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PHẦN 1. 
ỨNG DỤNG TIN HỌC CƠ BẢN 

VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
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LỜI NÓI ĐẦU

Nội dung “Ứng dụng Tin học cơ bản và Hệ điều hành” được biên soạn với mục
đích giúp học sinh trung học cơ sở làm quen và sử dụng các ứng dụng Tin học cơ bản bao
gồm các công cụ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây hỗ trợ làm việc nhóm hiệu
quả và các ứng dụng Tin học văn phòng, đồng thời giúp học sinh làm quen và tương tác
với Hệ điều hành máy tính.

Những công cụ được lựa chọn giới thiệu trong tài liệu này là những ứng dụng cơ
bản, rất cần thiết cho bất cứ học sinh nào để nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập
và làm việc sau này. Từ việc hiểu và thành thạo các công cụ, các bạn có thể ứng dụng
chúng để phục vụ cho rất nhiều các nhu cầu đa dạng trong cuộc sống như làm việc
nhóm, trao đổi thông tin, lưu trữ dữ liệu, quản lý cuộc họp, xây dựng tập tin trình chiếu,
ghi chép, thống kê…

Tài liệu này được biên soạn theo sáu mô đun:

Mô đun 1 – Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả

Mô đun 2 – Khám phá hệ điều hành máy tính

Mô đun 3 – Tìm hiểu các ứng dụng Oice 365

Mô đun 4 – Làm quen bảng tính, xử lý số liệu

Mô đun 5 – Tạo ẩn phẩm truyền thông ấn tượng với Word

Mô đun 6 – Thuyết trình hiệu quả với PowerPoint

Mỗi mô đun có cấu trúc như sau:

A. Hoạt động tìm tòi, khám phá: Học sinh chủ động khám phá thông qua việc thử
nghiệm tính năng của các phầm mềm, từ đó đưa ra những nhận xét.

B. Hoạt động thực hành, ứng dụng: Học sinh luyện tập, củng cố những kiến thức, kĩ
năng đã khám phá được ở hoạt động A.

C. Hoạt động sáng tạo: Học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã phát hiện được
để thực hiện các hoạt động nâng cao mang tính phức tạp và vận dụng cao. Học sinh có
thể làm việc theo cặp, nhóm, sau đó trình bày, bảo vệ kết quả trước giáo viên và các bạn.

Tài liệu này đồng thời được số hóa tại http://digitalskill.vn. Dưới sự hướng dẫn của
các giáo viên, học sinh có thể tự học theo các tài liệu này để từng bước thành thạo các
ứng dụng Tin học. Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện qua đánh giá thường
xuyên và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sáng tạo.

Hy vọng rằng nội dung “Ứng dụng Tin học cơ bản và hệ điều hành” sẽ giúp các bạn
có được chìa khóa mở ra cánh cửa chinh phục các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao
hiệu quả trong học tập.
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Số tiết Mô đun Mục tiêu

8 tiết
Công cụ hỗ trợ làm việc 
nhóm hiệu quả

Tìm hiểu và thực hành các thao tác căn bản trong 
sử dụng và quản lý các công cụ điện toán đám 
mây:
- Email (Outlook).
- Lịch (Outlook Calendar).
- Kho lưu trữ đám mây (OneDrive).
- Họp và trao đổi trực tuyến (Skype).
- Sổ ghi chú (OneNote).

2 tiết
Khám phá hệ điều hành 
máy tính

Tìm hiểu:
- Chức năng của hệ điều hành Windows.
- Giao diện Windows, màn hình bắt đầu Windows.
- Giao diện Windows bên trong các chương trình.
- Tập tin và thư mục trong Windows Explorer.

1 tiết
Tìm hiểu ứng dụng tin học 
văn phòng

Tìm hiểu:
- Chức năng của các chương trình thông dụng 
trong Microsoft Oice 2013/2016, Oice Web 
Apps.
- Các thành phần chính của giao diện người 
dùng, đồ họa của chương trình, các cải tiến năng 
lực hoạt động.
- Thẻ, nhóm và lệnh trên Ribbon.
- Nút trên thanh công cụ.
- Bàn phím và các ký tự, phím tắt và tổ hợp phím.

4 tiết
Làm quen bảng tính, xử lý 
số liệu

Sử dụng công thức
Tạo biểu đồ

 

 

4 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Các bｊn hãy lần lượt tìm hiểu các mô 

đun bài học sau đây nhé! 
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Số tiết Mô đun Mục tiêu

6 tiết
Tạo ấn phẩm truyền 
thông ấn tượng với Word

Soạn, thảo, định dạng văn bản
Tạo bảng, thêm hình ảnh trong Word

8 tiết
Thuyết trình hiệu quả với 
Powerpoint

Tạo tài liệu thuyết trình 
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Mô đun 1. 
CÔNG CỤ HỖ TRỢ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

 
MỤC TIÊU

- Nắm được các chức năng của các chương trình thông dụng hỗ trợ làm việc nhóm 
như: Thư điện tử, Lịch, OneDrive, OneNote, Skype.

- Thực hành các thao tác căn bản của các chương trình trên.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

Chắc hẳn bạn đã được giới thiệu kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm 
giúp học sinh học tập và làm việc tốt hơn bởi chúng giúp tiết kiệm thời gian, thúc đẩy 
sáng tạo, học hỏi lẫn nhau, phát huy khả năng của mỗi thành viên... Thế nhưng, để tận 
dụng hết tất cả ưu điểm của làm việc nhóm thật không đơn giản, chúng ta cần đến sự hỗ 
trợ của các công cụ.

Hình. Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm

Để dễ hình dung hơn, bạn hãy tưởng tượng, khi học môn Toán, bạn cần máy tính, 
thước đo độ, compa và một số dụng cụ khác. Tương tự, chú cảnh sát cần chiếc còi để điều 
khiển giao thông. Có thể thấy, trong học tập lẫn công việc, tất cả đều cần những công cụ 
hỗ trợ, giúp chúng ta học tập và làm việc một cách thuận lợi và hiệu quả hơn.  

Hình. Bạn chọn cách gửi thư nào?
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Các bạn hãy cùng thảo luận những công cụ có thể hỗ trợ làm việc nhóm. Nếu bạn 
chưa từng làm việc nhóm thì bạn hãy tưởng tượng công cụ nào sẽ giúp bạn làm việc 
nhóm thuận tiện và hiệu quả. 

Sau khi thảo luận, bạn hãy viết ra tên công cụ và mục đích sử dụng của từng công 
cụ đó.

1. Tìm hiểu về thư điện tử (Email)

a. Giới thiệu

Sự ra đời của thư điện tử được xem là giải pháp để khắc phục những bất lợi của việc
gửi thư truyền thống (thư giấy). Điểm nổi bật của thư điện tử là tốc độ chuyển đi nhanh
chóng. Ngoài ra, thư điện tử còn có những ưu điểm khác như: dễ lưu trữ, dễ theo dõi nội
dung qua việc dựa vào những thư đã gửi trước đó, gửi cho nhiều người. Hiện nay, có
nhiều nền tảng thư điện tử được sử dụng như Outlook, Gmail, Yahoo, Icloud Mail…

b. Tạo thư điện tử Outlook thông qua việc tạo tài khoản Microsoft

Bức 1: Truy cập https://www.microsoft.com/vi-vn/outlook-com, chọn Tạo tài khoản
miễn phí

Ta sẽ tìm hiểu về một số công cụ
hỗ trợ công việc.
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Bức 2: Nhập các thông tin

•	Nhập	tên	địa	chỉ	thư	điện	tử

Hình. Minh họa chọn tên tài khoản 

- Có thể chọn 1 trong 3 tên miền mà Outlook hỗ trợ gồm: outlook.com.vn, outlook.
com, hotmail.com.

- Sau đó chọn Tiếp theo.

•	Nhập	mật	khẩu	
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- Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, và chứa ít nhất hai trong số những yếu tố: chữ 
viết hoa, chữ viết thường, số và ký hiệu.

- Sau đó chọn Tiếp theo.

•	Nhập	tên	hiển	thị

Bức 3: Nhập tiếp các thông tin chi tiết theo yêu cầu: Họ, Tên, Quốc gia, Vùng lãnh 
thổ, Ngày sinh, Múi giờ, Chữ ký…

Sau đó nháy chuột vào Hãy cùng bắt đầu để vào hộp thư điện từ mà bạn vừa tạo.

2. Thao tác v́i Email

a. Viết và gửi Email

Để viết Email, bạn chọn biểu tượng       hoặc nhấn phím N.
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Hình. Minh họa nội dung thư gửi đi

Lưu ý:

- Đến: điền	địa	chỉ	thư	bạn	muốn	gửi	đến.

- Thêm chủ đề: điền chủ đề của thư, giúp người nhận dễ nhận biết.

- Đính kèm: thêm tập tin, hình ảnh, cảm xúc, lịch.

- Ngoài ra, thư điện tử còn hỗ trợ các định dạng văn bản như: in đậm, in nghiêng, 
gạch dưới, đổi màu chữ, … giúp người dùng trình bày theo ý muốn.

- Sau khi điền nội dung mail, bạn chọn Gửi để gửi thư đi.

b. Trả lời và chuyển tiếp thư điện tử

Để trả lời hoặc chuyển tiếp một thư điện tử đã nhận được từ người khác, bạn nháy 
chuột vào vào nút  .

Khi đó, bạn sẽ thấy bảng danh sách các tùy chọn để thao tác với thư đã nhận, chọn 
Trả lời/Trả lời tất cả/ Chuyển Tiếp tùy theo mục đích sử dụng thư của bạn.
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Hình. Minh họa nhận được thư từ người khác và thực hiện chuyển tiếp thư

Bạn hãy tìm hiểu và cho biết tác dụng của ít nhất 3 chức năng có trong danh sách 
các tùy chọn để thao tác với thư đã nhận. 

Bạn hãy so sánh Trả lời và Trả lời tất cả, so sánh Trả lời và Chuyển tiếp.

Bạn hãy trình bày cách xóa một thư điện tử. Trong trường hợp cần xóa nhiều thư, 
bạn sẽ làm gì để thực hiện nhanh?

c. Quản lý thư điện tử

Sau đây là các thư mục quản lý của hộp thư điện tử:

- Hộp thư đến: nơi lưu trữ tất cả thư được gửi đến.

- Email rác: những thư sau khi lọc và được nhận định là gây phiền toái đến bạn sẽ 
được lưu trữ tại đây.

- Bản nháp: lưu	trữ	những	thư	viết	chưa	hoàn	chỉnh	hoặc	chưa	gửi.

- Mục đã gửi: lưu trữ những thư bạn đã gửi đi.

- Mục đã xóa bỏ: khi bạn xóa một thư, thư đó sẽ được chuyển đến mục đã xóa bỏ. 
Tại đây, bạn có thể phục hồi thư đã xóa trở lại thư mục gốc hoặc xóa vĩnh viễn.

- Lịch sử hội thoại: Ghi lại các đoạn hội thoại của bạn trên Skype (trong trường hợp 
tài khoản Skype có liên kết với tài khoản thư điện tử của bạn).

- Lưu trữ: Những thư đã cũ có thể đưa vào mục lưu trữ để giúp hòm thư trở nên gọn 
nhẹ hơn. Thư đưa vào lưu trữ có thể thực hiện thủ công hoặc cài đặt để việc lưu trữ thực 
hiện tự động.
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Hình. Minh họa các thư mục của thư điện tử 

3. Lịch

a. Giới thiệu: 

Lịch Outlook được tích hợp với thư điện tử, bao gồm đầy đủ danh sách liên hệ và 
các tính năng khác. Sự tích hợp này khiến thành phần Lịch trở thành một trong những 
tính năng phổ biến nhất của Outlook. Lịch Outlook giúp ta có thể lên lịch các cuộc họp, 
sự kiện hoặc công việc, giúp ta dễ dàng quản lý những hoạt động đã, đang và sẽ xảy ra 
khi nào, và với ai. 

b. Cách sử dụng lịch Outlook

Bước 1: Bạn có thể truy cập vào oice.com và đăng nhập với tài khoản Microsoft đã 
tạo trước đó, sau đó chọn ứng dụng Lịch. Hoặc từ giao diện thư điện tử Outlook bạn có 
thể chọn được tính năng Lịch khi nháy chuột vào biểu tượng liên kết tính năng .

Hình. Chọn Lịch từ giao diện Thư điện tử
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Bức 2: Để tạo mới một lịch sự kiện, bạn chọn Ḿi, sau đó chọn Sự kiện lịch.

Bức 3: Nhập thông tin cho sự kiện.

Hình. Minh họa tạo một lịch sự kiện 

- Nhập mục Thêm tiêu đề cho sự kiện: thông báo cho người nhận về chủ đề của 
cuộc họp.

