
bùng nổ cÔng nghệ thÔng tin 

ở trung Quốc
riêng năm 2005, có hAi Số 

Đặc biệt Về cách mạng cÔng 
nghệ ở trung Quốc ở hAi tạP 

chí rất Phổ biến trong giới 
chuyên mÔn cntt thế giới: tờ 
communicAtionS oF thE Acm 

Số 48 (tháng 4, 2005), Và tờ iEEE 
SPEctrum Số 6 (tháng 6, 2005). có 
lẽ cần nhấn mạnh rằng Acm Và 

iEEE là hAi tổ chức trung tâm 
cỦA chuyên ngành KhoA học 

máy tính thế giới. Khoảng một 
nửA Số thÔng tin trong bài Viết 

này Được tóm lược từ hAi Số 
chuyên Đề này.

Sự Phát triển Vũ bão cỦA cÔng nghệ 

Sau khi mua một nhánh của thomson, công ty trung Quốc tcl trở thành 
công ty sản xuấttV lớn nhất thế giới. Việc mua lại các công ty sản xuất công 
nghệ cao của nước ngoài đã trở thành chuyện bình thường ở trung Quốc. 
tháng 12 năm 2004, công ty levono của trung Quốc mua lại đơn vị ibm’s Pc 
với giá 1.75 tỉ uSD.

Dự án cn2 100 triệu uSD nhằm cải tổ toàn bộ cơ sở hạ tầng internet của 
trung Quốc đang được thực hiện, với sự tham gia của 4 chàng khổng lồ về 
mạng máy tính: cisco Systems (mỹ), Juniper networks (mỹ), Alcatel (Pháp), và 
huawei technologies (trung Quốc). bất kể tình hình căng thẳng giữa Đài loan 
và trung Quốc, vài chục ngàn kỹ sư và các nhà đầu tư Đài loan đang làm ăn 
dài hạn với ngành công nghiệp bán dẫn ở lục địa.

cho đến tháng 12 năm 2004, trung Quốc có khoảng 94 triệu người dùng 
internet, biến trung Quốc thành thị trường internet lớn thứ nhì thế giới sau 
mỹ. trong khi đó, thị trường điện thoại di động có tổng số người dùng khoảng 
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330 triệu, cao gấp 3.5 lần tổng số người 
dùng internet. Khoảng 56% truy cập 
internet qua các dịch vụ dial-up, phần 
còn lại có truy cập broadband. các số 
thống kê khác (phần trăm các loại dịch 
vụ dùng như emails, P2P,...) cũng tương 
tự như ở các nước phát triển.

một bài báo hồi tháng 7 năm 2005 của 
tờ information Week cho biết lương lập 
trình viên cơ bản ở trung Quốc đã trở 
nên cao hơn ấn Độ. 

năm 2004, trang web sohu.com thu về 
khoảng 100 triệu uSD. charles Zhang, 
người sáng lập website này và thường 
được mệnh danh là bill gates của trung 
Quốc, được báo time chọn là một 
trong 15 global tech gurus, và báo 
business Week chọn là một trong 25 
cEos tiêu biểu của các doanh nghiệp 
điện tử toàn cầu.

tháng 10 năm 2003, trung Quốc lần 
đầu tiên gửi du hành gia vào vũ trụ. 
chuyến bay thứ hai cùng với hai phi 
hành gia trên tàu vũ trụ Shenzhou 6 
vừa hoàn tất. theo kế hoạch thì họ sẽ 
gửi người lên mặt trăng năm 2017. 
nhìn lại lịch sử trung Quốc thì 12 năm 
chỉ là nháy mắt.

chính trị - Xã hội – Kinh tế

từ Đại hội Đảng cộng sản trung Quốc 

lần thứ 16 (năm 2002), ban thường vụ 
bộ chính trị trung Quốc được mở rộng 
lên 9 thành viên. lần đầu tiên trong lịch 
sử, cả 9 thành viên hiện nay đều vốn là 
kỹ sư (thay vì con đường truyền thống 
từ quân đội hoặc trường chính trị như 
xưa).

Dân chúng có thêm nhiều kênh thông 
tin, tạo một tình thế tiến thoái lưỡng 
nan cho nhà nước trung Quốc vẫn 
muốn kiểm duyệt thông tin. hồi bệnh 
SArS bùng phát năm 2003, chính phủ 
trung Quốc cấm các báo chí chính 
thống đăng tin trong năm tháng đầu 
tiên, trong khi đó vài chục triệu dân 
trung Quốc đã biết tin này qua điện 
thoại, thông điệp SmS, email, các trang 
web, và các kênh khác. 

năm 2004, trung Quốc tìm cách đề bạt 
chuẩn WAPi (wireless authentication 
and privacy infrastructure) ra thế giới 
bằng cách yêu cầu tất cả các sản phẩm 
mạng cục bộ không dây (WlAn) bán ở 
trung Quốc phải theo chuẩn này. cuối 
cùng thì trung Quốc bỏ ý định này do 
sức ép của các công ty lớn của mỹ. có 
các mối tương quan phức tạp trong 
việc phát triển công nghệ ở một nước 
đang lên với tiềm năng kỹ thuật và 
thị trường khổng lồ như trung Quốc. 
Ví dụ, các nhà làm chính sách và các 

khoa học gia tầm lãnh đạo dĩ nhiên là 
không muốn trung Quốc bị phụ thuộc 
vào công nghệ và các chuẩn của nước 
ngoài, cho nên họ tìm cách thúc đẩy 
sáng tạo trong nước và tạo chuẩn cho 
riêng mình, với hy vọng dần dần tách 
khỏi sự phụ thuộc công nghệ vào các 
nước và tập đoàn phương tây. ngược 
lại, các công ty gia công thuê (có rất 
nhiều ở trung Quốc) thì lại kiếm tiền 
trên chính sự phụ thuộc công nghệ 
này. tìm giải pháp cân bằng hai hướng 
này là một vấn đề vô cùng khó cho các 
nhà làm chính sách.

