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Wi-Fi khi ra ngoài
Dưới đây là một số lời khuyên tuyệt vời để kết nối với Wi-Fi khi quý vị ra khỏi nhà. 

Wi-Fi tại nhà và Wi-Fi công cộng
Mạng Wi-Fi tại nhà của quý vị chỉ sử dụng được ở 
trong và xung quanh nhà quý vị. Ví dụ, nếu đi mua 
hàng ở gần nhà, quý vị sẽ không thể kết nối với Wi-Fi 
tại nhà.

• Rất may là Wi-Fi công cộng miễn phí thường có tại 
các trung tâm mua sắm, thư viện, quán cà phê và 
tòa nhà của chính phủ.

• Quý vị tìm các biển hiệu ghi Free Wi-Fi (Wi-Fi miễn 
phí) hoặc Public Wi-Fi Hotspot (Điểm phát sóng 
Wi-Fi công cộng).

• Hầu hết Wi-Fi công cộng không nhanh lắm, nhưng đủ để xem các trang mạng và bản đồ, 
nhưng không xem được video.

Vì sao tôi muốn dùng Wi-Fi khi ra 
ngoài?
Có một vài lý do vì sao quý vị muốn sử dụng Wi-Fi 
công cộng. 

• Nếu sử dụng điện thoại di động khi ra ngoài, quý 
vị sẽ dùng hết dung lượng di động đắt tiền của 
mình. Tuy nhiên, nếu kết nối với Wi-Fi miễn phí khi 
đi mua sắm, quý vị có thể tiết kiệm dung lượng di 
động và tiết kiệm tiền.

• Hoặc, nếu quán cà phê yêu thích của quý vị có Wi-Fi miễn phí, quý vị có thể mang theo 
máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của mình để đọc tin tức hoặc một số trang mạng 
yêu thích trong khi thưởng thức một ly cà phê.

• Tuy nhiên, quý vị nhớ thận trọng khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Xem các lời khuyên trong 
mục Tôi có thể giữ an toàn như thế nào? bên dưới để giữ an toàn khi ở trên trực tuyến.

Hầu hết các thư viện, quán cà phê 
và tòa nhà của chính phủ đều có 

Wi-Fi công cộng miễn phí

Kết nối với Wi-Fi miễn phí khi đi 
mua sắm để tiết kiệm dung lượng 

di động của quý vị
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Wi-Fi khi ra ngoài
Tôi có thể kết nối với Wi-Fi công cộng 
như thế nào?
Kết nối với mạng Wi-Fi công cộng tương tự như kết nối với 
mạng Wi-Fi tại nhà của quý vị.

1.  Tìm biển hiệu ghi là Free Wi-Fi (Wi-Fi miễn phí) hoặc 
Free Hot-Spot (Điểm Phát sóng miễn phí) - chúng 
thường được in trên biển quảng cáo lớn tại các trung 
tâm mua sắm. 

2.  Nếu quý vị không chắc chắn, hãy hỏi tại quầy hoặc bàn 
trợ giúp.

3.  Nhiều nơi có thẻ How to Connect (Hướng dẫn Kết nối). 
Nó được đặt ở quầy hoặc trên bàn trong quán cà phê.

4.  Thẻ này hướng dẫn từng bước để kết nối. Nếu thẻ bị 
thất lạc hoặc hướng dẫn không rõ ràng, hãy hỏi tại 
quầy.

5.  Khi có hướng dẫn, quý vị hãy mở Wi-Fi Settings (Cài đặt 
Wi-Fi) trên thiết bị của mình.

6.  Tìm tên mạng Wi-Fi của địa điểm đó và nhấn vào đó.

7. Nhập mật khẩu nếu có yêu cầu. 

8.  Nhiều địa điểm có trang mạng cung cấp thông tin về 
địa điểm đó hoặc quy tắc sử dụng kết nối mạng. Trang 
mạng này chỉ xuất hiện khi quý vị kết nối với mạng của 
địa điểm đó.

9.  Kiểm tra các điều khoản và điều kiện. Chúng có thể 
thông báo rằng quý vị đang cho phép nhận quảng cáo.

10.  Đôi khi những trang này sẽ yêu cầu mật khẩu. Hãy nhập 
mật khấu nếu được yêu cầu và nhấn nút Connect (Kết 
nối) của trang đó.

Tìm biển hiệu Free Wi-Fi 
hoặc Free Hot-Spot ở các 

khu vực công cộng

Hãy nhớ rằng Wi-Fi công 
cộng miễn phí không an 

toàn như Wi-Fi tại nhà của 
quý vị 
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Tôi có thể giữ an toàn khi sử dụng Wi-
Fi công cộng như thế nào?
Điều quan trọng khi sử dụng Wi-Fi công cộng là phải thận 
trọng. Dưới đây là một số lời khuyên.

• Mạng Wi-Fi công cộng thường kém an toàn hơn mạng Wi-
Fi tại nhà riêng của quý vị.

• Có một số mạng an toàn hơn những mạng khác. Có hai
loại mạng Wi-Fi công cộng chính.

• Mạng Wi-Fi mở không sử dụng mật khẩu. Chúng thường
được cung cấp ở các trung tâm mua sắm và trạm giao
thông.

• Mạng Wi-Fi bán mở yêu cầu mật khẩu khi quý vị chọn
chúng lần đầu tiên. Những mạng này yêu cầu quý vị
nhập mật khẩu ngay, chứ không chờ đến khi quý vị vào
một trang mạng. Những mạng này thường có ở những
địa điểm nhỏ, ví dụ như quán cà phê và thư viện.

• Mạng Wi-Fi bán mở an toàn hơn mạng Wi-Fi mở. Tuy
nhiên, cả hai đều không an toàn như mạng Wi-Fi tại nhà
của quý vị.

• Các mạng bán mở và mở an toàn cho quý vị khi vào các
trang mạng thông thường, nghe radio trên internet, đọc
tin tức, tìm kiếm công thức nấu ăn, v.v.

• Cả mạng bán mở và mở đều không an toàn nếu quý vị
đăng nhập vào bất cứ tài khoản cá nhân nào trên internet - đặc biệt là tài khoản ngân 
hàng của quý vị.

• Quý vị không bao giờ được nhập bất cứ thông tin thẻ tín dụng nào của mình khi sử dụng
mạng công cộng. Quý vị cũng không bao giờ được điền vào bất cứ biểu mẫu nào yêu cầu
cung cấp thông tin cá nhân.

• Hãy ưu tiên sử dụng các trang mạng hiển thị https: // trên thanh địa chỉ và có ổ khóa bên
cạnh. Các trang mạng đó có bảo mật cao hơn.

• Nếu quý vị cảm thấy có điều gì đó bất thường, hãy tắt Wi-Fi trên thiết bị của quý vị, hoặc
tắt hoàn toàn thiết bị.

Wi-Fi khi ra ngoài

Những việc an toàn và 
không an toàn khi dùng 

Wi-Fi công cộng

AN TOÀN

KHÔNG AN TOÀN

• Xem thời tiết
• Đọc tin tức

• Nghe radio trên internet
• Xem TV

• Xem công thức nấu ăn

• Truy cập tài khoản ngân
hàng

• Thanh toán hóa đơn trực
tuyến

• Nhập ba chữ số trên mặt sau
của thẻ tín dụng

• Vào một trang dịch vụ của
chính phủ

• Điền biểu mẫu có yêu cầu
thông tin cá nhân


