu của 
người sở hữu máy. 

Số tiền phải bỏ ra để có được một chiếc Sirin 
Solarin Crystal White Carbon DLC là 15.900 USD. 
Con số này tương đương với gần 350 triệu đồng.

VERTU NEW SIGNATURE TOUCH SKY BLUE
Vertu đã là cái tên quá quen thuộc mỗi khi nhắc 
đến những chiếc điện thoại cao cấp. Một khi đã sở 
hữu một chiếc điện thoại Vertu, bạn sẽ không cần 
phải nói điều gì cũng đã đủ để làm cho người đối 
diện biết đến đẳng cấp thực sự của bạn. 

So với những phiên bản khác của dòng máy New 
Signature, Sky Blue chính là phiên bản đắt giá 
nhất với mức giá lên đến hơn 10.000 đô la Mỹ. 
Mức giá cao như vậy bởi mẫu máy này được bao 
bọc từ da bê thuộc bởi những xưởng thuộc da lâu 
đời nhất dãy Alps.

GODVISH ECLIPSE

Đắt tiền nhất trong bộ sưu tập kể trên chính là 

Godvish Eclipse, chiếc điện thoại là thành quả của 
sự kết hợp từ những loại vật liệu sang trọng nhất 
thế giới như kim cương và da cá sấu. Để sở hữu cỗ 
máy này, bạn sẽ phải ra số tiền lên tới hơn 36.000 
USD. Giá trị của Godvish Eclipse tương đương một 
chiếc Ford Ranger nếu đổi ra tiền Việt. Với phiên 
bản không đính kim cương, giá bán một chiếc God-
vish Eclipse cũng lên đến 7.000 đô la Mỹ.

theo techz.vn
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Như vậy là phiên bản Windows 10 Anniversary đã 
ra mắt cùng hàng loạt các tính năng mới vào ngày 
02/08 vừa qua. Và chúng ta đã có bài viết trãi 
nghiệm những điểm mới mà Windows 10 Anniver-
sary mang lại rồi phải không nào?

Hôm nay chúng ta tiếp tục điểm qua những tính 
năng mới mà bạn nên trải nghiệm ngay sau khi 
nâng cấp lên phiên bản Windows 10 Anniversary, 
mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Giao diện nền tối (Dark Theme)

Trước đây, tùy chọn nền tối là một tính năng ẩn 
chưa được Microsoft công bố ở các phiên bản Win 
trước đó. Tuy nhiên, với Windows 10 Anniversary 
thì giao diện Dark mới chính thức “bước ra ánh 
sáng”.

Để kích hoạt lựa chọn này, bạn hãy mở ứng dụng 
Settings lên và truy cập vào Personalization > 
Colors và đánh dấu vào lựa chọn “Dark” ở mục 
“Choose your app mode”.

2. Đăng nhập ứng dụng bằng tùy chọn nhận 
diện khuôn mặt.

Bạn có nhớ đến tính năng Windows Hello không? 
Vâng, chính nó. Tính năng này cho phép người 
dùng có thể thiết lập việc đăng nhập vào Windows 
bằng cách nhận diện khuôn mặt thông qua 
webcam. Và trên Windows 10 Anniversary, bạn 
còn có thể thiết lập khả năng đăng nhập vào ứng 
dụng thông qua Windows Hello.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới có một số ứng dụng có 
hỗ trợ tính năng này, trong đó có Dropbox và một 
vài dịch vụ web khi truy cập bằng trình duyệt
Microsoft Edge.

3. Điều khiển phát nhạc từ Lock Screen

Lock Screen trên Windows 10 Anniversary giờ 
đây không còn quá nhạt nhẽo như trước nữa, 
người dùng bây còn còn có thể lựa chọn điều 
khiển phát nhạc từ ngay Lock Screen nếu bạn 
đang nghe nhạc bằng ứng dụng Groove Music 
hoặc thông qua Cortana.
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4. Sử dụng Cortana ngay từ Lock Screen.

Trong một số các tùy chọn bổ sung để thiết lập trợ 
lý ảo Cortana, Windows 10 Anniversary còn bổ 
sung thêm tùy chọn cho phép người dùng có thể 
khởi động và sử dụng Cortana ngay tại Lock 
Screen mà không cần phải đăng nhập Windows.

Để kích hoạt, bạn hãy truy cập vào mục Settings 
của Cortana và gạt sang ON ở lựa chọn “Use Cor-
tana even when my device is locked”.

