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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHI SỬ DỤNG CNTT-TT 

3.1 An toàn lao động 
Công nghệ đã thực sự trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và công cụ thiết yếu trong mọi 
lĩnh vực. Nhưng với sự gia tăng số lượng người dùng máy tính, các vấn đề về sức khỏe cũng phát triển với 
một tốc độ nhanh chóng. Nếu bạn làm việc ở trước một máy tính nhiều lần và mỗi lần trong một khoảng thời 
gian ngắn, bạn có thể không có nguy cơ về sức khỏe. Nhưng nếu bạn dành khoảng 4 giờ hoặc nhiều hơn mỗi 
ngày thì có thể bạn nên giữ một kiểm tra về những vấn đề sức khỏe. Sau đây là một số vấn đề sức khỏe liên 
quan đến sử dụng máy tính. 

3.1.1 Vấn đề cơ xương khớp  

Đau nhức cơ bắp và mệt mỏi cơ bắp là những bệnh phổ biến nhất của người dùng máy tính thường xuyên. 
Đau lưng, đau ngực, đau hoặc tê ở cánh tay, vai và chân xảy ra phổ biến nhất. Những vấn đề này xảy ra chủ 
yếu do tư thế ngồi của bạn trong khi sử dụng máy tính là không chính xác. Có thể bạn đang ngồi trên một 
chiếc ghế không thoải mái hoặc máy tính của bạn được đặt không đúng tư thế. 

Lời khuyên: Điều chỉnh ghế và bàn mà màn hình của bạn hoặc là ngang tầm mắt của bạn hoặc thấp hơn. 
Ngồi với lưng thẳng và chân vuông góc với sàn nhà với đôi chân nghỉ ngơi trên sàn nhà, khuỷu tay của bạn 
nên đặt nghỉ ngơi hai bên. Nghỉ giải lao hoặc đi bộ ngắn. 

3.1.2 Chấn thương lặp đi lặp lại 

Đau ở cổ, vai, hoặc bất cứ nơi nào từ vai đến ngón tay có thể biểu lộ chấn thương lặp đi lặp lại. Khi bạn sử 
dụng cơ bắp của bạn ở một vị trí bất tiện, bạn có thể đau hoặc sưng ở khu vực đó. Ví dụ, vặn cổ tay để sử 
dụng chuột hoặc kỹ thuật đánh máy gây các ngón tay căng ra hoặc áp lực lên cổ tay có thể gây ra đau đớn. 
Một trong những rối loạn ảnh hưởng đến các ngón tay và cổ tay là hội chứng ống cổ tay. 

Lời khuyên: di chuyển toàn bộ cánh tay của bạn, trong khi di chuyển chuột. Đánh máy nên nhẹ nhàng. Không 
cố định cổ tay của bạn ở một vị trí nhất định trong khi gõ. Thư giãn cánh tay của bạn hoặc duỗi ra khi bạn 
không đánh máy hoặc sử dụng chuột. 

3.1.3 Vấn đề thị giác  

Ánh sáng hoặc sự nhấp nháy của hình ảnh có thể căng mắt của bạn. Thường xuyên tập trung vào màn hình 
mà không chớp mắt có thể gây khô mắt. Hội chứng thị lực máy tính là một vấn đề khác mà bạn có thể mắc 
phải.  

Lời khuyên: Điều chỉnh độ tương phản và độ sáng mà mắt của bạn không căng thẳng. Bạn có thể nghiêng 
màn hình của bạn để tránh chói. Duy trì một khoảng cách thích hợp từ màn hình và đừng quên nhấp nháy. 

3.1.4 Vấn đề đau đầu 

Do tăng căng cơ hoặc đau ở cổ, đau đầu là vấn đề thường gặp khi sử dụng máy tính. Sử dụng máy tính lâu 
có thể ảnh hưởng đến năng lực mắt cần điều chỉnh tầm nhìn. Điều này cũng có thể dẫn đến đau đầu. 

