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Chƣơng I: MỞ ĐẦU VỀ MÁY TÍNH 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Tin học là gì? 

Là nghành khoa học nghiên cứu các phương pháp, công nghệ và các kỹ thuật xử 

lý thông tin một các tự động. 

1.1.2. Máy tính. 

Sơ đồ cấu trúc chung của máy tính 
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1.1.3. Cách lƣu trữ thông tin trong máy tính 

* Hệ đếm 

Là tập các ký hiệu và quy tắc xác định dùng để biểu diễn và tính toán các 

giá trị số. 

a. Hệ đếm cơ số 10( hệ thập phân) 

Dùng 10 số ( từ 0 ->9 ) để biểu diễn, cứ đếm đén 10 lại dịch sang trái một 

lần. 

Ví dụ: 

136 =1*10
2
 + 3*10

1
 + 6*10

0 

b. Hệ đếm cơ số 2( hệ nhị phân) 

Dùng 2 bít nhị phân ( 0 và 1) để biểu diễn 

Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ  nhị phân gồm 3 bước: 

+ Bước 1: Chia liên tiếp số thập phân cho 2 

+ Bước 2: Viết số dư ( dư viết 1, không dư viết 0) 

+ Bước 3: Viết ngược dãy số dư 

c. Hệ đếm cơ số 8 

Dùng 3 bít nhị phân để biểu diễn, dùng 8 chữ số (0->7 và 10->17) 

d. Hệ đếm cơ số 16 

Dùng 4 bít nhị phân để biểu diễn, dung 16 chữ số để biểu diễn ( 0->9 và 

A->F, A là chữ số biểu diễn số 10, B là chữ số biểu diễn số 11,…) 

* Tính toán trên hệ nhị phân 

a. Phép cộng 

0 + 0 = 0 

0 + 1 = 1 

1 + 0 = 1 
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1 + 1 =  10 ( viết 0 nhớ 1) 

Ví dụ: Thực hiện công các số sau: 

1101 + 0010 = 1111  

1010 + 0110 = 10000 

b. Phép trừ 

0 - 0 = 0 

10 - 1 = 1 

1 - 0 = 1 

1 - 1 =  0  

Ví dụ: Thực hiện trừ các số sau:   

1101 - 0010 = 1011        

      1010 - 0110 = 100 

c. Phép nhân 

0 * 0 = 0 

1 * 0 = 0 

1 * 1 =  1 

Ví dụ: Thực hiện nhân các số sau: 

1101 * 10 =  11010 

  1101 

*    10 

          +  0000 

            1101 

            11010 

d. Phép chia 
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1/1 = 1 

0/1 = 0 

Ví dụ: Thực hiện chia các số sau: 

1110 / 10 =  111              1111 / 11 = 11 

* Phép toán logic 

Trong phép toán logic True biểu diễn bít 1. False biểu diễn bít 0. 

a.  Phép Not:  

A Not A 

T F 

F T 

 

b.  Phép And 

A B A and B 

T F F 

F T F 

T T T 

F F F 

 

c.  Phép Or 

A B A or B 

T T T 
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T F T 

F T T 

F F F 

 

d.  Phép Xor 

A B A xor B 

T T F 

T F T 

F T T 

F F F 

 

1.2. Phần cứng máy tính 

Gồm các thiết bị như: Màn hình, chuột, bộ xử lý trung tâm CPU, bàn 

phím... 

1.3. Phần mềm máy tính: là phần hỗ trợ mọi hoạt động của người sử dụng 

trong khi làm việc. 
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Chƣơng II 

CÁC THAO TÁC SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 

 2.1 Khởi động và thoát khỏi Windows 

 2.1.1 Khỏi động Windows. 

- Với Mt đã cài Windows 2000. 

C1: Tại dấu ngắt của lệnh DOS gõ Win 

C2: Khi bật máy Windows tự khỏi động 

- xuất hiện các hộp thoại: Wellcome to Windows 

                                            Log to Windows 

- Yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu nếu MT sử dụng mật khẩu 

- Khi đó màn hình giao diện bao gồm: 

* Màn hình nền      

+ Màn hình nền có các biểu tượng, số lượng các biểu tượng tùy theo các 

chương trình được cài đặt, có thể thêm hoặc xoá các biểu tượng. 

- Có 2 loại biểu tượng: 

                 + Biểu tượng mặc nhiên 

                 + biểu tượng đường tắt. 

- Mycomputer( Máy tính của tôi) : xem các tài nguyên có sẵn trong MT, 

quản lý các tệp và thư mục. 

- My Networkplace: Cài đặt mạng 

- Recycle bin( Thùng rác): lưu trữ tạm thời các tệp bị xóa bỏ, có thể phục 

hồi các tệp xóa nhầm. 

- Internet Explorer: kết nối Internet. 

- Mycrosoft Outlook: gửi và nhận thư điện tử. 

+ Duwois màn hình la thanh Taskbar. 

a/ Sử dụng chuột 

- chuột trái: điều khiển các công cụ trên màn hình. 

- Chuột phải: gọi các phím nóng. 

- Nháy chuột: (Click) 1 lần 

- Nháy đúp chuột (Double Click): nháy 2 lần. 
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b/ Điều khiển của sổ của Windows 

- Khỏi động chương trình xuất hiện của sổ tương ứng. 

- Trên đỉnh cửa sổ là thanh tiêu đề. 

                + Phía trái thanh tiêu đề là biểu tượng của ứng dụng 

                 + Phía phỉa thanh tiêu đề có 3 nút điều khiển: Nút cực tiểu, nút cực 

đại,nút đóng. 

Đóng cửa sổ: file/close  

 

*/ Thoát khỏi Windows 

Start/ Shut down/ Ok. 

2.2 Menu Start và thanh Taskbar. 

a/ Menu Start : Chứa các chương trình ứng dụng 

- Trong Menu Start có: 

+ Programs: Xuất hiện các Menu cấp 2, program chứa tất cả các chương trình 

có thể chạy. 

+ Documents: Mở các tài liệu đã mở gần nhất. 

+ Settings: Sửa đổi màn hình nền và các thiết bị hệ thống. 

+ Help: Trợ giúp. 

+ Run: Mở các mục như trang web, chương trình và các tài nguyên khác 

+ Shut down: Tắt máy 

b/  Thanh taskbar 

   + Restor: Thu nhỏ và phóng to. 

   + Minimoza: Cực tiểu hóa các cửa sổ đang mở đưa về thanh taskbar. 

   + Close ( Alt + F4 ): Tắt các ứng dụng. 

2.3 Window Explore 

a/ Tạo thư mục trong window Explore. 

       File / New /Forder  gõ tên thư mục mới vào. 

   Tên thư mục mới xuất hiện ở cây thư mục khung bên trái. 

b/ Lựa chọn và tạo thư mục. 

     - Lựa chọn đối tượng: nháy chuột vào biểu tượng thư mục hay tệp. 
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     - Chọn nhiều biểu tượng từ góc trái đến hết thư mục cần chọn. 

     - Lựa chọn toàn bộ: Ctrl + A. 

     - Copy thư mục : Ctrl +C 

     -         thư mục: Ctrl +V 

c/. Xóa tệp và thư mục. 

     - Lựa chọn tệp và thư mục. 

     - File/ Delete. 

2.4 Màn hình và biểu tƣợng 

a/ Tạo biểu tượng chương trình  

- Nháy chuột phải ngoài màn hình nền (Desktop ) 

- Chọn New/ Shoutcut/ Browse … Tìm đến đường dẫn chứa biểu tượng tệp 

chạy của chương trình/ Next/ Next/ Finisted. 

b/ Xóa biểu tượng chương trình 

- Kích nút phải chuột vào biểu tượng muốn xóa. 

- Chọn Delete 

c/ Khôi phục biểu tượng bị xóa. 

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng Recyclebin 

- Nháy tên tệp hay thư mục cần phục hồi chọn file/ Restore (Restore) 
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CHƢƠNG III 

CÁC THAO TÁC DỊCH VỤ WEB VÀ E-MAIL 

3.1. Khái niệm về Internet 

Internet, viết tắt từ Internation Network, là hệ thống gồm mạng máy tính 

được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới theo một giao thức chuẩn, 

thông qua các hệ thống truyền thông. 

* Vai trò của Internet  

Giúp chúng ta trao đổi với nhau, cung cấp thông tin, gửi thư điện tử, giao 

tiếp,.. 

