
Tiện ích nào nổi bật tại Triển lãm công 
nghệ lớn (CES) năm nay? 

CES được biết đến như một nơi mà các công ty có thể trưng bày 

các thiết bị vượt ranh giới. Năm nay, những chiếc loa giống như 

giấy, thú cưng rô-bốt và các công cụ giúp chúng ta kết nối ngay 

cả trong sa mạc đã được trưng bày. 

Đây là Bản tóm tắt Tin tức Công nghệ cho Thứ Sáu, ngày 6 tháng 

Giêng. Triển lãm thương mại công nghiệp CES dự kiến sẽ chào 

đón 100.000 người trong năm nay. Đó là một nửa so với những gì 

nó đã thấy trước COVID, nhưng nó không ngăn cản các công ty lớn 

và nhỏ giới thiệu một số tiện ích mới thú vị và đôi khi hoang dã.  

Trong chương trình hôm nay, Shara Tibken, biên tập viên tin tức 

cho nhóm công nghệ cá nhân của WSJ, tham gia cùng chúng tôi 

từ CES ở Las Vegas để nói về một số điều tuyệt vời nhất mà cô 

ấy đã thấy tại chương trình và những gì họ có thể cho chúng ta 

biết về xu hướng công nghệ đến. Đó là sau những tiêu đề này. 

Chúng tôi báo cáo độc quyền rằng OpenAI, phòng thí nghiệm 

nghiên cứu đằng sau chatbot Chat GPT và trình tạo hình ảnh 

DALL-E đang tìm cách gây quỹ mới. Các nguồn tin cho biết công 

ty khởi nghiệp đang đàm phán để bán cổ phần hiện có trong một 

thỏa thuận có giá trị khoảng 29 tỷ USD. Điều đó sẽ khiến nó trở 

thành một trong những công ty khởi nghiệp có giá trị nhất trên 

giấy tờ, mặc dù tạo ra ít doanh thu và nó sẽ tăng gấp đôi giá trị 

của OpenAI vào năm 2021. 

Cùng với các sản phẩm miễn phí đã thu hút sự chú ý của công 

chúng và lan truyền, phòng thí nghiệm bán phần mềm AI cho các 

nhà phát triển, mặc dù một số nhà đầu tư nghi ngờ rằng nó có thể 

tạo ra doanh thu có ý nghĩa. 
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Các nguồn tin cho biết chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về 

khoản đầu tư mới và các điều khoản có thể thay đổi. OpenAI đã 

không trả lời yêu cầu bình luận. 

Thêm tin tức từ FTX. Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử đã 

khiến Silver Gate Capital, một ngân hàng phục vụ cho các công ty 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử, phải rút hơn 8 tỷ đô la. 

Silver Gate buộc phải bán tài sản để bù đắp cho việc rút tiền. Nó 

đã thanh lý khoản nợ với khoản lỗ 718 triệu đô la, nhiều hơn tổng 

lợi nhuận của ngân hàng kể từ năm 2013. Silver Gate đã sa thải 

khoảng 200 nhân viên, tương đương 40% nhân viên và cho biết 

sẽ cắt giảm hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả kế hoạch 

tạm dừng để tung ra loại tiền kỹ thuật số của riêng mình. Ngân 

hàng cho biết họ vẫn cam kết với tiền điện tử và có rất nhiều tiền. 

Nó cho biết họ có nhiều tiền mặt hơn số tiền gửi còn lại. 

Việc giao xe điện do Trung Quốc sản xuất của Tesla đã giảm 

mạnh trong tháng 12, khiến công ty phải gia hạn chiết khấu để 

tăng doanh số bán hàng. Số lượng xe Model 3 và Model Y được 

giao đã giảm 20% so với một năm trước và chỉ bằng hơn một 

nửa so với tháng 11. Nhìn chung, các nhà sản xuất và đại lý ô tô 

Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán lẻ trong 

tháng cuối năm do nhu cầu suy yếu do sự bùng phát COVID-19 

chưa từng có trên toàn quốc. Một bản cập nhật về việc sa thải tại 

Amazon. Hơn 18.000 công nhân dự kiến sẽ bị ảnh hưởng. Đó là 

đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất tại một công ty công nghệ lớn 

trong năm qua. Việc cắt giảm tập trung vào các cấp công ty của 

Amazon, trong các lĩnh vực bao gồm kinh doanh thiết bị, tuyển 

dụng và hoạt động bán lẻ. 