Lời khuyên: giữ thẳng cổ của bạn khi ở phía trước máy tính, vì thường xuyên nhìn xuống hay kéo căng cổ 
sang một bên cũng có thể gây đau. Nghỉ giải lao và xoay tròn cổ của bạn một ít để giải phóng căng thẳng. 

3.1.5 Vấn đề béo phì 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng máy tính kéo dài, đặc biệt là ở trẻ em, là những yếu tố góp phần 
quan trọng của lối sống ít vận động và béo phì 

Lời khuyên: thiết lập giới hạn thời gian cho trẻ nếu bé chơi trò chơi máy tính không ngừng. Người lớn làm 
việc 7-8 giờ nên tránh dành thời gian trên máy tính sau khi về đến nhà. Cơ thể và tâm trí của bạn đều cần 
thư giãn. Tham gia một phòng tập thể dục hoặc đi, chạy bộ vào buổi tối. 

3.1.6 Rồi loạn căng thẳng 

Công nghệ có một tác động rất lớn đến hành vi và cảm xúc của chúng ta. Sử dụng máy tính kéo dài cùng với 
các yếu tố khác như sức khỏe kém, áp lực công việc và môi trường làm việc có thể làm cho bạn dễ bị căng 
thẳng. Sử dụng máy tính kéo dài cũng có thể dẫn đến mất tập trung, chóng mặt và mệt mỏi. 

Lời khuyên: hãy chủ động và có biện pháp cần thiết để ngăn ngừa căng thẳng trước khi nó ảnh hưởng đến 
sức khỏe của bạn. Hãy thử các biện pháp tự nhiên để ngăn ngừa stress. 
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3.2 Bảo vệ môi trường 

3.2.1 Tái tạo các thiết bị máy tính 

Tái chế được coi là thân thiện với môi trường vì nó ngăn chặn chất thải nguy hại. Chất thải điện tử, thiết bị 
máy tính thải bỏ bao gồm màn hình, máy in, ổ cứng và bo mạch, …, các thiết bao gồm cả kim loại nặng và 
các chất gây ung thư, từ lúc vào không khí, bãi rác hoặc đường thủy. Vì thế, tái chế thiết bị máy tính và tân 
trang lại là một phần quan trọng của chiến lược chất thải bền vững của một tổ chức. Các doanh nghiệp được 
khuyến khích để vứt bỏ thiết bị CNTT của họ trong một cách có trách nhiệm với môi trường và có pháp luật 
nghiêm ngặt được thiết kế để thực thi và khuyến khích việc xử lý bền vững của các thiết bị như chỉ thị Xử 
lý chất thải thiết bị điện và điện tử của liên minh Châu Âu (WEEE  - Waste Electrical and Electronic 
Equipment ) và đạo luật tái chế máy tính của Hoa Kỳ (United States National Computer Recycling Act). Tái 
tạo các thiết bị máy tính có một số lợi ích sau: 

- Tái chế máy tính cũ giúp để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên: khi các thành phần được tháo gỡ, rất nhiều 
vật liệu có thể được thu hồi từ các thiết bị điện tử cũ. Những vật liệu này có thể được tái sử dụng làm 
nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới, do đó làm giảm sự cần thiết và chi phí cho vật liệu mới. Ví dụ, các 
kim loại phục hồi từ bảng mạch máy tính có thể được tái chế để làm cho bảng mạch mới cho thiết bị 
điện tử khác. 

- Tái chế máy tính cũ có thể giúp bảo vệ môi trường: tái chế là rất thân thiện môi trường, vì nó ngăn cản 
chất thải nguy hại như chất gây ung thư và chì xâm nhập vào khí quyển. Nhiều thiết bị điện tử cũ chứa 
các vật liệu độc hại như chì và thủy ngân, và nếu xử lý không đúng cách, có thể gây hại cho người và 
môi trường. Thay vì bạn vứt bỏ hoặc giữ chúng trong nhà, tái chế chúng là lựa chọn thích hợp nhất. 

