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Giới Thiệu

Trên thế giới, phần mềm đã trở thành một 
trong những công cụ phổ biến và thiết yếu 
nhất mà doanh nghiệp sử dụng để thực 
hiện những công việc hàng ngày cơ bản 

nhất — từ theo dõi doanh số, lưu giữ sổ sách, tìm 
kiếm thị trường, giao dịch với khách hàng, hợp 
tác với đối tác, cho đến nâng cao năng suất. Với 
những tiến bộ đột phá khiến phần mềm còn trở 
nên ưu việt hơn nữa, các tổ chức ngày càng lấy 
đây làm chất xúc tác để cải thiện cách thức kinh 
doanh, tăng trưởng lợi nhuận, tiếp cận các thị 
trường mới và đạt được lợi thế cạnh tranh. 

Tuy nhiên, người dùng hiện nay đang phải chứng 
kiến những nỗ lực mà mình bỏ ra nhằm làm chủ 
các công nghệ tiên tiến bị cản trở bởi các mối đe 
dọa bảo mật nguy hại, bao gồm cả việc tiếp xúc 
với phần mềm độc hại. Mối liên hệ chặt chẽ giữa 
tình trạng lây nhiễm phần mềm độc hại với việc sử 
dụng phần mềm trái phép ngày càng thể hiện rõ 
ràng hơn. Do vậy, nhiều CIO đang dần nhận thức 
được cái giá thực sự của phần mềm trái phép, từ 
đó có các bước đi thiết thực nhằm cải thiện quy 
trình quản lý phần mềm. 

Để hiểu rõ hơn về các tác động và cơ hội này, BSA 
đã tiến hành Khảo Sát Phần Mềm Toàn Cầu năm 
với sự hợp tác của IDC nhằm xác định số lượng 
và giá trị của phần mềm trái phép được cài đặt trên 
máy tính cá nhân tại hơn 110 nền kinh tế quốc gia 
và khu vực. Kết quả cho thấy, dù các CIO nhận 
thức được rằng việc sử dụng phần mềm trái phép 
tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, nhưng vẫn có tới 37% 
phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân là trái 
phép. 

Như vậy, báo cáo chỉ rõ rằng trong thời đại nguy 
cơ an ninh mạng tăng cao như hiện nay, bước đi 
quan trọng đầu tiên mà các tổ chức cần thực hiện 
là đánh giá những gì có trong mạng lưới của mình 
và loại bỏ các phần mềm trái phép. Bước đi này sẽ 
giúp họ giảm nguy cơ về các cuộc tấn công mạng 
nguy hại và tăng lợi nhuận. 

CÁC XU HƯỚNG VÀ PHÁT HIỆN 
CHÍNH

 ■ Tình trạng sử dụng phần mềm trái 
phép tuy có giảm nhẹ, nhưng vẫn 
còn phổ biến. 

 ■ Các CIO dần nhận thấy việc sử 
dụng phần mềm trái phép ngày 
càng tốn kém và gây nhiều rủi ro.

 ■ Nâng cao ý thức tuân thủ quy 
định về phần mềm hiện là một 
yếu tố thúc đẩy nền kinh tế và nhu 
cầu bảo mật. 

 ■ Các tổ chức có thể thực hiện các 
bước đi ý nghĩa ngay hôm nay  
để cải thiện việc quản lý phần 
mềm và đạt được những lợi ích 
quan trọng. 



2 BSA | The Software Alliance 

 

Tình trạng sử 
dụng phần mềm 

trái phép tuy có 
giảm nhẹ, nhưng vẫn 

còn phổ biến. Dù trên 
toàn cầu, tỷ lệ cài đặt phần 

mềm trái phép đã giảm hai điểm 
trong hai năm qua, nhưng tỷ lệ sử 

dụng phần mềm trái phép vẫn ở mức 
báo động, chiếm 37% lượng phần mềm 

được cài đặt trên máy tính cá nhân. Giá trị 
thương mại tổng thể của phần mềm trái phép 

cũng đã giảm, nhưng đa số các quốc gia trong 
cuộc khảo sát đều có tỷ lệ phần mềm trái phép từ 
50 phần trăm trở lên. Tỷ lệ cao này không chỉ làm 
trì trệ nền kinh tế địa phương do sự tụt hậu trong 
thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, mà còn 
cản trở sự tăng trưởng lợi nhuận của công ty và 
gây ra những rủi ro về bảo mật chưa từng thấy. 

Các CIO dần nhận thấy việc sử dụng phần mềm 
trái phép ngày càng tốn kém và gây nhiều rủi 
ro.  Hiện tại, nguy cơ các tổ chức gặp phải phần 
mềm độc hại khi tiếp nhận hoặc cài đặt một gói 
phần mềm trái phép hay mua một chiếc máy tính 
cài sẵn phần mềm trái phép là một phần ba. Trung 
bình, mỗi cuộc tấn công bởi phần mềm độc hại có 
thể tiêu tốn của công ty $2,4 triệu và mất tới 50 
ngày để khắc phục. Trong trường hợp việc nhiễm 
phần mềm độc hại khiến công ty phải ngừng hoạt 
động hoặc mất dữ liệu kinh doanh, có thể thương 
hiệu và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Chi phí cho việc xử lý phần 
mềm độc hại có liên quan đến phần mềm trái phép 
cũng đang tăng lên. Giờ đây, một công ty có thể 
phải tốn hơn $10.000 cho mỗi máy tính bị nhiễm 
phần mềm độc hại, và tính tổng cộng thì các công 
ty trên toàn thế giới phải tốn gần $359 tỷ một năm. 
Hiện tại, lý do hàng đầu mà các CIO viện dẫn cho 

việc đảm bảo phần mềm trên mạng lưới của họ 
được cấp phép đầy đủ là để tránh các mối đe dọa 
về bảo mật từ phần mềm độc hại. 

Nâng cao ý thức tuân thủ quy định về phần 
mềm hiện là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế và nhu 
cầu bảo mật. Với phí tổn do phần mềm độc hại 
gây ra ngày càng tăng, lãnh đạo các doanh nghiệp 
đang dần chuyển sang sử dụng phần mềm có 
giấy phép đầy đủ cho phép vá bằng các bản cập 
nhật mới nhất để làm hàng rào phòng thủ chủ chốt 
chống lại sự xâm nhập của phần mềm độc hại, rò 
rỉ dữ liệu và các rủi ro bảo mật khác. Cũng ngày 
càng có nhiều lãnh đạo nhận ra rằng việc cải thiện 
khả năng quản lý phần mềm trong toàn bộ tổ chức 
có thể trở thành một công cụ mới mạnh mẽ giúp họ 
giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng đáng kể 
lợi nhuận. Trên thực tế, IDC ước tính rằng khi các 
công ty thực hiện những biện pháp thiết thực để 
cải thiện việc quản lý phần mềm, họ có thể tăng lợi 
nhuận lên tới 11%. 

Các tổ chức có thể thực hiện các bước đi ý 
nghĩa ngay hôm nay để cải thiện việc quản lý 
phần mềm và đạt được những lợi ích quan 
trọng. Để tiếp cận những lợi ích này, các tổ chức 
có thể thực hiện những biện pháp đã được chứng 
minh là hiệu quả nhất trong quản lý tài sản phần 
mềm (SAM) để cải thiện việc quản lý tài sản phần 
mềm và khai thác tối đa công nghệ của họ. SAM 
không chỉ giúp các CIO đảm bảo rằng phần mềm 
chạy trên mạng lưới của họ là hợp pháp và được 
cấp phép đầy đủ, mà còn giúp giảm những rủi ro 
nguy hại trên mạng, cải thiện năng suất, giảm thời 
gian ngừng hoạt động, tập trung quản lý giấy phép 
và giảm chi phí. Theo nghiên cứu, các tổ chức có 
thể tiết kiệm tới 30% chi phí phần mềm hàng năm 
nhờ triển khai mạnh mẽ chương trình tối ưu hóa 
SAM và giấy phép phần mềm.. 1

Phân tích chuyên sâu về việc sử dụng phần 
mềm không có giấy phép này cho thấy 

các công ty thực hiện những biện 
pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện cách 
quản lý phần mềm giờ đây đã có 
một công cụ mới mạnh mẽ để 

giảm nguy cơ bảo mật, tăng 
lợi nhuận, giảm thời gian 

ngừng hoạt động và 
tăng cơ hội.

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
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Các mối đe dọa  
do phần mềm độc  

hại hiện đang ở mức  
cao chưa từng thấy khi 

hàng ngày, cứ mỗi giây  
lại có tám mối đe dọa mới  

xuất hiện.

Phần Mềm Độc 
Hại Ngày Càng 
Lan Tràn, Gây 
Thiệt Hại Tiền Của 
và Để Lại Hậu 
Quả Nặng Nề

Trên toàn cầu, người tiêu dùng, doanh 
nghiệp và các quốc gia ngày càng nhận 
thấy rằng những nỗ lực họ bỏ ra nhằm 
khai thác sức mạnh và tiềm năng của 

công nghệ mới đang bị cản trở bởi các mối đe dọa 
nghiêm trọng tiềm ẩn do phần mềm độc hại gây 
ra. Các mối đe dọa do phần mềm độc hại này hiện 
đang ở mức cao chưa từng thấy khi hàng ngày, cứ 
mỗi giây lại có tám mối đe dọa mới xuất hiện.2 Khi 
tần suất của các mối đe dọa tăng lên, tác động của 
chúng cũng tăng theo, ngày càng gây thiệt hại tiền 
của và để lại hậu quả nặng nề. 

