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CHƯƠNG 19: DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ 

Thư điện tử hay thường được gọi là email là một trong những tính năng quan trọng nhất của Internet. Ngày 
nay, email là phương tiện liên lạc không thể thiếu trong thời đại công nghệ thông tin. So với gởi thư bưu 
điện theo cách truyền thống thì ưu điểm nổi bật của email là nhanh, rẻ và có thể gởi ở mọi lúc mọi nơi. Một 
điểm khác biệt với gởi bưu điện là nội dung của một email có thể gởi cùng lúc cho nhiều người nhận. 

19.1 Giới thiệu 

19.1.1 Nguyên lý vận hành 

Hệ thống email trên Internet đóng vai trò như là các bưu cục nhận và phát thư. Các máy chủ email đóng vai 
trò như là các bưu cục để tiếp nhận và phân phát email. Do đó, người dùng muốn gởi và nhận thư điện tử  thì 
phải có máy tính nối kết Internet hoặc nối kết vào máy chủ cung cấp dịch vụ email (Mail Server). Ngoài ra, 
người sử dụng phải có tài khoản email và danh sách địa chỉ email của người nhận.  

19.1.2 Các thành phần cơ bản của Email 

Một trong các điều cơ bản khi sử dụng thư điện tử là bạn yêu cầu cung cấp dịch vụ Internet (Internet service 
provider - ISP) cho biết các thông tin như: tên tài khoản (account) và mật mã (password) truy cập, địa chỉ 
email (email address), địa chỉ mail server gởi đi (Out going mail (SMTP)) và địa chỉ mail server nhận mail 
(Incoming Mail  (POP3)) 

- Địa chỉ Email (Email Address): xác định nơi mà một thông điệp thư tín có thể được phân bố. Một địa 
chỉ Email gồm hai phần như sau: 

    <Tên tài khoản>@<Tên miền> 
+ Tên miền: tên của máy tính làm Server lưu và quản lý địa chỉ email này. 
+ Tên tài khoản: tên được đăng ký, để phân biệt với các địa chỉ email khác có cùng tên miền. Ví dụ: 

info@yahoo.com; tuants@ctu.edu.vn; … 
- Outgoing Mail Server (SMTP): là một server được sử dụng để gởi emails. Hầu hết mail server thì sử 

dụng nghi thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) để gởi Emails. Tùy theo xác lập của mạng, 
outgoing mail server có thể tùy thuộc vào nhà cung cấp hoặc máy chủ nơi bạn cài đặt tài khoản email của 
bạn. 

- Incoming Mail Server (POP3): là một server liên kết với tài khoản địa chỉ email của bạn. Để truy cập 
những thư tín đến, bạn cần một máy khách email (email client): một chương trình có thể nhận email từ 
một tài liệu email, cho phép người sử dụng đọc, gởi chuyển tiếp (forward), xóa và trả lời thư tín điện tử. 
Tùy thuộc máy chủ email của bạn, bạn có thể sử dụng máy khách email riêng (như Outlook Express) hoặc 
một trình duyệt web (như Internet Explorer, Hotmail cho truy cập web dựa trên nền tảng tài khỏan email). 
Email thường được tổ chức lưu trữ trên máy chủ mail cho đến khi bạn tải nó. Để tải email của bạn, bạn 
phải đặt đúng cấu hình trong chương trình máy khách email của bạn. Hầu hết incoming mail server thì sử 
dụng một trong các nghi thức POP3 (Post Office Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), 
HTTP protocol. Để hiểu thêm các nghi thức này, vào trang web:     

        http://www.emailaddressmanager.com/tips/protocol.html  
 

19.1.3 Cấu trúc một Email 

Một thư tính điện tử gồm hai phần chính: Phần đầu (header) và phần chính (body).  

- Header: được cấu trúc bởi các trường như thông tin tóm tắt, người gởi, người, người nhận và các thông 
tin khác về email. Một header bao gồm ít nhất các trường sau: 

+ From: chứa địa chỉ email và có thể là tên của người gởi. 
+ To: chứa địa chỉ email và có thể là tên của người nhận thư chính.  
+ Cc (Carbon copy): chỉ các người nhận thư tín thứ yếu, các người này nhận một bản sao thư tín của 

người nhận chính. Một danh sách các người nhận thư tín được hiển thị cho tất cả các người nhận khác   
+ Bcc (Blind carbon copy): cũng chỉ các người nhận thứ yếu, các người này nhận một bản sao thư tín 

của người nhận chính. Nhưng không hiển thị danh sách các người nhận thứ yếu cho bất kỳ người nào. 
+ Subject: một bản tóm tắt ngắn về chủ đề của tin nhắn 
+ Date: ngày và thời gian địa phương thư tín được viết. 