- Tái chế máy tính giúp tạo việc làm: thực tế hơn 90% các sản phẩm máy tính có thể tái chế, tái chế có 
thể đóng một vai trò rất cơ bản trong việc tạo ra việc làm. Điều này được đảm bảo, vì các doanh nghiệp 
mới kinh doanh tái chế rác thải điện tử sẽ xuất hiện và những doanh nghiệp hiện tại sẽ tiếp tục phát triển. 
Điều này có thể được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong nhu cầu về tái chế máy tính. 

- Máy tính tái chế hỗ trợ cộng đồng: là một phần của trách nhiệm xã hội, quyên góp các sản phẩm máy 
tính cũ có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng. Máy tính cũ có thể được 
tặng cho các gia đình có thu nhập thấp để cho phép họ có quyền truy cập vào công nghệ mà họ không 
thể có đủ khả năng để mua chúng. Những máy tính cũng có thể được tân trang và được sử dụng trong 
các trường học hoặc trong các tổ chức từ thiện. 

- Tái chế giúp tiết kiệm không gian rác thải: theo một nghiên cứu được tiến hành bởi tổ chức môi trường 
liên hiệp quốc (United Nations Environment Programme – UNEP), tổng lượng chất thải tạo ra bởi các 
sản phẩm máy tính hàng năm là khoảng 49 triệu tấn trên quy mô toàn thế giới. Bằng cách tái chế các 
sản phẩm này, không gian bãi rác được bảo toàn. 

3.2.2 Bảo vệ môi trường 

- Thiết lập máy tính chế độ tiết kiệm năng lượng: Máy tính của bạn - máy tính để bàn hoặc máy tính xách 
tay, tại nơi làm việc hay ở nhà - có thể tiêu thụ công suất lớn mỗi tháng, đặc biệt là nếu bạn không cẩn 
thận về các thiết lập sử dụng năng lượng của nó. Một vài điều chỉnh nhỏ đối với cách máy tính của bạn 
hoạt động, có thể cắt giảm hóa đơn điện hàng tháng của bạn. Về môi trường, giảm lượng được lượng 
CO2 thải ra của máy tính. Một số thiết lập tiết kiêm năng lượng. 
 Giảm tiêu thụ điện năng màn hình: phần tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong máy tính là màn hình. 

Do đó, giảm tiêu thụ điện năng màn hình thì điện năng máy tính giảm đáng kể. Điện năng màn hình 
có thể giảm như sau: 
• Sử dụng chức năng tiết kiệm màn hình: vì màn hình có thể tiêu thụ năng lượng khi máy tính đang 

sử dụng. 
• Thay vì sử dụng trình tiết kiệm màn hình, thiết lập màn hình đi vào chế độ ngủ sau 20 phút không 

hoạt động, và ổ cứng tắt sau 60 phút không hoạt động 
• Điều chỉnh độ sáng của màn hình. 

 Thiết lập chế độ chờ (standby): chuyển sang chế độ chờ cũng có thể là tiết kiệm một năng lượng lớn, 
màn hình chuẩn có thể tiêu thụ 30 watt đến 140 watt trong chế độ làm việc, nhưng ít hơn 3 watt trong 
khi ở chế độ chờ. Nên cho máy tính đi tới chế độ chờ sau 30 phút không hoạt động. Khi thiết lập chế 
độ standby, chú ý các chương trình trò chơi máy tính phổ biến và các gói phần mềm của bên thứ ba 
chạy trong chế độ nền (background) sẽ không cho phép các máy tính đi đến standby. 

- Ngoài ra, chúng ta giảm lượng tiêu thụ bằng cách đặt chế độ tự động tắt máy (auto shutdown) hoặc tắt 
hết các thiết bị ngoại vi máy in, máy quét và loa. 
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- Sử dụng văn bản điện tử làm giảm nhu cầu đối với vật liệu in 
- Tái chế vật liệu in và thiết bị in ấn (giấy và hộp mực in) 
- Xử lý linh kiện máy tính bị hư hỏng hoặc cũ tại trung tâm tái chế 

3.3 Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu 

3.3.1 Tên người dùng và mật khẩu 

Một người dùng (user) là một người sử dụng một máy tính hoặc các dịch vụ mạng. Một user thường có một 
tài khoản người dùng (user account) và được xác định vào hệ thống bằng một tên người dùng (username), 
các thuật ngữ khác là login name hoặc screenname.  