- Có nhiều dịch vụ khác nhau trên Internet 

+ Dịch vụ trực tuyến (online service) 

+ World Wide Web ( viết tắt là WWW): là phần đồ hoạ của Internet 

3.2. Sử dụng dịch vụ Web 

3.2.1. Dịch vụ tìm kiếm 

 

Tìm kiếm thông tin sử dụng Google 

Địa chỉ trang Web: http://www.google.com.vn 

 

 

Kích 
chuột 
vào tìm 
kiếm 
với 
Google 

http://www.google.com.vn/
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• Ví dụ tìm những website nói về giáo dục : gõ chữ giao duc vào ô tìm 

kiếm 
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• Nhấp chuột vào các tên website tìm được để mở ra các website đó, ví dụ 

website báo Giáo dục và thời đại  

• Nếu muốn giữ nguyên kết quả tìm kiếm thì nhấp chuột phải lên các tên 

của website chọn open in new windows 

 

 

•  
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Tìm hình ảnh 

Chọn mục Hình ảnh  
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• Ví dụ tìm một số hình ảnh về Việt Nam, gõ từ

vietnam vào ô tìm kiếm

 

 

• Có thể click vào hình để xem hình đúng cỡ. Để lưu lại hình, nhấp chuột 

phải vào hình, chọn Save Picture As  

• Tìm phim  

Vào website http://video.google.com 

http://video.google.com/
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• Tìm kiếm với một số từ khóa Tìm định nghĩa một thuật ngữ , gõ 

define:thuật ngữ cần tìm . Ví dụ e-learning.  

•  

 

• Tìm trong phạm vi giới hạn bằng tên miền.  

Ví dụ ta chỉ tìm trong phạm vi các trường đại học, cao đẳng ở việt nam , 

gõ vào ô tìm kiếm : site:edu.vn 

(.edu là website các tổ chức giáo dục, .vn là website của các tổ chức thuộc 

việt nam)  
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• Ý nghĩa một số đuôi tên miền :  

.edu : giáo dục (education)  

.gov : chính phủ (government)  

.com : thương mại (commerce)  

.org : tổ chức (organization)  

Giả sử ta cần tìm một bài PowerPoint về webquest , biết rằng file PowerPoint có 

đuôi là .ppt. Trong ô tìm kiếm của Google, gõ : webquest filetype:ppt  

 

Ngoài ra , còn có thể tìm thông tin trên Bách khoa toàn thö mở Wikipedia . Đây 

là bộ bách khoa toàn thư đồ sộ với nhiều thứ tiếng , được đóng góp bởi mọi 

người trên toàn thế giới.  

Trang tiếng Anh : http://en.wikipedia.org/  

Trang tiếng Việt : http://vi.wikipedia.org/ 

 

http://en.wikipedia.org/
http://vi.wikipedia.org/
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3.3. Dịch vụ mail của Internet 

• Vào trang: http://gmail.com 

• Kích chuột vào đăng kí Gmail 

 

 

Nhập các thông tin theo hướng dẫn 

http://gmail.com/
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CÁCH MỞ HỘP THƢ GMAIL  

• Mở Trình Duyệt Internet Explorer hay FireFox > Vào : 

http://www.google.com.vn > Nhấp lên chữ Gmail  

 

 

http://www.google.com.vn/
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Nhập : 

• Tên ngƣời dùng :Tên đăng nhập ta đã tạo 

• Mật khẩu : nhập mật khẩu mà lúc tạo hộp thƣ ta đã nhập 

• Nhấp Thẻ Đăng Nhập 

•  

• Nhấp Thẻ Remember > Hiện ra Nội dung Hộp Thƣ Gmail > Nhấp 

Sent Mail ở Cột Trái để bắt đầu gởi thƣ .  

• Nếu có giao diện khác thì kích chuột vào Compose Mail để gửi mail, 

soạn mail xong thì kích vào send. 

• Nếu muốn tạo thêm 1 Hộp Thƣ Gmail nửa thì nhấp lên chữ : Đăng 

Ký Gmail ở dƣới . 

• Muốn đọc thƣ thì kích chuột vào Inbox. 
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•  
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CHƢƠNG IV 

ỨNG DỤNG MICROSOFT WORD VÀ EXCEL 

4.1. Microsoft Word 

4.1.1. Khởi động màn hình làm việc - các thao tác cơ bản 

C1: Nh¸y chuét vµo biÓu tîng W trªn mµn h×nh 

C2: Start/Program/Microsoft Office/Microsoft Word 

4.1.2. C¸c thµnh phÇn cña Word 

Title bar: Thanh tiªu ®Ò 

Menu bar: Thanh menu chÝnh 

Stardard: Thanh c«ng cô chuÈn 

Formatting bar: Thanh ®Þnh d¹ng 

Rulers: Thanh thø¬c 

Text Area: Vïng v¨n b¶n 

Scroll bar: Thanh trît 

4.1.3 C¸ch t¹o míi vµ ghi mét file v¨n b¶n 

- T¹o míi mét file v¨n b¶n 

File/new (Ctrl + N) 

- Ghi mét file v¨n b¶n 

File/save ho¨c File/save as (ghi v¨n b¶n víi mét tªn kh¸c) 

- Tho¸t khái Word: 

Vµo menu file -> Exit (ALT + F4) 

4.1.4. Më mét file v¨n b¶n cã s½n 

File/Open (Ctrl +O) 

* C¸ch so¹n th¶o tiÕn ViÖt trªn Word 

aa = ©                   oo = « 

aw = ¨                   ee = ª 

ow = ¬                   dd = ® 

uw =  

DÊu: s = s¾c, f = huyÒn, j = nÆng, 

 x = ng·, r = hái 
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4.1.5. C¸c thao t¸c trªn khèi 

* Thao t¸c chän ( b«i ®en) 

- Chän toµn bé khèi: Ctrl + A 

- Chän mét ®o¹n: ®ua con trá chuét ®Õn ®Çu ®o¹n v¨n b¶n cÇn chon, gi÷ chuét vµ 

kÐo ®Õn cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn lùa chän. 

*. Copy khèi ®· chän 

- Lôa chän ®o¹n v¨n b¶n cÇn Copy 

- Edit/ Copy (Ctrl + C) 

* Cut khèi ®· chän 

- Lôa chän ®o¹n v¨n b¶n cÇn Cut 

- Edit/ Cut (Ctrl +X) 

* Gi¸n khèi ®· Copy, Cut (Paste) 

- Lôa chän ®o¹n v¨n b¶n cÇn d¸n 

- Edit/Paste (Ctrl +V) 

4.1.4. Các thao tác định dạng 

*. §Þnh d¹ng Font ch÷, cì ch÷, mÇu ch÷ 

- Chän vông v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Font 

* §Þnh d¹ng mÇu nÒn, mÇu viÒn 

- Chän vông v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Borders and Shading 

* §Þnh d¹ng cét cho v¨n b¶n 

- Chän vông v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Colunms 

* T¹o ch÷ hoa ®Çu dßng 

- Chän vông v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Drop Cap 

* Huû bá c¸c thao t¸c võa ®Þnh d¹ng 

- Chän vông v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng 
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- Vµo c¸c phÇn ®Þnh d¹ng -> None 

4.1.5. Tạo lập bảng biểu 

- Chän vÞ trÝ cÇn t¹o b¶ng 

C1: Table -> Insert -> Table 

+ Number of Culunms: Sè cét 

+ Number of Rows: Sè dßng 

-> Ok 

C2: Chän biÓu tîng Insert table trªn thanh Standard sau ®ã chän sè cét, sè dßng 

cña b¶ng 

Chó ý: S¾p xÕp d÷ liÖu 

- §Æt trá t¹i b¶ng cÇn xÕp 

- Vµo menu Table -> Sort 

+ Sort by: Chän cét cÇn xÕp 

+ Type: Chän kiÓu d÷ liÖu sÏ xÕp 

Text: kiÓu v¨n b¶n 

Number: kiÓu sè 

Date: kiÓu ngµy th¸ng 

+ Ascending: xÕp t¨ng dÇn 

+ Descending: xÕp gi¶m dÇn 

- Ên Ok 

* Thªm cét, thªm dßng 

- Chän vÞ trÝ cÇn thªm 

- Thªm cét: Table -> Insert 

+ Colunm to the left: thªm 1 cét bªn tr¸i 

+ Colunm to the right: thªm 1 cét bªn ph¶i 

- Thªm dßng: Table -> Insert 

+Row Above: thªm 1 dßngt bªn trªn 

+ Row Below: thªm 1 dßngt bªn díi 
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4.2. Microsoft Excel 

Giíi thiÖu chung 

4.2.1. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Excel 

a. Khëi ®éng 

Start -> Programs -> Microsoft Excel 

b. Tho¸t: File -> Exit 

      Alt + F4 

* T¹o míi vµ lu mét file b¶ng tÝnh 

- T¹o míi: File -> New 

                 Ctrl + N 

- Lu mét file b¶ng tÝnh 

               File -> Save 

               Ctrl + S 

*. Më mét file b¶ng tinh cã s½n 

               File -> Open 

               Ctrl + O 

4.2.2.C¸ch nhËp d÷ liÖu cho Excel 

- NhËp d÷ liÖu kiÓu Text:  

- NhËp d÷ liÖu kiÓu sè 

- NhËp d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng 

§Þnh d¹ng b¶ng tÝnh 

* §Þnh d¹ng font ch÷, cì ch÷, mÇu ch÷ 

- Chän vïng b¶ng tÝnh cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Cells -> Font 

+ Font: Font ch÷ 

+ Size: Cì ch÷ 

+ Font Color: MÇu ch÷  

* §Þnh d¹ng nÒn, viÒn cho b¶ng tÝnh 

- Chän vïng b¶ng tÝnh cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Cells -> Border -> Chän c¸c kiÓu ®êng viÒn 
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+ NÕu chän Pattern -> Chän mÇu nÒn cho vïng b¶ng tÝnh 

* §Þnh d¹ng d÷ liÖu 

- Chän vïng b¶ng tÝnh cÇn ®Þnh d¹ng 

- Format -> Cells -> Number -> Chän kiÓu d÷ liÖu cho b¶ng tÝnh 

*. C¸c chÕ ®é c¨n chØnh 

- Thay ®«i b¼ng chuét 

- Thay ®æi b»ng Menu lùa chän 

4.2.5 C¸c hµm trong Excel 

* C¸c hµm sè häc 

- ABS(X): Giá trị tuyệt đối của X. 

