
Hướng dẫn sử dụng máy tính nối mạng
Trần Thị Thanh Bắc

&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Bạn đọc c&amp;amp;oacute; thẻ TTHL c&amp;amp;oacute; thể đăng k&amp;amp;yacute; sử
dụng m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh tại quầy dịch vụ c&amp;amp;aacute;c
tầng, bạn đọc c&amp;amp;oacute; thể sử dụng m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh
theo từng ca 2 tiếng, nếu c&amp;amp;oacute; nhu cầu sử dụng tiếp th&amp;amp;igrave;
phải xin gia hạn tại quầy dịch vụ trước khi hết ca sử dụng.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
&amp;amp;bull; Xuất tr&amp;amp;igrave;nh thẻ v&amp;amp;agrave; để lại thẻ tại quầy dịch
vụ trong thời gian sử dụng m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull; Sử dụng đ&amp;amp;uacute;ng m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh
m&amp;amp;agrave;  c&amp;amp;aacute;n  bộ  đ&amp;amp;atilde;  chỉ  định,&amp;lt;br
/&amp;gt;
&amp;amp;bul l ;  Truy  nhập  bằng  t&amp;amp;agrave; i  khoản,  mật  khẩu  của
m&amp;amp;igrave;nh v&amp;amp;agrave; tho&amp;amp;aacute;t khỏi t&amp;amp;agrave;i
khoản  khi  sử  dụng  xong  m&amp;amp;aacute;y  t&amp;amp;iacute;nh  (số  của
m&amp;amp;aacute;y  t&amp;amp;iacute;nh  l&amp;amp;agrave;  hai  số  cuối  của
d&amp;amp;atilde;y số b&amp;amp;ecirc;n tr&amp;amp;aacute;i  m&amp;amp;agrave;n
h&amp;amp;igrave;nh m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh).&amp;lt;br /&amp;gt;
Lưu &amp;amp;yacute;: &amp;lt;em&amp;gt;bạn đọc ghi lại m&amp;amp;atilde; số thẻ để
tiện khi truy cập, chọn mật khẩu dễ nhớ&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
Ngo&amp;amp;agrave;i ra, bạn đọc phải tu&amp;amp;acirc;n theo c&amp;amp;aacute;c quy
định  ri&amp;amp;ecirc;ng  về  C&amp;amp;ocirc;ng  nghệ th&amp;amp;ocirc;ng  tin  như
sau:&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull; C&amp;amp;oacute; &amp;amp;yacute; thức giữ g&amp;amp;igrave;n, bảo
quản khi sử dụng c&amp;amp;aacute;c phượng tiện kỹ thuật c&amp;amp;ocirc;ng nghệ
th&amp;amp;ocirc;ng tin v&amp;amp;agrave; phải chịu tr&amp;amp;aacute;ch nhiệm khi
c&amp;amp;oacute;  h&amp;amp;agrave;nh  vi  ph&amp;amp;aacute;  hoại.&amp;lt;br
/&amp;gt;
&amp;amp;bu l l ;  Ch ỉ  sử  dụng  m&amp;amp;aacute ;y  t&amp;amp; iacute ;nh
v&amp;amp;agrave;o  mục  đ&amp;amp;iacute;ch  học  tập  v&amp;amp;agrave;
nghi&amp;amp;ecirc;n cứu.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull;  Sử  dụng  đ&amp;amp;uacute;ng  t&amp;amp;agrave;i  khoản  của
m&amp;amp;igrave;nh,  kh&amp;amp;ocirc;ng  chia  sẻ  t&amp;amp;agrave;i  khoản  của
m&amp;amp;igrave;nh cho người kh&amp;amp;aacute;c, kh&amp;amp;ocirc;ng cho người
kh&amp;amp;aacute;c mượn thẻ.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull; Kh&amp;amp;ocirc;ng sử dụng c&amp;amp;aacute;c thiết bị ghi nhớ như:
đĩa  mềm,  CD,  USB&amp;amp;hel l ip ;  cắm  t rực  t iếp  v&amp;amp;agrave;o
m&amp;amp;aacute;y&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull;  Kh&amp;amp;ocirc;ng  x&amp;amp;oacute;a,  c&amp;amp;agrave;i  đặt



th&amp;amp;ec i rc ;m  c&amp;amp;aacu te ;c  phần  mềm  đ&amp;amp;a t i lde ;
c&amp;amp;oacute;, kh&amp;amp;ocirc;ng thay đổi, th&amp;amp;aacute;o lắp, di chuyển
m&amp;amp;aacute;y.  Kh&amp;amp;ocirc;ng  sử  dụng  m&amp;amp;aacute;y
t&amp;amp;iacute;nh v&amp;amp;agrave;o c&amp;amp;aacute;c mục đ&amp;amp;iacute;ch
xấu như:  ph&amp;amp;aacute;t  t&amp;amp;aacute;n  virus,  ph&amp;amp;aacute;  hoại
c&amp;amp;aacute;c hệ thống mạng,&amp;amp;hellip;&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;bull;  Khi  rời  khỏi  m&amp;amp;aacute;y  kh&amp;amp;ocirc;ng  được  tắt
m&amp;amp;aacute;y.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;
Vi phạm c&amp;amp;aacute;c quy định tr&amp;amp;ecirc;n (đặc biệt l&amp;amp;agrave; sử
dụng USB), bạn đọc sẽ bị kh&amp;amp;oacute;a thẻ ngừng sử dụng TTHL từ 1 tuần đến 1
th&amp;amp;aacute;ng  v&amp;amp;agrave;  những  h&amp;amp;igrave;nh  thức  phạt
kh&amp;amp;aacute;c.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;strong&amp;gt;TTHL&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;