- Username là một tên được sử dụng để truy cập vào một hệ thống máy tính. Username, thường có mật 
khẩu (password), được yêu cầu trong hệ thống đa người dùng. Trong hầu hết các hệ thống, người dùng 
có thể chọn tên người dùng và mật khẩu của mình.  

- Mật khẩu (password): một mật khẩu là một tập hợp các ký tự hoặc các từ bí mật được sử dụng để truy 
cập vào một máy tính, trang web, hoặc dữ liệu, tài nguyên mạng. Passwords giúp đảm bảo các máy tính 
hoặc dữ liệu chỉ có thể được truy cập bởi những người đã được cấp quyền để xem hoặc truy cập nó. 
Thuật ngữ dùng để mô tả một mật khẩu là một mật khẩu hiệu quả, rất khó xâm phạm, một mật khẩu 
thường có các đặc điểm sau: 
 Thay đổi mật khẩu thường xuyên, ít nhất sáu tháng mỗi lần. 
 Tránh những từ liên quan đến bản thân, chẳng hạn như tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ. 
 Chứa ít nhất 8 kí tự, kết hợp các kí tự số, các kí tự chữ (chữ hoa và chữ thường) và các kí đặc biệt, 

tránh sử dụng các từ chung (tên, chữ của người khác mà có thể được tìm thấy trong từ điển) 
 Sử dụng mật khẩu khác nhau cho các mục đích khác nhau. Tất cả các website yêu cầu người dùng 

phải đăng ký với một mật khẩu và người dùng sử dụng luôn luôn cùng một mật khẩu được cho tất cả 
đăng ký. Thường nên sử dụng ít nhất 3 mật khẩu: một cho sử dụng quan trọng như tài khoản ngân 
hàng, hai mật khẩu sử dụng hàng ngày và cuối cùng mật khẩu sử dụng không quan trọng (đăng ký 
trang web không rõ hoặc dịch vụ sẽ không được sử dụng lâu). 

 Hãy cẩn thận các mật khẩu được lưu trữ trong các chương trình: đọc mail, Internet Explorer và nhiều 
chương trình khác lưu trữ mật khẩu của bạn được che dấu với dấu hoa thị. Các dấu hoa thị này dường 
như là không thể đọc được, nhưng các chuyên gia máy tính có thể đọc chúng một cách dễ dàng. Chỉ 
nên lưu trữ mật khẩu trong các chương trình chỉ khi máy tính có một người dùng duy nhất (ví dụ máy 
tính ở nhà hoặc máy tính xách tay cá nhân), đừng bao giờ lưu mật khẩu ở nơi công cộng như quán cà 
phê Internet, … 

3.3.2 Đề phòng khi giao dịch trực tuyến 

Giao dịch trực tuyến nhanh nhưng chứa các nguy cơ tìm ẩn, sau đây trình bày các biện pháp an ninh đơn 
giản và biện pháp phòng ngừa hợp lý mà khách hàng nên áp dụng khi giao dịch trên nền tảng điện tử. 

- Mật khẩu mặc định được cung cấp bởi các nhà môi giới nên được thay đổi trước giao dịch. 
- Đảm bảo mật khẩu không được chia sẻ với những người khác. Thay đổi mật khẩu theo định kỳ  
- Các nhà đầu tư cần phải có kiến thức đầy đủ về cách sử dụng các phần mềm trước khi bắt đầu giao dịch. 
- Nên tránh đặt đơn đặt hàng từ các máy tính chia sẻ như quán cà phê Internet  
- Đừng quên đăng xuất sau khi giao dịch xong 
- Đảm bảo rằng không bấm vào tùy chọn nhớ tôi (remember me) khi đăng ký từ vị trí không thường 

xuyên. 
- Tránh tiết lộ thông tin bí mật. Vì thông tin bạn tiết lộ, bọn tội phạm sẽ được truy cập vào tài khoản của 

bạn. Nạn nhân thường bị lừa dối trong hai cách, hoặc bằng điện thoại hoặc e-mail. 
 Bằng điện thoại: kẻ lừa đảo có đóng vai trò như một nhân viên dịch vụ khách hàng của một công ty 

nổi tiếng hay một công ty mà bạn thường giao dịch, ví dụ ngân hàng hoặc môi giới. Với cớ cung cấp 
dịch vụ khách hàng hoặc tiếp thị một sản phẩm mới, họ sẽ điện thoại yêu cầu chi tiết tài khoản đăng 
nhập của bạn. 