- INT(X): Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất. 

- ROUND(X,N): Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy 

- SQRT(X): X  

- SUMIF(miền_kiểm_tra, điều_kiện, miền_tính_tổng) 

- COUNT(X1,X2,…,XN) 

- COUNTIF(miền, điều_kiện) 

* Hµm ®iÒu kiÖn 

- IF (®iÒu kiªn, gi¸ trÞ ®óng, gi¸ trÞ sai) 

- IF lång 

IF(®k1, gt®1, if(®k2,gt®2,..if(®kn,gt®n, gts(n-1)))) 

* Hµm tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh 

- AVERAGE(X1,X2,..Xn): Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ trung b×nh cña mét d·y sè 
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Ch¬ng V: Kü n¨ng c¬ b¶n vÒ lËp tr×nh 

5.1 Bộ ký tự, từ khoá, cách đặt tên  

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, TURBO PASCAL có bộ chữ cái riêng cho 

mình chia làm 2 nhóm như sau: 

*/ Các ký tự chữ và số: 

- 26 chữ cái a,b,c,…,z (trong ngôn ngữ Pascal không phân biệt chữ hoa với chữ 

thường 

- 10 chữ số thập phân 0,1,2,…,9. 

*/ Các ký tự đặc biệt: 

- ký tự trống 

- Dấu các phép toán số học +, -, *, / 

- Dấu các phép so sánh <,>,=,>=,<= 

- Các ký tự đặc biệt khác $,#,(,),:, 

…… 

*/ Các từ khoá 

Array                         Do     Be gin 

End                             Case    Of 

For                             To    Downto 

Const Type    Var 

Div Set    Else 

And  Or    If 

Repeat While   Record 

5.2/ Cấu trúc của một chƣơng trình Pascal 

a/ Cấu trúc. 

Bao gồm 3 phần: 

1. Phần tiêu đề của chương trình 

2. Phần khái báo dữ liệu 

3. Phần thân chương trình 
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- Phần tiêu đề: Phần này bắt đầu bằng từ khóa Program rồi tiếp đến là tên 

của chương trình và chấm dứt bằng dấu chấm phẩy (;). Tên chương trình phải 

được đặt theo đúng qui cách của danh hiệu tự đặt. Phần tiêu đề có hay không 

cũng được. 

- Phần khai báo: Trước khi sử dụng biến nào phải khai báo biến đó, nghĩa là xác 

định rõ xem biến đó thuộc kiểu dữ liệu nào. Một chương trình Pascal có thể có một số 

hoặc tất cả các khai báo sau: 

            CONST  : khai báo hằng 

            TYPE      : định nghĩa  kiểu dữ  liệu mới 

            VAR      : khai báo các biến 

- Phần thân chương trình: Phần thân chương trình là phần quan trọng 

nhất và bắt buộc phải có, phần này luôn nằm giữa 2 từ khoá là BEGIN và 

END. Ở giữa là lệnh mà các chương trình chính cần thực hiện. Sau từ khóa 

END là dấu chấm (.) để báo kết thúc chương trình. 

{ Phần tiêu đề } 

  PROGRAM  Tên_chương_trình; 

  { Phần khai báo } 

  USES     ......; 

  CONST  .....; 

  TYPE     .......; 

  VAR       ........; 

  PROCEDURE  ............; 

  FUNCTION ..............; 

  ............... 

  { Phần thân chương trình } 

  BEGIN 

       ........... 

  END. 

Program: Tên_chương_trình 

- Phần khai báo: 
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Uses: Phần khai báo đơn vị chính 

Vd: Uses Crt 

Label:  khai báo nhãn 

Const:  khai báo hằng 

Var:    khai báo biến 

Type:  khai báo kiểu 

Procedure:     Thủ tục 

Begin 

……… 

End. 

Begin:   câu lệnh trong chương trình 

Readln: dừng màn hình xem kết quả 

End:      Kết thúc chương trình 

 

 

VD:  Program Tinh_N; 

         Uses Crt; 

         Var N, I, GT: Integer; 

         Begin 

                   Clrscr; 

                             Write(' N = '); Readln(N); 

                             GT:= 1; 

                              I:= 0; 

                              Repeat 

                              I:= I + 1; 

                              GT:= GT * I; 

                               Until I = N; 

                               Write(' N! = ', GT); 

                                Readln; 

          End. 
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b/ Các bước chạy chương trình Pascal. 

- F9: Dịch chương trình, nếu còn lỗi thì sửa lỗi chương trình, nếu không có 

lỗi đưa thông báo dịch thành công. 

- Ctrl + F9: Chạy chương trình. 

c/ Các thao tác trên cửa sổ: 

- F2: Ghi lại. 

- Alt + F: mở một của sổ mới. 

- F3: Mở các tệp chương trình Pascal trên đĩa 

- F5: Xem toàn bộ cửa sổ một chương trình 

- Alt + số thứ tự cửa sổ 

VD: Alt + 1: mở cửa sổ 1. 

Thoát khỏi Pascal: Alt + X (Alt + F3) 

                                File/ Quit 

- Ctrl + Insert: sao chép một khối 

- Shigt + Insert: dán đoạn sao chép tới vị trí mới. 

- Shigt + Delete: xoá đoạn đã đánh dấu. 

- Ctrl + K + W: ghi khối hiện hành vào đĩa như 1 tệp tin. 

- Ctrl + K + R: đọc khối tệp tin đã ghi vào đĩa. 

5.3 Các kiểu dữ liệu, khai báo hằng, biến 

a/ Kiểu logic  

 - Từ khóa: BOOLEAN, trả lại một trong hai giá trị: (TRUE, FALSE).  

 - Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) và các phép toán logic: AND, OR, 

XOR, NOT. 

 A B A AND B A OR B A XOR B NOT A 

TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 

TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

 

b/Kiểu số nguyên  



 31 

 */ Các kiểu số nguyên 

 

Tên kiểu Phạm vi Dung 

lƣợng 

Shortint -128  127 1 byte 

Byte 0  255 1 byte 

Integer -32768  32767 2 byte 

Word 0  65535 2 byte 

LongInt -2147483648  2147483647 4 byte 

 

 */ Các phép toán trên kiểu số nguyên:  Các phép toán số học: +, -, *, / . 

Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ: 34 DIV 5 = 6). Phép chia lấy số dư: 

MOD (Ví dụ:  34 MOD 5 = 4). 

c/ Kiểu số thực 

 */ Các kiểu số thực: 

Tên kiểu Phạm vi Dung 

lƣợng 

Single 1.510
-45

  3.410
+38

 4 byte 

Real 2.910
-39

  1.710
+38

 6 byte 

Double 5.010
-324

  1.710
+308

 8 byte 

Extended 3.410
-4932

  1.110
+4932

 10 byte 

 

 */ Các phép toán trên kiểu số thực:  +, -, *, / 

  Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại các phép toán DIV và 

MOD. 

 */ Các hàm số học sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực: 

 SQR(x):   Trả về x
2 

 SQRT(x):  Trả về căn bậc hai của x (x0) 

 ABS(x):   Trả về |x| 
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d/ Kiểu ký tự 

 - Từ khoá: CHAR. Kích thước: 1 byte.  

 - Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây: 

 Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ 'A', '0'. 

 Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu 

diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự 'A'. 

 Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). 

Ví dụ #65. 

 - Các phép toán: =, >, >=, <, <=,<>.  

*/ Các hàm trên kiểu ký tự: 

 - UPCASE(ch): Trả về ký tự in hoa tương ứng với ký tự ch. Ví dụ: 

UPCASE('a') = 'A'. 

 - ORD(ch): Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ 

ORD('A')=65. 

 - CHR(n): Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n. 

Ví dụ: CHR(65)='A'. 

e/ Khai báo hằng 

 - Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt chương trình.  