Công ty đã bắt đầu thực hiện hàng ngàn lần cắt giảm vào năm 

ngoái. 



Peloton đã đồng ý trả khoản phạt dân sự hơn 19 triệu đô la, về 

cách họ xử lý việc thu hồi máy chạy bộ vào năm ngoái. Ủy ban 

An toàn Sản phẩm Tiêu dùng cáo buộc Peloton đã không báo cáo 

ngay lập tức một khiếm khuyết khiến người, vật nuôi và đồ vật bị 

kéo xuống phía sau máy chạy bộ, dẫn đến thương tích và cái 

chết của ít nhất một đứa trẻ. Thỏa thuận cũng giải quyết các 

khoản phí máy chạy bộ phân phối Peloton đã bị thu hồi. Khoản 

thanh toán không phải là không thừa nhận tội lỗi cho công ty. Và 

chúng ta sẽ có nhiều hơn về những điều tốt nhất của CES sắp 

tới, nhưng trước tiên, một điều gì đó khiến bạn phải nhướng mày. 

L'Oréal đã hợp tác với một công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc để 

tạo ra một thiết bị định hình lông mày bằng công nghệ máy in cực 

nhỏ. Guive Balooch, phó chủ tịch toàn cầu của L'Oréal, đã nói 

chuyện với phóng viên công nghệ cá nhân của chúng tôi, Dalvin 

Brown, người đã bắt đầu bằng cách hỏi anh ấy cách thức hoạt 

động của nó. 

Hướng dẫn Balooch: Những gì chúng tôi đã làm là tạo một ứng 

dụng. Nó đang phân tích hình dạng khuôn mặt của tôi bằng thực 

tế tăng cường để có thể hiểu được độ lõm trên khuôn mặt và 

phát hiện lông mày của tôi. Vì vậy, nó sẽ phát hiện ra lông mày 

của tôi, và sau đó nó sẽ cho tôi thấy các hình dạng khác nhau mà 

tôi có thể có. Vì vậy, bạn thấy ở đây, nếu tôi muốn làm cho nó 

sáng hơn hoặc dày hơn, tôi có thể nhấp vào điều chỉnh, tất cả 

những gì bạn đang thấy trong thời gian thực với AR và chúng tôi 

sẽ đề xuất các hình dạng dựa trên công việc đánh máy mà chúng 

tôi đã thực hiện với những người từ sắc tộc khác nhau từ người 

Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Phi, người La tinh, mà chúng tôi đã thực 

hiện để hiểu cách hình dạng khuôn mặt có thể dẫn đến sự biến 

đổi lông mày bên phải.  



Khi tôi quyết định cái nào tôi thích, bản thân thiết bị có cảm biến 

áp suất và cảm biến quang học sẽ tự động phát hiện lông trên 

mặt, trên lông mày của tôi, và cũng sẽ hiểu tôi vuốt nó nhanh như 

thế nào. Vì vậy, tất cả những gì tôi sẽ làm là di chuyển nó qua 

lông mày của mình và nó sẽ tự động in hàng trăm cấu trúc giống 

như sợi tóc theo hình dạng mà tôi đã có trong AR. 

Vậy tất cả những gì đã phải kết hợp với nhau để thiết bị này tồn tại? Tại 

sao bây giờ? 

Có rất nhiều công nghệ được nhúng vào trong cái này và nếu 

chúng ta không có một thuật toán trong đó bao gồm một bộ dữ 

liệu về nhiều nền tảng văn hóa và dân tộc khác nhau, và nó sẽ 

không phải là nó nếu nó không đẹp và tiện dụng. Vì vậy, cả ba 

trong số đó phải kết hợp với nhau, điều này khiến chúng tôi... Vào 

thời điểm nó ra mắt, tức là vào năm tới, khoảng ba năm để hoàn 

thiện, hai đến ba năm để hoàn thiện. Nhưng rất nhiều trong số 

những công nghệ này đã được nghiên cứu từ 5 đến 10 năm như 

những công nghệ riêng biệt. Vì vậy, mặc dù là hai, ba năm, 

nhưng đó cũng là nhiều thập kỷ làm việc trên từng bộ phận khác 

nhau kết hợp lại với nhau. 

