
Apple tiết lộ phần mềm mới để tạo cảm giác 
mới mẻ cho iPhone và các sản phẩm khác 

Công ty Apple, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, đã mời các nhà công 

nghệ và báo chí khởi động cho hội nghị nhà phát triển hàng năm tại khuôn 

viên Thung lũng Silicon. 

Hơn hai năm sau đại dịch coronavirus, Apple đã tạo ra một cú hích lớn vào 

thứ Hai để trở lại trạng thái bình thường bằng cách mời hàng trăm nhà 

phát triển phần mềm và nhà báo đến khuôn viên của mình để công bố một 

loạt các tính năng phần mềm mới giúp mở rộng iPhone tính thiết thực. 

Trong một bài thuyết trình kéo dài hai giờ, Apple đã tiết lộ một chương trình 

mua ngay trả sau sẽ chia nhỏ giao dịch mua trong vài tháng, giống như các 

chương trình được cung cấp bởi PayPal và các chương trình khác. Họ cũng 

cho biết họ đang mở rộng khả năng sử dụng iPhone để mở khóa cửa vào 

các căn hộ, phòng khách sạn và xe hơi cho thuê. Apple đã giới thiệu một 

phiên bản CarPlay sẽ tiếp quản toàn bộ bảng điều khiển của xe, cung cấp 

thông tin về tốc độ và nhiên liệu cũng như bản đồ và âm nhạc. 

Nói chung, các tính năng mới cho thấy Tim Cook, giám đốc điều hành, vẫn 

đang tìm cách mở rộng tính hữu dụng và tuổi thọ của sản phẩm quan trọng 

nhất của Apple trong khi thu hút thêm doanh số bán hàng thông qua các 

tính năng thúc đẩy công ty tiến sâu hơn vào các ngành lân cận như tài 

chính, bất động sản và ô tô. 

Bob O'Donnell, chủ tịch của TECHnalysis Research, một công ty chuyên 

về nghiên cứu công nghệ cho biết: “Họ là trung tâm điều khiển kỹ thuật số 

và đang mở rộng phạm vi tiếp cận của mình khi ngày càng có nhiều thiết bị 

được số hóa. "Phần lớn điều này sẽ không thay đổi thế giới, nhưng chúng 

là những cải tiến mang lại một chút tươi mới mà mọi người đánh giá cao." 

Các bản cập nhật phần mềm tiếp tục tạm lắng trong một năm dài khi giới 

thiệu một danh mục sản phẩm mới từ một công ty mà người đồng sáng lập 

Steve Jobs đã coi nó đồng nghĩa với những thiết bị mới mang tính cách 

mạng. Lần cuối cùng Apple công bố một danh mục sản phẩm mới, thiết bị 

đeo được, vào năm 2014 khi giới thiệu Apple Watch. Đại dịch đã giúp tăng 

doanh số bán các sản phẩm kế thừa của Apple.  



Sinh viên và nhân viên buộc phải làm việc tại nhà nhận thấy giá trị của việc 

nâng cấp lên phiên bản mới nhất của iPhone, iPad và máy tính Mac. Nhiều 

người đã chuyển sang trò chơi điện tử và đăng ký Apple TV +, giúp tăng 

doanh thu của công ty năm ngoái thêm 33% lên 366 tỷ USD. 

Hôm thứ Hai, Apple đã tìm cách tiếp tục phát triển động lực của máy Mac 

bằng cách cập nhật máy tính phổ biến nhất của mình, MacBook Air. Phiên 

bản mới loại bỏ vỏ hộp hình nêm có tuổi đời hàng thập kỷ để thay thế cho 

một chiếc máy tính xách tay hình chữ nhật, thanh mảnh. Máy tính có vô số 

màu sắc, bao gồm bạc, xám không gian, vàng và xanh đậm. Apple cho biết 

mô hình mới nhỏ hơn 20% so với người tiền nhiệm của nó và nặng 2,7 lb. 

MacBook Air có bộ vi xử lý mới nhất của Apple, M2, mà công ty cho biết đã 

cung cấp hiệu suất tăng lên ngay cả khi nó yêu cầu ít năng lượng pin hơn. 

 

MacBook Air mới tại Apple Park vào thứ Hai. Tín dụng: Jim Wilson / Thời 

báo New York - The New York Times 

Công ty cho biết họ đang mang lại nhiều cá nhân hóa hơn cho iPhone, với 

khả năng tùy chỉnh màn hình khóa với màu sắc, tiện ích và các hoạt động 



trực tiếp. Phần mềm mới sẽ cho phép người dùng iPhone tạo màn hình 

khóa tùy chỉnh cho các mục đích khác nhau - như màn hình làm việc hiển 

thị bản xem trước của lịch hoặc màn hình cá nhân hiển thị dữ liệu hoạt 

động tập thể dục. 