- Nhập Thêm vị trí hoặc phòng: thông báo cho người nhận về địa điểm của cuộc 
họp. 

- Mục Thời gian: chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp.

- Chọn thời gian gửi lời nhắc cho những người tham gia họp.

- Nhập nội dung muốn chia sẻ với người tham gia họp. Bạn có thể đính kèm tập tin 
bằng cách chọn Đính kèm.
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- Mục Mọi người:	nhập	địa	chỉ	thư	điện	tử	của	những	người	tham	gia	họp	(phân	
cách bằng dấu chấm phẩy). 

- Nhấn nút Gửi. Lịch họp bạn vừa tạo sẽ được gửi đến hòm thư điện tử của những 
người tham gia cuộc họp để xác nhận sự tham gia.

4. OneDrive

a. Giới thiệu

OneDrive là bộ nhớ trực tuyến, miễn phí đi kèm tài khoản Microsoft. OneDrive như 
một ổ cứng bổ sung, người dùng có thể truy cập trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối với 
Internet. 

Bạn có thể chia sẻ các tập tin đã có trong OneDrive với người khác. Với các thiết 
bị có máy ảnh tích hợp, khi chụp ảnh thì các ảnh này sẽ có thể tự động lưu bản sao vào 
OneDrive. 

Khi lưu trữ tài liệu Oice trong OneDrive, bạn có thể sửa chúng trong trình duyệt 
web nhanh chóng trên bất kỳ máy tính nào có kết nối với Internet.

b. Sử dụng OneDrive

•	Truy	cập	OneDrive

Để truy cập vào OneDrive, bạn có thể truy cập http://onedrive.live.com và đăng
nhập bằng tài khoản Microsoft đã có.

Hoặc từ giao diện thư điện tử, bạn có thể truy cập vào ứng dụng OneDrive như hình
sau:
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Sau khi truy cập vào ứng dụng OneDrive, giao diện hiển thị cấu trúc cây thư mục:

Bạn hãy mô tả những gì bạn nhìn thấy trong phần bên trái của giao diện.

•	Tải	lên	một	tài	liệu/thư	mục

Để đưa tập tin hoặc thư mục lên, bạn nhấn Tải lên. Bạn hãy thảo luận trong nhóm 
về các lệnh có trong nút Tải lên. 
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•	Tạo	mới	thư	mục/tài	liệu

Chọn Ḿi để tạo thư mục hoặc tập tin từ các ứng dụng của Oice.

Trong danh sách trên, mời bạn giới thiệu ngắn gọn về các ứng dụng bạn đã biết.

•	Chia	sẻ	tài	liệu

Chọn tài liệu muốn chia sẻ (thư mục hoặc tập tin) và nhấn Chia	sẻ, khi đó xuất hiện 
hộp thoại:

- Chế độ Cho phép chỉnh sửa cho	phép	người	được	chia	sẻ	được	chỉnh	sửa	tài	liệu,	
nếu	bỏ	chọn	thì	người	được	chia	sẻ	chỉ	được	xem	tài	liệu.

- Chọn Nhận	kết	nối: Nếu muốn lấy đường dẫn đi tới tài liệu được chia sẻ, bất cứ ai 
có đường dẫn này đều có quyền truy cập.

- Chọn Email: nếu muốn mời đích danh những người có thể truy cập. Trong trường 
hợp này, lời mời chia sẻ tài liệu sẽ được gửi vào hòm thư điện tử của người được mời và 
những	người	này	cần	đăng	nhập	theo	đúng	địa	chỉ	thư	điện	tử	của	họ	mới	có	thể	truy	cập.
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- Tại mục Đặt ngày hết hạn: Đặt ngày hết hạn chia sẻ của tài liệu.

- Tại mục Đặt	mật	khẩu: Đặt mật khẩu cho tài liệu, những người truy cập được yêu 
cầu nhập đúng mật khẩu mới có quyền truy cập.

(Lưu ý: Tính năng Đặt ngày hết hạn và Đặt	mật	khẩu là những tính năng bảo mật 
nâng cao, được áp dụng đối với các tài khoản Oice 365).

5. OneNote

a. Giới thiệu

OneNote là sổ ghi chép kỹ thuật số giúp ghi nhớ và sắp xếp mọi thứ trong công việc 
và cuộc sống cá nhân. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp, in và chia sẻ sổ ghi chép này và chúng 
có tính năng tìm kiếm nhanh để tìm kiếm bất kỳ điều gì. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể 
lưu trữ sổ ghi chép của mình trực tuyến và dùng chúng ở mọi nơi.

OneNote được cài đặt miễn phí trên Windows, IOS, Android và truy nhập nội dung 
ở bất kỳ nơi nào. Cũng giống như Lịch và OneDrive, OneNote được liên kết với tài khoản 
Microsoft của người dùng. 

OneNote có thể dùng trực tuyến trên trình duyệt web mà không cần cài đặt (tuy 
nhiên phiên bản trực tuyến sẽ hạn chế một số chức năng).

b. Sử dụng OneNote

Trong quá trình thực hiện dự án chắc hẳn bạn sẽ cần ghi chú nhiều công việc cần 
phải thực hiện, OneNote sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc này.

•	Quản	lý	sổ

OneNote chia thành ba cấp độ để quản lý:

- Notebook: là một quyển sổ, mỗi quyển sổ độc lập hoàn toàn với nhau và có thể di 
chuyển tự do từ máy này sang máy khác.

- Section: là từng phần (chương) của quyển sổ (có thể tạo Section Group).

- Page: là trang trong phần (có thể phân cấp cho các trang).

•	Tạo	sổ	mới

Bức 1: Khởi động phần mềm OneNote. Sau đó, bạn chọn File/New à chọn nơi lưu 
sổ, và đặt tên cho sổ trong mục Notebook Name. Ví dụ: bạn đặt tên cho sổ là “Du lich bien”.



24

OneNote sẽ hỏi bạn có muốn chia sẻ Notebook vừa mới tạo, nếu có thì bạn chọn 
Invite People ngược lại thì chọn Not now, công việc này có thể làm sau này cũng được. 

Notebook mới tạo mặc định có một phần và một trang, tự động hiển thị ngày tạo 
trang bên dưới tiêu đề trang.

Bức 2: Bạn đổi tên phần mặc định bằng cách nháy chuột phải và chọn Rename 
hoặc nháy đúp chuột vào tên của phần. 

Sau đó bạn có thể tạo các phần mới bằng cách nháy chuột vào (+) và tiến hành đặt 
lại lên.

Tên Notebook Tên phần Tạo mới: Nháy chuột 

vào (+)  Đặt tên 



Bức 3: Trong phần, bạn đổi tên cho trang mặc định, sau đó bạn có thể tạo trang 
mới bằng cách nháy chuột vào  ở bên phải giao diện.

Ta có thể tạo trang con bằng cách kéo trang qua bên phải hoặc nháy chuột phải vào 
trang, chọn Make Subpage.

•	Lưu	trong	OneNote		 	

Khi soạn thảo văn bản ở Word hoặc tính toán trong Excel hoặc các chương trình 
luôn phải làm động tác quen thuộc là lưu (Save). Nhưng với OneNote thì bạn yên tâm, 
mọi thứ đã được lưu tự động.

Với OneNote, bạn cần làm quen với khái niệm đồng bộ (Sync). Quá trình đồng bộ 
sẽ diễn ra theo thời gian thực, mọi thay đổi của bạn trên OneNote đều sẽ được đồng bộ 
ngay lập tức. 

Lưu ý: Notebook của bạn phải được lưu trữ trên OneDrive thì quá trình đồng bộ mới 
diễn ra. 

Dấu hiệu nhận biết là nút  xanh lá ở góc tên Notebook.

Ngoài dấu hiệu nhận biết trạng thái Sync thì thông thường, bạn có thể kiểm tra tình 
trạng Sync của các Notebook bằng cách: Thẻ File/ Infor/ Nhấn nút View Sync Status.
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•	Chia	sẻ	trong	OneNote

Do	s̉	ghi	chép	ở	dạng	tṛc	tuyến,	bạn	có	thể	chia	sẻ	b̀ng	ćch	gửi	địa	chỉ	kết	nối	
thay vì đính kèm trong thư điện tử. Để chia sẻ nhấn File, chọn Share.

Share with People:	Nhập	địa	 chỉ	 thư	người	được	chia	 sẻ,	 chọn	cho	phép	chỉnh	
sửa	hay	chỉ	xem,	nhập	tin	nhắn	muốn	gửi	đến	người	được	chia	sẻ	 Share.	Chỉ	những	
ai	đúng	địa	chỉ	thư	mới	được	phép	truy	cập.	Ví	dụ:	bạn	chia	sẻ	s̉	ghi	chú	này	với	địa	chỉ	
nguyenvana@outlook.com.

Get a Sharing Link: Nhấn Create Link 	lấy	đường	dẫn	cho	phép	chỉnh	sửa	hoặc	
cho phép xem, những ai có đường dẫn này đều có thể truy cập.

OneNote đồng bộ sổ ghi chép với mọi người, thậm chí nếu họ đang dùng các thiết 
bị khác. 
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Tính	năng	nổi	bật

Ø Bố cục văn bản 

Thao tác ghi chép trên OneNote thật đơn giản. Các chức năng soạn thảo cơ bản gần 
giống như trong Word. 

Để nhập văn bản, nháy chuột vào trang giấy, không có giới hạn về không gian, 
hàng và cột. Mỗi lần nhập văn bản ở những vị trí bất kì trong trang, văn bản được đặt 
trong một khung chữ nhật. 

- Bạn có thể di chuyển các khung văn bản để sắp xếp các ghi chú một cách dễ dàng 
bằng cách: di chuyển con trỏ chuột vào vùng văn bản, phía trên khung chữ nhật nhỏ 
sẽ xuất hiện mũi tên 4 chiều, nháy chuột vào và giữ chuột để di chuyển đến vị trí mong 
muốn. 

- Bạn có thể xóa một phần hoặc toàn bộ khung văn bản bằng cách chọn một phần 
hoặc toàn bộ khung văn bản.

Ø Chèn các đối tượng đặc biệt

(1) Files Printout: Chèn vào hiển thị trực tiếp nội dung tập tin trong trang để có thể
dễ dàng chú thích, viết tay… vào đó một cách dễ dàng.

(2) File Attachment: Đính kèm tập tin: Bạn có thể đính kèm tập tin trực tiếp vào
trang và lưu trữ trong OneNote.

Chúng ta có thể kéo thả trực tiếp các tập tin cần đính kèm vào trang hoặc vào
Insert/File Attachment để chọn tập tin đính kèm. Đặc biệt nữa là chúng ta có thể mở
tập	tin	b̀ng	ćch	nh́y	đúp	chuột	vào,	chỉnh	sửa	tṛc	tiếp	trong	tập	tin	đó	và	lưu	lại,	mọi
thay đổi cũng sẽ được lưu lại trong ghi chú.

(3) Spreadsheet:	Chèn	bảng	Excel:	tạo	mới,	chèn	từ	tập	tin	đã	có.	Bạn	có	thể	chỉnh
sửa trong Excel để cập nhật.

(4) Screen Clippings: Đây là một chức năng khá độc đáo trong bộ Microsoft Oice
không	chỉ	riêng	gì	OneNote.	Với	chức	năng	này	thì	bạn	có	thể	thoải	ḿi	chụp	lại	ảnh	màn
hình theo ý muốn bằng một bước đơn giản mà không phải thông qua nhiều phần mềm
trung gian. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua 2 cách sử dụng chức năng này:

- Trong trường hợp chưa mở OneNote nhưng vẫn muốn chụp lại ảnh màn hình

nhanh thì chúng ta dùng tổ hợp phím + SHIFT + S để kích hoạt chức năng chụp
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ảnh màn hình rồi sau đó chọn vùng muốn chụp lại. Sau đó sẽ có một cửa sổ thông báo
hiện lên để cho phép chúng ta chọn vị trí sẽ chèn ảnh vừa chụp vào.

- Trong trường hợp hợp đã mở OneNote thì ngay tại page chúng ta đang viết note,
chúng ta vào Thẻ Insert/Screen Clipping rồi chọn vùng cần chụp và OneNote sẽ tự 
động đưa vào page chúng ta đang viết note.

(5) Online Picture: Chèn ảnh online từ kho lữu trữ OneDrive hoặc nhập từ khóa để
tìm kiếm hình ảnh trên mạng.

Record Audio và Record Video: Ghi âm và ghi hình, chèn trực tiếp vào bài viết.

Ø Chức năng Draw

Trong khi khả năng hỗ trợ viết tay còn rất hạn chế trong các phần mềm soạn thảo
văn bản, thì OneNote được trang bị khả năng viết tay khá tốt. Bạn có thể dùng các công
cụ vẽ để viết lên màn hình những ghi chú.