Các cuộc tấn công do phần mềm độc hại tiếp 
tục gia tăng theo cấp số nhân cả về số lượng và 
mức độ tinh vi.3 Chẳng hạn, trong năm 2016 đã 
có 15 vụ xâm phạm dữ liệu với hơn 10 triệu ID bị 
lộ — gần gấp đôi con số trong năm 2013.4 Những 
cuộc tấn công này không chỉ nhằm vào các doanh 
nghiệp lớn — mà cả người tiêu dùng và các doanh 
nghiệp thuộc mọi quy mô cũng đều bị ảnh hưởng. 
Trên thực tế, trong năm 2015, 43% số vụ tấn công 
mạng trên toàn thế giới là nhằm vào các doanh 
nghiệp nhỏ có ít hơn 250 công nhân.5 Và tội phạm 
mạng hiện đang nhắm đến cả các mạng di động. 
Các biến thể phần mềm độc hại trên thiết bị di 
động đã tăng 54% trong năm ngoái, với 24.000 
ứng dụng di động độc hại bị chặn mỗi ngày.6 

Thiệt hại về tài chính của những cuộc 
tấn công này cũng ngày càng gia 

tăng. Chi phí trung bình một công ty phải trả cho 
cuộc tấn công do phần mềm độc hại là $2,4 triệu.7 
Mỗi lần nhiễm phần mềm độc hại đều dẫn đến thời 
gian ngừng hoạt động tốn kém, mất năng suất, 
mất cơ hội kinh doanh và phát sinh thêm chi phí 
lao động CNTT nhằm giảm nhẹ cuộc tấn công. 
Trong trường hợp việc nhiễm phần mềm độc hại 
khiến công ty phải ngừng hoạt động hoặc mất dữ 
liệu kinh doanh, có thể thương hiệu và danh tiếng 
của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi chi phí kinh tế 
cho các trường hợp nhiễm phần mềm độc hại này 
liên tục tăng — lên 20 phần trăm kể từ năm 2014. 
Hiện nền kinh tế toàn cầu phải tiêu tốn cho hoạt 
động liên quan đến phần mềm độc hại là $600 tỷ 
mỗi năm, tương đương 0,8 phần trăm GDP toàn 
cầu - một con số khổng lồ.8 

Các cuộc tấn công này thường khó phát hiện 
và giải quyết, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa. 
Trung bình, một tổ chức phải mất 243 ngày để 
phát hiện một cuộc tấn công do phần mềm 
độc hại9 và có thể mất tới 50 ngày để 
giải quyết.10 

(xem tiếp ở trang 5)
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CÁC TÁC ĐỘNG 
CỦA PHẦN 

MỀM ĐỘC 
HẠI

Hiện tại, khả năng các tổ 
chức gặp phải phần mềm 
độc hại khi họ tiếp nhận 
hoặc cài đặt một phần 
mềm trái phép là một  

phần ba. 

Hơn $10.000 là số tiền mà 
một công ty có thể phải 

chi trả cho mỗi máy tính bị 
nhiễm để giải quyết phần 

mềm độc hại gắn với phần 
mềm trái phép, còn tổng 
số máy tính trên toàn thế 

giới thì phải tốn  
hơn $359 tỷ.

Người dùng ghi nhận:  
68% người dùng  

máy tính và 48% CIO 
đánh giá phần mềm độc 
hại nằm trong ba lý do 

hàng đầu cho việc không 
sử dụng phần mềm  

trái phép. 

Những mối lo ngại hàng 
đầu của CIO đối với các 

mối đe dọa do phần mềm 
độc hại không có giấy 
phép này bao gồm mất 

dữ liệu của công ty hoặc 
cá nhân, thời gian ngừng 
hoạt động hệ thống, hư 

hỏng mạng và chi phí làm 
sạch hệ thống.

Nhằm giảm bớt những tác 
động này, số lượng CIO 
có chính sách bằng văn 

bản chính thức về việc sử 
dụng phần mềm có giấy 
phép đã tăng đáng kể từ 
41% trong năm 2015 lên 
54% trong năm nay. Tuy 
nhiên, chỉ có 35% công 

nhân biết được chính sách 
bằng văn bản chính thức, 
cho thấy lỗ hổng lớn trong 
việc truyền đạt thông tin. 

Những tổ chức thực hiện 
các bước chủ động nhận 
thấy rằng việc tăng mức 
độ tuân thủ quy định về 

phần mềm lên 20% có thể 
cải thiện lợi nhuận của 
công ty thêm 11% —  

tương đương hơn  
nửa triệu đô la đối với  
công ty cỡ trung bình  
trong cuộc khảo sát. 
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VIỆC LÂY NHIỄM PHẦN MỀM ĐỘC  
HẠI CÓ MỐI LIÊN HỆ VỚI PHẦN MỀM 
TRÁI PHÉP 
Mối liên hệ chặt chẽ giữa các trường hợp nhiễm 
phần mềm độc hại với việc sử dụng phần mềm trái 
phép ngày càng thể hiện rõ — tỷ lệ sử dụng phần 
mềm trái phép càng cao thì khả năng nhiễm phần 
mềm độc hại càng lớn. 

Tuy nhiên, bất kể mối liên quan đó, phần mềm trái 
phép vẫn tiếp tục được triển khai ở mức báo động. 
Trong số phần mềm đang được sử dụng trên toàn 
cầu, có một phần không nhỏ là trái phép. Thật 
vậy, tại bốn trong số sáu khu vực — Châu Á-Thái 
Bình Dương, Trung và Đông Âu, Trung Đông và 
Châu Phi, và Mỹ Latinh — đa số phần mềm được 
triển khai trên máy tính cá nhân đều không có giấy 
phép. (Xem trang 12-13).

Với mối liên hệ giữa phần mềm trái phép và việc 
lây nhiễm phần mềm độc hại, con số này dẫn đến 
rủi ro mạng rất lớn. IDC ước tính rằng khả năng 
các tổ chức gặp phải phần mềm độc hại khi họ 
tiếp nhận hoặc cài đặt một gói phần mềm trái phép 
hoặc mua một chiếc máy tính cài sẵn phần mềm 
trái phép là một phần ba (29%).

Kết quả phân tích thống kê đã khẳng định mối liên 
hệ này. Ở các quốc gia trên toàn cầu, việc sử dụng 
phần mềm không có giấy phép có mối tương quan 
mạnh mẽ và nhất quán (r-0.78) với rủi ro gặp phải 
phần mềm độc hại. Trên thực tế, tỷ lệ phần mềm 
không có giấy phép của một quốc gia chính là dữ 
liệu dự đoán đáng tin cậy về tỷ lệ nhiễm phần mềm 
độc hại của quốc gia đó. 

Các CIO hiểu rõ về mối liên hệ này. Khi được yêu 
cầu xếp hạng các lợi ích hàng đầu của việc quản lý 
giấy phép phần mềm chặt chẽ và tuân thủ quy định 
về phần mềm tốt hơn, 54% CIO đã chỉ ra rằng mức 
độ rủi ro an ninh thấp hơn là lý do chính cho việc 
họ đảm bảo phần mềm được cấp phép đầy đủ.

Mối liên hệ giữa phần mềm độc hại và phần mềm 
không có giấy phép trở thành ưu tiên hàng đầu của 
các CIO là hoàn toàn có cơ sở — Họ tận mắt thấy 
được những hậu quả nặng nề của việc nhiễm phần 
mềm độc hại. Liên quan đến những phần mềm 
độc hại có thể đi kèm theo phần mềm không có 
giấy phép, các CIO tham gia khảo sát cho biết mối 
lo ngại chính của họ là tình trạng ăn cắp dữ liệu 
(46%). Họ cũng bày tỏ nhiều mối lo ngại lớn về tình 
trạng truy cập trái phép vào mạng nội bộ (40%), 
việc đối phó với mã độc tống tiền tiềm ẩn (30%), 
hệ thống gặp lỗi và ngừng hoạt động (28%), cũng 
như thời gian và chi phí bỏ ra để làm sạch mạng 
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(25%). Và họ nhận ra rằng những trải nghiệm này 
xảy ra không chỉ một lần. Trên thực tế, cứ một 
trong năm (19%) doanh nghiệp trong cuộc khảo  
sát của chúng tôi cho biết họ bị gián đoạn mạng, 
trang web hoặc máy tính cứ vài tháng một lần  
hoặc nhiều hơn — và nguyên nhân phổ biến nhất 
gây ra các sự cố liên quan đến bảo mật là từ 
phần mềm độc hại trên máy tính của người dùng 
cuối (56%) — biến phần mềm trái phép trở thành 
hướng tấn công rất dễ thấy. 