 - Cú pháp:  CONST <Tên hằng> = <Giá trị>; 

                hoặc: CONST <Tên hằng>: = <Biểu thức hằng>; 

 VD: 

 CONST Max = 100; 

     Name = 'Tran Van Hung'; 

 f/ Khai báo biến 

 - Biến là một cấu trúc ghi nhớ dữ liệu có tên, biến phải thuộc một kiểu dữ 

liệu nhất định. Cần khai báo biến trước khi sử dụng biến trong chương trình. 

Khai báo biến là khai báo sự tồn tại của biến đó và cho biết biến đó thuộc kiểu 

dữ liệu gì. 

 - Biến là một đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình thực 

hiện chương trình.  
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 - Cú pháp:  VAR <Tên biến>[,<Tên biến 2>,...] : <Kiểu dữ liệu>; 

 Ví dụ: 

 VAR  x, y: Real;  {Khai báo hai biến x, y có kiểu là Real} 

    a, b: Integer;  {Khai báo hai biến a, b có kiểu integer} 

5.4 Các câu lệnh 

a/  Câu lệnh gán (:=) 

 - Cú pháp:                  <Tên biến>:=<Biểu thức>; 

 - Phép gán được dùng để gán giá trị của một biểu thức, một hằng vào một 

biến 

b/ Lệnh xuất nhập dữ liệu 

 */  Lệnh xuất dữ liệu: Để xuất dữ liệu ra màn hình, ta sử dụng ba dạng 

sau: 

  

(1) WRITE(<tham số 1> [, <tham số 2>,...]); 

 (2) WRITELN(<tham số 1> [, <tham số 2>,...]); 

 (3) WRITELN; 

 Các thủ tục trên có chức năng như sau: 

(1) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ 

không xuống dòng. 

(2) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ 

xuống đầu dòng tiếp theo. 

(3) Xuất ra màn hình một dòng trống. 

 Các tham số có thể là các hằng, biến, biểu thức. Nếu có nhiều tham số 

trong câu lệnh thì các tham số phải được phân cách nhau bởi dấu phẩy. 

 - Viết không qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên trái. Nếu 

dữ liệu là số thực thì sẽ được in ra dưới dạng biểu diễn khoa học. 

 Ví dụ:    WRITELN(x);  

 - Viết có qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên phải. 

 Ví dụ:  WRITELN(x:5);  
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*/  Nhập dữ liệu:  Để nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ 

liệu chuẩn (trừ các biến kiểu BOOLEAN), ta sử dụng cú pháp sau đây:  

  READLN(<biến 1> [,<biến 2>,...,<biến n>]); 

 Chú ý: Khi gặp câu lệnh READLN; (không có tham số), chương trình sẽ 

dừng lại chờ người sử dụng nhấn phím ENTER mới chạy tiếp. 

5.5 Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh 

a/ Cấu trúc If…Then: 

     CÊu tróc 

        If <BT ®iÒu kiÖn> then 

                       

 

 

 

 Lu ®å thuËt to¸n: 

 

 

 

 

 

 

VD: Tìm Max, Min trong 2 số a, b (a<>b) 

Giải:  

Program vd1; 

Ues Crt; 

Var a,b: Integer; 

Begin 

         Clrscr; 

                    Write(„Nhap so a=‟);readln(a); 

BT ®iÒu kiÖn 

C«ng viªc1 

§ S 
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                     Write(„Nhap so b=‟);readln(b); 

                     If  (a>b)  Then Write(„Max=‟,a,‟Min=‟,b); 

                     If  (a<b)  Then Write(„Max=‟,b,‟Min=‟,a); 

                     Readln; 

End. 

*/ Hàm If…Then…Else 

                                                    CÊu tróc 

     If <BT ®iÒu kiÖn> then 

   [C«ng viÖc 1] 

      Else 

                                    [C«ng viÖc 2] 

             

Lu ®å thuËt to¸n: 

 

 

 

 

 

 

VD: T×m Max, Min trong 2 sè; 

Program vd2; 

Ues Crt; 

Var a,b: Integer; 

Begin 

          Clrscr; 

                    Write(„Nhap so a=‟);readln(a); 

                    Write(„Nhap so b=‟);readln(b); 

BT ®iÒu kiÖn 

C«ng viªc1 

§ S 

C«ng viªc2 
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                     If  (a>b)  Then Write(„Max=‟,a,‟Min=‟,b) 

                    Else  Write(„Max=‟,b,‟Min=‟,a); 

           Readln; 

End. 

VD2:  

Program giai_pt_bac_2; 

Uses Crt; 

Var a,b,c,x1,x2: Real; 

Begin  

          Clrscr; 

                     Writeln(„Giai phuong trinh bac 2‟); 

                      Writeln(„vao 3 he so a,b,c, voi a<>0 ‟); 

                      Write(„nhap a=‟); Readln(a); 

                      Write(„nhap b=‟); Readln(b); 

                      Write(„nhap b=‟); Readln(c); 

                      D:= b*b – 4*a*c; 

                      If D<0 then writeln(„phuong trinh vo nghiem‟) 

                      Else if D = 0 then  

                      Writeln(„phuong trinh co nghiem kep:x=‟,-b/(2*a) 

                      Else 

                      begin 

                      Writeln(„ phuong trnh co 2 nghiem‟); 

                      X1= (-b + SQRT(D))/ (2*a); 

                      X2= (-b -  SQRT(D))/ (2*a); 

                     Write(„x1=‟,x1); 

                     Writeln(„x2=‟,x2); 

                     End; 

                     Readln; 

End. 
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b/ CÊu tróc Case...of 

* Cách viết, ý nghĩa: 

            Cách viết                                              Ý nghĩa 

     CASE <Biểu thức > OF                    Xét giá trị của biểu thức chọn 

            GT1 : Công việc 1 ;                   Nếu có giá trị 1 (GT1) thì thi 

hành Công việc 1 

            .......................                         ................................... 

            GTi  : Công việc i ;                    Nếu có giá trị i  (GT i) thì thi 

hành Công việc i 

            .......................                         .................................... 

ELSE  Công việc 0 ;                         Nếu không có giá trị nào thỏa thì 

thực hiện  

Công việc 0 

     END; 

Ghi chú:             

            - Lệnh CASE .. OF có thể không có ELSE 

            - Biểu thức chọn là kiểu rời rạc như Integer, Char, không chọn 

kiểu Real  

            - Nếu muốn ứng với nhiều giá trị khác nhau của biểu thức 

chọn vẫn thi hành một lệnh thì giá trị đó có thể viết trên cùng một 

hàng cách nhau bởi dấu phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp  : Lệnh k ; 

Ví dụ 6.14:        

 PROGRAM Chon_mau ; 
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            VAR    color : char ; 

                        BEGIN 

                        write ( „ Chọn màu theo một trong 3 ký tự đầu là R / W / B  „ ) ; 

                        readln ( color) ; 

                        CASE   color   OF 

                                    „R' , „r'   :  write ( „ RED = màu đỏ „) ; 

                                    „W', „w' :  write ( „ WHITE = màu trắng „) ; 

                                    „B' , „b'   :  write ( „ BLUE = màu xanh dương „) ; 

                        END ; 

                        Readln; 

            END. 

 

5.6/ CÊu tróc lÆp 

a/ CÊu tróc For..To..Do 

For Biªn ®iÒu khiÓn := Gi¸ trÞ ®Çu To   

Gi¸ trÞ cuèi Do <C«ng viÖc> 

S¬ ®å ho¹t ®éng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

Begin 

BiÕn ®iÒu khiÓn := Gi¸ trÞ ®Çu 

BiÕn ®iÒu khiÓn >Gi̧  trÞ cuèi 

Do <C«ng 

viªc> 

BiÕn ®iÒu khiÓn := BiÕn ®iÒu khiÓn +1 

End 
S 
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VD: Tính n! 

Program tinh_giai_thua; 

Var I, N, GT: Integer; 

Begin 

Write(‘n = ‘); Readln(n); 

GT:=1; 

For I:=0 To N Do 

GT:=GT*I; 

Write(‘ N! = ‘,GT); 

Readln; 

End. 

b/ Cấu trúc While...Do 

Công dụng và cú pháp nhập lệnh. 

*/ Công dụng  

- Cấu trúc While … do sử dụng trong các bài toán có số lần lặp chưa biết trước. 

- Cấu trúc While … do sử dụng trong các trường hợp lặp lại 1 công việc nhất 

định khi thỏa mãn 1 điều kiện nào đó. 

 

 

*/ Cú pháp nhập lệnh 

  while  

   < điều kiện > 

  Do   

   < Lệnh cần lặp > 

*/ Lưu đồ thuật toán 

 

 

 

 

 

Begin 
 

LÖnh cÇn lÆp 
 

End 
 

§ 

s 
BT  §K 
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*. Nguyên lý hoạt động 

 - Kiểm tra BT – ĐK 

 - Nếu BT – ĐK có giá trị đúng thì thực hiện công việc cần lặp quay lại b1 

 - Nếu BT – ĐK sai      End. 