Thẻ Draw của OneNote 

Sau khi viết tay, nháy chuột vào vào công cụ Ink to Text hoặc nháy chuột phải vào 
đối tượng vừa viết và chọn Convert Ink/Ink to Text.

Với công cụ Ink to Math: sau khi nháy chuột vào công cụ Ink to Math, hộp thoại 
Insert Ink Equation cho phép bạn viết công thức vào.
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Ø Chức năng View 

Thẻ View của OneNote

Đôi khi nhìn những trang ghi chú trắng, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán và nhớ tới 
những trang giấy truyền thống. Để làm điều đó, bạn vào thẻ View/Rule Lines, chọn kiểu 
kẻ dòng mà bạn muốn. OneNote cũng có cả lề đỏ cho chúng ta nữa và những đường kẻ 
dòng này cũng có thể dễ dàng đổi màu theo ý thích.  

Một trong những kiểu Rule Lines

Ø Chức năng đánh dấu Tags 

Chức năng Tags trong thẻ Home

Tags giúp chúng ta đánh dấu những điểm thông tin quan trọng, đánh dấu công 
việc cần làm… để thuận lợi cho sắp xếp công việc cũng như là tìm kiếm một cách dễ 
dàng. Để sử dụng chức năng này, chúng ta tiến hành như sau: 

- Nháy chuột vào trước dòng cần đặt đánh đấu.

- Vào Home, tại khu vực chức năng Tags, xổ menu Tags xuống, chọn các Tags có sẵn 
mà OneNote cung cấp để sử dụng hoặc nếu nhớ các phím tắt thì chúng ta sẽ thao tác 
nhanh hơn. 

- Ngoài các Tags có sẵn, chúng ta cũng có thể tự tạo ra các các Tags cho riêng mình 
bằng cách chọn Customize My Tags. 

- Để xem lại tất cả các Tags chúng ta đánh dấu, chúng ta sẽ vào Home/Find Tags, 
mọi Tag đã đánh dấu sẽ được liệt kê ra.
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Ø Chức năng tìm kiếm 

Ćc	bạn	có	thể	tìm	kiếm	ćc	kí	ṭ	trong	ghi	chú	của	mình,	bao	gồm	cả	hình	ảnh.	Chỉ	
cần gõ kí tự trong mục tìm kiếm phía trên cùng bên phải của cửa sổ, OneNote sẽ tự động 
tìm kiếm kết quả trong các ghi chú.

Kết quả tìm kiếm có trên hình và trên các Notebook khác

Ø Lấy văn bản từ ảnh

Với công nghệ OCR, OneNote có thể lấy văn bản từ trong ảnh ra dễ dàng bằng cách
nháy chuột phải vào ảnh, chọn Copy Text from Picture  nháy chuột vào vị trí bất kì 

trên trang ghi chú và chọn dán nội dung.

Ø Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ khác

Chọn văn bản, rồi nháy chuột vào/Translate  Chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ 
dịch sang. Bạn cũng có thể chèn văn bản dịch vào trong trang ghi chú.
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Ø Đặt mật khẩu cho Section

OneNote cho phép bạn đặt mật khẩu bảo vệ thông tin trong các phần. Để đặt mật 
khẩu, bạn nháy chuột vào phần cần đặt mật khẩu và chọn Password Protect this Section.
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Chọn Set Password và sau đó đặt mật khẩu theo ý muốn. Nhấn OK để hoàn tất. 

Lúc này phần được đặt mật khẩu sẽ bị khóa lại và sẽ hiện hộp thoại yêu cầu nhập 
mật khẩu để mở. 

6.	Họp	và	trao	đổi	trực	tuyến	Skype

a. Giới thiệu

Skype là một phần mềm liên lạc miễn phí giữa những người truy cập Internet. Skype 
xóa bỏ trở ngại về khoảng cách, giúp ta dễ dàng liên lạc với nhau. Phần mềm hỗ trợ nhiều 
tính năng đa dạng: gọi điện, gọi video, chat, gửi tập tin,… Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ 
trò chuyện nhóm, gọi nhóm – đây là những tính năng rất hữu ích cho việc học nhóm từ xa. 

Hình. Biểu tượng phần mềm Skype

b. Cài đặt Skype

Bức 1: Truy cập vào Skype.com và chọn Downloads, chọn Get Skype for Windows
để tải về phiên bản Skype mới nhất cho Windows.

Bức 2: Nháy chuột vào tập tin vừa tải về và chọn Run > Install để bắt đầu cài đặt.

Bức 3: Bạn có thể đăng nhập Skype với tài khoản Microsoft đã tạo trước đó hoặc 
đăng ký một tài khoản mới.
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Bức 4: Bạn có thể tiến hành cài đặt cơ bản cho Skype như ảnh đại diện, ngôn ngữ 
bằng cách nháy chuột vào khu vực ảnh đại diện ở góc trên cùng bên trái của giao diện 
phần mềm. Khi đó, một hộp thoại sẽ xuất hiện:

- Để đổi ảnh đại diện, bạn nháy chuột vào ô tròn trên cùng và chọn ảnh phù hợp từ 
trong máy tính.

- Để đổi ngôn ngữ, bạn chọn Language và chọn Tiếng Việt.

Sau khi chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Việt, giao diện Skype sẽ đổi sang hiển thị 
Tiếng Việt:
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c. Sử dụng Skype

•	Tạo	danh	bạ

Để thêm một liên hệ mới vào danh bạ, bạn chọn Danh bạ, và chọn Liên hệ.

Khi đó xuất hiện hộp thoại, yêu cầu bạn nhập tên tài khoản, email hoặc số điện 
thoại của liên hệ bạn muốn thêm vào danh bạ.

Sau khi tìm được liên hệ bạn muốn thêm vào, chọn Thêm.
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Hình. Minh họa thêm liên hệ 

•	Gửi	tin	nhắn

Bạn chọn tài khoản và nhập nội dung tin nhắn. Ngoài ra, bạn có thể gửi hình ảnh, 
tập tin, hoặc thực hiện cuộc gọi, gọi video,…

•	Tổ	chức	cuộc	họp	nhóm

Để tạo một nhóm trò chuyện, bạn nháy chuột vào Trò chuyện và chọn Nhóm ḿi.
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Khi đó xuất hiện một hộp thoại yêu cầu bạn nhập tên nhóm. 

Hình.Minh họa chọn tên nhóm

Tiếp theo, bạn hãy chọn những người tham gia nhóm bằng cách đánh dấu tích vào 
các liên hệ trong danh bạ, sau đó chọn Xong.
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Hình: Minh họa chọn thành viên nhóm

Bạn A và bạn B đã ở trong cuộc họp, mỗi tin nhắn hay tập tin, hình ảnh trong cuộc 
họp đều được gửi đến các thành viên. 

Để thực hiện cuộc gọi nhóm âm thanh, bạn chọn biểu tượng . Còn để thực 

hiện cuộc gọi nhóm video, bạn chọn biểu tượng 

Ngoài ra, khi thực hiện cuộc gọi bạn có thể chia sẻ màn hình với người khác. Đây là 
điểm tiện lợi giúp các cuộc họp hiệu quả hơn.
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Hình.Minh họa cuộc gọi nhóm

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Tìm hiểu về thư điện tử

a. Bạn hãy cho biết thư điện tử là gì? Sự khác nhau giữa thư tay và thư điện tử. Cho 
biết lợi ích khi sử dụng thư điện tử.

b. Bạn hãy giải thích các mục có trong giao diện sau. Cho biết những thao tác tối 
thiểu cần có khi tạo và gửi một thư điện tử.

c. Bạn hãy thực hành gửi thư cho bạn bè/thầy cô giáo.

2. Lịch

a. Cho biết những thao tác tối thiểu cần có khi tạo 1 sự kiện.
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b. Bạn hãy tạo ra một sự kiện cho ngày thứ Bảy này, nội dung họp mặt cả nhóm, gửi 
thư điện tử thông báo đến các thành viên, nhắc nhở trước giờ họp 30 phút. 

3. OneDrive

a. Tạo thư mục Ảnh dự án trên OneDrive. Đưa hai ảnh lưu trữ trong thư mục vừa tạo.

b. Chia sẻ thư mục Ảnh dự án. Hãy cho biết các chế độ có trong mục chia sẻ.

4. OneNote

a. Bạn hãy cho biết OneNote chia thành ba cấp độ như thế nào để quản lý.

b. Bạn hãy tạo sổ ghi chú, ghi chú các ý chính của chủ đề mà nhóm thực hiện. Chia 
sẻ sổ ghi chú cho các thành viên trong nhóm.

c. Các bạn hãy tạo các phần: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Hãy thu thập những bài viết về các thắng cảnh biển ở Việt Nam. Để thuận tiện cho 
khách du lịch, chúng ta đưa các thắng cảnh theo nhóm. 

5. Skype

a. Bạn hãy thực hiện một cuộc trao đổi trực tuyến với thành viên trong nhóm. Thực 
hiện nhắn tin và gửi tài liệu.

b. Bạn hãy cho biết thao tác để chia sẻ màn hình khi trò chuyện.

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Công nghệ có vai trò gì trong việc thực hiện một dự án học tập?

2. Làm thế nào để lựa chọn được công cụ phù hợp cho việc thực hiện một dự án?

3. Bạn hãy ghi nhận lại những thông tin nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu bạn cung cấp, 
giải thích từng mục. Trình bày những khó khăn bạn gặp phải trong quá trình thực hiện. 
Bạn đã khắc phục khó khăn ấy như thế nào?

4. Bạn có thể dùng những công cụ này vào những việc gì khác không? Hãy đề xuất 
một vài ứng dụng của bạn. Bạn mong muốn các công cụ này có thêm tính năng gì? Tại sao?

5. Khi sử dụng OneNote, bạn ấn tượng với chức năng nào nhất? Hãy đề nghị một 
chức năng bạn mong muốn OneNote bổ sung. Tại sao bạn đề nghị chức năng đó?

Thư điện tử, Lịch, OneDrive,
OneNote, Skype là những

công cụ hữu hiệu trong học

tập và cuộc sống hàng ngày!
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Mô đun 2. 
KHÁM PHÁ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH 

MỤC TIÊU

- Có thể nêu được các chức năng thông dụng của một hệ điều hành.

- Nêu được các thành phần của giao diện Windows.

- Biết những tùy chọn có trên màn hình bắt đầu Windows.

- Biết làm việc với giao diện Windows bên trong các chương trình.

- Quản lý được tập tin và thư mục trong Windows Explorer.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản với tập tin.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1. Phân biệt: phần mềm, ứng dụng, chương trình 

Ø Hãy kể tên một số hệ điều hành mà bạn biết? 

Ø Bạn phân biệt các hệ điều hành này dựa trên những đặc điểm gì?

Ø Bạn đã từng sử dụng hệ điều hành nào? Hãy kể ra những ưu nhược điểm của các 
hệ điều hành mà bạn biết.

Ø Thử đề xuất một vài tính năng mới cho hệ điều hành Windows mà bạn mong 
muốn sẽ được đưa vào các phiên bản Windows trong tương lai.

a. Khái niệm và chức năng của Hệ điều hành

Ø Hệ điều hành là gì?

Bất kì một hệ thống máy tính nào cũng bao gồm 02 thành phần: Phần cứng và phần 
mềm. Phần cứng là tập hợp các thiết bị và các thành phần kết nối với nhau. Phần mềm 

Bạn hãy tìm hiểu xem Hệ điều
hành có tác dụng gì nhé!
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bao gồm các chương trình, hệ điều hành và các chương trình giúp điều khiển sự hoạt 
động của các thiết bị ngoại vi.

Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để điều khiển các thiết 
bị phần cứng, phần mềm và đóng vai trò trung gian quản lý việc giao tiếp giữa máy tính 
và người sử dụng. Hệ điều hành có một số chức năng quan trọng như sau:

- Quản lý các thiết bị đầu vào (bàn phím, chuột…), các thiết bị đầu ra (màn hình, 
máy in …) và các thiết bị lưu trữ.

- Quản lý các tập tin trong máy tính và nhận diện chúng để thực hiện các nhiệm vụ 
tương ứng.

Có nhiều Hệ điều hành, hầu hết chúng đều sử dụng một Giao diện đồ họa người 
dùng (Graphical User Interface - GUI). GUI cho phép người sử dụng dễ dàng làm việc với 
Hệ điều hành theo kiểu trỏ (Point) và nháy chuột (Click).

Có nhiều Hệ điều hành được sử dụng rộng rãi trong các máy tính cá nhân cũng như 
các tổ chức, doanh nghiệp. 