- Body: chứa thông điệp chính là văn bản không cấu trúc, đôi khi chứa chữ kí ở cuối. Điều này giống như 
cấu trúc một bức thư thông thường 
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Dưới đây là ví dụ về cấu trúc một email 

Date:  Sat, 14 Nov 2009 20:48:40 +0700 

From:  Tialia<Tialia@yahoo.com> 

To:  Tutuhit@yahoo.com 

Cc:  Hailua@gmail.com,  Tucoco@yahoo.com 

Subject:  Du tiec cuoi nam 

Part(s):   2 ThumoiHL.doc application/msword     

 34.21 KB   

Chào cả nhà Hai lúa, 
Nhâp dịp tết đến, Tialia thân mời Cả nhà bạn về dự tiệc. Vui lòng đọc file gởi kèm theo 
để biết thông tin chi tiết  

 
Tialia 

 

19.1.4 Webmail 

Webmail là một trong ứng dụng web hữu ích nhất trên Internet, nó cho phép bạn truy cập, gởi, nhận và quản 
lí email của bạn thông qua trình duyệt web. Phần lớn các trang webmail là bạn có thể truy cập email của bạn 
từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới, miễn là máy tính đó kết nối Internet và có trình duyệt web. 

Webmail khác với email truyền thống mà trong đó đa số người sử dụng phải thiết lập một ứng dụng email 
trên một máy tính, vì vậy, làm cho điểm truy cập duy nhất của họ là tại một máy tính cụ thể. Email truyền 
thống thì được lưu trữ trên một ứng dụng trên một máy tính., trong khi webmail thì được chứa tập trung và 
cho phép truy cập từ mọi nơi qua Internet. 

Webmail được thiết kế từ những công ty công nghệ nổi tiếng. Một vài dịch vụ webmail nổi tiếng có thể sử 
dụng là Yahoo!Mail, Google Gmail, Hotmail của Microsoft. Các dịch vụ này là miễn phí. Các công ty này 
cung cấp dịch vụ webmail miễn phí để lôi kéo người sử dụng trở lại website của các công ty này. Càng nhiều 
người viếng thăm website của các công ty này thì càng thu nhiều lợi nhuận từ  bán quảng cáo.  

19.2 Sử dụng Gmail   

Gmail là hệ thống Email sử dụng giao diện Web. Do đó, người dùng có thể sử dụng bất cứ máy tính nào có 
nối kết Internet để gởi và nhận Email. Để sử dụng Gmail, người dùng phải đăng ký tài khoản với dịch vụ 
Gmail và nhập vào địa chỉ của Gmail: www.gmail.com, trang chủ của Gmail xuất hiện như sau (hình 19.1): 
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Hình 19.1: trang www.gmail.com 

Tạo tài khoản mới 
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19.2.1 Tạo tài khoản mới trong Gmail 

- Nếu chưa có tài khoản Gmail, bạn có thể tạo tài khoản mới bằng cách nhấn vào nút lệnh Create account 
(hình 19.1) trong trang chủ Gmail, trang tạo tài khoản mới được mở ra (hình 19.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điền thông tin vào và nhấn Next step.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Một thông báo xuất hiện (hình 19.3), kéo thanh trượt xuống cho đến khi nút I AGREE sáng lên, nhấn 
chọn I AGREE 

 

Hình 19.2: Form điền thông tin 

Hình 19.3: Thông báo 
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- Màn hình thông báo tạo tài khoản thành công (hình 19.4), nhấn Continue to Gmail để vào trang hộp thư 
(hình 19.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19.4: Thông báo 

Hình 19.5: Trang hộp thư 
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19.2.2 Kiểm tra và xử lý thư 

