
Infrastructure Companies 

Các công ty cơ sở hạ tầng 

Amazon Web Services: provides a wide range of cloud infrastructure 

services for computing, storage, and databases, among others. 

Amazon Web Services: cung cấp một loạt các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám 

mây cho điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, trong số những dịch vụ khác. 

Microsoft Azure: provides a cloud computing platform that includes 

infrastructure services such as virtual machines, networking, and storage. 

Microsoft Azure: cung cấp nền tảng điện toán đám mây bao gồm các dịch 

vụ cơ sở hạ tầng như máy ảo, mạng và lưu trữ. 

Google Cloud Platform: provides a set of cloud computing services, 

including infrastructure services such as computing, storage, and 

networking. 

Google Cloud Platform: cung cấp một tập hợp các dịch vụ điện toán đám 

mây, bao gồm các dịch vụ cơ sở hạ tầng như điện toán, lưu trữ và kết nối 

mạng. 

Red Hat: provides open source software solutions for cloud infrastructure, 

including server and storage solutions, as well as containerization 

technology. 

Red Hat: cung cấp các giải pháp phần mềm nguồn mở cho cơ sở hạ tầng 

đám mây, bao gồm các giải pháp máy chủ và lưu trữ, cũng như công nghệ 

containerization. 

Application Companies: 

Các công ty ứng dụng: 

Atlassian: provides a suite of software tools for software development, 

project management, and collaboration. 



Atlassian: cung cấp một bộ công cụ phần mềm để phát triển phần mềm, 

quản lý dự án và cộng tác. 

GitHub: provides a web-based platform for version control and 

collaboration on software projects. 

GitHub: cung cấp một nền tảng dựa trên web để kiểm soát phiên bản và 

cộng tác trên các dự án phần mềm. 

Slack: provides a cloud-based collaboration platform for teams to 

communicate and share information. 

Slack: cung cấp nền tảng cộng tác dựa trên đám mây để các nhóm giao 

tiếp và chia sẻ thông tin. 

Twilio: provides a cloud-based platform for developers to build 

communication and messaging applications. 

Twilio: cung cấp một nền tảng dựa trên đám mây cho các nhà phát triển để 

xây dựng các ứng dụng giao tiếp và nhắn tin. 

While the line between infrastructure and application companies can be 

blurry, these examples illustrate some of the differences. 

Mặc dù ranh giới giữa các công ty cơ sở hạ tầng và ứng dụng có thể bị mờ 

nhạt, nhưng những ví dụ này minh họa một số khác biệt. 

Infrastructure companies primarily focus on providing the underlying 

technology and resources that enable applications to run, while application 

companies focus on providing software solutions that are built on top of that 

infrastructure. 

Các công ty cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào việc cung cấp công nghệ 

và tài nguyên cơ bản cho phép các ứng dụng chạy, trong khi các công ty 

ứng dụng tập trung vào việc cung cấp các giải pháp phần mềm được xây 

dựng trên cơ sở hạ tầng đó. 

List more 



Liệt kê thêm 

Sure, here are some additional examples of companies in the developer 

space that could be considered either infrastructure or application 

companies: 

Chắc chắn, đây là một số ví dụ bổ sung về các công ty trong không gian 

dành cho nhà phát triển có thể được coi là công ty cơ sở hạ tầng hoặc ứng 

dụng: 

Infrastructure Companies: 

Các công ty cơ sở hạ tầng: 

DigitalOcean: provides a cloud computing platform that includes 

infrastructure services such as virtual machines, storage, and networking. 

DigitalOcean: cung cấp một nền tảng điện toán đám mây bao gồm các dịch 

vụ cơ sở hạ tầng như máy ảo, lưu trữ và mạng. 

VMware: provides a suite of virtualization and cloud infrastructure software 

solutions for data centers and cloud environments. 

VMware: cung cấp một bộ giải pháp phần mềm cơ sở hạ tầng đám mây và 

ảo hóa cho các trung tâm dữ liệu và môi trường đám mây. 

HashiCorp: provides a suite of open source infrastructure automation and 

management tools, including Terraform and Consul. 

HashiCorp: cung cấp một bộ công cụ quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng 

mã nguồn mở, bao gồm Terraform và Consul. 

