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 BÀI TẬP 

1./ Trình bày một số vấn đề sức khỏe liên quan đến sử dụng máy tính. 
2./ Trình bày các lợi ích khi tái tạo các thiết bị máy tính. 
3./ Trình bày các cách bảo vệ môi trường khi sử dụng máy tính. 
4./ Trình bày một số đặc điểm khi đặt mật khẩu (password) 
5./ Trình bày các biện pháp an ninh đơn giản và biện pháp phòng ngừa hợp lý khi giao dịch trên nền tảng 

điện tử. 
6./ Bức tường lửa (firewall) là gì? 
7./ Virus là gi? Trình bày các loại virus? 
8./ Spyware là gì? Nêu các phương pháp phòng và diệt virus. 
9./ Phân biệt copyright và copyleft. 
10./ Phân biệt sự giống và khác nhau của phần mềm thương mại, phần mềm chia sẻ và phần mềm mã nguồn 

mở (open software) 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 

11./ Phát biểu nào sau đây không đúng về lợi ích của tái chế các thiết bị máy tính 

a. Tái chế máy tính cũ giúp để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

b. Tái chế máy tính cũ có thể giúp bảo vệ môi trường 

c. Tái chế giúp giảm điện năng sử dụng máy tính 

d. Tái chế giúp tiết kiệm không gian rác thải 

12./ Chọn khái niệm sai về tường lửa (firewall) 

a. Firewall điều khiển lưu lượng mạng vào và ra dựa trên một tập hợp các quy tắc 

b. Firewall hoạt động giống như một phần mềm diệt virus 

c. Firewall hoạt động như một rào cản giữa một mạng tin cậy và các mạng không tin cậy khác chẳng hạn 
như Internet. 

13./ Phần mềm chia sẽ  là phần mềm: 

a. Phần mềm hoàn toàn miễn phí sử dụng 

b. Phần mềm chỉ miễn phí thời gian đầu 

c. Phần mềm không bị hạn chế chức năng  

d. Phần mềm không được bán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


