
What's the difference between application layer and 

infrastructure layer 

Sự khác biệt giữa lớp ứng dụng và lớp cơ sở hạ tầng là gì 

The application layer is the topmost layer in a computer network's protocol 

stack, responsible for providing services and interfaces to end-users and 

applications. 

Lớp ứng dụng là lớp trên cùng trong ngăn xếp giao thức của mạng máy 

tính, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ và giao diện cho người dùng 

cuối và ứng dụng. 

It includes protocols such as HTTP, SMTP, and FTP. 

Nó bao gồm các giao thức như HTTP, SMTP và FTP. 

The infrastructure layer is the lower layer in a network's protocol stack, 

responsible for providing the underlying transport and communication 

mechanisms required for data to be transmitted between networked 

devices. 

Lớp cơ sở hạ tầng là lớp dưới trong ngăn xếp giao thức của mạng, chịu 

trách nhiệm cung cấp các cơ chế truyền tải và giao tiếp cơ bản cần thiết để 

dữ liệu được truyền giữa các thiết bị được nối mạng. 

It includes protocols such as TCP/IP, Ethernet, and Wi-Fi. 

Nó bao gồm các giao thức như TCP / IP, Ethernet và Wi-Fi. 

In short, the application layer deals with user-facing aspects of network 

communication, while the infrastructure layer deals with the lower-level 

aspects of networking, such as routing and addressing. 

Nói tóm lại, lớp ứng dụng liên quan đến các khía cạnh đối mặt với người 

dùng của giao tiếp mạng, trong khi lớp cơ sở hạ tầng xử lý các khía cạnh 

cấp thấp hơn của mạng, chẳng hạn như định tuyến và địa chỉ. 



What companies are infrastructure companies? 

Những công ty nào là công ty cơ sở hạ tầng? 

There are many companies that provide infrastructure-related products and 

services. 

Có rất nhiều công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cơ 

sở hạ tầng. 

Here are some examples of infrastructure companies across different 

industries: 

Dưới đây là một số ví dụ về các công ty cơ sở hạ tầng trong các ngành 

khác nhau: 

Technology: Cisco Systems, IBM, Amazon Web Services, Microsoft, 

Google Cloud 

Công nghệ: Cisco Systems, IBM, Amazon Web Services, Microsoft, 

Google Cloud 

Energy: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total 

Năng lượng: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total 

Transportation: Boeing, Airbus, General Motors, Ford, Caterpillar 

Di chuyển: Boeing, Airbus, General Motors, Ford, Caterpillar 

Construction: Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering, Kiewit 

Corporation, Skanska 

Xây dựng: Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering, Kiewit 

Corporation, Skanska 

Utilities: Duke Energy, Southern Company, NextEra Energy, Dominion 

Energy, American Electric Power 



Tiện ích: Duke Energy, Southern Company, NextEra Energy, Dominion 

Energy, American Electric Power 

Telecommunications: Verizon, AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, 

Vodafone 

Viễn thông: Verizon, AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, Vodafone 

These are just a few examples, and there are many other companies that 

could be considered infrastructure companies depending on the definition 

of infrastructure and the industry. 

Đây chỉ là một vài ví dụ, và có nhiều công ty khác có thể được coi là công 

ty cơ sở hạ tầng tùy thuộc vào định nghĩa về cơ sở hạ tầng và ngành công 

nghiệp. 

Why are these companies called "infrastructure companies"? why aren't 

other companies called infrastructure companies 

Tại sao các công ty này được gọi là "công ty cơ sở hạ tầng"? Tại sao các 

công ty khác không được gọi là công ty cơ sở hạ tầng 

Companies that are commonly referred to as "infrastructure companies" 

are those that provide the fundamental systems and services that are 

necessary for the functioning of a society or industry. 

Các công ty thường được gọi là "công ty cơ sở hạ tầng" là những công ty 

cung cấp các hệ thống và dịch vụ cơ bản cần thiết cho hoạt động của một 

xã hội hoặc ngành công nghiệp. 

These companies typically provide products and services related to 

transportation, energy, telecommunications, construction, and other 

essential systems that enable economic activity and daily life. 

Các công ty này thường cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến 

giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, xây dựng và các hệ thống thiết 

yếu khác cho phép hoạt động kinh tế và cuộc sống hàng ngày. 



These companies are considered infrastructure companies because they 

build, operate, and maintain the foundational systems that support the 

economy and society. 

Các công ty này được coi là công ty cơ sở hạ tầng vì họ xây dựng, vận 

hành và duy trì các hệ thống nền tảng hỗ trợ nền kinh tế và xã hội. 

For example, companies that provide energy and power are essential for 

powering homes and businesses, while transportation companies enable 

the movement of people and goods. 

Ví dụ, các công ty cung cấp năng lượng và năng lượng rất cần thiết để 

cung cấp năng lượng cho các ngôi nhà và doanh nghiệp, trong khi các 

công ty vận tải cho phép di chuyển của con người và hàng hóa. 

Telecommunications companies provide the connectivity required for 

communication, while construction companies build and maintain buildings, 

roads, and other physical infrastructure. 

Các công ty viễn thông cung cấp kết nối cần thiết cho thông tin liên lạc, 

trong khi các công ty xây dựng xây dựng và bảo trì các tòa nhà, đường xá 

và cơ sở hạ tầng vật lý khác. 