0 20 40 60 80 100
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Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, những tác động 
này có thể để lại hậu quả nặng nề. Hiện tại, chi  
phí mà công ty phải bỏ ra để giải quyết một cuộc 
tấn công mạng và hậu quả kèm theo có thể lên  
đến hơn $10.000 cho mỗi máy tính bị nhiễm — 
khiến công ty mất những đơn hàng có giá trị lớn 
hơn số tiền cần bỏ ra để mua phiên bản phần  
mềm có giấy phép, và lớn hơn nhiều so với chi phí 
của chính chiếc máy tính. Theo ước tính của IDC, 
các công ty phải chi gần $360 tỷ mỗi năm để xử lý 
phần mềm độc hại liên quan đến phần mềm không 
có giấy phép.
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NHỮNG RỦI RO TỪ PHẦN MỀM ĐỘC HẠI CÓ THỂ BIẾN 
THÀNH NHỮNG SỰ CỐ LỚN NGOÀI ĐỜI THỰC

VViệc thiếu quy trình quản lý tài sản phần mềm và lệ thuộc vào phần mềm không có 
giấy phép đang gây những tác động rất lớn về bảo mật trên toàn cầu, đặc biệt là ở các 

nước có tỷ lệ phần mềm trái phép cao. Ví dụ:
 ■ Trung Quốc, nơi có tỷ lệ phần mềm trái phép khổng lồ 66%, đã trải qua các cuộc tấn công do 
phần mềm độc hại có khả năng tàn phá không thể tưởng tượng được, với hậu quả là 40.000 
tổ chức rơi vào tình trạng tê liệt. Chỉ một vụ tấn công do phần mềm độc hại cũng đã qua mặt 
phần mềm lỗi thời, trái phép nhanh đến mức làm tê liệt các tổ chức nghiên cứu uy tín như Đại 
Học Thanh Hoa, dừng hoạt động của các hệ thống thanh toán điện tử trên toàn quốc tại các 
trạm xăng của PetroChina, tắt các máy ATM do Ngân Hàng Trung Quốc điều hành cũng như 
tác động đến hoạt động của các công ty lớn như China Telecom và Hainan Airlines. Theo báo 
cáo từ công ty an ninh mạng F-Secure của Phần Lan, chính số lượng máy tính chạy phần mềm 
trái phép quá lớn tại Trung Quốc đã góp phần tăng quy mô và hậu quả của cuộc tấn công với 
sức tàn phá khủng khiếp đó.11 Một kỹ sư mạng cấp cao cho một nhà cung cấp công nghệ ở Bắc 
Kinh đã chỉ ra, “hầu hết nạn nhân ở Trung Quốc đều là những người dùng phần mềm không có 
giấy phép”.12 

 ■ Nga, nước có tỷ lệ phần mềm trái phép cao 62% với giá trị thương mại khổng lồ là $1,2 tỷ, cũng 
phải chịu những tác động khủng khiếp từ các cuộc tấn công do phần mềm độc hại gần đây. 
Trong năm 2017, các cuộc tấn công do phần mềm độc hại đã làm tê liệt Bộ Y Tế Nga; Hệ Thống 
Đường Sắt Nga do nhà nước điều hành; Bộ Nội Vụ quản lý lực lượng cảnh sát; và công ty viễn 
thông Megafon. Theo một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quan Hệ Quốc Tế ở Praha, phạm vi 
lây nhiễm phần mềm độc hại rộng lớn ở Nga xuất phát từ việc “không chỉ sử dụng phần mềm lỗi 
thời mà còn cả phần mềm vừa lỗi thời vừa giả mạo”.13 

Phạm vi và tác động của các mối đe dọa này sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang dựa vào 
phần mềm trái phép để thực hiện các chức năng kinh doanh quan trọng, không có hệ thống quản 
lý tài sản phần mềm tại chỗ hoặc đang phụ thuộc vào người khác trong khi những người này lại 
có nguy cơ gặp rủi ro về phần mềm độc hại liên quan đến phần mềm trái phép. 
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Quản Lý Tài Sản 
Phần Mềm Có 
Thể Làm Giảm 
Rủi Ro Trên 
Mạng và Tăng Lợi 
Nhuận

T
a hoàn toàn có thể giảm rủi ro mạng thông 
qua việc đảm bảo rằng phần mềm được 
cấp phép đầy đủ. Và tiêu chuẩn tương 
ứng cũng đã được công nhận trên phạm 

vi quốc tế. Những cập nhật gần đây về tiêu chuẩn 
SAM của Tổ Chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế (ISO) 
đưa ra khuôn khổ cho việc quản lý tổng thể tài sản 
CNTT (ITAM), trong đó có cả phần mềm.14 

Ví dụ xảy ra gần đây đã chứng tỏ rằng việc triển 
khai SAM theo ISO là công cụ mạnh mẽ để nâng 
cao bảo mật. Tại Hoa Kỳ, Equifax chịu trách nhiệm 
về một trong những vụ xâm phạm dữ liệu lớn nhất 
trong lịch sử khi công ty không thể vá một trong 
các máy chủ của mình vì một lỗ hổng đã được 
biết đến trong nhiều tháng. Vụ việc này ước tính 
khiến công ty thiệt hại $439 triệu, đồng thời buộc 
CEO và CIO của công ty phải từ chức.15 Theo báo 
cáo từ các chuyên gia, nếu công ty sử dụng hệ 
thống SAM để theo dõi tất cả các phiên bản phần 

mềm Apache có vấn đề, vụ xâm phạm đó có thể 
sẽ không xảy ra.16 Việc giảm thiểu sự tiếp xúc với 
phần mềm độc hại bằng cách tránh sử dụng phần 
mềm trái phép là rất quan trọng nhưng qua ví dụ 
trên ta cũng có thể thấy rõ, ngay cả khi một công ty 
đang sử dụng phần mềm được cấp phép, công ty 
đó vẫn cần có sẵn một hệ thống SAM thích hợp. 

Thông qua việc đảm bảo phần mềm được cấp 
phép đầy đủ và tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh, 
SAM gia tăng lợi ích dưới hình thức giảm bớt thời 
gian ngừng hoạt động và gia tăng lợi nhuận. SAM 
còn giúp các công ty biết chắc rằng họ đang tận 
dụng tối đa phần mềm của mình nhờ đảm bảo 
phần mềm họ đang dùng đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
kinh doanh và tận dụng công nghệ mới như dịch 
vụ đám mây. Kết hợp những điều này, các tổ chức 
sẽ hoạt động hiệu quả hơn và giảm bớt chi phí. 
Theo nghiên cứu, các tổ chức có thể tiết kiệm tới 
30% chi phí phần mềm hàng năm thông qua việc 
triển khai một chương trình SAM mạnh mẽ.17 

Khảo sát cũng cho thấy rằng SAM là một khoản 
đầu tư khôn ngoan. Dựa trên thông tin được người 
trả lời khảo sát cung cấp, IDC đã tính toán được 
rằng chỉ với việc tăng tỷ lệ tuân thủ quy định về 
phần mềm lên 20% (ví dụ, giảm tỷ lệ phần mềm 
không có giấy phép từ 24% xuống còn 19%), một 
doanh nghiệp có doanh thu hàng năm là $83 triệu 
— mức trung bình trong khảo sát của chúng tôi 
— có thể tăng lợi nhuận thêm 11% một cách đáng 
kinh ngạc. Theo ước tính, những lợi ích đáng kể 
về lợi nhuận như trên lớn hơn 29 lần so với chi phí 
thay thế phần mềm không có giấy phép nhằm tăng 
mức độ tuân thủ thêm 20%.18 

Ý thức tuân thủ quy 
định về phần mềm 

hiện là một yếu tố 
thúc đẩy nền 
kinh tế và 

nhu cầu 
bảo mật.
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BẰNG CHỨNG CHÍNH XÁC TRONG THẾ GIỚI THỰC

Tại Đức: 
OSI International Foods, 
một công ty có hơn 
12.000 nhân viên, đã 
giảm được chi phí sau 
khi cấp giấy phép xuống 
hơn 30% bằng cách 
triển khai một mô hình 
cấp phép phần mềm 
hiệu quả hơn.19 

Tại Nga: 
Baltika Breweries là  
nhà sản xuất bia hàng 
đầu của Nga với tám 
nhà máy bia riêng biệt 
và sự kết hợp giữa dịch 
vụ lưu trữ vật lý cùng 
điện toán đám mây.  
Họ đã khởi chạy 
chương trình SAM để  
tối ưu hóa cơ sở hạ 
tầng CNTT và tiết kiệm 
được $100.000 mỗi 
năm nhờ chuyển các 
ứng dụng kinh doanh 
sang đám mây.20 

Tại Vương Quốc 
Liên Hiệp Anh và 
Bắc Ireland: 
Đại học Roehampt ở 
London đã bắt tay vào 
một dự án SAM để xây 
dựng lộ trình xác định 
được cả phần mềm kế 
thừa không còn được 
sử dụng và phần mềm 
quá hạn cấp phép. Dự 
án cho phép họ khởi 
động kế hoạch tái đầu 
tư tiền tiết kiệm vào 
công nghệ mới hơn, 
hiệu quả hơn và an toàn 
hơn. Trong suốt thời 
gian hoạt động của dự 
án, số tiền tiết kiệm ước 
tính được lên tới  
$5 triệu.21

Tại Hoa Kỳ: 
Các cơ quan chính 
phủ cũng có thể được 
hưởng lợi. Ví dụ, NASA 
đã tiết kiệm được hơn 
$100 triệu trong sáu 
năm qua nhờ triển khai 
những phương pháp 
SAM hiệu quả nhất tại 
các bộ phận.22 Chính 
vì chủ động, NASA đã 
có thể đạt được những 
lợi ích to lớn từ việc 
chuyển đổi kỹ thuật số 
cho toàn bộ hoạt động 
kinh doanh, giúp tiết 
kiệm cho người  
đóng thuế.

Với mong muốn giúp các chính phủ thực hiện 
bước đi này, BSA đã đưa ra hướng dẫn hữu ích 
mà chính phủ có thể áp dụng để cải thiện hệ thống 
quản lý tài sản phần mềm.23 Khi thể hiện rõ quan 
điểm chỉ tin tưởng phần mềm hợp pháp và hợp tác 
với các nhà thầu sử dụng phần mềm hợp pháp, 
chính phủ sẽ đưa ra một thông điệp vừa mạnh mẽ 
vừa rõ ràng, có thể thúc đẩy hành động ở cả khu 
vực công và tư.

