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24 tiện ích giúp tăng tốc máy tính
Máy tính của bạn nhiều khi trở chứng làm bạn muốn bê nó quắng qua cửa số. Đừng
làm thế vội vì có hàng loạt tiện ích và công cụ có thế dọn dẹp sạch sẽ những lồi khó
chịu nhất. Hơn nữa, đa số trong đó hoàn toàn miễn phí.
1. Lỗi làm chậm máy tính
Máy tính “rùa” có thế thử thách sự kiên nhẫn của những người mát tính nhất. Những
tiện ích sau sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này.
Windows bị tắc nghẽn
Cùng với thời gian, Windows có thể bị nghẹt cứng bởi những mã đăng ký (Registry
entry) giá mạo, bị bó quên hoặc có lỗi khiến việc hệ điều hành này còn hoạt động
được quả là điều đáng ngạc nhiên và xác định chính xác những gì đang làm PC chậm
lại trở nên cực kỳ khó khăn. RegSeeker giúp mọi thứ vận hành trôi chảy trở lại bằng
cách “nạo vét” sạch sẽ những “đường ống” ri sét của Windows. Giống như mọi trình
dọn dẹp registry khác trên thị trường, RegSeeker có thể xác định và sau đó thay đối
hay loại bỏ những Registry entry không hợp lệ hoặc không còn được sử dụng. Tất
nhiên, mọi chinh sửa với Registry luôn đi cùng sự mạo hiểm. Vì vậy, bạn nên sử dụng
tính năng back up (tạo bản sao lưu dự phòng) của chương trình trước khi thực hiện bất
cứ thay đổi nào. Chương trình hoàn toàn miễn phí.
Mở Acrobat cực chậm
Adobe Reader 6 là một trong những ứng dụng mở chậm nhất. Lồi này là do những
plug-in lặt vặt mà chương trình đề nghị tải xuống mồi lần nó được mở ra. Trong khi
đó, hầu như bạn chắng bao giờ dùng đến những plug-in đó cả. Adobe Reader Speed-Up
sè giúp bạn ngăn chặn những plup-in gây tốn tài nguyên đó tải về máy tính. Bạn thậm
chí có thể tùy biến ứng dụng đế nó chỉ tải những module có chọn lọc. Nhờ đó, Adobe
Reader sẽ chạy ngay khi được mở. Chương trình miễn phí này tương thích với các
phiên bản từ 3.0 đến 6.01 của Reader.
Windows quá khổ
Chúng ta đều biết về sự cồng kềnh khó chịu của Windows. Hệ điều hành này chất
chứa những chương trình, dịch vụ, module và applet mà hầu hết chúng ta không cần
và có lẽ sẽ chắng bao giờ động đến chúng. XPLite, một tiện ích cực kỳ hữu dụng sẽ
giúp bạn gột bỏ những tính năng không mong muốn của Windows XP và những
module không cần thiết. Ket quả là bạn sẽ tạo ra một hệ điều hành gọn gàng, “thiện
chiến”, giúp tải nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn, chiếm ít dung lượng ố đĩa hơn. Bạn
có thế tìm những phiên bản tương thích với Windows 98 và Windows 2000 để kéo dài
tuổi thọ của những chiếc máy tính cũ. Chương trình có giá 40 USD.
Tải Video chậm
Nhiều ứng dụng xử lý tác vụ tải video từ máy camcorder MiniDV vào máy tính một
cách phức tạp, không ổn định và dễ gây lúng túng. Một số trong đó, như Windows
Moviemaker, buộc bạn phải sử dụng những định dạng ưu tiên của chúng, nếu không,
có thể bạn sẽ phải bỏ ra hàng giờ đánh vật với đoạn phim chưa được biên tập.
Scenalyzer Live, một applet nhỏ gọn thực hiện một tác vụ quan trọng một cách xuất
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sắc: Nó nhận video được ghi theo định dạng DV từ máy quay kỹ thuật số có trang bị
Wi-Fi và chuyển sang ổ cứng. Hơn nữa, chương trình còn cung cấp tính năng cắt cảnh
tự động bằng cách phát hiện những đoạn ngừng trong bán ghi gốc, giúp bạn tìm và
làm việc với những phần cụ thể của một cảnh quay. Phần mềm có giá 39 USD.
2. Nhũng lỗi khiến PC xử lý dữ liệu không đều
Bạn đã bao giờ từng băn khoăn không biết máy tính của mình sắp sửa làm gì? Những
tiện ích dưới đây sẽ giúp bạn làm sáng tỏ sự bí hiểm này và tìm ra câu trả lời.
Windows có bị treo không?
Nhiều khi, người dùng muốn đặt PC trong hộc bàn để tiết kiệm không gian làm việc.
Thế nhưng khi đó, bạn sẽ không thế nhìn được chiếc đèn điốt báo hiệu sự hoạt động
của ổ cứng nữa. Vì thế, bạn không biết được liệu Windows có bị treo không nay là
máy tính đang chờ dữ liệu tuôn ra từ đĩa cứng. Diskmon sè giúp bạn loại bỏ thao tác
đoán mò đó. Tiện ích nhỏ xíu này thiết lập một “cửa tiệm” trong khay hệ thống của
Windows và chớp sáng khi ổ cứng đang làm việc, tương tự với đèn báo hiệu hoạt
động ở phía trước case của mọi máy tính. Nó cũng duy trì các tab chi tiết về hoạt
động, cung cấp một bản ghi đầy đủ các quá trình đọc và ghi file. Đây là phần mềm
miễn phí.
Bài toán nan giải về không gian ổ cứng
MP3, file video, ảnh kỹ thuật số... làm đầy ổ cứng rất nhanh và rất khó đế quản lý dữ
liệu. Tất nhiên, khi bạn rà con trỏ lên trên một thư mục trong Windows XP, một ô nhỏ
sẽ bật lên báo cho bạn biết có bao nhiêu dữ liệu trong thư mục đó và các thư mục con
của nó. Tuy nhiên, đế biết chính xác tất cả dữ liệu đang ở đâu, bạn can JDisk Report,
một tiện ích cung cấp cái nhìn tống quát, được đồ họa hóa về các tập tin và thư mục
trên ố cứng. Bạn có thế yêu cầu nó vẽ một biếu đồ tròn, hiến thị tổng quát các thư
mục đang chiếm nhiều không gian đĩa cứng nhất hay lập một bảng chi tiết tên file,
ngày tháng và kích thước hoặc khám phá một biếu đồ dề khảo sát phân loại tập tin
theo kích thước. Tiện ích này miễn phí.
Điều gì đang thụx sự diễn ra?
Bạn đã từng băn khoăn về những gì đang diễn ra trong lòng Windows? Thông thường,
chỉ cần bấm tổ hợp phím Alt + Ctrl + Delete để truy cập Windows Task Manager và
tiện ích sẽ cung cấp một danh sách ngắn gọn các ứng dụng và quy trình đang chạy
trên PC. Thật không may, bạn không thể biết được những quy trình đó đang làm gì
hoặc chúng đến từ đâu. Process Explorer mở ra những bí ấn của các ứng dụng chạy
trong chế độ nền này, cho phép bạn đào sâu vào các ngóc ngách để biết rõ mồi ứng
dụng xuất phát từ thư mục nào và đang sử dụng những tài nguyên gì. Nó cũng giúp
bạn phát hiện phần mềm gián điệp và những chương trình bất minh khác đang chạy
ngầm. Tiện ích này hoàn toàn miễn phí.
Không tìm được các file trùng lặp
Ố cứng 250 GB có thế chứa một lượng tập tin cực lớn khiến công việc ngăn chặn các
tập tin trùng lặp tích tụ và bị đặt nhầm chồ trở nên khó khăn. Đáng tiếc là Windows
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Explorer không cho bạn so sánh 2 thư mục đặt kề nhau. Vì thế, bạn nên dùng Xplorer2
Lite, một sự thay thế cho Windows Explorer, để làm việc so sánh thư mục trở nên dễ
dàng hơn. Phần mềm này “đánh hơi” ra các tập tin trùng lặp và tìm kiếm những phiên
bản mới nhất của tập tin qua các thư mục. Đây là một công cụ tuyệt với cho những ai
muốn đồng bộ hóa nội dung của máy tính đế bàn với các cố cứng di động. Với 25
USD, bạn có thế mua Xplorer2 Pro. một phiên bản bổ sung chức năng tìm kiếm cao
cấp, đồng bộ hóa giao thức truyền file FTP và web cùng khả năng thống kê lưu lượng
sử dụng thư mục con. Còn nếu bạn là người dùng thông thường, bản miễn phí cũng đủ
đáp ứng nhu cầu

24 tiện ích giúp tăng tốc máy tính - Phần 2
Cái thiện sắp xếp không gian làm việc
Tìm kiếm các tập tin ấn và giữ cho máy tính gọn gàng là công việc tốn thời gian, có
thế làm giảm năng suất làm việc. Những tiện ích dưới đây sẽ tăng tốc quá trình mà
không đòi hỏi bạn phải tham gia một khóa học về các phương pháp làm việc mói.
Các tính năng ấn của Windows
Đôi khi Windows tỏ ra đang cố gắng hết sức đế giấu thông tin khỏi đôi mắt tò mò của
bạn. Dù bạn muốn quan sát mức độ sử đụng của CPU, kiểm tra hoặc giải phóng
không gian 0 cứng hay xem bao nhiêu dữ liệu đến và đi khỏi máy tính, hệ điều hành
này cũng buộc bạn phải gắn chặt với Control Panel, tiện ích Task Manager và nhiều
applet khác. Một giải pháp gọn nhẹ hơn nhiều là cài đặt StatBar, một thanh trạng thái
nhỏ và đẹp nằm gọn trên đính hoặc dưới đáy màn hình. Tiện ích này đặt vô số kiểm
soát vào bàn tay của bạn, bao gồm các phím khởi động chương trình, một thanh trượt
điều chỉnh âm thanh tổng thể và các điều khiến trình chơi nhạc Winamp. Chương
trình miền phí.
Xem ngày tháng trên máy tính
Bạn muốn biết giờ? Điều đó thật là dề dàng, chỉ cần nhìn vào ô hiển thị của thanh
taskbar. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm tra ngày tháng, bạn cần phải rà con trỏ chuột lên
trên ô đó cho đến lúc một khung tool tip hiện lên và có tới 50% khả năng xảy ra là nó
không chịu xuất hiện. TClockEx loại bỏ thủ tục rà chuột bằng cách hiện giờ, thứ, ngày,
tháng tại vị trí mà đồng hồ của Windows từng chiếm lĩnh, theo định dạng do bạn lựa
chọn. Tiện ích này cũng hiến thị cả công suất hoạt động của CPU và tốc độ tải của bộ
nhớ. Đây là một phàn mềm nhỏ và hiệu quả, sau khi cài đặt và thiết lập một lần duy
nhất, bạn sẽ không bao giờ còn phải bận tâm đến nó nữa. Chương trình được cung cấp
miễn phí.
Các cửa số lộn xộn
Chuyển đối qua lại giữa cửa số của các ứng dụng có thế là một công việc rắc rối.
Thường thì, bạn mở cả chục cửa sổ chương trình riêng rẽ, cái nọ chồng lên cái kia
thành một đống và cản trở công việc của bạn. AllSnap giúp vãn hồi trật tự cho sự lộn
xộn có tên đa nhiệm bằng cách làm cho rìa của các cửa số ứng dụng trở nên bám dính.
Kéo một cửa số trình duyệt lên góc trên bên phải màn hình và AllSnap sẽ dính chặt nó

4

Ebook Team
www.updatesofts.com
vào góc. Kéo 2 cửa sổ tài liệu Word vào sát nhau và AllSnap gắn chúng liền với nhau.
Tiện ích nhỏ này biến Windows từ trỏ-và-trượt thành trỏ-và-bấm. Phần mềm được
cung cấp miễn phí.
Đặt lại tên file
Máy ảnh kỹ thuật số đặt tên cho ảnh một cách rất khó hiếu. Vì vậy, những người yêu
thích nhiếp ảnh buộc phải cần mẫn đối tên cho hàng chục file ảnh mồi lần. l-4a
Rename giảm nhẹ công việc lê thê nhàm chán này bằng cách cho phép bạn đối tên
nhiều file một lúc (thậm chí cả trong những thư mục khác nhau) với sự trợ giúp của
các điều khiển và một tập hợp các bộ lọc đầy ấn tượng. Bạn có thế loại bỏ một chuồi
ký tự cụ thế trong những tên tập tin dài và thay thế nó với những gì dề nhớ nhất,
chắng hạn như ngày tháng của hôm nay. Bạn cũng có thế bở đi chữ hoa. khoảng cách
và các ký tự phi tiêu chuấn. Chế độ Basic có vài bộ lọc hữu dụng phục vụ cho việc đối
tên file, trong khi chế độ Expert, khó sử dụng hơn, có thế đáp ứng nhu cầu của hầu
như tất cả mọi đối tượng.
Gom nhiều CD vào một ổ đĩa
Chắc bạn cũng nhiều lần lục lọi khắp mọi xó xỉnh, hy vọng tìm lại được một chiếc CD
để lẫn đâu đó. Alcohol 52%, với giá 35 USD, là một chương trình giả lập CD cho phép
lưu trữ trong ố cứng các file image của những đĩa CD mà bạn thường sử dụng. Sau
đó, phần mềm này đánh lừa Windows, làm hệ điều hành tưởng rằng đĩa CD đang ở
trong ố mồi khi bạn chạy chương trình. Với tiện ích này, bạn có thế chia tay vĩnh viễn
với việc lục tung cả nhà đế tìm đĩa, với điều kiện ổ cứng của bạn đủ chỗ đề chứa hết
các đĩa CD (mỗi chiếc chiếm chừng 700 MB). Neu muốn “đốt” bản sao lưu dự phòng
cho những chiếc CD và DVD yêu thích của mình, bạn cần đến Alcohol 120% (giá 50
USD).
4. Rắc rối về phần cứng
Ket nối thiết bị ngoại vi đặt rải rác
Các hãng sản xuất thường tính thêm hàng trăm USD cho những máy in có thể kết nối
trực tiếp vào mạng, trong khi hầu hết máy quét không thế làm việc trên mạng. Tuy
nhiên, ngày nay có rất nhiều gia đình có từ 2 máy tính trở lên. Vì vậy, chia sẻ các thiết
bị này sẽ tạo ra sự thuận tiện đáng kể. Giờ đây, bạn có thể thực hiện điều đó với
Keyspan USB Server, một module 4 cổng USB 1.1 cắm trực tiếp vào mạng ethemet.
Tương tự như vậy, bạn có thể nối bất kỳ máy in, máy quét hoặc thiết bị tương thích
nào khác có kết nối USB với Keyspan USB module để nó sẵn sàng phục vụ cho mọi
máy tính trong mạng của bạn.
Sản phẩm có giá 129 USD.
Quá nhiều bộ chuyển nguồn
Neu mang theo nhiều thiết bị điện tử trong chuyến đi: một PDA, một ĐTDĐ, một
máy ảnh số và thậm chí còn nhiều hơn nữa, bạn sẽ phải mang theo người một mớ cáp
điện và bộ sạc pin. Hãy giảm bớt sự lộn xộn này với cáp và bộ đổi nguồn Zip-Linq USB.
Bạn có thế cắm các đầu cáp này vào cống USB của PC để cấp điện cho thiết bị cầm
tay, hoặc gắn các module độc lập đề cho phép các thiết bị nhận điện năng từ ổ cắm
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điện 110 volt trên tường hay từ bật lửa 12 volt trên xe hơi.. Zip-Linq có nhiều adapter
cho các model ĐTDĐ khác nhau và các sản phẩm khác. Giờ đây, bạn đã có thể làm
nhẹ bớt túi hành lý khi lên đường. Giá: 1 0 -2 0 USD.
Tín hiệu không dây yếu
Làm việc với mạng không dây đồng nghĩa với việc phải di chuyến qua lại. Tuy nhiên,
máy tính xách tay và thiết bị cầm tay có thế mất tín hiệu khi bạn di chuyến từ mé này
qua mé kia của tòa nhà. Sản phấm D-Link DWL-G800AP Wireless Range Extender có thể
tăng gấp đôi khoảng cách làm việc của thiết bị sử dụng chuấn mạng không dây
802.1 lg. Đặt nó trên mé xa của tòa nhà và bạn sẽ nhận được cường độ tín hiệu cũng
như khả năng vận hành tối đa từ nơi cách xa điểm truy cập. Thiết bị nàỵ có thể không
tương thích với bộ định tuyến của các nhà sản xuất khác và không truyền phát tín hiệu
802.11b. Giá: 80 USD.

24 tiện ích giúp tăng tốc máy tính - P3
Tại sao bạn lại phải vất vả giữ cho dữ liệu máy tính không bị đụng chạm đến? Hay
những vướng mắc khi gừi file ừên Internet. Những tiện ích dưới đây sẽ giúp bạn thực
hiện trôi chảy quy trình đó.
5. Lỗi do nhiễm virus và hacker phá hoại
Tại sao bạn lại phải vất vả giữ cho dừ liệu máy tính và sự riêng tư của bạn không bị
đụng chạm đến? Bộ tứ tiện ích dưới đây sẽ giúp bạn ngăn chặn sự xâm nhập không
mong muốn và sập cánh cửa trước những cặp mắt tọc mạch.
Quá nhiều mật khẩu
Có rất nhiều website và mạng yêu cầu phải đăng nhập khiến chúng ta thường phải sử
dụng những mật khấu dỗ nhớ, làm chúng trở thành mồi ngon cho những hacker tầm
tầm. Nhưng đó là điều có thể thay đồi được. Password Safe là một cơ sở dữ liệu được
mã hóa giúp lưu trữ một cách an toàn tất cả các tên người dùng và mật khấu của bạn
vào một chồ đế bạn có thế sao chép và dán những mật khẩu phức tạp vào màn hình
đăng nhập của website hoặc hệ thống.
Mật khấu duy nhất bạn can nhớ là password cho phép bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu
của Password Safe. Quan trọng nhất là, với công cụ này bạn có thế sử dụng những
mật khấu dài và phức tạp hầu như không thể phá cho tất cả các đăng nhập của bạn.
Phần mềm được cung câp miễn phí.
Tập tin chưa thực sự đưọc xóa
Khi bạn xóa một tập tin trong Windows, nó chưa thực sự biến mất mà chỉ có những
dấu hiệu chỉ đến vị trí của nó trên ố cứng và ký tự đầu tiên của tên file bị xóa bỏ. Hậu
quả là, bất kỳ ai truy cập vào máy tính của bạn cũng có thể mang theo một công cụ
phục hồi tập tin loại trung bình và lôi tất cả các dữ liệu mật có giá trị khỏi ố cứng.
BCWipe xóa sạch vĩnh viễn các tập tin bằng cách ghi đè lên phần đĩa chúa file chỉ
định. Bạn có thế điều chỉnh mức độ an toàn cho phù họp với nhu cầu của mình, từ ghi
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đè một lần tới xóa kiểu bí mật quân sự, ghi đè tới 6 lần hoặc hơn. Chương trình cũng
xóa bỏ các file trao đôi và giải phóng không gian đĩa cứng, cả hai đều là nơi có thê
chứa những mảnh dữ liệu cá nhân. Bạn có thế lên lịch đế những tác vụ tốn thời gian như ghi đè lên những mảng lớn của ố cứng - được thực hiện trong đêm. Giá: 40 USD.
Đừng tọc mạch!
Bạn cảm thấy chán ngán và mệt mỏi với việc mỗi hoạt động của mình đều bị những
website tò mò ghi lại hay những tập tin nhạy cảm bị Windows âm thầm ghi lại trong
những thư mục con ẩn và được đặt tên theo mã? IE Privacy Keeper là một tiện ích gọn
gàng giúp xóa sạch mọi vết tích mỗi lần bạn khởi động hoặc thoát khỏi Windows.
Cookie, file tạm, danh sách những tập tin mới mở, địa chỉ trang web trong thư mục
history của Internet Explorer, danh sách tự điền... tất cả những dấu vết này và còn
han thế nữa sẽ biệt tích khỏi ô cứng của bạn.
Bạn thậm chí còn có thế ra lệnh cho applet xóa những file cụ thế hoặc mã đăng ký
trong Registry đề đảm bảm mọi vết tích của bạn khi lướt web đều vĩnh viễn biến mất.
Khi bạn sử dụng tùy chọn Secure Delete, IE Privacy Keeper sẽ ghi đè lên các dữ liệu
nó đã xóa với những mẫu bit ngẫu nhiên và bằng cách đó vô hiệu hóa nỗ lực phục hồi
các tập tin cũ của người ngoài khikhông có sự đồng ý của bạn. Phần mềm được cung
cấp miễn phí.
Flash mang mã nguy hiểm
Các hoạt ảnh Flash không chỉ mang lại sự xáo trộn không mong muốn khi tự chạy mà
chúng còn tránh né được hầu hết phần mềm chặn pop up. Điều đó đồng nghĩa với việc
một tập tin Flash mang những đoạn mã nguy hiếm có cơ hội lây nhiễm virus cho máy
tính của bạn.
TurnFlash cung cấp phương tiện sửa chữa sơ hở này: Nó cho phép bạn bật hoặc tắt khả
năng chơi Flash trên Internet Explorer bất cứ lúc nào bạn muốn. Khi truy cập một
website, nơi bạn thực sự muốn xem các hoạt ảnh Flash, tất cả những gì cần làm là
click vào biểu tượng nằm trên taskbar. Sau đó nếu bạn click vào biếu tượng TumFlash
lần nữa, chức năng chơi Flash trong IE sẽ bị khử hoạt. Phần mềm được cung cấp miễn
phí.

6. Những bất tiện của mạng
Đôi khi gửi file trên Internet hoặc giải quyết những vướng mắc với mạng gia đình của
bạn có thế là một công việc hết sức khó chịu. Những tiện ích dưới đây sẽ giúp bạn
thực hiện trôi chảy quy trình đó.
Giao diện FTP phức tạp
Nếu bạn thường xuyên xuất bản các tập tin lên website của mình hoặc tải lên máy chủ
ở xa, bạn sẽ phải dùng các công cụ giao thức truyền file (FTP) rất nhiều lần. Tuy vậy,
ngay cả những chương trình FTP tốt nhất cũng dựa vào các giao diện đàng nhập rối
rắm khiến việc truyền file từ ổ cứng nội bộ trở nên khó khăn. WebDrive thay đổi tất cả
điều đó bằng cách hiến thị các thư mục ở xa như thể đó là một folder trong Windows
Explorer. Bạn chỉ cần nhập thông tin về server FTP vào giao diện của WebDrive và
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Explorer sẽ cập nhật với một ổ đĩa mạng mới được lập bản đồ, cho thấy nội dung của
server từ xa. Các ổ đĩa và thư mục từ xa bạn muốn truy cập sẽ nằm đúng chỗ bạn cần.
Giá: 40 USD.
Bị lỗi khi truyền file bằng giao thức FTP
Trong khi truyền file bằng giao thức FTP, chắc hắn bạn đã nhiều lần muốn gửi hoặc
nhận một tập tin nhưng lúng túng vì các mail server bị down hoặc file đính kèm vượt
quá giới hạn kích thước. Trước đây, cách giải quyết duy nhất là nhờ đến một website
FTP nhưng nay thì Pumpkin TFTP sẽ giúp bạn gửi file tới bất kỳ ai mà không cần đến
mail server hoặc website FTP. Bạn chỉ cần tìm file trong ố nội bộ, nhập địa chỉ IP
đích và thiết lập liên kết với thông tin tên người dùng và mật khấu. Bạn cũng có thề
nhập vị trí và tên file cùng với địa chỉ IP của nguồn đế nhận các tập tin của các hệ
thống từ xa. Chương trình được cung cấp miễn phí.
Sự vô lý của mạng
Hiện nay, máy tính chạy hệ điều hành Windows được nối mạng nhiều hơn bao giờ hết
nhưng Microsoft mới chỉ nhấc một ngón tay đế giúp người dùng tìm các sự cố và
những bí ấn trong hệ thống mạng cùa họ. Neu bạn muốn kiếm tra xem một máy tính
tại một địa chỉ IP cụ thể có hoạt động hay không, bạn vần phải mở một chiếc hộp
DOS để chạy lệnh ping cổ lồ sĩ. Tất cả vẫn giốnậ như năm ... 1986. Angry IP Scanner
cho phép bạn ping một loạt địa chỉ EP và trà lại tốc độ ping, tên máy chủ và các địa chỉ
IP đang hoạt động - tất cả được gói gọn trong một giao diện Windows hấp dẫn, đỗ
đọc. Đây là một tiện ích hoàn hảo khi bạn cần tìm hiểu xem PC nào đang kết nối với
mạng của bạn. Chương trình được cung cấp miễn phí.
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76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP - Phần I
Một số phưoiig pháp dễ dàng và nhanh gọn để thuần phục Windows,... từ việc
hiệu chỉnh tốc độ đến kiểm tra bảo mật hay các thủ thuật giải quyết hổng hóc.
1. Làm xuất hiện lại cây thư mục:
Bạn mở một folder, nhưng không có thấy cây thư mục nào xuất hiện bên trái cửa sổ
cả. Bạn chỉ can click lên biểu tượng Folders nằm trên thanh công cụ chuẩn (Standard
Toolbar) nếu bạn sử dụng Windows 2000, Me, XP, hoặc chọn Menu View, Explorer
Bar, Folders.
2. Tùy biến ở dạng Details, phần 1:
Để thay đổi thứ tự của các cột Name, Size, Type, Date Modified, và những cột khác
trong cửa sổ duyệt tập tin ở dạng Details, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột lên đầu mồi
cột và kéo qua trái hoặc phải tùy bạn.
3. (2K, ME, XP) Tùy biến ở dạng Details, phần 2:
Tại sao chúng ta lại đế các cột được hiển thị theo mặc định của Windows? Neu muon
thay đổi, bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên vị trị bất kỳ ở đầu cột, và chọn một mục
trong trình đơn chưa được đánh dấu để thêm cột chứa thông tin đó, ngược lại bạn sẽ
gỡ bỏ đánh dấu đế bỏ đi cột tương ứng. Chọn More trên tìn h đơn hiến thị khi nhấp
chuột phải (có thế dùng View, Choose Columns hay View, Choose Details trên trình
đơn chính) để tùy biến thông qua hộp thoại.
4. Hiển thị cửa sổ lón hơn:
Bất kỳ khi nào bạn muốn xem nhiều thông tin hiển thị hơn về một folder hoặc trình
duyệt Internet Explorer trên một màn hình, cách đơn giản là bạn nhấn phím FÌ1 để
xem cửa sổ đó ở chế độ toàn màn hình. Nhấn F 11 nếu muốn xem lại ở chế độ bình
thường. Neu sử dụng Windows 2000, Me, hoặc XP, bạn có thế thêm một nút nhấn để
chuyển đổi giữa 2 chế độ bằng cách nhấp phải chuột ở Standard Toolbar và chọn
Customize. Nhấn Full Screen ở bên dưới Available Tollbar buttons, sau đó chọn Add
rồi nhấn Close.
5. Ẩn cây thư mục tự động:
Ớ chế độ toàn màn hình, bạn có thể làm cho cây thư mục (hoặc bất kỳ tùy chọn nào
thông qua View, Explorer Bar) biến mất đế bạn có được một vùng quan sát rộng hơn,
và cho xuất hiện lại khi bạn rê chuột đến cạnh bên trái của màn hình. Nhấn lên nút
pushpin (xem hình 1) ở đinh của khung bên trái cửa số đế Explorer Bar không còn cố
định vào cửa sổ nữa và di chuyển chuột về phía phải màn hình để ẩn nó.
6. Hiển thị các tập tín ẩn:
Bình thường, windows giấu nhiều tập tin hệ thống, điều này có thể làm cho việc chỉnh
sửa trở nên khó khăn. Đế thấy hết tất cả các tập tin, chọn Tools, Folder Options, View
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trong bất kỳ cửa sổ thư mục hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings,
chọn Show hidden files and folders (hoặc Show all files nếu trong Windows 98).
Trong những phiên bản khác với Windows 98, bỏ dấu đánh đấu trước nhãn Hide
protected operating system files (Recommended). Nhan Yes và sau đó là OK.
7. (2K, ME, XP) Mở rộng cửa sổ thư mục:
Neu cửa sổ thư mục của bạn có một cửa sổ con ở bên trái dùng đế liên kết với các tài
nguyên hoặc các tác vụ khác mà bạn không bao giờ sử dụng. Muốn có tầm nhìn lớn
hơn khi hiên thị các tập tin và thư mục bạn chọn Tools, Folder Options, Use Windows
Classic Folders, OK. Thực hiện xong các động tác này thì Explorer Bar và shortcut
của các “common task” sẽ không hiến thị nữa.
8. (XP) Xem được nhiều Thumbnail hon:
TTO - Bạn có thế điều chỉnh sao cho hiến thị nhiều biểu tượng hơn ở khung bên phải
trong cửa so Explorer khi xem ở chế độ Thumbnails, bằng cách làm ấn các tên xuất
hiện bên dưới các biếu tượng đi. Nhấn lên một thư mục khác trong khung chứa cây
thư mục để thay đổi chế độ hiển thị, sau đó giữ phím Shift khi chọn trở lại thư mục cũ,
khi đó các tên xuất hiện bên dưới các biểu tượng sẽ không được hiến thị.
9. (XP) Đưa thư mục đến thanh tác vụ:
Neu bạn thích khung tác vụ trong cửa so Explorer nhưng muốn hiển thị các tác vụ đó
khi hiển thị với phù hợp với nội dung của thư mục. Nhấp chuột phải lên biểu tượng
nằm bên góc trên bên trái của cửa sổ, chọn Properties, Customize và chọn những mô
tá thích họp nằm ờ phía dưới nhãn Use this folder type as template.
10. Xem dung lượng ổ đĩa:
Bạn có thường tự hởi làm thế nào để xem dung lượng ố đĩa bạn đang dùng hoặc dọn
dẹp nó? Rất đơn giản, bạn nhấp phải chuột lên biểu tượng của ố đĩa muốn xem trong
cửa số Explorer (dưới My Computer) và chọn Properties. Bạn sẽ thấy một Biểu đồ
hình tròn hiển thị dung lượng sử dụng của ố đĩa. Có một nút để hiện thị tiện ích Disk
Cleanup, và một the Tools liệt kê ra các tiện ích bảo trì khác.
11. (XP) Dồn đĩa, phầnl:
Neu ố đĩa của bạn được định dạng theo NTFS, bạn có thế nén các tập tin và thư mục
lại để tận dụng không gian đĩa. Chọn các tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn nén,
nhấp chuột phải lên chúng và chọn Properties. Trên thẻ General, chọn Advance. Đánh
dấu lên mục Check Compress contents to save disk space và nhấn OK. Bạn có thế bị
yêu cầu chỉ ra những tập tin và thư mục cần đưa vào.
12. (XP) Tự động mở CD theo nội dung:
Khi bạn chèn một đĩa CD vào ố đĩa CD-ROM, Windows sẽ đưa ra một số hành động
đế bạn lựa chọn. Bạn có thế trả lời một lần cho mỗi loại nội dung (như âm nhạc),
nhưng nếu bạn muốn tắt chức năng này, nhấp phải chuột lên ổ đĩa CD trong cửa sổ
Explorer và chọn Properties, ở trong thẻ AutoPlaỵ, chọn một nội dung từ danh sách
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các loại nội dung ở phía trên, và chọn hành động thích hợp tho ý bạn bên dưới. Để tắt
chức năng này đối với loại nội dung nào bạn chỉ cần chi định cho nội dung cho nó bên
dưới là Take no action và nhấn OK.
13. (XP) Dồn đĩa, phần 2:
Đe nén toàn bộ một phân vùng NTFS trên đĩa cứng, nhấp phải chuột lên biểu tượng
của 0 đĩa trong cửa sổ Explorer và chọn Properties. Đánh dấu chọn lên mục Compress
drive to save disk space, sau đó nhấn OK hoặc Apply. Khi đó sẽ xuất hiện yêu cầu xác
nhận, tại đó bạn chọn nén tất cả các thư mục con và tập tin (không chỉ trong thư mục
gốc) và nhấn OK.
14. (ME, XP) Dồn đĩa, phần 3:
Bạn cũng có thể nén các tập tin một cách tự động bằng cách đưa chúng vào thư mục
đã được nén. Đế tạo thư mục này, đơn giản bằng cách nhấn phải chuột ờ bất kỳ cửa sổ
thư mục nào hay trên màn hình desktop, chọn New, Compressed Folder (trong
Windows Me) hoặc New, Compressed (zipped) Folder (trong Windows XP). Neu bạn
không thấy chức năng này, thì nên kiếm tra lại đế chắc rằng nó đã được cài đặt.
15. (XP, 2K) Chọn tên cho ổ đĩa:
Neu bạn muốn đặt lại tên tên của các ổ đĩa, hãy đăng nhập vào Windows với quyền
quản tri (Administrator), chọn Start, Run, nhập lệnh diskmgmt.msc và nhấn Enter.
Nhấp phải chuột lên một ổ đĩa phía dưới của cửa sổ và chọn Change Drive Letter and
Path. Chọn Edit hoặc Change, lựa một trong những ký tự đặt tên chưa được sử dụng
từ danh sách, nhấn OK, trả lời mọi nhắc nhở xác nhận, và nhấn OK lần nữa.

76 mẹo vặt trong Windows: Bảo mật là trên hết - Phần tiếp
Tin vào bạn bè, nhưng giữ lại các thẻ. Tin vào trí nhớ của mình, nhưng bạn phải luôn
giữ bên mình đĩa thiết lập lại password cho trường họp bạn quên Password của
Windows XP. Đầu tiên, bạn phải có một đĩa mềm trống đã được định dạng, và nhập
Control Pane A User Accounts vào thanh Address của cửa số Explorer hoặc Internet
Explorer.
Nhấn Enter, lựa Account của bạn, nhấn Prevent a forgotten password trong danh
sách Related Tasks, và sau đó thực hiện các bước được mô tả cụ thể trong Forgtoten
Password Wizard.
17. (XP) Xử lý khi quên password, phần 1:
Neu bạn không có đĩa thiết lập lại password, đăng nhập vào hệ điều hành với một
account quản trị khác, mở User Accounts trong Control Panel (mục 16), chọn account
mà bạn quên password, chọn Change the password, và thực hiện các hướng dần sau
đó đế cài lại password.
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18. (XP) Xử lý khi quên password, phần 2:
Neu bạn không có bất kỳ account quản trị nào khác, khởi động lại máy nhấn phím F8
cho đến khi bạn thấy màn hình cho phép chọn chế độ để khởi động (mục 28). Bạn
chọn khởi động ở chế độ Safe mode, và nhấn Enter. Khi thấy màn hình Welcome xuất
hiện, chọn Administrator (đây là một account ẩn mặc định không cần password).
Thực hiện các bước đế đặt lại password, khởi động lại máy.
19. (2K, XP) Power User:
Khi bạn đăng nhập vào máy với quyền quản trị, hệ thống của bạn có thế bị tấn công
bởi các chương tình Trojan horse hoặc những rủi ro khác. Khi bạn đăng nhập vào máy
với quyền Power User, bạn có thề tránh được những rủi ro này và sử dụng được đầy
đủ các tính năng của windows (bạn có thế chuyến qua quyền Administrator một cách
dễ dàng khi cần thiết, xem phân dưới). Đế giảm quyền, bạn chọn Start, Run, nhập
lệnh lusrmgr.msc và nhấn Enter. Chọn Groups và nhấn đúp chuột lên Administrators.
Nhưng bắt buột bạn phải có một account được liệt kê ở danh sách Members mà bạn
có thể dùng khi cần đầy đủ các quyền của người quản trị. Chọn account muốn giảm
quyền, chọn Remove, và nhấn OK, Nhấp đúp chuột lên Power Users, nhấn Add, đánh
tên Account của bạn, và nhấn OK lẩn thứ 2.
20. Làm người quản trị không thường xuyên:
Power user không cần phải đăng xuất và đăng nhập trở lại để quay lại với quyền quản
trị nhằm chạy những chương trình chỉ thực thi được dưới quyền này. Đê làm điều này,
giữ phím Shift và nhấn phải chuột lên chương trình có thế thực thi (*.exe) ở cửa số
Explorer hoặc bất kỳ shortcut nào của nó. Chọn Run as, sau đó lựa Run the program
as the following user (nếu trong Windows 2000) hoặc The Following User (trong
Windows XP), và nhập vào username, password (chọn domain neu can) của một
account có quyền quản trị, rồi nhấn OK
21. (XP) Chọn hành động cho máy quay:
Lúc đàu khi kết nối một máy quay kỹ thuật số với
máy tính của mình, bạn có thể chọn một thao tác và
đánh dấu Always user this program fo r this action đế
tránh những lời gợi ý sẽ xuất hiện sau này khi kết nối.
Actitra
Nhưng nếu bạn muốn thay đổi thành một hành động
c ít«*#*1
khác? Đe thực hiện điều này, kết nối lại với máy
quay, nhấp phải chuột lên biếu tượng của nó trên cửa \ >Gl<Uino«*on
so Explorer, chọn Properties. Sử dụng các cài đặt
hiến thị trong thẻ Events đế chọn hành động hệ điều
hành sẽ thực hiện khi kết nối với máy quay.

sỉ

22. (XP Pro) Giữ các bí mật:
Để bảo vệ các tập tin và thư mục có thông tin nhạy cảm trong các ố đĩa có định dạng
NTFS, sử dụng những chương trình mã hoá của Windows. Chọn những tập tin và thư
mục không nén đế mã hoá, nhấp phải chuột lên chúng, và chọn Properties. Trên thẻ
General, chọn Advanced. Đánh dấu vào Encrypt contents to secure data và nhấn OK.
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Chỉ ra các tập tin và thư mục được thực hiện. Các tập tin và thư mục này chỉ có thể
được truy xuất bởi người dùng mã hoá chúng. Để gở bỏ tính năng này, bỏ đánh dấu
lên Encrypt contents to secure data, (việc mã hoá này không có ở Windows XP
Home).
23. Không hiển thị thông tin cá nhân vói ngưòi
dùng khác:
'H
Bất kỳ người quản trị nào cũng đều thấy các tập tin
kMT*riu •« itó* Ịtm<J**1ự
3»«
trên màn hình destop hoặc trong thư mục My
frf**
-***;' r»
<*«<•.t*documents của bạn, và ngay cả ở thư mục cá nhân của
bạn bằng cách tìm trong thư mục Document và
_
Setting. Mẹo này chi có tác dụng trên những ổ đĩa có 0 Make Ihis íoid« pûvâëj <V(i
định dạng NTFS. Đầu tiên mở thư mục Documents
hoặc Setting, nhấp phải chuột lên thư mục mà bạn
Hinh “
muốn giữ riêng, chọn Properties. Nhấn Sharing, đánh
dấu lên nhãn Make this folder private, và chọn OK.