Docker: provides containerization technology for developers and IT 

operations teams. 

Docker: cung cấp công nghệ container hóa cho các developer và team vận 

hành CNTT. 

Application Companies: 



Các công ty ứng dụng: 

Zoom: provides a cloud-based video conferencing platform for 

communication and collaboration. 

Zoom: cung cấp nền tảng hội nghị truyền hình dựa trên đám mây để giao 

tiếp và cộng tác. 

Dropbox: provides a cloud-based file storage and sharing platform for 

teams and individuals. 

Dropbox: cung cấp nền tảng lưu trữ và chia sẻ tệp dựa trên đám mây cho 

các nhóm và cá nhân. 

Salesforce: provides a suite of customer relationship management (CRM) 

and enterprise software solutions for sales, marketing, and customer 

service. 

Salesforce: cung cấp một bộ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và các 

giải pháp phần mềm doanh nghiệp cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách 

hàng. 

Trello: provides a web-based platform for project management and team 

collaboration. 

Trello: cung cấp nền tảng dựa trên web để quản lý dự án và cộng tác 

nhóm. 

Again, the distinction between infrastructure and application companies can 

sometimes be subjective and blurry, and companies may offer both 

infrastructure and application solutions. 

Một lần nữa, sự khác biệt giữa các công ty cơ sở hạ tầng và ứng dụng đôi 

khi có thể là chủ quan và mờ nhạt, và các công ty có thể cung cấp cả giải 

pháp cơ sở hạ tầng và ứng dụng. 



However, these examples illustrate some of the differences between 

companies that primarily focus on providing infrastructure services versus 

those that focus on providing application solutions. 

Tuy nhiên, những ví dụ này minh họa một số khác biệt giữa các công ty 

chủ yếu tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng so với những 

công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp ứng dụng. 

Why is twilio an application company? they provide an api? 

Tại sao Twilio là một công ty ứng dụng? Họ cung cấp một API? 

Twilio provides a cloud-based communications platform that allows 

developers to build communication and messaging applications, making it 

an application company. 

Twilio cung cấp một nền tảng truyền thông dựa trên đám mây cho phép 

các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng truyền thông và nhắn tin, biến 

nó thành một công ty ứng dụng. 

While Twilio's core service is an API for sending and receiving text 

messages, phone calls, and other communication channels, it is an 

application-level service that is built on top of underlying infrastructure. 

Mặc dù dịch vụ cốt lõi của Twilio là một API để gửi và nhận tin nhắn văn 

bản, cuộc gọi điện thoại và các kênh liên lạc khác, nhưng nó là một dịch vụ 

cấp ứng dụng được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng cơ bản. 

The Twilio API provides a set of software tools that enable developers to 

build messaging and communication functionality into their own 

applications. 

Twilio API cung cấp một bộ công cụ phần mềm cho phép các nhà phát 

triển xây dựng chức năng nhắn tin và giao tiếp vào các ứng dụng của riêng 

họ. 



This API is designed to be easy to use and integrate into existing software, 

making it accessible to developers who may not have extensive experience 

with communication or telephony technology. 

API này được thiết kế để dễ sử dụng và tích hợp vào phần mềm hiện có, 

giúp các nhà phát triển có thể không có nhiều kinh nghiệm về giao tiếp 

hoặc công nghệ điện thoại có thể truy cập được. 

While the Twilio API relies on underlying infrastructure, such as 

telecommunications networks and data centers, it is primarily a software 

service that enables developers to build and deploy their own applications. 

Trong khi API Twilio dựa vào cơ sở hạ tầng cơ bản, chẳng hạn như mạng 

viễn thông và trung tâm dữ liệu, nó chủ yếu là một dịch vụ phần mềm cho 

phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng của riêng họ. 

In contrast, infrastructure companies such as cloud computing providers 

primarily focus on providing the underlying technology and resources that 

enable applications to run. 

Ngược lại, các công ty cơ sở hạ tầng như nhà cung cấp điện toán đám mây 

chủ yếu tập trung vào việc cung cấp công nghệ và tài nguyên cơ bản cho 

phép các ứng dụng chạy. 