Ví dụ: Windows server 2016 dành cho hệ thống máy chủ, Windows 10 dành cho hệ 
thống máy tính cá nhân, Windows 10 mobile dành cho các thiết bị cầm tay.

Microsoft Windows là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay, chúng được sử dụng 
trên hầu hết các hệ thống máy tính cá nhân và các hệ thống máy chủ trên thế giới. Với các 
hệ thống khác nhau thì Microsoft Windows sẽ có một phiên bản tương ứng dành riêng 
cho loại hệ thống đó.

Các hệ điều hành khác nhau tuy khác nhau về cách sử dụng, giao diện người dùng, 
nhưng chúng đều chia sẻ chung một số nguyên tắc. Để nghiên cứu về những nguyên 
tắc cũng như cách sử dụng Hệ điều hành, trong khuôn khổ khóa học này chúng ta sẽ sử 
dụng Hệ điều hành phổ biến nhất và phù hợp nhất với người dùng cá nhân hiện nay: 
Windows 10.

Ø Tìm hiểu Windows Desktop

Sau khi đăng nhập vào Windows, chúng ta sẽ được làm việc với Windows Desktop. 
Đây chính là nơi chúng ta sử dụng để làm việc với Windows.
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Hình. Màn hình Windows Desktop

(1) Màn hình Desktop (Desktop screen): Đây chính là vùng làm việc chính của 
Windows, nơi chứa các biểu tượng, các cửa sổ làm việc của các ứng dụng, các hộp thoại… 
Có thể thay đổi hình thức hiển thị của vùng này bằng cách thay đổi hình nền, màu sắc, chủ 
đề hay tạo ra các đường tắt (shortcut) để truy cập nhanh tới các ứng dụng hay thư mục.

(2) Con trỏ chuột (Mouse pointer): Có dạng hình mũi tên, nó di chuyển cùng 
hướng với hướng chúng ta di chuyển chuột máy tính. Con trỏ chuột giúp chúng ta xác 
định đối tượng mình muốn kích hoạt.

(3) Các biểu tượng (Icons): Là các hình ảnh thu nhỏ có thể đại diện cho một tập tin, 
một thư mục hay một shortcut.

(4) Nút Start (Start button): Sử dụng để khởi động một chương trình, tìm kiếm các 
tập tin, thư mục hay tính năng trong máy tính cũng như các lựa chọn tắt máy tính.

(5) Thanh tác vụ (Taskbar): Là một dải nhỏ thường nằm ở phía dưới của Windows 
Desktop, có thể chia thành ba phần: nút Start, phần giữa chứa các shortcut hoặc nút tác 
vụ cho các ứng dụng đang hoạt động, vùng thông báo hiển thị trạng thái làm việc của 
hệ thống và các ứng dụng chạy nền.

Bạn hãy mô tả màn hình của bạn sau khi nhấn nút khởi động máy đến khi sẵn sàng 
cho bạn làm việc. 

b. Điều hướng trong Windows Desktop

Để có thể điều hướng trong Desktop, trước tiên cần hiểu cách sử dụng con trỏ 
chuột và bàn phím.
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Một số thao tác cơ bản với con trỏ chuột:

- Nháy chuột đơn: sử dụng để chọn một mục/đối tượng nào đó.

- Nháy đúp chuột: nháy phím bên trái hai lần liên tiếp, thao tác này được sử dụng 
để kích hoạt một mục/đối tượng nào đó.

- Nháy chuột phải: thao tác này cho phép chúng ta mở ra một danh sách các tùy 
chọn đối với mục/đối tượng được chọn.

Một số chức năng có thể được truy xuất qua các 
phím tắt. Ví dụ: nút Start có thể được kích hoạt thông 

qua phím  trên bàn phím, hay nút Esc để hủy một 
hành động hoặc nhấn phím Tab để di chuyển đến một 
trường tiếp theo trong một hộp thoại nào đó. Một số 
phím tắt cơ bản sẽ được liệt kê trong giáo trình này.

Ø Nút Start

- Đây là cách chính để khởi động các chương trình, tìm tập tin, chuyển đổi người 
dùng… trong hệ điều hành Windows. Chúng ta có thể sử dụng chuột hoặc bàn phím để 
kích hoạt các tính năng của nút Start này:

- Nháy chuột đơn lên nút Start.

- Sử dụng phím  

- Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Esc.

Có rất nhiều tùy chọn có thể sử dụng khi kích hoạt nút Start trên Windows 10:

Hình. Màn hình Start mặc định xuất hiện khi kích hoạt nút Start trên Windows 10

Phím Windows logo
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Khi nháy chuột phải vào một mục, bạn sẽ thấy các tùy chọn đặc biệt với ứng dụng 
đó và danh sách các tập tin được sử dụng gần đây bởi ứng dụng đó.

Thông tin cơ bản của tài khoản người dùng xuất hiện 
ở phía trên bên trái của màn hình Start, thông thường được 
hiển thị dưới dạng một nút bấm là hình ảnh đại diện của tài 
khoản người dùng đi kèm với tên người dùng hiện hành. 

Khi nháy chuột trái hoặc phải lên biểu tượng này, ta 
có thể truy cập đến một số tính năng như thay đổi các thiết 
lập tài khoản (Change account settings), khóa tạm thời tài 
khoản (Lock) – tùy chọn này tương tự như tùy chọn thay 

đổi tài khoản (Switch User) ở các phiên bản Windows trước, và đăng xuất khỏi tài khoản 
hiện hành (Sign out) hay chuyển sang sử dụng một tài khoản người dùng khác.

Ø Thanh tác vụ )Taskbar(

Thanh tác vụ (Taskbar) mặc định trên Windows 10

Theo mặc định, thanh tác vụ nằm phía dưới cùng của màn hình desktop, chúng ta 
có thể thay đổi vị trí hiển thị của thanh tác vụ sang các vị trí khác trên màn hình tùy ý 
trong các thiết lập sẽ được nhắc tới ở phần sau.

Thanh tác vụ trên Windows 10 về cơ bản là giống với thanh tác vụ trên các phiên 
bản Windows trước đây, tuy nhiên được bổ sung một số tính năng rất hữu ích:

Các tùy chọn với tài khoản 

người dùng hiện hành
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 c đ

ặc đị ụ ằm phía dướ ủ
ể thay đổ ị ể ị ủ ụ ị

ế ậ ẽ đượ ắ ớ ở ầ
ụ ề cơ bả ố ớ ụ

bản Windows trước đây, tuy nhiên được bổ sung một số tính năng rất hữu ích: 

 

Hộp tìm kiếm (Search box): cho phép tìm kiếm các ứng 
ụ ậ ế ậ ặ

ự ến trong trườ ợ ế ố ả
ụ
ế ả ếm đượ ạ ừ ầ ể
ự ọ ừ ạ ế ả ằ ự ọ ạ
đượ ể ị dướ ạ ểu tượ ộ

ử ổ đang mở ột tính năng 
ớ ấ ệ ả
ể ị ấ ả ứ ụng đang hoạt động dướ ạ

ả ỏ ừ đó có thể đóng hoặ
ất nhanh đế ộ ứ ụ ất kì đang hoạt độ

ộ ễ

Nút Start  Hộp tìm kiếm Xem các cửa sổ 
đang mở 

     hóa 
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Hộp tìm kiếm (Search box): cho phép tìm kiếm 
các ứng dụng, tập tin, các thiết lập trên máy tính hoặc 
các thông tin trực tuyến trong trường hợp có kết nối 
Internet khả dụng.

Kết quả tìm kiếm được phân loại thành từng phần. 
Có thể lựa chọn từng loại kết quả bằng cách lựa chọn 
phân loại được hiển thị dưới dạng các biểu tượng (khi 
nháy chuột trái vào Filter):  

Xem các cửa sổ đang mở (Task View) là một tính 
năng mới xuất hiện trên phiên bản Windows 10. Nó cho 
phép hiển thị tất cả các ứng dụng đang hoạt động dưới 
dạng các hình ảnh thu nhỏ (thumbnail), từ đó có thể 
đóng hoặc truy xuất nhanh đến một ứng dụng bất kì 
đang hoạt động một cách dễ dàng.

Task view cho phép hiển thị các cửa sổ ứng dụng đang hoạt động dưới dạng hình ảnh thu nhỏ

Mẹo cho bạn: Có thể sử dụng tổ hợp phím   + Tab để truy cập nhanh đến tính 
năng Task View.

Trong kiểu hiển thị	Các	cửa	sổ	đang	mở, có một nút nhỏ ở góc bên 
trái có tên New desktop. Đây là tính năng cho phép mở thêm các màn hình 
desktop ảo. Với màn hình desktop ảo này, chúng ta có thể tạo ra các vùng làm 
việc mới để tổ chức các ứng dụng hiện hành sao cho phù hợp với thực tế công việc.

Các kết quả tìm kiếm với từ 

khóa "Windows".
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Task view cho phép hin th các ca s ng dng đang hot đng di dng hình nh thu nh 

ẹ ạ ể ử ụ ổ ợ để ập nhanh đế
tính năng Task View

ể ể ị ử ổ đang mở ộ ỏ ở
. Đây là tính năng cho phép mở

ả ớ ả ể ạ
ệ ới để ổ ứ ứ ụ ệ ợ ớ

ự ế ệ
ở ữ ụ ể ị shortcut đế ứ ụ ặc nút tương ứ

ớ ứ ụng đang chạ ặc đị ẽ ộ ố ứ ụng được “ghim” 
ẵ ồ

ể ễ ặ ớ

ẹ ạ Để ộ ứ ụ ụ ỉ ầ
ộ ả ủ ứ ụng đó rồ ọ

ả ủ ụ ồ ểu tượ
ẩ ủa Windows như nguồn, âm lượ ế ố

ể ị ểu tƣợ ẩ ấ ệ

Đóng ứng dụng bằng cách nháy chuột lên biểu tượng X ở góc các thumbnail. 
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Vùng ở giữa thanh tác vụ hiển thị shortcut đến các ứng dụng hoặc nút tương ứng 
với các ứng dụng đang chạy. Theo mặc định, sẽ có một số ứng dụng được “ghim” (Pinned) 
sẵn lên vùng này bao gồm: Microsoft Edge, File Explorer và Windows Store. Tuy nhiên 
chúng ta có thể dễ dàng thêm hoặc bớt các shortcut trên vùng này.

 

Có thể dễ dàng thêm hoặc bớt các nút trên thanh taskbar

Mẹo cho bạn: Để	ghim	một	ứng	dụng	 lên	 thanh	 t́c	vụ,	 chúng	 ta	 chỉ	 cần	nh́y	
chuột phải lên shortcut của ứng dụng đó rồi chọn Pin to taskbar.

Vùng thông báo (Notiication Area) 

Phía bên phải của thanh tác vụ là vùng thông báo, bao gồm các biểu tượng thông 
báo chuẩn của Windows như nguồn, âm lượng, kết nối Internet, ... Ngoài ra, nút Hiển thị 
các	biểu	tượng	ẩn	(Show	hidden	icons): nút này cho phép xuất hiện một khung nhỏ 
chứa các biểu tượng thông báo của các ứng dụng chạy nền đã được ẩn đi.

Chúng ta có thể lựa chọn các ứng dụng nào được phép hiển thị trong vùng này và 
khi nào nó được phép hiển thị. Có thể sử dụng các thao tác nháy chuột trái hoặc chuột 
phải lên các biểu tượng này để tương tác với các ứng dụng chạy nền theo nhiều cách 
khác nhau.

Phần bên phải của thanh tác vụ cung cấp khả năng truy cập tới các thông báo và 

thông tin của hệ thống

Nút Hiển thị màn hình (Show Desktop): Cho phép ngay lập tức thu nhỏ tất cả các 
cửa sổ ứng dụng đang chạy. Hoặc các bạn có thể nháy chuột vào biểu tượng của ứng 
dụng đang chạy để thu nhỏ cửa sổ này.

Mẹo cho bạn: có thể truy cập nhanh đến nút Hiển thị màn hình bằng tổ hợp phím    

 + D và sử dụng một lần nữa để hiển thị lại cửa sổ làm việc của ứng dụng vừa thu nhỏ.
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ộ ỏ ứ ểu tượ ủ ứ ụ ạ ề đã 
đượ ẩn đi.

ể ự ọ ứ ụng nào đượ ể ị
đượ ể ị ể ử ụ ộ ặ

ộ ả ểu tượng này để tương tác vớ ứ ụ ạ ề
nhiều cách khác nhau. 