Sắp ra mắt, màn hình luôn gập, điện thoại luôn có thể truy cập 

được và người bạn tốt nhất của con người ở dạng người máy. 

Chúng ta sẽ thảo luận về những điều hay nhất của CES năm nay 

sau giờ nghỉ. Sàn triển lãm tại CES đã khai mạc vào ngày hôm 

qua và như chúng tôi đã nói với bạn cả tuần, triển lãm công nghệ 

năm nay đã được định hình bởi đại dịch, chính trị toàn cầu và tất 

nhiên là những nhu cầu khác nhau mà chúng ta có đối với các 

tiện ích và thiết bị của mình ngày nay. Bây giờ chúng tôi trình bày 

một số điều tuyệt vời nhất đã thấy cho đến nay ở Las Vegas và 

một số xu hướng đang nổi lên từ chương trình năm nay. 



Samsung Display có một loạt các bản trình diễn riêng thú vị về 

những máy tính bảng và điện thoại này có thể gập theo các 

hướng khác nhau, vì vậy chúng có thể gập 360 độ hoặc bạn có 

thể gập chiếc máy tính bảng khổng lồ này nhưng sau đó trượt 

mép của nó ra để làm cho nó thậm chí còn lớn hơn viên thuốc. 

Màn hình linh hoạt và LG đã trình diễn công nghệ âm thanh này 

mà về cơ bản nó là những mảnh giấy, trung thực là chúng trông 

như thế nào, mà chúng đặt xung quanh nội thất của ô tô. Bạn 

không nhìn thấy chúng, nhưng chúng thay thế những chiếc loa 

mà bạn thường có trong ô tô, và bạn có thể đặt chúng ở tựa đầu, 

bạn có thể đặt chúng ở màn hình phía trước. Ý tưởng về cơ bản 

là nó gửi sóng âm thanh dội lại từ tờ giấy này. Vì vậy, thay vì có 

những chiếc loa làm tăng thêm chi phí và tăng thêm trọng lượng 

cho những thứ như xe điện, bạn sẽ có những chiếc loa này xung 

quanh xe, vì vậy nó sẽ làm cho chiếc xe nhẹ hơn một chút. Trong 

sơ đồ tổng thể của một chiếc xe điện, tôi không biết điều đó thực 

sự quan trọng đến mức nào, nhưng thật tuyệt khi thấy những thứ 

mà các công ty đang thực sự cố gắng nghĩ ra cách để cải thiện 

công nghệ mà chúng ta có. 

Wowee là công ty đồ chơi rô-bốt dành cho trẻ em mãi mãi là gã 

khổng lồ này, và họ đã tạo ra chú chó cưng này có hàng triệu 

cách để tùy chỉnh nó. Khi bạn thiết lập nó, nó hoàn toàn ngẫu 

nhiên. Bạn không biết mắt nó sẽ có màu gì và nó sẽ hành động 

như thế nào. Tiếng sủa của nó có thể cao, hoặc có thể thấp, nó 

có thể là một con chó lười biếng, nó có thể là một con chó thực 

sự năng động, và nó chỉ có 80 đô la, và nó sẽ được bán vào mùa 

thu này. Và những thứ như vậy, tôi cảm thấy, là thứ mà chúng ta 

có thể thấy rất nhiều người mua cho con cái của họ trong những 

ngày lễ. Và đó chỉ là một trong những điều tại CES mà bạn thích. 



Có một tin mà tôi thấy khá quan trọng. Qualcomm là nhà sản xuất 

chip khổng lồ này, vì vậy về cơ bản, chip của họ có trong tất cả 

các điện thoại Android mà chúng tôi mua ở Mỹ và trên toàn cầu. 