Vd: Tính số tháng gửi  

Program  Tinh_thang; 

Uses Crt; 

Cont laixuat=0,004; 

Var tiengui,tienthu: Real; 

T: integer; 

Begin  

Clrscr; 

Write(„Nhap tiengui: ‟); Readln(tiengui); 

Write(„ so tien co khi thu ve : ‟); 

Readln(tienthu); 

T:=0; 

While tiengui < tienthu do 

Begin  

Tiengui: = tiengui + tiengui* laixuat; 

T:=T+1; 

End; 

Write(„so thang can gui la:‟,T,‟thang‟); 

Readln; 

End.  

b/ Cấu trúc Repeat . . . Until 

Công dụng và cú pháp nhập lệnh. 

*) Công dụng  

- Cấu trúc vòng lặp Repeat … Until sử dụng trong các bài toán có số vòng 

lặp không biết trước. 
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- Cấu trúc vòng lặp Repeat … Until sử dụng trong các bài toán lập trình khi 

người sử dụng muốn tiếp tục bài toán trong trường hợp thay đổi biến mà 

không phải quay trở lại chương trình 

 *) Cú pháp nhập lệnh. 

  Repeat 

                 < Công việc > 

  Until       < BT_ điều kiện > 

Repeat: lặp. 

Until:     cho đến khi. 

 Nêu sự khác nhau cơ bản giữa vòng lặp for … downto … to và Repeat 

…Until. 

Lƣu đồ thuật toán và nguyên lý hoạt động 

*/ Lưu đồ thuật toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/ Nguyên lý hoạt động 

- Công việc sẽ được lặp đi lặp lại cho tới khi nào BT-ĐK sai 

- Nếu BT-ĐK đúng vaongf lặp Repeat .. Until sẽ kết thúc công việc. 

*/ Bài tập áp dụng 

BT1: Nhập N tnhs N! 

                  Program  Tinh_N; 

                                  Uses Crt; 

                                  Var N,I,GT: integer; 

                  Begin  

                                    Clrscr; 

® 

Begin 

BT_®iÒu kiÖn 

 

<C«ng viªc> 

End 
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                                     Write(„ Nhập N‟); Readln(N); 

                                                    GT:=1;       

                                                     I:=0; 

                                    Repeat  

                                                      I: = I+1; 

                                                      GT:= GT*I; 

                                    Until I=N; 

                                   Write („ N!=‟,GT); 

                                    Readln; 

                   End. 

 

Bài tập: tính lãi xuất ngân hàng 

a) Lưu đồ thuật toán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lời giải 

Program  Tinh_Lai_xuat; 

Begin 

Tiền gửi, Số tháng, Lãi xuất 

Tienthu:= Tiengui 
  

I:=0 

I: I + 1 

Tienthu: Tienthu + Tienthu* Laixuat 

I: Sothang In tienthu End 
§ s 
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  Uses Crt; 

  Var tiengui,sothang,I: longint; 

          Laixuat,tienthu: real; 

  BEGIN 

   Clrscr ; 

   Write(„tiengui =‟); Readln(tiengui); 

   Write(„sothang =‟); Readln(sothang); 

   Write(„laixuat =‟); Readln(laixuat); 

   Tienthu: Tiengui; 

    I: = 0; 

   Repeat  

    I: = I + 1; 

    Tienthu: = Tienthu + Tienthu* Laixuat; 

   Until   I: = sothang ; 

   Write(„so tien thu ve la=‟, tienthu:0:0); 

   Readln; 

  End. 

d/ Bµi tËp1: T×m USCLN cña 2 sè A, B 

Program Tim_USCLN; 

 Uses Crt; 

 Var A, B: Integer; 

 Begin 

  Clrscr; 

  Write(' A = '); Readln(A); 

  Write(' B = '); Readln(B); 

  Repeat 

   If A> B Then A:= A - B 

   Else B:= B - A; 

  Until A = B; 

  Write(' USCLN cua A, B la:  ', A); 
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  Readln; 

 End. 

Bµi tËp 2: 

Program Tinh_N; 

 Uses Crt; 

 Var N, I, GT: Integer; 

 Begin 

  Clrscr; 

  Write(' N = '); Readln(N); 

  GT:= 1; 

                I:= 0; 

  Repeat 

   I:= I + 1; 

   GT:= GT * I; 

  Until I = N; 

  Write(' N! = ', GT); 

  Readln; 

 End. 

Bµi tËp 3: 

Program Sap_xep; 

Var I,N,KT,J:Integer; 

    A: Array[1..100] of integer; 

Begin 

     Write(' So phan tu trong mang n = ');Readln(n); 

     For I:=1 to N do 

     Begin   Write('  A[',I,']=');Readln(A[I]);     End; 

     Writeln('Mang A co dang'); 

     for I:=1 to N do 

         Write('    ',A[i]);  Writeln; 

     Writeln('Nhung so nguyen to trong mang A co dang'); 
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     For I:=1 To N Do 

        Begin 

             KT:=0; 

          For J:=2 To A[I] Div 2 do 

              If A[I] Mod J = 0 then 

                 KT:=1; 

          If KT = 0 then 

             Write('    ',A[i]); 

        End; 

    Readln; 

End. 
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CH¦¥NG IV: Kü N¡NG L¾P R¸P VµCµi ®Æt phÇn mÒm M¸Y 

TÝNH 

6.1. L¾p r¸p m¸y tÝnh 

6.1.1. Kh¸i qu¸t c¬ cÊu mét bé m¸y tÝnh 

M¸y vi tÝnh gåm nhiÒu bé phËn cÊu thµnh. Mµn h×nh, bµn phÝm, chuét, loa... vµ 
c¸c bé phËn chÝnh cña Case gåm cã Main, Chip(CPU), æ cøng, Ram, Qu¹t 

chÝp, æ CD-ROM... 
H×nh ¶nh cña bé m¸y vi tÝnh 

 
Main m¸y tÝnh 

 
 
Chip (CPU) 

 
æ cøng 
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Ram 

 
 
Qu¹t Chip 

  
 
 
CD - ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3. C¸ch kiÓm tra mét sè thiÕt bÞ háng 
- Ram háng: khi khëi ®éng cã tiÕng kªu to, cã thÓ bÞ láng ch©n ram -> më CPU 
th¸o ram ra lÊy giÊy mÒm lau ch©n ram vµ l¾p r¸p hoÆc cã thÓ chuyÓn qua m¸y 
tÝnh kh¸c ®Ó kiÓm tra nÕu kh«ng ho¹t ®éng ®îc ta míi thay thÕ ram míi. 
- Main board háng: KiÓm tra ®Çu nèi ram, chÝp, æ cøng... víi main vÉn cßn 
kh«ng nhËn tÝn hiÖu mµ khëi ®éng l¹i m¸y liªn tiÕp th× ®ã lµ hiÖn tîng háng 



 48 

main, cã thÓ thay thÕ main míi, c¸c linh kiÖn rêi l¾p r¸p trë l¹i main b×nh 
thêng. 
- Háng nguån: Khi bËt m¸y kh«ng thÊy tÝn hiÖu cã thÓ do láng c¸p nguån, hoÆc 
cã thÓ chËp ch¸y nguån nÕu cã mïi khÐt, ta tiÕn hµnh thay thÕ nguån míi. 
- YÕu pin Cmos: Pin Cmos ®îc g¾n trªn main board vµ thêng cã thêi gian sö 
dông kh¸ dµi 3 - 4 n¨m, nÕu yÕu pin th× khi khëi ®éng m¸y sÏ kh«ng chuyÓn 
th¼ng vµo windows ®îc mµ ta ph¶i gâ phÝm F1 lÖnh tiÕp lóc ®ã ta míi tiÕp tôc 
lµm viÖc ®îc víi m¸y tÝnh, ®Ó kh¾c phôc ta thay pin míi sÏ hÕt hiÖn tîng trªn.  

