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Mức độ an toàn của kết nối 
Với mỗi tình huống, hãy xem xét vị trí, cấp độ truy cập và hoạt động mà chúng ta đang 
thực hiện trên mạng. Sau đó, hãy xác định xem rủi ro khi thực hiện hoạt động đó là 
thấp, trung bình hay cao và giải thích lý do. 

Vị trí Quyền truy cập Hoạt động Rủi ro 

Nhà của một 
người bạn 

Người thân của 
bạn bè Game online  

Quán cà phê Chỉ dành cho 
khách hàng Mạng xã hội  

Thư viện Chỉ dành cho 
thành viên 

Giao dịch tài 
chính 
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Mức độ an toàn của kết nối: Nội dung dành cho 
người hướng dẫn 

Với mỗi tình huống, hãy xem xét vị trí, cấp độ truy cập và hoạt động mà chúng ta đang 
thực hiện trên mạng. Sau đó, hãy xác định xem rủi ro khi thực hiện hoạt động đó là 
thấp, trung bình hay cao và giải thích lý do. 

Vị trí Quyền truy 
cập Hoạt động Rủi ro 

Nhà của một 
người bạn 

Người thân 
của bạn bè Game online 

Thấp: Chỉ một số ít người đang sử dụng 
mạng này và chúng ta tin tưởng họ. 
Hoạt động này có thể không bao gồm 
thông tin nhạy cảm. 

Quán cà phê Chỉ dành cho 
khách hàng Mạng xã hội 

Trung bình: Mạng xã hội không nhất 
thiết chứa thông tin nhạy cảm. Tuy 
nhiên, bất kỳ ai đã ghé quán cà phê đó 
trước đây sẽ có quyền truy cập vào 
mạng và có thể lấy cắp mật khẩu của 
chúng ta. 

Thư viện Chỉ dành cho 
thành viên 

Giao dịch tài 
chính 

Cao: Thông tin ngân hàng là thông tin vô 
cùng nhạy cảm. Tuy quyền truy cập của 
thư viện phần nào được hạn chế nhưng 
chúng ta không biết những ai có thể truy 
cập thông tin của mình với ý đồ xấu. 

Sân bay Công cộng Email 

Cao: Ngay cả nếu email của chúng ta 
không chứa thông tin nhạy cảm, thì việc 
sử dụng mạng công cộng cũng không an 
toàn. 

 

 