76 mẹo vặt trong Windows: Sửa chữa nhanh - Phần III
24. (ME, XP) Quay ngược thòi gian:
TTO - Khi máy tính của bạn có những hành động khác lạ, bạn hãy sử dụng System
Restore để quay lại trạng thái ổn định trước đó. Chọn Start, Programs (All Programs
neu là Windows XP), Accessories, System Tools, System Restore, chọn Restore my
computer to an earlier time, Next, và thực hiện theo những hướng dẫn.
25. (ME, XP) Đặt điểm phục hồi cho hệ thống:
Bất kỳ khi nào bạn muốn thay đồi hệ thống, bạn nên tạo một điếm phục hồi hệ thống
trước khi bắt đầu đế nếu có lỗi thì cũng có thế lấy lại tình trạng này. Mở System
Restore như đã mô tả ở mục trước, chọn Create a Restore Point, nhấn Next, và thực
hiện theo những hướng dẫn xuất hiện. Lưu ý: tạo điểm phục hồi bằng tay như trên thì
không cần thiết trước khi bạn cài đặt phần mềm, cập nhật hoặc cài đặt thiết bị,
Windows sẽ làm việc này một cách tự động dùm bạn.
26. (XP) Tùy biến chức năng phục hồi, phần 1 :
Đe chọn ố đĩa cho System Restore theo dõi sự thay đối của hệ thống và cài đặt dung
lượng của đĩa được dùng cho việc sao lưu này. Bạn nhấp phải chuột lên My Computer
và chọn Properties. Chọn thể System Restore, lựa ổ đĩa, nhấn Settings và đặc cấu hình
theo ý muốn của bạn.
27. (ME) Tùy biến chức năng phục hồi, phần 2:
Điều chỉnh dung lượng đĩa System Restore sử dụng để sao lưu trong Windows Me thì
khác hơn một chút. Nhấp phải chuột trên My Computer, chọn Properties,
Performance, File System, và phía dưới Hard disk, bạn kéo thanh trượt System
Restore disk space user đế chọn dung lượng bạn mong muốn. Lưu ý, nhấn Disable
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System Restore trong thẻ Troboleshooting của System Properties để tắt chức năng
System Restore đi.
28. Tìm giai pháp trong Safe Mode:
Neu Windows của bạn bị treo hay thực hiện một số hành động không đúng. Khởi
động lại máy, và nhấn F8 trước khi vào Windows (bạn có thể nhấn nhiều lần đến khi
Windows nhận được yêu cầu này). Khi đó sẽ xuất hiện một trình đơn Advance
Options. Sử dụng các phím di chuyến để chọn Safe Mode, rồi nhấn Enter để chạy
Windows với một số lượng driver hạn chế. Neu gặp may, bạn có thế bỏ đi hành động
gây ra lồi đó và khởi động lại máy.
29. (2K, XP) Phục hồi với Registry:
Neu bạn khỏi động Windows ở chế độ Safe Mode nhưng không giải quyết được các
vấn đề gây ra sự cố ở Windows. Bạn cũng truy cập vào trình đơn Advanced Option
như mục 28, nhưng chọn Last Known Good Configuration và nhấn Enter. Việc khởi
động Windows như thế này sẽ sử dụng phiên bản sau cùng của Registry, đây là phiên
bản Windows khởi động thành công. Sẽ không có tập tin nào bị Remove.
30. (2K, XP) Chép các thông báo lỗi:
Khi Windows cảnh báo với bạn là có vài vấn đề rắc rối, không điều khiển được. Neu
bạn muốn giữ lại các lời thông báo này đế gởi tói bộ phận kỳ thuật, hoặc các nhân
viên sửa chửa. Nhấn Ctrl - c để sao chép các thông báo này vào Clipboard, sau đó
mở email gửi đến bộ phận kỹ thuật của bạn, nhấn Ctrl - V đế dán nội dung thông báo
này vào email, và gửi đi.
31. Chụp ánh thông báo lỗi:
Neu bạn không thể lấy được các thông báo lỗi như ở phần trên, nhấn Alt - Print
Screen (tên của phím này có thể được viết tắt trên bàn phím của bạn) để ghi lại hình
ảnh của hộp thoại thông báo lồi. Đưa chúng vào email (nếu có hỗ trợ đồ hoạ) hoặc
vào trong công cụ xử lý văn bản. Bạn có thể dán nó vào trong tiện ích xử lý ảnh Paint
của Windows bằng cách mở chương trình này và chọn Edit, Paste. Lưu hình này dưới
dạng tập tin ảnh gif hoặc bmp,... tùy bạn. Sau đó đính kèm tập tin này vào email rồi
gởi đi.
32. Tìm giúp đõ' trong Google Groups:
Đế tìm sự giúp đỡ trên mạng, bạn nhập vào vài từ hay tất cả từ trong thông báo lỗi của
Windows vào trong ô nhập liệu của màn hình tìm kiếm chính của Google. Neu chúng
cũng không giúp đỡ được bạn sửa lỗi này, nhấn chọn thẻ Groups trên trang hiến thị
kết quả tìm kiếm của Google bạn có thế tìm thấy các thảo luận có liên quan đến vấn
đề của bạn
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76 mẹo vặt trong Windows
Các thủ thuật về mạng - Phần IV
33. (XP) Cho Windows tự cài đặt mạng:
TTO - Bước đầu tiên bạn phải kết nối các máy lại thành một mạng, các bước trong
Windows XP’s Network Setup Wizard sẽ giúp bạn một cách chi tiết. Đê chạy được
wizard này bạn chọn Start, Run, đánh lệnh netsetup và nhấn Enter.
34. (XP) Thiết lập mạng không dây:
Khi bạn cắm một thiết bị mạng không dây vào máy tính, Windows XP sẽ hiển thị hộp
thoại Connect to Wireless Network. Neu nó không xuất hiện, bạn nhấp phải chuột lên
biếu tượng wireless - network ở khay hệ thống, và chọn View Available Wireless
Networks. Neu bạn không thấy xuất hiện biếu tượng này ở khay hệ thống, bạn vào
cửa số Explorer trên thanh Address nhập vào Control Panel\ Network Connections, và
nhấp phải chuột lên biếu tượng Wireless Network Connection. Chọn kết nối không
dây và nhấn Connect.
35. (XP) Nối đến mạng không dây không an toàn:
Neu nút Connect bị vô hiệu hóa (có màu xám) ở hộp thoại Wireless Network
Connection, lúc đó mạng có thể không có tính năng an toàn Wired Equivalent Privacy
hoặc tính năng này mới hơn Wi-Fi Protected Access. Đế bỏ qua chức năng này bạn
đánh dấu vào Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is
not secure(xem hình 3). Nên nhớ rang việc làm này của bạn có thê làm bạn gặp phái
một số rủi ro.
36. (XP) Tự cấu hình mạng không dây:
Thông thường Windows cấu hình mạng không dây cho bạn tự động (nó được gọi là
Wireless Zero Configuration), nhưng nếu thiết bị không dây có driver riêng cho nó,
bạn cần phải tắt tính năng này của Windows đi. Đẻ làm điều này, nhấn đúp chuột lên
biếu tượng Wireless Network Connection của cửa so Network Connection (mô tả ở
mục 34), hoặc nhấn lên biểu tượng được thu nhỏ ở khay hệ thống, Chọn Properties, và
trong hộp thoại Wireless Network Connection Properties , nhấn lên Wireless
Networks. Bỏ đánh dấu ở Use Windows to configure my wireless network settings và
nhấn OK(xem hình 4).
37. (XP) Chuyến nhanh giữa các tài khoản:
Neu máỵ của bạn có đủ vùng nhớ, bạn có thể chuyển qua lại giữa các tài khoản mà
không cần phải log off ra khỏi account đang sử dụng. Đe làm điều này bạn nhấn Start,
Log off, Switch User. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi chỉ cần một số thao tác
nhỏ có thể chuyển qua một tài khoản khác. Nhưng bạn đừng nên tạo ra thói quen này
vì nó sẽ làm cho hệ thống của bạn chậm, đặc biệt khi bạn đang chạy những chương
trình lớn chắng hạn như Game, các tiện ích hệ thống, và ứng dụng khác.
38. (XP) Vô hiêu hóa chức năng chuyển nhanh giữa các tài khoăn người dùng:
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Có một số nhược điểm khi thực hiện Fast User Switching. Với đặc điểm này bạn sẽ
không thể sử dụng được chức năng Offline Files của Windows, chức năng này là chức
năng tự động download các trang web đế bạn xem ngoại tuyến. Đế tắt chức năng Fast
User Switching, bạn vào cửa so Explorer hoặc Internet Explorer và nhập vào Control
panel \ Use Accounts ở thanh Address , sau đó nhấn Enter. Nhấn chọn Change the
way users log on or off, bở đánh dấu ở mục User Fast User Switching và cuối cùng
nhấn Apply Options.
39. (XP) Vô hiệu hóa tài khoán thay vì xóa chúng:
Neu một người đi xa không sử dụng tài khoản của họ, đừng nên xoá tài khoản đó đi vì
lý do bảo mật. Sau này, khi tạo lại tài khoản với tên như vậy, nó sẽ không có đầy đủ
quyền như trước nữa, cũng như nó không cho truy cập vào các tập tin mã hóa trước
đó(xem mục 22). Neu bạn cho là những người này có thếsử dụng lại những tài khoản
đó, bạn có thể vô hiệu hoá các tài khoản này thay vì xoánó đi (nên nhớ rằng chức
năng này không sử dụng được cho Windows XP Home): nhấn Window-R, gõ lệnh
lusrmgr.msc và nhấn Enter. Chọn vào biếu tượng của thư mục Users, và nhấn đúp
chuột lên tên của người dùng tài khoán mà bạn muốn vô hiệu hoá. Đánh dấu lên
Account is disabled và nhấn OK(Xem hình 5), để phục hồi tài khoản này đơn giản
bạn chỉ cần bỏ đánh dấu đi.
40. (XP) Cún tập tin từ một tài khoản bị xóa:
Nếu bạn chắc chắn rằng sẽ không cần tài khoản đã đề cập ở trên nữa, bạn có thể xóa
nó đi nhưng vẫn giữ lại các tập tin trong thư mục cá nhân. Đầu tiên, bạn đăng nhập
vào Windows với quyền quản trị, ở thanh Address của cửa sổ Explorer hoặc Internet
Explorer nhập vào Control Panel\User Accounts và nhấn Enter. Tiếp theo chọn tên tài
khoản muốn xoá, chọn Delete the account, nhấn Keep Files, và cuối cùng chọn Delete
Account. Mặc dù tài khoản đã bị xoá đi nhưng tất cả các tập tin ở màn hình desktop,
và thư mục My Documents sẽ được đặt tron" một thư mục mới trên desktop của tài
khoản người quản trị, nhưng hãy nhớ rằng tất cả các email hoặc các cài đặt khác ứng
với tài khoản trên sẽ bị mất đi vĩnh viễn.
41. (XP) Run your ancient apps (XP):
Neu có một ứng dụng thuộc phiên bản trước không chạy được trên Windows XP (và
bạn không có một bản cập nhận nào của phần mềm này), nhấp phải chuột lên biếu
tượng shortcut của chương trình này và chọn Properties. Chọn Compatibility, Run this
program in compatibility mode for, và chọn phiên bản Windows thích hợp (xem hình
6), nhấn OK. Cảnh báo an toàn: đừng bao giờ chạy một chương trình diệt virus, một
chương trình dồn đĩa, hoặc bất kỳ ứng dụng tiện ích nào dưới một phiên bản của
Windows mà không dành cho nó. Việc này có thế làm hỏng hệ thống.
42. Sửa các uninstraller bị hỏng:
Nếu bạn muốn gỡ bỏ một chương trình nào đó bằng cách sử dụng Add or Remove
Programs trong Control Panel, nhưng chương trình uninstaller không chạy, nguyên
nhân là do một số hoặc tất cả các tập tin của nó đã bị xoá. Đơn giản bạn chỉ cần cài
đặt lại chương trình đó vào đúng thư mục củ và sử dụng Add or Remove Programs
lại để gỡ nó ra.
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43. Cập nhật driver cho card đồ họa:
Có nhiều trục trặc phố biến trong Windows được tìm ra nguyên nhân là do những lỗi
của các driver của card đồ hoạ gây ra, có thể các driver này bị hỏng, hoặc lồi thời.
Nếu bạn không tìm ra cách giải quyết các vấn đề này, bạn nên vào trang web của hãng
sản xuất ra card đồ hoạ mà bạn đang sử dụng đế download về driver thích hợp cho
card đồ hoạ của bạn.
44. (2K, ME, XP) Tháo thiết bị an toàn:
Bạn có thế cắm vào và tháo ra các thiết bị ngoại vi (như cameras) mà không xảy ra
vấn đề gì. Tuy nhiên có vài thiếc bị khi bạn thực hiện thao tác cắm và tháo, nó sẽ gây
ra những rủi ro lớn đến máy vi tính làm ảnh hưởng đến tính ốn định của PC. Chắng
hạn như bạn tháo một card mạng ra từ một máy notebook, hoặc một ố cứng gắn cắm
ngoài, việc này sẽ làm mất dữ liệu, nếu các dữ liệu này vẫn còn đang được truy xuất.
Đe giải quyết các vấn đề này, bạn cần nhấp phải chuột lên biếu tượng Safely Remove
Hardware trên khay hệ thống (đầu tiên có thế bạn cần nhấn vào biểu tượnậ mũi tên
Show hidden icons). Từ trình đơn xuất hiện bạn chọn thiết bị phần cứng cần được
tháo ra, lúc này bạn có thể tháo thiết bị ra. Neu bạn không muốn hiến thị popup-menu
bạn có thế nhấp đúp chuột lên biếu tượng Safely Remove Hardware lúc này sẽ xuất
hiện một hộp thoại đế bạn thao tác. (Còn nữa)

76 mẹo vặt trong Windows - Phần V
Sử dụng Files and Settings Transfer Wizard là cách tốt nhất để chuyển tất cả các
cài đặt trên Windows của bạn từ máy tính này đến máy tính khác. Bạn có thế
chuyển tất cá các file và cài đặt của Internet Explorer, Outlook Express và các
phần khác trong Windows thông qua mạng hoặc dùng đĩa tháo lắp.
Trước tiên cài tất cả các ứng dụng của bạn trên máy mới, sau đó chọn Start, All
Programs, Accessories, System Tools, Files and Settings Transfer Wizard
46.(XP) Đừng quên khi có số lượng thư lớn:
Neu bạn chọn Setting only khi chạy Files and Settings Transfer Wizard và sử dụng đĩa
mềm đế di chuyến các cài đặt. Windows chỉ chuyển các thư trong Outlook Express
khi số lượng thư có thể chứa hết trong đĩa. Hãy sử dụng các đĩa có dung lượng lớn
hơn sao cho nó có thế chứa tất cả các thư điện tử hiện có trên máy của bạn.
47.(A11) Sử dụng tất cá các tính năng mà hệ điều hành cung cấp cho bạn:
Không phải tất cả các công cụ hay tiện ích nào của Windows mà bạn cần đều được cài
đặt trên máy tính. Mở bất kỳ cửa sổ thư mục hoặc Explorer, sau đó nhập vào thanh
Address nội dung Control Panel\ Add/Remove Programs (nếu bạn dùng Windows 98,
2000 hoặc Me) hay Control Panel\ Add or Remove Programs nếu dùng Windows XP.
Nhấn vào nút Windows Setup hoặc Add.Remove Windows Components, chọn một
thành phần, và nhấn nút Details (nếu có). Bạn có thể nhấn vào nút Details thêm lần
nữa để thấy thêm một số thành phần con. Chọn các thành phần mà bạn muốn cài đặt.
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Có thê bạn sẽ được yêu câu chèn đĩa Windows CD vào trong khay đĩa đê cài đặt các
thành phần được chọn.
48.(2K, ME, XP) Tăng tốc độ cho các ổ đĩa của bạn:
Để tạo shortcut thực hiện chức năng làm sạch ổ đĩa của bạn theo cách mà bạn muốn,
chọn Start, Run và đánh vào câu lệnh cleanmgr/sageset:, sau đó nhập vào một số từ 0
đến 65535, rồi nhấn Enter (số nhập vào biểu diễn cho chức năng mà bạn muốn chọn.
Chọn các cài đặt mà bạn muốn rồi nhấn OK. Đế tạo một shortcut thực hiện chức năng
Disk Cleanup, nhấn chuột phải trên Desktop hoặc trong một thư mục và chọn New,
Shortcut. Trong ô nhập liệu, đánh vào lệnh cleanmgr /sagerun:x (thay Xbằng số mà
bạn nhập vào ở trên), sau đó thực hiện các hướng dẫn đế hoàn thành việc tạo shortcut.
49.(2K, ME, XP) Cập nhật tự động:
Đe tự động thực hiện tiện ích Windows Update trong Windows XP. Nhấn chuột phải
vào My Computer, chọn Properties, và nhấn chọn thẻ Automatic updates. Trong
Windows 2000 và XP, chọn Keep my computer up to date. Trong các phiên bản còn
lại, chọn một trong tùy chọn được đưa ra (xem hình 8).
50.

(ME, XP) Bỏ các cập nhật tự động:

Windows tạo ra một điếm phục hồi trước khi nó thực hiện việc cập nhật. Xem lại mục
24 để thấy các hướng dẫn bắt đầu System Restore. Trên màn hình Select a Restore
Point, chọn ngày cập nhật, chọn điếm phục hồi trước khi có cập nhật này, chọn Next,
và thực hiện theo chỉ dẫn.
51.(98, 2K) Thêm tiện ích cập nhật:
Phiên bản Windows 98 và 2000 trước Service Pack 3 cần tiện ích Windows Critical
Update Notification đề kiểm tra các phần đã được cập nhật tự động. Nhấn đúp chuột
lên biểu tượng Scheduled Tasks trong khay hệ thống hoặc trong Control Panel. Neu
tiện ích chưa có ở đó, vào trang windowsupdate.microsoft.com, chọn Pick updates to
install, sau đó chọn Critical Updates and Service Packs. Tìm và chọn tiện ích này.
52.

(All) Cập nhật bằng tay:

Để làm mới Windows theo cách củ, bạn sẽ tự tìm các miếng vá có sằn đề cập nhật:
chọn Start, Windows Update or Start, All Programs, Windows update và thực hiện
các hướng dẫn tại trang Windows Update.
53. Bật tính năng ghi CD:
Với một đĩa trắng được chèn vào trong ổ đĩa ghi CD, nhấn Windows-E để mở cửa sổ
Explorer, nhấp chuột phải trên biểu tượng của ố đĩa, chọn Properties, Recording, và
chắc chan rang Enable CD recording on this drive đã được chọn (xem hình 9)
Chú ý rằng các thẻ và tùy chọn trong hộp thoại CD Drive Properties là đặc trưng của
0 đĩa, những cái khác thì thay đồi tùy theo ổ đĩa.
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54. (XP) Dùng của nhà cung cấp thứ 3:
Neu bạn sử dụng chức năng ghi CD bằng phần mềm khác như Roxio Easy CD &
DVD Creator (http://www.roxio.com/), thực hiện các bước giống như mục 53, nhưng
không chọn Enable CD recording on this drive (hoặc tùy chọn tương đương trên ố đĩa
của bạn). Bằng cách này, chức năng ghi CD của Windows sè không đụng với tiện ích
ghi CD mà bạn đang dùng.
55. (XP) Thay đổi nơi lưu trữ ảnh của CD:
Windows có dành một không gian trên đĩa cứng để lưu trữ những nội dung sẽ được
ghi lên đĩa CD, thường khoảng 650MB đến 700MB, nhưng khoảng 1GB trên các ổ
đĩa còn khả năng lưu trữ lớn. Bạn có thể chỉ định cho Windows chọn ổ đĩa có không
gian trống lớn để lưu trữ: mở hộp thoại CD Drive Properties như trình bày trong phần
53 và chọn thẻ Recording (hoặc tùy chọn tương đương tùy theo ố đĩa cùa bạn). Chọn
một trong các ổ đĩa hiến thị trong danh sách bên dưới Desktop CD recording.
56. Giảm tốc độ ghi:
Mặc định Windows thường ghi với tốc độ nhanh nhất theo ổ đĩa CD-R. Neu bạn có
một số trục trặc, giảm tốc độ xuống: mở hộp thoại CD Drive Properties và chọn thẻ
Recording và lựa tốc độ thấp hơn trong danh sách liệt kê các tốc độ có thể ghi được
nằm dưới Select a write speed.
57. (XP) Ghi các tập tin lên CD:
Bạn có thể chọn các tập tin muốn ghi lên đĩa CD trong Windows Explorer, và kéo
chúng vào trong biếu tượng ố đĩa hoặc chỉ nhấp chuột phải lên các tập tin được chọn,
và nhấn Send To, chọn để gởi đến ố đĩa CD. Windows sẽ sao chép tất cả các tập tin
nàỵ đến một vùng được chỉ định chứ không ghi chúng trực tiếp lên đĩa CD. Có thể
nhấp đúp chuột lên biểu tượng của ổ đĩa đế xem nội dung của tập tin. Trong khung tác
vụ bên trái, chọn Write these files to CD khi bạn sẵn sàng ghi và thực hiện các bước
theo hướng dẫn trong CD Writing Wizard.
58. Tạo các CD nhạc với Windows Media Player:
Neu bạn sử dụng Windows Media Player 9 đế tạo một playlist tuỳ biến. Bạn có thế
sao chép các tập tin nhạc đó lên đĩa CD. Với Windows Player, mở trong chế độ toàn
màn hình, chọn Copy to CD or Device ở bên trái. Chọn playlist từ danh sách Music to
Copy. Neu bạn thấy Will not fit trong cột trạng thái của playlist, bỏ chọn một số tập
tin. Cuối cùng chọn Copy Music trên góc trên bên phải của chương trình.
59. Tạo CD nhạc với một phần mềm khác:
Windows Media Player 9 được cung cấp miễn phí, cho phép sao chép các tập tin vào
trong ổ đĩa CD, nhưng tiện ích của các nhà cung cấp thứ 3 cho bạn nhiều tùy chọn
hơn, bao gồm cả khả năng sao chép các CD âm nhạc mà không làm mất đi chất lượng
âm thanh, điều này xảy ra trong Windows Media Player do tính năng chuyển đối dạng
format của nó.
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60. Ký tự đặc biệt:
Neu trong một tài liệu của bạn cần một số ký tự đặc biệt không phổ biến, chọn Start,
Programs (All Programs nếu trong Windows XP), Accessories, System Tools,
Character Map, hoặc chỉ can nhấn phím Windows-R, nhập vào charmap, và sau đó
nhấn Enter (nểu như trong máy tính của bạn chưa cài đặt character map, xem mục 47
cách hướng dẫn cách cài đặt). Chọn font cần dùng, sau đó nhấp đúp chuột lên ký tự
bạn muốn chèn vào trong tài liệu, rồi nhấn nút Copy đế dán các ký tự đó vào trong tài
liệu. Trong Windows 2000 và XP bạn có thể kéo thả các ký tự trong ô nhập liệu
Characters to copy (hình bên dưới) của chương trình character map vào trong
WordPad hoặc các ứng dụng khác.

76 mẹo vặt trong Windows: Hiệu chỉnh tốc độ - Ghi DVD
61. Bật các điều khiển trong Player:
TTO - Neu bạn mở một đĩa CD hay DVD bang Windows Media Player nhưng các nút
điều khiến của nó bị vô hiệu hóa, bạn phải hiến thị thanh thực đơn của player (bạn có
thế phải nhấn vào nút ở góc trên bên trái nếu đang ở che độ toàn màn hình). Chọn
Play, DVD, VCD or CD Audio (từ hiển thị có thể khác).
62. Phóng to thu nhỏ màn hình khi xem DVD:
Nếu bạn dùng Windows Media Player 9 để mở DVD, sử dụng biểu tượng full-screen
ở góc dưới bên phải của chương trình đế phóng to thu nhỏ, hay nhấn Alt-Enter đế
chuyến qua lại giữa che độ toàn màn hình hay bình thường. Di chuyến con trỏ chuột
ra phía xa của góc màn hình (sau đó giữ chuột đứng yên) để làm ẩn đi hộp điều khiển
và hiển thị hình ảnh trên toàn bộ màn hình. Để hiển thị lại hộp điều khiển di chuyển
chuột vào trong vùng hiền thị của màn hình.
63. Điều khiển tốc độ DVD:
Khi mở DVD bang Windows Media Player 9, nhấn chuột hay kéo thanh trượt để di
chuyến tới hay lui trở lại. Nhấn Ctrl-Shift-F đế xem nhanh các hình ảnh, Ctrl-Shift-G
đế tăng tốc độ xem, Ctrl-Shift-S để xem chậm lại. Ctrl-Shift-N để chạy lại với tốc độ
bình thường.
64. Điều khiển DVD bằng bàn phím:
Một số phím điều khiến được dùng khi xem DVD là Ctrl-P đế tạm dừng hoặc chạy
lại, F10 dùng đề tăng và F9 dùng đê giảm âm lượng, F8 đế tắt tiếng.
65. (XP) Giảm cảm giác khó chịu khi chạy ứng dụng, phần 1:
TTO - Neu các ứng dụng trong má}' tính của bạn mở quá chậm, bạn có thế cải thiện
bằng cách tắt một số hiệu ứng hình ảnh của Windows. Nhấn chuột phải trên My
Computer, và chọn Properties. Lựa thẻ Advanced, và dưới Performance, nhấn nút
Settings. Bên dưới thẻ Visual Effect, chọn Adjust for best performance hoặc Custom,
sau đó tat tat cả các hiệu ứng không cần thiết.
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66. (98, 2K, ME) Giảm cam giác khó chịu khi chạy ứng dụng, phần 2:
Đe thực hiện vấn đề này trong Windows 98, 2000 hoặc Me, nhấp chuột phái trên
desktop và chọn Properties. Nhấn chọn thẻ Effects, bỏ đánh dấu các mục trong Visual
Effect cho đến khi bạn thấy tốc độ của nó tốt hơn. Trong Windows 98, tat Animate
windows, menus and lists, và trong cả 3 phiên bản bạn có thể bỏ chọn Show window
contents while dragging.
67. (XP) Thiết lập các quyền ưu tiên:
Hộp thoại Performance Options trong Windows XP cho phép bạn điều khiển giới hạn
việc sử dụng bộ nhớ của Windows và quyền ưu tiên của các nhiệm vụ cho bộ xử lý
trong máy tính. Đe kiếm tra các cài đặt, mở hộp thoại Performance Options được trình
bày trong phần 65, chọn Advanced. Dưới Processor Scheduling, giữ nguyên Programs
được chọn đế cho các ứng dụng thông thường của bạn chạy với quyền ưu tiên cao
hơn so với các ứng dụng chạy nền bên dưới. Tuy nhiên, nếu bạn thường làm việc với
một ứng dụng trong khi các ứng dụng khác thì đang sắp xếp trên cơ sở dữ liệu, in các
hình đồ họa lớn, hay thực hiện một nhiệm vụ khác cần dùng nhiều bộ xứ lý ngầm bên
dưới, thì bạn nên lựa Background services đế thời gian chia sẻ bộ xử lý cho tất cả các
tác vụ đều bằng nhau thay vì ưu tiên cho các ứng dụng thông thường. Bạn nên sử
dụng cài đặt mặc định Programs của Memory usage. Chọn System cache chỉ khi bạn
muốn sử dụng máy tính như một máy chủ thay vì máy trạm.
68. Kiểm tra tính tưong thích vói hibernate:
Neu bạn muốn Windows khởi động trong vài giây tất cả các ứng dụng và tài liệu được
mở giống như trước khi bạn tắt máy, thử dùng ché độ hibernate. Trong thanh Address
của cửa so Explorer hay Internet Explorer, nhập Control Panel\Power Options. Neu
trong hộp thoại Power Options Properties không có thẻ Hibernate, thì máy bạn không
có chế độ này. Ngược lại nếu có chức năng này, chọn nó và kiểm tra xem máy tính
của bạn có đáp ứng các yêu cầu về không gian đĩa cho chế độ Hibernate hay không.
69. Cài đặt chế độ Hibernate, phần 1:
Neu hệ thống của bạn có hồ trợ chế độ hibernate, bật nó bằng cách chọn thẻ Hibernate
của hộp thoại Power Options Properties (xem trong phần 68) và chọn Enable
hibernation.
70. Cài đặt chế độ Hibernate, phần 2:
Ngay khi chế độ hibernate được bật, chọn Start, Shut Down hoặc Start, Turn Off Your
Computer đế tat máy. Neu bạn chọn Shut Down, lựa Hibernate và nhấn OK. Còn nếu
chọn Turn Off Your Computer, thì bạn nhấn giữ phím Shift đế chọn biểu tượng
Standby cho chế độ hibernate, sau đó nhấn chuột chọn nó.
71. Đường biên lớn:
Làm cho đường biên của các cửa số dễ dàng đế chọn hơn. Bạn có từng phải cố gắng
để chọn vị trí đặt chuột trên đường biên cửa sổ đế làm thay đối kích thước của cửa số
chưa? Nó thật đáng sợ, đế thay đổi kích thước cửa sổ dỗ dàng hơn, đầu tiên nhấn
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chuột phái trên desktop, chọn Properties, sau đó nhấn trên thẻ Appearance (chọn thẻ
Advanced cho Windows XP). Từ danh sách Item, chọn Active Window Border, và
tăng kích thước của đường biên bằng cách tăng giá trị trong ô Size
Làm cho Windows trông mói hơn
72. Xây dựng một thanh tác vụ lớn hơn:
TTO - Neu bạn có quá nhiều biếu tượng trong thanh tác vụ và khay hệ thống, nhấp
chuột phải trên thanh tác vụ và đảm bảo rang Lock the Taskbar không được đánh dấu.
Bây giờ bạn có thể kéo đỉnh của thanh tác vụ lên cho kích thước của nó tăng gấp đôi.
Di chuyến nó đến một cạnh của màn hình và thay đối kích thước cho nó để tiết kiệm
không gian.
73. Ấn thanh tác vụ:
Neu bạn thích dành nhiều không gian hon cho các cửa số hiền thị, nhấn chuột phải
trên thanh tác vụ và chọn Properties. Chọn Auto Hide hoặc Auto-hide the taskbar,
nhấn OK. Thanh tác vụ sẽ được ẩn đi, nhưng nó sẽ hiến thị trở lại tại cho đó khi bạn
di chuyển con trỏ chuột đến cạnh cùa màn hình ngay vị trí của nó.
74. Bỏ các biểu tượng trình đơn lỏn:
Ó chế độ mặc định Windows sử dụng các biểu tượng lớn trong Start menu, nhưng các
biếu tượng nhỏ được sử dụng trong các trình đơn con của nó. Đe loại bỏ các biếu
tượng ảnh có kích thước quá lớn, nhấp chuột phải trên nút Start (trong XP) hoặc trên
thanh tác vụ (trong tất cả các phiên bản của Windows), sau đó chọn Properties. Trong
XP, nhấn nút Customize thích họp đế chọn Small icons (nếu bạn dùng Start menu
trong XP) hoặc Show Small Icons in Start menu trong danh sách Advanced Start
menu options (nếu bạn dùng Start menu kiểu củ). Trong các phiên bản khác của
Windows chọn Show small icons in Start menu trong mục xuất hiện đầu tiên.
75. (98) Dọn dẹp màn hình desktop, phần 1:
Bạn có mệt mỏi với tình trạng lộn xộn của các biểu tượng trên màn hình desktop? Đế
ấn chúng trong Windows 98, nhấp chuột phải trên màn hình desktop, chọn Properties.
Nhấn chọn thẻ Effects và đánh dấu chọn lên Hide icons when the desktop is viewed as
a Web page. Nhấn OK. Bây giờ bat cứ khi nào bạn muốn thấy màn hình desktop gọn
hơn, tất cả các công việc bạn phải làm là chỉ cần nhấp chuột phải lên desktop và chọn
Active Desktop, View As Web Page để đưa các biếu tượng của bạn vào trong chế độ
ẩn.
76. (2K, ME, XP) Dọn dẹp màn hình desktop, phần 2:
Các biểu tượng trên desktop có thế chiểm nhiều không gian trong các phiên bản khác
của Windows. Đe ấn chúng trong 2000 và Me, nhấp chuột phải trên màn hình
desktop, chọn Active Desktop, và chắc chắn rằnậ mục Show Web Content được đánh
dấu. Nhấp chuột phải lên desktop lần nữa (nếu càn) và chọn Active Desktop, Show
Desktop Icons để mang các biểu tượng của bạn trở lại màn hình. Đe ẩn chúng trong
Windows XP, nhấp chuột phải trên desktop và chọn Arrange Icons By, Show Desktop
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Icons (để bỏ đánh dấu nó). Sau đó lặp lại các bước này nếu muốn hiển thị chúng trở
lại màn hình.
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4 nguyên tắc khi lựa chọn phần mềm
Theo Peter Moore, Giám đốc Công nghệ của Microsoft khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, đế đảm bảo sự sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực này, chính phủ các nước
cần quan tâm đến 4 tiêu chí trung lập khi lựa chọn phần mềm.
Những nguyên tắc đó bao gồm:
1. Mua phần mềm phải dựa trên giá trị thực của chúng
Mỗi phần mềm đều có giá trị và lợi ích khác nhau. Các tố chức chính phủ nên mua
những phần mềm có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình và cần tránh việc
phân biệt đối xử các chủng loại phần mềm, dù đó là phần mềm nguồn mở, thương mại
hay miễn phí. Lựa chọn phần mềm dựa trên các tiêu chí như: giá trị, tổng chi phí sở
hữu, tính năng, tốc độ thực hiện và khả năng bảo mật.
2. Thúc đấy tính phố biến của các nghiên cứu do chính phủ tài trợ
Trong những năm qua, chính phủ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển
của công nghệ thông qua việc cung cấp ngân sách cho nhiều dự án nghiên cứu cơ bản
trong lĩnh vực phần mềm. Việc phố biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu này sẽ giúp
tạo ra sự sáng tạo liên tục, từ đó góp phần phát triển nguồn tri thức của cộng đồng
cũng như kích thích sự phát triển trong các sản phấm thương mại.
3. Tăng tính tương thích giữa các hệ thống và công nghệ thông qua chuân mở
Khi các chuẩn là mở, được phổ biến rộng rãi tới tất cả mọi người thông qua một cơ
chế cấp phát bản quyền họp lý và không có sự phân biệt đối xử, điều này sẽ giúp
những người phát triển phàn mềm tạo ra các sản phẩm có thể tương thích với nhau.
4. Duy trì sự lựa chọn trong việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ
Những nhà hoạch định chính sách không nên đưa ra một yêu cầu cứng nhắc đối với
cấp phát bản quyền như một điều kiện tiên quyết khi mua bán hàng hóa. Việc cho
phép người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ được lựa chọn phương thức cung cấp bản
quyền giúp thúc đẩy sự sáng tạo hơn.
Peter Moore cho biết Microsoft đang tích cực đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và
phát triến để đem lại nhiều sự sáng tạo hơn. Hãng dự kiến rót khoảng 6,8 tỷ USD
trong năm tài chính 2004 nhằm tạo ra những phát kiến mới giúp nâng cao chất lượng
cuộc sống của con người và tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
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15 Thủ thuât
vói Windows XP
•
Chuyến sang dùng Windows XP (XP) từ Windows 95/98 (Win9x) cũng giống như
chuyến san^ dùng Windows 95 từ Windows 3.1 năm năm trước đây. XP được xây
dựng trên nền tảng của Windows NT và 2000 vốn có độ ổn định cao hơn nhiều so với
Win9x. Ngoài ra, XP cũng sử dụng hệ thống file gong như của NT và 2000. Điều này
khiến cho XP trở thành một hệ điều hành (HĐH) đa người dùng thực sự cho PC gia
đình. Vì XP là một HĐH còn khá mới mẻ, cho nên bài viết này cố gắng đưa ra một số
thủ thuật nhằm giúp người dùng thông thường tận dụng một
cách tốt nhất khả năng của HĐH này.
Thủ thuật 1: Hãy dùng hệ thống file NTFS
Thật may mắn, XP hồ trợ cả 2 hệ thống file FAT32 (được Win9x hỗ trợ) và NTFS
(được NT và 2000 hỗ trợ). Điều nàv cho phép người dùng lựa chọn hệ thống file phù
hợp với yêu cầu công việc của mình. Tuy nhiên NTFS cung cấp những mức độ bảo
mật tốt hơn nhiều so với FAT32. Với FAT32 trong Win9x, ai cũng có thể xâm nhập
vào PC của bạn và làm bất cứ điều gì mà họ thích. Với NTFS, bạn có quyền cho hay
không cho ai đó sử dụng máy tính của bạn. Và người được phép sử dụng PC của bạn
cũng chỉ có thể hoạt động trong khuôn khố mà bạn cho phép.
Để kiểm tra xem bạn đang dùng NTFS hay FAT32, chọn 0 đĩa cứng trong My
Computer, nhấn chuột phải và chọn Properties. Neu đang dùng FAT và muốn chuyến
sang dùng NTFS, bạn hãy thực hiện việc chuyển đối này từ dấu nhắc DOS trong XP
mà không phái lo ngại gì về việc mất mát dừ liệu. Đe chuyển đối sang NTFS tử FAT,
bạn chọn Start - All Programs - Accessories, and Command Prompt. Tại dấu nhắc,
bạn gõ convert x: /fs:ntfs (x là tên ổ đĩa mà bạn chọn). Cũng cần lưu ý rằng, một khi
đã chuyến sang NTFS, bạn sẽ không thế quay trở lại dùng FAT trừ phi bạn định dạng
(format) lại ố đĩa
Thủ thuật 2: Tạo tài khoản hạn chế
Có 2 loại tài khoản người dùng (user account) trong XP: tài khoản người quản trị hệ
thống (administrator account) và tài khoản người đùng hạn chế (limited account). Sau
khi cài đặt XP thành công, bạn nên ngay lập tức thiết đặt một tài khoản người dùng
hạn chế đế phục vụ cho các công việc hàng ngày nếu như bạn đang dùns hệ thống file
NTFS.
Đe tạo một tài khoản người dù no hạn chế, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của
người quản trị hệ thống (theo ngầm định XP tạo ra tài khoản này khi bạn cài đặt
HĐH). Sau đó, chọn Start - Control Panel - User Accounts - Create A New Account.
Đặt tên cho tài khoản mới này rồi nhấn Next. Trong hộp thoại mới, chọn Limited
Account. Mồi khi muốn tạo mới hay thay đổi thuộc tính của các tài khoản, bạn nhất
quyết phải đăng nhập vào tài khoản người quản trị hệ thống.
Thủ thuật 3: Sử dụng mật khẩu
Sử dụng mật khấu (password) là một hình thức bảo mật thông tin truyền thống và hiệu
quả. Mặc dù Win9x có cung cấp cho bạn chế độ bảo vệ bằng mật khấu, nhưng đối với
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đa số người dùng thì tính năng này không có một chút hiệu quả nào. Còn XP làm cho
việc sử dụng mật khấu thể hiện đúng ý nghĩa của nó.
Trong XP, việc bảo vệ các tài khoản bằng mật khấu không có tính bắt buộc. Tuy
nhiên, theo tôi, bạn nên sử dụng mật khấu với các tài khoản, ít nhất là với tài khoản
người quản trị hệ thống.
Theo ngầm định, XP coi tất cả các tài khoản người dùng tạo ra khi cài đặt HĐH là tài
khoản người quản trị hệ thống và không yêu càu mật khấu khi người dùng đăng nhập
vào hệ thống. Đe thay đổi điều này, bạn cần phải tạo mật khấu mới. Trong User
Accounts, chọn Change An Account và nhấn vào tài khoản bạn muốn dùng mật khẩu
để bảo vệ. Trong tài khoản này, chọn Create A Password và gõ mật khẩu 2 lần. Đe
việc sử dụng mật khấu có hiệu quả hơn, theo chúng tôi bạn không nên dùng chế độ
“gợi nhắc mật khấu” (password hint) vì người dùng khác có thể căn cứ vào những gì
bạn ghi ở đây để đoán ra mật khấu của bạn. Sau khi nhấn nút Create Password, XP sẽ
hỏi xem bạn có muốn đế cho người dùng khác tiếp cận các thư mục và các file trong
tài khoản của bạn hay không. Neu muốn riêng tư hơn nữa, bạn hãy trả lời “KHÔNG”
với câu hỏi nêu trên.
Thủ thuật 4: Dựng tường lửa
Khác với các phiên bản trước, XP có kèm theo một chương trình tường lửa (Firewall)
để bảo vệ bạn an toàn khi duyệt Web. Bức tường lửa này dường như là đáng tin cậy,
bởi vì cho tới nay chưa thấy có người sử dụng nào phàn nàn về tính năng mới mẻ này
trong XP
Có lẽ bạn đã từng tự hỏi: làm sao biết được bức tường đó đã được dựng lên chưa? Đê
kếm tra, bạn vào Control Panel - nhấn chuột phải vào biểu tượng Network
Connections - chọn Properties - nhân Advanced, và chọn Internet Connection
Firewall.
Thủ thuật 5: Chạy chưoitg trình bằng quyền của người quản trị hệ thống
XP có chế độ Fast User Switching, chế độ cho phép người dùng chuyến đối qua lại
giữa các tài khoản mà không phải thoát ra và đóng các ứng dụng đang chạy. Để chế
độ này hoạt động, bạn mở User Accounts và chọn Change The Way Users Log On Or
Off. Trong hộp thoại mới bạn chọn cả Use The Welcome Screen và Use Fast User
Switching.
Đe chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản người dùng, bạn chọn Start - Log Off Switch User. Đe chạy một chương trình với quyền của người quản trị hệ thống, bạn
nhấn chuột phái vào biểu tượng của chương trình rồi chọn Run As. Trong hộp thoại
mới, chọn tên của tài khoản quản trị hệ thống và nhập mật khấu, và chương trình sẽ
khởi động ngay lập tức. Bạn cũng cần lưu ý, có một số chương trình đòi hỏi bạn nhấn
thêm phím Shift cùng với chuột phải.
Thủ thuật 6: Cá nhân hóa thực đơn Start
So với các phiên bản trước, XP cung cấp nhiều khả năng thay đổi thực đơn Start hơn.
Bạn có thế thêm, bớt hay thay đổi theo ý mình bất cứ thành phần nào của thực đơn
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Start. Để làm điều này, bạn nhấn chuột phải vào thực đơn Start và chọn Properties.
Trong hộp thoại Task Bar and Start Menu Properties, nhấn nút Customize. Tại đây,
bạn có thể lựa chọn dùng biếu tượng to hay nhỏ, cho phép hiến thị bao nhiêu chương
trình vừa chạy, và đưa chương trình duyệt Web cùng chương trình e-mail ưa thích vào
thực đơn Start. Trong nhãn Advanced bạn có thể chọn cách mà những thành phần như
My Documents, My Computer, và Control Panel vv... xuất hiện cũng như nhiều tuỳ
chọn khác mà bạn không thế có được ở các phiên bản Windows trước đây.
Neu như không thích cách mà thực đơn Start của XP xuất hiện, bạn có thề quay trở về
với thực đơn truyền thống bằng cách chọn Classic Start Menu trong hộp thoại Task
Bar and Start Menu Properties.
Thủ thuật 7: Sử dụng tính năng khôi phục hệ thống
Giống như Windows ME, XP cũng cung cấp khả năng khôi phục hệ thống về điếm
trước một sự kiện này đó (cài đặt mới phần mềm hoặc xung đột hệ thống...) Để tạo
một mốc khôi phục, bạn mở (All) Programs trong thực đơn Start, chọn Accessories System Tools - System Restore. Trong cửa số System Restore, nhấn Create A Restore
Point, nhấn Next, nhập tên cho điểm khôi phục hệ thống, rồi nhấn Create. Đc đưa hệ
thống trở lại một thời điếm nào đó, trong cửa sổ System Restore, chọn Restore My
Computer To An Earlier Time, rồi chọn một điềm phù hợp để tiến hành khôi phục hệ
thống. Sau khi nhấn Next 2 lần, hệ thống của bạn sẽ bắt dầu khôi phục về thời điếm
bạn chọn. Quá trình này chỉ hoàn tất sau khi HĐH tự khỏi động lại.
Thù thuật 8: Không cần cbỉnh lại đồng hồ hệ thống
Người dùng PC thường phàn nàn về việc đồng hồ hệ thống chạy sai sau một khoảng
thời gian nào đó, và phải chỉnh sửa lại thời gian cho đúng một cách thủ công. Điều
này sẽ không thế xảy ra trong XP nếu bạn thực hiện các bước sau đế đồng bộ hoá
đồng hồ hệ thống với đồng hộ quốc tế (với điều kiện bạn có kết nối Internet).
Bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ thống, kết nối Internet, rồi nhấn đúp vào biếu
tượng đồng hồ trên thanh cônậ cụ. Chọn nhãn Internet Time trong hộp thoại Date and
Time Properties. Đánh dấu kiểm vào Automatically Synchronize With An Internet
Time Server và chọn một đồng hồ thích họp từ thực đơn thả xuống, rồi nhấn nút
Update Now.
Thủ thuật 9: Kiễm tra tính tương thích
Không phải chương trình nào cũng chạy tốt trong XP. Neu không rõ về tính tương
thích, bạn hãy thử dùng Program Compatibility Wizard. Chọn Start - All Programs Accessories - Program Compatibility Wizard.
XP cung cap cho bạn nhiều khả năng đế thử tính tương thích của chương trình. Neu
chương chình chạy tốt ở một điều kiện nào đó, XP sẽ gợi ý bạn dùng các thiết đặt phù
hợp nhất đế chạy chương trình. Tất nhiên, XP cũng cho bạn biết liệu chương trình có
hoạt động cùng HĐH không.
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Thủ thuật 10: Tạo đĩa mềm khỏi động cho Win XP
Tạo một đĩa khởi động trong Win9x không hề khó khăn chút nào. Nhưng Microsoft
đã loại bỏ tính năng này trong Win 2000 và XP. Bạn cần có một đĩa mềm khởi động
đế khôi phục lại hệ thống trong các trường hợp như hỏng rãnh khởi động (boot
sector), hỏng bảng ghi khởi động chính (Master Boot Record), bị nhiễm virus, mat
hoặc hỏng file NTLDR, NTDETECT.COM, hoặc đế khởi động trong trường họp XP
không thế khởi động được cả ở chế độ Safe Mode.
Để tạo đĩa mềm khởi động trong XP (và Win2000), bạn làm như sau: Chuẩn bị một
đĩa mềm đã được định dạng. Chuyển tới ổ đĩa C:\, chép các file sau boot.ini, ntldr,
ntdetect.com, bootsect.dos, NTBOOTDD.SYS (nếu có) sang đĩa mềm.
Thủ thuật 11: Thiết đặt lại bộ nhó' ảo
Cho dù bạn có bao nhiêu RAM đi nữa thì Windows vần tạo ra thêm bộ nhớ ảo (paging
files) trên đĩa cứng để tối ưu hóa hoạt động của hệ thống. Tối ưu hóa các file paging
bằng cách cố định dung lượng sẽ làm cho tốc độ tìm dữ liệu trên đĩa cứng nhanh hơn,
HĐH cũng không phải đặt lại dung lượng bộ nhớ ảo, giảm thiều quá trình phân mảnh,
và tiết kiệm được đĩa cứng.
Đế biết bạn cần dành bao nhiên megabyte cho bộ nhớ ảo, bạn hãy chạy một số
chương trình thường dùng, rồi mở Task Manager (nhấn Ctrl - Alt - Del), nhấn vào
nhãn Performance, và xem so megabyte ở khung Commit Charge là bao nhiêu. Đây là
số lượng bộ nhớ mà hệ thống của bạn cần lúc này. Dung lượng bộ nhớ ảo tối thiếu sẽ
là so megabyte này cộng thêm với 32 MB (nhưng nhiều người cộng thêm với 64 MB).
Thiết đặt hợp lý nhất là dung lượng tối thiếu và tối đa cùa bộ nhớ ào phái bằng nhau
đế XP không đặt lại dung lượng bộ nhớ này nữa.
Để thực hiện việc đặt lại dung lượng bộ nhớ ảo, bạn nhấn chuột phải vào My
Computer, chọn Properties - nhãn Advanced - nhấn vào Settings của khung
Performance - chọn Advanced trong hộp thoại Performance Options. Bạn nhấn tiếp
vào nút Change - chọn 0 đĩa thích hợp - nhập dung lượng bộ nhớ ảo tối thiếu và tối
đa, rồi nhất Set. Bạn lặp lại các bước nêu trên với các ố đĩa
còn lại và các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi hệ thống khới động lại.
Thủ thuật 12: Sử dụng System Configuration utility
Neu bạn không muốn một chương trình nào đó khởi động cùng với XP, muốn tăng tốc
độ khởi động của HĐH, muốn loại bỏ những dịch vụ hệ thống không cần thiết, muốn
tìm hiếu những trục trặc của hệ thống... và nhiều điều khác, thì bạn hãy sử dụng tiện
ích System Configuration.
Neu đã sử dụng Win 98 và khai thác tính năng System Configuration Utility thì bạn
có thể băn khoăn tại sao XP lại không có tính năng tuyệt vòi này. Câu trả lời là XP có
nhưng Microsoft không đế tiện ích này trong System Information vì không muốn
người sử dụng can thiệp quá sâu vào hệ thống.
Muốn khởi động System Configuration Utility, bạn chọn Start - Run - gõ
“mscomfig” hoặc chọn Start - Help and Support - chọn Use Tools to view your
computer information and diagnose problems trong cửa so mới. - dưới hộp Tools,
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chọn System Configuration Utility.
Thủ thuật 13: Sử dụng từ điển thuật ngữ của Windows
Neu bạn không hiểu bản chất một thuật ngữ chuyên ngành nào đó, và bạn không tìm
thấy hoặc không thỏa mãn với giải thích của các từ điển khác, thì từ điến thuật ngữ
của XP (Windows Glossary) có thể làm bạn hài lòng.
Đe sử dụng tò điển, bạn chọn Start - Help and Support - nhấn vào bất kỳ một chủ đề
nào dưới Pick A Help Topic - Windows Glossary - gõ thuật ngữ cần được giải thích
vào hộp Search. Bạn cũng có thể chọn Start - Help and Support - gõ thuật ngữ cần
được giãi thích vào hộp Search và XP sẽ liệt kê một số thành phần liên quan tới thuật
ngừ đó, bao gồm cả từ điển (Glossary).
Thủ thuật 14: Loại bỏ MSN MESSENGER
Rất nhiều người sử đụng XP không dùng và cũng không thích dịch vụ MSN
Messenger. Rất tiếc Microsoft lại không nghĩ vậy, và thậm chí còn không cung cấp
cách gỡ cài đặt chương trình này, Tuy nhiên, vẫn có cách đế không phải khó chịu với
MSN Messenger. Bạn làm như sau: Tìm tới file SYSOC.INF trong thư mục
WindowsMNF (chú ý: cả file và thư mục đều ở chế độ Hidden). Mở file này bằng
Notepad, tìm tới dòng msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 và xóa chữ
“hide” đi. Lưu file và khởi động lại PC, rồi tìm tới Control Panels - Add and Remove
Programs - Add/Remove Windows Components. Lúc này tùy chọn cho phép gỡ cài
đặt MSN Messenger đã xuất hiện.
Neu cách trên hơi rắc rối và đang sừ dụng bản XP Professional, thì bạn hãy làm theo
cách sau: chọn Start - Run - gõ GPEDIT.MSC để mờ Group Policy - chọn Computer
Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows
Messenger. Tại đây, bạn có thể ngăn dịch vụ này hoạt động hoặc lựa chọn cho phép
nó hoạt động theo yêu cầu của bạn. Theo cách này, bạn cần lưu ý, mặc dù dịch vụ đã
bị vô hiệu hóa, nhưng một số chương trình khác của Microsoft (Outlook, Outlook
Express) vẫn có thế khiến dịch vụ hoạt động.
Thủ thuật 15: Tăng tốc cho XP
Mở Registry Start - Run - gõ regedit và tìm tới khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Expl
orer\RemoteComputer\NameSpace
Chọn nhánh {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} và xóa nó đi. Tuy
nhiên, trước khi xóa nhánh này bạn nên sao lưu lại phòng trường hợp hệ thống có vấn
đề. Đế làm việc này, bạn nhấn chuột phải vào nhánh cần sao lưu, và chọn Copy Key
Name rồi lưu vào một file văn bản.
Khóa trên đòi hỏi XP phải tìm kiếm tất cả các chương trình làm việc theo lịch
(Scheduled Tasks). Điều này khiến cho tốc độ duyệt của XP bị chậm lại. Mặc dù thủ
thuật trên nhằm tăng tốc độ duyệt cho các hệ thống chạy Win2000 và XP trong mạng
LAN, nhưng nó cũng cải thiện tốc độ duyệt một các bất ngờ cho Windows ngay trên
máy trạm. Thay đổi này có tác dụng tức thì và chúng ta có thể cảm nhận được sự cải
thiện tốc độ ngay lập tức.
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16 thủ thuật thao tác nhanh trên trình duyệt Web Internet
Explorer
Internet Explorer (IE) là một trình duyệt web không xa lạ gì đối với người dùng máy
tính. Tuy nhiên, thao tác sao cho nhanh và gọn trên chương trình này khi duyệt web
thì không phải ai cũng biết nhiều. Bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật thêm những thao
tác trên trình duyệt web này.
1. Đưa con trỏ vào ô Address: Sau khi bấm đúp chuột lên biếu tượng của IE, hoặc từ
cửa số trang web đang xem, muốn truy nhập vào 1 địa chỉ khác thì phải click chuột
vào ô Address để gõ địa chỉ mới cần truy nhập vào. Thay vì thực hiện thao tác chuột,
bạn sử dụng tổ hợp phím Atl + D, hoặc phím F6, hoặc phím F4 để đưa con trỏ vào ô
Address của trình duyệt rồi gõ địa chỉ trang web cần truy nhập. Trong 1 số trường
hợp, thao tác trên bàn phím bao giờ cũng nhanh hơn nhiều so với thao tác bằng chuột.
2. M ở 1 cửa sỗ trình duyệt mới: Từ cửa sổ trình duyệt ở trang web đang truy nhập,
bạn muốn truy nhập song song vào 1 hay nhiều địa chỉ trang web khác nữa, thay vì
phải thu nhỏ cửa số trang web rồi bấm chuột vào biểu tượng IE trên desktop, thì bạn
hãy bấm tố họp phím Ctrl + N đế mở 1 cửa số trình duyệt mới, cửa số mới xuất hiện
giống y hệt với cửa sổ đang xem, rồi thực hiện lại thủ thuật 1 ở trên đế đưa con trỏ
vào ô Address(bạn có thế bấm thêm nút Esc trước khi thực hiện lại thủ thuật 1 nếu
không muốn tải lại trang web đang xem).
3. Thường trực Quick Lauch: Bấm chuột phải lên thanh Taskbar (nằm ở đáy màn
hình), trong menu popup hiện ra, chọn Toolbars>Quick Lauch. Khi đó, thanh Quick
Lauch với những biếu tượng chương trình thường dùng sẽ hiện ra trên thanh Taskbar.
Do vậy, khi cần thao tác đến biếu tượng IE thì chi việc rê chuột xuống cuối màn hình
và bấm vào biếu tượng IE trên thanh Quick Lauch mà không phải thu nhỏ tất cả các
cửa số đang xem(Neu trên thanh Quick Lauch chưa có biếu tượng IE thì bạn hãy dùng
chuột rê biểu tượng IE trên desktop bỏ vào thanh Quick Lauch).
4. Thu nhỏ tất cả các cửa sỗ chỉ bằng 1 cú nhấn: Hãy sử dụng tổ hợp phím
Windows + D đế thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang xem. Khi cần hiện lại các cửa sổ này,
bam Windows + D lần nữa.
5. Di chuyển qua lại giữa các cửa sổ: Cùng lúc, bạn truy nhập vào nhiều địa chỉ
trang web bằng nhiều cửa số riêng, và tốc độ tải xuống ở mỗi trang không giống nhau.
Do vậy, đế biết trang nào đã tải xong thì không có cách nào khác là bạn bấm chuột
vào từng biếu tượng của từng cửa số trên thanh Taskbar, hãy thay thế thao tác này
bằng cách bấm tố hợp phím Atl + Tab (hoặc giữ phím Alt trong khi bấm phím Tab
nhiều lần) đế chuyến qua cửa số cần xem.
6. Cuộn trang web: Có thể dùng các phím mũi tên lên (Up), mũi tên xuon (Down),
Page Up, Page Down để cuộn lên/xuống 1 trang web đang xem thay vì dùng chuột
kéo thanh cuộn. Hoặc nếu chuột của bạn có nút Scroll thì hãy sử dụng nút này.
7. M ở rộng cửa số trình duyệt: Neu bạn thấy không thoải mái khi phải xem trang
web dưới nhiều menu, thanh công cụ thì hãy bấm phím F 11 để bung rộng (Full
Screen) cửa sổ đang xem. Bam FI 1 lần nữa để trở lại trạng dạng cửa sổ ban đầu.
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8. M ở 1 cửa số mới từ 1 địa chỉ trong cửa sổ trình duyệt đang xem : Bạn hãy giữ
phím Shift trong khi bấm chuột vào dòng địa chỉ trong trang web.
9. Trở về, đi đến 1 trang web đã xem: Nếu bạn đã truy nhập tất cả các trang web với
1 cửa số trình duyệt duy nhất thì có thể sử dụng phím Alt + phím mũi tên sang trái,
hay Alt + phím mũi tên sang phải(hoặc chỉ bấm phím Back Space) đế trở về hoặc đi
đến 1 cửa sổ trang web liền trước, liền sau đã truy nhập. Trong trường hợp muốn trở
về 1 trang web đã truy nhập nhưng cách trang web đang xem nhiều trang thì hãy bấm
chuột vào nút mũi tên bên cạnh nút Back trên thanh công cụ cùa trình duyệt.
10. Lưu lại địa chỉ 1 trang web đang xem: Khi gặp 1 địa chỉ trang web hay, bạn
muốn lưu lại địa chỉ này để lần sau truy nhập lại. Đế thực hiện, bấm chuột phải lên
vùng trống trên trang web này, chọn Add to Favorites, đặt tên cho địa chỉ này và bấm
OK. Lần sau, cần truy nhập lại địa chỉ này, bấm vào nút Favorites và bấm vào tên đã
đặt (hoặc chọn trong menu Favorites).
11. M ở cửa sổ tìm kiếm: Bấm phím F3, và gõ từ khóa cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm
trong cửa sổ tìm kiếm hiện ra, có thể gõ từ cần tìm kiếm trong cặp nháy kép(“”) để
tìm chính xác tò này trên các trang web có từ này.
12. Tìm từ trên 1 trang web: Bấm tổ họp phím Ctrl + F đế hiện cửa số Find rồi gõ từ
hoặc câu cần tìm trong nội dung của trang web đang xem.
13. Truy nhập lại các địa chỉ trang web đã truy nhập ỏ’ngày hôm trước: Bấm tổ hợp
phím Ctrl + H để thực hiện điều này, trong phần History hiện ra bên trái trang web,
bạn tìm và bấm vào địa chỉ trang web đã truy nhập ở ngày hôm trước, hoặc thậm chí
những địa chỉ mà bạn đã truy nhập cách đây khoảng 1 tháng.
14. Lưu nội dung 1 trang web: Khi cần lưu lại toàn bộ nội dung trang web đang xem,
bấm tố hợp phún Alt + F, rồi bấm phím chữ A, gõ tên file và chọn thư mục để lưu.
15. Hiệu chỉnh chữ trên trang web: Neu chữ trên trang web nhỏ qúa làm bạn phải
căng mắt ra đọc (gây mỏi mắt), hãy vào menu Edit->Text size->chọn Larger (hoặc
Largest). Hoặc chuột của bạn có nút Scroll thì hãy giữ phím Ctrl trong khi cuộn nút
Scroll. Neu chữ trên trang web hiện ra với những ký tự lạ, bạn thử bấm chuột phải lên
vùng trống của trang web và thử chọn lần lượt trong menu popup hiện ra các lệnh
Encoding->Western European; hoặc Encoding->User Defined; hoặc Encoding>Unicode(UTF-8) (trong 1 số trường hợp, có thể bạn phải trải qua mục More thì mới
chọn được các lệnh này).
16. Truy nhập nhanh vào các trang web .com: Trình duyệt IE đặt biệt hồ trợ cho các
trang web .com. Bạn dễ dàng truy nhập vào các địa chỉ trang web dạng này mà không
cần phải gõ đầy đủ địa chỉ trang web đó, bạn chỉ cần gõ các chữ giữa phần WWW và
phần com, rồi bấm tố hợp phím Ctrl + Enter là truy nhập được. Ví dụ: gõ hotmail rồi
nhấn Ctrl + Enter là vào được trang http://www.hotmail.com.

