
BẢO MẬT CHO MÁY TÍNH 

Hiện nay việc bảo mật cho máy tính là rất cần thiết, có rất nhiều bạn còn gặp khó 

khăn trong vấn đề này, vì vậy tôi viết bài này mong giúp được các bạn phần nào 

chăng? 

 

1/Thiết lập tường lửa : 

-Bạn không biết tường lửa là gì ? Hãy vào bài viết “Tường lửa là gì ?” để tham 

khảo. Trong tài liệu này , Tôi chỉ gợi ý những phương thức bảo mật chứ không đi 

sâu vào tính năng của mỗi phần mềm. 

 

-Trong hầu hết chúng ta hiện nay liên kết vào hệ thống mạng lưới máy tính tòan 

cầu đều sử dụng kết nối thẳng , cho dù sử dụng Modem hay Boardband , đều nên 

thiết lập cho riêng mình 1 hệ thống tường lửa tốt nhằm ngăn chặn các xâm nhập 

vào-ra bất hợp pháp , mà nạn nhân ở đây đôi khi là chính bạn chứ không phải là 

máy tính. Tôi khuyên bạn dùng Zone Alarm và luôn để nó trong chế độ họat động 

mỗi khi bạn vào Internet. Đây là 1 công cụ không thể 

thiếu đối với chúng. 

 

2/Cài đặt trình chống Virus : 

 

-Trình Anti-Virus đã trở nên rất cần thiết cho máy tính hiện nay. Trái với việc xâm 

nhập bất hợp pháp ở trên, nạn nhân ở đây là máy tính chứ không phải là bạn. Nên 1 

ngày nào đó bạn chạy 1 tập tin nhận được từ bức email trông rất quan trọng rồi mới 

nhận ra "Hình như cái này là Virus" thì nếu không có trình Anti-Virus ở đó , rất có 

thể trong lần khởi động kế bạn không còn gặp được WinXP của mình nữa. Hiện 

tượng này là căn bệnh thường gặp ở nhiều bạn vì vậy sở hữu 1 trình Chống Virus ở 

đây được xem là cấp bách. Vào năm trước , Tôi đề nghị trình tốt nhất là Kaspersky 

2010, hoặc Avira (bạn có thể xem thêm HDSD và các tính năng của nó tại  

 

http://lackhoai.blogspot.com/2009/07/bao-mat-cho-may-tinh.html

