
Cách vào facebook khi mạng lỗi, bị chặn 

Trong thời gian gần đây, Facebook không còn bị chặn bởi các nhà mạng nữa, tuy nhiên cũng 

không tránh khỏi những lúc bị trục trặc hay lỗi bất ngờ khiến bạn không vào được Facebook.  

VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn các cách vào được Facebook hiệu quả sau đây 

1. Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc 

2. Đổi DNS 

3. Sửa File Hosts 

4. Dùng phần mềm Fake IP như  UltraSurf, Hotspot Shield Free VPN  

5. Dành riêng cho trình duyệt FireFox: AnonymoX 2 

Chúng ta sẽ đi theo thứ tự cụ thể từng cách một đi từ đơn giản đến phức tạp 

1. Sử dụng trình  duyệt Cốc Cốc  

Có lẽ để giải quyết vấn đề vào được Facebook khi bị chặn thì việc tải trình duyệt Cốc Cốc về sử 

dụng là cách đơn giản nhất khi việc duy nhất bạn phải làm là tải Cốc Cốc về và mở cửa sổ trình 

duyệt và đăng nhập Facebook. 

 

Việc sử dụng trình duyệt Cốc cốc không chỉ dừng lại ở việc là các bạn vào được Facebook không 

bị chặn, mà còn nhiều tiện ích khác kèm theo. 

 Miễn  phí khi tải về và sử dụng 

 Tích hợp sẵn IDM và VietKey gõ tiếng Việt giúp các bạn tải nhanh chóng Video cũng 

như các phần mềm, dễ dàng sử dụng, tự động thêm dấu chính tả khi sử dụng. 

 Tích hợp sẵn từ điển Việt Anh, Anh Việt thuận tiện sử dụng và tra cứu, tự động sửa lỗi 

chính tả 

http://down.vn/anonymox-download


Tải trình duyệt Cốc Cốc cho PC 

Tải Cốc Cốc cho Mac 

2. Đổi DNS 

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp không vào được Facebook, hoặc vào được nhưng rất chậm 

vì chưa đặt DNS hoặc thiết lập sai DNS của hệ thống. Để kiểm tra lại, các bạn vào Control 

Panel > Netword and Internet > Netword and Sharing Center > Change Adapter Settings. 

 

Nhấn chuột phải vào kết nối mạng bạn đang sử dụng, chọn Status > Properties > Internet 

Protocol Version 4 > Properties, trong đây bạn sẽ thấy phần DNS. Thay đổi giá trị DNS theo 

thông số bên dưới: 

 

Google DNS: 8 . 8 .8 .8 / 8 .8 . 4 .4 

OpenDNS: 208 . 67 . 222 . 222 / 208 . 67 . 220 . 220 

http://down.vn/trinh-duyet-coc-coc-download
http://mac.down.vn/trinh-duyet-coc-coc-cho-mac-download


Đây là cách làm cũng khá đơn giản, dễ dàng thực hiện! Bạn có thể truy cập Facebook ngay và 

không mất công gì thêm. Trong nhiều trường hợp sử dụng cách này tỏ ra khá là hiệu quả, tuy 

nhiên không phải lúc nào cũng được. Lúc này các bạn sẽ phải chuyển sang cách khác. 

3. Sửa File Hosts  

Nếu các phương pháp trên vẫn chưa giúp bạn khắc phục vấn đề thì hãy thử bằng cách tiếp theo, 

đó là chỉnh sửa file Hosts của Windows. Đây là cách vào facebook hiệu quả cao, áp dụng trong 

trường hợp 2 cách trên không có tác dụng. Cách này có nhiều lợi thế khi không ảnh hưởng đến 

tốc độ mạng, không cần tải File lạ về máy cũng như  thời gian thực hiện chưa cần 5 phút. 

Các bạn làm theo các bước như sau: 

Mở thư mục chứa file Hosts theo đường dẫn: 

C:\Windows\System32\drivers\etc 

Copy file Hosts này ra thư mục bất kỳ bên ngoài ổ C (vì Windows có UAC sẽ không cho phép 

người dùng chỉnh sửa trực tiếp các file trong phân vùng hệ thống), và mở file Hosts này bằng 

Notepad, thêm đoạn "mã" dưới đây vào phía dưới cùng file Hosts: 

173.252.110.27 facebook.com  

173.252.110.27 www.facebook.com  

173.252.110.27 www.login.facebook.com  

173.252.110.27 login.facebook.com  

173.252.110.27 apps.facebook.com  

173.252.110.27 graph.facebook.com  

173.252.110.27 register.facebook.com  

173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com  

173.252.110.27 vi-vn.facebook.com  

173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com  

173.252.110.27 developers.facebook.com  

173.252.110.27 error.facebook.com  

173.252.110.27 channel.facebook.com  

173.252.110.27 register.facebook.com  

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com  

173.252.110.27 pixel.facebook.com  

173.252.110.27 upload.facebook.com  

173.252.110.27 register.facebook.com  

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com  

173.252.110.27 pixel.facebook.com  

173.252.110.27 logins.facebook.com  

173.252.110.27 graph.facebook.com  



173.252.110.27 developers.facebook.com  

173.252.110.27 error.facebook.com  

173.252.110.27 register.facebook.com  

173.252.110.27 blog.facebook.com  

173.252.110.27 channel.facebook.com  

173.252.110.27 connect.facebook.com  

173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com 

 

Bấm Ctrl + S để lưu thay đổi, sau đó copy file Hosts đã chỉnh sửa vào thư mục  

C:\Windows\System32\drivers\etc.  