 
Phn bên phi ca thanh tác v cung cp kh năng truy cp ti các thông báo và thông tin ca h 



ể ị ậ ứ ỏ ấ ả
ử ổ ứ ụng đang chạ ặ ạ ể ộ ểu tượ ủ
ứ ụng đang chạy để ỏ ử ổ

ẹ ạ ể ập nhanh đế ể ị ằ ổ ợ

ử ụ ộ ầ ữa để ể ị ạ ử ổ ệ ủ ứ ụ
ừ ỏ


ột tính năng được thay đổ
ấ ề ớ ản Windows trướ

ớ ớ ể ễ
ố ị ểu tượ ứ ụng đượ

“ghim” lên đó.

 ọ ắ
ộ , sau đó nháy chuộ để ậ ớ

ọ ộ ố ọ ắ ởi độ ạ máy tính như:
ủ ắ ởi độ ạ

Nút Hiện các biểu tƣợng ẩn 

Các thông báo của Windows 
Nút Hiển thị màn hình 

linh đng h n rt 
  

tr
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Ø Màn hình Start

Màn hình Start là một tính năng được thay đổi rất nhiều so với phiên bản Windows 
trước là Windows 8. Với màn hình Start mới, ta có thể dễ dàng bố trí vị trí các biểu tượng 
ứng dụng được “ghim” lên đó.

Hình. Màn hình Start linh động hơn rất nhiều so với phiên bản Windows trước.

Ø Các tùy chọn tắt máy

Ta nháy chuột vào nút Start, sau đó nháy chuột vào nút Power để truy cập tới các 
tùy chọn. Có một số tùy chọn tắt và khởi động lại máy tính như: Sleep (ngủ), Shut down 
(tắt), Restart (khởi động lại).

Hình. Các tùy chọn tắt máy

Ø Một	cửa	sổ	làm	việc	điển	hình	của	Windows

Khi mở các chương trình hoặc một thư mục, chúng sẽ xuất hiện trong một cửa sổ 
làm việc riêng. Cửa sổ làm việc của các ứng dụng khác nhau có thể sẽ khác nhau, tuy 
nhiên chúng có một số đặc điểm chung và đều có thể tương tác theo cùng một cách.
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Hình. Các cửa sổ Internet Explorer, Word hay This PC đều có chung một số nút bấm                      

giống nhau ở phía trên cùng bên phải.

Một cửa sổ làm việc của Windows có thể chiếm toàn bộ hoặc một phần diện tích 
màn hình Desktop. Có thể mở/đóng, di chuyển vị trí, hay thay đổi kích thước của các cửa 
sổ làm việc trong Windows.

- Thu nhỏ cửa sổ: Sử dụng nút Thu nhỏ để thu 
nhỏ cửa sổ mà không dùng ứng dụng tương ứng. Có 
thể mở lại cửa sổ đó bằng cách nháy chuột lên biểu 
tượng tương ứng trên thanh Taskbar.

- Thay đổi kích thước cửa sổ: đặt chuột ở viền 
cửa	s̉	để	thay	đ̉i	chỉ	số	chiều	cao	và	chiều	rộng	của	
cửa sổ.

- Phóng đại cửa sổ:	Khi	một	cửa	s̉	chỉ	chiếm	một	
phần diện tích desktop và ngược lại, sử dụng nút Khôi phục.

- Chuyển đổi nhanh giữa các cửa sổ: Sử dụng tổ hợp phím Alt + Tab sao cho khung 
chữ nhật bao quanh thumbnail (hình ảnh thu nhỏ) của các ứng dụng hiện ra, sau đó 
chọn cửa sổ cần khôi phục rồi nhấn tổ hợp phím.

Hình. Các nút cơ bản trên cửa sổ 

làm việc bất kì của Windows.
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-    ử ụ
nhỏ để ỏ ử ổ ứ
dụng tương ứ ể ở ạ ử ổ đó 
bằ ộ ểu tượng tương 
ứng

- Thay đi kích th   đặ
chuộ ở ề ử ổ để thay đổ ỉ ố ề

ề ộ ủ ử ổ

- Phóng đ   ộ ử ổ ỉ ế ộ ầ ệ
ngượ ạ ử ụ ụ

- n đ    ử ụ ổ ợ
ữ ậ ả ỏ ủ ứ ụ

ện ra, sau đó chọ ử ổ ầ ụ ồ ấ ổ ợ

ử ụ ổ ợ để ể ữ ử ổ ặ ụ ử ổ ừ ỏ

- Đóng cử ổ Đóng cử ổ và đồ ời đóng luôn ứ ụng tương ứ ấ
Đóng cử ổ ặ ổ ợ

ả ậ thƣ mụ
Trong Windows 10, để ự ệ ệ ả ập tin và thư mụ ử
ụ ứ ụ . Để ạ ứ ụ ể ử ụ

- ộ ểu tượ ụ

- ộ ặ ồ ọ

Thu nhỏ 

Phóng to/Khôi 
phục 

Đóng 

Các nút c  b   m vic 
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Hình. Sử dụng tổ hợp phím Alt + Tab để chuyển giữa các cửa sổ hoặc khôi phục cửa sổ vừa 

thu nhỏ.

- Đóng cửa sổ: Đóng cửa sổ và đồng thời đóng luôn ứng dụng tương ứng, nhấn nút 
Đóng cửa sổ hoặc tổ hợp phím Alt + F4.

2.	Quản	lý	tập	tin	và	thư	mục

Trong Windows 10, để thực hiện việc quản lý các tập tin và thư mục, chúng ta sử 
dụng ứng dụng File Explorer. Để kích hoạt ứng dụng này, chúng ta có thể sử dụng các 
cách sau:

- Nháy chuột lên biểu tượng File Explorer  trên thanh tác vụ.

- Nháy chuột lên nút Start (hoặc phím  ) rồi chọn File Explorer.

- Sử dụng tổ hợp phím  + E.

Cửa sổ làm việc của File Explorer mặc định như sau:
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Hình. Các thành phần cơ bản của một cửa sổ File Explorer

Windows tổ chức, quản lý các tập tin và thư mục theo sơ đồ cây.

Chúng ta cũng có thể gặp một số biểu tượng có dạng tương tự như tập tin, tuy nhiên 
ở phía góc dưới bên trái có thêm một hình mũi tên nhỏ, đó là các đường tắt (shortcut).

Chụp màn hình File Explorer của bạn và mô tả các chi tiết có trong giao diện này.

Ø Tạo thư mục

Để tạo một thư mục, có thể sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1: Nháy chuột vào  trên thanh Công cụ truy xuất nhanh hoặc lệnh New 
folder trong Thẻ Home.

Cách 2: Nháy chuột phải lên một vị trí (ổ đĩa hay thư mục), chọn New, sau đó chọn 
Folder.
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- ử ụ ổ ợ
Cửa sổ làm việc của File Explorer mặc định như sau: 

 
Hình. Các thành phn c  bn ca mt ca s File Explorer 

ổ ứ ả ập tin và thư mục theo sơ đồ
Chúng ta cũng có thể ặ ộ ố ểu tượ ạng tương tự như tậ

ở phía góc dướ ột hình mũi tên nhỏ, đó là các đườ ắ

ụ ủ ạ ả ế ệ
 ạo thư mụ
Để ạ ột thư mụ ể ử ụ ộ

ộ ụ ấ ặ ệ
ẻ

ộ ả ộ ị ổ đĩa hay thư mụ ọ , sau đó chọ

Công cụ truy xuất nhanh 

Thu nhỏ, phóng to, đóng 
cửa sổ 

Ribbon (bảng thực đơn) 

Thanh trượt 

Ô nội dung 

Thanh địa chỉ 

Th  m   Hình. Đ  t) 

Hình. Thư mục và tập tin. Hình. Đường tắt (Shortcut)
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Hình. Tạo mới thư mục.

Nguyên tắc đặt tên của một tập tin hoặc thư mục có thể dài hay ngắn tùy ý nhưng
không được phép vượt quá 255 kí tự và không chứa các kí tự đặc biệt (/  \  :  *  ?  “  <   >  |).

Windows không hạn chế vị trí tạo thư mục và không hạn chế việc có các thư mục
trùng tên ở các vị trí khác nhau. Tên thư mục mô tả nội dung của các thư mục con và các
tập tin nằm bên trong nó, tên các tập tin mô tả nội dung mà nó lưu giữ.

Ø Tạo đường tắt )shortcut(

Để tạo ra một đường tắt tới một thư mục hoặc một tập tin, ta có thể sử dụng 

một trong các cách sau:

Cách 1: Nháy chuột phải lên tập tin/thư mục cần tạo đường tắt chọn Create
Shortcut.

Cách 2: Nháy chuột phải lên vùng trống của Khung nội dung chọn New rồi chọn
Shortcut.

Cách 3: Trong trường hợp muốn tạo nhanh đường tắt tới thư mục/tập tin 

trên màn hình,	chỉ	cần	nh́y	chuột	phải	 lên	tập	tin/thư	mục	đó	rồi	chọn	Send to, sau 
đó chọn Desktop.

Ø Đặt lại tên tập tin/thư mục

Để đặt lại tên tập tin/thư mục, có thể thực hiện theo một số cách sau:

Cách 1: Nháy chuột phải lên tập tin/thư mục, chọn Rename.

Cách 2: Chọn tập tin/thư mục sau đó bấm phím F2.

Cách 3: Chọn tập tin/thư mục rồi nháy chuột lên nút Rename trên Ribbon.

Rename
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Ø Thay đổi các tùy chọn hiển thị cơ bản của thư mục trong File Explorer

Để thay đổi các tùy chọn hiển thị, chúng ta cùng xem xét thẻ View trên Ribbon của
cửa sổ File Explorer. Thẻ này được chia thành các nhóm lần lượt như sau:

Các vùng

Navigation pane: thay đổi cách hiển 
thị của khung điều hướng.
Preview pane: ẩn/hiện khung xem 
trước nội dung tập tin.
Details pane: ẩn/hiện khung hiển thị 
thông tin chi tiết của tập tin/thư mục.

Bố cục
Thay đổi bố cục hiển thị của các 
biểu tượng trong khung nội dung.

Cách 
hiển thị

Sort by: sắp xếp các tập tin/thư 
mục theo một trật tự nhất định.
Group by: nhóm các tập tin/thư 
mục theo một trật tự nhất định.

Hiện/Ẩn

Item check boxes: tắt/bật chế độ 
hiển thị mà mỗi tập tin/thư mục sẽ 
có thêm một hộp kiểm phía trước.
File name extensions: tắt/bật hiển 
thị phần mở rộng của tập tin.
Hidden items: ẩn/hiện các tập tin 
có thuộc tính ẩn (hidden).

Tùy chọn
Tùy biến các tùy chọn nâng cao đối 
với thư mục.

Ø Sao chép các tập tin/thư mục

Để sao chép tập tin/thư mục, trước tiên chúng ta cần chọn tập tin/thư mục cần sao 
chép, sau đó sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1: Trên Thẻ Home của Ribbon chọn sao chép (Copy) (hoặc sử dụng tổ hợp 
phím Ctrl + C) hoặc nháy chuột phải rồi chọn Copy, sau đó chuyển tới thư mục đích, 
chọn dán (Paste) (hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + V).

Cách 2: Trên thẻ Home của Ribbon chọn sao chép tới (Copy to), chọn tiếp chọn địa 
chỉ	(Choose Location)… rồi chọn thư mục đích.

Cách 3:	Trong	trường	hợp	sao	chép	tập	tin/thư	mục	từ	̉	đĩa	này	sang	̉	đĩa	kh́c,	chỉ	
cần sử dụng thao tác kéo và thả tập tin/thư mục từ vị trí ban đầu sang vị trí mới.
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Cách 4: Trong trường hợp sao chép tập tin/thư mục từ thư mục này sang thư mục
khác trong cùng ổ đĩa, thực hiện tương tự như khi sao chép khác khác ổ đĩa nhưng trước
khi sử dụng thao tác kéo thả cần nhấn và giữ phím Ctrl trên bàn phím.

Ø Di	chuyển	các	tập	tin/thư	mục

Khi thực hiện di chuyển các tập tin/thư mục, nó sẽ được cắt (xóa) từ vị trí ban đầu
và sao chép sang vị trí đích. Khi di chuyển một thư mục, toàn bộ các thư mục con và tập
tin nằm bên trong nó đều được di chuyển theo. Để thực hiện di chuyển tập tin/thư mục,
trước tiên cần chọn tập tin/thư mục đó. Sau đó sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1: Trên Thẻ Home của Ribbon, chọn Cut (hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + X)
hoặc nháy chuột phải rồi chọn Cut, sau đó chuyển tới thư mục đích, chọn Paste (hoặc 
sử dụng tổ hợp phím Ctrl + V).

Cách 2: Trên Thẻ Home của Ribbon chọn Move to, chọn tiếp Choose Location…
rồi chọn thư mục đích.