31

Ebook Team
www.updatesofts.com

Bảo vệ PC của bạn khỏi các cặp mắt tò mò
Bạn cài đặt cho Windows chức năng log on bang password. Tuy nhiên bạn nhận ra
rằng một người nào đó khi bật máy tính của bạn lên vẫn có thế sử dụng bình thường
khi nhấn "Cancel". Vậy làm sao đế bảo vệ máy tính của bạn đây?
Như bạn biết, password của Windows vốn không làm được gì nhiều, đặc biệt là trong
Windows 98 và Me (điều này tỏ ra tốt hơn khi chạy Windows 2000, XP, tuy nhiên nó
vẫn chưa là hoàn chỉnh). Sau đây bài viết xin trình bày một vài cách để khắc phục các
nhược điếm trên của từng hệ điều hành.
Windows 98 và Me
Các bước sau sẽ giúp máy tính của bạn khởi động bằng một cách hơi kì lạ, tuy nhiên
nó chỉ có tác dụng khi mà người khác chưa đọc được mục này !
Chọn Start, Shut Down và Restart in MS-DOS mode, nhấn OK.
Tại dấu nhac C:\WINDOWS, bạn nhập lệnh "ren win.com xyz.com", nhấn Enter.
Ke từ bây giờ, bất kì ai mở máy tính của bạn (kể cả bạn nữa đấy), sẽ khồng sử dụng
được Windows mà thay vào đó là một hộp thoại báo lỗi cùng dấu nhắc DOS ! Tuy
nhiên, bạn chỉ cần nhấn "xyz" và nhấn Enter đế khởi động Windows một cách bình
thường.
Tuy nhiên, cách này có vẻ không được "đẹp" và hiệu quả lắm, để trở lại tình trạng ban
đầu, bạn cũng restart ở DOS mode, sau đó nhập lệnh "ren xyz.com win.com", sau đó
khởi động lại PC.
Đối với Windows Me, bạn cần một đĩa mềm hoặc đĩa CD khởi động. Sau khi khởi
động bằng 1 trong 2 loại đĩa trên, bạn chuyến dấu nhắc đến thư mục Windows bằng
lệnh "cd C:\WINDOWS", sau đó tiến hành như đối với Windows 98.
Windows 2000 and XP
Với Windows 2000 và XP, bạn sẽ không thể nhấn Esc để bỏ qua password log on, tuỵ
nhiên người khác lại có thể sử dụng Windows bằng cách log on vào user Guest. Và tot
nhất là bạn nên vô hiệu hóa Guest user.

Trong Windows 2000, nhấn Start, Settings, Control Panel, Users and Passwords.
Click vào tab Advanced và sau đó là nút Advanced. Trong cửa sổ bên trái, nhấn vào
Users. Tron« cửa số bên phải double-click vào Guest. Check Account sẽ bị vô hiệu
hóa, bạn nhấn OK.
Trong Windows XP, nhấn Start, Control Panel, User Accounts, Guest, Turn off the
guest account.
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Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, một người nào đó log on vào user của họ có thể nhìn
thấy dữ liệu của bạn không?
Câu trả lời là "không" trừ phi họ có account Administrator. Tuy nhiên, nếu có hơn
một account Administrator trên một hệ thống thì các admin sẽ thấy được dữ liệu của
nhau. Bạn có thể giấu tài liệu của mình khỏi cặp mắt tò mò của "vị Administrator" kia
bằng cách nhấn vào thư mục con của Documents and Settings, chọn Sharing and
Security, Make this folder private, nhấn OK. (Tuy nhiên, "vị administrator" kia sè dề
dàng vô hiệu hóa điều này bằng cách làm ngược lại, do đó, điều này cũng có vẻ như
hơi mất công và vô dụng).
Bảo vệ máy tính bang password Screensaver của Windows
Trong tất cả các phiên bản của Windows, bạn có thế bảo vệ cho máy tính của mình
khi ròi bàn làm việc trong chốc lát bang password của Screen Saver.
Nhấn chuột phải vào desktop, chọn Properties, Screen Saver. Chọn một Screen Saver
nào đó nếu bạn chưa có, sau đó nhấn vào Password Protected (với XP là On resume,
password protected).
Trong Windows 98 và Me, nhấn nút Change để chọn password. Đối với Windows
2000 và XP thì password log on của bạn sè được sử dụng. Nhấn OK.
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Cài đặt Windows XP nhanh chóng và dễ dàng hon bao giò’ hết
Trước tiên là một số quy ước:
- Hệ điều hành (HĐH) ở đây chỉ đề cập đến Windows của Microsoft
- Ố cứng được chia làm 2 phân vùng là C: và D:
- Ổ CD chứa đĩa cài đặt là E:
- HĐH được cài đặt lên phân vùng C:
- Các hệ điều hành được cài đặt từ DOS.
Các bạn nên chú ý đến quy ước này để có thể thay đổi cách làm cho phù hợp với cấu
hình thực tế và nhu cầu của mình.
Một lần nữa xin nhắc lại, bài viết này chỉ đề cập đến việc làm thế nào đế công việc cài
đặt HĐH đơn giản và nhanh chóng hơn chứ không đề cập đến các thao tác cài đặt một
HĐH như thế nào.
Windows X P(S Pl)
- Cài đặt tự động:
Trước tiên chép bộ cài đặt lên 0 cứng
Tạo file msbatch, nhưng lần này hãy lưu lại với đuôi .txt với nội dung như sau:
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=l (chỉ định phân vùng cài đặt)
MsDosInitiated="0"
Unattendedlnstall=" Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
T argetPath=\WINDOW s
[GuiUnattended]
AdminPassword=* (nhập vào username, dấu hoa thị nghĩa là bỏ trống)
Encrypted AdminPassworđ=NO (nhập vào password, NO nghĩa là bỏ trống)
OEMSkipRegional= 1
TimeZone=205 (205 nghĩa là vùng Hà Nội)
OemSkipWelcome=l
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (Nhập vào số đăng ký)
FullName="TUAN CUONG" (Nhập vào tên bạn)
OrgName-'ECHIP" (Nhập vào tên công ty)
ComputerName=MEGADETH (Nhập vào tên máy tính, không có dấu nháy)
[SetupMgr]
DistFolder=D:\windist
DistShare=windist
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[Identification]
J oinW orkgroup=W ORKGROUP
[Networking]
Install DefaultComponents=Y es
Chép file msbatch.txt vào thư mục bộ cài đặt (cùng cấp với file setup.exe)
Do dòng lệnh khá dài nên bạn có thể tạo thêm một file .bat đế chạy nhanh hơn. Bạn
mở notepad lên, nhập vào dòng lệnh sau: i386\winnt /s:i386 /u:msbatch.txt
Lưu lại với tên caidatxp.bat rồi chép file này vào cùng thư mục với file msbatch.txt
Ghi bộ cài đặt mới này ra đĩa CD và khi cài đặt, bạn chỉ cần chạy file caidatxp.bat đế
win tự động làm việc.
Còn một cách khác là, thay vì lưu lại với tên msbatch.txt, bạn có thế lưu lại với tên
winnt.sif và chép đè file này vào thư mục 1386 của bộ cài đặt. Đây là file chỉ định các
thông số cài đặt mặc nhiên mồi khi khởi động bằng đĩa CD Windows XP rồi chạy
setup tự động (bạn không cần đánh lệnh dài dòng). Tuy nhiên, cách làm này hơi nguy
hiếm, vì đĩa cài đặt theo cách này giờ đây đã trở thành một “gã bất trị”. Một khi đã
chạy setup thì nó sẽ chạy liên tục cho đến hết, bạn sẽ không có cách nào can thiệp,
hay bắt nó ngừng lại. Sau này nếu muốn bạn cũng không thế nào cài đặt theo cách thủ
công được.
Và cũng như Win98, nếu bạn không có ổ ghi thì hãy chép hai file vừa tạo ở trên là
msbatch.txt và caidatxp.bat vào một đĩa mềm có thể boot được. Tuy nhiên nội dung
của file caidatxp.bat có chút thay đối như sau
e:\i386\winnt /s:e:\i386 /u:msbatch.txt
Vói e: là tên ổ CD. /s: chi định đường dẫn đến bộ nguồn cài đặt. /u: tên file kịch bản
Và khi cài đặt bạn boot bằng đĩa mềm và chạy file caidatxp.bat trên đĩa mềm là được
Tóm lại
Trên đây là những thủ thuật nhằm giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian và công sức
khi phải thường xuyên làm cái công việc chắng đặng đừng là cài đặt lại các hệ điều
hành của Microsoft.
Đối với WinXP thì quá tuyệt, một khi bạn đã nhấn Enter là chương trình sẽ tự động
làm việc tò A đến z, bạn sẽ không cần phải ngồi chờ đợi mòn mỏi đế nhập vào những
thông tin cá nhân, mà có thế đi đâu đó, hoặc làm việc khác, khoảng nửa giờ sau quay
lại là mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy. Quá tiện lợi phải không các bạn! Tuy nhiên
cũng vì yếu tố tự động này mà bạn phải hết sức cấn thận khi dùng nó. Hãy sao lưu tất
cả các dữ liệu quan trọng. Xem kỹ bài viết và các quy ước trong bài để thay đối lại
cho phù họp với điều kiện cụ thể của mình.
Theo tôi, cho dù có o ghi đĩa đi chăng nữa, các bạn cũng chép các file kịch bản lên
một đĩa mềm, vì như vậy, bạn có thế giữ lại đĩa CD gốc để cài đặt thủ công khi cần
thiết.
+ Các bạn có thể tham khảo cách cài đặt Windows 98/ME trên e-CHÍP số 41.
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Cài nhiều hê điều hành trên window XP
•

Windows XP vừa mói ra đòi và hầu như mọi ngưòi đều bị gây ấn tưọng mạnh
bỏi hệ điều hành (HĐH) mà Microsoft nói rằng họ đã tiêu hàng tỉ đô la đế phát
triển. Nhiều ngưòi muốn thử chuyển sang HĐH mói nhung lại không nỡ chia tay
vói những gì đã là quen thuộc. Bài viết nàv có tham vọng chia sẻ vói các bạn
đang ở trong tình trang ấy một vài kinh nghiệm.
Người dùng có thể cài đặt 2 hoặc hơn 2 (HĐH) trên một máy tính với điều kiện là bạn
phải làm thế nào đế dàn xếp cho các HĐH này có thể chung sống hoà bình với nhau.
Với khả năng hồ trợ đa HĐH, bạn có thể lựa chọn khởi động một HĐH hoặc chỉ định
khởi động một HĐH ngầm định trong trường hợp không có lựa chọn nào lúc khởi
động máy tính.
Trước khi sử dụng tính năng hồ trợ đa HĐH, bạn cần lưu ý một số điểm sau:
Mỗi HĐH đều chiếm giữ một khoảng không gian đĩa cứng quí giá, và khả năng tương
thích của hệ thống file sẽ là một vấn đề nan giải nếu như bạn cài đặt Windows XP trên
một phân vùng đĩa và các HĐH khác trên nhưng phân vùng đĩa khác. Ngoài ra, các
phiên bản Windows trước Windows 2000, kể cả dòng Win9x, đều không thể hoạt
động được trong môi trường có định dạng đĩa NTFS. Tuy nhiên, tính năng hồ trợ đa
HĐH là một đặc điếm đáng giá đối với những ai ưa thích khám phá nhưng lại không
muốn chia tay với những gì quen thuộc.
Chú ý: Duy trì việc cài đặt nhiều HĐH để phòng trường hợp bị đổ vỡ hệ thống sẽ là
không cần thiết nữa nếu như máy tính của bạn có Windows XP. Neu như hệ thống của
bạn gặp trục trặc, giả sử với một trình điều khiển thiết bị mới được cài đặt, bạn có thể
sử dụng chế độ Safe Mode đế HĐH khởi động với những thiết đặt ngầm định và bạn
có thế cho Windows XP biết cần phải làm gì đế hệ thống ốn định trở lại.
CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 VÀ WINDOWS XP TRÊN MỘT MÁY TÍNH
Trước khi cài đặt Windows 2000 và Windows XP trên một máy tính bạn cần chuấn bị
những phân vùng đĩa khác nhau cho các HĐH này. Nói một cách dỗ hiểu, bạn phải
phân chia một đĩa cứng vật lý thành những ố luận lý mang các tên như c hoặc D, nếu
bạn chỉ có một đĩa cứng. Đế làm điều này, bạn có thế sử dụng các tiện ích phân vùng
0 đĩa rất tốt như Partition Magic hoặc System Commander.
Đe Windows 2000 và Windows XP tồn tại trên cùng một máy, bạn phải cài đặt mỗi
HĐH trên một phân vùng đĩa riêng. Tất nhiên các ứng dụng của mồi HĐH cũng phải
được cài đặt trên phân vùng chứa HĐH đó. Việc cài 2 HĐH này trên những phân
vùng đĩa riêng tránh cho những file quan trọng của 2 HĐH này bị ghi đè lên nhau.
Mặc dù cả Windows 2000 và Windows XP đều hồ trợ FAT và FAT 32, nhưng định
dạng NTFS mới là đặc điếm đáng giá của 2 HĐH này. Do vậy, khi cài đặt, bạn nên
chọn định dạng đĩa NTFS cho cá 2 phân vùng đĩa.
Nói chung, bạn nên cài đặt Windows 2000 trước khi cài Windows XP. Không nên cài
Windows XP lên một đĩa nén trừ phi nó được nén dưới định dạng NTFS. Bạn cũng
cần lưu ý một thủ thuật sau: đế tiết kiệm đĩa cứng, bạn nên cài đặt những ứng dụng
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dùng chung cho cả 2 HĐH ở một vị trí nhất định. Giả sử, bạn cài đặt Microsoft Office
ở cả 2 HĐH nhưng chỉ phải đặt ở một vị trí.
CÀI ĐẶT WINDOWS NT 4.0 VÀ WINDOWS XP TRÊN MỘT MÁY TÍNH
Muốn cài đặt Windows XP và các phiên bản HĐH trước đó trong họ Windows như
Windows NT Workstation 4.0 chẳng hạn, bạn cần chú ý tới vấn đề tương thích giữa
các hệ thống file. Thông thường, hệ thống file NTFS được coi là lựa chọn số một vì
nó có những đặc điếm rất đáng giá như dịch vụ Active Directory và tính bảo mật cao.
Tuy nhiên, không nên dùng NTFS trên một máy tính có cài cả Windows XP và
Windows NT Workstation 4.0 . Trên những máy tính này, phân vùng đĩa FAT hoặc
FAT32 chứa HĐH Windows NT Workstation 4.0 sẽ cho phép tiếp cận những file cần
thiết khi máy được khởi động vào HĐH này. Hơn thế nữa, nếu Windows NT không
được cài đặt trên phân vùng đĩa gốc, mà thường là phân vùng đầu tiên trên đĩa, thì
phân vùng đĩa đầu tiên này cũng nên được định dạng theo hệ thống file FAT. Lý do
của điều này là vì những HĐH ra đời trước sẽ không thế tiếp cận vào một phân vùng
đĩa được định dạng theo phiên bản NTFS mới nhất. Tuy nhiên, Windows NT 4.0
Service Pack 4 và những phiên bản sau đó là một ngoại lệ. Tức là chúng có thể truy
xuất được những phân vùng đĩa do hệ thống file NTFS mới nhất tạo ra, tất nhiên là
với một số hạn chế. Tuy vậy, thậm chí cả bản Service Pack mới nhất cũng không thể
truy xuất những file có sử dụng những đặc tính mới của NTFS. Windows NT 4.0
không thế truy xuất được những file được lưu trong phân vùng NTFS ra đời sau khi
Windows NT 4.0 xuất hiện. Ta lấy ví dụ: Windows NT 4.0 sẽ không thê mở được một
file được mã hóa (Encrypted) bởi vì khả năng mã hóa file ra đòi sau HĐH này.
Chú ý: Neu bạn cài đặt Windows NT 3.51 hoặc các HĐH thuộc họ Windows trước đó
lên phân vùng đĩa FAT, và Windows XP lên phân vùng NTFS, thì khi chạy NT 3.51
bạn sẽ không thể thấy được phân vùng NTFS.
CÀI ĐẶT MS-DOS HOẶC WINDOWS 9x CÙNG WINDOWS XP TRÊN MỘT
MÁY TÍNH
Như đã đề cập tới ở phần trên, bạn cần phải xem xét tới khả năng tương thích của các
hệ thống file trước khi qiuyết định cài đặt Windows XP cùng các HĐH họ Windows
trước nó. Bạn cần phải biết HĐH nam trên phân vùng NTFS có thể truy xuất các file
trên phân vùng FAT hoặc FAT32, nhưng điều nguợc lại sẽ không xảy ra. Và bạn cũng
phải lưu ý rằng, HĐH ra đời trước thì cài trước,
HĐH mới nhất thì phải cài đặt sau cùng.
MS-DOS VỚI WINDOWS XP
MS-DOS phải được cài đặt trên phân vùng đĩa gốc dưới định dạng FAT. Sau bạn mới
nên tiến hành cài đặt Windows XP
CÀI ĐẶT WINDOWS 9x VỚI WINDOWS XP
Cũng giống như trường hợp với MS-DOS, Windows 9x phải được cài trên phân vùng
đĩa gốc dưới định dạng FAT (FAT32 nếu cài Windows 95 OSR2, Windows 98,
Windows ME). Neu Windows 9x không được cài đặt trên phân vùng đĩa gốc, thì phân
vùng đĩa gốc cũng phải được định dạng theo FAT (hoặc FAT32 nếu cài Windows 95
OSR2, Windows 98, Windows ME).
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Chú ý: Windows XP sẽ không thể nhận ra các thành phần được nén bằng DriveSpace
hoặc DoubleSpace. Tuy nhiên, cũng chẳng cần phải giải nén vì bạn chi dùng
Windows 9x để tiếp cận các thành phần này mà thôi.
CÀI ĐẶT LINUX RED HAT 7.1 VÀ WINDOWS XP TRÊN M ỘT MÁY TÍNH
Neu bạn muốn có cả 2 đối thủ sừng sỏ là Linux Red Hat 7.1 và Windows XP trên máy
tính của mình thì điều đầu tiên phải làm là tạo ra các phân vùng đĩa phù họp cho từng
hệ điều hành.Vì hệ thống file của Linux khác hoàn toàn so với của Windows và không
thế truy xuất lẫn nhau cho nên bạn hãy dành cho Windows XP phân vùng NTFS và
Red Hat phân vùng Linux Native cùng Linux Swap.Trong trường họp này, bạn nên sử
dụng các chương trình phân hoạch ố đĩa nổi tiếng như Partition Magic, System
Commander... giúp bạp phân chia ố cứng như mong muốn.Bạn nên cài đặt Windows
XP trước khi cài Red Hat 7.1. Khi cài đặt Red Hat 7.1 càn chú ý cài đặt LILO lên
Master Boot Record (MBR). Tuy nhiên bạn cũng không phải bận tâm về điều này lắm
vì Red Hat 7.1 chọn chế độ cài đặt ngầm định của nó là như vậy rồi. Cũng theo ngầm
định Red Hat gọi phân vùng đĩa chứa các HĐH khác là [dos], bạn nên đối lại là
Windows x p để tiện cho sau này.Mỗi khi bật máy tính, LILO sẽ khởi động trước tiên
và cho bạn lựa chọn chạy HĐH nào, Red Hat hay Windows XP.
CÀI ĐẶT NHIỀU HĐH CÙNG WINDOWS XP TRÊN M ỘT MÁY TÍNH
Trên máy tính của bạn có thể có mặt Win9x. ME, NT, 2000, XP, Linux. BeOS hay
gần như bất cứ HĐH nào nữa với điều kiện là bạn cài chúng. Tuy vậy, bạn chỉ nên
làm điều “dại dột” này nếu như bạn là dân mê máy tính đích thực. Tôi thấy, đã có
nhiều bài báo trên PCW Việt Nam đề cập tới việc cài đặt nhiều HĐH trên một PC. Do
vậy, ở đây tôi sẽ không đề cập chi tiết tới cách làm như thế nào, chỉ xin lưu ý các bạn
một số điểm sau:
• Trước tiên, bạn cần sao lưu các dữ liệu quan trọng
• Cài System Commander 2000 (SC2000) trên phân vùng FAT hoặc FAT32
• Dùng SC2000 để tạo phân vùng cho các HĐH
• Tiến hành cài đặt lần lượt từ HĐH ra đời trước trở đi (Bạn luôn phải chọn chế độ
Clean Installation)
• Sau khi hoàn tất cài đặt các HĐH, bạn phải dùng một đĩa khởi động (của Win98
chắng hạn) đế truy xuất vào thư mục chứa SC2000 (thường có tên là SC), rồi chạy file
scin.exe thì SC2000 mới nhận ra các HĐH.
Tất nhiên, trong khi tiến hành công việc bạn sẽ gặp nhiều vấn về mà thoạt tiên bạn
cảm thấy mình không thể giải quyết nổi. Đừng nản chí, rồi ngay lập tức bạn sẽ thấy
vấn đề không đến nồi hóc búa lắm đâu. Tôi tin chắc rằng, bạn cũng như tôi đều rất
“yêu” cái cảm giác khi mình giải được một bài toán mà trước đó mình tưởng là nằm
ngoài khả năng của mình.
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Cập nhật phần mềm Windows
Tôi cần làm thế nào để cho máy tính của mình luôn được cập nhật?
Có 2 công cụ có thế dùng chung với nhau đế giúp máy tính của bạn luôn có các bản
cập nhật mói nhất từ Microsoft: Microsoft Windows® Update và Automatic Updates.
Windows Update là gì?
Windows Update là một Web site tương tác cho phép bạn thường xuyên được cập
nhật các bản sửa lồi về bào mật, hiệu năng và cải thiện tính năng phù hợp với máy
tính chạy Windows của bạn. Windows Update có thể dùng trên:
Microsoft Windows NT® 4.0
Windows 98
Windows Millennium Edition (Windows Me)
Windows 2000
Windows XP
Microsoft Windows Server™ 2003
Tại sao nên dùng Windows Update?
Windows Update cho phép bạn xem, lựa chọn và cài các cải tiến mới nhất, các cập
nhật về bảo mật và driver cho máy tính của bạn.
Làm thế nào để dùng Windows update?
Bạn có thế tìm thấy biếu tượng Windows update ở trong thực đơn Start. Neu không
tìm thấy biếu tượng Windows Update, bạn chỉ cần vào trang
http://windowsupdate.microsoft.com và làm theo hướng dẫn.
Automatic Updates là gì?
Automatic Updates là một phần dịch vụ do Microsoft cung cấp, có khả năng tự động
tải về các cập nhật thiết yếu cho hệ điều hành Windows của bạn để sửa các lồi có khả
năng làm cho máy tính của bạn gặp nguy hiểm trước các cuộc tấn công của virus hoặc
sâu máy tính. Vì vậy, Microsoft khuyến cáo bạn dùng dịch vụ Automatic Update và
đặt tùy chọn cập nhật tự động định kỳ như mô tả dưới đây. Ngoài ra, bạn cũng nên
định kỳ ghé thăm trang Windows Update đế cập nhật các bản cập nhật khác và các cải
thiện khác cho máy tính của bạn.
Tại sao nên dùng Automatic Updates?
Lợi ích chủ chốt của việc dùng Automatic Updates là các cập nhật thiết yếu nhất về
bảo mật cho máy tính của bạn sẽ được tải về và cài đặt tự động.
Làm thế nào để dùng Automatic Updates?
Khi bạn thiết lập Automatic updates theo hướng dẫn tại trang này, bạn sẽ có 3 lựa
chọn:
Notify me before downloading any updates and notify me again before installing them
on my computer - Thông báo cho bạn biết trước khi tải về bất kỳ bản cập nhật bào và
thông báo lẫn nữa trước khi cài lên máy tính của bạn.
Download the updates automatically and notify me when they are ready to be
installed - Tự động tải về các bẳn cập nhật và thông báo cho bạn biết đã sẵn sàng cài
đ ặ t.
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Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify Tự động tải về các bản cập nhật và cài theo lịch bạn lựa chọn.
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Advanced

Hardware

Reinóte

Autcmatic U pdates

Windows can tind (he updates you need and deliver (hem
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P I Keep my computet up to date With this setting enabted. Windows
Update sofivwie may be «üoíMiicaSy updàted pii<x 10 apt*/Tig
any othet updates.
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Microsoft kiiuyén cáo bạn chọn lùy chọn Lhứ ba, tự động cập nhậl theo lịch, đé
chương trình tự động cài các bản cập nhật sau khi tải về. Neu bạn không chọn tùy
chọn này, điều quan trọng là bạn phải nhớ thực hiện quá trình cập nhật khi bạn được
thông báo có một bản cập nhật mới.
Cập nhật theo lịch làm việc như thế nào?
Dịch vụ Automatic Update tìm các cập nhật có liên quan đối với máy tính của bạn, tải
về và cài đặt vào thời điếm bạn lựa chọn. Điều quan trọng là bạn cần nhớ ghi lại các
thay đổi cho các chương trình của bạn trước khi đến giờ cập nhật theo lịch bởi quá
trình Automatic Update có thể yêu cầu bạn khởi động lại máy để kết thúc quá trình cài
đặt.
Đôi khi tôi thấy xuất hiện một quá bóng thông báo về các cập nhật. Tại sao lại như
vậy?
Trong quá trình Automatic Update bình thường, bạn có thể thấy một quả bóng thông
báo giống như trong hình dưới đây. Bấm chuột vào quả bóng thông báo để có hướng
dẫn về cách hoàn thiện quá trình cập nhật.
Neu bạn đã cấu hình dịch vụ Automatic Update cài đặt các bản cập nhật vào một thời
điếm nào đó, bạn sẽ vẫn nhận được một thông báo khi các bản cập nhật đã được tải
về. Bạn có thế chọn cài các bản cập nhật bất kỳ lúc nào, hoặc nếu bạn không cài ngay,
các bản cập nhật sẽ được cài vào thời điếm bạn chọn.
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Tôi có được thông báo khi máy tính chuẩn bị khởi động lại hay không?
Một số bản cập nhật có thể yêu cầu máy tính của bạn phải khởi động lại đế hoàn tất
quá trình cài đặt. Neu bạn chưa đăng nhập (log on) và máy, Automatic Update theo
lịch sẽ khởi động lại máy tính của bạn mà không thông báo. Neu bạn đã đăng nhập,
Windows sẽ thông báo cho bạn và cho bạn tùy chọn hoãn khởi động lại. Phải chắc
chắn đã ghi lại các thay đổi trong chương trình của bạn trước thời điểm cài đặt theo
lịch.
Một cập nhật thiết yếu (critical) là gì?
Bất kỳ bản cập nhật nào cần thiết cho hệ điều hành của bạn được gọi là cập nhật thiết
yếu và sẽ được Windows Update và Automatic Updates tự động chọn để cài đặt. Các
bản cập nhật thiết yếu này giải quyết các lỗi hiện tại và bảo vệ máy tính của bạn khỏi
các lồ hổng bảo mật đã biết.
Những hệ điều hành nào hồ trợ Automatic Updates?
Các hệ điều hành sau đây hỗ trợ Automatic Updates:
Windows Me
Windows 2000 cài Service Pack 3 (SP3) hoặc mới hơn
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Update bảo vệ tính riêng tư của tôi như thế nào?
Vấn đề bạn quan tâm về chuyện Microsoft tray cập thông tin trên máy tính của bạn là
điều hoàn toàn dễ hiếu. Microsoft cam kết bảo vệ tính riêng tư của bạn khi sử dụng
Windows Update.
Trên các máy chủ Windows update có rất nhiều bản cập nhật, nhưng không phải tất
cả các bản cập nhật đều liên quan đến máy tính của bạn. Để cài đặt đúng các bản cập
nhật cho máy của bạn, Windows Update cần kiếm tra một số thông tin cơ bản về hệ
thống của bạn. Nhờ đó, dịch vụ Windows update nhận dạng được các cập nhật cần
thiết đối với máy của bạn dựa trên thông tin về phần mềm và phần cứng cụ thế trên
máy của bạn.
Các thông tin Microsoft dùng để chọn các bản cập nhật cho máy tính của bạn không
cho phép Microsoft hoặc bất kỳ một chủ thể nào khác nhận dạng được bạn là ai hoặc
bạn làm gì vói máy tính của bạn. Tuyên bố về tính riêng tư của Windows Update có
thế tìm thấy tại trang thông tin về Windows Update, tuy nhiên, danh sách ngắn dưới
đây cho biết Windows Update cần các thông tin gì để xác định máy tính của bạn cần
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các bản cập nhật nào:
Số phiên bản hệ điều hành của Microsoft
Số phiên bản Microsoft Internet Explorer
Số phiên bản các phần mềm khác Windows Update có cung cấp bản cập nhật
So Plug and Play ID của các thiết bị phần cứng
Thiết lập về Region và Language
Neu bạn có các câu hỏi khác về việc Windows Update bảovệ tính riêng tư của bạn
như thế nào, xin gửi e-mail đến địa chỉ privhelp@microsoft.com?subject=Windows
Update (from microsoft.com/vietnam).
Các tùy chọn Windows Update khác nhau như thế nào đối với các hệ điều hành của
Microsoft?
Bảng dưới đây cho thấy sự khác nhau về tùy chọn Windows Update và Automatic
Update cho các phiên bản Windows.
Update distribution
methodfeature

W indow s
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W indow s
ME

W indows
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W indow s
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W indow s
XP

W indow s
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✓
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Cấu hình tường lửa sau khi cài đặt bản Windows XP SP2
Sau khi cài đặt bản Windows XP Service Pack 2
(SP2), bạn sẽ thấy một vài thay đổi đối với hệ thống
tường lửa; và tuỳ từng hệ thống, bạn có thể sẽ phải
điều chinh lại cẩu hình của tường lửa đế máy tính hoạt
động ổn định hơn.
Mặc dù tính năng tường lửa Microsoft Windows XP
là một phần của hệ điều hành nhưng nó luôn được đặt
mặc định ở chế độ tắt. Chế độ mặc định này chỉ thay
đổi trong bản Windows XP SP2. Mục đính của sự thay đổinày là tăng mức bảo mật
của hệ điều hành (OS) bằng cách tắt các lồ hống bảo mật, sửachữa lỗi và thực thi các
giao thức bảo mật an toàn hơn. Dĩ nhiên, việc hoạt hoá tính năng tường lửa với chế độ
cài đặt mặc định mói sẽ khiến cho một số chương trình không thế hoạt động trên hệ
thống sau khi cài đặt bản SP2. Đe giải quyết vấn đề này, bạn cần thực hiện một số
thay đổi.
Điều chỉnh cấu hình tường lửa
Neu bạn cảm thấy cần thiết thay đổi cấu hình tường lửa XP trước khi cài đặt SP2, bạn
cần chú ý rànẸ Microsoft đã tiến hành một số thay đối mới với giao diện tường lửa.
Đe thay đối cấu hình tường lửa, đầu tiên bạn cần truy cập vào mục Network
Connections trong Control Panel. Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các kết
nối. Kích chuột phải vào mục Local Area Connection và chọn Properties. Kích vào
thẻ Advanced trong hộp Properties đế tiếp cận vói giao diện tường lửa (Hình A).
Hình A: Thuộc tính kết nối
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-1- Local Area Connection Properties
General I Authentication

Advanced I

W indows Firewall
Protect my computet and network by limiting
01 preventing access to this computer from
the Internet

J>|ttingsrrjj

If you're not sure how to set these properties, use
the Network Setup Wizard instead.

OK

Cancel

Bạn cần chú ý rằng sau khi cài đặt bản SP2, giao diện của hộp trên sẽ thay đổi chút ít
(Hình B). Để tiến thay đổi cấu hình, nhấn vào nút Settings.
Hình B: Chức năng bật/tắt của tường lửa
Windows Firewall
General

WJ

xj

Ị Exceptions I Advanced I
W indows Firewall is helping to protect your PC

W indows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users
from gaining access to your computer through the Internet or a network.

(* IQn (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this
computer, with the exception of those selected on the Exceptions tab.

r

D on't allow exceptions
Select this when you connect to public networks in less secure
locations, such as airports. You will not be notified when W indows
Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be
ignored.

C

Off (not recommended)
Avoid using this setting. T urning off W indows Firewall may make this
computer more vulnerable to viruses and intruders.

W h a t else should I know about W indows Firewall?

OK
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Hình B là giao diện mới của tường lửa khi cài đặt bản SP2. Bạn sẽ có một số lựa
chọn, hoặc tắt tính năng tường lửa hoạt bật và thắt chặt chế độ bảo vệ máy tính bằng
cách chọn hộp "Don't allow exceptions". Chọn hộp "Exceptions" khi cần kết nối với
các mạng công cộng, như sân bay, quán cà phê... Chế độ này sẽ tăng cường mức bảo
vệ cho máy tính của bạn. Khi nhấn vào thẻ Exceptions, bạn sè được chuyến tiếp tới
một hộp tương tự như hình c sau:
Hình C: Exceptions
*TĨ Windows Firewall
General

x]

Exceptions | Advanced |

W indows Firewall is blocking incoming network connections, except for the
programs and services selected below. Adding exceptions allows some programs
to work better but might increase your security risk.

Programs and Services:
Name

0 | America Online 9.0
0AO L
0AO L
0 File and Printer Sharing
0 Internet Explorer
0 Remote Assistance
□ Remote Desktop
□ UPnP Framework

Add Program...

I

Add Port...

I

Edit...

I

Delete

W Display a notification when W indows Firewall blocks a program

W hat are the risks of allowing exceptions?

OK

Cancel

Cấu hình trong thẻ "Exception" sẽ cho phép bạn quy định chương trình và dịch vụ cụ
thế nào được phép chạy (ngoại lệ) trong tống số các kết nối đến bị tường lừa chặn.
Bạn cũng có thể quy định mở cồng nào hoặc đóng cổng nào từ thẻ này. Tất cả những
cấu hình trên đòi hỏi một lượng kiến thức nhất định của người dùng.
Phần cuối cùng của cấu hình tường lửa là thẻ Advanced (Hình D). Trong phần này,
bạn có thế đặt các ngoại lệ cho mồi kết nối được phép trên hệ thống.
Hình D: Thẻ Advanced
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'*"■ Windows Firewall
General I Exceptions

Advanced

Network Connection Settings
W indows Firewall is enabled for the connections selected below. T o add
exceptions for an individual connection, select it, and then click Settings:

@ Local Area Connection

Settings...

Security Logging
You can create a log file for troubleshooting purposes.

Settings...

p IC M P
W ith Internet Control Message Protocol (ICMP), the
computers on a network can share error and status
information.

Default Settings
T o restore all W indows Firewall settings to a default state,
click Restore Defaults.

