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Sử dụng mạng internet
Dưới đây là một vài mẹo hữu ích để có thể tận 
dụng tối đa mạng internet. 

Về mạng internet
Quý vị có thể làm được nhiều việc trên mạng 
internet. Quý vị có thể:
• Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.
• Quản lý tài chính của quý vị qua ngân hàng trực 

tuyến.
• Mua sắm trực tuyến và được giao hàng tới tận nơi.
• Cập nhật tin tức, hoặc tìm hiểu về những điều quý 

vị quan tâm.

Để tìm hiểu internet, đầu tiên quý vị cần kết nối với mạng. Quý vị có thể làm 
theo một vài cách sau: 
• Sử dụng máy tính tại nhà thông qua kết nối băng thông rộng.
• Sử dụng mạng không dây hoặc kết nối Wi-Fi từ quán cà phê hoặc thư viện.
• Sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng 3G và 4G.

Vi-rút máy tính từ trên mạng internet có thể làm hỏng 
máy tính của quý vị hoặc ăn cắp thông tin cá nhân, 
nhưng quý vị có thể thực hiện có nhiều cách để bảo vệ 
bản thân.
• Sử dụng phần mềm chống vi-rút để bảo vệ máy tính 

của quý vị. 
• Các chương trình chống vi-rút như AVG và Avast! có 

thể tải xuống miễn phí từ trên mạng internet.
• Các máy tính cài Windows 10 có phần mềm chống vi-rút Defender.

Quý vị có thể làm được nhiều 
việc trên mạng internet.
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Sử dụng mạng internet

Lướt mạng trực tuyến
Các trang mạng là nơi quý vị có thể tìm thấy thông tin 
trên mạng internet. Dưới đây là một số cách quý vị 
có thể tìm thấy một trang mạng:
• Nhập địa chỉ vào trình duyệt web. Ví dụ:  

www.abc.net.au.
• Nhập các từ vào công cụ tìm kiếm, ví dụ Google 

hoặc Bing.
• Sử dụng Thanh đánh dấu (Bookmark) hoặc Yêu 

thích (Favourite) để lưu các trang mạng lại cho dễ truy cập.

Quý vị có thể lướt mạng bằng cách nhấn vào các liên kết trên trang mạng.
• Liên kết thường là một đoạn chữ có gạch chân hoặc có màu khác.
• Liên kết có khi là một nút ấn hoặc hình ảnh trên trang mạng.
• Có lúc liên kết thay đổi màu sắc khi quý vị dùng chuột để di chuyển con trỏ qua 

chúng.
• Thông thường con trỏ chuyển thành hình bàn tay có hình ngón tay đang trỏ khi nó 

chạm vào một liên kết.

Quý vị có thể dễ dàng quay lại trang mạng bằng cách sử dụng Thanh đánh dấu 
(Bookmarks) hoặc Yêu thích (Favourites).
• Thanh đánh dấu (Bookmarks) và Yêu thích (Favourites) là những cái tên mà các trình 

duyệt web khác nhau sử dụng cho cùng một chức năng.
• Thanh đánh dấu (Bookmarks) và Yêu thích (Favourites) là các đường tắt đến một 

trang mạng.
• Trên máy tính cài Windows, quý vị lưu lại trang mạng quý vị đã đánh dấu bằng việc 

nhấn vào hình ngôi sao trên thanh Địa chỉ của trình duyệt, rồi xác nhận tên và vị trí.

Nếu quý vị cần in một trang mạng, có một vài lựa chọn cho quý vị:
• Sử dụng nút In (Print) trên trang mạng nếu có.
• Nếu không có nút đó, nhấn nút In (Print) trên trình duyệt web nếu có.
• Chọn In (Print) từ mục File trên thanh công cụ của trình duyệt.

Các trang mạng là nơi quý vị có 
thể tìm thấy thông tin trên mạng 

internet
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Tuân thủ các quy định
Các luật về quyền sở hữu áp dụng cả trên mạng.
• Các chữ, hình ảnh, âm nhạc, chương trình truyền 

hình và phim trên mạng internet thường là có bản 
quyền.

• Biểu tượng bản quyền thường cho biết một cái gì 
đó đang được bảo hộ bản quyền. Ngay cả khi không 
thấy biểu tượng đó, quý vị nên  hiểu rằng nội dung 
đó là có bản quyền.

• Việc sao chép, sửa đổi hoặc tái sản xuất nội dung mà 
không xin phép là trái pháp luật. Nếu quý vị muốn lấy nội dung từ một trang 
mạng, quý vị cần phải xin phép.

• Có nhiều cách để truy cập các nội dung mà không vi phạm bản quyền, như 
Spotify hoặc iTunes để nghe nhạc, và ABC iView hoặc Youtube để xem video. 

Có nhiều trang web có những điều khoản và điều kiện mà quý vị cần đọc trước 
khi chấp thuận.
• Điều kiện và điều khoản là các quy định quản lý cách quý vị có thể sử dụng 

trang mạng.
• Hãy bảo đảm mình đọc các điều khoản và điều kiện nếu quý vị định đăng ký 

hoặc đăng nhập vào đâu đó trên mạng.

Sử dụng mạng internet

Việc sao chép, sửa đổi 
hoặc tái sản xuất nội dung 
mà không xin phép là trái 

pháp luật