CHÍNH PHỦ CÓ THỂ THỰC HIỆN CÁC 
BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ MỞ RỘNG 
LỢI ÍCH TỪ PHẦN MỀM 

Ngoài các biện pháp mà các tổ chức có thể và cần 
thực hiện, các chính phủ cũng hoàn toàn có thể 
đạt lợi ích chung và thực hiện những biện pháp cụ 
thể để giảm tỷ lệ phần mềm trái phép và xây dựng 
khả năng phục hồi cao hơn cho khu vực kinh tế 
của mình. Những nỗ lực tích cực do chính phủ dẫn 
dắt (được mô tả chi tiết hơn ở trang 15) bao gồm 
chỉ dẫn làm gương, cải thiện hệ thống quản lý tài 
sản phần mềm của chính phủ và đảm bảo rằng 
các nhà thầu của chính phủ cũng chỉ sử dụng phần 
mềm được phép. 
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TỶ LỆ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÁI PHÉP  GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM TRÁI PHÉP (TRIỆU $)
2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Úc 18% 20% 21% 23%  $540  $579  $743  $763 
Bangladesh 84% 86% 87% 90%  $226  $236  $197  $147 
Brunei 64% 66% 66% 67%  $18  $19  $13  $25 
Trung Quốc 66% 70% 74% 77%  $6.842  $8.657  $8.767  $8.902 
Hồng Kông 38% 41% 43% 43%  $277  $320  $316  $232 
Ấn Độ 56% 58% 60% 63%  $2.474  $2.684  $2.911  $2.930 
Indonesia 83% 84% 84% 86%  $1.095  $1.145  $1.463  $1.467 
Nhật Bản 16% 18% 19% 21%  $982  $994  $1.349  $1.875 
Malaysia 51% 53% 54% 55%  $395  $456  $616  $657 
New Zealand 16% 18% 20% 22%  $62  $66  $78  $99 
Pakistan 83% 84% 85% 86%  $267  $276  $344  $278 
Philippines 64% 67% 69% 70%  $388  $431  $444  $338 
Singapore 27% 30% 32% 33%  $235  $290  $344  $255 
Hàn Quốc 32% 35% 38% 40%  $598  $657  $712  $815 
Sri Lanka 77% 79% 83% 84%  $138  $163  $187  $86 
Đài Loan 34% 36% 38% 37%  $254  $264  $305  $293 
Thái Lan 66% 69% 71% 72%  $714  $738  $869  $852 
Việt Nam 74% 78% 81% 81%  $492  $598  $620  $395 
Các nước Châu Á - Thái Bình 
Dương khác

87% 87% 91% 91%  $442  $491  $763  $589 

TỔNG CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG 57% 61% 62% 60%  $16.439  $19.064  $21.041  $20.998 

TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU
Albania 74% 73% 75% 75%  $10  $10  $10  $6 
Armenia 85% 86% 86% 88%  $17  $18  $26  $26 
Azerbaijan 81% 84% 85% 87%  $50  $90  $103  $67 
Belarus 82% 85% 86% 87%  $59  $76  $173  $87 
Bosnia 61% 63% 65% 66%  $24  $24  $21  $15 
Bulgaria 57% 60% 63% 64%  $72  $78  $101  $102 
Croatia 50% 51% 52% 53%  $48  $49  $64  $74 
Cộng Hòa Séc 32% 33% 34% 35%  $149  $150  $182  $214 
Estonia 41% 42% 47% 48%  $16  $16  $20  $25 
Cộng Hòa Macedonia 63% 64% 65% 66%  $15  $15  $19  $22 
Georgia 81% 84% 90% 91%  $22  $25  $40  $52 
Hungary 36% 38% 39% 41%  $104  $107  $127  $143 
Kazakhstan 74% 73% 74% 76%  $62  $89  $136  $123 
Latvia 48% 49% 53% 54%  $22  $23  $29  $32 
Litva 50% 51% 53% 54%  $35  $37  $47  $44 
Moldova 83% 86% 90% 90%  $35  $36  $57  $45 
Montenegro 74% 76% 78% 79%  $6  $6  $7  $7 
Ba Lan 46% 48% 51% 53%  $415  $447  $563  $618 
Romania 59% 60% 62% 63%  $151  $161  $208  $207 
Nga 62% 64% 62% 63%  $1.291  $1.341  $2.658  $3.227 
Serbia 66% 67% 69% 72%  $51  $54  $70  $104 
Slovakia 35% 36% 37% 40%  $51  $55  $67  $68 
Slovenia 41% 43% 45% 46%  $28  $30  $41  $51 
Ukraina 80% 82% 83% 84%  $108  $129  $444  $647 
Các nước Trung và Đông  
Âu còn lại

86% 87% 89% 90%  $69  $70  $105  $127 

TỔNG TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU 57% 58% 61% 62%  $2.910  $3.136  $5.318  $6.133 

MỸ LATINH
Argentina 67% 69% 69% 69%  $308  $554  $950  $657 
Bolivia 79% 79% 79% 79%  $94  $98  $95  $59 
Brazil 46% 47% 50% 53%  $1.665  $1.770  $2.851  $2.848 
Chile 55% 57% 59% 61%  $283  $296  $378  $382 
Colombia 48% 50% 52% 53%  $241  $281  $396  $295 
Costa Rica 58% 59% 59% 58%  $80  $90  $98  $62 
Cộng Hòa Dominica 75% 76% 75% 76%  $74  $84  $73  $93 
Ecuador 68% 68% 68% 68%  $132  $137  $130  $92 
El Salvador 80% 81% 80% 80%  $61  $63  $72  $58 
Guatemala 78% 79% 79% 79%  $165  $169  $167  $116 
Honduras 75% 75% 74% 73%  $32  $36  $38  $24 
Mexico 49% 52% 54% 57%  $760  $980  $1.211  $1.249 
Nicaragua 81% 82% 82% 79%  $20  $23  $23  $9 
Panama 71% 72% 72% 72%  $112  $117  $120  $74 
Paraguay 83% 84% 84% 83%  $76  $89  $115  $73 
Peru 62% 63% 65% 67%  $190  $210  $249  $209 
Uruguay 67% 68% 68% 68%  $51  $57  $74  $85 
Venezuela 89% 88% 88% 88%  $317  $402  $1.030  $668 
Các nước Mỹ Latinh khác 82% 83% 84% 84%  $296  $331  $352  $406 

TỔNG MỸ LATINH 52% 55% 59% 61%  $4.957  $5.787  $8.422  $7.459 

TỶ LỆ VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐƯỢC  
CÀI ĐẶT TRÁI PHÉP
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TỶ LỆ PHẦN MỀM ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÁI PHÉP  GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM TRÁI PHÉP (TRIỆU $)

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011
TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI

Algeria 82% 83% 85% 84%  $70  $84  $102  $83 
Bahrain 52% 54% 53% 54%  $32  $34  $27  $23 
Botswana 80% 79% 79% 80%  $22  $23  $20  $16 
Cameroon 80% 82% 82% 83%  $20  $21  $9  $9 
Ai Cập 59% 61% 62% 61%  $64  $157  $198  $172 
Iraq 85% 85% 86% 86%  $107  $120  $116  $172 
Israel 27% 29% 30% 31%  $165  $161  $177  $192 
Bờ Biển Ngà 79% 80% 80% 81%  $21  $22  $24  $16 
Jordan 55% 56% 57% 58%  $32  $34  $35  $31 
Kenya 74% 76% 78% 78%  $99  $113  $128  $85 
Kuwait 57% 58% 58% 59%  $86  $94  $97  $72 
Liban 69% 70% 71% 71%  $61  $65  $65  $52 
Libya 90% 90% 89% 90%  $66  $65  $50  $60 
Mauritius 52% 54% 55% 57%  $6  $7  $7  $7 
Maroc 64% 65% 66% 66%  $52  $57  $69  $91 
Nigeria 80% 80% 81% 82%  $123  $232  $287  $251 
Oman 60% 60% 60% 61%  $56  $59  $65  $36 
Qatar 47% 48% 49% 50%  $64  $72  $77  $62 
Reunion 38% 39% 39% 40%  $2  $2  $1  $1 
Ả Rập Xê Út 47% 49% 50% 51%  $356  $412  $421  $449 
Senegal 74% 75% 77% 78%  $12  $12  $9  $9 
Nam Phi 32% 33% 34% 35%  $241  $274  $385  $564 
Tunisia 73% 74% 75% 74%  $39  $49  $66  $51 
Thổ Nhĩ Kỳ 56% 58% 60% 62%  $208  $291  $504  $526 
Các Tiểu Vương Quốc Ả 
Rập Thống Nhất

32% 34% 36% 37%  $210  $226  $230  $208 

Yemen 88% 87% 87% 89%  $10  $11  $9  $15 
Zambia 80% 81% 81% 82%  $4  $4  $3  $3 
Zimbabwe 89% 90% 91% 92%  $7  $7  $4  $4 
Các nước Châu Phi khác 83% 84% 85% 86%  $364  $419  $484  $363 
Các nước Trung Đông khác 85% 84% 85% 87%  $478  $569  $640  $536 
TỔNG TRUNG ĐÔNG VÀ 
CHÂU PHI 56% 57% 59% 58%  $3.077  $3.696  $4.309  $4.159 

BẮC MỸ
Canada 22% 24% 25% 27%  $819  $893  $1.089  $1.141 
Puerto Rico 41% 41% 42% 42%  $27  $28  $27  $44 
Hoa Kỳ 15% 17% 18% 19%  $8.612  $9.095  $9.737  $9.773 
TỔNG BẮC MỸ 16% 17% 19% 19%  $9.458  $10.016  $10.853  $10.958 