5. Cài đặt tiện ích bổ sung (Extensions) cho 
Microsoft Edge.

Bên cạnh các thay đổi lớn ở phần giao diện người 
dùng, Windows 10 Anniversary còn mang đến 
cho người dùng khả năng cài đặt thêm các tiện ích 
bổ sung cho trình duyệt Microsoft Edge.

Vậy cụ thể thì làm thế nào để có thể tìm, tải và cài 
đặt các tiện ích extensions cho Microsoft Edge 
trong Windows 10 Anniversary?

6. Dịch văn bản và “Pin” tab trong Microsoft 
Edge.

Bên cạnh việc bổ sung thêm lựa chọn cài đặt các 
tiện ích mở rộng, Microsoft Edge còn được cập 
nhật thêm khả năng dịch văn bản và pin tab trình 
duyệt như các trình duyệt web thông dụng hiện 
nay.

Người dùng có thể dịch nhanh đoạn văn bản mình 
bôi đen bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng Mic-
rosoft Translator bên phải thanh URL. Dĩ nhiên, 
Bing Translate sẽ làm nhiệm vụ còn lại.

Để pin một tab nào đó cố định trong Microsoft 
Edge, bạn chỉ việc nhấn phải chuột vào tab đang 
mở và chọn “Pin”.

7. Gửi chỉ dẫn bản đồ đến điện thoại.

Thông qua ứng dụng Cortana được cài đặt trên 
các smartphone chạy Android và iOS, người dùng 
Windows 10 Anniversary có thể gửi các chỉ dẫn về 
đường đi một cách nhanh chóng thông qua ứng 
dụng Maps.
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Tất nhiên là bạn còn phải sử dụng chung 1 tài khoản 
Microsoft đăng nhập trên ứng dụng Cortana và có 
kết nối mạng để có thể nhận được chỉ dẫn từ máy 
tính Windows 10 Anniversary.

8. Hô biến tất cả thông báo từ Android lên máy 
tính Windows 10.

Trong Windows 10 Anniversary, Microsoft đã bổ 
sung thêm khả năng đồng bộ các nội dung thông 
báo từ Android sang máy tính Windows 10 thông 
qua ứng dụng Cortana. Thêm vào đó, bạn có thể 
thao tác gửi và nhận các tin nhắn từ các ứng dụng 
OTT trên Android, thông qua máy tính Windows 
10 mà không cần chạm đến thiết bị Android. Có 
thể nói đây là một trong những bổ sung rất có ích 
mà người chắc hẳn sẽ thích thú khi nâng cấp lên 
Windows 10 Anniversary.

Vậy làm thế nào để cấu hình Cortana trên Android 
để máy tính Windows 10 có thể gửi và nhận thông 
báo trên Android?

9. Ưu tiên các thông báo từ các ứng dụng bạn 
quan tâm.

Action Center trên Windows 10 Anniversary giờ 
đây tiện dụng hơn và cung cấp cho người dùng 

nhiều khả năng thiết lập hơn như việc điều chỉnh 
các lựa chọn thao tác nhanh các tính năng và quản 
lí các thông báo được tốt hơn. Trong đó có việc lựa 
chọn ưu tiên hiển thị các thông báo từ các ứng dụng 
mà bạn quan tâm.

Để thiết lập, bạn hãy truy cập vào Settings > 
System > Notifications & actions. Nhấn chọn ứng 
dụng mình muốn và bắt đầu thiết lập thông qua các 
lựa chọn được cung cấp.

10. Sử dụng bút cảm ứng được tốt hơn.

Nếu máy tính mà bạn sử dụng có hỗ trợ bút cảm 
ứng (stylus), Windows 10 Anniversary giờ đây sẽ 
tối ưu và thiết lập sẳn một số các ứng dụng ghi chú 
để bạn lựa chọn và sử dụng, bao gồm OneNote, 
Sticky Notes, SketchBook và cung cấp khả năng 
chụp ảnh màn hình thông qua bút cảm ứng.

11. Pin các ứng dụng và cửa sổ đang mở vào 
máy ảo.

Có thể nói tính năng desktop ảo trong Windows 10 
được khá ít người dùng quan tâm nhưng Microsoft 
vẫn tiếp tục cải tiến và bổ sung thêm các tính năng 
mới. Trong đó có lựa chọn pin các ứng dụng phần 
mềm và cửa sổ trình duyệt đang mở vào tất cả các 
màn hình máy ảo đang chạy.

theo Genk.vn
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1. ROBOT PHÁT HIỆN NÓI DỐI.
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi nên quyết 
định chế tạo ra robot phát hiện nói dối, để ứng 
dụng lên cho các binh lính trong quân trại của Tào 
Tháo.

Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử với con 
trai của mình. Cậu con trai vừa đi học về ông ta 
đem robot ra hỏi:

- Sao con đi học về trễ vậy?

- Con qua nhà bạn mượn sách về học.

Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một 
cái.

Ông bố cười:

- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.

Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:

- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh !

Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

2. NGU THÌ ĐỪNG HỎI.
Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến 
công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi 
khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"

- Ngu thì đừng có hỏi.

- ????? (Mặt hầm hầm)

- Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.

- Phù! Tôi cứ tưởng!

Mật khẩu
là gì nhỉ?

Ngu thì
đừng hỏi!
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3. THƯ TÌNH CỦA LẬP TRÌNH VIÊN
Gửi em yêu.

    Anh nhận ra em khi đang lướt trên sân ga và thấy 
rằng em là site duy nhất để anh truy cập đến. Em 
biết không, từ lâu lắm rồi anh rấtcô đơn và đang 
phân tích lỗi lầm của chính mình. Có thể em sẽ là 
người gỡ lỗi thực sự cho anh.

     Không có em đời anh như một chương trình dang 
dở, không tạo được mã thực thi và trở nên vô dụng.

    Em không chỉ có giao diện đẹp mà còn có tư thế 

phòng vệ ActiveX thật dễ thương trước đám con trai lố nhố. Nụ cười tươi sáng của em đã làm anh 
thấy mình thật mạnh mẽ, một sức mạnh tương đương với hàng nghìn vi xử lý gộp lại.

    Tối qua, khi em ngước mắt nhìn anh, anh thấy tất cả các module chương trình trong anh chạy êm 
ru và mang lại kết quả thật khả quan – một cảm giác trước đây anh chưa từng có.

   Anh viết thư này chỉ là để thổ lộ một điều rằng chúng ta hãy liên kết lại với nhau. Anh sẽ mang lại 
cho em mọi thứ cần thiết để sống cuộc đời không có lỗi hay trục trặc gì hết. Em đừng lo về firewall 
mà bố mẹ dựng lên vì anh hack rất giỏi, anh sẽ phá được password của họ để họ chấp nhận đám 
cưới của chúng ta.

    Anh mong rằng chưa có ai lọt vào cơ sở dữ liệu của em để đoạn mã của anh có thể liên kết được. 
Nếu không, anh sẽ phá hệ thống của chính mình đến mức không hồi phục được thì thôi.

    Hãy hiểu cho lòng anh và dành cho lá thư này một vị trí ưu ái trong inbox nhé em.

4. TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
Sắp tết, một người bạn đã không liên hệ gì mấy 
năm liền bỗng nhiên PM cho tôi: "Có đó không?"

   "Đây."

   Kết quả, người đó nhắn tiếp: "Dạo này túng quá, 
cho mình mượn ít tiền được không?"

   Tôi đơ ra một lúc, sau đó ngay lập tức nhắn lại: 

"Đây."

   "Cho mình vay 5 triệu đi."

   "Đây."

   "Cậu sao thế?"

   "Đây."

   "Đệt! Trả lời tự động à?!"

   "Đây." …..

.



Cách thành phố Hà Tĩnh hơn 10km về phía nam là thị trấn Cẩm Xuyên cùng khu du lịch 
Thiên Cầm nổi tiếng với biển trời và núi non hung vĩ. Giải đất miền Trung quanh năm nắng 
gió ấy được thiên nhiên ưu ái cho những cảnh sắc say đắm lòng người. Bất kỳ ai đã từng 
đến nơi đây cũng không thể quên được nét đẹp đặc trưng sơn hải giao hòa cũng như vẻ 
mộc mạc của những người dân miền biển chất phác, hồn hậu. Không chỉ mê hoặc lòng 
người bằng bãi biển Thiên Cầm như cánh cung uốn mình đón gió, nơi đây còn được lòng 
du khách với ngọn núi sừng sững nghiêng mình ra biển, vừa hiền hòa vừa hùng vĩ như 
người vệ sỹ canh giữ biển trời quê hương. Ngọn núi này cũng là nơi lưu lại dấu tích hàng 
trăm năm lịch sử của di tích cấp Tỉnh – chùa Cầm Sơn.