- æ ®Üa lçi: do bÞ vi rót x©m h¹i lµm æ cøng cã thÓ bÞ háng mét phÇn hoÆc mét 
ph©n ®o¹n cô thÓ; kh¾c phôc dïng phÇn mÒm chèng ph©n m¶nh æ ®Üa, quÐt virus, 
truy nhËp vµo b¶ng pation ®Ó söa lçi. 
- Chuét: Khã di vµ kh«ng di chuyÓn ®îc cã thÐo phÇn bi ë ®¸y chuét vµ vÖ sinh. 
- Bµn phÝm: Kh«ng gâ ®îc tÝn hiÖu kiÓm tra cæng c¾m bµn phÝm vµ c¸c ®êng 
dÉn cµi ®Æt bµn phÝm. 
- Mµn h×nh bÞ nhiÔm tõ tÝnh g©y nhiÔu, nhoÌ kh«ng râ 
6.2. Cµi ®Æt phÇn mÒm 

6.2.1. ThiÕt lËp mét sã th«ng sè trong bios 

Ph©n vïng æ cøng víi PQMagic 

Khi mới mua một ổ cứng về thì việc đầu tiên của bạn là phải phân vùng ổ 

cứng đó thì mới có thể sử dụng được, và chương trình được nhiều người dùng 

nhất là Partition Magic Pro 8.05. Chương trình này có sẵn trong đĩa CD 

Hiren's BootCD 
 

  Khởi động máy, chọn khởi động máy từ CD ROM và cho đĩa Hiren's 

BootCD vào trong ổ đĩa. Khi menu boot xuất hiện, bạn chọn "Start BootCD" 

để khởi động Hiren's BootCD 

 
 

  Khi chọn Start BootCD bạn sẽ được đưa đến một menu Boot của Hiren's 

BootCD, ta chọn Disk Partition Tools 
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Chọn Partition Magic Pro 8.05 để chạy chương trình 

  

 
Giao diện chƣơng trình nhƣ sau: 

 

 
 

- Menu General: tổng quan về Partition Magic : Apply Changes (thực hiện 

các thao tác để phân vùng ổ đĩa), Discard All Changes (hủy bỏ toàn bộ thao tác 

phân vùng ổ đĩa) 

 

- Menu Disk : chọn ổ đĩa cần thao tác (nếu có từ 2 ổ cứng vật lý trở lên). 

 

- Menu Partitions : chọn phân vùng cần thao tác. 
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- Menu Operations :   

 
 

+ Resize/Move : di chuyển hoặc thay đổi kích thước phân vùng (không làm mất 

dữ liệu). 

 

+ Create : tạo phân vùng mới (dùng khi chưa có phân vùng nào cả trên dung 

lượng còn trống). 

 

+ Delete : xóa phân vùng. 

 

+ Undelete : phục hồi phân vùng đã xóa. 

 

+ Label : đặt nhãn đĩa. 

 

+ Format : định dạng phân vùng. 

 

+ Copy : sao chép phân vùng. 

 

+ Merge : ghép 2 hay nhiều phân vùng thành 1 phân vùng duy nhất (không làm 

mất dữ liệu). 

 

+ Check for Errors : kiểm tra lỗi phân vùng. 

 

+ Info : thông tin ổ đĩa. 

 

+ Convert : chuyÓn ®æi định dạng phân vùng : FAT thành FAT32, FAT thành 

NTFS, FAT32 thành FAT, NTFS thành FAT, NTFS thành FAT32, chuyển đổi 

phân vùng Primary (phân vùng chứa hệ điều hành, có thể boot được) thành 

Logical (phân vùng chưa dữ liệu, không thể boot) và Logical thành Primary. 
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+ Advanced : Bad Sector Retest (kiểm tra bad sector), Hide/Unhide Partition 

(ẩn/hiện phân vùng), Set Active (cho phép phân vùng Primary hoạt động, tức là 

phân vùng được phép boot), Resize Clusters (thay đổi kích thước Clusters, nếu 

cluster cao thì tốn nhiều dung lượng nhưng truy xuất nhanh và ngược lại). 

 
Khi thực hiện xong các thao tác phân vùng ổ đĩa, bạn phải bấm nút Apply 

thì chương trình mới bắt đầu quá trình thực hiện (vì quá trình phân chia đĩa nếu 

sai có thể dẫn đến hư ổ cứng, do đó các thao tác bạn thực hiện chỉ là lên "kế 

hoạch" mà thôi, "kế hoạch" chỉ được chương trình thực hiện khi bấm nút Apply 

hoặc vào Menu General chọn Apply Changes). Trong khi chương trình đang 

thực hiện thao tác phân chia đĩa, không được di chuyển trỏ chuột (có thể dẫn đến 

treo máy), không được khởi động lại hay tắt máy tính nửa chừng (có thể gây lổi 

Partition Table hoặc hư hỏng hoàn toàn ổ cứng). Chỉ được tắt máy khi có thông 

báo "All operations completed". 

  

 
 

Thủ thuật :  
 

- Đối với phân vùng cần cài đặt hệ điều hành lên, ta cho nó là phân vùng 

Primary 
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- Đối với phân vùng chỉ chứa dữ liệu ta có thể đặt nó là Logical (hoặc 

Primary nếu muốn). 

 

 

6.2.3 Cµi ®Æt Windows 

TiÕn hµnh cµi WinXP nh sau: 
1. Một đĩa Windows XP Home CD. 
2. Một máy tính có ổ CD-ROM.  
Để có thể bắt đầu cài đặt, bạn phải kiểm tra trong BIOS xem CD-ROM có phải là thiết bị để khởi động đầu tiên không (First 

boot).  
 
 Cho đĩa Windows XP vào trong ổ CD-ROM và khởi động lại máy tính của bạn. Windows sẽ tự động kiểm tra 

phần cứng và cấu hình của máy bạn.  

 
 
Windows bây giờ chuẩn bị cài đặt vào máy bạn  

 

 
Bạn nhấn "ENTER" để bắt đầu quá trình cài đặt. 
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 Nếu đồng ý với thông báo của Windows bạn nhấn F8 để tiếp tục còn nếu không đồng ý bạn nhấn "ESC" để thóat. 

Nếu bạn không đồng ý, quá trình cài đặt sẽ kết thúc.  

 
 
 Bạn chọn nơi mà bạn muốn cài đặt Win XP. Nhấn "ENTER" để xác nhận phân vùng mà bạn muốn cài đặt Win. 



 54 

 
 
Bạn cần phải định dạng (Format) ổ cứng. Bạn có thể chọn FAT32. Sau đó nhấn ENTER.  

 

 
 
Ổ cứng sẽ được Format  
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Sau đó Windows sẽ bắt đầu copy những file cần thiết cho quá trình cài đặt.  

 

 
Windows nhận cấu hình của Win XP  
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Giờ là lúc để khởi động lại Win XP, bạn nhấn "ENTER" để quá trình xảy ra nhanh chóng nếu không Windows sẽ tự động 

khởi động lại sau 15 giây.  

 

 
Khi khởi động lại, màn hình có hiện thông báo nhấn một phím bất kì để khởi động bằng ổ CD-ROM, bạn đừng làm gì cả hãy 

để nó trôi qua.  
Windows đang được khởi động.  
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Windows đang được khởi động.  
 
Quá trình cài đặt được tiếp tục.  
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Chuột của bạn lúc này đã hoạt động vì thế bạn dùng chuột nhấn vào "NEXT" để tiếp tục cài đặt 

 
Tiếp tục ấn “NEXT” 
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Bạn nhấn "NEXT".  

 
 

Bạn ghi thông tin cá nhân của bạn. Bạn điền tên và có thể điền thêm nơi công tác, làm việc. Bạn nhấn "NEXT" khi đã sẵn 

sàng.  

 
Tiếp đó bạn điền vào khóa sản phẩm CD-Key. 

VÝ dô: 

JD3T2 -QH36R- X7W2W- 7R3XT- DVRPQ 
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Sau khi điền chính xác xong bạn nhấn NEXT.  

 
Bây giờ bạn đặt tên cho máy tính có thể bạn đặt và pasword của Windows. Xác nhận lại password và nhấn "NEXT".  

 
Hệ thống giờ và ngày là phần tiếp theo, bạn thay đổi nếu thấy cần thiết, và nhấn "NEXT".  
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Windows sẽ tiếp tục được cài đặt ngay sau đó.  

 
 

 
Nếu Card mạng được tìm thấy trong máy của bạn thì bảng sau sẽ hiện ra. Bạn chọn "TYPICAL SETTINGS" và 

nhấn NEXT.  
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Thay đổi tên nhóm làm việc nếu bạn thấy cần thiết và nhấn "NEXT".  

 
Windows sẽ tiếp tục cài đặt.  
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Quá trình cài đặt kết thúc.  

 
Bây giờ là lúc để Windows XP khởi động lại lần nữa, bạn nhấn"ENTER" để quá trình diễn ra nhanh chóng, mặt khác bạn 

cũng có thể đợi 15 giây để Windows tự động khởi động lại.  
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Khi khởi động lại sẽ có thông báo nhấn một nút bất kì để máy tính khởi động bằng CD-ROM, bạn đừng nhấn bất kì nút nào, 

cứ để mặc cho nó trôi qua.  

 
Windows sẽ tiếp tục được nạp.  
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Windows sẽ nhận cấu hình máy tính của bạn. Bạn nhấn OK để tiếp tục.  

 
Nếu bạn đồng ý với sự thay đổi bạn nhấn "OK" không thì bạn nhấn "CANCEL" để lấy lại với cấu hình cũ.  
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Bây giờ WINDOWS sẽ cập nhật thay đổi. Bạn hãy kiên nhấn chờ đợi.  

 
Màn hình WELCOME hiện lên.  
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và kết thúc là Desktop của Windows XP. Windows đã được cài xong.  