OK

Restore Defaults 1

Cancel

Trong thẻ Advanced, bạn có thế điều chỉnh chế độ đăng nhập bảo mật khi gỡ rối và
cấu hình giao thức ICMP (cho phép chia sẻ trạng thái thống tin qua mạng). Cũng
giống với cấu hình của phần Exceptions, những thay đổi trong phần này yêu cầu một
lượng kiến thức nhất định. Những thay đối không thích hợp sè gây ra nhiều trục trặc
cho hệ thống.
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Chạy Windows XP từ đĩa CD Rom
XPE là một Plugin mới nhất của bộ công cụ PE~ ~
~Ẩầ
Builder (chương trình tạo đĩa CD Windows PE)
ị
~
nhằm cải tiến giao diện và tăng cường khả năng cho c
s;
Windows PE. PE hay Windows PE là phần thu nhỏ T L
của Windows XP, dung lượng chỉ khoảng 250MB
■
„
JL
và có khả năng chạy hoàn toàn trên một đĩa CD tự
boot. Tuy nhiên, Windows PE trước đây là một XP I
với desktop “chết”, không cho phép người dùng tạo Ị1
shortcut, không cho chạy Defrag, không có System
tray. Với XPE (Sherpya có sáng kiên rât tuyệt khi đưa thư mục Documents and
Settings vào RAM), Windows PE giờ đây đã giống hệt XP, chỉ khác là chạy trên CD
và làm được vô số chuyện mà không cần tới ổ cứng.
Từng bước làm ra đĩa WinPE
Để “bào chế’ đĩa CD tự boot XPE, đầu tiên, bạn phải làm đĩa WinPE trước sau đó
mới bố sung thêm plugin XPE tải từ Website http://oss.netfarm.it/winpe.
Bạn phải có một số dụng cụ trong tay như:
- U ltraiso 656 để thay đối cấu trúc ISO của tập tin pebuilder.iso nhưng vẫn giữ tính
chat boot.
- Một vài đĩa CD-RW tốt để nếu ghi “thí nghiệm” thất bại thì xóa làm lại.
- Ulead Movie Factory 30 xóa và ghi ra CD dạng ISO nhanh nhất.
Trước tiên, bạn vào trang Web http://www.nu2.nu/ tải về phiên bản mới nhất là
pebuilder3031.zip (và một vài phiên bản cũ đế phòng hờ, vì đôi lúc phông tiếng Việt
không hiến thị đúng với phiên bản mới nhưng lại đùng được với phiên bản cũ.)
Chép tất cả thư mục trên đĩa CD Windows XPSPl vào ổ cứng, đặt tên là XPPRO.
Bạn giải nén tập tin pebuilder3031.zip vào thư mục pebuilder3031, trong ấy có hai
thư mục phụ là DOC, PLUGIN và một số tập tin để chạy. Bạn nên đọc
pluginhelp.htm trong DOC đế biết nguyên tắc làm plugin cho PE vì plugin là phần
quan trọng nhất bổ sung thêm tính năng và ứng dụng cho WinPE.
Do tôn trọng bản quyền nên các thư mục plug-in đều không có gì bên trong, bạn phải
mở tập tin ,inf để biết cần bổ sung những tập tin nào. Thí dụ: nội dung tập tin .inf của
trình xem ảnh Irfanview:
[SourceDisksFiles]
i_view32.exe=a„ 1
i_view32.hlp=a„l
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Bạn không cần lưu ý những gì sau dấu bằng “=” mà lưu ý đến tên hai tập tin nằm bên
trái, đó chính là hai tập tin can chép. Phần còn lại sau dẫu “=” giúp cẩu hình ứng
dụng khi chạy pebulder.exe như chữ a là chép vào đúng thư mục ấy, 2 là vào
system32 và 22 là vào thư mục fonts trong PE. Những plugin nào bạn thấy chưa cần
thiết hay chưa tìm ra tập tin thì nên ... để dành, như Network, Nie, Nic_Intelpro,
Adaware, Mozillaembed, OBI... vàRAMdisk do còn lồi nên cũng không xài (bạn
nên tải Autoresize Ratndisk từ http://oss.netfarm.it/winpe/files/AoRamResizer.zip, dùng
để lưu các file tạm trong PE hay XPE rất tốt).
Hai plugin quan trọng mà bạn không được xóa hay di chuyển là:
- ¡custom, trong đó có custom.inf: Neu muốn đánh tiếng Việt thì bố sung các dòng
cho hai tập tin UnikeyNT.exe và UKHook35.dll, đồng thời chép hai tập tin ấy vào thư
mục custom.
- nu2menu nhằm tạo ra Start menu cho PE.
Winlogo plugin không thể thiếu trong PE nhằm giúp bạn có thế mở nhiều cửa sổ
chương trình không bị treo máy, bạn có thể tải về từ
http://pages.infinit.net/goriol/peplugin.htm. Neu dùng PE cứu hộ máy tính, cần cho PE
nhận ra USB bằng cách tải USB-PE.cab từ
http://lunarcal.tripod.com/WINPE/WinPE.htm.
Đặc biệt, trong PE có một số chương trình không cần làm plug-in vẫn có thế chạy
ngay như D32 diệt virus, Open Office soạn thảo văn bản, opera duyệt Web, Easy
Recovery phục hồi tập tin... Neu muon có chúng thì sau khi làm xong pebuilder.iso,
bạn cứ mờ tập tin này bằng U ltraiso rồi thả tất cả chúng vào. Sau đó để chúng chạy
được từ Start menu của nu2menu bạn tạo dòng lệnh theo mẫu sau:
<!-- Nu2Menu entry for EasyRecoveryPro603~>
<NU2MENU>
<MENU ID="Tools">
<MITEM TYPE="ITEM"
DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()VPrograms\ERPro603\EasyRe
covery.exe))” CMD="RUN"
FUNC=" @GetProgramDrive()\Programs\ERPro603\EasyRecovery.exe">Easy
recovery pro 603</MITEM>
</MENU>
</NU2MENU>í
Và thêm vào cuối tập tin xpe.inf những dòng tương tự:
Ox2,"Sherpya\XPEinit\Desktop","OpenOfficel 1lb","%SystemDrive%\Programs\Ope
nOffice\program\soffice.exe"
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W W W .911cd.net/forums/index.php?showtopic=2321 đ ể b i ế t cách tạo plugin Change
Desktop Background và http://dpwebz.voyanet.org/winpe/index.html đế tải plugin
Scrset093 giúp chỉnh độ phân giải.
Muốn bắt và lưu lại hình đưa ra desktop XPE thì phải có plugin Screen Hunter tải tại
W W W .911cd.net/forums/index.php?showtopic=2512.
Riêng plugin XPE có thể nói là làm khó khăn và cực nhọc nhất vì bạn phải bố sung
đến gần 100 tập tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ thư mục system32 của XP và
Website www.dll-files.com/. Bạn giải nén tập tin xpe.cab tải về, sau đó mở bốn tập tin
inf chính là xpe.inf, xpe-custom.inf, xpe-mmc.inf, xpe-helpsys.inf đế biết bổ sung
những tập tin nào.
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Bạn cũng cân biêt thêm một sô plugin đáng chú ý và nên làm là Winlmage mở tập tin
hình ảnh đĩa mềm, U lttraiso mở tập tin ISO, NDD32 2003 sửa lỗi ổ cứng,
Megaview xem nhiều loại tập tin, 1st Quick Resolution giúp thay đối nhanh độ phân
giải, VoptXP chống phân mảnh, WinHEX xem tập tin dạng HEX, ClearType Font
giúp làm đẹp phông.
Một khi hoàn tất các plugin đầy đủ rồi bạn mới bắt đầu chạy pebuilder.exe. Nhưng
trước đó, bạn cũng nên thay tập tin nu2bmp bằng một tập tin BMP khác do bạn tạo ra
dành cho XPE mới đẹp hơn nhiều.

nguồn Windows XP trên đĩa cứng.
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- Trong danh mục các plugin, bạn kiểm ra coi thiếu plugin nào không. Những plugin
không cần thiết nhưng chưa xóa thì nên chọn lại “No”, chọn Add khi cần thêm plugin.
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ISO tự boot và một thư mục khác tên pebldr để dành khi bạn muốn tự làm.
- Sau khi an Next, chương trình sẽ bắt đầu chép một số tập tin từ thư mục XPPRO và
các plugin để làm tập tin ISO.
Ghi ra đĩa CD
Bạn có thế dùng Ulead Move Factory. Khi ghi ra đĩa XPE xong, bạn khởi động máy
tính vào BIOS chỉnh First boot Device thành CD-ROM (hoặc chức năng nào đó
tương tự) rồi đặt đĩa CDXPE vào ố CD-ROM để nó tự khởi động vào giao diện rất
đẹp của XPE.
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Đặt Password bảo vệ File và Folder trong Windows XP
Trước đây chi có một cách duy nhất để đặt
password báo vệ trong Win98 hay Win ME là
mua phần mềm bổ sung chức năng này. Nhưng
vói WinXP thì bạn có thể làm điều này dễ dàng.
Cách bình thường nhất là bạn định dạng 0 cứng là
NTFS để tăng khả năng bảo mật. Nhưng cũng có
một cách khác để đặt password trong WinXP mà
không cần quan tâm đến việc ố cứng được định
dạng thế nào.
Trước tiên bạn hãy kiếm tra chức năng folder compression đã được cài đặt trên PC:
chọn Start - Settings - Control Panel. Sau đó double-click vào Add/Remove
Programs và click vào tab Windows Setup. Chon System Tools và click Details.
Neu không có dau check ở mục Compressed Folders hãy check vào. Cuối cùng chọn
OK.
Nén folder hay file: Đe nén một folder hay file, click chuột phải trên desktop hoặc
bên trong bất cứ thư mục nào, chọn New -> Compressed (zipped) Folder. Thao tác
này sẽ khởi tạo một folder mới với tên là New Compressed Folder. Gõ tên theo ý bạn
và nhấn Enter. Ta tạm gọi đó là thư mục TestPassword. Sau đó double click vào thư
mục đó đê mở nó.
Bây giờ mở Windows Explorer, chọn thư mục hay tập tin bạn muốn đặt password bảo
vệ. Sao đó sử dụng nút phải chuột và drag nó vào thư mục TestPassword. Khi bạn bỏ
nút chuột ra, hãy chọn Move Here.
Ke tiếp trong thư mục TestPassword, bạn chọn menu File, chọn Add a password.
Gõ password trong Password và gõ lại trong Confirm Password, sau đó OK. Kế từ
bây giờ, mỗi lần truy cập vào thư mục hay tập tin này, Windows sẽ hỏi bạn nhập
password. Vì vậy chỉ có bạn biết password mód có quyền truy cập vào.
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Điều chỉnh tốc độ CPU và bỏ màn hình Welcome trong Win XP
Đôi khi bạn mua một con CPU ví dụ P4 2.4GHz nhưng khi vào Windows XP xem thì
lại thấy chỉ có 957MHz. Vậy có chuyện gì xảy ra với con CPU của bạn vậy?
Một đặc điếm của Win XP là tự động chuyển đối tốc độ của vi xử lý và điện thế của
CPU. Vì vậy, đối với những CPU mà có thể làm giảm tốc độ thì đôi khi Win XP sẽ
không chạy đúng tốc độ thực của nó.
Cách giải quyết là bạn hãy kiếm tra mục Power Options trong Control Panel. Trong
phần Power Schemes chọn Home/Office Desk hay Always On. Khi ay Win XP sè trả
lại thông số thực của CPU.
Mỗi khi bạn khởi động Windows XP, bạn sẽ thấy một màn hình hiến thị một bên
là logo của Win XP còn một bên là các tên "user name". Sau đó bạn phải click vào
"user name", nhập "password", và máy tính sẽ load Windows XP.Cuối cùng màn
hình desktop mới hiện ra.
Những bước này thật mất thời gian. Vậy làm cách nào để bỏ bớt chúng đi? Đế đăng
nhập vào Windows XP mà không cần phải qua màn hình Welcome, trước tiên bạn
phải có một account trên máy đã. Sau đó bạn download phần mềm TweakUI tò địa
chỉ
w w w . m ic r o s o f t . c o m / w in d o w s x p / p r o / d o w n lo a d s / p o w e r t o y s . a s p .

Cài đặt và chạy TweakUI. Double click chuột vào mục Logon, sau đó click vào
Autologon. Đánh dấu check vào ô có tiêu đề là Log on automatically at system
startup, nhập user name và password của bạn vào và click OK. Ke từ bây giờ
TweakUI sẽ đăng nhập bạn vào máy theo username và password bạn đã chọn.

52

Ebook Team
www.updatesofts.com

Giải pháp cho Windows luôn chạy ổn định
Nguyên nhân làm cho máy tính của bạn chạỵ chậm,
hoặc hay bị lỗi dù đã cài lại Windows có thế do 1 số
vấn đề sau gây ra:
- Virus: Có thế lây nhiễm vào máy tính khi bạn đang
lướt net, mở e-mail, hoặc khi mở một chương trình
mới download nào đó. Một so con virus có thể hiện
ra cho bạn biết dấu hiệu, chẳng hạn như W32.Blaster
Worm - khi bạn lên mạng, nó sẽ hiện lên bảng thông
báo Shut down sau 60 giây. Nhưng phần lớn các loại virus lại ko như vậy, nó đột nhập
vào máy bạn rồi xoá các file quan trọng, hoặc làm rối loạn Windows, hoặc có thể làm
cho máy bạn bị treo khi đang sử dụng, hay hiện bản báo lỗ i.... Nói chung, virus cũng
tuỳ từng loại, không nhất thiết là phá hoại, xoá file, nhưng có thế nó sẽ làm cho tốc độ
lướt web của bạn chậm đi rõ rệt.
- Trojan: Trojan cũng là một trong những thủ phạm gây nên hiện tượng trên. Nó có
thế đánh cắp mật khẩu của máy tính, hoặc có thể điều khiển máy tính: tắt hoặc khởi
động lại máy giữa chừng...
- Spyware, Adware: Đúng như tên gọi của nó, spyware (phần mềm gián điệp), adware
(phần mềm quảng cáo) có thể ẩn chứa trong một số chương trình mà bạn download,
do ai đó nhúng vào, cũng có thế do chính công ty sản xuất phần mềm đó cài vào.
Spyware tuy không nguy hiếm như Trojan nhưng lại rất khó chịu, nó sẽ lấy các thông
tin của máy bạn như hệ điều hành, tên, số nhà, so IP, rồi gửi về cho tác giả. Chang hạn
như Kazza, một chương trình download rất tiện dụng, nhưng cũng ấn chứa rất nhiều
Spyware.
Ba hình thức lây nhiễm trên có thể xét chung là họ viras phá họai, và có thể tiêu diệt
bằng những phần mềm chống virus thông dụng như Norton Antivirus (AV), BKAV,
McAfee.... hoặc dùng một số phần mềm chống spyware như Adware 6.0, Spot Search
& Destroy... (phần mem này không có chức năng diệt virus)
Tuy nhiên, các chưong trình AV của bạn phải được cập nhật virus mới, phiên bản mới
thường xuyên. Còn nếu máy không có chương trình AV, bạn có thế vào các trang web
sau để quét virus trực tuyến:
PCPitstop Antivirus Online Scan
Trend Micro's free online (Housecall) virus scanner
Panda ActiveScan Online Virus Scan
Symantec's Online Scan
BitDefender Free Online Virus Scan
- Còn đối với spyware, adware,các bạn có thể download các chương trình như Adaware hoặc Spybot

Các bạn nên thường xuyên dùng các phần mềm trên “để tấy” rửa máy tính của mình.
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Nên có một phần mềm thường trú trong máy tính, như AV hay BKAV để nó tự động
phát hiện virus (khả năng này hơi bị hạn chế) khi máy bị nhiễm.
Công việc tiếp theo là bạn cần phải dọn dẹp Registry vì sau một thòi gian dùng
Windows, cài rồi lại gỡ bỏ phần mềm rất dề nẩy sinh ra một so key không cần thiết
trong registry (có thể coi chúng là “rác”). Neu việc làm này xảy ra nhiều lần, nó sẽ
làm phát sinh quá nhiều key ừong registry, khiến máy phải mất nhiều thời gian kiếm
tra, cũng như khiến cho nó chạy không ổn định. Để dọn dẹp bớt các key không cần
thiết, bạn có thể download một số chương trình như: RegScrubXP hoặc Regcleaner
Tuy nhiên, để đề phòng trục trặc có thế xảy ra, bạn nên sao lưu lại (backup) registry
trước khi tiến hành thao tác thay đối hoặc dọn dẹp: từ lệnh Run, gõ regedit, vào
registry, rồi export registry, lưu file này ở chỗ nào đó đế khi có vấn đề với hệ thống
còn mang ra mà dùng.
- Windows Update: Việc làm này cũng rất quan trọng. Nâng cap Windows sẽ bao
gồm các file service pack và các patch lồi chương trình, bảo mật..
Bạn vào: http://windowsupdate.microsoft.com/ , để nó kiểm tra xem máy của bạn
thiếu các file update nào, rồi nếu cảm thấy cần thiết, bạn có thể cài đặt luôn chúng.
- Sửa các lỗi máy tính và tăng tốc xử lý:
Các bạn có thế làm việc này bằng cách vào Start - Programs -Accessories - System
Tools - Scandisk để quét HDD, phát hiện các lồi ố cứng. Ngoài ra, bạn cũng nên
defragment (phân mảnh) ổ đĩa, bởi vì các file chương trình trên HDDcó thế chia thành
nhiều mảnh nhỏ, nằm cách xa nhau, làm giảm tốc độ xử lí chương trình: Vào Start Programs - Accessories - System tools - Defragment để defragment ố cứng. Các bạn
cũng có thế chạy disk cleanup trong System tools đế xoá bớt các file dư thừa như
temporary, recycle...
- Gỡ bỏ cài đặt các chương trình không cần thiết đế làm cho máy bạn nhẹ hơn, giải
thiểu sức nặng công việc cho hệ điều hành.
- Tăng tốc độ lướt web cho internet explorer:
Việc làm này phải thực hiện trong registry, gõ regedit (Win98/Me), Regedt32(Win
NT,2000), vào HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
\CuưentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace, xoá giá trị {D62779904C6A-11CF- 8D87-00AA0060F5BF}, sau đó vào IE, bạn sẽ thấy sự khác biệt so với
lúc đầu.
- Free RAM: Khi chạy máy lâu, Ram sẽ còn ít khoảng trống hơn để thực hiện các
lệnh. Đế Free RAM (giải phóng RAM), bạn có thể sử dụng một số chương trình như
FreeRAM XP Pro
- Tăng tốc độ khởi động:
Đe tăng tốc độ khởi động máy các bạn có thể sử dụng Tweak UI, vào thẻ Boot, bỏ đấu
check: “Display plash when booting" để bỏ logo của Windows khi máy khởi động. Đế
tăng tốc độ startup, vào run, gõ mscontĩg, bật qua thẻ startup, bó những chương trình
dư thừa, sau đó restart. Đế biết thêm về danh sách các chương trình này, các bạn vào
đây: để tìm hiểu.
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- Bảo mật
Bảo mật là một vấn đế hàng đầu cho những người lướt web. Bạn nên cảnh giác với
những thứ mà bạn download trên mạng vì chúng ấn chứa nhiều nguy co tiềm tàng mà
bạn không thể lường hết. Để tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho hệ thống, bạn
cần:
+ Sử dụng AV: Việc này đế tránh khi lỡ mở những file chứa virus ra.
+ Sử dụng Firewall: Việc sử dụng firewall sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho các tin
tặc khi tấn công vào máy bạn, và các chương trình phá họai từ bên trong, như
Trojan....
- Sau đây là một số firewall:
Sygate
Zone Alarm Firewall Free (đây là một chương trình đáng tin tưởng)
Kerio 2.1.5 Firewall
Tiny Personal Firewall
- Luôn luôn cảnh giác:
Bạn luôn cần cảnh giác giác khi nhận mail hoặc chat, nên scan mail có attachment
trước khi mở. Khi chat, bạn nên cẩn thận với những người không quen biết hoặc
những người quen trên mạng. Có thể người đang chat với bạn là một hacker chính
cống và việc hắn lay password của e-mail hoặc xâm nhập vào máy tính của bạn chỉ
là... trò trẻ con. Do đó, khi người đó gửi cho bạn một file nào, chắng hạn như một bức
ảnh hoặc file flash, thì nên cẩn thận vì trong đó có thể là 1 con virus. Đây là một trong
những cách gọi mà người ta thường gọi với cái tên “mỹ miều”: social engineering
(tạm dịch: thủ pháp miệng lưỡi). Người này sẽ dùng lời lẽ đế dụ dồ bạn mở 1 file của
hắn gửi, hoặc hởi han số điện thoại,số nhà, tên tuối bạn vào các mục đích không tốt
đẹp gì, hoặc cũng có thể họ sẽ cố làm thân với bạn, từ tò tìm hiểu bạn, biết các tình
cảm của bạn... Điều này rất thực tế, social engineering được các hacker sử dụng hơn
sự tưởng tựong của chúng ta rất nhiều. Do đó, các bạn cần cấn thận với nhựng người
lạ trên web.
- Cuối cùng, bạn nên thường xuyên update software:
Các soft ware của linh kiện máy tính, hoặc của Microsoft có thế làm máy bạn chạy ốn
định hom, như DirectX chắng hạn. Các bạn có thể vào:
http://www.Microsoft.com/directx đế update.
Còn driver của các hãng khác, bạn có thể vào những trang sau đế update driver,
chipset, Bios:
http://www.driverguide.com/
http://www.softnews.rO/public/cat/13/9/13-9-131.shtml
http://www.aida32.hu/aida32.php
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Giảm sự rủi ro của virus bằng phần mềm diệt virus
Giảm sự rủi ro của v iru s bằng phần mềm diệt virus
Virus là một chương trình có thể tàn phá máy tính của bạn và sử dụng
kễt nõi internet của bạn để tự phát tan chính nó tới các máy tính khác,
thường là máy tính của các đồng nghiệp, bạn bè và người thân của
bạn. Bạn có thê’ ngăn chặn nhiều virus bẵng cách chi mở các phần
đính kèm theo thư điện tử mà bạn biẽt nguôn gốc của thư này và nội
dung của phần đính kèm. Rất không may, đôi khi chi làm như vậy là
không đủ. Đọc tiếp để tìm hiểu cách thức có thể giúp bạn ngăn chặn
virus lây nhiễm máy tính của bạn.

Thông tin liên quan

Giới thiệu về Virus, sâu
và Con Ngựa Thành
Trojan (Tiếng Anh)

B ư ớc 1: Kiểm tra xem m áy tín h của bạn đã có
phần m ềm d iệ t v iru s chưa
Hâu hểt các máy tính hiện nay đêu có phân mềm diệt virus được cài
kèm theo. Theo các bước này để xác định xem bạn đã có phân mềm
cần thiết để ngăn chặn virus chưa.
1.Nhãn vào s ta rt và sau đó nhấn vào Programs.
2.Tìm kiếm với từ "antivirus". Bạn cũng có thể thây tên cúa một sõ hãng nổi tiếng như McAfee, Norton,
Trend Micro, hoặc Symantec.

B ư ớc 2: G iữ ch o ch ư ở n g trìn h d iệ t v iru s của bạn
đ ư ợ c cậ p n h ật
Bạn không mong đợi rằng việc bạn mắc bệnh cúm cách đây ba
nam sẽ làm cho bạn miễn dịch đoi với loại bệnh cúm của nam nay
có phải không? Tương tự, phần mềm diệt virus sẽ chỉ giúp bảo vệ
bạn khỏi bị nhiễm virus neu bạn cập nhạt nó thường xũyền. Các
chương trình diệt virus làm việc bằng cách so sánh máy của bạn
với các virus đã biẽt. Khi bạn cập nhật phần mêm diệt virus của
bạn, bạn tải xuống thông tin về tất cà các virus mới nhất. Tùy
thuộc vào phần mêm của bạn, thông tin này thường được gọi là
"virus definitions" (định nghĩa virus). Do những người lập trình tạo
ra virus luôn nghĩ ra các cach mới đê’ gây nhiễm máy tính của
bạn, chúng tôi khuyên bạn tải xuống tất cà các định nghĩa virus
hàng tháng hoặc thậm chí hàng tuần.
Đây là hai cách đê’ xem lần gần đây nhất bạn cập nhật chương
trình diệt virus của bạn là khi nào:
1. Nhấn vào biếu tượng phần mêm diệt virus trên đĩa hệ
thõng góc dưới cùng phía bên phải màn hình của bạn,
cạnh đồng hồ. Bạn sẽ nhìn thấy ngày mà bạn cập nhật
phần mềm của bạn gần đây nhât.

T ự Động Dò Tìm V irus

Tất cà các phằn mềm diệt virus tốt đều
có chế độ tự động dò tìm, cổ nghĩa là
phần mềm này luôn chạy vá sẽ tự
động quét các tệp mà bạn tài chúng
xuống, mờ, sao chép, hoặc chạy
chúng.
Khi bạn định cấu hình cho phần mềm
cùa bạn lúc ban dâu, bạn có thể có cơ
hội tắt cài đặt này, để trong tương lai
bạn sẽ phái nhớ quét viras một cách
thù cóng mồi khi bạn mờ một tệp mới.
Chúng tôi khuyên bạn không nên tắt
chế độ này.
Bạn sè an toàn hon rất nhiều nếu đặt
phần mềm diệt virus của bạn ớ chế độ
tự động dò tìm viras.

2. Mở phần mêm diệt virus của bạn bằng cách nhãn vào
Start, nhãn tiếp vào Program s và sau đó nhấn vào
phần mềm diệt virus. Tìm thông tin về tình trạng cập
nhật.
Nếu bạn cập nhật phần mêm của bạn cách đây đã hơn một tháng, hãy cập nhật ngay đê’ giúp đảm
bảo an toàn cho bạn. Bạn có thế tải xuõrg các định nghĩa virus mới nhất (cập nhật phần mềm diệt
virus) bằng cách đơn gian là ghé thăm trang web của công ty sản xuất phần mềm của bạn.
Xin nhớ rằng, bạn phải có đăng ký diệt virus còn hiệu lực đê’ tải xuống cập nhật cho phần mềm của
bạn. Nếu đăng ký của bạn đã hết hạn, đảm bảo rằng bạn gia hạn lại đăng ký, hoặc nẽu bạn muốn,
tận dụng cơ họi này để thử một chương trình diệt virus khac.
L.

Thủ thuật: Nhiều công ty diệt virus cung cấp dịch vụ tải xuống tự động, dịch vụ này sẽ tự
động cập nhật phần mềm diệt virus của bạn khi bạn vao internet. Kiểm tra trang web của nhà sản
xuất phần mêm diệt virus của bạn đế biẽt thêm thông tin.

56

Ebook Team
www.updatesofts.com
B ư ớc 3: Chọn phần m ềm d iệ t v iru s th íc h hợp
v ớ i bạn
Nếu bạn không có phần mềm diệt virus trong hệ thõng của bạn,
hoặc nếu bạn muốn cài đặt một chương trình khác, đây là hai yếu
tõ chính đế xem xét trước khi bạn quyết định chọn:
•

T ự động cập nhật. Việc tải xuõng các cập nhật mới nhất
là vô cùng quan trọng. Nhiều công ty cung cấp lựa chọn
tự động cho các sản phẩm của họ.

•

Danh tiếng của nhà sản xuất. Nếu bạn chịu khó tìm
kiẽm trên Internet chắc chắn bạn sẽ tìm thấy phần mêm
diệt virus mà bạn không phải trả một đồng nào. Đúng là
có những đại lý diệt virus cho phép bạn tải xuống một
phiên bản dùng thử của phần mêm diệt virus của họ đế
xem bạn có thích nó không trước khi mua.

Thủ thuật: Hai chương trình diệt virus không tốt hơn
một. Nếu bạn đã có phần mềm diệt virus nhưng bạn muõn thử
một phân mêm khác, luôn luôn gỡ bỏ cài đặt chương trình cũ
trước khi cài đặt chương trình mới. Chạy nhiêu chương trình diệt
virus cùng một lúc có thế gây ra các xúng đột nghiêm trọng.

d iệt virus

Computer Associates
F-secure
McAfee Security
Symantec
Trend Micro

Các b ư ớ c tiế p th e o đ ể tă n g cư ờng bảo m ật m áy tín h của bạn
Giữ phần mềm diệt virus của bạn luôn được cập nhật chỉ là bước đầu tiên tiễn tới làm việc trực
tuyen an toàn hơn. Bạn có thể tiếp tục tăng cứờng bảo mật máy tính của bạn bằng cách giữ cho
phần mềm của bạn luôn được cập nhật và sử dụng một bức tường lửa.

57

Ebook Team
www.updatesofts.com

Hướng dẫn sử dụng E-mail an toàn
Trong thời gian gần đây virus hoành hành và tấn công vào các Email đã trở thành vấn
đề nhức nhối đối với người sử dụng và các doanh nghiệp gây các tổn thất nặng nề
không tính hết. Đe đảm bảo an toàn cho Email nếu chịu khó và luôn có ý thức tuân
thủ 10 điều này, bạn có thế bảo vệ được máy tính của mình trong khi sử dụng dịch vụ
e-mail
1. Không mở bất kỳ tập tin đính kèm được gửi từ một địa chỉ e-mail mà bạn không
biết rõ hoặc không tin tưởng.
2. Không mở bất kỳ e-mail nào mà bạn cảm thấy nghi ngờ, thậm chí cả khi e-mail này
được gửi từ bạn bè hoặc khách hàng của bạn. Hầu hết virus được lan truyền qua
đường e-mail và chúng sử dụng các địa chỉ trong số địa chỉ (Address Book) trong máy
nạn nhân để tự phát tán mình. Do vậy, nếu bạn không chắc chắn về một e-mail nào thì
hãy tìm cách xác nhận lại từ phía người gửi.
3. Không mở những tập tin đính kèm theo các e-mail có tiêu đề hấp dẫn. Ví dụ như:
"Look, my beautiful girl friend", "Congratulation", "SOS"... Neu bạn muốn mở các
tập tin đính kèm này, hãy lưu chúng vào đĩa cứng và dùng một chương trình diệt virus
mới nhất để kiểm tra.
4. Không mở tập tin đính kèm theo các e-mail có tên tập tin liên quan đến sex như
"PORNO.EXE" "PAMELA_NUDE.VBS", "Britney Spears.ser"..* Đây là các thủ đoạn
đánh lừa người dùng của những kẻ viết virus.
5. Xóa các e-mail không rõ hoặc không mong muốn. Đừng forward (chuyển tiếp)
chúng cho bất kỳ ai hoặc reply (hồi âm) lại cho người gửi. Những e-mail này thường
là thư rác (spam).
6. Không sao chép vào đĩa cứng bất kỳ tập tin nào mà bạn không biết rõ hoặc không
tin tưởng về nguồn gốc xuất phát cùa nó.
7. Hãy cấn thận khi tải các tập tin từ Internet về đĩa cứng của máy tính. Dùng một
chương trình diệt virus được cập nhật thường xuyên để kiểm tra những tập tin này.
Neu bạn nghi ngờ về một tập tin chương trình hoặc một e-mail thì đừng bao giờ mở
nó ra hoặc tải về máy tính của mình. Cách tốt nhất trong trường hợp này là xóa chúng
hoặc không tải về máy tính của bạn.
8. Dùng một chương trình diệt virus tin cậy và được cập nhật thường xuyên như
Norton Anti Virus, McAffee, Trend Micro, BKAV, D32... Sử dụng những chương
trình diệt virus có thế chạy thường trú trong bộ nhớ đế chúng thường xuyên giám sát
các hoạt động fren máy tính của bạn, và nhớ mở (enalbe) chức năng quét e-mail của
chúng.
9. Neu máy tính bạn có cài chương trình diệt virus, hãy cập nhật thường xuyên. Trung
bình mỗi tháng có tới 500 virus mới được phát hiện. Do vậy, một chương trình diệt
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virus được cập nhật sẽ được trang bị đủ thông tin về các loại virus mới và cách diệt
chúng.
10. Thực hiện việc sao lưu dữ liệu quan trọng thường xuyên. Neu chẳng may dữ liệu
bị virus xóa thì bạn vẫn có thể phục hồi chúng. Nên cất giữ các bản sao lưu tại một vị
trí riêng biệt hoặc lưu trên máy tính khác.

KEEPASS 0.93B (KP): “Két sắt” an toàn cho mọi mật khẩu
Bạn là một ngưòi dùng máy tính đang phái
cố gắng ghi nhớ rất nhiều loại mật khấu
khác nhau, từ mật khẩu đăng nhập tài
khoản ngưòi dùng trong Windows, tài khoán
thư điện tử, tài khoản FTP cho đến các loại
hình dịch vụ trên Internet như thanh toán
hay mua săm trực tuyên?

T»ỹ
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Khố nồi, vì mục đích an toàn, bạn đã sử dụng
OIAODIỰ>TƯO.SGTÁCTKO\G«■/
các mật khấu khác nhau cho từng loại tài khoản như thế. Đề rồi, điều tồi tệ nhất có thể
sè xảy đến nếu như bạn đã không tài nào nhớ ra chúng. Với KP, chắc chắn bạn sẽ cảm
thấy yên tâm hơn trong việc lưu trừ, quản lý và khai thác những loại “khấu quyết” vô
giá này...
KP là một trình quản lý mật khấu thuộc chủng loại phần mềm nguồn mớ, cho phép
bạn lưu trữ mật khấu theo cách an toàn nhất. Nguyên lý hoạt động của nó được mô
phỏng như thể một két sắt khổng lồ và chắc chắn để bạn có thể đặt vào đấy tất cả mọi
mật khấu mà mình đang sử dụng. Mồi lần muốn xem lại chúng, bạn chỉ cần sử dụng
một mật khẩu (chìa khóa cái) duy nhất để mở két sắt này. Tất cả những dừ liệu trong
KP đều được mã hóa bằng những thuật toán hiện đại nhất nhằm tránh bị tin tặc “đánh
hơi” và đánh cắp.
Với dung lượng nhỏ gọn và rất lý tưởng cho việc download (chỉ 550 KB), tương thích
trên các hệ điều hành Windows như 9x/Me/NT/2000/XP, phiên bản hoàn toàn miễn
phí của KP được cung cấp tại địa chỉ:
h t t p : / / w w w . o p e n w a r e s . o r g / d o w n lo a d s / K P s e t u p . e x e , Sau đây là phần gợi ý cách
khai thác những tính năng trọng yếu trong KP.
Ngay sau khi được kích hoạt, giao diện tương tác của chương trình sẽ xuất hiện. Bạn
hãy truy xuất đến trình đon File, chọn New Database đế tạo mới một tập tin cơ sở dữ
liệu được dùng đế lưu trữ tất cả các mật khấu của bạn trong tương lai. Hộp thoại
Create a new password database - Enter master key sẽ xuất hiện đề bạn có thế khởi
tạo chiếc “chìa khóa chính” (master key) cho tập tin cơ sở dữ liệu sắp được xây dựng
này. Hãy nhập vào mật khẩu mong muốn ở ô Enter Password hoặc sử dụng đĩa có lưu
trữ sằn mật khấu trong vùng Select the password disk drive where the key will be
stored rồi nhấn nút OK đế tiếp tục.
Bạn cần đặc biệt lưu ý rằng mật khâu của tập tin cơ sờ dữ liệu này cần phải cực mạnh
nhằm tránh sự bẻ khóa của tin tặc. Hãy nhấn nút Generate Random Password đế khai
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thác tính năng tự động tạo sinh các mật khâu cực mạnh cho KP. Hộp thoại Password
Generator sẽ xuất hiện. Hãy đánh dấu kiểm trước các tùy chọn về thiết lập mật khẩu
trong vùng Password Generation Options, xác định độ dài cho mật khấu ở ô Number
o f characters rồi nhấn nút Generate để tiếp tục. Hộp thoại Get Random sẽ xuất hiện.
Hãy nhấn nút Use Mouse As Random Source rồi di chuyển ngẫu nhiên con trỏ chuột
máy tính trong vùng có nền màu xám cho đến khi đồng hồ ở
bên dưới mục Move the mouse ỉn the field above until this
is fu ll được làm đầy. Ke tiếp, bạn hãy nhập vào tùy thích
một loạt các ký tự bất kỳ ngay trong vùng Random
keyboard input rồi nhấn nút OK đế hoàn tất.
Bạn sẽ được đưa trở về hộp thoại Password Generator. Hãy
nhìn vào ô Your new password để biết được mật khẩu mới
của mình. Nhấn nút Accept đế chấp nhận mật khấu này hoặc
nút Cancel để hủy bỏ và trở về hộp thoại Create a new
password database - Enter master key đế thiết lập lại mật
I i ï il
f . X '« I
khâu theo ỷ muôn của bạn.

norĩ tuẠ!UÚI/MIKASon:nứt
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Ke tiếp, hộp thoại Create a new password database - Repeat master key sẽ xuất hiện.
Bạn hãy nhập vào mật khẩu vừa được khởi tạo trước đó rồi nhấn nút OK để tiếp tục.
Bạn sẽ được đưa trở về cửa số trình đơn chính trong KP.
Ngay lập tức, nhóm mặc định (default group) mang tên General sẽ được khởi tạo
dưới dạng một “két sắt” an toàn để bạn có thể “đặt” vào đấy tất cả những mật khẩu
thuộc 5 tiểu nhóm (subgroup) bao gồm Windows (các mật khấu mà bạn đã dùng ở các
ứng dụng có liên quan đến hệ điều hành), Network (các mật khẩu mà bạn đã dùng ở
các ứng dụng có liên quan đén quàn trị mạng), Internet (các mật khẩu mà bạn đã dùng
ở các ứng dụng có liên quan đến Internet), email (các mật khấu mà bạn đã dùng ở các
ứng dụng có liên quan đến tài khoản thư điện tử) và Homebanking (các mật khấu mà
bạn đã dùng ở các ứng dụng có liên quan đến tín dụng - ngân hàng). Hãy nhấp chuột
vào nút có hình dấu + trước tên nhóm General nằm ở góc trên bên trái cửa sổ hiện
hành để mở rộng và xem qua 5 tiểu nhóm như đã nói ở trên.
Đế lưu trữ một hay nhiều mật khấu vào một tiểu nhóm bất kỳ trong số này, bạn cần
phải tạo mới một bản ghi (entry) cho nó bằng cách nhấp chuột vào tên nhóm hoặc tiểu
nhóm mong muốn, truy xuất đến trình đơn Edit rồi chọn mục Add E ntry... Hộp thoại
Add Entry sẽ xuất hiện. Bạn hãy thực hiện việc khai báo một cách chính xác và họp lý
các thông tin được yêu cầu như tên nhóm hoặc tiểu nhóm cho bản ghi này ở ô Group,
biểu tượng đại diện cho bản ghi ở mục Icon (nút Pick One), tiêu đề cho bản ghi
(Title), tên người dùng máy tính (UserName), địa chỉ trang Web có liên quan (URL),
mật khẩu cần được lưu trữ (Password), nhập lại mật khẩu (Repeat Password), những
ghi chú khác cho bản ghi (Notes), ngày giờ mật khẩu sẽ hết hạn sử dụng (Expires)
(nếu có) và các tệp tin mà bạn muốn đính kèm với bản ghi này (Attachment). Cuối
cùng nhấn nút OK để lưu lại kết quá.
Đế thực hiện một số hiệu chỉnh cho các bản ghi đã được tạo lập, bạn hãy nhấp chuột
phải vào một bản ghi và thực hiện các thao tác có liên quan như sau:
a. Copy Password To Clipboard: Sao chép mật khấu được lưu trữ trong bản ghi hiện
hành vào clipboard.
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b. Copy UserName To Clipboard: Sao chép tên người dùng được lưu trừ trong bản
ghi hiện hành vào clipboard.
c. Open URL: Mở trang Web có địa chỉ URL được lưu trừ trong bản ghi hiện hành.
d. Save Attached File To: Lưu các tập tin được đính kèm với bản ghi hiện hành vào
một địa điếm khác trên máy tính.
e. Add Entry. Tạo mới một bản ghi cho mật khẩu.
f. Edit/View Entry. Hiệu chỉnh/Xem lại nội dung của bản ghi hiện hành.
g. Duplicate Entry: “Nhân bản” entry hiện hành.
_ 1 f u a ik A
h. Delete Entry: Xóa bản ghi hiện hành.
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ITS
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ì
ĩ
•'
*
bản ghi do bạn xác định.
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nhóm hiện hành.
1. Rearrange-, sắp xếp lại các bản ghi hiện hành theo một
trật tự xác định.
Ncu cảm thấy rằng nhóm mặc định General là quá ít đối với nhu cầu lưu trữ rất nhiều
mật khấu thuộc mọi chủng loại khác nhau, thì bạn hãy tạo thêm các nhóm mới bằng
cách truy xuất đến trình đơn Edit rồi chọn mục Add Password G roup... Hộp thoại
Add Group sẽ xuất hiện. Bạn hãy nhập vào tên nhóm ở ô Group Name, lựa chọn một
biếu tượng cho nhóm ở mục Icon (nút Pick One) rồi nhấn nút OK để tiếp tục hoặc nút
Cancel để hủy bỏ.
Để thực hiện một số hiệu chỉnh cho các nhóm vừa được tạo lập, bạn hãy nhấp chuột
phải vào một nhóm bất kỳ và thực hiện các thao tác có liên quan như sau:
a. Add Password Group: Tạo mới một nhóm lưu trữ mật khấu.
b. A dd Password Subgroup: Tạo mói một tiểu nhóm lưu trữ mật khấu.
c. Modify Password Group: Hiệu chinh nhóm lưu trữ mật khấu hiện hành.
d. Delete Password Group: Xóa bỏ nhóm lưu trừ mật khấu hiện hành.
e. Rearrange: sắp xếp lại các nhóm hiện hành theo một trật tự xác định.
f. Print Group: In ra giấy toàn bộ nội dung của nhóm lưu trữ mật khẩu hiện hành.
g. Export Group To H T M L : Xuất toàn bộ nội dung của nhóm lưu trữ mật khấu hiện
hành dưới dạng một tập tin HTML.
h. Export Group To XML: Xuất toàn bộ nội dung của nhóm lưu trữ mật khẩu hiện
hành dưới dạng một tập tin XML.
i. Export Group To CSV: Xuất toàn bộ nội dung của nhóm lưu trữ mật khẩu hiện
hành dưới dạng một tập tin CSV.
Ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập một số tùy biến khác trong KP bằng cách
truy xuất đến trình đơn Edit rồi chọn mục Options. Hộp thoại Settings sẽ xuất hiện và
cho phép bạn thực hiện các thay đối như sau.
a. Thẻ Security (Lock workspace when minimizing the main windows): Hãy gỡ bỏ
dấu kiểm trước mục này nếu như bạn không muốn không gian làm việc của KP bị
khóa lại mồi khi bạn nhấn nút thu nhỏ cửa sổ giao diện tương tác.
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b. Thẻ Interface (GUI): Nút Select Font: Định dạng font chữ được dùng để hiển thị
danh sách các nhóm, tiểu nhóm và bản ghi trong KP.
c. Thẻ Interface (GUI): Mục Every second row has a different background color: Xác
định màu nền được dùng đế hiển thị vạch phân cách cho từng cặp nhóm, tiểu nhóm và
bản ghi trong KP.
d. Thẻ Memory: Mục Clipboard auto-clear time (seconds): Xác định khoảng thời gian
được tính bằng giây đề KP tự động xóa toàn bộ nội dung đang được lưu tạm trong
Clipboard.
Ớ lần sử dụng KP kế tiếp, bạn hãy truy xuất đến trình đơn File rồi chọn mục Open
Database... Hộp thoại Open sẽ xuất hiện. Bạn hãy xác định đường dẫn đến tập tin cơ
sở dừ liệu .kdb đã được tạo lập từ trước đó, nhấn nút Open rồi nhập vào chiếc “chìa
khóa chính” (master key) tương ứng để bắt đầu tra cứu lại mọi mật khấu đã được cất
giữ an toàn trong “két sắt” KP này.
Trên đây chỉ là phần giới thiệu sơ lược những tính năng trọng yếu trong KP. vẫn còn
rất nhiều điều kỳ thú đang chờ các bạn khám phá đấy. Chúc các bạn thành công.