năm 2004, tổng chi của trung Quốc ra 
nước ngoài lên đến 500 tỉ uSD, hơn cả 
mỹ. Đầu tư nước ngoài lên đến 66.5 tỉ 
uSD (2004), trong đó phần không nhỏ 
là đầu tư kỹ thuật cao. các nhà đầu tư 
lớn trên thế giới không thể không có 
trung Quốc như một từ khóa trong 
chiến lược của mình. cơ man nào là 
các công ty công nghệ cao đều đã 
có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành của 
trung Quốc như Shanghai, chengdu, 
guangdong, … ngược lại, tình hình ăn 
cắp bản quyền, reverse-engineering 
các công nghệ cao tràn lan đến mức 
không thể kiểm soát nổi (hoặc cố tình 
bỏ qua), ảnh hưởng sâu sắc đến sự 
tham gia Wto và khả năng đàm phán 
các vấn đề kinh tế khác của trung Quốc.
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các tập đoàn liên quốc gia về công 
nghệ như microsoft, yahoo, google, 
thường xuyên đáp ứng các yêu cầu 
của nhà nước trung Quốc vì thị trường 
béo bổ này. tờ Foreign Affairs số tháng 
9/10 năm 2005 có bài về nghịch lý 
“giàu có hơn nhưng không tự do 
hơn” rất thú vị. ngành chính trị, kinh 
tế truyền thống thường cho rằng tự 
do hóa kinh tế dẫn đến giải phóng tư 
tưởng, tuy nhiên tình trạng hiện hành 
ở trung Quốc là bằng chứng sống cho 
thấy điều này không hẳn là đúng. Ví dụ, 
hồi tháng 9 vừa rồi yahoo đã tiết lộ cho 
cảnh sát trung Quốc các thông tin để 
tìm ra danh tính của một phóng viên 
trung Quốc dùng yahoo mail để gửi tài 
liệu ra nước ngoài. Sự việc này làm rất 
nhiều phóng viên thế giới giận dữ. rất 
nhiều người đã kêu gọi tẩy chay yahoo

giáo Dục Và KhoA học

Khoảng một chục năm trở lại, một 
trong các hướng phát triển ưu tiên của 
trung Quốc là có 100 trường đại học 
tầm quốc tế. các trường đại học tích cực 
khuyến dụ các nhà khoa học, giáo sư 
trung Quốc ở nước ngoài trở về bằng 
cách khích lệ lòng yêu nước và chế độ 
lương bổng thích hợp.

Ví dụ, giáo sư Andrew yao của đại học 

Princeton, đã về Đại học tsinghua. giáo 
sư yao được giải turing năm 2000, giải 
thưởng tương đương với nobel cho 
ngành khoa học máy tính. Ông nói: 
“lòng yêu nước là một phần lý do tôi 
trở về”. Điểm thú vị là Andrew yao sinh 
ở thượng hải nhưng lớn lên ở Đài loan. 
Để thấy được ý nghĩa to lớn của sự kiện 
này, ta có thể so sánh với ấn Độ. tổng 
số kỹ sư, giáo sư về cntt gốc ấn ở mỹ 
đông hơn gốc trung Quốc. người ấn ở 
trong và ngoài nước vốn rất nổi tiếng là 
giỏi kỹ thuật máy tính. Vậy mà đến nay 
chưa có người ấn nào được giải turing.

Khoảng hai tuần trước, tờ new york 
times có bài về tình hình giáo dục ở 
trung Quốc. bài báo cho biết trong 
vòng 10 năm qua tổng số sinh viên đại 
học và tổng số người có bằng tiến sĩ ở 

trung Quốc đã tăng gấp 5 lần. Đầu tư 
giáo dục tập trung chủ yếu vào khoa 
học và công nghệ. từ năm 1998, tài trợ 
giáo dục của trung Quốc đã tăng hơn 
gấp đôi, đạt đến 10 tỉ uSD năm 2003. 
các phòng nghiên cứu khoa học và 
công nghệ cao phát triển như nấm. ở 
Đại học bắc Kinh, 40% các giáo sư tốt 
nghiệp ở nước ngoài – hầu hết là từ 
mỹ về.

các trường đại học ở trung Quốc bị 
vấn đề phát triển quá rộng và quá 

nhanh, dễ dẫn đến tình trạng thiếu 
chất. Khoa nào cũng muốn mở, ngành 
nào cũng muốn có, thì rất khó phát triển 
một vài ngành xuất sắc do tài nguyên bị 
trải rộng. ngoài ra, các tài trợ nhà nước 
cho nghiên cứu thường quan tâm 
đến các vấn đề ngắn hạn, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các ý tưởng đột phá 
trong nghiên cứu, thường cần nhiều 
năm tập trung. 

gS.tS ngÔ QuAng hưng
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