 Bằng e-mail: thường được gọi là 'lừa đảo', bạn sẽ nhận được một e-mail yêu cầu bạn xác nhận hoặc 
cập nhật thông tin tài khoản nhạy cảm bằng e-mail hoặc trên một trang web mà có vẻ hợp pháp hoặc 
e-mail có chứa file đính kèm hoặc liên kết yêu cầu bạn mở hoặc nhấp vào liên kết. 

- Ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu:  
 Không cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản của bạn qua điện thoại hoặc e-mail 
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 Không bao giờ mở các tập tin hoặc file đính kèm trong e-mail từ những người lạ 
 Trước khi bạn nhập dữ liệu nhạy cảm trên một trang web, kiểm tra xem địa chỉ web đó là đúng. 

3.3.3 Khái niệm và tác dụng của tường lửa  

Tường lửa là một hệ thống an ninh mạng, phần cứng, hoặc dựa trên phần mềm, điều khiển lưu lượng mạng 
vào và ra dựa trên một tập hợp các quy tắc. Bức tường lửa hoạt động như một rào cản giữa một mạng tin cậy 
và các mạng không tin cậy khác chẳng hạn như Internet.  

Một tường lửa (firewall) điều khiển truy cập vào các nguồn tài nguyên của một mạng thông qua một mô hình 
kiểm soát tích cực. Điều này có nghĩa rằng sự lưu thông chỉ được phép ra vào mạng được quy định trong 
chính sách tường lửa; tất cả lưu lượng khác bị từ chối. 

3.4 Phần mềm độc hại 

3.4.1 Virus là gì  

Virus máy tính là các mã độc hại hoặc các chương trình thường được cài đặt trên máy tính của bạn mà bạn 
không biết và ngược lại mong muốn của bạn. Mức độ nghiêm trọng của một virus có thể khác nhau. Một số 
virus chỉ dường như là phiền hà cho người sử dụng; một số vius gây ra tập tin bị hỏng hoặc bị xoá và một số 
vius có khả năng tắt máy tính và xóa toàn bộ ổ cứng. Virus lây nhiễm vào hệ thống và sau đó tự gắn nó vào 
một chương trình hay file để lây lan cho các người dùng (user) khác. Người ta chia virus thành 2 loại chính 
là B-virus, loại lây vào các mẫu tin khởi động (Boot record) và F-virus lây vào các tập tin thực thi (Executive 
file). Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối, bởi vì trên thực tế có những loại virus lưỡng tính vừa lây 
trên boot record, vừa trên file thi hành.  

- B-virus: Nếu boot máy từ một đĩa nhiễm B-virus, bộ nhớ của máy sẽ bị khống chế, kế tiếp là boot record 
của đĩa cứng bị lây nhiễm.  

- F-virus: Nguyên tắc của F-virus là thêm đoạn mã lệnh vào file thi hành (dạng .COM và .EXE) để mỗi 
lần file thực hiện, đoạn mã này sẽ được kích hoạt, thường trú trong vùng nhớ, khống chế các tác vụ truy 
xuất file, dò tìm các file thi hành chưa bị nhiễm virus khác để tự lây vào.  