Các tính năng phần mềm mới, một phần của hệ điều hành iOS 16 mới của 

Apple dành cho iPhone, phản ánh những tính năng mà Google đã giới 

thiệu cho hệ thống Android của mình vào năm 2021. Google đã tạo ra 

Material You, một sản phẩm cho phép người dùng thay đổi giao diện màn 

hình khóa của họ bằng cách kéo từ các màu sắc trong hình nền màn hình 

chính của họ. 

Ngoài những cập nhật đó, Apple cho biết họ đang đại tu hệ thống nhắn tin 

của mình, cho phép mọi người gọi lại và chỉnh sửa văn bản sau khi gửi 

chúng. Ngoài ra còn có một khả năng mới để soạn tin nhắn bằng cách 

chuyển đổi linh hoạt giữa nhập văn bản và đọc ghi nhớ bằng giọng nói. 

Những nỗ lực của công ty nhằm thúc đẩy vượt ra ngoài lĩnh vực kinh 

doanh hiện có của mình, mở rộng sang phần mềm mới cho iPad. Nó giới 

thiệu các công cụ mới để cộng tác tại nơi làm việc được gọi là Freeform, 

cho phép các đồng nghiệp động não giữa các thiết bị cùng một lúc. Tính 

năng này, tương tự như các dịch vụ của Microsoft và Google, có khả năng 

làm tăng giá trị của iPad đối với các doanh nghiệp. 

Apple cũng tiết lộ bản cập nhật phần mềm cho đồng hồ thông minh của 

mình, cho phép người chạy theo dõi dáng đi của họ - có khả năng bỏ qua 

công việc với huấn luyện viên - và giúp mọi người theo dõi các giai đoạn 

trong chu kỳ ngủ của họ. 

Buổi giới thiệu là sự kiện lớn đầu tiên mà Apple tổ chức trong khuôn viên 

của mình ở Cupertino kể từ năm 2019. Trong bối cảnh các trường hợp 

nhiễm coronavirus gia tăng ở Vùng Vịnh, công ty đã bố trí màn hình và ghế 

bên ngoài quán cà phê ở trung tâm khuôn viên trị giá 5 tỷ đô la của mình, 

Apple Park. Những người tham dự bao gồm các nhà phát triển, nhà báo và 

nhân viên bán lẻ, một nhóm mà Apple đang mong muốn cải thiện mối quan 

hệ trong bối cảnh tổ chức công đoàn đang gia tăng. 

Mặc dù sự kiện tập trung vào các sản phẩm hiện có, nhưng nó đã đưa ra 

những gợi ý về một sản phẩm thực tế ảo mà công ty hy vọng sẽ là thiết bị 



thay đổi hoạt động kinh doanh tiếp theo của mình. Apple cho biết họ đang 

giúp các ứng dụng sử dụng Siri dễ dàng hơn, tạo một lối tắt giúp nó có thể 

tương tác với các ứng dụng thông qua giọng nói trong các tai nghe trong 

tương lai, một người quen thuộc với dự án cho biết. Nó cũng cho thấy một 

cuộc trình diễn của một trò chơi điện tử Resident Evil mới với loại đồ họa 

phức tạp theo thông lệ trong các trò chơi thực tế ảo. 

Hai người quen thuộc với dự án cho biết chiếc tai nghe này trông giống 

như một cặp kính trượt tuyết, dự kiến sẽ không xuất xưởng cho đến năm 

sau vì những thách thức về năng lượng và hiệu suất của pin. 

Thành công của nó còn lâu mới được đảm bảo. Meta, công ty mẹ của 

Facebook, đã phải vật lộn để mở rộng sức hút của tai nghe thực tế ảo 

Quest ngoài những người chơi trò chơi điện tử ham mê. Năm ngoái, nó đã 

vượt qua doanh số khoảng 10 triệu chiếc, một phần nhỏ trong số 240 triệu 

chiếc iPhone mà các nhà phân tích ước tính Apple đã xuất xưởng. 

Apple đã phải vật lộn để thuyết phục các nhà phát triển chấp nhận tầm 

nhìn của mình về một thế giới thực tế hỗn hợp. Vào năm 2017, nó đã giới 

thiệu ARKit cho phép các nhà phát triển sử dụng máy ảnh và cảm biến 

chuyển động của iPhone để bắt đầu kết hợp thế giới kỹ thuật số và thế giới 

thực. Nhưng khoảng 70% nhà phát triển của Apple cho biết họ không sử 

dụng công cụ này, theo một cuộc khảo sát với hơn 500 nhà phát triển của 

Creative Strategies, một công ty nghiên cứu công nghệ. 

 