Kiến thức bảo vệ máy tính an toàn và hiệu quả
Để bảo vệ máy vi tính ngoài việc cài đặt các
chưong trình chống virus và tưòng lửa (firewall),
bạn còn có thể thực hiện nhiều biện pháp khác
nửa. Các bước sau đây có thế sẽ giúp bạn nâng
cao phần nào độ tin cậv của máy vi tính
1. Hạn chế chia sẻ file (file sharing): Chia sẻ file
cho phép các máy tính trong mạng chuyển tải tài
liệu cho nhau nhanh chóng nhưng cũng làm cho máy
vi tính của bạn dễ bị đột nhập qua mạng. Do đó bạn hãy luôn ghi nhớ chỉ chia sẻ file
khi bạn muốn cho ai đó quyền truy cập nhưng phải loại bỏ thuộc tính này ngay sau đó,
nên sử dụng mật khấu để hạn chế tối đa việc truy cập đến các file.
Giải quyết: Bở thuộc tính file sharing bằng cách vào Control Panel->Network>Configuration->hile and Print Sharing. Bó tất cá các định tính trong đây sau đó nhấn
OK.
2. Chú ý đến các trình duyệt web: Virus máy tính có thể lợi dụng khả năng chạy
script của trình duyệt web trên máy tính của bạn để xâm nhập và phá hoại.
Giải quyết: Nâng cao tính bảo mật của Internet Explorer và Nescape Navigator. Trong
Internet Explorer, bạn vào Tools->Internet Options, chọn thẻ Security, chọn Internet
zone rồi nhấn nút Default Level. Sau đó dùng chuột dịch chuyến thanh trượt từ Low
đến Medium hoặc High. Neu chọn Low bạn không chấp nhận bảo vệ máy tính với các
tấn công từ các trang web trên Internet. Ncu chọn Medium thì trình duyệt sẽ loại bỏ
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nhiều script nhưng cho phép hoạt động cookies, còn khi chọn High thì trình duyệt sẽ
loại bỏ tất cả các script và cookies. Nếu muốn tự mình thiết lập các chức năng liên
quan đến bảo mật cho trình duyệt, bạn nhấn nút Custom Level và chọn những tùy
chọn nào mà mình cho là an toàn. Với Nescape bạn chọn Edit->Preferences sau đó
chọn Advanced trong cửa số Category, bây giờ bạn hãy chọn các tùy chọn trong đây
đế có mức bảo mật cao.
3. Cấu hình Outlook và Outlook Express: Outlook cho phép bạn loại bỏ những
macro trong tập tin gửi kèm e-mail đến từ nguồn không tin cậy. Nó chấp nhận các
thuộc tính bảo mật bạn đã chỉnh sửa trong trình duyệt Internet Explorer. Bạn có thế
thay đổi cấp độ bảo mật của e-mail theo nhu càu sử dụng của mình.
Giải quyết: Cài đặt để Outlook chỉ cho qua các macro tin cậy, bằng cách menu vào
Tools>Macro>Security, trong thẻ Security Level, các bạn nhấn chọn High. Sau đó
vào Tools>Options>Security để kiếm tra xem Oulook có sử dụng các thuộc tính bảo
mật của Internet Explorer không. Nếu chưa bạn hãy chọn Restricted sites trong mục
Secure Content rồi nhấn nút Zone Settings và chọn mức độ bảo mật mà mình muốn sử
dụng.
4. Hiện phần mở rộng của file: Nhiều virus thường mang hai phần mở rộng cùng lúc
đế che giấu đi phần mở rộng đích thực của chúng như *.vsb (Visual Basic Script)..., vì
phần mở rộng đích thực này nhiều khi cũng gợi sự nghi ngờ cho người sử dụng, vì thế
virus thường “núp bóng” dưới những phần mở rộng hiền lành như .gif, .jpg, .bmp...
Tuy nhiên Windows mặc định không hiện phần mở rộng tên file, điều này làm cho
bạn không thấy các nguy hiếm từ những file mang virus.
Giãi quyết: Thể hiện đầy đủ phần mở rộng của file bằng cách vào Windows Explorer,
tiếp đó vào menu Tools >Folder Options. Chọn thẻ View và bỏ chọn Hide extensions
for known file types (đối với Windows XP, cũng tương tự đối với các phiên bản
Windows khác). Neu như bạn thấy một file nào đó có hai phần mở rộng, điều đó
thường có thể chắng tốt lành gì cho bạn. Nên thận trọng với các file có đuôi .bat,
.com, .ex. Ink, .pif.
5. “Vá” các lỗ hổng: Trong hệ điều hành, trình duyệt web, chương trình quét virus và
các ứng dụng khác của PC có thế có lỗ hổng bảo mật nào đó.
Giải quyết: Luôn cập nhật các thông tin mới và cài đặt bản sửa lỗi lồ hổng mới nhất
trên trang chủ (homepage) của các hãng, các công ty phần mềm.
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Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản - hiệu quả
Chuyên mục này sẽ giói thiệu vói bạn đọc một số
mẹo và thủ thuật giúp bạn sử dụng máy tính và
mạng một cách hiệu quả nhất.
Lun lại những gì đã nhập trong Internet Explorer
Khi đăng ký thành viên của một trang web hay đăng
ký đế sở hữu một hộp thư miễn phí trên mạng, bạn
thường tốn không ít thời gian. Bực mình nhất là khi
bạn đã điền vào biểu mẫu dài lê thê trên trang Web
rồi gửi đi, nhưng rốt cuộc lại nhận được thông báo
cho biết còn một mục nào đó chưa được khai báo. Thế là bạn nhấn nút Back để trở lại
nhập thêm thì mọi thông tin đã nhận đều biến mất. Làm lại từ đầu ư? Quả là mất rất
nhiều thời gian!
Nhưng thật ra, bạn vần có cách để xử lý tình huống này. Bạn hãy sửa các thiết lập
trong cache của trình duyệt để lưu lại thông tin đã nhập. Bạn hãy mở IE , vào menu
Tools -> Internet Options, chọn thẻ General, chọn Settings rồi đánh dấu Every time
you start Internet Explorer trong mục Check for newer version of stored pages. Làm
như vậy, chí khi nào khởi động lại IE mới tiến hành kiểm tra phiên bản mới hơn của
các trang đã lưu trữ. Nghĩa là thông tin cũ bạn khai báo trên trang Web trong trường
hợp này vẫn được bảo toàn.
Xoá bồ những Email mà mình lõ’gửi
Có bao giờ bạn lỡ gửi một email, nhất là khi nội dung email lại là tuyệt mật, tới người
bạn không định gửi không? Vậy nếu điều đó xảy ra thì làm sao thu hồi ngay những
emaid đó khi bạn biết chắc chắn người nhận chưa mở thư? Neu sử dụng Outlook
Express thì cách làm như sau:
Vào hộp thư của mình và vào mục Folder -> Sent Items. Nhấp đúp chuột vào lá thư
mà mình đã gửi nhầm địa chỉ. Trong menu của cửa số email bạn chọn Tool rồi chọn
Recall và chọn tiếp This message. Có 2 lựa chọn cho bạn:
- 1. Neu muốn thay email mà mình đã gửi bằng một nội dung khác thì chọn Delete
unread coopies and replace with a new message, nhấn OK và đánh nội dung mới vào.
- 2. Nếu muốn xoá hẳn bức thư mà mình đã gửi thì chọn Delete unread coopies of this
m essage.
Tùy biến hoá Internet Explorer
Đang lướt Web với trình duyệt Internet Explorer, nhiều lúc bạn lại muốn mở nhanh
các ứng dụng khác như Word, Excel, Outlook Express. Sử dụng AddaButton
(.h t t p : / / w w w . h a r m o n y h o l l o w . n e t ), bạn có thể thêm tới 12 nút tùy biến vào thanh
công cụ của IE để có thể truy nhập nhanh tới các ứng đụng, các tệp tài liệu, các
Website bạn thường sử dụng.
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Sử dụng công cụ Deskbar của Google
Một trong những công cụ khá hay của
Google là Google Deskbar
(h t t p : / / t o o l b a r , g o o g l e , c o m / d e s k b a r ) . T i ệ n

ích có dung lượng nhỏ này cho phép bạn có
thể thực hiện việc tìm kiểm ngay trên thanh
công cụ của Windows. Ket quả tìm kiếm
được hiển thị trong một cửa sổ pop-up thu
nhỏ của trình duyệt. Theo mặc định, Deskbar
sẽ thực hiện việc tìm kiếm chuẩn (standard search). Tuy nhiên, các shortcut đi kèm
cho phép bạn có thế tìm kiếm ảnh, tìm kiếm tin tức và nhiều tính năng khác.
Phần mềm miễn phí trên mạng

Serif từ lâu đã là một cái tên đáng kính trong thế giới phần mềm, cung cấp đủ thứ từ
trình soạn thảo HTML cho tới các gói chương trình xử lý hình ảnh. Truy nhập vào
Website h t t p : / / w w w . f r e e s e r i f s o f t w a r e . c o m , bạn có thể tải về rất nhiều chương
trình miễn phí. Phần lớn những chương trình này cách đây chưa lâu đều là các chương
trình thu phí và chỉ cung cấp miễn phí ở mức độ hạn chế dưới dạng các bản demo.
Các chương trình đánh kể nhất gồm có PagePlus 5, Webplus 6, DrawPlus 4, 3Dplus 2,
PhotoPlus 5.5.
Download đồng thòi
Khi tải về một chương trình hay một tài liệu trên mạng, bạn vẫn có thể lướt Web như
bình thường. Neu cần thiết, mở một cửa sổ mới bàng cách chọn File, New. Hơn nữa,
phần lớn các trình duyệt cho bạn thực hiện nhiều phiên download đồng thời. Điều này
đặc biệt tiện lợi khi bạn càn tải về nhiều phần mềm từ một địa chỉ cung cấp phần mềm
miễn phí trên mạng.
Trao đổi qua mạng cục bộ
WinNT có trang bị một chương trình chat cho phép bạn trao đối thông điệp rất tiện lợi
với các đồng nghiệp của mình. Bạn có thể sử dụng nó bằng cách chọn Start, Program,
Accessories và kích chuột vào Chat. Trong Win2000, việc trao đối có thế tiến hành
nhờ chương trình NetMeeting mạnh hơn nhiều bằng cách chọn Start, Programs,
Accessories, Communications và kích chuột vào NetMeeting.
Chương trình nén và giải nén dữ liệu có nhiều tính năng
Phần lớn các tệp bạn tải về tò Internet được cung cấp dưới dạng các tệp nén ZIP và
bạn sẽ cần một chương trình đế giải nén các tệp này trước khi sử dụng. ZipGenius
(,h t t p : / / w w w . z i p g e n i u s . i t ) là một chương trình như vậy, hỗ trợ các định dạnh nén
như ZIP, RAR, ARJ, CAB, 7z, ACE và nhiều định dạng khác. Đặc biệt hơn, chương
trình còn tích họp tiện ích ghi đĩa CD và công cụ FTP Client.
Định dạng đề phân biệt các ô công thức với các ô khác trong Excel
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Trong trường họp bạn muốn phân biệt các ô công thức với các ô dữ liệu cơ sở trong
Excel, bạn có thể áp dụng một định dạng đặc biệt nào đó cho các ô công thức (màu,
kích thước font chữ).

Muốn vậy, trước hết bạn chọn vùng dữ liệu có chứa
y
E fe
E.I*
s » .
[TMrt
F *« «
Loob
V
các ô công thức cần định dạng đặc biệt. Tiếp đó
D ãí ã tđ ti ¿ a ỹ X ¿ ft *<?
chọn mục Go To từ trình đơn Edit và kích chuột
Anti
«10 • B / u m 9
vào nút Special. Trong hộp thoại Go To Special,
(fá r * 0J ïa t i ¿ i
6a 2)
chọn hộp Formulas và kích OK. Tất cả các ô chứa
C4
*
* ■SUM(B5B7)
A
e
c ■ 1 [
công thức sẽ được làm nổi bật, không phụ thuộc
1 Numbers Mote Numbers Fcumula»
23
290
2
12
vào việc chúng có nằm kề nhau hay không. Kích
3
34
73
25
chuột vào bất kỳ ô nào trong số đó, chọn Format
55
251
t® |
jp
77
66
36
Cell và chọn định dạng bạn muốn áp dụng cho toà: 56
234
99
46
7
13
77
5
bộ các ô công thức.
Sử dụng Google đế tìm định nghĩa một từ
Đế tìm kiếm nhanh chóng trên Web định nghĩa của một thuật ngữ, hãy đánh define:,
tiếp theo là một ký tự trổng và thuật ngữ cần định nghĩa vào công cụ tìm kiếm
Google. Ví dụ, nếu đánh define: market và nhấn ENTER, Google sẽ trả về một danh
sách các định nghĩa của từ market mà nó thu thập được từ khắp nơi trên Web.
Kết nối máy tính vào mạng dễ dàng với Network Setup Wizard
Network Setup Wizard của WÎnXP sẽ tự động hoá tiến trình thiết lập cấu hình máy
tính đế nối mạng. Nó có thể thực hiện tự động việc chia sẻ kết nối Internet, gán địa chỉ
IP, thiết lập các thư mục chia sẻ và máy in dùng chung. Để khởi động Wizard, chọn
Start, All Program, Accessories, Communications và Network Setup Wizard. Sau đó
chỉ việc thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Sao chép ánh từ trang Web
Neu sừ dụng Internet Explorer, bạn có thể sao chép hình ảnh từ một trang Web và dán
nó vào một ứng đụng khác. Muốn vậy, kích phải chuột vào hình ảnh và chọn Copy.
Chuyến sang ứng dụng khác và chọn Edit, sau đó Paste (hay đơn giản chỉ việc nhấn
Ctrl+V). Neu sử dụng Netscape hay các trình duyệt khác, có thể bạn sẽ phải lưu hình
ảnh vào đĩa cứng rồi chèn vào tài liệu trong ứng dụng.
In các trang Web vói địa chi’
Khi cần in trang Web ra giấy, nếu bạn không in địa chỉ của trang Web thì sau này rất
khó có thể tìm lại tài liệu trên mạng. Vì vậy, khi in trang Web, cần in cả địa chi của
nó. Trong Netscape Navigator chọn File, Page Setup, đánh dấu hộp kiếm Document
location [URL] và kích OK. Trong các trình duyệt khác, chọn File và tùy chọn tương
ứng trong Page Setup.
Sử dụng Yahoo Messenger ngay mà không cần cài đặt
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Bạn vẫn hay dùng Yahoo Messenger để liên lạc với bạn bè, người thân nhưng máy
tính phải cài chương trình Yahoo Messenger. Để giúp bạn liên lạc trong trường hợp
máy tính của bạn không cài chương trình này, Yahoo vừa cho ra đời phiên bản chat
trực tuyến Web Messenger. Đe sử dụng Web Messenger, bạn truy nhập vào địa chỉ:
http://m essenger.yahoo.com rồi bấm vào dòng Launch Yahoo! Web Messenger
Beta (nằm ở cuối trang web này), nhập user và password như khi đăng nhập để lấy
mail. Một cửa sổ hiện ra vói 2 lựa chọn cách đăng nhập (ấn hay không ân khi login),
bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn đó và bấm nút Sign In; cửa so chat Messenger hiện ra.
Mặc dù công cụ này không đầy đủ các chức năng như đối với phiên bản cài đặt trên
máy, nhưng cách dùng vẫn không có gì thay đổi.
Một số chú’c năng hỗ trợ thiết kế web của Photoshop
Thông thường, khi nhắc đến Phostoshop, người dùng thường nghĩ đến công việc tạo
và xử lý ảnh kỹ thuật số. Nhưng trong những phiên bản mói sau này của Photoshop
(từ version 6.1 về sau), nó được tích họp thêm một chức năng tự động thuộc dạng “mì
ăn liền” khá hay.
+ Tạo Web Album
Bạn đã sưu tập được khá nhiều hình ảnh và muốn đưa chúng lên web để mọi người
cùng “mục sở thị” với bạn, hoặc cũng có thể bạn muốn tạo một Album CD ảnh cho bộ
sưu tập của mình, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo được một Album ảnh đẹp mà
không tốn nhiều thời gian, nhưng đong thời cũng phải tiện và dễ sử dụng. Cách hay
nhất là tạo một ảnh nhỏ (Thumbnails) đại diện cho ánh gốc và ảnh nhỏ này được liên
kết với ảnh gốc để mồi khi kích chuột vào ảnh nhỏ thì ảnh lớn hiện ra
Trong Photoshop, vào File -> Automate -> Web Photo Gallery để mở cửa sổ Web
Photo Gallery. Trong cửa sổ này, chọn một kiểu trang web thích hợp trong ô Style,
đặt tên cho trang web cũng như chỉnh lại font chừ sẽ thế hiện trên trang web. Bấm
Source đế chọn thư mục chứa ảnh, bam Destination để chọn thư mục xuất bản web.
Cuối cùng bấm OK.
+ Tạo một ảnh lớn đại diện cho tất cả các ảnh có trong một thư mục
Trong Photoshop, chọn menu File -> Automate -> Contact Sheet II. Trong cửa số hiện
ra, bam Choose để chọn thư mục chứa ảnh, chỉnh lại một vài thông số nếu bạn thấy
cần hoặc không thì bấm OK. Chương trình sẽ tự động mở tất cả các tệp tin ảnh có
trong thư mục đã chọn, nó sẽ tự động tạo một Thumbnails cho mồi tệp tin ảnh gốc, tất
cảc các Thumbnails sè được đưa vào một tệp tin ảnh mới.
+ “Đóng gói” ảnh theo mẫu
Chức năng này sẽ tạo ra một ảnh mới từ một ảnh gốc, nhưng tùy vào cách chọn kiểu
ảnh mới cần tạo mà sẽ có thêm những ảnh nhỏ nằm xung quanh dưới nhiều góc độ
khác nhau.
Trong Photoshop, chọn menu File -> Automate -> Picture Package. Trong cửa so
Picture Package, bam Choose để chọn một tệp tin ảnh cần “đóng gói”, chọn kiểu
“đóng gói” trong ô Layout, bấm OK.
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Mẹo bảo mật VÓI chức năng File Sharing của Windows
File sharing là một chức năng cho phép những người dùng Windows chia sẻ file qua
mạng. File sharing được hồ trợ bởi giao thức riêng của Microsoft, gọi là NetBIOS.
Mặc dù chức năng chia sẻ này tỏ ra rất tiện lợi cho người sử dụng, nhưng nó cũng gây
ra nhiều nguy hiếm về mặt bảo mật thông tin. Khá nhiều cuộc tấn công hoặc truy nhập
trái phép qua mạng được thực hiện nhằm vào giao thức NetBIOS.
File sharing là một chức năng cho phép những người dùng Windows chia sẻ file qua
mạng. File sharing được hồ trợ bởi giao thức riêng của Microsoft, gọi là NetBIOS.
Mặc dù chức năng chia sẻ này tỏ ra rất tiện lợi cho người sử dụng, nhưng nó cũng gây
ra nhiều nguy hiểm về mặt bảo mật thông tin. Khá nhiều cuộc tấn công hoặc truy nhập
trái phép qua mạng được thực hiện nhằm vào giao thức NetBIOS. Có những trường
hợp người sử dụng thậm chí chia sè toàn bộ đĩa cứng chứa nhiều thông tin quan trọng
mà không hề đặt mật khấu, hoặc đặt mật khấu rất đơn giản khiến kẻ tấn công có thế
truy nhập dữ liệu một cách dễ dàng. Nguy hiếm tiềm tàng nữa là mặc dù NetBIOS
vốn chỉ được thiết kế để hoạt động trong mạng cục bộ (LAN) nhưng lại có thế hoạt
động trên nền TCP/IP vốn là giao thức cho phép truy nhập trên diện rộng. Điều này
dẫn tới nguy cơ lớn cho những cá nhân truy nhập Internet: họ có thế vô tình phơi
mình ra trước các cuộc tấn công nhằm vào dịch vụ NetBIOS. Trong trường hợp xấu
nhất bất kỳ người nào trên Internet cũng có thể đọc, thậm chí ghi dữ liệu lên hệ thống
của họ. Nhiều loại virus cũng hoạt động và thực hiện việc lây lan thông qua cách thức
này.
Các tường lửa (firewall) thường được thiết kế để tự động chặn các truy nhập trái phép
qua Internet vào các dữ liệu được chia sẻ qua NetBIOS. Tuy nhiên nếu không có lý do
gì đặc biệt ta nên loại bỏ giao thức NetBIOS trên TCP/IP. Lời khuyên trên đặc biệt
hữu ích với những người dùng đơn lẻ truy nhập Internet mà không có nhu cầu chia sẻ
file: hầu hết những máy tính cá nhân, máy tính tại gia đình sử đụng để kết nối Internet
đều có thế áp dụng mẹo này để nâng cao hơn nữa khả năng chống đột nhập.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các bước nhằm tắt chức năng NetBIOS trên các phiên
bản khác nhau của Windows.
Windows XP
Thực hiện lần lượt các bước sau:
* Chọn nút "Start"
* Chọn menu "Connect To"
(hoặc chọn menu "Settings", sau đó chọn "Network connections" nếu đang ở chế độ
Classic mode)
* Kích chuột phải trên Network connection dùng để kết nối tới Internet (là kết nối
modem nếu nối Internet qua modem)
* Kích chuột phải trên menu "Properties"
* Chọn trang "Networking"
* Chọn "Internet Protocol
(TCP/IP)"
* Chọn nút "Properties".
* Chọn nút "Advanced"
* Chọn trang "WINS"
* Chọn "Disable NetBIOS over TCP/IP"
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* Chọn OK rồi đóng các cửa sổ còn lại để thoát ra
Windows 2000
Thực hiện làn lượt các bước sau:
* Mở "Control Panel"
* Chọn "Network and Dial-Up
Connections"
* Kích chuột phải ừên "Local Area Connection"
* Chọn "Properties"
* Chọn "Internet Protocol
(TCP/IP)"
* Chọn nút "Properties"
* Chọn nút "Advanced"
* Chọn trang "WINS"
* Chọn "Disable NetBIOS over TCP/IP"
* Chọn OK rồi đóng các cửa số còn lại để thoát ra
Windows 95, 98, ME
Thực hiện lần lượt các bước sau:
* Mở "Control Panel"
* Chọn "Network"
* Duyệt qua danh sách các thành phần trong trang Configuration đế chọn cấu hình
TCP/IP tương ứng với kết nối mạng hoặc Dialup adapter nối Internet.
* Chọn nút "Properties"
* Chọn trang "NetBIOS"
* Bỏ chọn lựa "Enable NetBIOS over TCP/IP"
* Chọn trang "Bindings"
* Bỏ chọn lựa "Client for
Microsoft Networks" và "File and printer sharing for Microsoft Networks"
* Chọn OK rồi đóng các cửa số còn lại đề thoát ra. Sau đó khởi động lại máy tính.

Mẹo
vặt
đọc
đĩa CD trầyV xướt
•
•
•
Sau một thòi gian sử dụng, CD của bạn có thể bị trầy xước, do’... khiến cho ổ
CD-ROM không đọc được. Tuy nhiên, vì nhiều lý do bạn buộc phải “nhìn” đưọc
nội dung có trong chiếc đĩa. Kinh nghiệm cho thấy bạn có thế “cún” đĩa CD của
mình chi' vói một chút... dầu gió Trường Sơn.
Dùng một miếng bông gòn thấm dầu gió xanh (như dầu Trường Sơn chắng hạn) rồi
lau chùi CD cho thật sạch. Bạn lưu ý, nên lau theo đường thắng từ tâm đĩa ra vành
đĩa, đừng lau theo vòng tròn theo chiều quay của đĩa.
Sau khi lau, đa số vết trầy xước sè mất đi hay bụi dơ sẽ không còn nữa. Cho đĩa vào 0 ,
đầu đọc sẽ nhận ố như bình thường.
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Một số trục trặc thường gặp sau khi cài đặt firewall và cách giải
quyết [1:53:00 PM]
Như chúng ta đã biết, mục đích của Firewall là
chặn các giao tiếp đến các máy tính khác. Nhung
không may là đôi khỉ nó lại chặn cả các giao tiếp
mà bạn muốn. Bài này sẽ giúp bạn giải quyết các
rắc rối đó.
Đe xử lý các vấn đề firewall tạo ra, bạn cần biết về
thuật ngữ cổng (ports), bởi vì chúng sẽ được đề cập
tới rất nhiều ở dưới đây. cống là một số mà một
chương trình trên một máy tính sử dụng để nhận biết
một chương trình trên một máy tính khác khi nó đang cô găng giao tiêp. So sánh một
cách hình tượng, máy tính của bạn là một căn phòng, firewall là một bức tường lớn
trên đó có nhiều cống được đánh số, mồi chương trình sẽ ứng với một cổng và chỉ
được phép qua cống khi firewall mờ cống đó.
Vấn đề: một số chương trình có thể không làm việc tốt sau firewall
Giải pháp-. Một số chương trình nằm trên các máy tính khác có thể không hoạt động
tốt sau mạng có hệ thống firewall vì bị chặn ví dụ một số chương trình games, nhắn
tin trực tuyến, ...Vậy làm thế nào đê mở các cổng trong Windows XP Internet
Connection Firewall, phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các mở các cổng trong
Windows XP bằng tay.
M ở cống trong Windows X P Internet Connection Firewall
Sau khi bật Internet Connection Firewall, một vài chương trình game và một số
chương trình ứng dụng khác trên máy tính chạy Windows XP của bạn có thế không
hoạt động được. Vậy làm thế nào để khắc phục được điều này?
Đe làm việc tốt, vài ứng dụng và chương trình game phải lấy thông tin qua kết nối
mạng. Các thông tin này vào máy tính của bạn qua một cổng vào (inbound). Máy tính
của bạn phải mở các cổng inbound hồ trợ cho ứng dụng đó, khi đó Internet
Connection Firewall (ICF) có thê cho phép thông tin này đi C|ua. Sau đây là danh sách
các chương trình ứng dụng và trò chơi thường sử dụng với số cổng tương ứng, yêu
cầu bạn phải mở các cổng này đế chương trình hoạt động tốt. Phần dưới đây sẽ hướng
dẫn bạn từng bước đề mở cống trong Internet Connection Firewall.
Các bước thực hiện m ở cống trong ICF:
’•* frwttln mIM M M 1M ) l a t t »

1. Kích Start, kích Control Panel, kích
Network and Internet Connection sau đó kích
Network Connections.
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2. Nếu bạn có một kết nối dial-up Internet, bên dưới Dial-up, kích vào kết nối bạn sử
dụng cho nối với Internet. Neu bạn có kết nối qua cable modem hay digital subscriber
line (DSL), bên dưới LAN or High-Speed Internet, kích vào kết nối bạn sử dụng nối
tới Internet.
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3. Bên dưới Network Tasks, kích Change
settings of this connection.
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chọn hộp kiểm Protect my computer and
network by limiting or preventing access to

this computer from the Internet.
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5. Kích Settings.
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6. Trên tab Services, kích Add.
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Trên tab Services, kích Add
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7. Trong Description of service, gõ tên
của dịch vụ mà bạn muốn mở cống. Ví
dụ: Windows Messenger file transfer.
Nên chọn cái tên nào có ỷ nghĩa giúp
bạn dỗ dàng nhớ được dịch vụ và số
cổng. Bạn có thể sử dụng bất kì cái tên
nào bạn muốn.
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8. Trong ô Name or IP address of the
computer hosting this service on your
network, gõ 127.0.0.1.

9. Trong ô External Port number for this service và Internal Port number for this
service, đánh so cống (cùng một so cho cả hai ô). Đế tìm số cổng, nhìn vào danh sách
ở trên, kiếm tra tài liệu đi kèm chương trình hay như các cách đã giới thiệu với bạn.
10. Chọn TCP hoặc UDP, sau đó kích OK.

Điền vào thiết lập dịch vụ Service Settings
11. Lặp lại các bước trên cho những cống mà bạn cần mở.
Đế tìm số cống của các chương trình, bạn làm theo hướng dẫn sau:
+Kiếm tra trong tài liệu của hãng sản xuất đi kèm với chương trình đó.
+ Tìm trên Web site của hãng sản xuất về chương trình đó.
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+ Tìm thông tin trên Internet về chương trình đó. Có rất nhiều site cung cấp các thông
tin rất hữu ích cho bạn.
+ Kiếm tra trên các Web site về networking như Practically Networked
http://www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm đế tìm thông tin vê số
cổng.
Chú ý: Việc mở cống trong ICF có thể tạo ra các mối nguy hiểm cho bạn. Chi nên mở
cổng khi bạn thực sự cần thiết phải mở nó. Ngoài việc mở các cống trên máy tính bạn
cũng cần phải biết cách mở tương tự với broadband router, wireless access point, hay
máy tính chạy Internet Connection Sharing. Chỉ có một điều khác là bạn cũng sẽ cần
phải xác định máy tính nào chạy các chương trình ứng dụng nào đế thêm số cổng.
Một vài thiết bị cho phép sử dụng tên của máy tính trong khi một số thiết bị khác yêu
cầu phải có địa chỉ IP. Những tài liệu chỉ dẫn đi kèm thiết bị sẽ cho bạn biết những gì
bạn cần và làm thế nào để tìm chúng. Neu bạn sử dụng Internet Connection Sharing,
bạn mở cống tương tự như cách bạn thực hiện trên máy tính với Internet Connection
Firewall ngoại trừ bạn cũng đưa tên của máy tính đang chạy chương trình ứng dụng
đó vào mục Name or IP address.
Vấn đề: Không thực hiện được tính năng File sharing sau khi sử dụng ICF
Giải pháp: Trên mồi máy tính bạn muốn chia sẻ các tệp tin, bạn cần mở các cổng sau:
- Cổng UDP: 137, 138, và 445
-Cổng TCP: 139 and 445
Tất nhiên bạn cần mở các cổng trên kết nối bạn đang chia sẻ với Internet Connection
Sharing, hay trên bộ định tuyến băng rộng (broadband router) và điếm truy nhập
không dây (wireless access point).
Vấn đề: Chương trình tin nhắn trực tuyến IM (Instant messaging) không cho
phép truyền tệp tin
Giải pháp: Một vài chương trình IM không phải luôn sử dụng cùng một số cống mặc
định cho việc truyền tệp tin. Rất may là hầu hết đều cho phép cấu hình đế làm việc đó.
Bạn nên sử dụng các chương trình trợ giúp (Help) để biết cách làm thế nào đế thiết
lập chúng. Tiếp đó, lấy 10 số trong dải giữa 50000 và 60000 và cấu hình chương trình
IM để luôn luôn cho phép sử dụng các cổng này. Cuối cùng cấu hình firewall trên
máy tính và thiết bị của bạn mà kết nối với mạng đế tới Internet (broadband router,
wireless access point, hoặc Internet Connection Sharing computer) với các cống đó.
Chú ý
- Neu bạn sử dụng 10 cổng cho mỗi chương trình trên mồi máy tính trên mạng của
bạn, khi đó sẽ không có bất kì xung đột nào với việc chia sẻ tệp tin.
- Neu bạn cần trao đổi hơn 10 tệp tin cùng một lúc với một ứng dụng đặc biệt, và úng
dụng đó hồ trợ điều đó khi đó bạn cần mở hơn 10 cổng. Nguợc lại nếu cần ít hon thì
mở số cổng ít hơn.
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Nâng cấp RAM : Chọn đúng loại bộ nhó' mà máy bạn đang
cần
Một trong các phương thức cải thiện đáng kể tốc độ hệ thống PC là nâng cấp RAM.
Đôi khi công việc này có vẻ khá đon giản, chỉ cần tắt điện nguồn, mở thùng máy và
nhấn thanh RAM vào slot (khe) của nó. Tuy nhiên, điều này chi thực sự đơn giản khi
bạn chọn đúng loại RAM cho máy tính của mình.
Thực vậy, trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại RAM, và đế mua đúng thì bạn
cần phải biết mainboard của bạn đang thực sự cần loại nào, SDRAM PC 133 hay DDR
SDRAM PC2700, PC 3200...?
Để biết được mainboard của mình hồ trợ loại bộ nhớ nào, hãy tham khảo tài liệu đi
kèm máy, nếu bạn lỡ đánh mất tài liệu này thì bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
website của hãng sản xuất mainboard. Hoặc đơn giản hơn, hãy đến Website của
Crucial Technology hoặc Kingston Technology để tải về các tiện ích giúp bạn tìm ra
đúng loại RAM mà máy tính mình đang cần.
Sau đây là một vài thông số mà bạn cần quan tâm trước khi nâng cấp RAM:
Maximum module size: Đây là dung lượng RAM tối đa mà mỗi khe cắm trên
mainboard (slot) có thế hỗ trợ. Do đó hãy lưu ý đừng mua những thanh RAM có dung
lượng vượt quá khả năng cho phép.
Các loại RAM và khe cắm: Hãy tìm xem mainboard của máy tính sử dụng loại nào
trong 4 loại RAM sau đâỵ: DRAM (EDO hoặc FPM), SDRAM, DDR SDRAM,
RDRAM. Bốn loại này đều được cắm trên 1 trong 3 loại khe là SIMM, DIMM,
RIMM:
+DRAM cắm khe SIMM
+SDRAM và DDR SDRAM cắm khe DIMM
+RDRAM cắm khe RIMM
Trong 4 loại trên thì DRAM hầu như không còn được sử dụng, vì vốn nó chỉ được
dùng cho các máy đời 386, 486 . Và để nâng cấp loại bộ nhớ này thì rất khó có thể tìm
được linh kiện nâng cấp.
Hiện nay đa số các loại mainboard chỉ hồ trợ chạy 1 loại RAM duy nhất (cùng 1 loại
khe cắm). Tuy nhiên cũng có vài loại mainboard cho phép bạn cắm và chạy cùng lúc
nhiều loại RAM khác nhau.
Tốc độ RAM: Các loại SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM đều được định tốc độ bằng
hoặc hơn tốc độ bus hệ thống (FSB - Front side bus, tốc độ truyền dữ liệu giữa CPU
và RAM). Neu hệ thống bạn đang chạy với SDRAM PC66 thì hãy thay thế nó bằng
SDRAM PC100 để đạt tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp nhiều loại
SDRAM ở các tốc độ khác nhau thì hệ thống chỉ chạy được với tốc độ thấp nhất trong
số đó.
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Thứ tự khe cắm (bank): Trong một vài mainboard thì khe gần CPU nhất (thường là
bank 0) phải được gắn RAM đầu tiên, sau đó là các bank tiếp theo. Trong khi đó ở
một vài loại khác thì bank 0 phải được gắn thanh RAM có dung lượng cao nhất (nếu
bạn dùng nhiều thanh cùng lúc).
Điều này có vẻ không quan trọng lắm, tuy nhiên hãy tìm hiểu thêm về thông số của
loại mainboard mà bạn đang sử dụng nếu bạn có nhiều hơn 1 thanh RAM với kích
thước không đồng đều.
Nonparity hoặc ECC: Neu hệ thống hồ trợ tính năng sửa lỗi (crror-correcting code ECC) và có hơn 5 12MB Ram thì việc mua các thanh nhớ loại ECC sẽ trở nên đáng
giá, vì RAM có dung lượng lớn thường xảy ra các lỗi ngẫu nhiên, vốn có thể được sửa
chữa bởi mainboard nếu sử dụng RAM ECC.
Tuy nhiên, bạn có thể chạy đồng thòi cả hai loại nonparity và ECC mà không gặp vấn
đề gì, và dĩ nhiên là chức năng sửa lỗi sẽ không hoạt động.
Cách đơn giản nhất để nhận thấy RAM của bạn có phải là nonparity hoặc ECC hay
không là đếm so chip nhớ trên thanh RAM, nếu con số này chia hết cho 3 thì bạn
đang có thanh RAM ECC (parity memory), ngược lại nó là loại nonparity.
Thông số CAS (Column address strobe): Thông số CAS (hoặc CL) càng nhỏ thì RAM
càng tốt. SDRAM được sản xuất với CL2 hoặc CL3. Còn DDR SDRAM thì có thông
số CL2 hoặc CL2.5 .
Trừ phi mainboard của bạn yêu cầu một loại RAM có thông số CAS hoặc CL nhất
định nào đó, còn ngoài ra bạn nên chọn loại RAM có thông số CAS (CL) thấp nhất vì
giá cả chênh lệch hoàn toàn không đáng kể.
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Các phần mềm ngăn chặn chương trình độc hại
Máy tính tự nhiên nhảy ra các thanh cửa sổ pop-up, mà trong số đó chủ yếu là
các trang sex hoặc trang quảng cáo bạn chưa bao giò’ nhìn thấy... Nhẹ thì tác vụ
lưót web sẽ chậm đi vì bạn phải tắt các pop-up liên tục bật ra, nặng thì kết nối
vào các trang web bạn mong muốn sẽ không thể thực hiện được các pop-up này
chiếm dụng hết đường truyền... Đó là triệu chứng máy tính của bạn đã nhiễm
các phần mềm quảng cáo và gián điệp, mà cho tói nay vẫn chưa có giăi pháp
toàn diện nào. Bài viết này sẽ giói thiệu một số phần mềm giúp bạn quét sạch
những thứ rác rưỏi này.
1. CWShredder vl.59.1
Thậm chí máy tính của bạn có cài đặt phần mềm Ad-aware và spybot Search &
Destroy, bạn vẫn không thế gỡ bỏ và ngăn chặn một số chương trình kiếu virus liên
quan tới CoolWebSearch (CWS). Thật may, một sinh viên người Hà Lan đã viết một
công cụ khá nhỏ gọn (chỉ có 128KB) có tên CWShredder chuyên diệt các biến thế
CWS. Tải miễn phí tại đây
2. Qwik-Fix
Không chỉ ngăn chặn các phần mềm độc hại đã được biết đến, phàn mềm này còn có
khả năng chặn các chương trình nguy hiếm tương tự sử dùng cùng phương pháp lây
nhiễm. Qwik-Fix hoạt động khá thầm lặng bên cạnh các ứng dụng diệt virus, tường
lửa và một sổ chương trình bảo mật khác.
Chú ý: Bạn phải đăng ký mới có thể tải bản dùng thử của phần mềm này.
3. IE Privacy Keeper v2.3
Mặc dù một so cookies tỏ ra có ích nhưng ngược lại cũng có một số loại lại rất nguy
hiếm đối với sự an toàn của hệ thống. IE Privacy Keeper sẽ gánh vác trách nhiệm
sàng lọc mớ bòng bong nay. ứ n g dụng sẽ cho phép bạn có thế lập kế hoạch xoá
cookies và các đường URL khi hệ thống tắt, khởi động lại, hoặc tò lần đóng cuối cùng
của IE. IE Privacy Keeper sè thông báo cho bạn đâu là cookies có thể xoá được và
đâu là cookies xoá được. Tải bản miễn phí tại đây.
4. NoSpyMail
Theo định nghĩa của tác giả viết chương trình này, spymaỉl là "bất cứ thông điệp email nào được gửi tới bạn vói mục đích thu thập trái phép thông tin về người dùng,
máy tính, hoặc các sử thích e-mail". NoSpyMail có khả năng phát hiện và khoa các
yếu tố Web lỗi trong thông điệp e-mail mà không yêu cầu bạn phải tắt chức năng
HTML trong Microsoft Outlook (từ phiên bản 2000 - 2003). Chương trình yêu cầu
bạn phải cài đặt Microsoft .NET Framework. Tải bản miễn phí tại đây
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Nối hai máy tính bằng cáp
Công nghệ mới nhất trên thế giới vừa được ra đời
hay sao? Xin thưa là không phải, chiêu này đã có từ
thòi mấy cái PC còn chạy trên nền DOS nữa kìa.
Nhưng dù sao thì nó cũng còn rất hữu dụng trong
thế giới PC “sống có đôi, có cặp”.
Đế nối hai máy tính theo cách này, bạn chỉ cần mồi
máy tính (dĩ nhiên rồi) có cống LPT (paralell) hay
cống COM (serial), USB (Universal Serial Bus) còn hoạt động và một sợi dây cáp đặc
biệt gọi là dây Link có đầu cắm để kết nối qua các cống trên (mỗi loại cổng có loại
cáp link riêng). Sau đó, bạn chỉ việc theo mấy bước sau đây. Cũng lưu ý rằng kiếu kết
nối này chỉ thích hợp với mô hình gia đình vì nó chỉ nối được hai máy tính với nhau
mà thoi.
Trên Windows XP
Kiếu kết nối này có thế dùng cho cả “họ” Windows từ 9x cho tófi Windows Server
2003 luôn. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thực hành cụ thể trên Windows XP.
Vào menu Start > All Programs > Accessories > Communications > New Connection
Wizard > Next > chọn Set up an advanced connection, nhan Next > chọn Connect
directly to another computer, nhan Next. Neu muon máy tính đang cấu hình này là nơi
chứa thông tin để máy tính thứ hai kết nối vào truy xuất dữ liệu thi chọn Host (chủ);
còn ngược lại, nếu muốn dùng máy tính đang cấu hình truy xuất vào máy kia để lấy
dữ liệu thì chọn Guest (khách). Nhấn Next. Bạn sẽ được hỏi cống kết nối, chọn Direct
Parallel (LPT1). Nhấn Next.
Lưu ý: khi chọn chế độ Host, nếu máy tính chưa tạo thư mục ở chế độ share (chia sẻ
thông tin) thì sẽ bị “nhắc nhở”, bạn cứ chọn OK cho xong chuyện, sau này tạo share
sau cũng được. Khi cấu hình thư mục chia sẻ thông tin, bạn cũng được hỏi về một số
quyền về cho phép người sử dụng toàn quyền (Full Control) hay chỉ được xem (Read
Only).
Bây giờ đến bước tạo cấp quyền truy xuất thông tin trên PC (nếu đã chọn kiếu Host),
vì dùng trong gia đình nên bạn chọn Guest cho đơn giãn sự đời, còn nếu muốn “bảo
mật” thì có thề nhấn nút Add hay Properties đế cấu hình thêm cho vui > Next kết thúc
quá trình cấu hình trên máy thứ nhất.
Tiếp theo là cấu hình PC thứ hai, nếu máy thứ nhất là Host thì máy thứ hai sẽ được
thiết đặt với các thông số là Guest, và ngược lại. Sau khi hai máy tính “bắt tay” xong,
bạn có thể chia sẽ dữ liệu qua lại với nhau như một mạng chia sẻ file bình thường.
Trên Windows 9x
Cài Direct Cable Connection! bằng cách vào Control Panel > Add/Remove Programs
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> Windows Setup > Commutications > đánh dấu Direct Cable Connection.
Cài giao thức (protocol): vào Control Panel > Network > Configuration, nhấn nút Add
> Protocol > chọn Microsoft trong Manufacturers > chọn giao thức bên phần Network
Protocol để cài các giao thức EPX/SPX, TCP/IP và NetBEUI (nếu chưa co) > khởi
động lại máy.
Với máy chủ: chạy Direct Cable Connection > chọn Host (This computer has the
resources you want to access, máy tính này có các tài nguyên mà bạn muốn truy xuất),
nhấn Next > chọn cổng mà chúng ta định nối, nhấn Next > nhấn Finish. Với máy
khách: ta cũng làm tương tự như thế nhưng thay vì chọn Host thì chọn Guest (This
computer will be used to access resources on the host computer, máy tính này sẽ được
dùng để truy xuất các tài nguyên trên máy tính chủ).
Trên Windows 2000 Professional
Cài giao thức cho cả hai máy: vào Control Panel > Network and Dial Up Connections
> nhấp chuột phải vào Local Area Connection > Properties > chọn Install > Protocol
đế cài thêm IPX/SPX. Kích hoạt tính năng chia sè tập tin, nếu trong phần Components
chưa có thì chọn Install > Service để cài “File and Printer for Microsoft Networks” ! >
khởi động lại máy > tắt máy và tiến hành nối cáp cho hai máy.
- Đối với máy chủ: thường thì phần Network And Dial Up Connections có sẵn biểu
tượng hai máy tính nối trực tiếp với nhau (Direct Connection), nếu không có cũng
không sao cả! Ta tiến hành nối kết bằng cách vào Make New Connection, chọn Next
> chọn Connect Directly to another computer, nhan Next > chọn Host > chọn cổng
kết nối như ở Win9x > bố sung người dùng vào (mặc định là Administrator và Guest)
> điền tên đăng nhập, mật mã (nếu muốn) cho một hoặc nhiều tài khoản > OK> nhấn
Finish.
- Đối với máy khách: cũng làm tương tự chỉ khác là chọn Guest thay vì Host. Ớ phần
Connection Availability thì chọn For All User (cho tất cả mọi người) nếu chúng ta
muốn đăng nhập với các tài khoản khác nhau và Only For Myself (chỉ cho mình ên
tôi) nếu không muốn cho các tài khoản khác.
* Kết nối bằng Norton Commander (DOS)
Để kết nối hai máy tính trong môi trường DOS, bạn có thề dùng chương trình
Interlink của DOS, nhưng tốt nhất là sử dụng phần mềm Norton Commander 5.0 (NC)
để dễ điều khiển.
Chạy NC trên cả hai máy, mở menu Left/ Right, chọn lệnh Link. Trong hộp thoại
Commander Link, bạn chọn cống COM hay LPT dùng đế kết nối. Sau đó chọn Master
trên máy chủ và chọn Slave trên máy khách.
* Ket nối bang Total Commander (Windows)
Trong Windows 9x/NT/2000/XP, nếu không muốn sử dụng chương trình Direct Cable
Connection với các khai báo rắc rối, bạn nên sử dụng phần mem Total Commander
6.0 để kết nối hai máy tính qua cổng LPT cho đơn giản và nhanh.
Trong Windows, chạy Total Commander trên cá hai máy tính, mở menu Net chọn
lịnh PORT connection to other PC. Chọn Server cho máy chủ và Client cho máy
khách. Chú ý: Bạn chỉ làm việc trên máy khách, máy chủ sè bị “tê liệt” trong khi kết
nối.
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* Cách đấu dây cáp Link (kết nối 2 máy tính)

Nối bằng cổng LPT (parallel)

Đầu 1 Đầu 2
chân 2 chân 15
3 13

4 12
5 10
6 11
15 2
13 3
12 4
10 5
11 6

25 25 (ground)
Hai điu
cung 9 chin
9<~>9

Sòthư ru

chin cua
moi đìa
2<~*> 3
3 <-> 2
5 <~» 5
6*1 <—» 4
7 <~» s
8 <~» 7

Nói ban* cons COM (Sena!)
Điu 9 chin
Hũđiu 25
noi điu 25
chia nô«vói
cfaitt
nhíu
9 <->25
25 <->25
Sòtbữ Tựchin Sò thư tv chắA
o il moi điu
CŨI mải dìu
2 <~»2
3 <-> 3
4 <->6
5 <-» 7
6*1 <->20
7<~»5
s
4

2<~» 5
3 <—
>2
4<->5
s <**> 4
6<-> 20
? <-> 7
20 <-*> 6

A
L

*

L

«

* Nôi băng công USB (Universal Serial Bus)
Bạn mua loại cáp USB Data Link có chiều dài khoảng 2m và đấu nối vào hai máy tính
qua cổng USB. Cài đặt phần mềm và driver (Gene Link File Transfer Driver) được
cung cấp kèm theo cáp dữ liệu, sau đó truyền dừ liệu giửa hai máy bằng phần mềm
này. Bạn sao chép, di chuyển các tập tin từ máy này sang máy khác tương tự cách sử
dụng phần mềm Norton Commander (NC). Sẽ có hai cửa sổ mở ra dành cho máy chủ
(local desktop) và máy khách (remote desktop).
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Partition Image 2005 - Sao lưu và phục hồi ổ đĩa
Partition Image 2005 - Sao lun và phục hồi ổ đĩa
Đây là chương trình giúp tạo tập tin ảnh của ố đĩa đế sao lưu và phục hồi khi cần thiết
tương tự các phần mềm Ghost, Drive Image. Chương trình còn hỗ trợ sao lưu và phục
hồi qua mạng LAN. Dung lượng 5,14MB, tương thích với mọi Windows, giá 39,95
USD, tải bản dùng thử 30 ngày (giới hạn chức năng) tại
www.getanie.cotn/cgi-bln/mcrlol/get/paragon/demo/7pi2005_demo.exe.

