
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu D1 trang 26 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều 

 

Phương pháp: 

- Virus máy tính (virus) là một loại phần mềm có khả năng tự nhân bản và lây lan qua các thiết bị lưu trữ trung 

gian hoặc qua mạng. 

- Virus lây lan qua nhiều con đường như: email, các trang web, thiết bị lưu trữ di động (USB, thẻ nhớ,...). 

Cách giải: 

1) Sai. Virus máy tính là phần mềm nên không thể lây sang cơ thể con người. 

2) Đúng. Virus máy tính là phần mềm do con người tạo ra. 

3) Đúng. Virus máy tính lây lan qua nhiều con đường như email, các trang web, thiết bị lưu trữ di động như 

USB. 

4) Sai. Virus máy tính là phần mềm, cơ chế lây lan của nó không giống như virus sinh học. Nếu người sr dụng 

có cài đặt phần mềm chống virus và thao tác một cách có hiểu biết thì sẽ được bảo vệ được máy của mình cho 

dù các máy bên cạnh đều bị nhiễm virus, ngược lại máy tính của chúng ta có thể bị nhiễm virus qua Internet 

từ một máy tính ở cách ta rất xa. 

Em hãy cho biết mỗi câu nói về virus máy tính sau đây là đúng hay sai. Vì sao? 

1) Virus máy tính có thể lây nhiễm sang người sử dụng máy tính. 

2) Virus máy tính là một chương trình phần mềm. 

3) Virus máy tính có thể tự lây lan từ máy này sang máy khác qua nhiều con đường khác nhau. 

4) Hai máy tính để cạnh nhau sẽ khiến virus lây từ máy này sang máy kia. 

5) Internet là nguồn lây nhiễm virus. 
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5) Đúng. Mạng Internet là môi trường phát triển và lan truyền virus máy tính. 
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