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Bài 8: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet.
I.Tổ chức thông tin trên Internet:
a)

Siêu văn bản và trang web:

- Siêu văn bản (Hypertext) là loại văn bản kết hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản,
hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.
- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.
b)

Website, địa chỉ và trang chủ:

- Website là tập hợp một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập
chung. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ của website.
- Trang chủ của website là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó.
-Ví dụ 1 số website :
www.edu.net.vn, www.mp3.zing.vn, www.ioe.go.vn, www.violympic.vn, www.vietnamnet.vn,.
.
II. Truy cập web:
Trình duyệt web:
Trình duyệt web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng truy cập các trang web và khai thác
các tài nguyên trên Internet.
Truy cập trang web:
Bước 1: Mở trình duyệt web
Bước 2: Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ
Bước 3: Nhấn Enter
III. Tìm kiếm thông tin:
a)

Máy tìm kiếm:

Máy tìm kiếm là những trang web giúp tìm kiếm thông tin trên Internet trên yêu cầu người dùng.
Có những máy tìm kiếm:
- Google : www.google.com.vn
- Yahoo: www.yahoo.com.vn
- Microsft: www.bing.com

b)

Các bước tìm kiếm:

1. Truy cập máy tìm kiếm
2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá
3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Ví dụ: Cách tìm kiếm thông tin về chủ đề “Hạt của chúa” bằng máy tìm kiếm Google
1. Truy cập trang www.google.com.vn
2. Gõ cụm từ Hạt của chúa vào ô dành để nhập từ khoá
3. Nhấn phím Enter

Bài thực hành 14: -Sử dụng trình duyệt để truy cập web
- Tìm kiếm thông tin về dịch bệnh ncov.
*Nội dung cần thực hiện:
- Biết truy cập 1 số trang web để đọc thông tin về dịch bệnh cũng như cách phòng tránh bệnh
ncov.
- Biết đánh dấu các trang cần thiết.
- Biết tìm kiếm thông tin trên internet thông qua hình ảnh, video…
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Bài 9: Tìm Hiểu Thư Điện Tử
1. Thư điện tử là gì?
-Khái niệm: Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông
qua các “hộp thư điện tử”.
-Ưu điểm: chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng
thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp…
2. Hệ thống thư điện tử:
a) Gửi thư truyền thống:

*Các bước gửi thư truyền thống:
Bước 1: Người gửi bỏ thư đã có địa chỉ chính xác của người nhận vào thùng thư.
Bước 2: Nhân viên bưu điện tại Hà Nội tập hợp mọi thư cần gửi vào TP. HCM.
Bước 3: Thư được chuyển vào TP.HCM qua hệ thống vận chuyển của bưu điện.

Bước 4: Nhân viên bưu điện tại TP.HCM chuyển đến tay người nhận.
b) Gửi thư điện tử:

*Quá trình gửi thư điện tử:
Bước 1: Thư được soạn tại máy của người gửi.
Bước 2: Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử của người gửi.
Bước 3: Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến máy chủ thư điện tử của
người nhận qua mạng máy tính (Internet).
Bước 4: Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận.
Như vậy, trong hệ thống thư điện tử:
-Các máy chủ thư điện tử sẽ là “bưu điện”.
-Hệ thống vận chuyển của “bưu điện” chính là mạng máy tính.
3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử:
a. Mở tài khoản thư điện tử:
 Để gửi, nhận thư điện tử trước hết phải mở tài khoản thư điện tử. Có thể mở tài
khoản thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí như: yahoo,
google…
 Sau khi mở tài khoản thư điện tử, người dùng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thư
điện tử cấp một hộp thư điện tử trên máy chủ thư điện tử. Cùng với hộp thư,
người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập vào hộp thư điện tử.
Mỗi hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng:
<tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>
 Ví dụ: ngocha@gmail.com, bao123@yahoo.com...
 Địa chỉ thư điện tử còn được gọi là tên hộp thư điện tử.
Chú ý: Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ điện tử phải có tên đăng
nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi
toàn cầu.
b. Nhận và gửi thư:
Các bước truy cập vào hộp thư điện tử:
 Bước 1: Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.
 Bước 2: Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập (tên
người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy vào nút đăng nhập).

Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử:






Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.
Mở và đọc nội dung của bức thư cụ thể.
Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.
Trả lời thư.
Chuyển tiếp thư cho một người khác.

Bài thực hành 15: Sử dụng thư điện tử.
*Nội dung cần thực hiện:
- Biết tạo 1 tài khoản gmail.
-Đăng nhập vào gmail:
 Nội dung gửi thư: cách phòng tránh dịch bệnh ncov.
 Gửi thư cho 1 bạn và hồi âm lại.
 Gửi thư cho 1 nhóm bạn, đính kèm hình ảnh...