Và nó đã hình thành quan hệ đối tác với Iridium, một công ty vệ 

tinh, để đưa tin nhắn vệ tinh đến điện thoại Android. Vì vậy, đây là 

thứ đã có trong iPhone. Vì vậy, nếu bạn bị mắc kẹt và không có 

dịch vụ di động, bạn có thể kết nối với các dịch vụ khẩn cấp và 

điều này đã được sử dụng để cứu sống mọi người. Với 

Qualcomm và Iridium, những gì họ dự định làm là hợp tác với 

Garmin để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp, nhưng sau đó họ cũng 

sẽ cho phép bạn nhắn tin cho bất kỳ ai bạn muốn thông qua đó. 

Vì vậy, nó sẽ tùy thuộc vào công ty nhắn tin, nhà sản xuất thiết bị 

cầm tay, nhà mạng, để quyết định nó trông như thế nào và giá 

bao nhiêu, và điều gì sẽ xảy ra với người tiêu dùng. Nhưng điều 

đó sẽ xuất hiện trên các thiết bị vào nửa cuối năm nay và đó là 

điều có thật và là điều mà mọi người có thể sớm sử dụng. 

Điều đó có nghĩa là những gì tôi đang liên lạc qua vệ tinh, ngay 

cả khi tôi không có kết nối 5G, tôi vẫn có thể nhắn tin cho bạn bè. 

Nếu bạn đang đi bộ đường dài ở phía bắc California, nơi không 

có dịch vụ di động ở nhiều nơi, bạn có thể nhắn tin cho bạn mình 

để nói: "Này, tôi sắp trễ bữa trưa rồi." Bạn phải có một cái nhìn rõ 

ràng về bầu trời. Iridium nói rằng nó hoạt động trong mưa, tuyết, 

sương mù, mọi thứ, vì vậy bạn không cần phải đợi ngày duy nhất 

bầu trời trong xanh, nhưng về cơ bản, bạn sẽ có thể nhắn tin cho 

một người bạn và họ có thể nhắn tin lại cho bạn. 

Luôn có những thứ giống nhau về những chiếc TV hào nhoáng 

mới, những thứ kỳ lạ mới trong máy tính. Một xu hướng mà 

chúng tôi thực sự quan tâm trong năm nay mà chúng tôi đang 

xem xét là khả năng tiếp cận. 



Vì vậy, đây là những sản phẩm được tạo ra cho những người có 

vấn đề về thị giác, thính giác hoặc các vấn đề về di chuyển và 

một số nội dung được trình chiếu thực sự rất thú vị. Có chiếc kính 

chú thích trực tiếp khi ai đó đang nói chuyện, có chiếc xe lăn có 

thể leo cầu thang. Vì vậy, có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây 

không chỉ là tiện ích điên rồ, mà là những thứ mà các công ty 

đang thực sự cố gắng tạo ra để cải thiện cuộc sống của mọi 

người. Và điều đó luôn luôn thực sự thú vị để xem. 

Năm nay họ đang mong đợi khoảng một nửa số lượng bình 

thường, vì vậy khoảng 100.000 người ở Las Vegas. Nhưng tôi 

cảm thấy như chúng ta không thấy nhiều sản phẩm hoàn toàn có 

sẵn mà chúng ta đã thấy trong quá khứ. Có robot ở đây, nhưng 

thường thì có nhiều hơn thế. Vâng, chắc chắn là có những chiếc 

ô tô bay ở đây, có một số thứ tương lai này, nhưng như đồng 

nghiệp của tôi Dalvin Brown đã báo cáo, rất nhiều công ty mới 

thành lập, họ gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn để sản 

xuất phần cứng. Với lạm phát, và mọi thứ đang diễn ra trong nền 

kinh tế, mọi người có thể thận trọng hơn một chút với những gì 

họ đang thể hiện, và không nhất thiết phải làm nhiều như vậy tại 

buổi trình diễn, hoặc tiết lộ nhiều như họ thường làm. Vì vậy, sẽ 

rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra trong những tuần tới, nếu có 

bất kỳ cập nhật hoặc thông tin chi tiết nào mà chúng tôi nhận 

được khi nhìn lại CES. 