Ngoài ra, ta còn phải kể đến một số loại vius nữa. 
- Macro virus: lây qua các tập tin văn bản, Email, chọn ngôn ngữ Macro làm phương tiện lây lan. 
- Sâu máy tính (computer worm): là một chương trình máy tính tự nhân bản và thâm nhập vào một hệ 

điều hành với mục đích lây lan mã độc hại. Worms sử dụng mạng để gửi các bản sao của mã ban đầu 
tới các máy tính khác, gây hại bằng cách tiêu thụ băng thông hoặc có thể xóa các tập tin hoặc gửi tài liệu 
qua email. Worms thường bị nhầm lẫn với virus máy tính; Sự khác biệt nằm ở cách chúng lây lan, sâu 
máy tính tự sao chép và lan truyền trên mạng. 

- Ngựa Trojan (trojan horses): là một loại phần mềm độc hại thường được ngụy trang như là phần mềm 
hợp pháp. Trojan có thể được sử dụng bởi tin tặc cố gắng để đạt được quyền truy cập vào hệ thống của 
người dùng. Sau khi kích hoạt, Trojans có thể cho phép tội phạm mạng để giám sát bạn, ăn cắp dữ liệu 
nhạy cảm của bạn. Những hành động này có thể bao gồm: 
 Xóa dữ liệu 
 Chặn dữ liệu  
 Sửa đổi dữ liệu 
 Sao chép dữ liệu 
 Gây rối hoạt động của máy tính hoặc mạng máy tính 

Không giống như virus và sâu máy tính, Trojan không thể tự sao chép 

3.4.2 Spyware 

Spyware là phần mềm được thiết kế để nắm bắt thông tin cá nhân và bảo mật, nằm trên hệ thống của bạn và 
gửi nó ở nơi khác. Nó đã nhanh chóng trở thành như là một vấn đề lớn như virus. Mối đe dọa chính của 
Spyware là sự riêng tư và bảo mật của bạn. Adware là phần mềm gián điệp theo dõi trình duyệt Internet của 
bạn và có thể cài đặt cookies độc hại trên máy tính của bạn. Một cookie là một file văn bản nhỏ có chứa 
thông tin có thể nhận dạng bạn đến một trang web. Cookies là không nhất thiết là xấu. Chúng rất có ích khi 
chúng được sử dụng để giúp cá nhân kinh nghiệm duyệt web của bạn, nhưng cookie có thể đe dọa sự riêng 
tư của bạn nếu chúng được sử dụng để tiết lộ thông tin. 
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3.4.3 Các phương pháp phòng và diệt virus 

- Đề phòng F-virus: Nguyên tắc chung là không được chạy các chương trình không rõ nguồn gốc. Hãy 
dùng các chương trình diệt virus kiểm tra các chương trình này trước khi chép vào đĩa cứng của máy 
tính. 

- Đề phòng Macro virus: họ virus này lây trên văn bản và bảng tính của Microsoft. Vì vậy, khi nhận một 
file DOC hay XLS nào, bạn hãy nhớ kiểm tra chúng trước khi mở ra.  

- Diệt Virus: Để phát hiện và diệt virus, người ta viết ra những chương trình chống virus, gọi là anti-virus. 
Nếu nghi ngờ máy tính của mình bị virus, bạn có thể dùng các chương trình này kiểm tra các ổ đĩa của 
máy. Một điều cần lưu ý là nên chạy anti-virus trong tình trạng bộ nhớ tốt thì việc quét virus mới hiệu 
quả và an toàn. 

Lưu ý: Để các chương trình diệt virus có thể phát hiện các loại virus mới, người dùng cần phải cập nhật dữ 
liệu thường xuyên bằng cách kết nối internet, chọn chức năng cập nhật dữ liệu (update) cho chương trình 
diệt virus. 

3.4.4 Một số chương trình diệt virus phổ biến hiện nay 

Hiện nay có rất nhiều chương tình diệt virus đang được phát triển bao gồm các chương trình miễn phí và các 
chương trình có bản quyền. Thông thường các chương trình có bản quyền sẽ thu phí người sử dụng theo thời 
gian. Nhìn chung các chương trình đều có ưu và khuyết điểm của nó, không thể kết luận một chương trình 
nào là mạnh nhất bởi vì tùy theo biến thể của virus mà chương trình này có thể diệt được nhưng chương trình 
kia thì không. Một số chương trình diệt virus phổ biến hiện nay như: 

