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Giới thiệu sơ lược Hệ điều hành và Các mục thực hành 

 

Tài nguyên (Fortune) của MTĐT được phân chia trên các Ổ đĩa (Drive). Mỗi ổ đĩa chứa các Thư mục 

(Folder/Directory) gốc (Root). Mỗi thư mục chứa các Tệp/Tập tin (File) và các Thư mục con (Sub-

Folder/Sub-Directory).  Các File hay Folder là những đối tượng sẽ được Người sử dụng (User) dùng 

đến. Tên của File gồm hai phần: Tên (Name) và Đuôi/Phầm mở rộng (Extension) >. <Tên> gợi nhớ nội 

dung File, <Đuôi> là Định dạng/Thể loại (Format) của File. 

Chúng được quản lý theo một Cấu trúc gia phả/hình cây (Tree Structure), chẳng hạn: 

 
Mỗi Đối tượng nằm ở một vị trí trên hình cây. Địa chỉ của nó trên hình cây gọi là Đường dẫn (Path). 

Ví dụ: Path của C12 là C:\C1\C12. 

 

Thực hành 1. Màn hình chính (Desktop) : Biểu tượng (Icons), Đường tắt (Shortcut), Thanh tác vụ 

(Taskbar), Quick Launch, System Tray. Xóa (Delete)/Cứu xóa (Restore), Đổi tên (Rename), Di 

chuyển vị trí Taskbar, Desktop, Phóng to/thu nhỏ, Sắp xếp lại các biểu tượng, Thêm/bớt các đối tượng đã 

khởi động cùng Windows (Inactive Icons), …, Đặt lại Múi giờ, Khu vực và định dạng, Ngày/giờ. Thiết 

lập Độ phân giải (Resolution), Chất lượng mầu (Color Quality), Cỡ chữ (Size of Text)… 

 

Thực hành 2. Máy tính (Computer) : Cấu trúc hình cây, Tải ra/Thu về. Ổ đĩa: Dung lượng, Đặc điểm, Đổi 

tên, Định dạng [lại] (Format), Giải phân mảnh (Defragment and Optimize Drives), ... 

 

Thực hành 3. Vào ổ hệ thống C: Thay đổi các cách xem. Thay đổi cách sắp xếp các icon. Phóng to/Thu 

nhỏ, Thay đổi kích thước/Vị trí cửa sổ. 

 

Thực hành 4. Mở Folder C:\Windows: Liệt kê (List). Sắp xếp Files theo Định dạng. Hiện/Ẩn đuôi các 

files. Xem chi tiết các đối tượng, Sắp xếp theo Thời gian File. Sắp xếp theo Tên File, theo Cỡ File. 

 

Thực hành 5. Vào ổ D: Tạo thư mục “Ảnh nền”. Mở C:\Windows\Web\Wallpaper, Chọn một File, vài 

Files, một đoạn liên tiếp nhiều Files, Tất cả. Copy chúng sang thư mục vừ tạo. Nén thư mục đó thành tệp 

nén.  Đổi đuôi tệp nén thành .TXTc. Copy sang ổ C:\. Giải nén thành thư mục “Ảnh nền”. Xóa File 

nén. Xóa thư mục “ảnh nền”. Cứu xóa. Xóa hẳn “Ảnh nền” từ C:\. 

 

Thực hành 6. Tìm trong D:\ tất cả các Files nhạc .mp3. Copy tất cả vào một folder chưa kịp đặt tên “New 

Folder”, Đổi tên Thư mục thành “Am nhac”, nén có mật khẩu là 123, copy vào ổ D:\, giải nén ra dùng. 

 

Thực hành 7. Vào ổ D:\ mở các thư mục: Toán, Lý, Hóa, Hình học, Đại số, Lượng giác, Phương trình 

lượng giác, Chí Phèo, Trận chiến Bạch Đằng,  Tam giác, Hình chóp, Bài tập Đại số tuyến tính,... Hãy tổ 

chức lại các dữ liệu đó theo cấu trúc hình cây thật khoa học, ý nghĩa. 

 

Thức hành 8. Vào ổ D:\ Gõ Mã nguồn HTML ở phần trên, lưu ở dạng .htm và chạy bằng một trình duyệt 

web nào đó. Xem và sửa mã nguồn (đổi mầu chữ, cỡ chữ), lưu lại, và chạy lại. 
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