Startup Control Panel 2.8 - Quản lý các chưong trình khỏi dộng cùng Windows
Một tiện ích nhỏ gọn, giúp quản lý các chương trình khởi động cùng Windows. Nó
thế hiện chi tiết đường dẫn của các tập tin, cho biết có cài đặt vào Registry hay không.
Bạn có thế điều chỉnh, xóa bỏ, thêm mói các chương trình tùy theo nhu cầu. Chương
trình khá tiện dụng vì không cần đòi hỏi khởi động máy lại như các chương trình
khác. Dung lượng chỉ có 57KB, dùng cho mọi Windows, tải miễn phí tại:
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml

Đem số lưọtig từ trong văn bản và lập hóa đon vói PactiCount and Invoice
PactiCount and Invoice sẽ giúp biết được số ký tự, số từ và số dòng của trang vãn bản.
Chương trình làm việc với nhiều loại tập tin như Word, Exel, PowerPoint,
WordPerfect, HTML, PDF. Sau khi thống kê, nó cho phép lập báo cáo và lập hoá đơn
chi tiết dựa vào dừ liệu thống kê (ví dụ như trả nhuận bút...). Tương thích với mọi
Windows, dung lượng 1,66MB, tải bản dùng thử tại
www.practiline.com/download/PCountSt.exe, giá 59,95 USD.
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Phương pháp giúp cho hệ điều hành Windows XP ổn định
Theo cách thông thưÒTig của đa số ngưòi thì Ghost là tiện ích cần thiết trong việc
lun giữ hình ảnh hệ thống Windows (hay bất kỳ một hệ điều hành nào), nhằm
phục hồi lại nhanh chóng sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên vẫn có một số trường
họp thất bại mà ta không thể làm gì hơn, ví dụ Ghost báo tập tin ánh đã bị hỏng
không thể bung ra được (mặc dù bạn đã dùng Ghost 2003 kiểm tra tập tin có
đuôi .gho này rồi).
Cách duy nhất là cài lại Windows XP. Đây có thể là một thảm họa vì tất cả những gì
có trong ổ c đều mất tất cả, bạn không còn khởi động Windows được nữa, mất luôn
cả những gói cập nhật cho Windows mà bạn đã dày công ngồi đợi tải về.
Bạn có thế tham khảo e-CHÍP 114 để biết cách sao lưu những gói tải về khi cập nhật
Windows. Trong bài viết này, chứng tôi chỉ đề cập đến cách khác trong việc giữ lại
các gói cập nhật một cách đơn giản hơn.
Trước khi tái xuống các miếng vá và update (cập nhật) của Windows XP, bạn
thực hiện như sau:
1. Ket nối mạng Internet, vào Internet Explorer -> menu Tools -> chọn mục Windows
Update.
2. Trong màn hình Windows Update, nhấp Personalize Windows Update.
3. Đánh dấu kiểm vào Display the link to the Windows update Catalog under See
Also và nhấn nút Save Settings.
4. Nhấp vào Windows update Catalog -> nhap Find Updates for Microsoft Windows
operating system.
5. Chọn hệ điều hành đang sử dụng (ví dụ Windows XP Professional SP1) rồi nhấn
Search.
6. Chọn các gói muốn cập nhật, sau đó nhấp Go to download basket.
7. Nhấn Drowse để chọn thư mục chứa các bản cập nhật này (bắt buộc khác ố C) và
tiếp tục nhấn Download now đế tải về.

Như thế, những bản update này được lưu theo các tập tin .exe mà bạn có thể sao lưu
vào thiết bị lưu trữ như đĩa CD, ổ cứng... Các bản này không cập nhật tự động mà bạn
phải lần lượt cập nhật thủ công bằng cách chạy chúng.
Sau cùng, an toàn hou cá là bạn nên tổng họp cá 3 giải pháp:
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1. Sao lưu Registry bằng cách vào menu Start -> chọn mục Run -> nhập regedit vào ô
Open -> nhấp chọn nhánh gốc My Computer -> vào menu File -> chọn Export ->
chọn nơi lưu, nhập tên cho tập tin sao lưu và nhấn nút Save.
2. Tạo tập tin ghost cho ố C:\ và các 0 đĩa dừ liệu mà bạn cho là quan trọng (hãy tham
khảo các số báo e-CHÍP trước đế biết cách thực hiện).
3. Lưu các update theo cách trình bày trên hoặc e-CHÍP 114.
Mỗi khi Windows XP bị sự cố, bạn lần lưọt áp dụng tuần tự các biện pháp:
1. Phục hoi Registry (nhấp kép vào tập tin .reg bạn đã sao lưu). Neu không thành
công, làm tiếp bước 2.
2. Phục hồi ố c bằng Ghost.exe. Và nếu vẫn không thành công, tiếp tục bước 3.
3. Buộc phải cài Windows từ đầu, bạn cho chạy thủ công các bản cập nhật Windows
đã tải về.
L un ý: bạn đừng nên ham “của lạ” mà tải xuống bản Windows Update Version 5
Preview tại http://v5.w¡ndowsupdate.m¡crosoft.com/v5consumer/thanks.aspx?ln=enus&thankspage=6, vì nó sẽ kiếm tra so serial Windows XP của bạn đấy và sẽ không
cho bạn cập nhật nếu so serial của bạn không hợp lệ.

Memory Washer - quản lý bộ nhớ
Memory W asher cho phép bạn giải phóng tài nguyên hệ thống bằng cách giải
phóng RAM không còn sử dụng nữa.
Chương trình có thể làm việc này một cách tự động vào những thời điếm nhất định
hay bất cứ khi nào bộ nhớ đạt đến một giá trị tới hạn nào đó. Memory Washer còn có
thêm khả năng xem các chương trình đang chạy trong hệ thống cũng như khả năng
quản lý các phần mềm chạy khi khởi động máy tính.
Download: http://www.rightutilities.com/downloads/memwasher/memorywasher.zip
DzSoft Perl Editor 5.6 —trình soạn thảo cho ngôn ngừ Perl CGI
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Những phần mềm miễn phí bảo vệ PC hay nhất
Máy tính cũng như con ngưòi, rất dễ nhiễm bệnh và khi đã "ốm" thì hiệu suất
làm việc rất kém. Phòng bệnh và chữa bệnh cho nó là điều bạn nên thực hiện
ngay. Trong bài này chúng tôi xin giói thiệu những phần mềm tốt nhất giúp bạn
có thể tìm và khắc phục sự cố máy tính.
Diệt virus
Phần mềm chống virus cũng giống như bảo hiểm xe hơi: Bạn cần phải có nhưng lại
không muốn trả tiền vì nó. Tuy vậy, bạn vẫn có thể tìm được một vài chương trình
miễn phí mà không phải chịu sự ràng buộc nào. AVÜ Anti-Virus System Free Edition
cung cấp hầu như đầy đủ các tính nãng diệt viras. Tuy nhiên, AVG yêu cầu bạn phải
điền vào mẫu đăng ký trên site mới được phép tải ứng dụng.
Miễn phí trong một năm, bộ công cụ EZArmor là một kết hợp có dung lượng 18 MB,
chứa một chương trình diệt virus và tường lửa ZoneAlarm. Tính năng tự cập nhật
danh sách virus cũng được gộp vào đây nhưng hơi phiền một chút là bạn sẽ bắt gặp
một số hộp thoại nhắc nhở bạn về việc gia hạn dịch vụ.
Tiện ích hỗ trợ kỹ thuật
Tri thức là sức mạnh. Bạn sẽ sử dụng máy tính của mình hiệu quả hơn khi biểt được
nó được cài đặt phần cứng nào. Lavalys Everest Home Edition, một công cụ "thăm
khám" và đo lường, sẽ cung cấp các chi tiết tò phần cứng tới các bộ phận thành phần.
Belarc Advisor cung cấp một bản kê tỉ mỉ tất cả những phần mềm và thành phần của
Windows được cài trong máy tính cùng với một số chi tiết quan trọng cùa phần cứng.
Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn hiếu được sự cố trước khi gọi hồ trợ kỹ thuật.

Tự bảo vệ
Neu bạn cần giữ bí mật cho email bằng mọi giá, hãy tính đến khả năng mã hóa thư tín
của PGP Freeware. Giao diện của nó khá kỳ lạ, nhưng đây vẫn là một sản phấm xuất
sắc trong số các phần mềm nã hóa cá nhân miễn phí.
Bạn cần thêm thông tin về một tên miền, địa chỉ email hay IP? Sam Spade có thể dò ra
tất cả. Bạn có thế tìm được những công cụ tương tự trên Internet, nhưng chương trình
này đặc biệt dễ sử dụng.
Phần mềm chặn pop up hiện diện tại khắp nơi, thậm chí ngay cả trên thanh công cụ
tìm kiếm của Google hay AltaVista nhưng Popup stopper Free Edition của Panicware
nổi bật hơn cả với khả năng tạo ra báo cáo riêng về nội dung các tập tin history, cache
và cookies của trình duyệt được lưu tạm trên phần cứng máy tính.
WebWasher Classic kiểm soát các nội dung quảng cáo trên Internet, quản lý cookies, và
đáng liru ý hon cả là nó có khả năng ngăn chặn truy cập tới những website cụ thể
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(hoặc chỉ cho phép truy cập những website nhất định), một chức năng rất hữu dụng
với các bậc phụ huynh hoặ những doanh nghiệp nhỏ.
Đang tải gần xong một file lớn mà bị mất liên kết chắng khác gì bị dọn mất món tráng
miệng khi sắp xong bữa toi. Neu bạn không dùng Mozilla, trình duyệt có chức năng
quản lý download gắn trong, hãy thử Internet Download Manager, phần mềm có khả
năng tạm dừng download giữa chừng rồi tiếp tục lại từ chỗ bỏ dở.
Neu bạn muốn lướt web mà không phải kéo theo cả mớ "rác" trong bộ nhớ tạm,
CachePal cung cấp một giải pháp loại bỏ tất cả các tập tin cache, history của trình
duyệt và cookies một cách nhanh chóng, chi bằng một cú nhấp chuột.
ScrubXP xóa sạch các file tạm và cookies của Internet Explorer và thậm chí còn xóa
han danh sách các tập tin của Windows XP bạn đã mở hoặc tìm kiếm trên ố cứng hoặc
trên mạng.

Bảo vệ quyền riêng tư với Spybot Search & Destroy 1.3 và Ad-aware 6.181. Hai phần
mềm này khi dùng kết họp với nhau có thể loại bỏ spyware cài trong máy của bạn
(những chương trình theo dõi hành vi lướt web của bnạ và tung ra các quảng cáo
tương ứng).
Vần là lựa chọn hàng đầu trong các ứng dụng tường lửa miễn phí, ZoneAlarm chặn
những "kẻ xâm nhập" Internet trong khi cô lập tab trên các ứng dụng - một phương
pháp tốt đế ngăn spyware liên lạc với nơi gửi chúng đến.
Các website "ma giáo" sẽ không thê làm gì đế thay đổi trang chủ của bạn một khi bạn
cài đặt Browser Hijack Blaster, một trình gác trình duyệt tuyệt hào có khả nãng ngăn
chặn các ứng dụng khác (chủ yếu là spyware) thay đối các thiết lập Windows của bạn.
Với hệ thống theo dõi Scotty the Windows Watchdog luôn túc trực, WinPatrol 7 sẽ báo
động khi có một chương trình spyware tìm cách tự cài để chạy cùng Windows (với
các ứng dụng khác như QuickTime hoặc RealPlayer cũng vậy), trao cho bạn một vũ
khí khác trong cuộc chiến chống lại sự quấy nhiều.
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Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong Windows 2000, XP, 2003
Bạn đã mỏi mệt với việc cài lại Windows sau mồi trận oanh tạc của virus? Bạn đang
phải đối mặt với nguy cơ dừ liệu quý giá lưu trong 0 cứng sẽ tan theo mây khói?
Thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp ổ cứng máy tính đột nhiên ngừng hoạt động,
hay nói đơn giản là "đã chết", mà chắng có nguyên nhân rõ rệt nào. Và khi điều này
xảy ra, kể cả ỗ cứng của bạn vẫn trong thời gian bảo hành, bạn vần là người thiệt thòi
vì không có một nhà sản xuất nào lại bảo hành cho dữ liệu được lưu trừ trong ố đĩa.
Giải pháp duy nhất của bạn là nhờ tới dịch vụ phục hồi dữ liệu, nhưng số tiền bạn
phải trả cũng khá đắt đỏ. Chính vì vậy, khi sự an toàn của dữ liệu được đặt lên hàng
đầu thì việc sao lưu (backup) chúng trở nên vô cùng quan trọng.
I. Sao lưu dữ liệu
* Phương pháp sao lưu 1: Chụp hình ố đĩa
Phương pháp chụp hình ố đĩa để sao lưu dữ liệu thực chất là tạo ra một bản copy phân
0 tương tự (một phần hoặc tất cả không gian ố cứng để hệ điều hành có thế truy cập
dưới dạng o logic, như ố C: chẳng hạn) và lưu trữ chúng ở vị trí nào đó. Thường
những file hình khi tạo ra bằng phương pháp này đều ở dạng nén, do vậy nó chiếm ít
dung lượng hơn so với các file gốc. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các file này có thế
hồi phục thành một 0 cứng mới; và trong hầu hết trường hợp, chúng sẽ hồi phục lại
nguyên trạng ố đĩa cũ tại thời điếm file hình được tạo ra.
"Chụp hình" thường là tính năng của một số sản phẩm phần mềm như Norton Ghost
của Symantec. Chúng được dùng để cài đặt và cấu hình một lượng lớn máy tính trong
mạng LAN với các tính năng tương tự nhau. Một quản trị viên sẽ cài đặt hệ thống và
những chương tìn h cần thiết trên một máy tính, đảm bảo sao cho mọi thứ hoạt động
trong tình trạng bình thường, và sau đó sẽ tạo ra một file hình của hệ thống đó để lưu
trữ trên máy chủ.
Khi sử dụng đĩa khởi động với phần mềm chụp ố đĩa, các máy tính trong mạng sẽ truy
cập tới file hình hệ thống của máy chủ và "bắt chước" cấu hình tương tự. Bằng cách
làm này, quản trị viên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì phải cài đặt từng
máy riêng rẽ trong hệ thống.
Chụp ố đĩa là phương pháp tốt nhất đế bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ hệ thống "sụp đổ"
không thể cứu vãn. Ánh được tạo ra sẽ hoàn toàn tương tự với bản gốc. Tuy nhiên,
mỗi phương pháp đều có hạn chế chung, chắng hạn như phương pháp này còn tồn tại
2 hạn chế:
+ Thứ nhất, các file hình có dung lượng khá lớn và mất thời gian tạo ra. Neu sử dụng
0 ghi CD-R đế tạo một file hình hoàn chỉnh, bạn có thế sẽ phải mất vài chiếc đĩa CD.
+ Thứ hai, quan trọng hơn cả là các file hình chỉ chụp được trạng thái máy tính khi nó
được tạo ra; còn nếu sau khi bạn đã cài đặt thêm phần mềm hoặc tiến hành một vài
thay đối, thì file hình đó sẽ không thể lưu được các thay đối này.
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Nâng cấp file hình hàng ngày không phải là phương pháp mang tính thực tiễn. Để giải
quyêt vân đê này, giải pháp tôt nhât là kêt hợp giữa chụp hình ô đĩa với các phương
pháp sao lưu dữ liệu truyền thống.
* Phưong pháp sao lun 2: Lưu file và đường dẫn
v ề cơ bản, lưu trữ có nghĩa là sao chép các file và thư mục ra một số phương tiện dự
phòng như: ố cứng, đĩa mềm, đĩa C D .... Phần mềm sao lưu sẽ tạo ra một file nén để
lưu trữ tất cả các file và đường dẫn được backup. Phương pháp này có thể tiết kiệm
được không gian ố đĩa và ngăn không cho truy cập vào các file sao lưu trừ khi cần
thiết. Thuận tiện lớn nhất của phương pháp này là dỗ tiến hành mà không cản trở
những thao tác bạn đang tiến hành trên máy. Sao lưu dữ liệu quan trọng từ các đường
dẫn cụ thế rất dễ tiến hành, và hầu hết các phần mềm sao lưu (gồm cả những công cụ
được tích hợp sẵn trong WinXP) đều cho phép bạn có the lên kế hoạch trien khai công
việc backup. Thậm chí nếu muốn, bạn có thể "giao" cho máy tính đảm nhận công việc
này. Hầu hết các phần mềm backup sẽ theo dõi các đường dần và file bạn cần lưu, và
chỉ lưu các thay đổi kế từ lần sao lưu cuối cùng.
* Sao lưu trong Windows XP
Windows XP được trang bị những tính năng sao lưu và phục hồi dữ liệu khá hiệu quả.
Người dùng XP Professional sẽ tìm thấy chương trình này tại thư mục:
Start/programs/accessories/system tools/backup; trong khi đó, người dùng XP Home
phải cài đặt chúng từ đĩa CD.
Tính năng này sẽ cho phép bạn có thể sao lưu các file lựa chọn trước, hoặc chỉ định rõ
từng file. Bạn cũng có thế tạo một backup toàn hệ thống, gồm cã "Đĩa mềm khỏi phục
hệ thống tự động" (ASR). Cách tốt nhất là kết hợp giữa hai phương pháp.
Đầu tiên, bạn cần tạo một backup toàn hệ thống (đặc biệt là chụp ảnh ố đĩa). Ảnh này
sè cho phép bạn có thế phục hồi hệ thống về trạng thái ban đầu trước khi máy tính bị
hỏng hóc.
-T ạo file backup ánh hệ thống:
Đe backup toàn bộ hệ thống, bạn cần chạy trình hướng dẫn backup, sau đó chọn:
"backup files and settings" (sao lưu file và cài đặt), và cuối cùng là: "all information
on this computer".
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Chú ý: Phương pháp backup này sẽ tạo ra một ảnh tất cả các ố đĩa trên máy tính. Neu
bạn chí muốn backup ổ hệ thống (Csmile_image, thì thay vì sứ dụng trình hướng dẫn,
bạn nhấn vào "advanced mode" (chức năng nâng cao) khi bắt đầu chương trình
backup, và sau đó chọn "automated system recovery wizard" (trình phục hồi hệ thống
tự động). Phương pháp này sẽ tiến hành các bước tương tự với phương pháp trên,
nhưng nó sè chỉ backup 0 đĩa chính.
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Bạn có thế lưu file ảnh backup hệ thống ngay trên ố cứng hoặc các phương tiện khác
(như đã nói ở trên). Chính vì file backup khác lớn, nên bạn cần phải có kế hoạch sao
lưu họp lý.
Ngay sau khi bạn chỉ định vị trí đặt file hình hệ thống7máy tính sẽ tiến hành thực hiện
công việc của mình. Khi quá trình này kết thúc, bạn sẽ thấy một thông báo hiện ra,
yêu cầu bạn sao lưu các thông tin hồi phục hệ thống trên một đĩa mềm 1.44MB (đã
format). Chiếc đìa này rất quan trọng khi bạn cần phục hồi lại hệ thống. Sau khi thực
hiện xong các bước này, bạn sẽ tiến hành backup từng phần dữ liêu cá nhân.
- Backup dữ liệu cá nhân:
Do chiếm một dung lượng khá lớn, nên không phái lúc nào phương pháp tạo file hình
hệ thống cũng mang tính thực tiễn. Có một cách làm hay là bạn tạo các tệp tin nén
nhỏ, chứa file và tài liệu can backup.
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Khi hệ thống gặp vấn đề, việc đầu tiên bạn cần làm là hồi phục ảnh toàn bộ hệ thống
(đã được tạo ra trước đó), và tiếp đến là phục hồi các file lưu gần nhất. Cách làm này
có thể tránh mất mát dừ liệu ở mức tối đa.
OK, đã đến lúc bạn sao lưu các file dữ liệu quan trọng, chắng hạn như "My
documents, các shortcut và cài đặt màn hình... Để thực hiện thao tác căn bẳn này, bạn
có thể dùng tính năng backup của Windows: Khởi động trình backup và chọn lựa
phần "backup files and settings" và tiếp đến là "my documents and settings".
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Chọn vị trí cần lưu file và nhớ rằng trình backup Windows không hồ trợ ghi trực tiếp
vào đĩa CD, do vậy, nếu bạn muốn tiến hành theo cách này, bạn có thế copy file lưu
vào một vị trí trên ố cứng và sau đó bum (ghi) chúng vào đĩa CD.
Khi trình backup hoàn tất, bạn cần tái khởi động lại quá trình. Lần này cần sử dụng
lựa chọn: "let me choose what to back up". Hãy đánh dấu vào các file hoặc folder bạn
cần backup.
Neu bạn không muốn mất thời giờ với các thao tác backup, bạn hoàn toàn có thế giao
"nhiệm vụ" này cho máy tính thực hiện. Chọn "Advanced mode" và chọn tab
"schedule jobs". Kích đúp vào ngày bạn muốn trình backup tự động khởi tạo, và chọn
"back up selected files, drives or network data", tiếp đến là đánh dấu vào các file hoặc
đường dẫn muốn lưu.
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* Thẩm định quá trình backup
Chọn vị trí file backup lưu và chọn loại backup. Nói chung, trừ khi bạn can backup
một lượng lớn dữ liệu, còn nếu không chỉ sử dụng các cài đặt bình thường ("normal")
để backup tất cả các file. Những cài đặt khác sẽ chỉ backup các file đã thay đối kể từ
lần backup cuối cùng.
Neu bạn lựa chọn chức năng "thấm định" quá trình backup sau khi nó được hoàn tất,
bạn có thế sẽ được yêu cầu bồ sung thêm dữ liệu backup vào file lưu hoặc viết đè lên
các file cũ với phần backup mới.
Trong hầu hết trường họfp, viết đè bao giờ
cũng là lựa chọn tốt hơn cả, trừ phi bạn muốn
phục hồi các bản copy dữ liệu cũ hơn. Còn bô
sung thêm dữ liệu sẽ chỉ tăng dung lượng file
cho mồi lần thao tác, và hậu quả là dung
lượng ổ đĩa sẽ nhanh chóng bị "ngốn" hết.
OK, bạn cần đặt tên và khởi tạo kế hoạch cho
trình backup. Hãy chắc chắn rằng nút "later"
được chọn lựa, và tiếp đến là nhấn "set
schedule". Từ đây, bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian hoặc thời gian bạn muốn sử
dụng cho trình backup (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng... ) và một số cài đặt khác
đối với trình backup tự động. Hãy đặt thời gian, nhấn vào nút "OK" và tiếp đến là nút
"Next".
Hãy nhập mật khẩu cho tài khoăn vì hệ thống sẽ cần chúng để chạy trình backup tự
động cho mồi khoản riêng.
u . Phục hồi dữ liệu
OK, bạn đã làm quen với quá trình backup, công việc bây giờ là phục hoi chúng.
Đầu tiên, đối với trường họp ố cứng của bạn bị "chết", bạn sẽ cần phục hồi ảnh hệ
thống bằng cách sử dụng đĩa CD Windows XP và đĩa mềm ASR đã được tạo ra trước
đó.
Khởi động hệ thống bằng đĩa CD Windows XP. Ngay sau khi màn hình máy tính hiện
màu xanh, một dòng thông báo sẽ hiện thị ở cuối màn hình yêu cầu bạn an F2 để khởi
động chế độ hồi phục hệ thống tự động. Nhấn F2 và đưa đĩa mềm vào 0. Neu bạn bỏ
qua bước này, bạn cần thực hiện lại, thường thì cũng phải 2-3 lần mới thành công.
Hãy chắc rằng 0 đĩa mà bạn muốn là ổ chính của hệ thống cần phải được chọn. Vì
những lý do hiển nhiên, nên ổ đĩa này không thể là ổ đĩa bạn lưu ảnh hệ thống. Quá
trình cài đặt sẽ format tất cả ổ đĩa và tự động quá trình cài đặt.
Khi màn hình phục hồi hệ thống xuất hiện, bạn chọn chính xác các file backup và
Windows sẽ tự động phục hồi hệ thống về thời điếm trước đây. Quá trình này có thể
sẽ mất khoảng vài phút.
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Giả dụ bạn có dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại các vị trí riêng biệt, bạn cần khởi tạo
trình backup. Chọn "restore files and settings", một danh sách các file lưu được tạo ra
trước đây sẽ hiển thị bên cừa số phía phải. Kích đúp vào file bạn cần phục hồi và hãy
đánh dấu vào file đó bên cửa sổ tay trái. Kích vào nút Next. Hệ thống sẽ thông báo
cho bạn rằng nó sè phục hoi file. Neu bạn muốn khôi phục chúng vào các vị trí khác
nhau, hoặc thấm định các cài đặt khác, chắng hạn như viết đè, bạn hãy chọn tab
"advanced"; còn nếu không, bạn chí cần kích vào "Next" để phục hồi các file và
đường dẫn.
* Một số tiện ích backup miễn phí
Neu bạn không muốn sử dụng những tính năng backup có sằn trong Windows, bạn có
thế dùng một số tiện ích backup miễn phí khác. Tuy nhiên, hầu hết các tiện ích
backup này chỉ có chức năng lưu, chứ không có chức năng chụp ảnh hệ thống.
1. ASCOM PBackUpM aker (Download)
Backup Maker là một tiện ích backup miễn phí tuyệt vời. Nó cung cấp khả năng
nhanh chóng tạo ra các file backup hoặc tạo lập kế hoạch backup tự động. Tuy nhiên,
tính năng vượt trội hơn cá của tiện ích này chính là cho phép ghi file backup trực tiếp
vào đĩa CD mà không cần phải sử dụng các trình burn đĩa của bên thứ ba.
2.

BASK(Download)

Một công cụ tốt để backup, hồi phục dừ liệu. Tuy giao diện có hơi khó nhìn, nhưng bù
lại, BASK lại có những thanh công cụ dễ sử dụng. Nhược điểm của trình phần mềm
này là không thể ghi backup trực tiếp ra đĩa CD.
3. Aethia DBackup (Download)
Dễ sử dụng với các chức năn« khởi tạo và phục hoi file nén backup, đặc biệt là khi
bạn đã chán ngấy với quá nhiều chức năng trong trình backup của Windows. Tuy
nhiên, Aethia DBackup không thể tạo lập tác vụ backup định sẵn trong một khoảng
thời gian.
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Sử dụng Norton Ghost
Trong bài này tôi xin hướng dẫn các bạn về cách sử
dụng Norton Ghost for DOS ver 2003, tuy nhiên nó
tương thích với các ver Ghost từ 5.0 trở lên. Bài viết
này có 2 phần, phần thứ nhất là phần giói thiệu khái
quát về Ghost, nếu các bạn chỉ quan tâm đến cách
thực hiện Ghost thì xin đọc phần hai.

Introducing ...
•í »—

Antivirus

Tại sao chúng ta phải Ghost?
Vì đó là cách tốt nhất để lưu trữ data, program,
driver, cấu hình thiết lập máy, nói chung là mọi thứ trên ố cứng của bạn. Cái tên
Ghost thực sự đã nói lên tất cả về khả năng mà chương trình này có thế làm.
Chương trình Ghost tạo ra một ảnh, thật sự là một tập tin nén khống lồ chứa tất cả các
khối lượng data trên o cứng của bạn vào thời điếm mà ta thực hiện ghost, để rồi sau
đó ta có thể yên tâm .. vọc cái ố cứng của mình, fdisk, format, uprage, cài thử một
phần mềm m ớ i.... mà không hề lo lắng gì đến dừ liệu cũ của mình, nếu cần thiết, chỉ
với vài thao tác đơn giãn, một chút thời gian cộng với ly café, bạn đã lại có được một
hệ thống y như cũ.
Những hệ điều hành, software, bản FAT nào tương thích với Ghost ?
Ghost không coi trọng điều đó, chính xác hơn, Ghost không hề phân biệt đó là hệ điều
hành nào (95, 98, Me, 2K, XP), Software nào (WinZip, Office, Player ...), hoặc bản
phân vùng nào (FAT, FAT32, NTFS), mọi tthứ đều bình đắng trong Ghost và nó coi
mọi thứ đều là data, cái nó làm là đặt mọi thứ vào chồ mà nó cần phải ở đó.
Disk và Partition
Disk hiến nhiên là ố đĩa, còn Partition ? Đó là Phân vùng đĩa, nếu ta mở Windows lên
thấỵ trong máy tính của ta có ố c và D, ta nói nó có 2 ố đĩa, điều này đúng không ?
Hiến nhiên là...chưa chắc, nó có thế chỉ là 2 partition.
Một o đĩa vật lý (là ố đĩa mà bạn cầm được trên tay và có giá vài chục tới vài trăm
USD), có thế chia thành nhiều partition (ta có thể gọi là các 0 đĩa luận lý), và với mỗi
ỗ đĩa luận lý đó ta có thế truy xuất, format từng cái một mà không hề ảnh hưởng tới
cái kia, cứ như là nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Với dung lượng 0 cứng lớn như
hiện nay (vài chục đến vài trăm GigaByte) thì chúng ta nên (chứ không bắt buộc) chia
nó thành nhiều ố luận lý đế dề sử dụng và lưu trữ dữ liệu.
Sử dụng Ghost
Trong phần này, tôi giả sử rằng các bạn có hai ổ cứng luận lý (hai partition) là c và D
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trên một ổvật lý. Dừ liệu các bạn cần Ghost là ổ c đang cài Win98SE. Các thông số
này chỉ là tượng trưng, nếu các bạn có nhiều hơn 2 ổ cứng, chạy WinMe, 2K, muốn
ghost đĩa D chứ không phải c thì vẫn...OK!
Thực hiện

Màn hình khởi động của Ghost
1. Tạo một thư mục bất kỳ, ví dụ như thư mục Ghost nằm trong ố D, copy file
ghost2k3.exe vào đó.
2. Tôi sử dụng Win98, do đó tôi có thể mở Explorer lên và kích đúp vào file
ghost2k3.exe để chạy nó. Đối với Win2K hoặc XP, các bạn phải boot DOS từ một đĩa
mềm boot được hoặc từ CD boot cũng được, sau khi vào được DOS, các bạn gõ lệnh
D:\Ghost\ghost2k3 .exe
3. Các bạn sẽ vào được màn hình Ghost

Chọn Local —> Partition To Image
4. Đẻ bat đầu ghost, các bạn chọn Local, Patition To Image

Chọn ố đĩa vật lý cần Ghost
5. Chương trình sẽ hỏi ố đĩa bạn cần Ghost, thường thì nó đúng, cứ nhấn OK
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Chọn partition mà bạn muon ghost
6. Chọn Patition mà bạn muon ghost, trong trường hợp này, chọn Primary (do tôi
muon ghost ố c của mình), nhấn OK.

Chọn nơi để lưu file ảnh (image)
7. Chọn nơi mà bạn muốn lưu file ảnh, thông thường ghost lấy luôn thư mục có chứa
file ghost.exe làm thư mục mặc định, bạn có thế chấp nhận, vẫn có thể chọn nơi khác
Nhưng chú ý rằng bạn không thể đế file ảnh nằm trong Patition mà bạn muon ghost,
trong trường họp này bạn không thê nào tạo file ảnh nằm trên ố c được. Gõ tên file
ảnh vào và chọn Save, ví dụ tôi gõ Win98SE.

8. Neu ố D của bạn trống nhiều thì sẽ không có hộp thoại này, tuy nhiên bạn nên chọn
độ nén High để tiết kiệm chồ trống, cách nén High chỉ chậm hơn không nén một chút
mà thôi, không đáng kể.

Chọn Yes khi gặp thông báo "Proceed with partition image creation ?"
9. Hiển nhiên là bạn chọn Yes khi gặp thông báo sau: "Proceed with partition image
creation ?"

Vậy là xong, các bạn nên đi...uống café, tuy nhiên hy vọng rằng nhà bạn không
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bị...cúp điện đột ngột.
Cách phục hồi Patition từ file ảnh
Hiển nhiên các bạn phải khởi động vào DOS, chạy ghost2k3.exe. Đen đây do bạn
muốn phục hồi dữ liệu từ ảnh nên hiển nhiên là phải chọn là "From Image" rồi, nhưng
CHÚ Y NGUY HIẾM.

Các bạn chọn Disk hay Patition thì đều có thể chọm "From Image" được, nhưng tại
sao cổ cả 2 tùy chọn này ? Đây là câu trả lời:
l«ll

►
s*
Plrhtan
1
i. £*4 ■
M M Ü

- Neu bạn chọn "Disk from Image" thì sau khi Un-Ghost, bạn chỉ có duy nhất một ổc
mặc dù trước đó bạn có 2 0 c và D, lý do là tùy chọn này có nghĩa là "Tạo một ố đĩa
từ file ảnh" và do chi có một 0 đĩa nên sau khi Un-Ghost, Norton Ghost tự động link 2
Partition lại với nhau tạo thành một Partition duy nhất là c. Tất cả dữ liệu chứa trên D
đều bị xóa.
- Neu bạn chọn "Partition from Image" sau khi Un-Ghost bạn sẽ có 2 ố đĩa, ố c chứa
dữ liệu mà bạn đã ghost trước đó và ổ D vần giữ nguyên tất cả data của nó.
Theo tôi thì các bạn nên chọn cách thứ 2 sẽ an toàn hơn.

Chọn file ảnh đổ un-ghost
Sau khi chọn "Partition from Image" hoặc "Disk from Image", chương tìn h sẽ hỏi
bạn file ảnh để Un-Ghost, tôi chọn Win98SE.gho, click open

Chọn partition mà bạn muốn un-ghost
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Chọn Patition mà bạn muốn Un-Ghost, ở đây tôi chọn Primary (ố c, nếu bạn muốn
Un-Ghost vào ổ đĩa khác, bạn chọn partition tương ứng), click OK.

Bạn click OK để tiếp tục!

Quá trình...uống café bắt đầu, sau khi chương trình báo hoàn tất, các bạn có thế boot
máy lại và nhận thấy...mái nhà xưa.
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Hướng dẫn sử dụng True Image 9
Như chúng ta đã biết từ lâu Acronis True Im age là m ột đối thủ cực kỳ nặng ký
của Norton Ghost và từ khi hang phát triển lên phiên bản 9 đã có 1 bước phát
triển rất dài với các tính năng ưu việt, nhưng bên cạnh đó phiên bản 9 đã thêm
vào 1 số tính năng gây phiền phức và gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho
người dung (bị m ất toàn bộ dữ liệu, Delete các phân vùng trừ phân vùng khởi
động...), nhưng m ột khi làm chủ hoàn toàn được TI thì bạn sẽ thấ y đây là 1 công
cụ cực kỳ mạnh mẽ và có những tính năng vượt xa Ghost 10. Trong bài v iế t của
tôi dự định chia làm 3 phần như sau:
Phần 1: Hướng dẫn những tính năng cơ bản như cài đặt và sử dụng TI, tạo ảnh
dĩa, tạo phân vùng ẩn, chỉnh sửa dĩa...
Phần 2 : Hướng dẫn phục hồi 1 phần hoặc toàn bộ ổ cứng.
Phần 3 : hướng dẫn cách lấy ảnh dĩa của 1 máy và khôi phục trên 1 máy khác có
cấu hình hoàn toàn khác (giống như tạo files Ghost cho nhiều m áy).
Quote:
PHẦN 1: CÀI ĐẶT VÀ s ử DỤNG MỘT s ố TÍNH NĂNG c ơ BẢN.
1. Cài đặt:
Bạn download và tải về dùng th ử 15 ngày tại địa chỉ Code:
h ttp://dow nload.acronis.com
Hoặc mua bản Acronis True Image Enterprise Sever 9.1 với giá 999 USD (dung
lượng 189Mb).
Double Click vào files TrueIm ageEnterpriseServer9.1_s_en.exe và màn hình sẽ
hiện ra như sau:
Cài đặt True Im age Enterprise Server và True Im age Agent For Windows.

I" Install Acronis True Image
I____ J Management Console

Acronis
True Image

*
®

Install Acronis True Image Agent
'lUfjr Windows

c* v

. Install Acronis Backup Server

naw

.'t-t B* Install Acronis Group Server

Enterprise
Server
WWW.

acronis.com

*

Extract Acronis True Image Agent
f° r Linux

Install Acronis True Image
Ç / Enterprise Server

F V

Install Acronis True Image Agent for Windows on this
computer for enabling remote access from the management
console.

«Hình 1
Khởi động lại máy để hoàn tấ t việc cài đặt.
Sau khi khởi động xong, boot vào Windows và chạy TI, màn hình TI hiện ra sẽ có
giao diện như sau:
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Hình 2

laiayi
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Hình 3

Nhấn N ext và màn hình M an age A c ro n is S ecu re Zone V iza rd sẽ hiện ra
Nhấn chọn vào phần có ổ cứng nhiều nhất để tạo phân vùng ẩn. (bạn có thể lựa
2, 3 ổ cứng tù y ý nhưng không được phép chọn ổ C)
Partition

Flags

Capacity

Free Space

Type

D isk 1
•IWNTFS (C:)

^2
Ị
M

Pri, Act.

19.53 GB

SOFT BACKUP (D:)

14.92 GB NTFS

39.06 GB

2.79 GB NTFS

-V 1Movie 1 (E:)

44.92 GB

5.801 GB NTFS

V Movie 2 (F:)

45.53 GB

6.787 GB NTFS

Hình 4
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Nhấn N ext để tiếp tục, ở màn hình kế tiếp trong ổ P a rtito n Size bạn gõ vào
dung lượng phù hợp với ổ cứng cùa bạn.
Partition size:

2.965 GB

Hình 5

và trong hộp thoại tiếp theo
Manage Acronis Secure Zone Wizard
A ctivating Acronis s ta rtu p Recovery Manager
You can activate Acronis Startup Recovery Manager. This manager allows you to
restore your computer at boot time before Windows starts.

Please choose whether you want to activate Acronis Startup Recovery Manager.

<§) jjjjrtivate Acronis Startup Recovery Manager!
Q

Do not activate Acronis Startup Recovery Manager

Description
When activated, Acronis Startup Recovery Manager allows you to run Acronis True Image
Enterprise Server before starting Windows by pressing FI 1 at boot time. Note: after
activation, Acronis Startup Recovery Manager overwrites the Master Boot Record (MBR) with
its own boot code. If you have a third party boot manager installed, re-enable it after Acronis
Startup Recovery Manager activation. For Linux loaders (e.g. LiLo and GRUB) you might
consider installing them to a Linux root (or boot) partition boot record instead of MBR before
activating Acronis Startup Recovery Manager.

Hình 6
Chú ý: đối với m ột số máy khi bạn chọn Active Acronis s ta rtu p Recovery Manager
thì máy tính sẽ không khởi động vào Windows được (do TI đã chép đè lên Master
Boot Record), bạn chỉ cần install Standart MBR là xong.), nhấn Process để tiếp
tục.
2. Bật, tắ t tính năng System Restore của Windows.
Ở màn hình bên trá i bạn lựa Manage System Restore, nhấn Next để hiện ra màn
hình bật, tắ t System Restore, theo tôi nên Lựa Turn O ff System Restore.
Tools
^

Manage Acronis Secure Zone

#2 Activate Acronis Startup
Recovery Manager
Validate Backup Archive
Manage s jfapro Restore
Create Bootable
JoEab Rescue Media
Show Log

Hình 7
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®

iiijyirn on System

( 3 Turn off System Re^cire on all drives
o

Turn on/off System Restore on specified drives

Hình 8
Nhấn Procees để hoàn tấ t việc lựa chọn.

3.

Tạo dĩa CD, DVD cứu hộ.

Như hình trên, bạn bấm vào hình cái dĩa có dòng chữ Create Bootable Rescue
Media
Màn hình Acronis Media Builder sẽ hiện ra và bạn nên chọn tấ t cả các tù y chọn.

H

Q0

ỈAcronis Bootable Agent!
Acronis Bootable Agent (Full version)

ừ,

- □

0

Acronis True Image Enterprise Server

ià

0- V

Acronis True Image Enterprise Server (Full version)
Acronis True Image Enterprise Server (Safe version)

Hình 9
Nhấn Next để tiếp tục.
Một điểm mạnh của TI9 so với bản 8 đó là tù y chọn lưu thành files ISO trự c tiếp
trên ổ cứng, bản 8 bắt buộc bạn phải ghi ngay ra đĩa CD, còn bây giờ bạn có thể
lưu trên ổ cứng và 1 chương trình chỉnh sửa files ISO như U ltralso để thêm , bớt
files cho đỡ phí dung lượng 1 đĩa CD. Chọn ISO image và nhấn Next để tiếp tục.
Name

Type

¡^3 Vi Floppy (A:)
1^ ISO image
i^ RIS server

3 Vi-Inch Floppy Disk
ISO image file

1

Server where Remote Installation Services (RIS) is installed

Hình 10
Chọn vị trí cần lưu nhấn Next và Process để tiếp tục.
4. Backup hệ thống.
h ttp ://i6 .tin yp ic.co m /1 4 sp 5 3 5 .p n g (hình 11)
Nhan Next 2 lần để tiếp tục.
Hộp thoại P a rtitio n S e le ctio n hiện ra, mặc định ổ c đã được chọn
m ột hộp hội thoại sẽ hiện ra và bạn cứ nhãn OK để tiếp tục.
Màn hình Backup Archive Location sẽ hiện ra và bạn sẽ có nhiều lựa chọn nhưng
bạn chỉ cần quan tâm đến 2 tù y chọn là A c ro n is S ecu re Zone và My C om puter.
Partition

Flags

Capacity

Used Space

Type

] Disk 1
@

19.53 GB

4.613 GB NTFS

□

'-¿^NTFS (C:)
'«¿»SOFT BACKUP (D:)

Pri,Act.

39.06 GB

36.27 GB NTFS

□

^ Movie 1 (E:)

44.92 GB

39.12 GB NTFS

□

<^Movie 2 (F:)
Acronis Secure Zone

42.57 GB

38.75 GB NTFS

2.965 GB

5.939 MB FAT32

Hình 12
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©

Desktop
Acronls Secure Zone
iV rrtn if R a f li in Servers

Acronis Secure Zone
¡£"¡1^

My Documents

SI ^

My Computer

+

*-J

My Network Places

Hình 13
Có 3 tù y chọn hiện ra, nếu bạn tạo files ảnh lần đầu thì bạn nên lựa tù y chọn ổ
trên cùng (Create new full backup archive), tù y chọn th ứ 2 (Create incremental
backup Ì possible) để lưu đè files bạn đã có sẵn trong Acronis Secure Zone, tùy
chọn th ứ 3 (Create diffenrential backup archive) là bạn sẽ tạo 1 files mới trong
Secure Zone.
Nhấn Next, trong ô hội thoại tiếp theo bạn nên chọn tù y chọn : Click here nếu
muốn th iế t lập nâng cao, còn không thì nhấn Next đế tiếp tục với các th iế t lập
mặc định của nhà sản xuất.

® Ịcreate new / ịjịr baciiujp' ạrchVvel
o

Create incremental backup if possible (recommended)

o

Create differential backup archive

Hình 14
Trong hộp hội thoại Option ta chỉ cần quan tâm đến các tù y chọn : C om p ression
le ver (chọn M axim um ) để nén files với tỷ lệ cao nhất; B ackup P e rfo m a ch e B acku p P rio rity (chọn Hight) để có tốc độ Backup nhanh nhất.
□

Pre/Post commands

E 9 Before/after data capture commands
sgj Compression level
©

Backup performance

® gj Event tracing

&
m

Archive splitting
File level security settings

S 3 Media components

0

Additional settings

Hình 15
Còn các tù y chọn còn lại thì để mặc định. Nhấn Next 2 lần và Process để tiếp tục.
(tỷ lệ nén của Acronis 9.1 th ậ t tốt, ổ c của tôi gần 5Gb mà khi nén xuống Files
nén có 1,04 Gb)
YlyBackup

Acronis True Image Backup Ar.
1,090,704 KB

(Hình nén)

b. Back up vào My Computer. Cũng tương tự bạn chọn My Computer lựa đường
dẫn để backup files (phải lựa ổ lưu files backup khác với ổ C), đặt tên files và tiếp
tục làm giống như hướng dẫn ở trên.

5. Kiểm tra files đã Backup
Chọn Validate Backup Archive, nhấn Next chọn Archive Secure Zone, nhấn Next
và Process để kiểm tra , nếu bạn lưu vào My Com puter thì chỉ đến đường dẫn đã
lưu.
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©

Desktop
Acronls Secure Zone
A r r n n i f R a r lít u->

Acronis Secure Zone
BỈ ^

Mv Documents

SI ^

My Computer

+

*-J

Servers
IS

My Network Places

Hình 16
Khi hộp thoại này hiện ra có nghĩa là quá trình Check đã hoàn tấ t và files Backup
của ban đã hoàn thành.
Information

A

The operation was successfully completed

2. Bật, tắ t tính năng System Restore của Windows.
Ở màn hình bên trá i bạn lựa Manage System Restore, nhấn Next để hiện ra màn
hình bật, tắ t System Restore, theo tôi nên Lựa Turn O ff System Restore.
Tools

-ị

Ẳ

Manage Acronis Secure Zone
Activate Acronis startup
Recovery Manager
Validate Backup Archive

V

fhv
Create Boofable Rescue Media

1 1 Show Log

Hình 7

Nhấn Procees để hoàn tấ t việc lựa chọn.

