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Podcast hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những lợi ích mà nó mang 

lại. Tuy nhiên, liệu bạn đã hiểu rõ hết về Podcast hay chưa? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm 

hiểu Podcast là gì cũng như hướng dẫn bạn cách sử dụng Podcast một cách đầy đủ nhất 

trên iPhone và iPad! 
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1. Podcast là gì? 

Podcast là một danh từ chỉ các tệp âm thanh kỹ thuật số có sẵn trên Internet và người dùng có thể 

tải về để nghe trên các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,... 

Podcast có rất nhiều chủ đề khác nhau, từ các chương trình radio, phỏng vấn người nổi tiếng, cho 

đến ký sự, tin tức. Bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn chủ đề phù hợp với sở thích để nghe. 

https://www.thegioididong.com/dtdd-apple-iphone
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang-apple-ipad
https://www.thegioididong.com/laptop
https://www.thegioididong.com/dtdd
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang


 

Podcast là gì 

2. Lịch sử ra đời của Podcast và Podcasting 

Podcast được xuất hiện lần đầu tiên tại một sự kiện tên BloggerCon được tổ chức vào năm 2003. 

Tên gọi "Podcast" được nhà báo Ben Hammersley đặt ra vào năm 2004, ghép hai từ "iPod" (một 

thiết bị nghe nhạc của Apple) và "broadcast" (nghĩa là phát sóng). 

 

Podcast là sự kết hợp của… 



3. Podcast hoạt động như thế nào? 

Podcast là một tệp tin âm thanh có định dạng là MP3 hoặc MP4, được phân phối đến người dùng 

qua nguồn cấp RSS. 

Vào năm 2003, RSS đã thay đổi chức năng, cho phép đính kèm tệp tin âm thanh vào trong nguồn 

cấp của mình và thường xuyên cập nhật các nội dung, gửi thông báo đến người dùng. 

 

Podcast có dạng MP3 hoặc MP4 

Podcaster (người làm Podcast) sẽ tạo ra một file âm thanh. Sau đó họ sẽ tải lên một dịch vụ lưu 

trữ được gọi là Podcast hosting. 

Từ đó Podcast hosting sẽ tạo ra nguồn cấp dữ liệu cho kênh Podcast (RSS feed). 

Nhờ vậy các ứng dụng nghe Podcast sẽ nạp RSS Feed để người nghe có thể đăng ký, tải xuống 

hoặc nghe online ngay trên ứng dụng. 

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cac-dinh-dang-video-va-am-thanh-pho-bien-hien-nay-740243#subhmenuid15
https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cac-dinh-dang-video-va-am-thanh-pho-bien-hien-nay-740243#subhmenuid1
http://vi.wikipedia.org/wiki/RSS_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%E1%BA%A1ng_t%E1%BA%ADp_tin)


 

Cách Podcast hoạt động 

4. Những lợi ích cơ bản của Podcast 

Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh 

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng để trình bày phổ biến nhất trong các nội dung Podcast. 

Như một lẽ tự nhiên, khi bạn tiếp xúc với các nội dung tiếng Anh thường xuyên và với mức độ 

phù hợp, khả năng tiếng Anh của bạn có thể nâng cao một cách hiệu quả đấy. 

 

Học tiếng Anh trên Podcast 



Tiếp cận những ý tưởng thú vị trên Podcast 

 

Nội dung của Podcast được xây dựng dựa trên nhu cầu của chính khác giả. Vì vậy, phạm vi chủ 

đề mà Podcast bao phủ là rất lớn với từng đề tài cụ thể khác nhau. 

Hơn nữa nội dung Podcast luôn được xây dựng như một buổi trao đổi, một buổi talkshow nên 

được rất nhiều người nổi tiếng sử dụng nhằm mục đích chia sẻ tới cộng đồng. 

 

 

Podcast đem đến nhiều chủ đề, ý tưởng thú vị ở nhiều lĩnh vực 

 

Phát triển trí tưởng tượng 

 

Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng khi chúng ta nghe Podcast là chúng ta đang tiếp 

cận tới những nội dung khác nhau và khiến não bộ chúng ta suy nghĩ về nội dung ấy. 

Vô hình chung điều đó kích thích sự sáng tạo và phát triển trí tưởng tượng của con người. 



 

Podcast thúc đẩy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng 

5. Cách sử dụng Podcast trên iPhone, iPad 

 

Cách tìm và download Podcast trên iPhone, iPad 

Bước 1: Mở ứng dụng Podcast trên thiết bị Apple (iPhone, iPad, iPod) > Ấn vào Mục lục hay 

tab Podcast để hiển thị các Podcast nổi bật và tác giả 

Nếu bạn cần tìm một Podcast cụ thể, hãy ấn vào tab Tìm kiếm (Search). 



 

Tìm các nội dung Podcast trên iPhone, iPad 

Bước 2: Nhấn vào chủ đề cần tải > Chọn biểu tượng dấu ba chấm nằm ngang > Nhấn chọn Tải 

về tập để tải. 

 

Tải tệp Podcast về máy 



Có thể bạn quan tâm: 

 Cách xóa và chặn tải xuống tự động podcast trên iPhone, iPad chi tiết 

Cách chia sẻ nội dung Podcast 

Bước 1: Mở ứng dụng Podcast trên thiết bị Apple > Ấn vào Mục lục hay Podcast để hiển thị 

các Podcast nổi bật và tác giả 

Bạn cũng có thể thực hiện tìm kiếm từ khóa hay Podcast cụ thể bằng tab Tìm kiếm (Search). 

