
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 05 NĂM 2019 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 01.  Bóng ma trên mạng : Cuộc phiêu lưu của hacker bị truy nã gắt gao nhất thế giới / Kevin 
Mitnick, William L. Simon; Trần Thanh Hương , Le VN. _ H : Công Thương; Công ty sách 
alphabooks, 2018. _ 524tr ;24cm 

Tóm tắt: Cao trào của cuốn sách là khi Mitnick bắt đầu chuyến phiêu lưu chạy trốn 
khỏi FBI trong suốt ba năm. Ông đã tạo ra các danh tính giả, tìm việc tại nhiều 
thành phố mà vẫn kiểm soát được những kẻ đang truy đuổi mình. Dù phải lẩn trốn 
liên tục, rời xa gia đình và bạn bè nhưng Mitnick chưa khi nào từ bỏ niềm đam mê 
hacking của mình cho tới tận lúc bị bắt và phải chấp nhận kết cục lãnh án biệt 
giam, cách ly với mọi loại máy tính. 
 

Số phân loại : 364.168092  
Số ĐKCB : 00000019817 - 00000019819 
 
 

 02.  Gián điệp mạng : Cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính / Clifford Stoll; Lê Vũ Ký. 
_ H : Công thương; Công ty sách alphabook, 2018. _ 513tr ;24cm 

 Tóm tắt: Gián Điệp Mạng Từ một sai lệch kế toán 75 xu, Stoll nghi ngờ có người 
sử dụng trái phép hệ thống của mình. Ông bắt tay vào quá trình tìm kiếm tên 
hacker bí ẩn bằng nhiều công cụ theo dõi thô sơ tự chế. Không cần đến FBI, CIA 
và các cơ quan an ninh, quân sự khác, Stoll rong ruổi theo gã hacker qua mạng lưới 
quân sự nhạy cảm các căn cứ quân sự, vệ tinh xuyên Đại Tây Dương, Nhật và Đức 
 

Số phân loại : 364.1680973  
Số ĐKCB : 00000019826 - 00000019828 
 
 

 03.  Giáo trình Autocad 2015 : Phần 2 / Mai Hoàng Long, Trần Thanh Hiếu. _ H : Xây dựng, 2018. 
_ 113tr ;24cm 

Tóm tắt: Để thực hiện một bản vẽ bằng máy tính điện tử ta không chỉ biết sử dụng 
lệnh mà phần đóng vai trò quan trọng nhất là biết phân tích hình vẽ, nắm vững 
phương pháp chiếu và các kiến thức về tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ kỹ thuật. Do đó 
thiết kế phần mềm Autocad không chỉ có kiến thức về sử dụng phần mềm mà phải 
có kiến thức về chuyên môn. Phần mềm Autocad chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực để 
hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật một cách nhanh chóng và chính xác. 
 

Số phân loại : 005.3071  
Số ĐKCB : 00000019780 - 00000019789 
 



 

Trang 2 

 

 04.  Hacker lược sử : Chiến công của những kẻ mê máy tính thông minh và lập dị thời kỳ đầu 
của cuộc cách mạng máy tính / Steven Levy; Phan Anh. _ H : Công thương, 2018. _ 648tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách nói về những nhân vật, cỗ máy, sự kiên định cho văn hóa và 
đạo đức hacker từ những hacker đời đầu ở đại học MIT. Câu chuyện hấp dẫn bắt 
đầu từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu máy tính đầu tiên đến các máy tính gia 
đình. Tập hợp tài liệu cập nhật từ các tin tặc nổi tiếng như Bill Gates, Mark 
Zuckerberg, Richard Stallman…... 
 