Lúc này bạn đã hoàn thành xong các bước cần thiết, việc truy cập Facebook đã được giải quyết. 

Lưu ý: Một số chương trình diệt virus không phép người dùng sửa đổi file host do đó trước khi 

thực hiện các bước dưới đây các bạn cần tắt chương trình diệt virus trên máy của mình sao đó 

mới sửa file hosts. 

4. Dùng phần mềm Fake IP như  UltraSurf, Hotspot Shield Free VPN  

Tải phần mềm UltraSurf miễn phí 

Tải Hotspot Shield Free VPN 

Nếu đã thử cả 3 cách trên mà vẫn chưa truy cập vào Facebook được thì các bạn lúc này cần đến 

các phần mềm Fake IP như UltraSurf, Hotspot Shield Free VPN. Cả 2 phần mềm trên đều 

miễn phí (vì là miễn phí nên sẽ có quảng cáo trong khi dùng), hoạt động tốt trên Windows, dung 

http://down.vn/ultrasurf-download
http://down.vn/s/hotspot-free-vpn


lượng file cài đặt nhỏ... Tất cả những gì bạn cần làm là tải file về máy tính, giải nén hoặc kích 

đúp vào file *.exe để chạy. 

Với phần mềm UltraSurf: 

Nếu bạn muốn tắt phần mềm đi chỉ cần đưa chuột đến biểu tượng ở dưới góc phải màn hình, 

phần hiển thị màn hình đang chạy, chọn Thoát là có thể tắt chương trình đi được. 

Việc dùng UltraSurf có nhiều ưu điểm như không cần cài đặt nhiều bước, dung lượng file nhỏ, 

khi cần chỉ việc cho chạy file .exe là được, chạy và thoát chương trình dễ dàng, đặc biệt 

UltraSurf còn có chức năng ẩn IP khi đang sử dụng Facebook giúp bạn có thể lướt Facebook 

thoải mái hơn….tuy nhiên thì nhược điểm thì là vào Facebook hơi chậm cũng như khiến bạn truy 

cập các trang web khác cũng chậm hơn trong nhiều trường hợp khiến bản thân thấy không thoải 

mái vì tốc độ chậm của mạng. 

Với Hotspot Shield Free VPN: Khá tiện lợi khi có bản dành riêng cho PC, iOS và Android, các 

bạn có thể sử dụng trên cả máy tính và điện thoại thông minh. Hơn nữa, với việc dùng Hotspot 

Shield Free VPN trên điện thoại thông minh sẽ giúp tiết kiệm dung lượng khi lướt web bằng 3G, 

4G, lượt web ẩn danh như UltraSurf cũng như có thể truy cập nhiều website bị chặn không chỉ 

riêng Facebook giúp các bạn có thể tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn. 

Tải Hotspot Shield Free VPN cho PC 

Tải Hotspot Shield Free VPN cho iOS 

Tải Hotspot Shield Free VPN cho Android 

5. Sử dụng AnonymoX cho trình duyệt FireFox  

Với những bạn đang sử dụng trình duyệt FireFox thì việc sử dụng phần mềm AnonymoX là một 

lựa chọn không tồi 

Tải AnonymoX cho trình duyệt FireFox 

AnonymoX là một Add-on dành riêng cho trình duyệt Firefox, cho phép bạn lướt web an toàn 

mà không bị phát hiện và cũng không ảnh hưởng đến tốc độ Internet của các ứng dụng khác. 

Add-on được cài đặt đơn giản và dễ sử dụng, cũng được coi là một giải pháp khi bạn muốn truy 

cập Facebook khi trang này bị chặn. 

AnonymoX hoạt động như một chương trình thay đổi proxy, nhưng ưu điểm của add-on là có thể 

tùy biến và hoạt động hoàn toàn độc lập trên Firefox, chứ không ảnh hưởng đến các trình duyệt 

khác như khi sử dụng Hotspot Shield, Ultrasulrf. 

Ngoài ra một số cách khác giúp bạn truy cập Facebook khi bị chặn như là: 

http://down.vn/hotspot-shield-free-vpn-download
http://ios.down.vn/hotspot-shield-vpn-for-ios-download
http://android.down.vn/hotspot-shield-vpn-for-android-download
http://down.vn/anonymox-download


 http://m.facebook.com  (Sử dụng m.facebook.com giao diện khác so với bình thường, 

không nhiều chức năng cho mình sử dụng) 

 http://vi-vn.connect.facebook.com (thêm dòng chữ vi-vn.connect vào trước 

facebook.com, giao diện giống với truy cập facebook như bình thường, khá tiện lợi và sử 

dụng đơn giản) 

Trên đây là các cách vào Facebook an toàn và chắc chắn mà VnDoc xin được giới thiệu đến 

các bạn tham khảo và nghiên cứu, sử dụng khi cần thiết. 
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