Cách 3: Trong	trường	hợp	thư	mục	nguồn	và	đích	cùng	ǹm	trên	một	̉	đĩa,	chỉ
cần sử dụng thao tác kéo rồi thả từ thư mục nguồn tới thư mục đích để thực hiện lệnh di
chuyển.

Cách 4: Trong trường hợp di chuyển tập tin/thư mục từ thư mục này sang thư mục
khác không cùng ổ đĩa, trước khi sử dụng thao tác kéo thả như trên cần nhấn và giữ phím
Shift trên bàn phím.

Ø Tìm	các	tập	tin

Có thể tìm kiếm các tập tin/thư mục sử dụng tính năng tìm kiếm trên cửa sổ làm
việc của File Explorer.

Lưu ý:	Lệnh	tìm	kiếm	chỉ	có	t́c	dụng	trong	thư	mục	hiện	hành.

Hình. Minh họa tìm kiếm tập tin
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Ø Xóa tập tin/thư mục

Khi không cần sử dụng tới bất kì tập tin/thư mục nào, có thể thực hiện việc xóa
chúng đi. Để xóa tập tin/thư mục, trước tiên cần chọn tập tin/thư mục sau đó sử dụng
một trong các cách sau:

Cách 1: Trên Thẻ Home của Ribbon, chọn Delete.

Cách 2: Sử dụng phím Delete trên bàn phím.

Cách 3: Nháy chuột phải rồi chọn Delete.

Cách 4: Kéo và thả tập tin/thư mục vào biểu tượng thùng rác (Recycle Bin) trên
màn hình desktop.

Thùng rác (Recycle Bin) là một vùng đặc biệt dành cho các tập tin/thư mục được
lưu trữ tạm thời sau khi thực hiện lệnh xóa (Delete). Trong trường hợp xóa nhầm có thể
vào đây và khôi phục bất kì tập tin/thư mục nào. Đối với các tập tin trong các bộ nhớ
ngoài (USB, Thẻ nhớ…), khi bị xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn và không lưu trữ trong thùng rác.

Trong trường hợp xóa tập tin/thư mục nhưng không muốn chúng xuất hiện trong
thùng rác, có thể sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1: Trên Thẻ Home của Ribbon, chọn mũi tên bên dưới nút Delete, rồi chọn
tiếp Permanently Delete.

Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím Shift + Delete.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Gíi thiệu hệ điều hành máy tính

a. Bạn hãy nháy chuột vào vào nút Start trên máy của bạn.  Chụp màn hình và mô 
tả các chi tiết có trong giao diện này.

b. Bạn hãy thảo luận và cho biết thao tác để thay đổi hình nền Desktop.

2.	Quản	lý	tệp	và	thư	mục

a.	Bạn	hãy	thảo	luận	nhóm,	đưa	ra	những	tình	huống	cần	tùy	chỉnh	trong	Thẻ View 

b. Hãy nêu đặc điểm nhận dạng của một Tập tin (ile) – Thư mục (folder) – Đường 
tắt (shortcut)

c. Khi nhìn thấy một tập tin/thư mục có dạng như hình sau, điều này có 
nghĩa là gì?
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C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Gíi thiệu hệ điều hành máy tính

a. Hãy thiết kế màn hình desktop theo ý của bạn. Chụp lại màn hình và cho biết lý 
do tại sao bạn thiết kế như vậy?

b. Bạn đã sử dụng và khai thác các chức năng của hệ điều hành như thế nào?

c. Tìm hiểu các tùy chọn để tắt máy. Bạn thường chọn tùy chọn nào khi tắt máy? Tại 
sao? 

2.	Quản	lý	tập	tin	và	thư	mục

a. Bạn hãy chụp lại màn hình các thư mục và tập tin có trong ổ đĩa D. Nhận xét về 
biểu tượng của thư mục và tập tin. Tại sao tập tin lại có nhiều biểu tượng khác nhau?

b. Làm sao để hiển thị thư mục và tập tin theo tùy chọn mong muốn? Ví dụ như hiển 
thị	theo	thời	gian	hiệu	chỉnh.
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Mô đun 3. 
TÌM HIỂU CÁC ỨNG DỤNG OFFICE 365 

MỤC TIÊU

- Nêu được đặc điểm chung của các ứng dụng trong bộ Microsoft Oice. 

- Xác định được vị trí các tính năng trong các ứng dụng Microsoft Oice.

- Sử dụng được các phím tắt thông dụng.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

Hãy cùng mở các ứng dụng Microsoft Oice và quan sát. 

Các ứng dụng có những đặc điểm chung. Khi nắm được các điểm chung, chúng ta 
sẽ thao tác nhanh hơn và có thể tìm hiểu ứng dụng một cách dễ dàng.

1.	Các	thành	phần	của	một	cửa	sổ	ứng	dụng	MS	Oice	điển	hình

Các ứng dụng trong bộ phần mềm ứng dụng MS Oice 365 được chia thành hai loại 
hình ứng dụng: trực tuyến (online) và ngoại tuyến (oline). Dù là ứng dụng online hay 
oline thì chúng cũng đều chia sẻ một số đặc điểm chung. Điều này giúp cho người dùng 
có thể sử dụng tất cả các ứng dụng theo một nguyên tắc nhất định, tránh việc mất thời 
gian để làm quen khi chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Các ứng dụng Tin học văn phòng

có  những  gì  nhỉ?  Nào,  hãy  cùng

tìm hiểu!



57

Hình. Các ứng dụng MS Oice dù online hay oline đều chia sẻ các đặc điểm chung về             

giao diện sử dụng. 

Giao diện sử dụng theo phong cách này xuất hiện từ phiên bản Microsoft Oice 
2007 và dần được hoàn thiện qua mỗi phiên bản 2007, 2010, 2013 và 2016. Để phân tích 
các thành phần giao diện các ứng dụng Microsoft Oice, ta sẽ xem xét một cửa sổ làm 
việc điển hình của ứng dụng Microsoft Powerpoint 2016.

Hình. Các thành phần cơ bản trên giao diện các ứng dụng Microsoft Oice
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ệ ử ụ ừ ả ần đượ ệ
ỗ ả 2010, 2013 và 2016. Để ầ ệ ứ
ụ ẽ ộ ử ổ ệc điể ủ ứ ụ

Hình. Các ng dng MS Office dù online hay offline đu chia s các đc đim chung v giao din s 
dng. 
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Ý nghĩa củ ần cơ bả ử ổ ệ ủ ứ ụ

ụ truy 
ấ

ụ ấ  xuất đến 
ệnh thườ ể đưa các lệ
ụ ấ nhưng đôi khi số lượ ệ

được đưa lên quá nhiề ẽ làm tăng thờ ế
ệ ầ ử ụ

Thanh tiêu đề tiêu đề ể ị ủ ập tin đang được mở 
ở ứ ụ

ỏ óng to/Khôi 
ụ

ức năng cho phép thu nhỏ , phục 
ồ ử ổ ệ ặc đóng cử ổ ứ ụ

ả ực đơn ả ứ ệ ủ ứ ụ được xuất 
ệ ừ ả ắ ồ ừ
ệ ả năng tự động thay đổi kích thướ
ệ ố ạ ị ợ
thướ ử ổ ệ ặc độ ả

ạ i ạ ể ị ố ủ i liệu hiện 

Truy xuất nhanh Tiêu đề Ribbon Thu nhỏ, phóng to, khôi phục 

Trạng thái Thanh cuộn Nội dung 

Hình. Các thành phn c  bn trên giao din các ng dng Microsoft Office 
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Ý nghĩa của các thành phần cơ bản trong cửa sổ làm việc của các ứng dụng         
Microsoft Oice:

Thanh công cụ truy 
xuất nhanh

Thanh công cụ truy xuất nhanh – cho phép truy xuất đến các 
lệnh thường dùng. Có thể đưa các lệnh lên thanh công cụ truy 
xuất nhanh nhưng đôi khi số lượng lệnh được đưa lên quá nhiều 
sẽ làm tăng thời gian tìm kiếm lệnh cần sử dụng.

Thanh tiêu đề Thanh tiêu đề - hiển thị tên của tập tin đang được mở bởi ứng dụng.

Thu nhỏ/Phóng to/
Khôi phục 

Các nút chức năng cho phép thu nhỏ, phóng to, phục hồi cửa sổ 
làm việc hoặc đóng cửa sổ ứng dụng.

Bảng thực đơn 
(Ribbon) 

Dải chứa các lệnh của các ứng dụng Oice được xuất hiện từ 
phiên bản Oice 2007. Tên Ribbon bắt nguồn từ việc nó có khả 
năng tự động thay đổi kích thước các lệnh và bố trí lại vị trí sao 
cho phù hợp tùy theo kích thước cửa sổ làm việc hoặc độ phân 
giải màn hình máy tính.

Thanh trạng thái
Thanh trạng thái – hiển thị các thông số của tài liệu hiện đang 
được mở bởi ứng dụng.

Thanh cuộn
Thanh cuộn – cho phép thay đổi vị trí hiện thị của phần tài liệu 
nằm trong khung nội dung.

Khung nội dung Khung nội dung – hiển thị nội dung của tài liệu hiện hành. 

Kể từ phiên bản Oice 2010, một thành phần mới được thêm vào tất cả các ứng 
dụng trong bộ Oice – thành phần này cho phép chúng ta thực hiện hầu hết các thao tác 
nâng cao đối với các ứng dụng Oice – đó là Hậu	trường	(Backstage).

Backstage được kích hoạt bằng cách nháy chuột lên nút File trên Ribbon của các 
ứng dụng Oice. Đúng như tên gọi Backstage – Hậu trường, đây là kiểu hiển thị cho phép 
chúng ta tác động tới tất cả những gì “nằm ở phía sau”:

Hình. Backstage của các tập tin
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đang đượ ở ở ứ ụ

ộ ộ cho phép thay đổ ị ệ ị ủ ầ
ệ ằ ộ

ộ ộ ể ị ộ ủ ệ ệ

ể ừ ả ộ ầ ới đượ ấ ả ứ
ụ ộ ầ ự ệ ầ ế

thao tác nâng cao đố ớ ứ ụ đó là ậu trƣờ
tage đượ ạ ằ ộ ủ

ứ ụ . Đúng như tên gọ ậu trường, đây là kiể ể ị
cho phép chúng ta tác động tới tất cả những gì “nằm ở phía sau”: 

 
Hình. Backstage ca các tp tin 

tage cũng đượ ố ẻ tương tự như Ribbon nhưng theo chiề
ọ ệnh đượ ố ở ẻ cũng hiể ị ều thông tin hơn.

ể ị các thông tin cơ bản cũng như các thông tin thuộc tính 
ủ ệ ện hành. Ngoài ra cũng chứ ệ
đế ả ậ ế ử ỗ ả ả ệ

ạ ệ ớ

ở ộ ệu đã tồ ạ ừ trướ ặ

ave as  ưu tài liệ ặc lưu vớ ớ ạ ị ớ
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Backstage cũng được bố trí thành các Thẻ tương tự như Ribbon nhưng theo chiều 
dọc và các lệnh được bố trí ở các Thẻ cũng hiển thị nhiều thông tin hơn.

Info
Hiển thị các thông tin cơ bản cũng như các thông tin thuộc tính của tài 
liệu hiện hành. Ngoài ra cũng chứa các lệnh liên quan đến bảo mật, tìm 
kiếm/sửa lỗi và quản lí phiên bản tài liệu.

New Cho phép tạo ra tài liệu mới theo các cách khác nhau.
Open Mở một tài liệu đã tồn tại từ trước (online hoặc oline).
Save/Save as Lưu tài liệu hoặc lưu với tên mới/tại vị trí mới.
Print In tài liệu.
Share Chia sẻ tài liệu dưới các hình thức khác nhau.

Export
Đóng gói tài liệu dưới các định dạng tài liệu khác nhau tùy theo mục 
đích sử dụng.

Account
Thiết lập các tài khoản người dùng – bao gồm các tài khoản đám mây 
lưu trữ cũng như các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra còn hiển thị các 
thông tin liên quan đến bản quyền phần mềm.

Option Chứa các thiết lập đối với phần mềm ứng dụng hiện hành.

a. Ribbon

Ribbon - “Dải lệnh” chứa các lệnh tương tác với nội dung tài liệu được mở bởi ứng 
dụng Oice. Với hàng trăm tính năng được đưa lên Ribbon của mỗi ứng dụng, việc có thể 
ghi nhớ được lệnh nào nằm ở đâu là một vấn đề hết sức khó khăn. Trong phạm vi giáo 
trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để có thể ghi nhớ và tìm kiếm các lệnh 
để sử dụng khi cần thiết.