 
Tên phần mềm Có phí Miễn phí 

Kaspersky Internet Security  x  

McAfee AntiVirus Plus x  

Bitdefender Internet Security x  

Norton AntiVirus x  

BitDefender Antivirus Free Edition  x 

AdAware Free Antivirus  x 

Avira Free Antivirus  x 

AVG Free Antivirus  x 

3.5 Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT 

3.5.1 Bản quyền 

Luật bản quyền bảo vệ các công trình sáng tạo gốc, chẳng hạn như phần mềm, trò chơi video, sách, âm nhạc, 
hình ảnh, video, phầm mềm, …. luật bản quyền khác nhau ở các nước. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, luật bản quyền 
quy định rằng các chủ sở hữu một công trình có quyền độc quyền in, phân phối, và sao chép tác phẩm, và sự 
cho phép phải được đạt được bởi bất cứ ai khác muốn tái sử dụng tài sản này. Bảo hộ bản quyền có hiệu lực 
cho các công trình gốc của tác giả được xác định trong một hình thức hữu hình, cho dù công bố hoặc chưa 
công bố. Ở Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội (khoá XI) thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/07/2006. 

- Bản quyền (copyright): là quyền của một tác giả với văn bản, hình ảnh, nhạc, phim, …, để bảo vệ tài 
sản trí tuệ của họ. 

- Mã số sản phẩm (product identification number - PID): là một con số đi kèm với phần mềm mua hợp 
pháp như một xác nhận tính xác thực. 

- Giấy phép phần mềm (software license): Một giấy phép phần mềm là một tài liệu cung cấp nguyên tắc 
ràng buộc về mặt pháp lý cho việc sử dụng và phân phối phần mềm. Giấy phép phần mềm thường cung 
cấp cho người dùng cuối với quyền cho một hoặc nhiều bản sao của phần mềm mà không vi phạm quyền 
tác giả. Giấy phép cũng quy định trách nhiệm của các bên giao kết thỏa thuận cấp phép và có thể áp đặt 
các hạn chế về phần mềm có thể được sử dụng. Điều khoản và điều kiện cấp phép phần mềm thường 
bao gồm sử dụng hợp lý phần mềm, các giới hạn trách nhiệm, bảo hành và khuyến cáo và bảo vệ nếu sử 
dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. 

- Xác định cấp phép phần mềm: kiểm tra số seri (serial number), đăng ký, kiểm tra giấy phép phần mềm. 
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- Thỏa thuận cấp phép phần mềm (software license agreement): một thỏa thuận cấp phép phần mềm là 
hợp đồng pháp lý giữa bên chuyển quyền hoặc tác giả và người mua phần mềm, thiết lập quyền của 
người mua. Một thỏa thuận cấp phép phần mềm chi tiết về làm thế nào và khi nào các phần mềm có thể 
được sử dụng, và cung cấp bất kỳ hạn chế nào được áp đặt trên phần mềm. Một thỏa thuận cấp phép 
phần mềm cũng xác định và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan một cách rõ ràng và súc tích. Hầu 
hết các thỏa thuận bản quyền phần mềm ở dạng kỹ thuật số và không được trình bày cho người mua cho 
đến khi mua hoàn tất. 

- Phần mềm miễn phí (freeware): là phần mềm hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Không giống như các 
phần mềm thương mại, nó không đòi hỏi bất kỳ thanh toán hoặc lệ phí cấp giấy phép (licensing fee). 
Freeware là phần mềm có bản quyền nhưng miễn phí sử dụng. Mặc dù nó miễn phí, tác giả vẫn giữ bản 
quyền, có nghĩa là bạn không thể làm bất cứ điều gì với nó mà không được cho phép rõ ràng của tác giả.  

- Phần mềm chia sẻ (shareware): là phần mềm ban đầu sử dụng không tốn phí, nhưng sau một thời gian 
nhất định người dùng được yêu cầu phải trả khoản phí hoặc xóa nó. Không giống như các phần mềm 
miễn phí, phần mềm chia sẽ thường bị hạn chế chức năng hoặc chỉ có thể được sử dụng trong một thời 
gian hạn chế trước khi yêu cầu thanh toán và đăng ký. Khi bạn trả phí cho một chương trình phần mềm 
chia sẻ, phần mềm sẽ đầy đủ chức năng và thời hạn sử dụng bị loại bỏ. 