3. Tạo dĩa CD, DVD cứu hộ.
Như hình trên, bạn bấm vào hình cái dĩa có dòng chữ Create Bootable Rescue
Media
Màn hình Acronis Media Builder sẽ hiện ra và bạn nên chọn tấ t cả các tù y chọn.
B 0 ‘4# ;Acronis Bootable Agent Ị
ạ t r Acronis Bootable Agent (Full version)
s E

Acroriis True Image Enterprise Server
0

kà Acroms True Image Enterprise Server (Full version)

P I - A c r o n i s True Image Enterprise Server (Safe version)

Hình 9
Nhấn Next để tiếp tục.
Một điểm mạnh của TI9 so với bản 8 đó là tù y chọn lưu thành files ISO trực tiếp
trên ổ cứng, bản 8 bắt buộc bạn phải ghi ngay ra đĩa CD, còn bây giờ bạn có thể
lưu trên ổ cứng và 1 chương trình chỉnh sửa files ISO như U ltralso để thêm , bớt
files cho đỡ phí dung lượng 1 đĩa CD. Chọn ISO image và nhấn Next để tiếp tục.
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Name

Type
31/i-Inch Floppy Disk

Floppy (A:)
I

150 image

ISO image Pile

•^RIS server

Server where Remote Installation Services (RIS) is installed

Hình 10
Chọn vị trí cần lưu nhấn Next và Process để tiếp tục.
PH A N 2 : PH Ụ C H Ồ I 1 PH Ầ N HOẶC TO À N BỘ HỆ TH Ố N G
R ecovery
Hf'

Recover the entire hard disk contents or restore individual files

bạn nhấn vào nút Recovery và nhấn Next.
(CHÚ Ý, TRONG PHẦN NÀY BẠN PHẢI THẬT CẨN THẬN, NẾU LÀM SAI 1 TÙY CHỌN
THÌ TOAN BỘ DỮ LIỆU TRÊN ổ CỨNG CỦÃ BẠN SẼ MẤT HẾT, KHẢ NĂNG PHỤC
HỒI LẠI ĐƯỚC c ự c KỲ THẤP DO ACRONIS SE DELETE (DEL Ổ CỨNG KHÁC
FORMAT, NÓ SẼ XÓA TÊN ồ CỨNG VÀ SẼ NHƯ MỘT ổ CỨNG MỚI MUA) VÀ CHỈ
ĐỂ LẠI 1 Ồ c MÀ THÔI.)
a. PHỤC HỒI TỪ Acronis Secure Zone (Đặc biệt chú ý)
Desktop
Acronis Secure Zone

Servers
Acronis Secure Zone
03 Q
®

My Documents

i

My Computer

2 *j

My Network Places

Nhấn Next và hộp hội thoại Restore Data Selection sẽ hiện ra:
(•) Using Snap Restor e:
Q

Restore disks or partitions
) Restore specified files or folders

Sẽ có 3 tù y chọn (tù y chọn Using Snap Restore là tù y chọn mặc định) và bạn
KHÔNG được lựa tù y chọn này, nếu không toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ bị m ất hoàn
toàn (bản thân tôi đã bị m ất gần 250Gb dữ liệu và thực hành lại một lần nữa m ất
luôn gần 20Gb dữ liệu trên m áy t í n h của cơ quan) và tù y chọn chính xác phải là
R e sto re d isk o r p a rtitio n s
Q

Using Snap Restore

(•) ¡Restore disks or jpartSonSi

o

Restore specified files or folders

(A) Nhấn Next và chọn ổ C: và tiếp tục nhấn Next
Partition

Flags

Capacity

Free Space

Type

Disk 1

El
]

NTFS (C:)

PrijAct.

19.53 GB

14.92 GB NTFS

V MBR and Track 0

MBR and Track 0

Và hộp hội thoại sau sẽ hiện ra, tiếp tục chọn ổ
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Partition

Flags

Capacity

Free Space

Type

D isk i

V'SOFT eACKUP (D:)

39.06 GB

2.79 GB NTFS

V Movie 1 (E:)

44.92 GB

5.801 GB NTFS

V ’Movie 2 (F:)

42.57 GB

3.823 GB NTFS
9 4 4 .4 MB FAT32

Và cứ để mặc định các tù y chọn của Acronis tiếp tục nhấn Next cho tới khi hiện ra
bảng Process, nhấn Process để Acronis khởi động lại và bạn chỉ việc ngồi chờ và
Okie
b. P h ụ c hồi t ừ file s B acku p

Chọn vị trí mà bạn đã lưu files bakup trên ổ cứng,
Movie 2 (F:)

s

Lj

Backup

(•) Restoredis^orj^tftroris
( ) Restore specified files or folders

Nhấn Next và chọn
Và lặp lại thao tác (A) cho đến khi hoàn thành,
c. P h ụ c hồi F ile s t ừ A c ro n is Zone.
(•) Restore disiii or part^ions;
Q

Restore specified files or folders

Nhấn Next

(*) |Origina|location!
■ ) New location

Nếu bạn lựa Orginal location thì sẽ phục hồi lại toàn bộ Windows, nếu chọn
location thì sẽ restore Windows ở m ột vị trí tù y chọn.
Phục hồi files hỏng từ Files Backup (tương tự ).
End phần Backup và Restore.
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Tăng tốc CPU mà không ảnh hưởng đến phần cứng
Một tin vui cho những ai đang xài CPU của Intel, khi hãng này tung ra Intel
Application Accelerator 2.3 là một gói phần mềm tăng tốc độ hoạt động cho các
máy tính desktop.
Nó có những khả năng sau:
- Boot máy nhanh hơn thông qua thời gian load hệ điều hành được gia tốc.
- Tăng toc Disk I/o cho các game, các ứng dụng đồ họa, các công cụ tiện ích đĩa, các
ứng dụng quản lý media.
- Tìm lấy trước dữ liệu (Data Prefetcher) để tăng cường tốc độ làm việc cho các hệ
thống Intel Pentium 4.
- Hỗ trợ các ố đĩa cứng có dung lượng tới 137 GB và lớn hơn nữa.
Yêu cầu hệ thống:
- Các hệ điều hành Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 98, Windows 98 SE,
Windows Me, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional.
- Mainboard có bộ chipset được hỗ trợ (từ Intel 810 tới Intel 860).

- CPU Intel Pentium 4, Intel Pentium m, Intel Pentium n, Intel Celeron, Intel Xeon,
Intel Pentium n i Xeon, hay Intel Pentium n Xeon.
Chú ý: Trong một số trường họp, khi chạy phần mềm tăng tốc này trong Windows
Me, máy sẽ báo mat file WININIT.EXE lúc khởi động. Bạn cứ nhấn một phím bất kỳ
nào đó để tiếp tục vào Windows Me. Sau đó, bạn mở thư mục
WINDOWS\SYSTEM\SRP\BACKUP và copy file WININrr.EXE trong đó vào thư
mực WINDOWS.
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Tăng tốc máy tính: Tối ưu hóa bộ nhớ RAM
Dung lưọTig siêu nhỏ (file nén chỉ 38KB). Tiện ích miễn phí Ezmem V I.0 sẽ giúp
chúng ta tối un hoá lượng RAM mình đang có chỉ bằng một cú bấm chuột đơn
giản.
Chương trình hiển thị cho chúng ta: Tống dung lượng RAM, lượng RAM đã sử dụng,
lượng RAM còn chưa dùng. Theo thời gian thực đang hoạt động của hệ thống. Có ba
mức độ cho người dùng lựa chọn: Light, Moderate, Heavy. Đánh dấu chọn xong, bấm
nút Free RAM, chờ vài phút để chương trình hoạt động và bạn sẽ nhận thấy sự thay
đổi đạt hiệu quả đến mức bất ngờ. Tải về từ địa chỉ http://www.esystems.ro/downloads.htm
*** Vói Fast Defrag 2.0
Phan mem do Andrei Dan Zanoaga viết, dung lượng 481KB, miễn phí nếu bạn không
dùng nó vì mục đích kinh doanh. Tương thích trong mọi môi trường Windows. Bạn
có thể tải về từ địa chỉ http://amsn.ro/ hoặc có thể từ
http://www.webtechgeek.com/Free-Windows-Utilities22.htm
Chương trình gồm 4 phần chính đó là:
1/ System Manager: cung cấp cho chúng ta thông tin sau
+Used Hard Memory: Phần trăm dung lượng RAM và bộ nhớ ảo mà hệ thống đang sử
dụng
+ Total Physical Memory: Tổng dung lượng của RAM (tính bang KB, MB)
+ Free Physical Memory: Dung lượng RAM còn trống, chưa dùng đến
+ Virtual Memory Size: Không gian đĩa cứng dành cho bộ nhớ ảo
+ Free Virtual Memory: Dung lượng bộ nhớ ảo chưa dùng đến
Ngoài ra System Manager còn cung cấp cho chúng ta thông tin về CPU. tốc độ xử lý
của nó là bao nhiêu, công suất đang sử dụng thế nào.
Để chổng phân mảnh cho RAM một cách thủ công, bạn có thế bấm vào nút Clean
hoặc bấm nút phái chuột vào biểu tượng của FAST Defrag trong khay hệ thống.
2/ Task Manager: Cung cấp cho chúng ta thông tin về các ứng dụng đang chạy trong
hệ thống, vị trí ứng dụng đó ở đâu, mỗi ứng dụng đang chạy xầi hết bao nhiêu dung
lượng RAM, dung lượng bộ nhớ ảo.
3/ System Config: Cho phép bạn gọi ra tiện ích System Configuration của Windows
giông như bạn gọi nó từ Start\Run\msconfig vậy. Thực ra hàm ý của chức năng này
muốn chúng ta sử dụng thẻ Startup đế cho phép hoặc không cho phép tiện ích nào sè
chạy đồng thời cùng Windows đế tiết kiệm bộ nhớ của hệ thống cho những lần khởi
động sau.
4/ Fast Options: Cung cấp các tùy chọn cho người dùng như sau
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+ Khung Startup Options:
Đánh dấu vào Ô Conservative Swap File Usage thì hệ thong chỉ làm việc với các ứng
dụng trên RAM mà thôi, chưa sử dụng đến Swap file. Do đó hệ thống sẽ hoạt động
nhanh hơn. Khi nào khả năng của RAM không đáp ứng kịp thời lúc đó bộ nhớ ảo mới
bổ sung vào.
Đánh dấu ô: Start with Windows thì chương trình này sẽ chạy ngay sau lúc Windows
khởi động với biểu tượng là hai thanh RAM màu xanh lá cây nằm trong khay hệ
thống
+ Khung Select Memory Cleanup Method thực ra không có khác biệt lớn khi lựa chọn
cách chống phân mảnh RAM do đó bạn cứ đế nguyên theo mặc định
+ Khung Memory Guardian for Automatic Cleanup: Nên đánh dấu để Enable vào ô
này rồi lựa chọn kiểu Server hoặc kiếu máy để bàn. Chương trình FAST Defrag sè
giúp chúng ta tối ưu hóa hệ thống nếu làm việc với quảng thời gian dài trong ngày

Tăng tốc sử dụng hệ điều hành Windows với chuột phải
Nhấn chuột trái có lẽ là thao tác hàng ngày cùa bạn. M ột số thủ thuật sao đây
giúp bạn tận dụng tối đa “phần chuột bên kia” trong công việc của mình.

Tăng tốc công việc báo trì đĩa:
Bạn có thế khởi động các tính năng sao lưu, quét đĩa, dọn đĩa hay dồn đĩa bằng thao
tác Start.Program.Accessories.System Tools nhưng nếu Windows Explorer đang mở
thì bạn có thế làm những điều này nhanh hơn bằng cách nhấn phải chuột lên ố đĩa
muốn thực hiện và chọn Properties. Trong thẻ General, nhấn vào Disk Cleanup đế
thực hiện tiện ích này (Windows 98, 2000 và Me), hay chọn thẻ Tools đế mở một
trong những tiện ích khác của hệ thống.
Quản lý máy tính:
Windows 2000 và XP cung cấp cách truy cập nhanh đến tiện ích quản lý máy tính
Computer Management, bạn chỉ cần nhấn phím phải chuột lên My Computer và chọn
Manage.
Định lại đồng hồ:
Bạn không cần mở Control Panel để thiết lập thông số ngày tháng, thời gian hay múi
giờ mà chỉ cần nhấn phím phải chuột lên đồng hồ trên thanh công cụ và chọn Adjust
Date/Time; tốt hơn nữa là nhấn đúp lên đồng hồ.
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Điều chính màn hình:
Control Panel không phải là con đường nhanh nhất đế hiển thị thuộc tính. Bạn chỉ cần
nhấn phím phải chuột lên màn hình làm việc (desktop) và chọn Properties. Đế
đóng/mở nhanh các cửa số ứng dụng, nhấn phím phải chuột lên thanh tác vụ và chọn
Minimize All Windows đế mở màn hình desktop và nhấn phím phải chuột lên thanh
tác vụ và chọn Undo Minimize All Windows đế phục hồi các màn hình của bạn.
Đến System Properties mà không cần Control Panel:
Đe truy cập System Properties, nhấn phím phải chuột vào My Computer và chọn
Properties. Neu cửa số My Computer đã mở sẵn, nhấn phím phải chuột vào biểu
tượng menu hệ thống ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ (gần menu File) đế thấy
cùng trình đơn, chỉ thiếu tính năng Rename.
Vào nhanh Network Neighborhood:
Cách nhanh nhất đế truy cập các thông số mạng là nhấn phím phải vào biểu tượng
Network Neighborhood trên màn hình desktop (My Network Places trong Win Me)
và chọn Properties. Tương tự trường họp My Computer, nếu màn hình Network
Neighborhood đã mở sẵn, bạn nhấn phím phải chuột vào biểu tượng menu hệ thống ở
góc trên cùng bên trái của cửa sổ (gần menu File) đế thấy cùng trình đơn, chỉ thiếu
tính năng Rename.
Nối hay ngắt ồ đĩa mạng:
Bạn chỉ cần nhấn phím phải chuột lên Network Neighborhood (My Network Places
trong Windows Me) hay My Computer và chọn Map Network Driver or Disconnect
Network Driver
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Tăng tốc Windows của bạn với những kinh nghiệm của tôi
Có thể một ngày nào đó khi bật chiếc PC của mình lên, bạn sẽ phái ngồi đợi
khoảng 5 phút thì máy mói khỏi động xong. Nếu là một ngưòi mói sử dụng máy
tính có lẽ bạn sẽ nghĩ đến việc nâng cấp máy của mình, hoặc dùng lâu năm hơn
thì bạn sẽ nghĩ đến việc cài đặt lại hệ điều bành Windows.
Tốc độ khởi động vần chậm, bạn lên mạng đế tìm những chương trình giúp tăng tốc
Windows như Boot Vis, Hare, speed Gear,... nhưng không cải thiện được phần nào.
Những kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp ít cho bạn rất nhiều, nhất là bạn sê thấy tốc độ
tăng lên đáng kể
1. Hạn chế bót font cho Windows: bạn nên cài ít font một chút, trừ khi bạn là một
nhà thiết kế cần dùng đến nhiều font chữ để thiết kế. Neu sử dụng Win XP thì bạn nên
dùng font Unicode có sẵn đế gõ tiếng Việt (nếu dùng Win 98 thì bạn phải cài thêm
font Unicode) và chỉ nên dùng 1 hay 2 loại font là abc hay vni. Win XP hỗ trợ việc
sao chép font, nếu bạn muốn cài đặt 1 font nào đó bạn có thể sao chép tệp tin font chữ
đó rồi dán vào trong thư mục C:\Windows\Fonts. Chỉ cần sao chép font vào đây là
Win XP đủ thông minh để cài đặt font đó cho bạn.
2. Không nên sử dụng thanh Microsoft Office Shortcut B ar (nằm trên góc phải
màn hình Windows). Neu đã lỡ dùng đến nó bạn hãy tắt nó đi và đừng cho nó khởi
động cùng Windows bằng cách: nhấn phím chuột phải vào nút đầu tiên, sau đó chọn
Exit (hình minh họa), kích chọn No để lần sau nó sẽ không khởi động cùng Windows
nữa.
Làm như vậy sẽ giúp bạn cải thiện được từ 2 đến 3 giây. Tuy nhiên bạn sẽ thấy bất
tiện ở chỗ sau này muốn khởi động Word hay các ứng dụng khác bạn sê thấy hơi khó
chịu vì đã quen với thanh Microsoft Office Shortcut Bar này. Cách sau sẽ vẫn giúp
bạn tiết kiệm từ 2 đến 3 giây mà vẫn có thế chạy nhanh các ứng dụng như chức năng
của Microsoft Office Shortcut Bar.
3. Dùng Quick Launch để thay thế cho Microsoft Office Shortcut Bar
Bạn hãy dùng trỏ chuột đặt lên đầu thanh Taskbar sau đó trỏ chuột của bạn sẽ hiện ra
mũi tên 2 đầu. Bạn hãy kích chuột và kéo cho nó cao thêm 1 khoảng. Bạn sẽ thấy
thanh Taskbar cao thêm, phía trên là thanh Quick Launch và phía dưới sẽ là các ứng
dụng thu nhỏ rất tiện.
Lưu ý khi bạn đưa trở chuột lên đầu thanh này mà 2 mũi tên không xuất hiện tức là
thanh Taskbar của bạn đã bị khoá. Đế mở khoá bạn hãy nhấn phải chuột lên thanh
Taskbar và kích bỏ chọn Lock the Taskbar.
Tiếp theo bạn chỉ cần đưa các ứng dụng mà mình thường hay sử dụng như Word,
Excel, FontPage, ... Cách đưa vào: bạn chỉ cần kích và kéo những shortcut của
chương tìn h vào trong thanh này là được.
4. Hãy tắt chức năng Error Report (vói Win 2000, XP). Đây là chức năng tự thông
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báo íỗi cho nhà sản xuat (phải noi mạng). Chức năng này chẳng giúp ít gì cho bạn và
thường gây những khó chịu, bạn hãy tắt nó đi bằng cách: Kích phải chuột vào My
Computer, chọn Properties, kích thẻ Advanced, kích nút Error Reporting, kích vào
Disable Error Reporting, kích bỏ hộp kiểm B u t notify me when critical error occur.
5. Đừng nên sử dụng hình nền cho Desktop vì ngoài chức năng làm đẹp nó không
còn chức năng nào khác ngoài việc làm chậm đi từ 1 đến 2 giây.
6. Không nên cài đặt nhiều phần mềm được giói thiệu mà bạn ít khi sử dụng. Vì
khi cài các chương trình thì nó sẽ kèm theo các tệp tin thư viện như là *.DLL. Và mồi
lần Windows khởi động lên sẽ nạp các thư viện này và làm cho máy bạn chậm đi.
7. Hãy sử dụng chức năng Disk Defragmenter của Windows.
Vào Start, Programs, Accessories, System Tools, Disk Defragmenter. Bạn cài một
phần mềm nào đó và lúc khác bạn xoá nó đi, cứ như thế sẽ làm ố cứng của bạn bị
phân mảnh. Hãy chạy chức năng này đế sắp xếp lại nhằm giúp cho việc truy xuất dữ
liệu nhanh hơn.
8. Bạn đừng cho các ứng dụng khỏi động cùng vói Windows vì như thế mồi lần
mở máy lên bạn sẽ ngồi chờ rất lâu. cần dùng đến chương trình nào đó thì bạn mới
kích hoạt thì hệ điều hành sẽ khởi động nhanh hơn nhiều. Neu chương trình tự động
chạy cùng Windows thì bạn nên “báo” nó lần sau đừng chạy nữa bằng cách:
Kích Start, Run, gõ vào msconfig, chọn thẻ Startup. Bạn sẽ thấy xuất hiện những
chương trình Windows sẽ tự động nạp khi khỏi động. Bạn xem chương trình nào
không cần thiét và bỏ chọn ở hộp kiểm của nó
Sau đó bạn chọn OK, bạn sẽ thấy cửa số yêu cầu bạn Reset lại máy, nếu không muốn
Reset ngay bây giờ thì bạn chọn Exit Without Restart.
9. Không nên cho các ứng dụng tự khỏi động cùng Windows. Ngay cả chương
trình diệt vius hay từ điển. Nếu bạn kết nối trực tuyến hay đọc dữ liệu từ một đĩa mềm
hoặc đĩa CD thì bạn nên khởi động chương trình diệt vius lên và đừng quên diệt vius
theo định kì.
10. Hãy mạnh dạn gõ’ bỏ những chuông trình không cần thiết bằng cách vào Start
-> Settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs. Nhiều bạn khi xoá một
chương trình không vào đây xoá mà chỉ xoá Shortcut ở ngoài Desktop, cách này
không xoá hết một chương trình mà chỉ đường dẫn tắt vào chương trình.
11. Nếu sử dụng Win XP bạn sẽ thấy cách sắp xếp và bố trí khác hẳn so với Win
98. Giao diện đồ họa mới này khiến cho người mới sử dụng hơi bị bỡ ngỡ đôi chút.
Neu đang dùng Win XP với giao diện không quen này bạn có thể chuyển về sử dụng
giao diện giống Win 98 (giao diện Windows Classis).
Đe chuyến về sử dụng giao diện cũ bạn nhấn phải chuột lên Desktop, chọn Properties,
trong thẻ Themes chọn Windows Classis, chọn OK. Nhấn phải chuột vào thanh
Taskbar (thanh có nút Start), chọn Properties, kích vào thẻ Start menu, kích chọn
Classis Start Menu.
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Bây giờ bạn đã thấy nó trở thành giao diện giống Win 98, không những quen thuộc
mà còn giúp Windows tăng tốc thêm rất nhiều.
12. Hibernate - tắt máy cực nhanh. Chức năng Hibernate (ngủ đông) y hệt như chức
năng Shutdown, nhưng nó sẽ giúp ta lưu lại những gì có trong bộ nhớ RAM vào đĩa
cứng trước khi tắt máy.
Đe kích hoạt chức năng này bạn hãy kích Start, Settings, Control Panel, Power
Options, chọn thẻ Hibernate và đánh dấu chọn Enable Hibernate.
Bây giờ bạn hãy mở thử một ứng dụng nào cũng được, như Word chẳng hạn rồi gõ
mấy chữ vào một trang soạn thảo mới. Sau đó chọn Turn Off Computer, bạn nhấn
phím SHIFT bạn sẽ thay nút Stand by sẽ chuyến thành Hibernate (hình minh họa).
Nhấn vào nút Hibernate, đế tắt máy. Khi bạn mở lại máy, bạn sẽ thấy điều kì diệu.
Bấm phím Shift bạn sẽ thấy Stand By chuyển thành Hibernate.
Với những thủ thuật trên bạn sẽ thấy hài lòng hơn rất nhiều với tiến trình khởi động
của hệ điều hành. Chúc các bạn thành công!
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Thanh công cụ - Rác rưởi hay là kho báu?
Trong vài năm tro' lại đây, các công cụ tìm kiếm (search engine) thi nhau đưa ra
những thanh công cụ (toolbar) miễn phí như là một biện pháp nhằm thu hút
ngưòi sử dụng. Trong số những thanh công cụ đó, phái kể tói ỉhanh công cụ của
Google đuợc giói thiêu vào cuối năm 2000. Tuy sinh sau đẻ muộn, thanh công cụ
Google đã tạo một dâu ấn thành công mà chưa một thanh công cụ tìm kiếm nào
trước đó có được.
Sự thành công và tính phổ biến của thanh công cụ Google càng tạo thêm động lực cho
các công cụ tìm kiếm khác trong nỗ lực cho ra đời những thanh công cụ tương tự.
Năm 2003, Google nâng cấp thanh công cụ của mình, cũng là mốc thời gian đánh dấu
sự ra đời của hàng loạt thanh công cụ của các website tìm kiếm khác, trong đó phải kế
tới AltaVista, Ask Jeeves, Teoma, Dogpile, HotBot và Lycos.
Đa số các thanh công cụ đều được cung cấp miền phí đế tải về và cài đặt. Thông
thường, thanh công cụ được tích họp vào trình duyệt hoặc thanh tác vụ của Windows.
Bên cạnh việc cho phép người sử dụng truy nhập nhanh tói các hộp tìm kiếm, toolbar
còn có các tính năng mạnh như làm nối cụm từ tìm kiếm (highlight), ngăn chặn quảng
cáo (dạng pop-up)... Tiện lợi và có nhiều ưu điếm, nhưng thanh công cụ cũng có
những nhược điếm mà đáng kể nhất là người sử dụng dề bị trói buộc vào một công cụ
tìm kiếm duy nhất. Bản thân sự lệ thuộc này tất yếu dần tới sự kém hiệu quả trong quá
trình tìm kiếm và khai thác thông tin.
Bạn muốn sử dụng thanh công cụ, hãy đọc đế tận dụng những ưu điểm của chúng.
Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng một thanh công cụ, bài viết cũng cho bạn
thấy những "điểm dở" của thanh công cụ đế bạn lưu ý.
Cơ bản về thanh công cụ
Hầu hết tất cả các thanh công cụ đều có nhiều yêu cầu cụ thế đối với hệ điều hành và
trình duyệt Web. Tất cả các thanh công cụ, trừ HotBot Desk Bar, chỉ hoạt động với
Internet Explorer (IE) (phiên bản từ 5.0 trở lên) và không hoạt động với các trình
duyệt khác như Netscape, Mozilla hay Opera. Một tính năng khác của thanh công cụ
(ví dụ tính năng ngăn chặn pop-up của Google Toolbar) chỉ hoạt động với IE phiên
bản 5.5 hoặc cao hơn.
Tất cả các thanh công cụ hiện có đều hoạt động trên hệ điều hành Windows. Một số
thanh công cụ (ví dụ của AltaVista và Google) có thể hoạt động trên nền Windows
95, nhưng một số thanh công cụ khác như của hãng Ask Jeeves, Teoma và Dogpile...
đòi hỏi Windows 98 hoặc các phiên bản cao hơn. Trong trường hợp bạn sử dụng
Macintosh, Linux hoặc Unix, bạn sẽ phải chờ đợi hoặc tìm kiếm thanh công cụ ở
những nhà cung cấp khác.
Giới hạn về kỹ thuật hạn chế đối tượng sử dụng mặc dù những giói hạn này không
quá cao - xét tới cả yếu tố trình duyệt và hệ điều hành. Tuy nhiên, ở những công ty
thiết lập môi trường bảo mật nghiêm ngặt việc tải về và cài đặt các thanh công cụ đôi
khi lại không được phép.
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Trong môi trường Windows và trình duyệt IE, hầu hết thanh công cụ được tích hợp
vào trình duyệt và nằm ở vị trí gần đầu trang web (phía dưới thanh liên kết - link
toolbar). Trong một số trường họp, thanh công cụ không tự động xuất hiện sau khi cài
đặt mà người dùng phải bật tắt tính năng này thông qua Tab View/Toolbar.
Các thanh công cụ đều có hộp tìm kiếm nhanh (search box) và ngoài ra còn cung cấp
một số tính năng khác. Thanh công cụ Yahoo! Companion chắng hạn, bên cạnh hộp
tìm kiếm nhanh còn có một số nút để truy cập những mảng thông tin phổ biến nhất
của Yahoo như Email, trò chơi, mua bán (shopping) hoặc tài chính. Để sử dụng tất cả
những tính năng này, người sử dụng phải đăng ký một tài khoản Yahoo cá nhân.
Lycos lại có một cách tiếp cận khác thông qua việc cải biến plug-in "Fast Forward"
thành thanh công cụ mang tên "Lycos Sidesearch". Thay vì xuất hiện ở đầu trang,
Sidesearch "bung ra" ở "bên lề" cửa sổ trình duyệt khi được kích hoạt. Công cụ này tỏ
ra khá mạnh vì duy trì được sự hiện diện ngay cả khi người sử dụng đang tìm kiếm
thông tin trên các công cụ tìm kiếm khác như Yahoo hay Google. Tuy nhiên, điếm
yếu của Lycos Sidesearch là giao diện và cách bài trí còn hơi "thô" và gây phản cảm ở
những người dùng khó tính.
Thanh công cụ hoạt động hoàn toàn độc lập với trình duyệt là HotBot Desk Bar. Desk
Bar vẫn chỉ hoạt động trong môi trườnẹ Windows. Nhưng sau khi cài đặt, thanh công
cụ này không gắn với trình duyệt mà gắn trực tiếp vào thanh tác vụ của hệ điều hành.
Desk Bar gọi ra trình duyệt mặc định của bạn mỗi khi trả kết quả tìm kiếm. Chính vì
vậy, Desk Bar có thế hoạt động với nhiều loại trình duyệt. Một ưu điếm nữa của thanh
công cụ này là cung cấp đồng thời cả ngày tháng và thời gian cùng một số yếu tố đồ
họa khác một cách khá sinh động.
Thanh công cụ cho bạn những gì?
Mỗi thanh công cụ cung cấp cho người sử dụng nhiều lựa chọn. Gõ từ khoá vào hộp
tìm kiếm, nhấn Enter và kết quả trả về sẽ tự động bung ra tương tự như khi bạn làm
việc tại chính Website của công cụ tìm kiếm. Do đó, việc tìm kiếm của bạn sẽ nhanh
hơn vì không mất thời gian truy nhập vào website trước khi tìm kiếm.
Hơn nữa, phần lớn các kiểu tìm kiếm bạn có thể thực hiện ở công cụ tìm kiếm đều
được hồ trợ trên thanh công cụ. Ask Jeeves hồ trợ tìm kiếm hình ảnh, thông tin, tò
điến trực tuyến; Alta Vista hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, video, tin tức; trong
khi đó Google hồ trợ tìm kiếm hình ảnh, nhóm thảo luận, thư mục (directory), tin tức,
Froogle (giá cả, hàng hoá), từ điến v.v...
Nói chung, "gói" thanh công cụ tích hợp tính năng tìm kiếm và các tính năng khác,
cũng như nhiều "liên kết nóng" trong một khoảng không gian tối thiểu trên trao diện.
Vấn đề nằm ở phía người sử dụng là làm sao phát hiện và tận dụng tối đa những tính
năng này.
Bên cạnh đó, các thanh công cụ của AltaVista, Google và Dogpile còn tích họp tính
năng tuỳ biến ngăn chặn quảng cáo dưới dạng pop-up. Những công cụ này còn có
đường dẫn tới các bộ từ điến trực tuyến, các công cụ chuyến đối (đơn vị đo lường,
tiền tệ), danh bạ v.v... Nút tô sáng (Hightlight) giúp người sử dụng dễ dàng nhận thấy
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cụm từ khoá tìm kiếm trong danh sách kết quà được liệt kê.
Khả năng tìm kiếm thông tin trong nội bộ một website của thanh công cụ Google và
AltaVista thực sự tiện lợi cho người sử dụng. Thăm một website rồi cảm thấy thất
vọng vì trang thông tin mình chờ đợi không còn ở nguyên vị trí? Chỉ cần nhập vào từ
khoá vào hộp tìm kiếm trên thanh công cụ; Thay vì nhấn chuột chọn Search the Web
(tìm kiếm ừên web), bạn chọn "Cuưent Site" (Google) hoặc "This Site" (AltaVista).
Ket quả tìm kiếm đôi khi khiến bạn bất ngờ vì tìm kiếm qua thanh công cụ còn mang
lại kết quả phù họp hơn nhiều so với tìm kiếm bằng công cụ của chính Website.
Thuận tiện hơn cho người sử dụng còn có tính năng Highlight (tô sáng) và Find in
Document (Tìm trong tài liệu). Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm, cụm từ sẽ xuất hiện
ngay trên thanh công cụ và nếu bạn nhấn chuột vào tò khoá màn hình sẽ tự động dời
tới đoạn chứa từ khoá đó trong tài liệu. Đáng chú ý, cụm từ khoá này vẫn tiếp tục hiển
thị ở trên thanh công cụ ở nhiều trang tài liệu khác nhau cho tới khi một cụm từ khoá
mới được nhập vào.
Cái giá của thanh công cụ
Cái gì cũng có giá của nó; nhưng ậiá mà người sử dụng phải trả khi cài đặt các thanh
công cụ lại không phái tính toán bằng tiền. Trước tiên, thanh công cụ chiếm một phần
không gian trên màn hình (mặc dù không quá lớn). Càng sử dụng nhiều thanh công
cụ, bạn càng có ít không gian đế trình duyệt hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.
Cài đặt các thanh công cụ, máy tính của bạn còn chịu nguy cơ thiếu tính bảo mật- tuỳ
thuộc vào cách thức những thanh công cụ này "nhúng" vào trình duyệt IE. Tháng
8/2002, Google đã phải tung ra phiên bản cập nhật cho thanh công cụ cùa hãng để
"vá" lồ hổng bị phát hiện trong phiên bản được tung ra trước đó..
Thanh công cụ của Google còn đưa ra cảnh báo ngay ở công đoạn cài đặt về tính bảo
mật thông tin cá nhân. Một số tính năng nâng cao (advanced), ví dụ hiển thị xếp hạng
trang web (Page Rank), còn dẫn tới việc một số thông tin trong quá trình tìm kiếm
được dẫn quay trở lại cơ sở dữ liệu cùa Google. Trong chính sách bảo mật của Google
(http://toolbar.google.com/privacy.html) còn khắng định: "Google có thể thu thập một
số thông tin về những trang web bạn đang duyệt khi tính năng nâng cao được kích
hoạt". Thực tế, đa số người sử dụng tin tưởng Google, nhưng cũng không ít công ty,
tổ chức yêu cầu tính bảo mật cao tránh xa thanh công cụ Google vì tính năng này.
Quay sang thanh công cụ của Dogpile và cả thanh công cụ của WebCrawler. Trong
quá trình cài đặt, người sử dụng được lựa chọn "sử dụng Dogpile (hoặc WebCrawler)
khi trình duyệt không tìm được thông tin chỉ định" (use Dogpile/WebCrawler when
the browser can't find a site). Nói cách khác, khi bạn nhập một địa chỉ website nào
thanh địa chỉ của trình duyệt IE, nếu trình duyệt không tìm được website tương ứng
hoặc máy chủ website đó không có tín hiệu trả lời - yêu cầu của bạn sẽ được tự động
chuyến tới công cụ tìm kiếm của Dogpile. Điềm phiền hà khi đã "trót" lựa chọn tính
năng này là trong trường hợp bạn không muốn ngồi đợi Dogpile "khởi động", phương
thức duy nhất là dỡ bỏ hoàn toàn thanh công cụ.
Nhược điểm cuối cùng nhưng lại là đáng quan tâm nhất là việc sử dụng một thanh
công cụ thường "gói" kết quả tìm kiếm của bạn trong một công cụ tìm kiếm duy nhất.
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Câu hỏi là tại sao lại phải truy cập một website tìm kiếm khác trong khi ngay ở ngoài
màn hình bạn đã có sẵn một hộp tìm kiếm mà bạn nghĩ là tiện lợi?
Sử dụng hay không? Bạn vẫn là người quyết định
Bạn đã thấy bên cạnh những ưu điểm, các thanh công cụ cũng có những nhược điếm
không thế bỏ qua. Một số người còn cho rằng các thanh công cụ chẳng qua cũng chỉ
là một hình thức quảng cáo cho các công cụ tìm kiếm. Thanh công cụ cúa Google,
AltaVista hay Dogpile cung cấp tính năng ngăn chặn pop-up, bản thân chúng cũng
khéo léo lồng ghép thông tin quảng cáo cho mình ở các kết quả t ó về. Sử dụng thanh
công cụ hay không, quyết định vẫn tuỳ thuộc vào sở thích và mục tiêu của bạn khi
lướt web.

Thế nào là Megabyte, Gigabyte, Terabyte
Những thuật ngữ này thưòng đưọc sử dụng trong thế giói tính toán để mô tá
không gian đĩa hoặc không gian lun trữ dữ liệu và bộ nhó’ hệ thống. Chắng hạn,
chỉ vài năm trước đây, chúng ta đã sử dụng thuật ngữ Megabyte khi mô tả
không gian ổ đĩa cứng. Ngày nay, bạn thường xuyên nghe tói thuật ngữ Gigabyte
khi mô tá ổ đĩa cứng. Trong một tương lai không xa, Terabyte sẽ trở thành một
thuật ngữ đưọc sử dụng phổ biến. Nhưng chúng là gì? Đây mới chính là điều rắc
rối bổi vì có đến ít nhất 3 định nghĩa được chấp nhận đối với mỗi thuật ngữ.
Theo Từ điển tính toán của IBM, khi được sử dụng đế mô tả dung lượng lưu trữ đĩa,
một megabyte là 1.000.000 byte theo hệ thập phân. Theo Từ điển máy tính của
Microsoft, một megabyte bằng 1.000.000 byte hoặc 1.048.576 byte. Theo Eric s,
Raymond trong Từ điển của The New Hacker, một megabyte luôn luôn bằng
1.048.576 byte dựa trên lý luận rang byte vốn được tính toán dựa trên luỹ thừa cơ số
2. Vậy định nghĩa nào được hầu hết mọi người chọn lựa?
Khi đề cập đến một megabyte cho lưu trữ đĩa, nhữnẹ nhà sản xuất ố đĩa cứng sử dụng
chuẩn tính toán là 1 megabyte là 1.000.000 byte. Điều này có nghĩa là khi bạn mua
một ố đĩa cứng có dung lượng 80 gigabyte, bạn sẽ có không gian lun trừ tống cộng là
80.000.000.000 byte. Đây chính là điểm gây nhầm lẫn bởi vì Windows sử dụng quy
tắc 1.048.576 byte, vì thế khi bạn xem trong mục Properties (thuộc tính) của ổ đĩa
trong Windows, một ổ đĩa 80 gigabyte sẽ có dung lượng 74,56 gigabyte. Có ai bị lẫn
lộn không? Với 3 địnli nghĩa được chấp nhận ở trên, sẽ luôn luôn có sự lộn xộn trong
tính toán. Vì vậy, chúng ta nên hiểu như thế nào cho đơn giản?
Đây là cách đơn giản nhất để xem xét những thuật ngữ này:
- 1 Bit = Binary Digit (số nhị phân)
- 8 Bit = 1 Byte
- 1000 Byte = 1 Kilobyte
- 1000 Kilobyte = 1 Megabyte
- 1000 Megabyte = 1 Gigabyte
- 1000 Gigabyte = 1 Terabyte
- 1000 Terabyte = 1 Petabyte
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1000 Petabyte = 1 Exabyte
1000 Exabyte = 1 Zettabyte
1000 Zettabyte = 1 Zottabyte
1000 Zottabyte = 1 Brontobyte