TÂY ÂU
Áo 19% 21% 22% 23%  $121  $131  $173  $226 
Bỉ 22% 23% 24% 24%  $182  $190  $237  $252 
Cộng Hòa Síp 44% 45% 47% 48%  $14  $14  $19  $19 
Đan Mạch 20% 22% 23% 24%  $167  $176  $224  $222 
Phần Lan 22% 24% 24% 25%  $166  $171  $208  $210 
Pháp 32% 34% 36% 37%  $1.996  $2.101  $2.685  $2.754 
Đức 20% 22% 24% 26%  $1.566  $1.720  $2.158  $2.265 
Hy Lạp 61% 63% 62% 61%  $173  $189  $220  $343 
Iceland 44% 46% 48% 48%  $12  $10  $12  $17 
Ireland 29% 32% 33% 34%  $79  $87  $107  $144 
Ý 43% 45% 47% 48%  $1.278  $1.341  $1.747  $1.945 
Luxembourg 17% 19% 20% 20%  $20  $21  $30  $33 
Malta 43% 44% 44% 43%  $4  $4  $5  $7 
Hà Lan 22% 24% 25% 27%  $448  $481  $584  $644 
Na Uy 21% 23% 25% 27%  $159  $178  $248  $289 
Bồ Đào Nha 38% 39% 40% 40%  $137  $145  $180  $245 
Tây Ban Nha 42% 44% 45% 44%  $859  $913  $1.044  $1.216 
Thụy Điển 19% 21% 23% 24%  $260  $288  $397  $461 
Thụy Sĩ 21% 23% 24% 25%  $399  $448  $469  $514 
Liên Hiệp Vương Quốc Anh 
và Bắc Ireland

21% 22% 24% 26%  $1.421  $1.935  $2.019  $1.943 

TỔNG TÂY ÂU 26% 28% 29% 32%  $9.461  $10.543  $12.766  $13.749 

TỔNG TOÀN CẦU 37% 39% 43% 42%  $46.302  $52.242  $62.709  $63.456 

Liên Minh Châu Âu 28% 29% 31% 33%  $9.982  $11.060 $13.486  $14.433 

Các Nước Nhóm BRIC* 60% 64% 67% 70%  $12.272  $14.452  $17.187  $17.907 

*Các Nước Nhóm BRIC là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
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Các Xu Hướng 
Toàn Cầu 

Trên thế giới, sau nhiều năm hướng dẫn và 
thi hành cùng sự hiểu biết ngày càng tăng 
về lợi ích của việc quản lý tài sản phần 
mềm đúng cách, tình trạng sử dụng phần 

mềm trái phép đã giảm đi phần nào. Từ năm 2015 
đến năm 2017, tỷ lệ phần mềm trái phép trên toàn 
thế giới giảm 2%, từ 39% xuống còn 37%, và giá 
trị thương mại của phần mềm không có giấy phép 
giảm 8% xét đồng tiền không đổi, xuống còn $46,3 
tỷ trên toàn cầu. 

Dù tỷ lệ phần mềm trái phép giảm một phần là do 
sự sụt giảm các lô hàng máy tính cá nhân, nhưng 
IDC ước tính rằng khoảng 60% tỷ lệ sụt giảm xuất 
phát từ việc nâng cao ý thức tuân thủ quy định về 
phần mềm. Điều này chứng tỏ rằng giờ đây, nhiều 
người đang dần hiểu được rằng việc nâng cao ý 
thức tuân thủ quy định về phần mềm có ý nghĩa 
nhất định đối với hoạt động kinh doanh. Mặc dù đạt 
được bước tiến đáng kể này, nhưng phần lớn phần 
mềm tại quá nửa số thị trường được khảo sát vẫn 
không có giấy phép — cho thấy vẫn cần phải tiếp 
tục hành động. 

Tỷ lệ phần mềm trái phép tuy đã giảm tại tất cả các 
khu vực, nhưng đáng ra có thể giảm nhiều hơn 
nữa, trừ các thị trường mới nổi có tỷ lệ sử dụng trái 
phép cao hơn mức bình thường là 61% và chiếm 
tỷ trọng phần mềm trái phép (75%) trong năm 2017 
lớn hơn trong năm 2015 (70%). 

Trên toàn cầu, tỷ lệ phần mềm trái phép đã giảm 
tại 101 thị trường và chỉ tăng ở sáu thị trường. 
Mười hai quốc gia giảm được 3% trong năm 
2017,24  trong khi Trung Quốc và Việt Nam giảm 
được bốn phần trăm — chủ yếu là do tỷ lệ ban đầu 
của hai nước này cao. Tính theo tỷ lệ phần trăm 
— lấy tỷ lệ năm 2017 chia cho tỷ lệ năm 2015 — 
mức giảm lớn nhất thuộc về các nước phát triển, 

với Hoa Kỳ, Úc, Áo, Nhật Bản, Luxembourg, New 
Zealand, Singapore và Thụy Điển đều giảm 10% 
trở lên — giúp các nước này đạt được cả lợi ích 
kinh tế và an ninh mạng. 

MỌI KHU VỰC ĐỀU CÓ LỢI KHI TỶ LỆ 
PHẦN MỀM TRÁI PHÉP GIẢM 

 ■ Châu Á-Thái Bình Dương: Với 57% phần mềm 
không có giấy phép, khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương có tỷ lệ chung cao nhất trên thế giới mặc 
dù đã giảm bốn phần trăm so với năm 2015. 
Theo đó, phần mềm không có giấy phép của khu 
vực này có giá trị thương mại đáng kinh ngạc là 
$16,4 tỷ - vượt xa mọi khu vực khác trên thế giới 
và chiếm hơn một phần ba giá trị thương mại 
toàn cầu của phần mềm không có giấy phép. 
Trong khu vực, chỉ tính riêng ở Trung Quốc, giá 
trị thương mại của phần mềm không có giấy 
phép đạt $6,8 tỷ. 

 ■ Trung và Đông Âu: Khu vực Trung và Đông 
Âu xếp ngang hàng với khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương với tỷ lệ phần mềm trái phép cao 
nhất, tính tổng thể, là 57% - chỉ giảm 1% so với 
năm 2015. Trong khu vực tồn tại sự khác biệt 
lớn về quy mô sử dụng phần mềm không được 
cấp phép. Với 85%, Armenia có tỷ lệ phần mềm 
trái phép cao nhất trong khu vực, tiếp theo là 
Moldova với 83%, và Belarus là 82%. Ngược lại, 
Cộng Hòa Séc có tỷ lệ thấp nhất trong khu vực là 
32%, Slovakia xếp ngay trên với 35%. Tuy nhiên, 
với giá trị thương mại $1,3 tỷ, Nga tiếp tục chiếm 
tỷ trọng lớn nhất (tính theo USD) về phần mềm 
không có giấy phép trong khu vực. 

 ■ Trung Đông và Châu Phi: Ở Trung Đông  
và Châu Phi, tỷ lệ chung giảm một phần trăm 
xuống còn 56% mặc dù tỷ lệ tại hai thị trường 
trong khu vực này tăng một phần trăm và bốn thị 
trường khác không thay đổi. Khu vực này vẫn 
chỉ thấp hơn một phần trăm so với tỷ lệ cao nhất 
trên thế giới. Một số quốc gia tại khu vực nằm 
trong số các nước sử dụng phần mềm không có 
giấy phép cao nhất thế giới, trong đó có Libya là 
90% và Zimbabwe là 89%. Ngược lại, các Tiểu 
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (32%), Nam Phi 
(32%) và Israel (27%) đang được hưởng những 
lợi ích to lớn hơn từ phần mềm được cấp phép. 
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 ■ Châu Mỹ Latinh: Trong khu vực Mỹ Latinh, 52% 
phần mềm không được cấp phép, giảm ba điểm 
kể từ cuộc khảo sát năm 2015. Lượng phần 
mềm không có giấy phép này có giá trị thương 
mại gần $5 tỷ. Các quốc gia có tỷ lệ cao nhất bao 
gồm Venezuela ở mức 89% (tỷ lệ cao thứ hai 
trên thế giới), Nicaragua ở mức 81% và  
El Salvador ở mức 80%. Ngược lại, Brazil ở mức 
46%, Columbia ở mức 48%, và Mexico ở mức 
49% hiện có thể hưởng lợi từ việc có tỷ lệ phần 
mềm trái phép thấp hơn. Trên thực tế, Mexico đã 
đạt được mức giảm 3 phần trăm về tỷ lệ phần 
mềm không có giấy phép kể từ năm 2015. Mặc 
dù Brazil hiện có tỷ lệ thấp nhất trong khu vực, 
nhưng vì là quốc gia lớn nhất nên nước này 
chiếm $1,7 tỷ về giá trị thương mại của phần 
mềm không có giấy phép — mức lớn nhất trong 
khu vực. 

 ■ Tây Âu: Ở Tây Âu, tỷ lệ chung về phần mềm 
không có giấy phép giảm hai phần trăm xuống 
còn 26%. Ireland có mức giảm lớn nhất — giảm 
3 phần trăm — đạt tỷ lệ phần mềm không có 

giấy phép là 29%. Hy Lạp tiếp tục là trường hợp 
ngoại lệ trong khu vực với 61% phần mềm không 
được cấp phép, một tỷ lệ quá cao. Một số quốc 
gia trong khu vực đã có thể tối đa hóa giá trị từ 
phần mềm thương mại và giảm rủi ro an ninh 
mạng nhờ duy trì tỷ lệ phần mềm trái phép trong 
hàng ngũ các quốc gia thấp nhất thế giới — bao 
gồm Luxembourg ở mức 17%, Thụy Điển ở mức 
19%, Áo ở mức 19%, Đan Mạch và Đức ở mức 
20%, và Thụy Sĩ là 21%. Mười sáu trong số  
20 quốc gia được nghiên cứu đã giảm hai phần 
trăm trở lên so với năm 2015. 