Khi thiết kế ra Ribbon cho các ứng dụng của mình, Microsoft đã tạo ra một quy luật 
chung đúng với tất cả các ứng dụng. Nhìn chung, Ribbon được cấu thành như sau:

Hình. Nguyên tắc phân bố các lệnh trên Ribbon
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ệ

ẻ ệu dướ ứ

Đóng gói tài liệu dưới các đị ạ ệ
ục đích sử ụ

ế ậ ản ngườ ồ ả
đám mây lưu trữ cũng như các tài khoả ạ ộ

ể ị các thông tin liên quan đế ả ề ầ ề

ứ ế ập đố ớ ầ ề ứ ụ ệ

ả ệ ” chứ ệnh tương tác vớ ộ ệu đượ ở ở ứ
ụ ới hàng trăm tính năng được đưa lên Ribbon củ ỗ ứ ụ ệ

ể ớ đượ ệ ằ ở đâu là mộ ấn đề ế ức khó khăn. Trong 
ạ ẽ ể ế nào để ể ớ

ế ệnh để ử ụ ầ ế
ế ế ứ ụ ủa mình, Microsoft đã tạ ộ ậ

chung đúng với tất cả các ứng dụng. Nhìn chung, Ribbon được cấu thành như sau:

 
Hình. Nguyên tc phân b các lnh trên Ribbon 

ẹ ạ ể ệ ộ ẻ ở ủ
ể đượ ệ ở ằ

ữ ề
ớ ắ ể ớ ộ ố thông tin như sau:

Mỗi nhóm (group) 
được hình thành 
bởi các lệnh liên 
quan đến nhau 

hoặc cùng thực hiện 
một việc nào đó. 

Mỗi thẻ thuộc 
Ribbon được hình 
thành bởi các nhóm 

(group) có chung 
đối tượng ảnh 

hưởng hoặc thực 
hiện cùng một nhóm 

công việc. 

Ribbon được hình 
thành bởi các thẻ 
xếp thành hàng. 

Ribbon 

Thẻ (tab) 

Nhóm (group) 

 ệnh 
(command) 

 ệnh 
(command) 

Nhóm (group) 

 ệnh 
(command) 

 ệnh 
(command) 

 ệnh 
(command) 

Thẻ (tab) Nhóm (group) 

 ệnh 
(command) 

 ệnh 
(command) 
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Hình. Ribbon trên ứng dụng Microsoft Word 2016

- Các lệnh cơ bản, thường dùng nhất trong thẻ Home.

- Các lệnh sử dụng để đưa một đối tượng/nội dung nào đó vào trong tài liệu nằm
trong thẻ Insert.

- Các lệnh liên quan đến thiết kế các thành phần hiển thị cho tài liệu nằm trong thẻ
Design.

- Các lệnh liên quan đến bố cục của tài liệu nằm trong thẻ Layout.

- Các lệnh liên quan đến tham chiếu nội dung nằm trong thẻ References.

- Các lệnh liên quan đến gửi thư nằm trong thẻ Mailings.

- Các lệnh liên quan đến việc kiểm tra chính tả, ngữ pháp cũng như làm việc cộng
tác với người khác nằm trong thẻ Review.

- Các lệnh liên quan đến hiển thị của phần mềm ứng dụng hay nội dung tài liệu
nằm trong thẻ View.

- Hay nói cách khác, khi nào cần tìm các lệnh để đưa nội dung vào trong tài liệu, ta
sẽ cần tìm tới các lệnh nằm trong thẻ Insert, cần tìm các lệnh thay đổi kiểu hiển thị của
ứng dụng, ta cần tìm tới thẻ View, …

Trong Ribbon của ứng dụng Oice 2016 còn xuất hiện thêm một số thành phần
đặc biệt:

- Trường Tell Me: cho phép tìm kiếm nhanh một lệnh cần sử dụng.

- Các lệnh liên quan đến tài khoản người dùng và chia sẻ tập tin với người khác.
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Các lệnh về Tài khoản người dùng hoặc chia sẻ

Trong mỗi thẻ, ở phía dưới góc phải của một vài nhóm công cụ có xuất hiện một nút 
mũi tên nhỏ gọi là hộp thoại (Dialog Box Launcher). Khi kích hoạt hộp thoại sẽ hiện ra 
bảng cung cấp đầy đủ tính năng tương ứng với nhóm lệnh đó.

Hình. Hộp thoại của thẻ Font

Trong các ứng dụng Oice, không bao giờ các thẻ cùng hiển thị đầy đủ một lúc. Có 
một	số	thẻ	chỉ	xuất	hiện	khi	cần	sử	dụng	đến	nó.	Ćc	thẻ	này	được	gọi	là	Thẻ	ngữ	cảnh	
(Contextual Tab):

Hình. Thẻ ngữ cảnh Picture Tools
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Ćc	Thẻ	ngữ	cảnh	này	chỉ	chứa	ćc	lệnh	liên	quan	đến	đối	tượng	đang	ḷa	chọn	nên	
thông thường chúng được ẩn đi để tránh chiếm dụng diện tích của Ribbon.

Tùy biến Ribbon

Để thay đổi thanh Ribbon theo ý mình, ta có thể sử dụng tính năng Customize 
Ribbon (tùy biến Ribbon) trong các thiết lập Options (tùy chọn) của ứng dụng.

Hình. Hộp thoại Option cho phép tùy biến thanh Ribbon

Đối với thanh Ribbon, chúng ta có thể thực hiện tùy biến với một số thao tác          
như sau:

Đổi tên Thẻ/nhóm

Để	đ̉i	tên	Thẻ/nhóm,	đơn	giản	ta	chỉ	cần	chọn	Thẻ/nhóm	muốn	đ̉i	tên	sau	đó	
nháy chuột chọn nút Rename… rồi nhập tên muốn đổi, sau đó chọn OK.

Hình. Đổi tên Thẻ/nhóm trên Ribbon
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Tạo Thẻ mới

Để	tạo	Thẻ	mới	trên	thanh	Ribbon,	chúng	ta	chỉ	cần	nh́y	chuột	chọn	nút	New Tab. 
Sau đó, một thẻ mới ngay lập tức được thêm vào danh sách với tên New Tab (mặc định), 
ta	chỉ	cần	đ̉i	lại	tên	của	thẻ	mới	theo	ý	muốn.

Tạo nhóm mới

Sau khi tạo ra một Thẻ mới, chúng ta cần gom các lệnh thực hiện chung một công 
việc trong Thẻ này vào các nhóm để dễ dàng quản lý. Để tạo ra các nhóm mới, ta chọn 
Thẻ cần tạo nhóm sau đó nháy chuột chọn New Group. Ngay lập tức sau đó một nhóm 
mới sẽ được thêm vào danh sách với tên New Group	(mặc	định),	ta	chỉ	cần	đ̉i	lại	tên	của	
nhóm theo ý muốn.

Thêm lệnh (command) vào nhóm

Sau khi tạo được các thẻ, nhóm theo ý muốn, ta cần 
đưa các lệnh mình muốn vào các nhóm này để hoàn tất 
việc tùy biến Ribbon. Để đưa các lệnh vào trong một nhóm 
nào đó, trước tiên cần chọn danh mục các lệnh cần đưa 
vào bằng cách chọn một mục trong danh sách: Choose 
commands from.

Các lệnh khả dụng sẽ được liệt kê trong danh sách 
bên trái, muốn đưa lệnh nào vào nhóm đã chọn bên danh 
śch	bên	phải,	 ta	chỉ	cần	chọn	 lệnh	mình	muốn	rồi	nh́y	
chuột chọn nút Add>>

Xóa lệnh/nhóm/thẻ đã thêm vào

Trong trường hợp không muốn sử dụng các lệnh/nhóm/thẻ đã thêm vào Ribbon 
nữa	và	muốn	xóa	bỏ	chúng	đi,	ta	chỉ	cần	nh́y	chuột	phải	lên	lệnh/nhóm/thẻ	cần	xóa	rồi	
chọn Remove.

Sử dụng lại thanh Ribbon đã được tùy biến

Trong một số trường hợp chúng ta cần làm việc ở máy tính khác nhưng vẫn muốn 
sử dụng thanh Ribbon đã được tùy biến của mình, chúng ta thực hiện như sau:

- Trên máy cũ, mở hộp thoại Customize Ribbon, chọn Import/Export sau đó chọn 
Export all customizations rồi chọn vị trí lưu tập tin cấu hình Ribbon (có phần mở rộng 
là .exportedUI).

- Trên máy mới, mở hộp thoại Customize Ribbon, chọn Import/Export sau đó 
chọn Import customization ile rồi chọn tập tin cấu hình ở trên, sau đó chọn OK.

Hủy bỏ mọi thiết lập tùy biến với thanh Ribbon

Để thực hiện, hãy nháy chuột chọn Reset rồi chọn Reset all customizations.

HÌnh. Các tùy chọn               

Choose Commands from:
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b. Thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar) 

Như đã đề cập đến trước đây, Quick Access Toolbar (QAC) còn được gọi là Thanh 
công cụ truy xuất nhanh, cho phép truy xuất đến một lệnh nào đó một cách nhanh chóng.

Theo mặc định, thanh công cụ truy xuất nhanh bao gồm một số lệnh như sau:

- Save (lưu dữ liệu)

- Undo (hủy thao tác vừa thực hiện)

- Repeat/Redo (lặp lại thao thác vừa thực hiện/quay 
lại thao tác vừa hủy)

Bạn có thể thêm bất kì lệnh nào lên thanh công cụ truy xuất nhanh bằng cách nháy 
chuột phải lên lệnh đó trên thanh Ribbon rồi chọn Add to Quick Access Toolbar.

Mẹo cho bạn: 

- Có thể mở nhanh hộp thoại Customize Ribbon hoặc Customize Quick Access 
Toolbar bằng cách nháy chuột phải lên vị trí bất kì của thanh Ribbon rồi chọn Customize 
Quick Access Toolbar hoặc Customize the Ribbon.

- Với thao tác sử dụng lại thanh Ribbon đã được tùy biến, các thiết lập đối với thanh 
Quick Access Toolbar cũng sẽ được mang theo cùng các tùy biến của thanh Ribbon.

2.	Các	phím	tắt	cơ	bản	trong	các	ứng	dụng	Microsoft	Oice

Phím tắt là một thao tác cho phép chúng ta truy xuất nhanh tới các lệnh trong ứng 
dụng một cách nhanh chóng. Mỗi ứng dụng Oice có một hệ thống phím tắt khác nhau. 
Tuy nhiên, chúng cùng chia sẻ một số phím tắt chung như:

Ctrl + C: sao chép (copy)

Ctrl + X: cắt (cut)

Ctrl + V: dán (paste)

Ctrl + F: tìm kiếm (ind)

Ctrl + H: tìm kiếm và thay thế (ind and replace)

Ctrl + G: di chuyển tới vị trí nào đó trong tài liệu (không khả dụng trong Powerpoint) 

Ctrl + W: đóng tập tin hiện tại (không đóng ứng dụng)

Có rất nhiều phím tắt được tạo ra trong các ứng dụng Oice, việc nhớ được chúng 
là một điều rất khó khăn. Tuy nhiên Oice đã cung cấp sẵn cho chúng ta một số cách để 
xác định phím tắt, ta có thể sử dụng các cách sau:

Cách 1: Di chuyển con trỏ chuột lên một lệnh nào đó trên thanh Ribbon, trong 
trường hợp lệnh đó được gán phím tắt, ta sẽ thấy phím tắt đó trong phần mô tả.

Hình. Thanh công cụ truy 

xuất nhanh mặc định
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Hình. Lệnh thêm dấu gạch chân cho văn bản có phím tắt là Ctrl + U.

Cách 2: Sử dụng nút Alt trên bàn phím, tại vị trí các thẻ trên Ribbon sẽ xuất hiện các 
biểu tượng chữ cái:

 Hình. Xuất hiện các biểu tượng chữ cái tại vị trí các thẻ

Muốn	sử	dụng	lệnh	nào	ta	chỉ	cần	nhấn	phím	chữ	ći	tương	ứng	với	lệnh	đó.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Lần lượt mở các ứng dụng có trong bộ Microsoft Oice, quan sát các giao diện, 
bạn nhận xét gì?

2. Theo bạn, hầu hết các ứng dụng đều có chung các chức năng nào?

3. Hãy cho biết trình tự để tạo ra một ile ứng dụng văn phòng.

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Với mỗi ứng dụng, bạn thử tạo mới một tập tin. Các tập tin được lưu trữ trong thư 
mục Tìm hiểu MS Oice. Quan sát, cho biết biểu tượng và phần mở rộng của mỗi tập tin.