- Phần mềm mã nguồn mở (open software): khi một chương trình phần mềm là mã nguồn mở, nó có nghĩa 
là mã nguồn của chương trình có thể sử dụng tự do cho công chúng. Không giống như các phần mềm 
thương mại, các chương trình mã nguồn mở có thể được sửa đổi và phân phối bởi bất cứ ai và thường 
được phát triển như một cộng đồng chứ không phải là do một tổ chức duy nhất. Vì lý do này, cụm từ 
"cộng đồng mã nguồn mở" thường được sử dụng để mô tả các nhà phát triển của các dự án phát triển 
phần mềm mã nguồn mở. Phần mềm nguồn mở tự động cũng là phần mềm miễn phí. Ví dụ điển hình 
nhất là hệ điều hành Linux. Bởi vì phần mềm mã nguồn mở là miễn phí sử dụng, thường là không có hỗ 
trợ kỹ thuật bao gồm các phần mềm. Thay vào đó, người dùng có thể cần phải dựa trên các diễn đàn 
web và sử dụng các cuộc thảo luận để báo cáo lỗi hoặc nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ. 

- Copyleft: là một giấy phép (cliense) cho phép mọi người tự do sao chép, sửa đổi và phân phối lại phần 
mềm, nhưng chấp nhận hạn chế là bất kỳ sửa đổi phải được phân phối như mã nguồn mở và copyleft. 
Điều này cản trở phần mềm trở thành quyền sở hữu riêng sau khi sửa đổi. 

3.5.2 Bảo vệ dữ liệu 

3.5.2.1.1 Giới thiệu 

- Dữ liệu của mỗi người dùng có thể khác nhau từ các tập tin văn bản đến các chương trình máy tính hoặc 
các dữ liệu rất quan trọng như tài khoản trong ngân hàng, bí mật quốc gia.  

- Quản lý dữ liệu liên quan đến tổ chức quản lý thông tin và dữ liệu để truy cập và lưu trữ an toàn. Nhiệm 
vụ quản lý dữ liệu bao gồm việc tạo ra các chính sách quản trị, phân tích và kiến trúc dữ liệu; bảo mật 
dữ liệu và xác định nguồn dữ liệu, phân loại và lưu trữ 

- Việc bảo vệ dữ liệu cũng có những mức độ khác nhau tùy vào tầm quan trọng của dữ liệu. Các tác nhân 
có thể gây hại đến dữ liệu như sau: 
 Hỏa hoạn, thiên tai, sự cố về phần cứng, phần mềm, virus máy tính. 
 Sự phá hoại của gián điệp hoặc của các tin tặc, sự vô ý của người dùng. 

3.5.2.1.2 Nguyên tắc bảo vệ 

Tùy thuộc vào tầm quan trọng của dữ liệu mà ta sẽ áp dụng những cách bảo vệ khác nhau, đối với những dữ 
liệu thông thường thì cách bảo vệ hữu hiệu nhất là tạo ra các bản sao của dữ liệu, các bản sao này có thể 
được lưu trên ổ đĩa nén hoặc đĩa CD-ROM. Đối với các dữ liệu quan trọng thì người ta thường đặt ra các qui 
tắc rất nghiêm ngặt bắt buộc tất cả các người dùng phải tuân theo. Ví dụ như phải có chiến lược bảo vệ dữ 
liệu bao gồm quản lý vòng đời dữ liệu (data lifecycle management - DLM), một quá trình tự động hóa việc 
di chuyển dữ liệu quan trọng tới lưu trữ trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline); một chiến lược toàn 
diện để định giá, lập danh mục và bảo vệ dữ liệu từ các ứng dụng hoặc người sử dụng lỗi, virus tấn công, 
gián đoạn hoặc không hoạt động hệ thống. 
 

 

 

 