Chi tiết hơn, có thể hiểu như sau:
Bit: Một Bit là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất mà một máy tính sử dụng. Nó có thế được sử
dụng đế thể hiện 2 trạng thái của thông tin, chắng hạn như Đúng hoặc Sai.
Byte: Một Byte được tính bằng 8 Bit. Một Byte có thể thể hiện 256 trạng thái của
thông tin, ví dụ, các con số hoặc kết hợp của các con số và con chữ. 1 Byte có thế biếu
diễn một ký tự. 10 Byte có thế tương đương với một từ. 100 Byte có thể tương đương
với một câu có độ dài trung bình.
Kilobyte-. Một Kilobyte xấp xỉ 1000 Byte, trên thực tế là 1.024 Byte tuỳ thuộc vào
định nghĩa nào được sử dụng. Một Kilobyte tương đương với 1 đoạn văn ngắn trong
khi 100 Kilobyte tương đương với 1 trang A4.
Megabyte: Một Megabyte xấp xỉ 1000 Kilobyte. Khi máy tính mói ra đòi, một
Megabyte được xem là một lượng dữ liệu vô cùng lớn. Ngày nay, với một ổ đĩa cứng
có dung lượng 80 Gigabyte trên một máy tính là điều bình thường thì một Megabyte
chắng có ý nghĩa gì cả. Một đĩa mềm kích thước 3-1/2 inch trước đây có thế lưu giữ
1,44 Megabyte hay tương đương với một quyến sách nhỏ. 100 Megabyte có thể lưu
giữ một vài quyến sách Bách khoa toàn thư. 600 Megabyte tương đương với lượng dữ
liệu lưu trữ viừa trên một đĩa CD-ROM.
Gigabyte: Một Gigabyte xấp xỉ 1000 Megabyte. Một Gigabyte là một thuật ngữ khá
phổ biến được sử dụng hiện nay khi đề cập đến không gian đĩa hay ố lưu trữ. Một
Gigabyte là một lượng dữ liệu bằng gần gấp đôi lượng dữ liệu mà một đĩa CD-ROM
có thế lưu trữ. Nhưng nó bằng khoảng 1000 lần dung lượng của một đĩa mềm 3-1/2
inch. Một Gigabyte có thế lưu giữ nội dung của một số lượng sách có độ dài khoảng
gần 10 mét khi xếp trên giá. 100 Gigabyte có thể lưu trữ nội dung của một số lượng
sách của cả một tầng thư viện.
Terabyte: Một Terabyte xấp xỉ một nghìn tỷ (triệu triệu) byte hay 1000 Gigabyte.
Kích thước này là rất lớn và hiện nay vần chưa phải là một thuật ngữ phố thông. Đế
dề hình dung, ta lại thực hiện một phép so sánh, một Terabyte có thể lưu trữ khoảng
3,6 triệu bức ảnh có kích thước 300 Kilobyte hoặc có thế khoảng 300 giờ hình ảnh
chất lượng tốt. Một Terabyte có thể lưu trữ 1000 bản copy của cuốn sách Bách khoa
toàn thư Britannica. Mười Terabyte có thể lưu trữ được cả một thư viện. Đó là một
lượng lớn dừ liệu.
Petabyte-. Một Petabyte xấp xỉ 1000 Terabyte hoặc một triệu Gigabyte. Rất khó có thể
hình dung được lượng dữ liệu mà một Petabyte có thể lưu trữ. Một Petabyte có thể
lưu trữ khoảng 20 triệu tủ đựng hồ sơ loại 4 cánh chứa đầy vãn bản. Nó có thể lưu trữ
500 tỉ trang văn bản in kích thước chuấn. Với lượng dữ liệu này sẽ cần phải có khoảng
500 triệu đĩa mềm để lưu trữ.
Exabyte: Một Exabyte xấp xỉ 1000 Petabyte. Nói một cách khác, một Petabyte xấp xỉ
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10 mu 18 byte hay 1 ti Gigabyte. Rat kho co gi co the so sanh vai mot Extabyte.
Nguai ta noi rang 5 Extabyte chvra dugc mot lugng tir tuang duang vai tat ca von tCr
cua toan nhan loai.
Zettabyte: Mot Zettabyte xap xi 1000 Extabyte. Cung khong eo gi co the so sanh vai
mot Zettabyte nhirng de bieu dien no thi se can phai sir dung den rat nhieu chu so 1 va
chu so 0.
Zottabyte: Mot Zottabyte xap xi 1000 Zettabyte. Khong co gi co the so sanh vai mot
Zottabyte.
Brontobyte: Mot Brontobyte xap xi 1000 Zottabyte. Bieu duy nhat co the noi ve kich
thuac eua mot Brontobyte la co 27 chu so 0 dung sau chu so 1!
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Thủ thuật giải quyết sự cố đĩa cứng
Một ngày nào đó bạn bật máy tính lên rồi không
thấy xuất hiện logo Windows quen thuộc, thay vào
đó là màn hình đen ngòm, xuất hiện vài cánh báo
"khó hiểu" hoặc vài tiếng "bip bip..". Hãy bình
tĩnh. Một vài sự cố khi khởi động lại được khắc
phục bằng những giái pháp đon giản đến... không
ngờ.
1. Đừng quá lo lang'. Màn hình trống rồng hoặc trục
trặc trong quá trình khởi động không phải lúc nào
cũng do hỏng đĩa cứng. Đĩa cứng hiện nay thường
thọ hon các bộ phận khác của PC, cũng như việc chạy các tiện ích hệ thống không cần
thiết hoặc thay và cài đặt lại phần cứng thường.
2. Khởi động lại: Tắt máy tính, chờ 10 giây, và bật máy lại. Động tác này sẽ điều
chỉnh lại máy tính - và thông thường thì vậy là đủ đế giải quyết trục trặc này.
3. Kiếm tra bên ngoài: Neu màn hình vẫn trống rồng, kiếm tra lại tất cà các dây tiếp
điện, cáp nối, và các đầu nối để bảo đảm là chúng không bị lỏng. Kiếm tra thiết bị
chống đột biến điện, bảo đảm cầu chì của nó chưa bị đứt hoặc chưa bị hư hòng. Đồng
thời phải kiếm tra lại các núm vặn tương phản và xem độ sáng màn hình có bị vặn
xuống mức thấp nhất không.
4. Lắng nghe tiếng động: Khi PC khởi động bạn phải lắng nghe tiếng quạt chạy ở bộ
nguồn cấp điện. Bạn cũng phải nghe thấy tiếng quay của đĩa cứng. Neu tất cả đều im
lặng, có thế nguồn cấp điện bị hỏng hay một chồ nối điện bị lỏng. Hãy mở nắp hộp
máy và kiếm tra để bảo đảm tất cả các dây cáp đều được gắn chắc. Nên nhớ là phải
luôn đeo vòng chống tĩnh điện hay có các biện pháp khử tĩnh điện thân thể trước khi
chạm vào bất kỳ một bộ phận nào bên trong PC. Neu nghe thấy một loạt tiếng bip
trước khi hệ thống bị treo, bạn phải ghi nhớ số tiếng bip và các tiếng đó dài hay ngắn.
Thông báo lồi bằng âm thanh này được tạo ra từ BIOS hệ thống và cho bạn biết
những thông tin về một trục trặc đã được phát hiện. Tìm nhà sản xuất máy tính đế xác
định thông báo lỗi đó có nghĩa cụ thể là gì.
5. Tìm các đầu mối. Khi khởi động PC chạy chương trình Power-On Self Test (Kiểm
tra khi mở máy) để xác nhận sự hiện diện của các bộ phận phần cứng chủ yếu như
chip nhớ, card video và ổ đĩa. Quan sát kỹ các thông báo lồi xuất hiện trên màn hình.
Bạn cũng có thể đọc thấy câu xác nhận hoặc thông báo lồi khi hệ thống khởi động các
thiết bị cao cấp hơn như ổ CD-ROM. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng cần thông
báo lỗi. Neu hệ thống bị treo trong khi đang thiết lập cấu hình cho một thiết bị ngoại
vi thì có khả năng đó chính là thủ phạm.
Neu hệ thống của bạn khởi động Windows thì ít nhất một phần đĩa của bạn vẫn hoạt
động. Windows 95 và 98 vẫn dùng các tập tin DOS autoexec.bat và config.sys để nạp
các driver đối với một số bộ phận phần cứng cũ. Neu PC của bạn bị treo trong lúc nạp
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driver này, hãy nhân sau khi thây Starting Windows 9x. Động tác này cho phép bạn
chạy các tập tin đó mỗi lần một dòng để thấy rõ trục trặc xảy ra khi đang nạp thiết bị
nào.
- Neu nhìn thấy thông báo lồi Boot disk failure hoặc operating system not found thay
vì thông báo Starting windows 9x, thì có nghĩa là PC không nạp được Windows từ đĩa
cứng. Có thế đĩa cứng đã bị hỏng nặng.
6. Khởi động từ đĩa mềm. Quá trình này sẽ bỏ qua ổ đĩa cứng và dùng để xác nhận
máy tính của bạn vẫn bình thường. Dùng đĩa khởi động Windows kèm theo máy của
bạn (nếu không có đĩa khởi động này thì tốt nhất là tạo ra một đĩa như vậy). Cách làm
như sau: Đưa đĩa vào ổ đĩa mềm, nhấn Add/Remove Programs trong Control Panel,
chọn Startup Disk và nhấn Create Disk. Khởi động lại hệ thống bằng đĩa khởi động
trong ố đĩa mềm. Neu hệ thống khởi động thành công và hiến thị dấu nhắc. A:\> có
nghĩa là PC của bạn đang hoạt động tốt. Thừ truy cập đĩa cứng bằng cách gõ C: và
nhấn . Neu thấy xuất hiện dấu nhắc C:\>, thì chuyển đổi các thư mục và thử chép một
tập tin nhỏ vào đĩa mềm.
Neu thành công, bạn có thế ghi vào đĩa cứng, và đĩa cứng có thế vẫn còn một sức
sống nào đó (đôi khi các đĩa cứng chết tò từ). Tận dùng thòi cơ đế sao lưu các tập tin
quan trọng, sau đó chạy một tiện ích chấn đoán đĩa cứng như ScanDisk hoặc Norton
Disk Doctor.
7. Kiểm tra thông số CMOS. Nếu gặp thông báo lỗi Dirve C: not found (hoặc đại khái
như vậy), có thế PC của bạn không nhận ra đĩa cứng vì bị mất các thông số thiết lập
CMOS. Điều này xáy ra khi pin nuôi CMOS yếu hoặc hỏng. Đe khắc phục, vào
chương trình setup CMOS: Trong khi PC đang khởi động, nhấn phím hoặc hoặc hoặc
bất kỳ phím nào do nhà sản xuất PC quy định (xem tài liệu kỹ thuật kèm theo máy).
Neu không có đĩa cứng nào được liệt kê, bạn phải nhập lại thông số cài đặt đĩa cứng
này. Bạn có thế khai báo các thông số một cách thủ công (các thông số này thường
được in trên vỏ ố đĩa cứng), nhưng hầu hết các PC sè nhập lại chúng dùm bạn bằng
tiện ích tự động lập cấu hình ố cứng của chương trình cài đặt CMOS.
Nếu đã thực hiện tất cả các bước kể trên mà ổ đĩa cứng của bạn vẫn bị trục trặc thì đã
đến lúc phải hỏi các chuyên gia.
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Thủ thuật giấu ổ cứng & xóa nhanh các tập tin trong đĩa
mềm
1. Thủ thuật giấu ổ cúng:
Trong nhiều trường hợp bạn bắt buộc phải giấu 1
hoặc toàn bộ các ố cứng trong máy tính của mình.
Giải pháp nhanh nhất và cũng là mạo hiểm nhất là
can thiệp trực tiếp vào bộ phận "hải quan" registry
của Microsoft Windows.
Bước 1. Tìm
tới HKEY_CURRENT_USER\Software\ M icrosoft
Windows \ CuưentVersion\ PoliciesVExplorer.
Bước 2: Tạo một DWORD Value mód (sử dụng chuột phải) và đặt tên là NoDrives.
Gán cho NoDrives một giá trị mới là X với điều kiện sau: Muốn giấu drive A thì X =
1, giấu B thì X = 2, c thi X = 4, D thì X = 8, E thì X = 16, F thì X = 32, G thì X =
64... (x=2n, n là số nguyên dương).
Muốn giấu nhiều drives cùng một lúc thì cộng các giá trị của từng drive vào rồi gắn
kết quá đó cho NoDrives. Ví dụ muốn giấu c và D thì gõ chuột phải vào NoDrives,
chọn Modify và đưa giá trị 12 (12=4 + 8) vào. Trong trường hợp muốn "tẩy bỏ toàn
bộ" icon hiển thị các ổ cứng, ổ mềm? Hãy gán cho NoDrives giá trị 3FFFFFF.
Để tất cả các drives lại hiện lên như cũ, bạn chỉ cần xóa NoDrives đi là xong.
Cảnh báo: Mọi thao tác với Registry đều rất nguy hiếm. Trước khi triển khai bạn nên
backup registry để phòng ngừa.
Phương pháp: Run/Regedit. Chọn File/Export để lưu định dạng registry cũ dưới dạng
tệp tin .reg. Đe hồi phục, bạn chọn File/Import và lưu lại tệp tin đã backup trước đó.
2. Xóa nhanh các tệp tin trong đĩa mềm A
Dung lượng lưu trữ hạn chế (l,44Mbs) nhưng ố đĩa mềm (Asmile_image vẫn còn là
công cụ rất phố thông cho việc lưu trữ và "vận chuyến" dữ liệu. Phiền toái phát sinh là
đôi khi đầu đọc của bạn gặp sự cố và thủ tục mở 0 , tìm và xoá file đôi khi rất khó
khăn. Thủ thuật sau giúp bạn xoá nhanh các tệp tin trong đĩa mềm chỉ bằng một lần
click chuột.
Bạn mở Notepad và chép vào các lệnh sau:
@echo off
attrib -h A:\*.*
deltree /y A:\*.*
echo BLANK/label A:
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Lưu tệp tin trong Windows/Desktop thành file có tên deleteA.bat. Khi nào cần xóa đĩa
A thật nhanh, bạn cứ click kép vào biếu tượng file này, tức khắc toàn bộ đĩa A sẽ
được xóa sạch từ 1-2 giây.
Neu muon format 0 A và tạo thành đĩa khởi động (chỉ làm được trong Win98, không
hỗ trợ trong Win XP/2000), nên thêm dòng lệnh trong file deleteA bằng cách ấn nút
phải lên file này chọn Edit, thêm vào dòng lệnh: format A: /s . Trong WinME, bạn
vẫn có thế thêm dòng cuối format A: (không có /s ) để format ổ A:
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Tính toán 64 Bit - Nên hay không?
Thế hệ chip máy tính mói nhất này có ý nghĩa gì đối vói bạn? Trừ phi bạn là
ngưòi thực sự đòi hỏi rất cao về mặt tính toán, có lẽ là nó sẽ không mang lại gì
nhiều, ít nhất là tại thời điếm hiện nay.

Neu tính toán 32 bit là tốt thì liệu có thế nói rằng tính toán 64 bit sẽ tốt gấp đôi? Câu
trả lời ở đây là đúng, nhưng cũng không nhất thiết là phải như vậy. Bất cứ ai từng
mua một chiếc máy tính cũng đều nghe thấy những lời phàn nàn về tốc độ chip. Các
nhà sàn xuất bộ xử lý và các cônẹ ty máy tính luôn cố cám dỗ người mua bàng những
lời hứa là hiệu suất máy tính sẽ tốt hơn nhờ có những bộ xử lý nhanh hơn. Những
người sử dụng cần năng lực tính toán cao sẽ không thế chấp nhận việc mua một chip
3.2GHz khi mà các chip 3.4GHz được tung ra trên thị trường. Bây giờ, lời hứa hẹn về
hiệu suất đó bắt đầu chuyển sang một lĩnh vực mới, không phải là tốc độ nữa mà là
khả năng xử lý được nhiều bộ nhớ hơn.
Quay trở lại thời điểm cuối những năm 80 đầu thập kỷ 90, các máy tính để bàn điển
hình thường mang trong mình một bộ xử lý 16 bit, có thế xử lý hay “đánh địa chỉ”
được tới 1 MB bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM. Sau đó ra đời một chuẩn mà đến
nay vần còn phố dụng, bộ xử lý 32 bít. Bộ xử lý này có thể đánh địa chỉ được tới một
dung lượng RAM khống lồ là 4 GB. Gần đây, bước tiếp theo đã được thực hiện, đó là
trang bị cho các máy tính để bàn thông dụng một bộ xử lý 64 bit vốn có thế đánh địa
chỉ được một dung lượng bộ nhớ vô cùng lớn là 16 exabyte (hay 16 tỉ GB).
Những “vật lai ghép”
Dần đầu phong trào này là Advanced Micro Devices (AMD), nhà sản xuất chip hay
gây rắc rối vốn luôn cố gắng thách thức nhà sản xuất chip hàng đầu trên thị trường là
Intel. AMD đã cho ra đời các chip 64 bit được gọi là Athlon 64 được thiết kế cho các
máy tính để bàn và sổ tay và chip Opteron cho các máy chủ mạnh hơn nhiều. Các chip
mới nhất của AMD là những chip lai vốn có thể chạy các phần mềm giành cho cả các
máy 32 bít và 64 bit.
Và mấy tuần gần đây, rõ ràng là các bộ xử lý kết hợp 32/64 bít giành cho các máy chủ
đang chứng tỏ được mình. Khả năng đánh địa chỉ nhiều bộ nhớ cho phép những ứng
dụng nhất định, chắng hạn như các cơ sở dữ liệu, chạy nhanh hơn nhiều so với các bộ
xử lý 32 bit hiện nay.
Những khách hàng doanh nghiệp rất thích điều này và trong tháng 2, nhà sản xuất
phần cứng Sun và Hewlet Packard đã tuyên bố cho ra đời những máy chủ mới được
dựa trên các chip Opteron 2 chế độ của AMD, kết họp với IBM, hãng đã chế tạo các
máy chủ dựa trên Opteron. Những chip này thu hút được sự chú ý của các nhà sản
xuất máy tính có tên tuối như vậy bởi vì chúng có giá rẻ hơn chip máy chủ Itanium
chỉ có 64 bít của Intel.
Sự chuyển đổi nhanh hơn?
120

Ebook Team
www.updatesofts.com
Tất nhiên, vào ngày 17/2, Intel đã công bổ một phiên bản 32/64 bit lai mới của chip
Xeon 32 bit trước đây của họ dành cho máy chủ và trạm làm việc. Bước đi này của
Intel không chỉ xác nhận sự phê chuấn chính thức của Intel đối với thị trường nhỏ bé
nhưng lại tăng trường rất nhanh này. Người ta cũng đưa ra dự đoán rằng tính toán 64
bít sẽ sớin trở nên được chấp nhận không chỉ đối với máy chủ và trạm làm việc mà cả
với máy tính đế bàn-thị trường bộ xử lý máy tính lớn nhất.
Thực tế, có vẻ như sự chuyển đối từ tính toán 32 bit sang tính toán 64 bít sẽ xảy ra
nhanh hơn quá trình chuyến đối kéo dài 7 năm từ 16 bít sang 32 bit trước đây. Theo
các nhà phân tích, có lẽ sự chuyển đối mới nhất này, được trợ giúp bởi những biện
pháp tiếp thị thông minh, có thể chỉ mất 5 năm cho dù nó sẽ đem lại ít sự cải tiến vượt
bậc hơn trong kinh nghiệm của hầu hết khách hàng so với trước đây. Các chuyên gia
cho rang những người chỉ sử dụng thư điện tử và trình xử lý văn bán sẽ không nhận
thấy bất cứ sự thay đối nào.
Đó là bởi vì các chip 64 bit thực sự được giành cho mục đích sử đụng của một loạt
các ứng dụng phần mềm mới, khác biệt hoàn toàn so với những phần mềm đang được
sử dụng hiện nay. Và có thế phải vài năm nữa thì những ứng dụng này mới được phát
triển.
Các chip 64 bit có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của một máy chủ (chẳng hạn, bằng
cách tăng tốc truy xuất dữ liệu từ những cơ sở dừ liệu khống lồ đó). Chắc chắn là
những chip này cũng sẽ rất quan trọng đối với những người dùng là doanh nghiệp
chạy những ứng dụng đòi hỏi năng lực xử lý lớn như hoạt hình và các phép tính toán
toán học. Và trên máy tính đế bàn, những khách hàng chơi trò chơi 3 D cảm giác
mạnh hoặc biên tập phim ảnh sẽ hiểu rõ giá trị của khả năng địa chỉ hóa được nhiều
bộ nhớ hon này.
Buộc Intel nhúng tay vào
Tuy nhiên, những người sử dụng cần năng lực tính toán cao không phải là thị trường
chủ yếu cho loại chip này. Vậy tính toán 64 bit có ý nghĩa như thế nào với nhiều
người sử dụng máy tính bình thường? Hầu hết người dùng sẽ không nhận thấy hết lợi
ích của chip 64 bit trong vòng vài năm tới trong khi lại phải trả thêm tiền ngay từ bây
giờ. Tất nhiên, một số người dùng vẫn sẽ mua những chip này bởi vì, theo một nhà
phân tích nhận định, những người dùng cuối muốn biết rằng họ đang có được thứ tốt
nhất hiện nay, cho dù họ không cần đến nó.
Các nhà phân tích nói rằng đã có rất nhiều sự quảng cáo cường điệu xung quanh vấn
đề các máy tính 64 bít đến mức có vẻ như nó sẽ buộc Intel phải tung ra một bộ xử lý
máy tính đế bàn 32/64 bit trong vòng 1 năm tới, cho dù hiện tại trong lộ trình phát
triển của Intel không có một loại chip như vậy. Tuy nhiên, Xeon gần như là một đứa
con sinh đôi của bộ xử lý máy tính đế bàn mới nhất của Intel-Prescott, với các tính
năng 64 bit không được kích hoạt, có nghĩa là nhà sản xuất chip khống lồ này có thể
sắp tung ra một phiên bản chip máy tính để bàn 64 bit.
Và các chip máy tính đế bàn 64 bit từ các hãng AMD và IBM, là bộ xử lý G5
PowerPC 64 bit mới của Apple, đang bán rất chạy. Theo Peter Glaskowsky, tống biên
tập tin thư (newsletter) nghiên cứu công nghiệp Microprocessor Report, AMD có thể
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chiêm tới 5% thị trường bộ xử lý máy tính cá nhân từ Intel trong năm tới.
“Nhỏ nhưng quan trọng”
Hiện nay, những lựa chọn hệ điều hành (OS) cho máy tính đế bàn 64 bít được giới
hạn ở các phiên bản Linux được bán bởi SUSE và Red Hat, mặc dù vào ngày 03/2,
hãng phần mềm khổng lồ Microsoft đã phát hành một bản thử nghiệm của phiên bản
Windows XP 64 bit, có khả năng chạy cả các ứng dụng 32 bít và 64 bit (sản phấm
cuối cùng dự định sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2004). Microsoft hy vọng
ràng hệ điều hành mới sẽ là “một thị trường nhỏ nhưng quan trọng và phát triến
nhanh”
Các ứng dụng phần mềm lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn đã đề cập ở trên: Sẽ
mất một khoảng thòi gian trước khi các ứng dụng vốn có thế tận dụng được các chip
và hệ điều hành mới được phát hành. Nhà sản xuất phần mềm doanh nghiệp Oracle
không có kế hoạch viết lại các ứng dụng 32 bit như các ứng dụng được sử dụng cho
việc xử lý bảng lươnậ hoặc tài chính bởi vì Oracle cho biết ứng dụng của họ chạy rất
tốt trên chip và hệ điều hành 32 bit (các ứng dụng cơ sở dữ liệu của họ dự định cho
các máy chủ thì đã là 64 bit). Các nhà phân tích hy vọng nhiều công ty phần mềm
cũng làm tương tự như vậy.
Các ứng dụng trò chơi và một vài ứng dụng chuyên dụng khác là những trường hợp
ngoại lệ. Thực tế, AMD hy vọng sẽ phát hành một loạt các trò chơi 64 bit trong vòng
vài tháng tới. Cloanto, một nhà phát triền phần mềm nhỏ ở Mỹ và ý chuyên cung cấp
cho người dùng các trò chơi máy tính “cố điển” và cạnh tranh với các ứng dụng trước
đây trên các máy tính của họ, đã lên kế hoạch phát hành một số phần mềm 64 bít ngay
sau khi hệ điều hành mới của Microsoft được tung ra thị trường. Chủ tịch hãng này
Michael Battilana cho biết: “Những người sử dụng máy tính để bàn luôn muốn một
cái gì đó mới mẻ, bất cứ thứ gì Intel và AMD có thể cung cấp cho chúng tôi đều được
hoan nghênh”.
Chi tiêu thâm hụt
Mặc dù vậy, phần mềm không chỉ là vấn đề duy nhất. Bộ nhớ cần thiết để phát huy
hết tiềm năng của một hệ thống 64 bit có lẽ vần là quá đắt tiền trong vài năm tới. Bạn
nên nhớ rằng một máy tính cá nhân 32 bit điến hình ngày nay thường được trang bị
512 MB bộ nhớ RAM. Đe nâng cấp dung lượng bộ nhớ nhằm tương xứng với giới
hạn 4 GB có thể địa chỉ hóa được về mặt lý thuyết sẽ mất khoảng 700 đô la. Việc đạt
gần tới khả năng tối đa của máy tính 64 bit là vô cùng đắt đỏ với giá RAM ngày nay
(nâng cấp lên tới chỉ 1 exabyte (1 tỉ GB) sẽ tốn khoảng 200 tỉ đô la).
Một số chuyên gia trong lĩnh vực thông tin cho ràng các máy tính để bàn 64 bit không
tương xứng với số tiền khá lớn bỏ ra. Họ nói rằng họ có thể xem xét việc mua các
máy tính cá nhân 64 bit, nhưng chỉ để thay thế một số trạm làm việc chuyên dụng.
Việc mua sắm các máy tính cá nhân 64 bít cũng sẽ có ý nghĩa đối với các công ty
không định thay thế phần cứng của họ trong vòng 5 năm hoặc hơn nữa. Tới thòi điểm
đó, các ứng dụng 64 bit mà các công ty muốn sử dụng có thể đã có mặt trên thị
trường.
Hầu hết các khách hàng muốn chờ đợi và cân nhắc kỹ xem những thiết bị nào mà các
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ứng dụng 64 bit sẽ được sử dụng trên đó. Hãy lấy ví dụ với video. Một số chuyên gia
tin rằng khách hàng sẽ mua các máy tính 64 bit để xem video chất lượng tốt hơn hoặc
phim truyện theo yêu cầu trên máy tính cá nhân của họ. Tuy nhiên, nhiều người khác
lại nói rằng chắng bao lâu nữa các bộ phim sẽ được tải trực tiếp về ti vi. Neu điều đó
thành sự thực thì việc mua một máy tính cá nhân 64 bít đắt tiền để xem phim sẽ trở
nên vô nghĩa.
Cần có một “hệ sinh thái”
Tuy vậỵ, hệ điều hành và bộ xử lý 64 bit trên một máy tính đế bàn vẫn có một sức hấp
dẫn nhất định. Hầu hết các ứng dụng 32 bít chạy trên một hệ điều hành 64 bit sẽ hoạt
động nhanh hơn một chút và các ứng dụng 64 bit chạy trên một hệ điều hành 64 bit có
thế tăng được tốc độ lên 30% khi thực hiện các tác vụ như biên tập hình ảnh.
Đối với tình hình hiện nay, người mua máy tính không quan tâm đến sự quảng cáo
cường điệu về 64 bit sẽ tập trung vào hiệu suất của chip đo được trên các ứng dụng 32
bít. Ngày nay, chip máy tính đế bàn của AMD, Athlon 64, đều vượt trên của Intel
trong hầu hết các cuộc thử nghiệm điểm chuẩn, nhưng vị trí của 2 công ty này thường
xuyên đổi chỗ cho nhau.
Intel vẫn tin tưởng là thế giới vẫn chưa sẵn sàng cho máy tính đế bàn 64 bit. Một
người phát ngôn của Intel cho biết: “Khi chúng tôi thấy có hệ sinh thái phần mềm cho
các chip để bàn 64 bit và nhu cầu, chúng tôi sẽ có mặt trên thị trường này”. Tuy nhiên,
nhu cầu có thể đến trước khi hệ sinh thái được xây dựng. Đó sẽ là một mối lợi cho
những nhà sản xuất bộ nhớ và máy tính, là những người cuối cùng sẽ thu được nhiều
tiền hơn khi sản xuất các sản phấm có mặt trong nhà của hầu hết người dùng nhưng
làm việc chỉ tốt hơn một chút so với các hệ thống 32 bit ngày nay.
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Nguyên nhân gây ra mọi trục trặc khi tắt PC
Khi tắt máy, phải mất khoảng 5 phút PC của tôi m ới tắt hoàn toàn. Nguyên nhân gì gây
ra vấn đề này và khắc phục như thế nào?
Khi tắt một thiết bị điện tử, bạn chỉ cần gạt công tắc sang vị trí OFF. Nhưng tắt PC thì phức
tạp hơn nhiều. Đôi khi phải mất một thời gian khá lâu Windows mới đóng hết, và rất thường
gặp trường hợp không đóng được hệ điều hành bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ trình bày
các nguyên nhân chủ yếu gây ra trục trặc này và cách khắc phục đối với cả hai trường hợp.
Trước hết, xin đưa ra một lời khuyên chung: Các lỗi trong driver phần cứng là nguyên nhân
gây ra hầu hết những khó khăn đóng máy. Trước khi tiến hành bất kỳ biện pháp nào, bạn
cũng nên vào website của các hãng chế tạo bộ phận phần cứng đang dùng để tìm những
phiên bản cập nhật mới nhất.
Đóng máy chậm

Hình 1: Khi Windows không chịu đóng, bạn hăy đến
với Startup and Shutdown Troubleshooter trước

Một nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng
'bướng bỉnh' khi đóng máy trong Windows 2000
và XP là Terminal Services. Hãy tắt thành phần
này nếu bạn không bao giờ dùng đến các tính
năng desktop từ xa, hỗ trợ từ xa, chuyển đổi
nhanh người dùng hay các dịch vụ Terminal
Services khác. Để tắt nó, bạn chọn Start.Run,
gõ services.msc/s, và ấn <Enter>. Tìm và nhấn
đúp lên danh sách Terminal Sen'ices. (Dĩ nhiên,
nếu Terminal Services chưa được cài đặt thì
tình trạng đóng máy chậm là do nguyên nhân
khác). Bạn đổi 'Startup type' thành Disabled
hoặc Manual và nhấn OK.

Nếu đang dùng Windows 2000 hoặc XP, bạn có
thể đẩy nhanh quá trình đóng máy bằng cách
không thiết lập xóa bộ nhớ ảo mỗi khi thoát
Windows. Đây không phải là thiết lập mặc định nhưng tốt hơn hết là nên kiểm tra lại. Chọn
Start.Run, gõ gpedit.msc, và ấn <Enter>. Giống như khi ở trong Windows Explorer, bạn
chuyển khung bên trái đến Computer Configuration\Windows Settings\Local Policies\Security
Options. Trong khung bên phải, bạn cuộn đến Shutdown: Clear Virtual memory pagefile. Nếu
tùy chọn này đã được kích hoạt, bạn nhấn đúp lên nó, chọn Disabled, và nhấn OK. (Có thể
không có tùy chọn này trong hệ thống của bạn).
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Cuối cùng, nếu có càng nhiều chương trình đang chạy
trong hệ thống thì thời gian để Windows đóng hết từng
cái trước khi đóng chính nó càng dài. Bạn có thể đóng
các chương trình bằng thủ công trước khi thoát
Windows, nhưng bạn vẫn phải chờ cho chúng đóng
xong hết. Bạn có thể tham khảo bài 'Tuỳ biến Windows
đóng mở theo ý bạn' trong TGVT A số 06/2004, trang
1127
Đóng máy ko thành công
Nếu Windows hoàn toàn không đóng được, bạn hãy
cho chạy starup and Shutdown Troũbleshouter
(Windows 2000 không có Wizard này). Để khởi chạy
chương trình chẩn đoán này, bạn chọn Start.Helps
(Help and Support trong XP). Trong Windows 98 bạn
nhấn Search. Gõ shutdown troubleshooter, ấn
<Enter>, và chọn startup and Shutdown
Troubleshooter (xem hình 1)

TIÊU DIẾT COOLWEBSEARCH - MIỄN
PHÍ

Chắc bạn đã nhận thấy số lượng spam
và virus tấn công PC cùa mình tăng khá
nhanh trong năm vừa rồi. Cũng tinh trạng
như vậy đối với một loại dịch bệnh khác
trên Internet: spyware. Chúng tôi đã giới
thiệu một cặp cong cụ chống spyware
miễn phí trong thời gian vài năm gần đây
- Ad-aware cua Lavasoft và Spybot
Search & Destroy của Patrick M.Kolia.
Tuy nhiên, ngay cả việc kết hợp hai
chương trinh quét dọn spyware và
adware xuất sắc đó lại với nhau cũng
không thể loại trừ dược một số hlnh thức
phá hoại xảo quyệt giốrg như virus có
tên CoolWebSearch (CWS). Rất may,
một bạn đọc người Đức đã tạo một công
cụ nhỏ (128 KB) và miễn phí mang tên
CWShredder (find.pcwcrld.com/41830)
có thể tiêu diệt hàng chục biến thể CWS.

Nếu chương trình này không giúp ích được gì, hoặc nếu bạn đang dùng Windows 2000, thì
dưới đây là một số đề nghị khác.
Trường hợp đang dùng Windows XP và chưa nâng cấp Pack 1, bạn đến địa chỉ
find.pcworld.com/41864 để tải xuống cập nhật đó. Nó sẽ khắc phục những trục trặc đóng máy
cho bạn.
Nếu Windows đóng nhưng trên màn hình PC vẫn hiện
t* I*
»•" B»
thông báo 'bạn đã có thể tắt máy tính một cách an toàn' thì
[boot loader]
có nghĩa bạn đang có vấn đề với Advanced Power
tìmeout=30
Management. Nhưng vấn đề nằm trong Windows hay trong
defaut=mutti(0)disk(0>rdi5k(0)part
cấu hình phần cứng? Trước tiên, kiểm tra Windows: Bạn
[operating systems]
nhấn phải desktop và chọn Properties. Nhấn nhãn Screen
rmj#i(0)disk(0)rdisM0)partition(3)V
2------^■ M icrosoft ----Windows"
Saver rồi nhấn nút Power, (trong Windows 98 và Me, đây là
nút 'Settings' nằm dưới 'Energy saving...'). Nhấn nhãn APM
(nếu không có nhãn APM, thì trục trặc thuộc cấu hình phần
cứng). Đánh dấu chọn lên ô Enable Advanced Power
Hình 2: Loại bỏ tính năng khởi động
Management Support, rồi nhấn OK.
kép của Windows bằng cách xóa bớt
một dòng trong tập tin boot.ini

Để kiểm tra cấu hình phần cứng, bạn khởi động lại rồi vào chương trình Setup của máy tính
bằng cách ấn một phím quy định khi mới bắt đầu quá trình khởi động (có một thông báo trên
màn hình cho biết phím này). Trên các menu, bạn tìm các tùy chọn cho phép bật mở APM
hoặc ACPI (một chuẩn tiết kiệm điện khác).
Trường hợp đang dùng Windows 2000 hoặc XP, PC của bạn khởi động lại trong khi đúng ra
nó phải tắt, thì nhiều khả năng thủ phạm là do hư hỏng hệ thống. Những phiên bản Windows
này phản ứng đối với các hư hỏng hệ thống bằng cách khởi động lại, hình như Windows
không thể phân biệt được giữa Turn Off và Restart. Để biết nguồn gốc của trục trặc, bạn
nhấn phải My Computer và chọn Properties. Chọn nhãn Advanced. Trong Windows XP, bạn
nhấn Settings bên dưới 'Startup and Recovery', bỏ chọn đối với Automatically restart, và
nhấn OK hai lần. Trong Windows 2000, bạn nhấn startup and Recovery, bỏ chọn đối với
Automatically reboot, và nhấn OK hai lần. Đến đây bạn đã có thể khắc phục được vấn đề
hoặc tìm kiếm một trự giúp khác.
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Không thể xóa một tập tin
TẢI XUỐNG c ó CHỌN LỌC

Một bạn đọc thắc mắc tại sao chúng
tôi lại nhắc nhở mọi người không nên
tải xuống và cài đặt tất cả các chương
trình đọc được trong PC World. Dĩ
nhiên chúng tôi chĩ giới thiệu những
chương trình nào nhận thấy có ích,
nhưng điều đó không có nghĩa có ích
cho tất cả mọi người. Có thể công cụ
được thiết kế để thực hiện một công
việc mà bạn không cần; hoặc có thế
bạn đă có một chương trình cùng loại.
Nên nhớ mọi chương trình mà bạn tải
xuống và cài đặt đều 'băm nát’ ổ đĩa
cứng của bạn, và mọi chương trình
chạy nèn đếu làm chậm Windows và
dễ gây ra tranh chấp.

Làm cách nào để xóa một tập tin khi Windows khăng
khăng là nó đang được sử dụng bởi một người khác
hoặc một chương trình khác?

Rất dễ thực hiện việc này trong Windows 98: Chọn
Start.Shut Down.Restart in MS-DOS mode, và sau đó
dùng lệnh del filename để xóa tập tin đó từ dấu nhắc
DOS. Để làm việc này, bạn phải biết rõ đường dẫn đến
tập tin đó trên ổ đĩa cứng. Và phải nhớ tập tin có tên gọi
'Photo of Mary.jpg' trong Windows có thể mang tên
photoo~1 -jpg trong DOS. Bạn phải khởi động máy từ đĩa
mềm khởi động để thực hiện công việc tương tự trong
Windows Me. Nếu không có đĩa khởi động, bạn chọn
Start.Settings.Control Panel, nhấn đúp Add/Remove
Programs.Startup Disk và sau đó làm theo các nhắc nhở
(phải có sẵn một đĩa mềm trống và đã được format). Nếu
khởi động lại máy tính bằng đĩa khởi động, bạn sẽ thấy
xuất hiện dấu nhắc DOS để có thể tiến hành xóa tập tin từ đó.
Một trở ngại là bạn không thể thoát ra DOS khi đang dùng Windows 2000 hoặc XP, cho nên
phải cố xóa tập tin đó trong Safe Mode: Bạn chọn Start.Turn Off Computer.Restart. Trong
quá trình khởi động lại này và ngay trước khi nạp Windows - bạn ấn <F8> (cần chú ý để chọn
đúng thời điểm). Chọn Safe Mode, và sau đó tiến hành xóa tập tin.
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Nếu biện pháp này không thành công, bạn đến địa chỉ
find.pcworld.com/40568 để tải xuống phần mềm
GiPo@MoveOnBoot của Gibin Software House.
Chương trình miễn phí này cho phép bạn xác định
những tập tin sẽ được sao chép, di chuyển hoặc xóa ở
lần khởi động kế tiếp - trước khi nạp Windows.

CHIA SẺ Dữ LIÊU OUTLOOK

Bằng cách nào để hai người dùng
Microsoft Outlook có thể chia sẻ dữ
liệu với nhau qua mạng? Kỹ thuật trình
bày đây không tách riêng dữ liệu của
người này với dữ liệu của người kia,
và không hoạt động được giữa Outlook
2003 với các phiên bản cũ cùa chương
trình này. Bạn mở Outlook trên máy
thứ nhất, chọn File.Import and Export
để khởi chạy Import and Export
Wizard. Chọn Export to a file, rồi chọn
Personal Folder File (.pst). Chọn folder
mà bạn muốn xuát ra (bạn không thổ
chọn nhiều folder cùng một lúc, vì vậy
phải chạy wizard nàỵ cho từng folder
muốn di chuyển). Đe xuất hết mọi thứ,
bạn chọn Personal Folder và đánh dấu
chọn lên Include subfolders, cất dữ
liệu xuất trong folder chia sẻ, nơi mà
các máy tính khác cũng có thể thâm
nhập được. Khi kết thúc wizard, bạn
thoát ra và mở lại Outlook.
Bây giờ mở Outlook trên PC thứ hai và
chọn File.lmport and Export để khởi
động Import and Export Wizard trên hệ
thống này. Chọn Import from another
program or file; đối với loại tập tin, bạn
nhấn Personal Folder File (.pst). Chọn
tập tin mà bạn vừa tạo trên PC thứ
nhất, nhấn Replace duplicates with
items imported. Nhấn Finish, và dữ liệu
từ hộ thông thứ nhát 30 trộn lãn với dữ
liệu trên hệ thống thứ hai.
Nếu có ý định đầu tư cho một giải pháp
tốt hơn, bạn có thể dùng OsaSync giá
37.5USD của Vaita (chĩ chia sẻ địa chỉ
liên hệ), hoặc phiên bản OsaSync Pro
giá 62,5USD (chia sẻ mọi thứ). Bạn
đến địa chĩ find.pcworld.com/40565 để
tải xuống hai chương trinh này.

ờ

Loại bỏ khời động kép
Tôi đang dùng một hệ thống khởi độna kép với Windows
XP và Windows 98. Tuy nhiên tôi không muốn chạy
Windows 98 nữa. Phải thực hiện những bước nào để
loại bỏ khởi động kép?
Để tiêu diệt menu 'Please select the operating system...'
xuất hiện mỗi khi khởi động, bạn nạp Windows XP, nhấn
nút Start, nhấn phải My Computer, và chọn
Properties.Advanced. Chọn nút Settings bên dưới
'Startup and Recovery’.
Nếu cài đặt XP không được liệt kê là 'Default operating
system', bạn chọn nó từ menu thả xuống, nhấn OK hai
lần, và khởi động lại. Quay về 'Startup and Recovery', và
nhấn nút Edit để mờ tập tin boot.ini trong Notepad. Xóa
dòng cuối của tập tin (xem hình 2); đó phải là tùy chọn
không cần đến. Lưu lại tập tin, ra khỏi Notepad, nhấn
OK hai lần, và khởi động lại. XP sẽ được nạp mà không
xuất hiện menu nào cả. Nếu gặp trục trặc, bạn dùng
System Restore để quay lại trạng thái cũ, và thử lại làn
nữa.
Nếu có phần mềm phân vùng như PartitionMagic của
Synantec chẳng hạn, có thể bạn muốn xóa phân vùng
Windows 98 và định lại kích thước phân vùng Windows
XP. Đừng bận tâm đến chuyện đó, bạn có thể dùng
phân vùng Win 98 để lưu giữ các bản sao lưu hoặc cho
một số mục đích khác.
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"TÒ mòMmột chút về Longhorn (Windows 2006)
Phiên bản hệ điều hành tiếp theo của Microsoft với
tên mã Longhorn vẫn còn khá lâu mới tới được tay
người dùng, khi mà nó còn đang trong giai đoạn phát
triển bởi các lập trình viên Microsoft. Tuy nhiên,
đứng ở khía cạnh người sử dụng, chúng ta vẫn có
quyền "tò mò" một chút để biết xem thực hư hệ điều
hành này như thế nào?
Thật vậy, một giao diện bắt mắt kèm theo một "kiểu dáng" Sidebar mới toanh khiên
cho Longhom trở nên khá "hấp dẫn". Tuy nhiên, hãy tạm bỏ qua phần giao diện để
đến với các thay đổi cơ bản. Trước tiên, một trong những thành phần của XP được
thay đổi là Windows Explorer.
Trong bản code mà nhóm thử nghiệm thuộc Pcworld thực hiện, Windows Explorer
hiến thị nhiều thông tin về file cũng như các tài nguyên của máy tính hon so với
Windows XP. Các mục link mới trong cửa sổ Explorer cho phép dồ dàng liên kết với
các từ khóa tìm kiếm, ghi chú, cũng như nội dung bên trong các file, hay các đối
tượng được lưu trữ trong các thiết bị, máy tính hoặc mạng khác.
Đây cũng là lần đầu tiên Microsoft sử dụng hệ thống file WinFS trong Longhom, vốn
có thế giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng các dữ liệu dù cho chúng có nằm ở dạng đối
tượng nào đi chăng nữa.

Nơoài Explorer, Longhorn còn được tích hợp hệ thống đồ họa mới có tên mã Avalon,
vốn sẽ đảm đương phần lớn các công việc đồ họa của PC. cấu hình tối thiếu đế sử
dụng hệ thống này là Pentium m 800MHz, 256MB Ram và card video 32MB.
Khi xem sơ qua, ta thấy các tính năng mới này có phần nối trội so với Windows XP
hiện nay, tuy nhiên, nếu HĐH này được phát hành vào năm 2006 thì chúng cũng sẽ
trở nên không còn đặc biệt nữa đối với người sử dụng.
Tăng tính bảo mật của WinXP
N^oài các tính năng cơ bản về mặt giao diện, Longhorn còn sẽ sửa thêm một vài điểm
yếu của XP về mặt bảo mật.
Chức năng Internet Connection Firewall sẽ được cài mặc định và nâng cấp thành
firewall "2 chiều", điều này có nghĩa là nó sẽ chặn các nguồn dữ liệu từ ngoài vào
cũng như từ trong ra vốn có dấu hiệu là của các virus Trojan hay worm.
Internet Explorer sẽ không còn "nhắm mắt làm ngơ" trước các cửa sổ pop-up quảng
cáo, nó sẽ được tích hợp tính năng "pop-up blocker" đế ngăn các cửa số pop-up được
mở lên một cách không cần thiết trong khi đang lướt Web. Ngoài ra IE mới sẽ có
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thêm các plug-in, trình quản lý download, và cơ chế lưu trữ nội dung web đã xem
nhằm loại bỏ hẳn các tính năng như cache, cookie, history và dừ liệu cá nhân. Điều
năng giúp tăng cường tính bảo mật của Windows. Tuy nhiên, công nghệ bảo mật mới
NGSCB (Next Generation Secure Computing Base) vẫn chưa thấy xuất hiện bên
trong Longhom.
Ngoài ra, Longhorn còn có các tính năng "nho nhỏ" khác như nhận dạng văn bản,
User Account setting mới cho phép mồi user đều được hiến thị trong cửa số Login.
Dù vậy, Longhom có vẻ còn khá ít các tính năn« về hiển thị lịch, điều này có thế được
giải thích đơn giản rang Microsoft muốn "âm thầm" liên kết Longhom với phiên bản
MS Office tiếp theo của họ.
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Windows XP theo ý mình
Thủ thuật về Windows XP thì cũng đã có khá nhiều nhưng vẫn còn một số "tiểu
xáo" mà chúng tôi muốn mách cho các bạn, nhũng ngưòi mói bắt đầu tập làm
"vọc sĩ". Đặc biệt là kỹ thuật biến giao diện của WinXP hiến thị hoàn toàn bằng
tiếng Việt.
Việt hóa Win XP
Các bạn có muon Windows Xp của bác Bill Gates cũng hiển thị tiếng Việt không
(giống như là Vietkey Linux 0, câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Nào, hãy cùng Việt hóa
Windows XP:
- Đầu tiên bạn phải có một đĩa mềm khởi động đế vào DOS hoặc nếu bạn cài hai hệ
điều hành (HĐH) thì càng tốt. Sau đó cần phải chuấn bị một chút với HĐH của bạn,
hãy vào Control Panel -> Regional And Language Options -> thẻ Advance -> chọn
Vietnamese -> OK.
- Bây ậiờ tói phần Việt hóa Windows XP, chúng ta sẽ Việt hóa các file Dll, .Exe,
.Cpl nằm trong thư mục Windows. Hãy chép file cần sửa ra nơi khác rồi dùng
Resource Hacker hay Restorator để sửa. Tôi khuyên bạn nên dùng Unikev NT, bảng mã
chọn Composite Unicode (Tổ hợp) -> khởi động lại Windows, vào môi trường Dos,
hoặc nếu bạn sử dụng hai HĐH thì hãy vào HĐH kia. Chép file bạn vừa sửa đè lên
file gốc của Windows. -> khởi động lại máy để xem kết quả.
Các bước làm thấy thì đơn giản nhưng cái quan trọng là phải biết tìm và sửa những
file càn thiết (có hơn 1000 file, kinh khủng), việc này bạn phải tự tìm. Hoặc đơn giản
hơn, bạn có thế tải các file đã Việt hóa tại địa chỉ: http://xpviet.yoll.net/download/ về,
giải nén rồi dùng Restorator đế Assign nó vào các file của Windows XP theo các bước
sau: Mở Restorator -> mở các file cần Việt hóa (tên file chính là phần đầu của file bạn
tải về), đa số các file cần Việt hóa nằm trong thư mục Windows\System32 -> nhâp
chuột phải lên mục cần Việt hóa (chắng hạn Dialog) -> chọn Res files -> Assign all
resources of type "Dialog" -> chỉ đường dẫn đến file *.res tương ứng mà bạn đã tải
(với Resource Hacker thì vào Action -> Update all resources) -> lưu file vừa sửa vào
thư mục mới với tên của chính file đó, xóa đi số 1 do Restorator tự thêm -> tiếp tục
làm như thế đối các file khác.
Bây giờ, khởi động vào DOS (hoặc vào HĐH thứ hai) -> chép đè các file đã Việt hóa
lên file của Windows XP -> khởi động lại máy để xem Windows XP đã được Việt
hóa như nào.
Thay màn hình khởi động của Windows XP
Dùng Restorator để mở file ntoskrnl.exe trong thư mục Windows\System32 -> nhấp
vào mục Bitmap để nó xuất hiên dấu (-), chọn tấm hình số 1 -> nhấp chuột phải chọn
Extract as -> Extract as -> lưu thành hình bmp tại nơi nào đó -> dùng chương trình đồ
họa đế “cá nhân hóa” (nhớ là chỉ có 256 màu thôi) -> lưu hình lại với dạng bmp ->
mở lại file ntoskml.exe trong Restorator -> chọn Bitmap -> chọn tấm hình số 1 ->
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nhấp chuột phải, chọn Assign to, chỉ đường dẫn đến tấm hình bmp mà bạn đã chip ->
lưu file này lại với tên ntoskrnl.exe tại nơi khác (nhất thiết không được lưu đè lên file
của Windows XP) -> khởi động lại máy trong chế độ Safe Mode -> chép file
ntoskml.exe đã chỉnh sửa đè lên file ntoskrnl.exe trong Windows\System32 -> khởi
động lại.
Thay màn hình đăng nhập và giao diện của Windows XP
Sau “quá trình sử dụng lâu dài”, bạn bắt đầu có "triệu chứng" chán cái giao diện màu
bạc, màu xanh cũng như cái màn hình đăng nhập của Windows XP. Hãy yên tâm, tôi
đã tìm ra phương thuốc để trị bệnh này rồi. Đầu tiên, bạn cần có chương trình Style
XP và tải thêm các màn hình đăng nhập, giao diện mới tại địa chỉ sau: màn hình đăng
nhập (http://www.themexp.org/cat.php?type=login), giao diện
(http://www.themexp.org/view.php?type=vs)
Sau khi cài Style XP sẽ xuất hiện một icon nhỏ trên thanh taskbar, nhấp kép chuột lên
icon đó để hiển thị giao diện chương trình:
- Để thay đổi màn hình logon, bạn vào mục Logons -> nhấn Add a New Logon -> chỉ
đường dẫn đến file logon mà bạn đă tải -> open -> nhấn Apply logon -> vào menu
Start -> nhấn Log off đế xem thử và thưởng thức thành quả.
- Đe thay đổi giao diện, bạn vào mục Visual Styles -> nhấn Add a New Style -> chỉ
đường dẫn đến file giao diện đã tải về -> Open -> nhấn Apply Style to Cuưent Theme
-> chờ trong giây lát để chương trình cập nhật hệ thống.
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