Bắc Mỹ: Bắc Mỹ tiếp tục có tỷ lệ khu vực thấp nhất 
ở mức 16%, dù do quy mô nên khu vực này vẫn 
chiếm giá trị thương mại đáng kể là $9,5 tỷ.
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Quản Lý Tài Sản 
Phần Mềm:  
Biện Pháp Bảo 
Vệ Tổ Chức Khỏi 
Rủi Ro và Tăng 
Giá Trị

Với những biện pháp hiệu quả nhất hiện 
có trên toàn cầu, các doanh nghiệp có 
thể áp dụng ngay hôm nay để tiếp tục 
tối đa hóa lợi ích mà họ thu được từ 

tài sản công nghệ và giảm rủi ro từ phần mềm 
độc hại gắn liền với phần mềm trái phép. Theo 
nghiên cứu, các tổ chức có thể tiết kiệm tới 
30% chi phí phần mềm hàng năm nhờ triển khai 
chương trình quản lý tài sản phần mềm (SAM) 
mạnh mẽ.25 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 19770-1 phiên bản năm 
2017 đưa ra phương pháp toàn diện để triển khai 
hệ thống theo chuẩn ISO hiệu quả cho SAM. 
Việc thực hiện tiêu chuẩn cho phép cải tiến quy 
trình liên tục qua ba giai đoạn triển khai cấp tiến. 
Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn này 
giúp các tổ chức phân chia quá trình triển khai 
thành các giai đoạn thích hợp. Tiêu chuẩn sẽ 
định liệu việc áp dụng các giai đoạn thông qua 
một quy trình tiêu chuẩn của ngành, gồm (1) lập 
kế hoạch thực hiện toàn diện phù hợp với giai 
đoạn đã chọn; (2) thực hiện kế hoạch một cách 
có kiểm soát, có kỷ luật; (3) đánh giá tiến độ so 
với kế hoạch; và (4) điều chỉnh kế hoạch khi cần 
thiết để đảm bảo cải tiến liên tục.

DỮ LIỆU ĐÁNG TIN 
CẬY
Giai đoạn đầu tiên giúp bạn 
hiểu thấu đáo về những gì 
bạn có để bạn có thể quản 
lý một cách toàn diện. Giai 

đoạn này bắt đầu bằng việc đánh giá phần 
mềm trên hệ thống để thực hiện việc tuân thủ 
các thỏa thuận cấp phép phần mềm. Ngoài 
quản lý giấy phép, bước này còn giúp các tổ 
chức phát triển những quy trình cần thiết để 
quản lý thay đổi, quản lý dữ liệu và quản lý  
bảo mật.

TỐI ƯU HÓA
Giai đoạn thứ ba giúp các tổ 
chức đạt được hiệu quả và 
tiết kiệm chi phí nhiều hơn 
nữa bằng cách tập trung 
vào các lĩnh vực chức năng 
như quản lý hợp đồng và 
quản lý tài chính.

TÍCH HỢP VÒNG 
ĐỜI
Giai đoạn thứ hai được xây 
dựng dựa trên giai đoạn 
đầu tiên và giúp các tổ 
chức đạt được hiệu quả và 
tiết kiệm chi phí nhiều hơn 
bằng cách cải thiện quản 
lý trong toàn bộ vòng đời 
của tài sản CNTT — từ xác 
định, tới tiếp nhận, phát 
triển, phát hành, triển khai, 
hoạt động và cho nghỉ.

GIAI 
ĐOẠN  

1

GIAI 
ĐOẠN  

2

GIAI 
ĐOẠN  

3
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NHỮNG BƯỚC CÁC CHÍNH PHỦ CÓ THỂ 
THỰC HIỆN 

Để tạo thêm những công việc mới, cải tiến về cơ sở thuế và lợi ích kinh 
tế đến từ các tổ chức, có thể tận dụng tối đa các tiến bộ mới nhất về công 
nghệ, chính phủ có những lợi ích chung và các bước cụ thể mà họ có thể 
thực hiện để giảm tỷ lệ phần mềm không có giấy phép và mang lại khả 
năng phục hồi mạnh hơn cho khu vực kinh tế của mình. 

DẪN DẮT 
BẰNG VÍ DỤ:

Chính phủ là những 
người sử dụng phần mềm 

lớn nhất trên thế giới. Giống 
như tất cả các tổ chức, họ có thể 

hưởng lợi từ việc giảm rủi ro, nâng 
cao trách nhiệm về công nghệ của 
mình và áp dụng các cách thực hiện 
SAM. Chính phủ còn có thể thúc đẩy 
SAM và việc sử dụng phần mềm có 
giấy phép đầy đủ trong các doanh 
nghiệp nhà nước, và giữa các nhà 
thầu và nhà cung cấp.

1 NÂNG CAO 
GIÁO DỤC  

VÀ NHẬN THỨC 
CỦA CÔNG CHÚNG:

Chính phủ, chuyên gia kế 
toán và kiểm toán, tư vấn công 

nghiệp, hiệp hội thương mại và tổ 
chức kinh doanh nên giáo dục các 
tổ chức về việc tuân thủ quy định đối 
với giấy phép phần mềm và sự nguy 
hiểm của việc cài đặt và sử dụng 
phần mềm không có giấy phép. 

2

HIỆN ĐẠI HÓA 
LUẬT ĐỂ GIẢI 

THÍCH CHO  
CÁC CẢI TIẾN MỚI:

Với sự ra đời của điện toán 
đám mây và sự gia tăng  

của các thiết bị di động được nối 
mạng, phần mềm đang được lưu 
trữ, cung cấp và sử dụng theo 
những cách thức sáng tạo mới. Các 
nhà hoạch định chính sách cần đảm 
bảo rằng phần mềm được bảo vệ 
bất kể định dạng hoặc phương tiện 
cung cấp.

3 TẠO MÔI 
TRƯỜNG THUẬN 

LỢI CHO VIỆC 
THỰC THI: 

Chính phủ cần đảm bảo rằng 
khuôn khổ pháp lý cung cấp 

những phương tiện hiệu quả để 
khắc phục và thúc đẩy sự hợp tác 
giữa các bên liên quan nhằm giảm 
tình trạng vi phạm bản quyền phần 
mềm.

4
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THÚC ĐẨY CƠ HỘI CHUYỂN SANG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Điện toán đám mây đang nổi lên như một trong những công nghệ biến đổi nhiều nhất 
trong một thế hệ bởi về cơ bản, công nghệ này cách mạng hóa cách thức mua, bán và phân 

phối các tài nguyên điện toán. Điện toán đám mây cho phép hầu hết mọi người — dù là một 
doanh nghiệp nhỏ hay một công ty đang phát triển — tiếp cận những công nghệ mà trước kia chỉ 

dành cho các tổ chức lớn. Sức mạnh kỹ thuật số dựa trên công nghệ đám mây đã dẫn đến sự bùng 
nổ về số lượng, chất lượng và chủng loại của các dịch vụ dựa trên đám mây mà các công ty hiện đang 

sử dụng. Theo ước tính, số lượng các ứng dụng dựa trên đám mây được sử dụng bởi một doanh nghiệp cỡ 
vừa đã tăng gấp ba lần trong ba năm.26 Trong nhiều trường hợp, điện toán đám mây cung cấp chức năng 
phần mềm truyền thống và nâng cao dưới dạng dịch vụ được truy cập qua Internet. Trên thực tế, IDC ước 
tính rằng điện toán đám mây hiện đang cung cấp 22% chức năng phần mềm trên toàn thế giới. 

Doanh nghiệp đang đua nhau sử dụng các dịch vụ đám mây vì khả năng cơ bản của các dịch vụ này trong 
việc cắt giảm chi phí, cải thiện độ linh hoạt, giảm độ phức tạp và tăng cường bảo mật. 

 ■ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GIÚP TIẾT KIỆM CHI PHÍ: Các tổ chức CNTT đã chuyển đổi thành công sang 
điện toán đám mây có chi phí CNTT trung bình thấp hơn 21% so với các doanh nghiệp khác trong ngành 
- những đơn vị vẫn điều hành các trung tâm dữ liệu lớn và lưu trữ hầu hết các ứng dụng tại cơ sở.27 Lãnh 
đạo các tổ chức này phát hiện ra rằng điện toán đám mây giúp giảm chi phí CNTT thông qua việc tránh 
các khoản đầu tư vốn đắt đỏ cần cho việc nâng cấp và duy trì cơ sở hạ tầng phần cứng hiện có. Các tổ 
chức cũng giảm được chi phí vì với điện toán đám mây, họ chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên cần thiết, 
đồng thời có được quyền truy cập vào dung lượng điện toán và lưu trữ gần như vô hạn trên Internet. 