Số phân loại : 005.8  
Số ĐKCB : 00000019823 - 00000019825 
 
 

 05.  Nghệ thuật ẩn mình : Bảo mật cá nhân trong kỷ nguyên dữ liệu lớn / Kevin Mitnick, Robert 
Vamosi; Thu giang. _ H : Công thương; Công ty sách alphabooks, 2018. _ 340tr ;24cm 

Tóm tắt: Sách này, Kevin Mitnick, hacker nổi tiếng nhất thế giới, sẽ hướng dẫn 
các biện pháp dễ thực hiện (và ít tốn kém) giúp bạn – trên cương vị một cá nhân 
bình thường và một người tiêu dùng – có thể giấu các thông tin nhận dạng cá nhân 
của mình trong kỷ nguyên của Dữ liệu Lớn, vốn không thiếu những scandal quy 
mô quốc tế về những vụ vi phạm dữ liệu người dùng thường xuyên xuất hiện trên 
các mặt báo. Mitnick bàn đến nhiều phương tiện mà chúng ta sử dụng hằng ngày 
– từ điện thoại, email, cho đến tin nhắn,… – chỉ ra những lỗ hổng mà người khác 
có thể lợi dụng để giành quyền kiểm soát các dữ liệu của chúng ta, đồng thời đưa 
ra những giải pháp phòng chống cụ thể và hữu hiệu mà bất kỳ ai cũng có thể thực 
hiện để tự bảo vệ mình. 

Số phân loại : 005.8  
Số ĐKCB : 00000019820 - 00000019822 
 

 

CƠ KHÍ 
 

 06.  Giáo trình gia công cơ khí trên máy CNC. _ Tái bản. _ H : Xây dựng, 2013. _ 101tr ;27cm 
  
Tóm tắt: Nội dung tài liệu giới thiệu các chương trình mô đun tạo gia công trên 
máy CNC, các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC, cấu tạo 
chung của máy CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy, ngôn ngữ lập trình và 
các hình thức tổ chức lập trình, cấu trúc chương trình gia công trên máy CNC... 
 

 
Số phân loại : 671.5071  

Số ĐKCB : 00000019832 - 00000019851 
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CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 
 

 07.  Sổ tay lập trình CNC : Máy tiện, máy phay trung tâm gia công CNC / Trần Thế San, Nguyễn 
Ngọc Phương. _ H : Khoa học và kỹ thuật, 2011. _ 456tr ;27cm 

 
Tóm tắt: Cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn cơ bản và hệ thống, bao quát hầu 
như mọi vấn đề về lập trình bằng tay, bao gồm hệ thống điều khiển, quy hoạch lập 
trình, cấu trúc chương trình, các hàm và các lệnh (mã G, mã M...), các chu kỳ gia 
công, các chế độ bù, chương trình con... và các ví dụ lập trình cụ thể. 
 
 

 
Số phân loại : 671.30285  
Số ĐKCB : 00000019852 - 00000019861 
 

 

DU LỊCH 
 

 08.  Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Phan Thị 
Hằng, Hoàng Thị Hỏi...[ Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 284tr ;23cm 

  
Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa ẩm thực các món ăn của Bắc Trung Bộ: Nem chua 
Thanh Hóa, bánh gai Tứ Trụ, cháo lươn Nghệ An, bún bò Huế...Và trang phục, 
nhà ở, các nghề thủ công: Làm gốm đất nung ở Cổ Đạm, làm chiếu cói ở Nga Sơn; 
những phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian. 
 
 

 
Số phân loại : 390.095974  
Số ĐKCB : 00000019802 - 00000019804 
 
 

 09.  Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm 
Thu Hà...[ Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 366tr ;23cm 

 
 Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử thời kỳ trung, cận đại, di chỉ khảo cổ học, 
các danh thắng: Vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể, Hồ Thác Bà, Sa Pa, Danh thắng Mẫu 
Sơn... và văn hóa ẩm thực: Lợn quay Lạng Sơn, Vịt quay Lạng sơn, Cơm Lam 
Định Hóa, Phở chua Cao Bằng, Rượu Mẫu Sơn... 
 

 
Số phân loại : 390.095971  
Số ĐKCB : 00000019805 - 00000019807 
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 10.  Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm 
Thu Hà...[Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 259tr ;23cm 

 
Tóm tắt: Giới thiệu nếp ăn mặc, đi lại, giao tiếp, nếp vui chơi giải trí, phong tục, lễ 
nghi, tín ngưỡng, lễ hội và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhất là văn hóa nghệ 
thuật dân gian, âm nhạc, dân ca, kiến trúc, trang trí dân gian...của vùng Nam Bộ 
 
 

Số phân loại : 390.095977  
Số ĐKCB : 00000019811 - 00000019813 
 
 
  
 