19.2.2.1 Đăng nhập 

Để kiểm tra thư, bạn vào trang gmail.com và đăng nhập vào hộp thư 

- Nếu máy tính của bạn chưa có tài khoản trước đây (có thể là đăng nhập gmai lần đầu) thì giao diện xuất 
hiện giống như hình 19.6. Khi đó bạn nhập vào tài khoản đăng nhập và click Next và nhập vào Password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu máy tính của bạn có tài khoản đăng nhập trước đây (hình 19.7), giao diện sẽ hiện các tài khoản đó. 
Khi đó bạn chọn tài khoản muốn đăng nhập và chọn vào Password. Nếu bạn muốn đăng nhập với tài 
khoản khác thì click vào nút Add Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19.6: Giao diện chưa có tài khoản đăng nhập 

Hình 19.7: Giao diện các tài khoản đăng nhập 
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- Khi đăng nhập thành công, cửa sổ gmail xuát hiện như hình (19.8)  

 

19.2.2.2 Thay đổi ngôn ngữ hiển thị  

Để hiển thị ngôn ngữ tiếng việt thực hiện các bước sau: 

- Click vào nút công cụ  và chọn Settings (hình 19.9) 
- Trong lớp General, click vào hộp liệt kê thả xuống (Gmail display Language) và chọn Tiếng Việt (hình 

19.10). Sau đó kéo thanh trượt xuống và click vào nút lệnh . Khi đó cửa sổ gmail sẽ 
hiển thị chế độ tiếng việt (hình 19.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19.8: Cửa sổ Gmail 

Hình 19.10: Giao diện thay đổi ngôn ngữ hiển thị 

Hình 19.11: Cửa sổ hiển thị theo ngôn ngữ tiếng việt 

Hình 19.9: Nút công cụ Setting 
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19.2.2.3 Kiểm tra email mới 

Khi có thư thì Gmail tự động phân loại thư vào mục tương ứng rồi hiện thông báo cho bạn biết, ví dụ: trong 

hộp thư nếu mục hộp thư đến hiển thị  tức là có 1 lá thư mới chưa đọc trong Hộp thư đến 

19.2.2.4 Cách đọc một email 

Để đọc email, bạn nhấn vào Hộp thư đến rồi nhấn vào tiêu đề lá thư để xem nội dung của thư đó. Khi một 
email đang mở, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: 

- Nếu muốn trả lời email, nhấn nút lệnh  

- Để lưu thư, nhấn nút lệnh  và nhấn nút lệnh  để xóa thư 

- Nếu muốn chuyển tiếp thư, nhấn mũi tên của nút lệnh  và chọn lệnh chuyển tiếp (hình 19.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.2.5 Tạo thư mới 

Muốn tạo thư mới, nhấn nút lệnh . Khi đó cửa sổ soạn thư xuất hiện (hình 19.13), nhập 
vào thông tin người nhận, nội dung email và tập tin kèm theo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19.12: Menu lệnh  

Hình 19.13: Cửa sổ soạn thư  

Hủy thư 

Gởi file kèm theo 

Chọn định dạng 

Nhập địa chỉ người nhận chính 

Nhập địa chỉ người nhận phụ 
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- Nhập đia chỉ người nhận chính vào hộp văn bản Tới. Bạn có thể nhấn vào liên kết Tới để lấy ra địa chỉ 
các người nhận từ Cửa sổ liên lạc 

- Nếu muốn gởi cho các người nhận phụ, nhấn vào liên kết Cc hoặc Bcc 

- Nếu muốn gởi tâp tin kèm theo, nhấn nút lệnh ,  hộp thoại xuất hiện để chọn tập tin muốn gởi kèm 
theo (hình 19.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấn Gởi để gởi thư hoặc nhấn Hủy để hủy thư 

19.2.2.6 Thoát khỏi email 

Sau khi sử dụng xong nhớ thoát đăng xuất ra khỏi gmail, đặc biệt là máy tính có nhiều người sử dụng. Để 

đăng xuất ra hệ thống, click vào nút lệnh đăng xuất , khi đó xuất hiện tùy chọn (hình 19.15) và chọn 
đăng xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19.14: Hộp thoại mở file 

Hình 19.15: Tùy chọn đăng xuất 
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19.3 Nhận diện các thư điện tử lừa đảo thông thường 

Các e-mail lừa đảo áp duṇg nhiều hı̀nh thức khác nhau. Các e-mail này có tên goị là "phishing" hoăc̣ 
"spoofing" đang ngày càng trở nên phổ biến và có thể có vẻ hơp̣ pháp bằng cách đưa vào các thương hiêụ, 
màu sắc hoăc̣ các tuyên bố miêñ trách nhiêṃ pháp lý khác của công ty.  