Cổng chùa Cầm Sơn Bãi biển Thiên Cầm

Với địa thế “lưng dựa núi, mặt hướng biển”, chùa Cầm Sơn may mắn có được cảnh sắc hùng vĩ 
và tráng lệ ngay chốn sơn thủy hữu tình. Sau quãng đường 405 bậc xây lát đã vòng theo sườn 
núi, người đi chùa có thể thấy được trọn vẹn sắc nước hương trời của địa danh nơi đây cũng như 
vùng biển đảo xa xôi của tổ quốc.



Với lối kiến trúc đơn giản, chùa Cầm Sơn gây ấn tượng với du khách và tăng ni phật tử bằng vẻ 
đẹp Phật giáo giản dị, khiêm nhường. Trong không gian thanh tịnh ấy, bên cạnh tiếng gõ mõ 
tụng kinh, du khách còn được lắng nghe tiếng gió lao xao qua hàng phi lao tạo nên âm thanh 
đặc trưng diệu kỳ mà bao đời vua Hùng phải thốt lên là tiếng “đàn trời”.
Chùa được cha con Hồ Quý Ly xây dựng vào thế kỷ thứ 14, là nơi sơn thủy đắc địa được lòng cả 
bậc vua chúa thời bấy giờ, đây còn là nơi chứng kiến sự sụp đổ của cả một triều đại. Chuyện 
xưa kể lại, vào năm 1407, khi giặc Minh tràn sang, quân nhà Hồ bại trận ở Bạch Hạc, lui về 
Thanh Hóa cố thủ nhưng vẫn không thành, tướng giặc Minh là Trương Phụ đã đuổi theo cha con 
Hồ Quý Ly vào tận núi Thiên Cầm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, đứng trước chốn thiền 
viện đơn sơ chay tịnh, Hồ Quý Ly đã gạt bỏ hết tham vọng quyền lực để được lần cuối quỳ dưới 
chân Tam Bảo mà tụng kinh niệm phật, bài kinh tụng của ông vẫn còn được lưu truyền cho đến 
ngày nay. 
Khi đất trời đã sạch bóng quân thù, chùa Cầm Sơn lại trở về với vẻ thanh tịnh vốn có, là nơi 
hương khói phục vụ đức tin, lòng hướng thiện cho bà con trong vùng cũng như các tăng ni phật 
tử khắp cả nước. Ngôi chùa nhỏ cheo leo bên sườn núi đã bị hư hại nhiều, chỉ còn lại dấu tích 
một thời hương đèn khang trang cúng dường Tam Bảo. Những năm gần đây, dưới sự trụ trì của 
nhà sư Thích Hạnh Nhẫn – Phó Ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo 
huyện Cẩm Xuyên, chùa Cầm Sơn đã được sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm, của các phật tử 
để tu sửa lại, tuy đơn sơ nhưng vẫn là nơi chốn linh thiêng của bà con trong vùng. Chùa Cầm 
Sơn với vẻ đẹp chay tịnh không vướng bụi trần là địa chỉ lui đến của rất nhiều người một lòng 
hướng Phật, tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Vào những ngày lễ tết, ngồi chùa nhỏ này đã đón 
tiếp hơn 3000 lượt người lên thắp hương cũng như thưởng thức khung cảnh nên thơ hùng vĩ của 
sông núi.

 Cũng chính lịch sử ngót ngàn năm cùng sự yêu mến của nhân dân, năm 2005, chùa Cầm Sơn 
đã được cấp Di tích Lịch sử cấp Tỉnh, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của sơn tự này đối 
với nhân dân, với tỉnh nhà. 
Nhân dân ta từ ngàn xưa đã có nét đẹp văn hóa mỗi độ xuân về đều dành thời gian lên chùa 
thắp hương vãn cảnh, tìm chút bình an thanh nhàn giữa guồng quay cuộc sống. Thế mới biết 
cảnh quan ngôi chùa cũng rất quan trọng đối với những người tu hành hay nhang khói, thưởng 
cảnh. Vậy nên người dân nơi đây luôn ủng hộ nguyện vọng cả đời của nhà sư Thích Hạnh Nhẫn, 
mong sao chính quyền cũng như quân sự Hà Tĩnh đồng ý tạo điều kiện cấp dất và giấy phép 
xây dựng lại chùa Cầm Sơn khang trang rộng rãi hơn, để lại cho con cháu mai sau, là niềm tự 
hào Phật đạo của người dân Thiên Cầm, đóng góp cho cảnh sắc du lịch quê hương.

Thùy Linh – Minh Tuyết




