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Ứng dụng là gì? 
Điện thoại của quý vị có rất nhiều ứng dụng. Chúng là gì? Quý vị có thể làm gì với chúng? 

Ứng dụng là gì? 
Ứng dụng là các chương trình máy tính nhỏ dành cho điện thoại thông 
minh hoặc máy tính bảng của quý vị, giúp quý vị hoàn thành công việc. 
Hầu hết các ứng dụng đều dễ sử dụng. 
• Ứng dụng được thiết kế để chạy tốt trên màn hình nhỏ của thiết bị 

của quý vị. 

• Ứng dụng xuất hiện dưới dạng biểu tượng trên màn hình thiết bị của 
quý vị. 

• Một ứng dụng có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, hoặc một số 
lượng nhỏ các nhiệm vụ liên quan. Ví dụ: một ứng dụng thời tiết sẽ 
cho quý vị biết về dự báo thời tiết. 

• Có hàng triệu ứng dụng, tất cả được thiết kế để làm những việc khác 
nhau. 

• Nhiều ứng dụng sử dụng dữ liệu từ internet, nhưng một số thì không. 

Tôi có thể làm được gì với ứng dụng? 
Ứng dụng cho phép quý vị thực hiện nhiều công việc khác nhau 
trên thiết bị của mình. Với hàng triệu ứng dụng có sẵn cho quý vị 
tải xuống, gần như mọi công việc đều có ứng dụng để sử dụng. 

• Ứng dụng ABC iView có thể cho quý vị giải trí với các 
chương trình Truyền hình mà quý vị đã bỏ lỡ. 

• Google Maps và Opal Travel có thể giúp quý vị đi lại và du lịch. 

• Express Plus Medicare và Express Plus Centrelink có thể 
giúp quý vị quản lý các dịch vụ chính phủ của quý vị. 

• Ứng dụng từ các cửa hàng bán lẻ có thể giúp quý vị mua 
hàng trực tuyến, hay chỉ là xem có những hàng gì tại siêu thị 
của quý vị. 

• Ứng dụng Facebook, SMS và email có thể giúp quý vị luôn kết nối và gặp gỡ những người mới.

Ứng dụng xuất hiện 
dưới dạng biểu tượng 
trên màn hình thiết bị 
di động hoặc máy tính 

bảng của quý vị

Các ứng dụng khác nhau sẽ 
thực hiện các công việc khác 
nhau trên thiết bị của quý vị 

beconnected.esafety.gov.au



2

Ứng dụng là gì?

• Ứng dụng Lịch và Đồng hồ có thể giúp quý vị sắp xếp các hoạt động. 

• Và có hàng nghìn ứng dụng trò chơi để giải trí hàng ngày. 

Tôi có thể tải ứng dụng ở đâu? 
Thật dễ dàng tìm kiếm và tải xuống thiết bị của quý vị các 
ứng dụng mới từ Apple App Store và Google Play, tùy 
thuộc quý vị sử dụng thiết bị gì. 

• Nếu quý vị có iPhone hoặc iPad, nơi duy nhất quý vị có 
thể tải ứng dụng là trong App Store. 

• Nếu quý vị có điện thoại hoặc máy tính bảng Android, 
nơi duy nhất quý vị nên tải ứng dụng là Google Play. 

• Trong cả hai cửa hàng này, quý vị có thể tìm kiếm ứng dụng theo tên, loại hoặc bởi công ty 
hoặc tổ chức tạo ra chúng. 

• Hầu hết các ứng dụng đều miễn phí. Nhiều ứng dụng trong số này được tài trợ bởi các quảng 
cáo bên trong ứng dụng. 

• Các ứng dụng từ App Store và Google Play hầu như luôn an toàn để sử dụng. 

• Các ứng dụng dành cho điện thoại Android từ nơi khác có thể không an toàn và không nên sử 
dụng. 

‘Các ứng dụng từ App Store và Google Play 
hầu như luôn an toàn để sử dụng. Các ứng 
dụng dành cho điện thoại Android từ nơi 
khác có thể không an toàn …’

Tải xuống các ứng dụng mới từ Apple 
App Store hoặc Google Playy
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Ứng dụng là gì?

Tôi có thể làm thế nào để an toàn khi sử dụng các ứng dụng? 
Các ứng dụng thú vị và hữu ích, nhưng quan trọng là phải 
cẩn thận đảm bảo rằng chúng cũng an toàn và thông tin cá 
nhân và thiết bị của quý vị được bảo vệ. 

• Một lần nữa, chỉ sử dụng các ứng dụng từ App Store (đối 
với các thiết bị Apple) hay Google Play (đối với các thiết 
bị Android). 

• Đối với các dịch vụ ngân hàng và chính phủ, chỉ sử dụng 
các ứng dụng chính thức do cơ quan chính phủ hoặc 
ngân hàng phát hành. 

• Hãy nhớ rằng, quý vị có thể tìm kiếm các ứng dụng chính 
thức bằng cách tìm kiếm tên của cơ quan hoặc ngân 
hàng đó trong App Store hoặc Google Play. 

• Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhập các chi tiết cá nhân vào một ứng dụng. Ứng dụng hoặc dịch vụ 
đó có cần nó không? 

• Nếu ứng dụng yêu cầu quý vị cho phép làm điều gì đó kỳ lạ, như gọi điện thoại, thì quý vị đừng 
cho phép nó làm như vậy. 

• Chú ý đến tin tức thường xuyên, nó sẽ thường báo cáo về các vi phạm an ninh tại các công ty 
trực tuyến. 

• Không bao giờ sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí để nhập thông tin cá nhân hoặc mật khẩu 
vào một ứng dụng. 

‘Không bao giờ sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí 
để nhập thông tin cá nhân hoặc mật khẩu vào một 
ứng dụng.’ 

Tìm các ứng dụng chính thức 
khi sử dụng các dịch vụ của 

chính phủ và ngân hàng

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Ứng dụng là gì?
	Ứng dụng là gì?
	Tôi có thể làm được gì với ứng dụng?
	Tôi có thể tải ứng dụng ở đâu?
	Tôi có thể làm thế nào để an toàn khi sử dụng các ứng dụng?