Bước 2: Nhấn vào chủ đề cần tải > Nhấn vào dấu ba chấm nằm ngang > Nhấn vào Chia sẻ tập. 

 

Chia sẻ nội dung Podcast 

 

Cách đồng bộ Podcast trên các thiết bị iPhone, iPad 

Bước 1: Vào Cài đặt > Mở mục Podcast. 

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cach-xoa-va-chan-tai-xuong-tu-dong-podcast-tren-iphone-1379773


 

Cài đặt ứng dụng Podcast 

Bước 2: Kéo xuống phần Cài đặt Podcast và bật Đồng bộ hóa Podcast. 

 

Bật Đồng bộ hóa Podcast 



6. Cách tải và nghe Podcast trên thiết bị Android, web, iTunes, TV 

Nghe Podcast trên Android 

Bước 1: Bạn cần tải Podcast dành cho Android TẠI ĐÂY. 

Bước 2: Nhấn vào Mở > Nhấn vào dấu cộng để thêm các nội dung nổi bật trên Podcasts. 

 

Xem các nội dung nổi bật trên Podcast 

Bước 3: Nhấn vào SUBCRIBE > Chọn Podcasts. 

 

Đăng ký nội dung cần tải 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict&hl=vi&gl=US


Bước 3: Nhấn vào nội dung nổi bật đã được đăng ký > Nhấn vào biểu tượng tải xuống. 

 

Chọn Podcast cần tải xuống 

Bạn có thể tham khảo thêm Top 3 ứng dụng nghe Podcast hay nhất cho Android. 

Nghe Podcast trên web 

Thông qua các trang Web bạn có thể nghe Podcast. Nhờ Spotify và SoundCloud, bạn chỉ cần mở 

trang web ra sau đó nhấn Play để phát Podcast. 

Tại đây bạn có thể nghe một cách miễn phí đối với vài nội dung nhất định. 

Lưu ý: Với cách nghe Podcast trên web, bạn có thể duyệt iTunes từ trình duyệt nhưng không thể 

phát Podcast. 

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/top-3-ung-dung-nghe-podcast-hay-nhat-cho-android-1176476
https://www.thegioididong.com/game-app/spotify-ung-dung-nghe-nhac-am-thanh-chat-luong-cao-220135
https://www.thegioididong.com/game-app/soundcloud-cong-dong-nghe-va-chia-se-nhac-220625


 

Nghe Podcast trên web 

Nghe Podcast với iTunes 

Trình phát Podcast nổi bật nhất là iTunes. Đây là lựa chọn hoàn hảo để nghe Podcast 

trên macOS và Windows 10. 

Với iTunes, bạn còn có thể tìm thấy cả những Podcast từ nguồn khác như trên SoundCloud. 

 

Nghe Podcast trên iTunes 

https://www.thegioididong.com/game-app/download-itunes-233613


Nghe Podcast qua TV 

Bạn có thể thưởng thức Podcast qua TV bằng cách sử dụng Chromecast hoặc sử dụng phần 

mềm media center như Kodi. 

Trên Kodi, bạn có thể tìm thấy các Podcast âm thanh và video khác nhau để chiếu lên TV. 

 

Nghe Podcast qua TV 

7. Giải đáp một số câu hỏi về Podcast 

Podcast có những dạng nào? 

- Trả lời: Có 4 dạng Podcast phổ biến 

+ Podcast nâng cao. 

+ Tiểu thuyết Podcast. 

+ Video Podcast. 

+ Podcast luyện tiếng Anh. 

Video Podcast là gì? 

- Trả lời: Video Podcast hay còn gọi là Vodcast, gồm các video clip về phỏng vấn, ký sự, thời 

sự, phim truyền hình, phim dài tập,... 

 



Podcast Spotify là gì? 

- Trả lời: Podcast Spotify là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến rất nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau. 

 

Xu hướng tương lai của Podcast là gì? 

- Trả lời: 

Hiện nay Google đã bắt đầu trả về những kết quả tìm kiếm bằng Podcast cho người dùng. Trong 

tương lai điều này sẽ càng ngày càng phổ biến hơn, vì thế nếu bạn là một blogger, một người 

làm Marketing,… thì Podcast là điều mà bạn có thể quan tâm đến. 

 

Có thể nghe Podcast tiếng Việt không? 

- Trả lời: Tất nhiên là có. Bạn có thể tham khảo các nội dung bằng tiếng Việt như: 

+ Humans of Vietnam 

+ Trôi theo dòng Indie 

+ meomeorants 

+ Những câu chuyện làm "Ngành" 

+ Black Box - Hộp đen cảm xúc 

+ Bí ẩn sử Việt,... 

 

https://open.spotify.com/show/5NklUzf5uL4lSMQHwiIwdE
https://open.spotify.com/show/6sOWVOcXGxJjcyWiwovaGM
https://open.spotify.com/show/3IzxjuRokZnyMaUIc8Tkez
https://open.spotify.com/show/6wPSMH6Yg6ghl4yPZ9YWMf
https://open.spotify.com/show/67ESBODn00MiyITvxwn8ZG
https://open.spotify.com/show/4quiWs4yABB22urexog4w8

