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Mạng tại nhà so với mạng di động
Hiểu được sự khác nhau giữa mạng internet di động và tại nhà sẽ có thể giúp quý vị tiết 
kiệm tiền.

Mạng tại nhà khác mạng di động như thế nào?
Hầu hết mọi người đều có hai mạng internet riêng biệt: 

• Mạng internet tại nhà, để tất cả mọi người ở nhà dùng 
chung.

• Mạng internet di động, chỉ dành cho điện thoại di động 
của quý vị khi ra ngoài.

Mạng internet tại nhà và di động của quý vị được kết nối 
qua các cách khác nhau. 

• Mạng internet tại nhà của quý vị kết nối qua bộ định 
tuyến tại nhà và tất cả các thiết bị trong nhà đều truy cập 
được.

• Mạng internet di động kết nối với điện thoại của quý vị qua một cột phát sóng điện thoại di 
động ở gần. Chỉ điện thoại di động của quý vị mới có thể dùng được mạng internet di động 
của quý vị. 

• Quý vị sẽ có dung lượng riêng cho mạng internet di động và internet tại nhà. Ngay cả khi 
nhà cung cấp dịch vụ internet gộp mạng internet tại nhà và di động vào chung một hóa 
đơn thì dung lượng của từng mạng vẫn được tính riêng.

Gói cước của quý vị cho phép dung lượng bao nhiêu?
Gói cước di động thường có dung lượng thấp hơn nhiều so với gói internet tại nhà. Mỗi nhà 
cung cấp tính cước khác nhau một chút, dưới đây là ước tính dung lượng quý vị có được so với 
số tiền bỏ ra. 

Dung lượng internet tại nhà

• $50 mỗi tháng: 500GB

• $100 mỗi tháng: không giới hạn

Dung lượng internet di động

• $50 mỗi tháng: 10–15GB

• $100 mỗi tháng: 40-100GB

Mạng internet tại nhà và di 
động được kết nối qua các cách 

khác nhau.

Gói internet di động cung cấp ít 
dữ liệu hơn so với gói internet 

tại nhà
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Mạng tại nhà so với mạng di động

Thiết bị của tôi sử dụng loại mạng nào?
Hai loại mạng - internet tại nhà và di động – đều có thể sử dụng với các thiết bị khác 
nhau. 

Dưới đây là danh sách các thiết bị phổ biến sử dụng từng 
loại mạng.

Mạng internet tại nhà

Thông thường các thiết bị để ở nhà sử dụng internet tại nhà, 
bao gồm:

• Máy tính để bàn

• Máy tính xách tay 

• Tivi thông minh

• Máy tính bảng

• Loa không dây

• Camera an ninh

Mạng di động

Các thiết bị thường mang theo ra ngoài sẽ sử dụng mạng di động, bao gồm:

• Điện thoại di động (hoặc điện thoại thông minh)

• Một số máy tính xách tay

• Một số máy tính bảng

• Một số đồng hồ thông minh 

• Một số dụng cụ cảnh báo sức khỏe

Nhiều thiết bị phổ biến có 
thể kết nối với Wi-Fi

‘Thông thường các thiết bị để ở nhà 
sử dụng internet tại nhà. ’
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Mạng tại nhà so với mạng di động
Dữ liệu tại nhà và di động

Tuy nhiên, một số thiết bị có thể sử dụng cả mạng di động và 
internet ở nhà. Các thiết bị này có thể được cài đặt để tự động 
chuyển sang mạng nào mạnh nhất, giúp cho quý vị có thể kết 
nối với internet ở mọi nơi. Các thiết bị này bao gồm:

• Điện thoại di động (hoặc điện thoại thông minh)

• Một số máy tính xách tay

• Một số máy tính bảng

Sử dụng Wi-Fi để tiết kiệm dung lượng 
mạng di động
Một trong những cách tốt để tiết kiệm tiền dữ liệu di động là cài đặt điện thoại của quý vị sao 
cho nó có thể kết nối với Wi-Fi tại nhà khi quý vị ở nhà. Dữ liệu di động đắt hơn rất nhiều so 
với dữ liệu tại nhà, và sử dụng Wi-Fi tại nhà giúp quý vị để dành dữ liệu di động khi đi ra ngoài. 

Một vài bước cơ bản giúp quý vị cài đặt điện thoại di động để sử dụng Wi-Fi tại nhà:

• Bật Wi-Fi trong phần settings (cài đặt) trên điện 
thoại của quý vị.

• Tìm tên mạng Wi-Fi của quý vị trong danh sách 
các mạng và chọn nó. Khi làm lần đầu, quý vị 
sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu. Mật khẩu này 
thường nằm ở dưới thiết bị định tuyến hoặc 
trong một thẻ đặc biệt do nhà cung cấp dịch vụ 
internet tại nhà cung cấp cho quý vị.

• Sau đó, mỗi khi quý vị ở nhà, điện thoại sẽ tự 
động kết nối với Wi-Fi. Kết nối điện thoại di động của quý vị 

với Wi-Fi khi ở nhà giúp tiết kiệm chi 
phí của gói di động

Hầu hết các thiết bị di động 
đều có thể sử dụng mạng di 

động và Wi-Fi