 ■ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỪA AN TOÀN VỪA LINH HOẠT: Kiến trúc độc đáo của điện toán đám mây 
còn có khả năng linh hoạt chưa từng thấy, không chỉ thông qua việc thay đổi cách thức mua, bán và phân 
phối tài nguyên điện toán, mà còn nhờ việc cho phép ứng dụng truy cập mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị, 
trên toàn cầu. Đối với một số đối tượng, lợi thế lớn nhất của điện toán đám mây là những cải tiến bảo mật 
quan trọng so với các mô hình truyền thống. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể nhìn thấu một bối 
cảnh đe dọa trên phạm vi rộng hơn để xác định các rủi ro sớm hơn và triển khai các công nghệ bảo mật 
phức tạp hơn so với khả năng tự giải quyết của các khách hàng cá nhân. Ngoài ra, họ cũng có thể tối đa 
hóa khả năng bảo mật nhờ triển khai các công nghệ bảo vệ tiên tiến chống lại mối đe dọa, mã hóa dữ 
liệu ở trạng thái nghỉ và trong khi truyền tải, đồng thời tự động hóa quá trình cập nhật để bảo vệ hệ thống 
nhanh hơn trước các mối đe dọa mới phát hiện. Sự kết hợp giữa các khả năng này có thể nâng cao khả 
năng phục hồi dữ liệu và tăng cường bảo mật cho tổ chức.

 ■ SAM CÓ THỂ MANG LẠI CƠ HỘI DI CHUYỂN SANG ĐÁM MÂY: Vì điện toán đám mây mang đến 
cho doanh nghiệp tiềm năng vô song để thúc đẩy các cơ hội kỹ thuật số mới trong toàn hệ thống, SAM đã 
trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang đám mây. SAM giúp các 
tổ chức sẵn sàng chuyển sang đám mây hơn thông qua một số biện pháp chính. Với SAM, các tổ chức có 
thể tối ưu hóa chiến lược cấp phép, có được những hiểu biết mới về khả năng tiết kiệm nhiều chi phí hơn 
bằng cách chuyển sang điện toán đám mây và phát triển chiến lược cần thiết để sẵn sàng chuyển sang 
đám mây. Chỉ khi có sẵn một chiến lược như vậy, doanh nghiệp mới có thể tận dụng tối đa tiềm năng của 
dịch vụ đám mây. Ví dụ, Đại Học Roehampton ở phía tây nam London đã tận dụng SAM bằng cách phát 
triển một chiến lược di chuyển sang đám mây toàn diện. Nhờ thúc đẩy việc di chuyển dễ dàng phần lớn 
cơ sở hạ tầng CNTT của trường lên đám mây, họ có thể tránh được các khoản đầu tư mới và quan trọng 
vào phần cứng trung tâm dữ liệu, tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng, nâng cao bảo mật và tiết kiệm 
tới 40% trong vòng 10 năm - khoảng $4,7 triệu.28 

Khi có nhiều tổ chức chuyển sang đám mây để đạt được lợi thế chiến lược trên thị trường, họ thường tìm 
kiếm các bước cơ bản cần thiết nhằm chuyển đổi suôn sẻ. Việc triển khai SAM giúp công ty nhanh đạt 
được những lợi ích mà việc chuyển đổi sang đám mây có thể mang lại. 
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Phương Pháp 
Luận 

Khảo Sát Phần Mềm Toàn Cầu của BSA 
xác định khối lượng và giá trị của phần 
mềm trái phép được cài đặt trên máy 
tính cá nhân tại hơn 110 nền kinh tế quốc 

gia và khu vực trong một năm nhất định — trong 
trường hợp này là năm 2017. Khảo sát này còn 
bao gồm một cuộc khảo sát toàn cầu — với hơn 
22.500 câu trả lời từ người tiêu dùng và nhân viên 
ở 32 quốc gia có sử dụng máy tính cá nhân ở nhà 
hoặc tại nơi làm việc — nhằm cung cấp những 
hiểu biết chính về thái độ đối với việc cấp phép 
phần mềm và những hiểu biết mới về tác động 
kinh tế trực tiếp của việc cắt giảm tỷ lệ sử dụng 
phần mềm không có giấy phép. Để lập báo cáo, 
BSA đã hợp tác chặt chẽ với IDC, một trong những 
công ty nghiên cứu độc lập hàng đầu thế giới, để 
đo lường, hiểu và đánh giá việc sử dụng phần 
mềm có giấy phép và không có giấy phép trên  
toàn cầu.

Công tác đo lường quy mô và phạm vi sử dụng 
phần mềm không có giấy phép rõ ràng có những 
thách thức riêng. Dù nghiên cứu này được coi là 
một trong những đánh giá tinh vi nhất về vấn đề vi 
phạm bản quyền toàn cầu, nhưng BSA và các đối 
tác vẫn liên tục tìm kiếm những cách thức mới để 
cải thiện độ tin cậy của dữ liệu. Năm 2011, cùng sự 
hợp tác với hai nhà nghiên cứu kinh tế CNTT nổi 
tiếng, BSA đã thực hiện một số sửa đổi được thiết 
kế để tinh chỉnh dữ liệu đầu vào và đưa ra ước tính 
chính xác nhất về việc sử dụng phần mềm không 
có giấy phép.

KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG PHẦN MỀM 
TOÀN CẦU
Một thành phần quan trọng trong Khảo Sát Phần 
Mềm Toàn Cầu của BSA là cuộc khảo sát toàn cầu 
đối với hơn 22.500 người dùng máy tính tại nhà 
và tại nơi làm việc, do IDC tiến hành vào tháng 
11 năm 2017. Cuộc khảo sát được tiến hành trực 
tuyến hoặc qua điện thoại tại 32 thị trường tạo nên 

ví dụ đại diện toàn cầu cho các khu vực địa lý, mức 
độ phức tạp về CNTT, cũng như sự đa dạng về địa 
lý và văn hóa. Song song với đó là một khảo sát 
thực hiện với 2.300 nhà quản lý CNTT ở 23  
quốc gia.

Một phần các cuộc khảo sát được sử dụng để xác 
định “dữ liệu tải phần mềm” cho mỗi quốc gia — 
tức là bức tranh khái quát về số lượng chương 
trình phần mềm được cài đặt trên máy tính cá 
nhân, bao gồm cả các chương trình thương mại, 
mã nguồn mở và nguồn hỗn hợp. Người tham gia 
trả lời những câu hỏi về số gói phần mềm và loại 
phần mềm cài đặt trên máy tính của họ năm trước 
đó; trong đó có bao nhiêu phần mềm mới hoặc 
nâng cấp; phần mềm có được cài sẵn trên máy 
tính hay không; và phần mềm được cài trên máy 
tính mới hay máy tính được mua trước năm 2017. 
Những câu hỏi này được đặt ra với cả người tiêu 
dùng và người dùng doanh nghiệp.

Ngoài ra, các khảo sát còn được dùng để đánh giá 
thái độ và hành vi xã hội chính liên quan đến sở 
hữu trí tuệ, sử dụng phần mềm trái phép và các 
vấn đề công nghệ mới nổi khác. Thông tin chi tiết 
này đưa ra quan điểm mới mỗi năm về động lực 
cơ bản đằng sau việc sử dụng phần mềm trái phép 
trên toàn thế giới.

Các nước tham gia khảo sát được lựa chọn bằng 
chiến lược luân phiên để tối đa hóa mức độ bao 
phủ toàn cầu qua từng năm. Mười một thị trường 
ưu tiên được khảo sát phù hợp với từng chu kỳ 
nghiên cứu và 52 quốc gia được khảo sát ít nhất 
một lần cứ sau hai đến ba chu kỳ. Các quốc gia 
còn lại được lựa chọn dựa trên tình hình cụ thể. 
Trong bất kỳ chu kỳ nghiên cứu nào, tổng số tập 
hợp khảo sát đều chiếm trên 85% tổng số đơn vị 
phần mềm được triển khai và khoảng 90% đơn vị 
đã được trả tiền, đồng thời vẫn đảm bảo rằng hầu 
hết các thị trường đều được khảo sát ít nhất ba 
năm một lần.

TÍNH TOÁN TỶ LỆ CÀI ĐẶT PHẦN 
MỀM KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
Từ năm 2003, BSA đã làm việc với IDC, nhà cung 
cấp hàng đầu về dịch vụ thống kê thị trường và dự 
báo cho ngành CNTT, để xác định tỷ lệ sử dụng 
phần mềm không có giấy phép và giá trị thương 
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mại của những trường hợp cài đặt không có giấy 
phép đó.

Phương pháp cơ bản để đưa ra tỷ lệ và giá trị 
thương mại ở một quốc gia như sau:

1 . Xác định tỷ lệ phần mềm máy tính cá nhân 
được triển khai trong năm bởi người tiêu dùng 
và người dùng doanh nghiệp.

2 . Xác định số tiền đã được thanh toán hoặc mua 
hợp pháp trong năm (chẳng hạn như thông 
qua giấy phép nguồn mở, miễn phí hoặc bổ 
sung), vẫn phân đoạn theo cách sử dụng của 
doanh nghiệp và người tiêu dùng.

3 . Lấy số này trừ đi số kia để có được số lượng 
phần mềm không có giấy phép. Sau khi có kết 
quả, tỷ lệ phần mềm không được cấp phép 
được tính dưới dạng một phần trong tổng số 
phần mềm được cài đặt.

 
Tỷ Lệ Không Có Giấy Phép  

=  
Đơn Vị Phần Mềm Không Có Giấy Phép /  
Tổng Số Đơn Vị Phần Mềm Được Cài Đặt 

 
Tổng Số Đơn Vị Phần Mềm Được Cài Đặt  

=  
Số Máy Tính Cá Nhân Nhận Được Phần 

Mềm X  
Đơn Vị Phần Mềm trên mỗi Máy Tính Cá 

Nhân 

Để tính tổng số đơn vị phần mềm đã cài đặt — 
mẫu số — IDC xác định số lượng máy tính có ở 
một quốc gia và số lượng máy tính trong số đó đã 
nhận được phần mềm trong năm. IDC theo dõi 
thông tin này trong các sản phẩm nghiên cứu hàng 
quý có tên “PC Trackers” bao quát 92 quốc gia. 
Một vài nước còn lại được nghiên cứu hàng năm 
cho nghiên cứu này.