Other companies that are not traditionally considered infrastructure 

companies are typically not involved in the provision of essential services 

and systems that support the functioning of a society or industry. 

Các công ty khác không được coi là công ty cơ sở hạ tầng theo truyền 

thống thường không tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và hệ thống 

thiết yếu hỗ trợ hoạt động của một xã hội hoặc ngành công nghiệp. 

While these companies may provide important products and services, they 

are not typically viewed as infrastructure companies because they are not 

foundational to the economy and society. 

Mặc dù các công ty này có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quan 

trọng, nhưng họ thường không được coi là công ty cơ sở hạ tầng vì chúng 

không phải là nền tảng cho nền kinh tế và xã hội. 



What defines an essential service 

Điều gì xác định một dịch vụ thiết yếu 

An essential service is a service that is necessary for the well-being of 

society, particularly during a crisis or emergency situation. 

Một dịch vụ thiết yếu là một dịch vụ cần thiết cho sự thịnh vượng của xã 

hội, đặc biệt là trong một cuộc khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp. 

The exact definition of an essential service may vary depending on the 

context and the society in question, but generally, it refers to services that 

are critical for the health, safety, and security of the population. 

Định nghĩa chính xác của một dịch vụ thiết yếu có thể khác nhau tùy thuộc 

vào bối cảnh và xã hội được đề cập, nhưng nói chung, nó đề cập đến các 

dịch vụ quan trọng đối với sức khỏe, sự an toàn và an ninh của người dân. 

Essential services may include healthcare, emergency services, food and 

agriculture, water and wastewater, energy and utilities, transportation, and 

communication services. 

Các dịch vụ thiết yếu có thể bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khẩn 

cấp, thực phẩm và nông nghiệp, nước và nước thải, năng lượng và tiện ích, 

vận chuyển và dịch vụ truyền thông. 

These services are typically considered essential because they are 

necessary for the basic functioning of society, particularly during a crisis or 

emergency situation. 

Các dịch vụ này thường được coi là thiết yếu vì chúng cần thiết cho hoạt 

động cơ bản của xã hội, đặc biệt là trong tình huống khủng hoảng hoặc 

khẩn cấp. 

In some cases, governments may also define essential services based on 

legal or regulatory requirements. 

Trong một số trường hợp, chính phủ cũng có thể xác định các dịch vụ thiết 

yếu dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. 



For example, during the COVID-19 pandemic, many governments around 

the world have defined essential services in order to determine which 

businesses and activities should be allowed to continue operating during 

lockdowns and other restrictions. 

Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, nhiều chính phủ trên thế giới đã xác định 

các dịch vụ thiết yếu để xác định doanh nghiệp và hoạt động nào nên được 

phép tiếp tục hoạt động trong thời gian phong tỏa và các hạn chế khác. 

Is salesforce considered infrastructure? 

Salesforce có được coi là cơ sở hạ tầng không? 

Salesforce is primarily a customer relationship management (CRM) 

software company and is not typically considered an infrastructure 

company. 

Salesforce chủ yếu là một công ty phần mềm quản lý quan hệ khách hàng 

(CRM) và thường không được coi là một công ty cơ sở hạ tầng. 

While Salesforce provides a cloud-based platform for managing customer 

relationships and automating business processes, its products and services 

are focused on the application layer of the network stack, rather than the 

lower-level infrastructure layer. 

Trong khi Salesforce cung cấp một nền tảng dựa trên đám mây để quản lý 

các mối quan hệ với khách hàng và tự động hóa các quy trình kinh doanh, 

các sản phẩm và dịch vụ của nó tập trung vào lớp ứng dụng của ngăn xếp 

mạng, thay vì lớp cơ sở hạ tầng cấp thấp hơn. 

However, Salesforce does provide infrastructure-related services through 

its cloud platform, including data storage and processing, application 

development and hosting, and various integration services. 

Tuy nhiên, Salesforce cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng 

thông qua nền tảng đám mây của mình, bao gồm lưu trữ và xử lý dữ liệu, 

phát triển và lưu trữ ứng dụng cũng như các dịch vụ tích hợp khác nhau. 



These infrastructure services are designed to support the deployment and 

operation of Salesforce applications and other cloud-based services, but 

they are not the primary focus of the company. 

Các dịch vụ cơ sở hạ tầng này được thiết kế để hỗ trợ việc triển khai và 

vận hành các ứng dụng Salesforce và các dịch vụ dựa trên đám mây khác, 

nhưng chúng không phải là trọng tâm chính của công ty. 

Therefore, while Salesforce does provide some infrastructure-related 

services, it is primarily a software and application provider rather than an 

infrastructure provider. 

Do đó, trong khi Salesforce cung cấp một số dịch vụ liên quan đến cơ sở 

hạ tầng, nó chủ yếu là nhà cung cấp phần mềm và ứng dụng hơn là nhà 

cung cấp cơ sở hạ tầng. 

Differentiate some companies in the developer space that are infrastructure 

vs application 

Phân biệt một số công ty trong không gian nhà phát triển là cơ sở hạ tầng 

và ứng dụng 

Here are some examples of companies in the developer space that could 

be considered either infrastructure or application companies: 

Dưới đây là một số ví dụ về các công ty trong không gian nhà phát triển có 

thể được coi là công ty cơ sở hạ tầng hoặc ứng dụng: 