 
 
Nếu may mắn bạn sẽ không cần phải cài đặt driver cho các thiết bị. Nếu không bạn vào "device manager" để cập nhật driver 

cho các thiết bị như: card sound, card màn hình, card mạng....  
Các main đời mới nếu có đĩa Driver của các thiết bị như: soud, card màn hình, card mạng, v....v..v.... thì bạn lên cài đặt 

vào để cho các driver này điều khiển các thiết bị đó thay cho Win và hiệu suất sử dụng cũng tăng lên rất nhiều. 

 

2.3.2.Cách cài Driver cho các thiết bị của máy vi tính 

Tất cả các thiết bị phần cứng của máy vi tính muốn hoạt động được đều cần phải 

có chương trình điều khiển thiết bị (Driver). Một số thiết bị đời cũ và thông 

http://www.buaxua.vn/Phan-mem/Cach-cai-Driver-cho-cac-thiet-bi-cua-may-vi-tinh.html


 68 

dụng như các ổ đĩa, bàn phím, chuột, màn hình,... đã được hệ điều hành 

Windows hỗ trợ sẵn.  

Nếu máy vi tính có các thiết bị chưa được hệ điều hành Windows hỗ trợ Driver 

thì cần phải cài đặt thêm cho chúng, các Driver này được cung cấp kèm theo 

thiết bị và thường nằm trong dĩa CD-ROM. 

Cài đặt Driver cho các thiết bị thường được thực hiện ngay sau khi cài hệ điều 

hành hoặc khi cần thay đổi, gắn thêm thiết bị mới. Có 2 cách cài đặt Driver là 

cài đặt tự động và cài đặt có lựa chọn. 

Cài đặt tự động: 

 Đối với cách cài đặt này chỉ cần đưa dĩa CD chứa Driver của thiết bị cần 

cài vào ổ dĩa của máy vi tính, chương trình cài đặt (Setup) sẽ tự động chạy 

và hiển thị bảng liệt kê các Driver cần phải cài đặt, thông thường chỉ cần để 

nguyên các lựa chọn mặc định và nhấn Install, Go, Next,... để tiến hành cài 

đặt Driver và chương trình ứng dụng cho thiết bị. 

 

Nếu chương trình cài đặt không tự động chạy thì có thể truy cập vào ổ dĩa CD-

ROM, tìm chạy tập tin (File) có tên Setup (setup.exe) và theo các hướng dẫn 

của chương trình để cài đặt. 
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Trong quá trình cài đặt có thể chương trình sẽ yêu cầu khởi động lại máy, nhấn 

Ok hoặc Restart để đồng ý. Sau khi khởi động chương trình sẽ tiếp tục cài đặt 

Driver cho các thiết bị còn lại khác. Nếu chương trình không tự hoạt động lại 

thì phải truy cập vào ổ đĩa CD-ROM như cách trên cho đến khi cài đặt hết toàn 

bộ các Driver cần thiết.  

Cài đặt có lựa chọn: 

Đối với các thiết bị không có chương trình cài đặt tự động hoặc khi cần nâng cấp 

Driver mới cho thiết bị thì có thể sử dụng cách cài đặt như sau: 

 Nhấn nút phải chuột vào biểu tượng My Computer và chọn Properties 

trong Menu. 

 

 Trong System Properties chọn Hardware -> Device Manager. 
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 Trong Device Manager có hiển thị danh sách các thiết bị của máy vi tính 

và cho biết tình trạng hoạt động của chúng. 

 

 Các thiết bị được liệt kê theo chủng loại, nhấn chuột vào nút hình dấu + 

để xem tên và mã số của các thiết bị bên trong. 

 

 Nhấn phải chuột vào thiết bị chưa được cài Driver (có biểu tượng dấu !) 

và chọn Update Driver trong Menu. 
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 Nếu xuất hiện bảng thông báo đề nghị kết nối Internet để cập nhật, chọn 

No, not this time và nhấn Next. 

 

Chương trình sẽ xuất hiện bảng thông báo nhắc đưa dĩa CD-ROM chứa Driver 

vào ổ dĩa. Ở bước này có 2 mục lựa chọn: 

1. Chọn Install the software automatically (Recommended) và nhấn 

Next, nên chọn mục này để chương trình tự động tìm kiếm File thông tin trên tất 

cả các ổ dĩa, đây là File có phần mở rộng là INF, có chứa các thông tin của thiết 

bị cần cài đặt. Nếu tìm được thông tin cần thiết, chương trình sẽ tiến hành cài 

đặt. 
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 Nếu không tìm được thông tin cần thiết chương trình sẽ xuất hiện thông 

báo Cannot Install this Hardware. Nhấn Back để quay lại. 

 

  

2. Chọn Install from a list or specific location (advanced), mục này sẽ cho 

phép người dùng chỉ định nơi chứa Driver và cũng có 2 lựa chọn. 
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 Chọn Search for the best driver in these locations, đánh dấu vào mục 

Include this loacation in the search và nhấn nút Browse để chỉ ra nơi có 

File chứa thông tin (.INF) của thiết bị.   

 

 Lần lượt chọn ổ dĩa, thư mục chứa Driver, lưu ý là có thể có nhiều Driver 

dành cho các phiên bản Windows khác nhau (Win98, Win2000, Winxp,...) 

nên cần phải chọn đúng, chỉ khi nào khi tìm thấy File .INF nút Ok mới hiện 

lên, nhấn Ok để đồng ý. Chương trình sẽ đọc thông tin của File này và nếu 

thấy đúng với thiết bị thì sẽ tiến hành cài đặt Driver. 
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 Trong một số ít trường hợp Windows sẽ không thể nhận ra được chủng 

loại thiết bị và xuất hiện bảng thông báo Cannot Install this Hardware, 

nhấn Back để quay lại và chọn Don't search. I will choose the driver to 

Install và nhấn Next. 

  

 Nếu tìm được Driver tương thích với thiết bị thì Windows sẽ hiển thị 

danh sách, chọn Driver tương ứng với tên của thiết bị hoặc chọn Have Disk 

để chọn Driver khác nếu muốn. Nhấn Next để cài đặt.  
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Nếu không sẽ xuất hiện phần Hardware Type chọn chủng loại thiết bị và nhấn 

Next.  

 

 Chọn Nhà sản xuất (Manufacturer) và loại (Model) đúng với thiết bị cần 

cài đặt và nhấn Next. Nếu không có tên của thiết bị trong danh sách này thì 

chọn Have Disk và chọn Driver khác. 
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Lƣu ý:  

 Trong quá trình cài đặt có thể sẽ xuất hiện các bảng cảnh báo về sự không 

tương thích hoặc Driver chưa được Windows chứng nhận, nhấn Continue 

Anyway để đồng ý và tiếp tục cài đặt. 

 

 

 Nếu quá trình cài đặt Driver thành công sẽ xuất hiện bảng thông báo 

Completing the Hardware Update Wizard, nhấn Finish để hoàn tất và 

quay lại Device Manager, tiếp tục cài đặt Driver cho các thiết bị khác. 
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6.2.4 CµI §Æt OFFICE 2003 

     Microsoft Office là bộ phần mềm văn phòng rất thông dụng với các ứng dụng 

như: xử lý văn bản (Word), bảng tính (Excel),  chương trình hỗ trợ trình diễn, 

thuyết trình (PowerPoint), cơ sở dữ liệu (Access)... 

Sau đây là phần hƣớng dẫn cài đặt phiên bản Office 2003: 

1. Bạn hãy đóng lại hết các chương trình đang hoạt động, cho đĩa CD Office 

2003 vào ổ dĩa quang (CD-ROM). Nếu máy của bạn được thiết lập Auto Run 

thì chương trình cài đặt sẽ tự động chạy, nếu không bạn sẽ mở My Computer 

hay Windows Explorer, chọn ổ dĩa CD có chứa dĩa cài đặt, mở thư mục 

OFFICE và chạy tập tin Setup.exe. 
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2. Chương trình cài đặt sẽ chạy và sao chép một số tập tin cần thiết vào ổ dĩa 

cứng để chuẩn bị cài đặt. Sau đó sẽ xuất hiện bảng Product key, bạn phải nhập 

các mã số được kèm theo dĩa CD Office 2003 và nhấn Next. Có một số bộ cài 

Office 2003 không cần phải nhập CDKey 

 
3. Ở màn hình kế tiếp là User information, bạn sẽ nhập: tên của mình, tên viết 

tắt, tên cơ quan, lần lượt vào các ô trống. Mặc nhiên các ô này sẽ có sẵn 

tên được khai báo lúc cài đặt Windows, nhấn Next để tiếp tục.  
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4. Kế tiếp là màn hình End User License Agreement, bạn có thể đọc nếu muốn, 

hãy đánh dấu vào ô I Accept the terms... bằng cách nhấn chuột vào đó, nhấn 

Next để tiếp tục. 