Sau khi xác định được số lượng máy tính, cả 
máy tính của người tiêu dùng và máy tính doanh 
nghiệp, và sử dụng dữ liệu tải phần mềm thu thập 
được trong khảo sát, IDC có thể xác định tổng số 
đơn vị phần mềm được cài đặt — có giấy phép và 
không có giấy phép — ở mỗi quốc gia.

Để ước tính dữ liệu tải phần mềm ở các nước 
không được khảo sát, IDC sử dụng kỹ thuật phân 
tích theo cụm để tìm các đặc điểm giống với các 
quốc gia có dữ liệu tải phần mềm khác nhau và 
dùng các đặc điểm này để gán dữ liệu tải cho 

các quốc gia không được khảo sát. IDC hợp thức 
hóa điều này bằng cách xem xét mối tương quan 
giữa dữ liệu tải phần mềm đã biết từ các quốc gia 
được khảo sát và điểm số của họ trên thước đo 
thị trường mới nổi do Liên Đoàn Viễn Thông Quốc 
tế công bố (Chỉ Số Phát Triển ICT) và chia chúng 
thành các nhóm để so sánh với các quốc gia 
không được khảo sát.

Để tính được số lượng đơn vị phần mềm không có 
giấy phép — tử số của phương trình — IDC phải 
xác định giá trị của thị trường phần mềm được 
mua hợp pháp. IDC thường xuyên công bố dữ 
liệu thị trường phần mềm từ khoảng 80 quốc gia 
và nghiên cứu thêm gần 20 quốc gia nữa trên cơ 
sở tùy chỉnh. Với một số quốc gia còn lại, IDC tiến 
hành nghiên cứu hàng năm theo nghiên cứu này. 
Nghiên cứu này đưa ra giá trị của thị trường phần 
mềm được mua hợp pháp. Giá trị được chia nhỏ 
theo người tiêu dùng và người dùng doanh nghiệp.

Để chuyển đổi giá trị thị trường phần mềm thành 
số lượng đơn vị, IDC tính giá trung bình cho mỗi 
đơn vị phần mềm đối với tất cả phần mềm máy 
tính của người dùng và doanh nghiệp trong nước. 
Cách làm của IDC là xây dựng ma trận giá phần 
mềm theo từng quốc gia — như bán lẻ, cấp phép 
số lượng lớn, OEM, miễn phí và mã nguồn mở — 
trên một ma trận sản phẩm, bao gồm bảo mật, tự 
động hóa văn phòng, hệ điều hành và nhiều nội 
dung khác.

Thông tin về giá của IDC đến từ các công cụ theo 
dõi giá và nghiên cứu của các nhà phân tích địa 
phương. Các trọng số — OEM so với bán lẻ, 
người tiêu dùng so với doanh nghiệp — được lấy 
từ các cuộc khảo sát của IDC. IDC nhân hai ma 
trận với nhau để có được đơn giá phần mềm trung 
bình tổng hợp cuối cùng.

Để tính tổng số đơn vị phần mềm hợp pháp, IDC 
áp dụng công thức sau:

 
Số Đơn Vị Phần Mềm Hợp Pháp  

=  
Giá Trị Thị Trường Phần Mềm /  
Đơn Giá Phần Mềm Trung Bình 

Năm 2011, IDC đã thực hiện một số phép đo để 
hợp thức hóa việc tính toán đơn giá phần mềm 
trung bình. Các nhóm phân tích ở 25 quốc gia đã 
cung cấp thông tin bổ sung về giá phần mềm theo 
chủng loại và người dùng (người tiêu dùng hoặc 
doanh nghiệp) và số liệu ước tính về kiểu mua (ví 
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dụ: bán lẻ, cấp phép số lượng lớn, miễn phí/mã 
nguồn mở) để kiểm tra chéo với các giá trị do IDC 
tính toán. Nhờ thay đổi luân phiên các quốc gia 
được thu thập thông tin mỗi năm, IDC có thể tính 
toán lại giá phần mềm định kỳ và đưa ra ước tính 
chính xác hơn về các đơn vị phần mềm hợp pháp 
từ doanh thu ngành.

Cuối cùng, IDC lấy tổng số đơn vị phần mềm trừ 
đi số lượng đơn vị phần mềm hợp pháp để cho ra 
số lượng đơn vị phần mềm trái phép được cài đặt 
trong năm.

 
Số Đơn Vị Phần Mềm Trái Phép  

=  
Tổng Số Đơn Vị Phần Mềm Được Cài Đặt  

–  
Số Đơn Vị Phần Mềm Hợp Pháp 

Quy trình này cung cấp dữ liệu cơ bản cho phương 
trình tỷ lệ cơ bản.

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI 
CỦA PHẦN MỀM KHÔNG CÓ GIẤY 
PHÉP 
Giá trị thương mại của phần mềm không có giấy 
phép mang đến một thước đo khác về quy mô sử 
dụng phần mềm không có giấy phép và cho phép 
so sánh các thay đổi quan trọng hàng năm trong 
bối cảnh phần mềm.

Số liệu này được tính theo cùng một mức giá kết 
hợp mà IDC dùng để xác định đơn giá phần mềm 
trung bình, bao gồm giá bán lẻ, cấp phép số lượng 
lớn, OEM, miễn phí, mã nguồn mở, người tiêu 
dùng hoặc doanh nghiệp, v.v.. Đơn giá phần mềm 
trung bình thấp hơn giá bán lẻ niêm yết trong các 
cửa hàng.

Sau khi tính toán tổng số đơn vị phần mềm đã cài 
đặt, cũng như số lượng đơn vị phần mềm hợp 
pháp và không có giấy phép được cài đặt và giá 
trung bình cho mỗi đơn vị phần mềm, IDC có thể 
tính toán giá trị thương mại của phần mềm không 
có giấy phép.

NHỮNG LOẠI PHẦN MỀM ĐƯỢC 
KHẢO SÁT 
Khảo Sát Phần Mềm Toàn Cầu của BSA tính toán 
số lượng phần mềm không có giấy phép cài đặt 
trên máy tính cá nhân — bao gồm máy tính để 

bàn, máy tính xách tay và các thiết bị siêu di động, 
chẳng hạn như netbook.

Phần mềm ở đây bao gồm các hệ điều hành, phần 
mềm hệ thống như cơ sở dữ liệu và các gói bảo 
mật, ứng dụng kinh doanh và các ứng dụng cho 
người tiêu dùng như trò chơi, tài chính cá nhân và 
phần mềm tham chiếu. Nghiên cứu cũng tính đến 
sự sẵn có của phần mềm hợp pháp, phần mềm 
miễn phí và phần mềm nguồn mở, là phần mềm 
được cấp phép bằng cách đưa vào miền công 
cộng để dùng chung. Phần mềm loại này thường 
miễn phí nhưng cũng có thể được sử dụng trong 
các sản phẩm thương mại.

Khảo sát KHÔNG bao gồm phần mềm được tải lên 
máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Khảo 
sát cũng không bao gồm phần mềm chạy trên máy 
chủ hoặc máy tính lớn và trình điều khiển thiết bị 
thông thường, cũng như các tiện ích miễn phí cho 
phép tải xuống (VD: như trình bảo vệ màn hình) 
không thay thế cho phần mềm trả phí hoặc thường 
được người dùng công nhận là chương trình phần 
mềm.

Nghiên cứu bao gồm các dịch vụ điện toán đám 
mây như phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) và nền 
tảng dạng dịch vụ (PaaS) có thể thay thế phần 
mềm thường được cài đặt trên máy tính cá nhân. 
Phần mềm bán dưới dạng một phần của các 
chương trình hợp pháp hóa — chẳng hạn như bán 
hàng số lượng lớn cho chính phủ để phân phối cho 
các trường học — cũng được đưa vào nghiên cứu.

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 
Trước năm 2009, số tiền tính bằng đô la trong 
bảng giá trị được lấy theo tỷ giá đô la hiện hành 
của năm trước đó. Ví dụ, giá trị của phần mềm 
không có giấy phép năm 2007 được tính theo tỷ 
giá đô la năm 2006 để so sánh từ năm này sang 
năm khác dễ dàng hơn. Đến năm 2009, BSA quyết 
định công bố số liệu giá trị tính bằng tỷ giá đô la 
hiện hành của năm nghiên cứu. Do đó, giá trị năm 
2009 là tỷ giá đô la của năm 2009, giá trị năm 2017 
là tỷ giá đô la của năm 2017, v.v... Chúng tôi không 
trình bày lại các giá trị trước đó bằng tỷ giá đô la 
hiện hành.

Yếu tố rất quan trọng khi đánh giá các thay đổi về 
giá trị theo thời gian. Một số thay đổi sẽ dựa trên 
động lực thị trường thực, một số dựa trên biến 
động về tỷ giá hối đoái từ năm này sang năm khác. 
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BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) là tổ chức 
hàng đầu hỗ trợ ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu 
trước chính phủ và trên thị trường quốc tế. Thành viên của 
tổ chức là những công ty sáng tạo nhất thế giới, chuyên 
xây dựng các giải pháp phần mềm thúc đẩy nền kinh tế và 
cải thiện cuộc sống hiện đại.

Có trụ sở chính tại Washington, DC và hoạt động tại hơn 
60 quốc gia, BSA là tổ chức tiên phong trong các chương 
trình về tuân thủ khuyến khích sử dụng phần mềm hợp 
pháp và ủng hộ các chính sách công có mục tiêu đẩy 
mạnh đổi mới công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng trong 
nền kinh tế kỹ thuật số.
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