- Spam: thường có tên goị là "thư rác," spam bao gồm các e-mail không đươc̣ người nhâṇ yêu cầu và nhắm 
vào người nhâṇ bằng các thư trưc̣ tiếp. 

- Phishing: Là hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp các thông tin nhạy cảm của người dùng, như thông tin thẻ 

tín dụng hay tên tài khoản sử dụng và mật khẩu đăng nhập vào các trang thông tin điện tử như Gmail, eBay, 

Amazon, Paypal, hay dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Phishing thường được kẻ xấu thực hiện dưới hình thức 

gửi email, hay tin nhắn nhanh nhằm lừa người dùng cung cấp thông tin hay nhấp chuột vào một đường link 

dẫn tới website lừa đảo. Có rất nhiều hình thức lừa đảo qua email đã được tin tặc sử dụng, dưới đây là một 

số đặc điểm nhận dạng các email lừa đảo: 

+ Tı̀nh traṇg cấp bách: Các email yêu cầu hành đôṇg ngay lâp̣ tức, chẳng haṇ như "Tài khoản của baṇ 
se ̃bi ̣ taṃ ngừng trong vòng 24 giờ." hoăc̣ "Liên lac̣ với chúng tôi ngay để nhâṇ gói hàng hoăc̣ giải 
thưởng của baṇ." 

+ Các yêu cầu bất ngờ: Môṭ yêu cầu nhằm lấy đươc̣ tiền, thông tin tài chı́nh (như tài khoản ngân hàng 
hoăc̣ số thẻ thanh toán), hoăc̣ thông tin cá nhân để nhâṇ các giải thưởng 

+ Các tin liên quan đến các vấn đề nóng trong xã hội tại thời điểm hiện tại. 

+ Gửi các tập tin đính kèm từ những người mà bạn không biết. Các tập tin có thể liên quan đến công 

việc, tuyển dụng hay các thông tin về lĩnh vực mà bạn quan tâm. 

+ Email không có chữ, chỉ là những hình ảnh cũng rất nguy hiểm. Bấm vào bất kỳ vùng nào trong email 

đó có thể dẫn đến trang web để dụ bạn đăng nhập thông tin cá nhân hoặc bị nhiễm mã độc. 

+ Gửi một tập tin HTML của 1 form đăng nhập trang thanh toán, login của ngân hàng, website nổi 

tiếng. Khi bạn tải về và nhập thông tin vào các form này, tài khoản của bạn sẽ được gửi về cho tin 

tặc. 

19.4 Cách xử lý khi gặp Email lừa đảo 

- Các email lừa đảo thường sẽ chứa các đường dẫn để dẫn bạn đến các trang web và yêu cầu bạn nhập một 
mẫu nào đó hoặc một form đăng nhập lừa đảo giống hệt như giao diện của một trang web nổi tiếng như: 
Gmail, Facebook… bạn không nên click vào bất cứ đường dẫn nào chứa trong email nhận được. Cần xác định 
chính xác nguồn của trang web trên trình duyệt trước khi thực hiện đăng nhập hay điền các mẫu thu thập 
thông tin (survey). 

- Với các email chứa các tập tin đính kèm: .doc, .docx, .ppt, .xls, .pdf… bạn không nên mở ngay khi tải về. 
Nên sử dụng các công cụ online (Các công cụ trong bộ Google Drive) để mở, nếu các công cụ này báo lỗi 
hoặc bạn không đọc được các tài liệu đó thì khả năng cao đó là các tập tin lừa đảo, hãy cân nhắc để xóa nó 
ngay.  

- Sử dụng các phần mềm diệt virus để quét các tập tin trước khi mở trên máy tính của mình. 

- Với các hình thức lừa đảo theo nội dung về các chương trình trúng thưởng, sự kiện và yêu cầu bạn làm theo 
như: chuyển tiền qua tài khoản nào đó để nhận giải thưởng, trả tiền phí vận chuyển, chuyển khoản qua thẻ 
điện thoại… bạn nên xác minh thật kỹ vì thông thường những tổ chức, doanh nghiệp lớn sẽ không bao giờ 
làm như vậy. 

- Cuối cùng với tất cả các email lừa đảo hãy xóa ngay trong hòm thư của bạn, nói cho bạn bè người thân và 
mọi người biết về chương trình này để cùng phòng tránh. 

 

 

 

 

 