 

 

 

 

5. Màn hình Type of Installation bạn có các lụa chọn để cài đặt: 
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- Typical Install: Đây là lựa chọn thông dụng, để cài đặt các ứng dụng và các 

thành     phần hỗ trợ cần thiết. 

- Complete Install: Cài đặt tất cả các ứng dụng và các thành phần hỗ trợ có 

trong bộ Office 2003. 

- Minimal Install: Chỉ cài đặt một số ít ứng dụng cần thiết, sẽ giúp bạn tiết kiệm 

được dung lượng của dĩa cứng. 

- Custom Install: Cài đặt do bạn lựa chọn, nếu như bạn chỉ muốn cài một trong 

các ứng dụng của bộ Office 2003 thì hãy chọn mục này. 

Thông thường bạn nên chọn Typical Install, nhấn Next để tiếp tục. 

6. Nếu chọn Custom Install sẽ hiện ra bản Custom setup, hãy chọn các ứng 

dụng mà bạn cần cài bằng cách nhấn chuột vào các ô tương ứng, đánh dấu vào ô 

Choose Advanced Customization Of Applications và nhấn Next. 
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7. Sau khi đã chọn xong và nhấn Next, màn hình thống kê sẽ cho bạn biết những 

thành phần đã chọn cài đặt và các thông tin về dung lượng dĩa cứng cần thiết, 

bạn có thể nhấn Back quay lại để lựa chọn thêm hoặc bớt. Nhấn Install để cài 

đặt. 

 

Tiếp theo máy sẽ tự động chạy phần Install 
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8. Sau khi quá trình cái đặt hoàn tất, màn hình cuối cùng sẽ có lựa chọn cho bạn: 

 

- Check The Web For Updates And Additional Downloads: Đánh dấu vào ô 

này nếu bạn muốn nâng cấp. 

 Nhấn Finish để kết thúc công việc cài đặt. 

 

 

 

 

 

6.2.5 Cµi ®Æt AUTOCAD 2004 

BiÓu tîng cña Autocad 2004 
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Autocad lµ bé phÇn mÒm dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c mÉu b¶n vÏ cña c¸c c«ng tr×nh 

x©y dùng... 
C¸ch cµi ®Æt Autocad 2004 . 

 

Sau đây là phần hƣớng dẫn cài đặt AutoCad 2004: 

1. Bạn hãy đóng lại hết các chương trình đang hoạt động, cho dĩa CD AutoCad 

2004 vào ổ dĩa quang (CD-ROM). Nếu máy của bạn được thiết lập Auto Run 

thì chương trình cài đặt sẽ tự động chạy, nếu không bạn sẽ mở My Computer 

hay Windows Explorer, chọn ổ dĩa CD có chứa dĩa cài đặt, mở thư mục và 

chạy tập tin Setup.exe. 

 
 
 Chän Install ®Ó cµi ®Æt 

 
 
Chän Next ®Ó tiÕp tôc 
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Chän Accept vµ chon Next ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt 

                
 
Serial Number tù ®éng nhËp 000 – 00000000. Chän Next ®Ó tiÕp tôc 

                
 
Trong User Infomation ta ®iÒn th«ng tin ®Çy ®ñ. 

- First Name:    Tªn ®Çu tiªn cña m×nh 

- Last Name:    Tªn cuèi cña m×nh 

- Organization:   Tæ chøc 
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- Dealer:     Nhµ ph©n phèi 

- Dealer Telephone:  Sè ®iÖn tho¹i cña nhµ ph©n phèi. 

 

 
 
Select Installation Type ta chän c¸c kiÓu cµi ®Æt: 

- Typical:  Nh÷ng øng dông chung nhÊt ®îc thiÕt ®Æt. 

- Compact:   Nh÷ng øng dông ®îc thiÕt lËp gän. 

- Custom:  Cµi ®Æt do b¹n lùa chän c¸c øng dông. 

- Full:   Cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c øng dông. 

Thêng th× Chän Full ®Ó cµi ®Çy ®ñ c¸c øng dông cña AutoCad 2004 

B¹n chän Next ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt. 

 

 
B¹n cã thÓ chän ®êng dÉn ®Ó cµi ®Æt phÇn mÒm AutoCad 2004. Khi cµi ®Æt sÏ 

®îc m¨c ®Þnh ë æ C:\ trong th môc Program. B¹n chän Next. 
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 B¹n chän Display the AutoCad 2004 Shortcut on my Desktop ®Ó ®a biÓu 

tîng AutoCad 2004 ra ngoµi mµn h×nh. TiÕp tôc chän Next 

 
Chän Next ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt. 

 
  
Ch¬ng tr×nh ®ang tù ®éng cµi ®Æt  



 87 

 
B¹n ®· cµi ®Æt xong.Chän Finish ®Ó kÕt thóc. 

 
Muèn ch¹y ®îc ch¬ng tr×nh AutoCad 2004 tríc hÕt ta ph¶i Copy File Crack 

trong th môc Crack 

 
 
§Õn th môc ta võa cµi AutoCad 2004 vµ ch¹y File ACADFIX.REG 
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Chän Yes ®Ó chÊp nhËn ch¹y File Crack 

                         
 

Ên OK ®Ó hoµn thµnh ch¹y File Crack. 

                         
 

B©y giê b¹n cã thÓ ch¹y ch¬ng tr×nh ®å ho¹ AutoCad 2004 ®Ó vẽ, đọc bản vẽ 

và  thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6 Cµi ®Æt Font ch÷ 

Trong tiÕng ViÖt kh¸c víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c lµ cã c¸c dÊu vµ c¸c phô ©m: ©, 
¨,ª,«... Muèn so¹n th¶o v¨n b¶n TiÕng ViÖt cã dÊu ta ph¶i cµi ®Æt phÇn mÒm 
Vietkey, ABC.. 
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Sau ®©y lµ phÇn híng dÉn cµi ®Æt Vietkey 2000 rÊt phæ biÕn khi sö dông so¹n 

th¶o. 
1. Më th môc Vietkey 2000 vµ ch¹y Setup.exe 

 

  
 

Chän Next ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt 

 
 
Trong Infomation chän Next ®Ó tiÕp tôc 
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Chän mét trong c¸c kiÓu cµi ®Æt vµ chän ®êng dÉn 

- Typical:  N÷ng øng dông chung nhÊt ®îc thiÕt ®Æt. 

- Compact:  Nh÷ng øng dông ®îc thiÕt lËp gän. 

- Custom:  Cµi ®Æt do b¹n lùa chän. 

Thêng th× chän Custom ®Ó cµi ®Æt vµ cµi Vietkey2000 trong æ C:\ vµ trong th 

môc Program 

 
  
Chän tÊt c¶ c¸c Font ch÷  vµ Ên Next ®Ó tiÕp tôc phÇn cµi ®Æt. 

 
 
Chän Next ®Ó tiÕp tôc 
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Chän Finish ®Ó kÕt thóc phÇn cµi ®Æt 

 
 
 
Chän Yes ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y ngay b©y giê. 
Chän No ®Ó khëi ®éng m¸y sau. 

 
 
Khi cµi xong Vietkey2000 ta Copy c¸c File Crack trong th môc Crack 
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§Õn th môc Vietkey 2000 võa cµi trªn æ C:\Program Files\Vietkey2000 vµ 

ch¹y file Crack VKNT.EXE 

 
 
 
 
 
 

6.2.7 Cµi ®Æt m¸y in 

1. Kích chuột trái vào nút Start  

2. Chọn Settings \ Printers and Faxes 
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  Xuất hiện cửa sổ Printers and Faxes 

 

 Chọn Add a printer  
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    Xuất hiện hộp thoại Add Printer Wizard 

 

4. Chọn nút Next  

      Xuất hiện màn hình: 

 

Lựa chọn kiểu kết nối với máy in 

        Local printer attached to this computer: Máy in được nối trực tiếp 

với máy tính. 

      A network printer, or a printer attached to another computer: Máy 

in được nối qua mạng nội bộ hoặc kết nối với một máy tính khác đã 

được cài máy in. 
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5. Chọn nút Next để tiếp tục cài đặt 

 

6. Chọn nút Next tiếp tục cài đặt 

      

Chọn cổng cắm kết nối với máy in, mặc định là cổng LPT1 

7. Chọn nút Next  
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       - Chọn tên hãng sản xuất máy in ở bên cột Manufacturer. 

 - Sau đó chọn Tên loại máy tin bên cột Printers. 

 Trường hợp có đĩa của đúng loại máy in thì bạn cho đĩa vào ổ CD và chọn 

nút Have Disk… => Xuất hiện hộp thoại Install From Disk, chọn đường dẫn 

tới ổ chứa phần mềm cài đặt máy in: 

 

   Chọn nút OK 

 

 

8. Chọn nút Next  
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Bạn có muốn lựa chọn máy in này là mặc định khi in? 

       Yes: Đồng ý  

       No: Không 

 

 

 