2. Hãy mở các ứng dụng MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Nhận xét về phần giao 
diện làm việc của từng ứng dụng. Giải thích tại sao mỗi ứng dụng có nét riêng như vậy?
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Mô đun 4. 
LÀM QUEN BẢNG TÍNH, XỬ LÝ SỐ LIỆU 

MỤC TIÊU

- Nêu được các thành phần của phần mềm Excel.

- Thực hành các thao tác căn bản trong sử dụng Excel.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

Các bạn đã có danh sách nhóm, chủ đề tìm hiểu của nhóm. Hãy cùng ghi nhận tiến 
độ làm việc và đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên.

1. Khám phá Excel

a. Giới thiệu

Excel là một chương trình bảng tính, trong đó, dữ liệu được thể hiện bằng các ô và 
các ô này được xác định bởi dòng và cột. Excel nổi bật ở tính năng hỗ trợ rất tốt cho người 
dùng trong việc tính toán, lọc dữ liệu, thống kê bằng việc cung cấp công thức có sẵn.

b. Các thành phần trong Excel

Ø Ribbon

Đây là Ribbon của Excel:

Giới thiệu thanh công cụ File và các Thẻ trong Ribbon:

Các	Thẻ	 Mô tả Chức năng

File
Gồm những tính năng thao 
tác đến tập tin

- Mở ile
- Tạo mới
- Lưu
- In
- Chia sẻ
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Các	Thẻ	 Mô tả Chức năng

Home
Gồm những tính năng định 
dạng dữ liệu.

-	Chỉnh	kiểu	chữ
-	Chỉnh	màu	chữ
-	Chỉnh	cỡ	chữ
- Canh lề chữ
- Ghép ô dữ liệu
- Tách ô dữ liệu

Insert Thêm các dữ liệu đặc biệt

- Thêm bảng dữ liệu
- Thêm hình ảnh
- Thêm hình vẽ
- Thêm biểu đồ
- Thêm đường dẫn
- Thêm biểu tượng

Page layout
Gồm những chức năng 
định dạng trang để in ấn

- Canh lề trang
- Chọn khổ giấy
- Chọn vùng in
- Chọn hình nền
- Chọn chiều khổ giấy (ngang – dọc)
- Ngắt trang

Formulas
Cung cấp những công thức 
có sẵn

- Công thức tính tổng
- Công thức về tài chính
- Công thức về thời gian
- Công thức về tìm kiếm
- Công thức tự định nghĩa 

Data
Gồm những tính năng xử lý 
dữ liệu

- Lấy dữ liệu từ web, access,...
- Sắp xếp thứ tự
- Lọc dữ liệu
- Loại dữ liệu trùng
- Kiểm tra dữ liệu nhập vào

Review
Gồm những tính năng hỗ 
trợ cho việc xem lại, kiểm 
tra bảng tính

- Kiểm tra chính tả
- Thêm chú thích
- Tạo mật khẩu
- Theo dõi sự thay đổi

View Điều	chỉnh	chế	độ	hiển	thị

- Phóng to, thu nhỏ
- Ẩn/hiện khung công thức
- Ẩn/hiện đường chia kẻ ô
- Ẩn/hiện thứ tự dòng – cột



68

Khu vực nhập liệu

Là nơi dùng để người dùng nhập và hiển thị dữ liệu. Các ô dữ liệu dược quản lí bởi 
hàng	và	cột.	M̃i	ô	có	một	địa	chỉ	riêng	biệt,	ví	dụ	với	địa	chỉ	ô	A1	có	nghĩa	là	ô	ǹm	ở	cột	
A - dòng 1.hàng và cột. Mỗi ô có một địa	chỉ	riêng biệt, ví dụ với địa	chỉ	ô A1 có nghĩa là 
ô nằm ở cột A - dòng 1.

WorkSheet

WorkSheet là trang tính, giúp phân chia dữ liệu cần trình bày thành nhiều trang 
nhằm dễ quan sát. Trang tính có tên mặc định là Sheet. Bạn có thể đổi tên, thêm, xóa 
nhiều trang tính.

Thao tác dữ liệu

Cách 1: Bạn có thể nhập số liệu trực tiếp vào ô 
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ẻ ả ức năng
ồ ững tính năng hỗ
ợ ệ ạ ể

ả

- ể ả

-

- ạ ậ ẩ

- ự thay đổ

Điề ỉ ế độ ể ị - ỏ

- Ẩ ệ
ứ

- Ẩ ệ đườ ẻ

- Ẩ ệ ứ ự
ộ

  
 à nơi dùng để ngườ ậ ể ị ữ ệ ữ ệu dượ ả ở

ột. Mỗi ô có một địa chỉ riêng biệt, ví dụ với địa chỉ ô A1 có nghĩa là ô nằm 
ở cột A - dòng 1. 
 

 

WorkSheet 

ữ ệ ầ ề
ằ ễ ặc đị ạ ể đổ

ề

Địa chỉ ô 

Làm	sao	để	nhập	văn	bản	nhỉ?
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Cách 2: nhập từ khung công thức

* Mẹo cho bạn:

- Sau khi nhập xong, nhấn Enter, con trỏ sang ô mới.

- Nếu muốn xuống dòng trong ô thì sao? Giữ Alt + nhấn Enter.

Các bạn hãy nhập thông tin sau vào bảng tính.

2. Các phép toán cơ bản

Các phép toán cơ bản thường được sử dụng trong Excel như: Sum, Average, Count 
Numbers, Max, Min. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua công dụng và cách sử dụng các phép 
toán này.

Ví dụ: Bạn tạo ra bảng theo dõi tiến độ của dự án như sau:

Bạn chọn mục FORMULAS trên thanh công cụ và chọn phần AutoSum. Để sử dụng, 
bạn chọn phép toán, sau đó dùng chuột để chọn phạm vi ô cần tính toán.
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Sum: tính tổng các ô được chọn.  

Ví dụ: Tính tổng phần trăm công việc đã làm.

Average: tính trung bình cộng của các ô được chọn. 

Ví dụ: Tính số giờ làm việc trung bình mỗi người.

Count Numbers: đếm tổng các số được chọn. 

Ví dụ: Đếm số thành viên trong nhóm dựa vào số thứ tự.

Max: tìm số lớn nhất trong các ô được chọn. 

Ví dụ: Tìm phần trăm công việc lớn nhất đã làm.
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Min: tìm số nhỏ nhất trong các ô được chọn. 

Ví dụ: Tìm phần trăm công việc nhỏ nhất đã làm.

3. Biểu đồ

Biểu đồ dùng biểu diễn dữ liệu trong khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ giúp người 
quan sát dễ nắm bắt những biến đổi của dữ liệu như: tăng dần, giảm dần, trung bình.

Chúng ta cùng tìm hiểu cách vẽ biểu đồ qua ví dụ sau. 

Ví dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng nuôi tôm nuôi năm 1995 và 2005 ở các vùng sau.

Các vùng
Sản lượng tôm nuôi (tấn)

1995 2005

Trung du và miền núi Bắc Bộ 548 5350

Đồng bằng sông Hồng 1331 8283

Bắc Trung Bộ 888 12505

Bước 1: Chọn dữ liệu cần biểu diễn.

Bước 2: Chọn phần Insert trên thanh công cụ và chọn biểu tượng như hình dưới. 
Sau đó, bạn chọn các loại biểu đồ mà bạn thích.
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Biểu đồ sau khi được tạo

Biểu đồ sau khi tạo biểu diễn tên các vùng và sản lượng theo năm không đúng 
trong	bảng	dữ	liệu.	Do	đó,	bạn	cần	chỉnh	sửa.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Select Data. Cửa sổ Select Data 
Source sẽ xuất hiện.

ü Chỉnh sửa sản lượng theo năm: Chọn Series1 à Edit nằm ở phần Legend 
Entries (ô bên trái), cửa sổ Edit Series sẽ xuất hiện. Ở đây, Series 1 tương ứng với năm 
1995. Do đó, ta chọn ô B2 (1995) cho ô Series name.
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Tương tự với năm 2005, biểu đồ sẽ thay đổi như hình sau.

ü Chỉnh sửa hiển thị theo vùng: Chọn Edit nằm ở phần Horizontal Axis Labels (ô 
bên phải). Cửa sổ Axis Labels sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn chọn các ô chứa giá trị các vùng 
(bao quanh bởi nét đứt) trong bảng dữ liệu.

Chọn OK ở cửa sổ Axis Labels và Select Data Source. Bạn có biểu đồ như hình sau.
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Bước 4: Cuối cùng, bạn nhấp kép chuột trái vào phần Chart Title trên biểu đồ và 
chỉnh	sửa	tên	biểu	đồ	phù	hợp.

In dữ liệu

Trong quá trình học tập và làm việc, bạn sẽ cần in biểu đồ, thống kê,… Excel hỗ trợ 
cho bạn tính năng in trang tính để giúp bạn thực hiện việc đó. 

Ví dụ: bạn cần in Bảng tiến độ công việc của nhóm (như hình dưới).

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn File. Sau đó, bạn chọn mục Print.
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Bước 2: Bạn	có	thể	tùy	chỉnh	bản	in.

- Copies: Số lượng bản in.

- Printer: Chọn máy in.

- Settings: Chọn in trang đang mở hoặc tất cả các trang.

- Pages: Chọn trang bắt đầu và kết thúc.

- Portrait Orientation: In theo chiều dọc, bạn có thể thay đổi in theo chiều ngang.

- Letter: Khổ giấy Letter, bạn có thể chọn để thay đổi khổ giấy.

- Normal Margins: Canh lề chuẩn, bạn có thể chọn để thay đổi kiểu canh lề.

Bước 3: Nhấn biểu tượng

Ngoài ra, bạn có thể in biểu đồ bằng cách:

- Chọn biểu đồ.

- Trên thanh công cụ, chọn File. Sau đó, bạn chọn mục Print.

Sau	đó,	bạn	có	thể	tùy	chỉnh	như	hướng	dẫn	trên.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Hãy trình bày các cách nhập công thức. Khi sử dụng công thức trong Excel, bạn 
quan tâm đến những gì?

2. Lập bảng theo dõi tiến độ làm việc cho nhóm. Bạn hãy cho biết tên các cột cần có 
để quản lý nhóm hiệu quả.

3.	Hãy	trình	bày	ćch	hiệu	chỉnh	ćc	chi	tiết	trong	biểu	đồ.
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4. Sử dụng công thức tính toán để đánh giá tiến độ làm việc của nhóm: phần trăm 
công việc làm trong một ngày, số giờ trung bình làm việc, thành viên làm việc hiệu         
quả nhất.

5. In biểu đồ và bảng theo dõi tiến độ làm việc. Cho biết các công thức đã dùng và 
chụp màn hình sản phẩm.

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Trình bày các dạng biểu đồ. Cho biết ý nghĩa của các dạng biểu đồ.

2. Để nhận xét, đánh giá hiệu quả các thành viên, bạn chọn biểu đồ nào để thể hiện. 
Lý do?

3. Bạn hãy trình bày một hoạt động khác cần ứng dụng Excel trong hoạt động 
nhóm. Bạn sẽ tổ chức, trình bày dữ liệu như thế nào?
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Mô đun 5. 
TẠO ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VỚI WORD 

MỤC TIÊU

- Hiểu biết sơ bộ về chương trình xử lý văn bản Word.

- Tạo được tài liệu văn bản bằng Word.

- Định dạng văn bản bằng Word (in đậm, in nghiêng, gạch chân…).

- Chèn được hình ảnh hoặc đa phương tiện vào văn bản Word. 

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1. Khám phá phần mềm soạn thảo văn bản Word

Phần mềm Word dùng để làm gì? Word là phần mềm soạn thảo văn bản. Đây là phần 
mềm rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như đối với các bạn thì phần 
mềm này sẽ giúp các bạn soạn thảo đơn xin phép, viết thiệp mời sinh nhật. Sau này phần 
mềm sẽ rất có ích như giúp ta (như viết đơn xin việc chẳng hạn).

a. Khởi động Word 2016

Nháy đúp vào biểu tượng sẵn có của chương trình trên màn hình Desktop của máy 
tính hoặc vào Start nháy chọn Word 2016.

Màn hình chính của chương trình sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Các bạn tìm hiểu thêm về các ứng dụng của

Word trong cuộc sống hiện nay nhé!



78

b. Các thành phần cơ bản của Word

Các bạn có biết tính năng Word 2016?

- Dịch toàn bộ văn bản bằng Bing Translator.

- Thêm nhanh ngày, giờ hiện tại

Các bạn tìm hiểu thêm nhé…
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Mỗi thẻ của Ribbon chứa các thanh công cụ khác nhau, các bạn hãy tìm hiểu chi tiết 
mỗi thẻ có thanh công cụ nào, có chức năng nào.

2. Định dạng văn bản cơ bản

Các bạn khởi động Word, nhập văn bản với nội dung mẫu sau đây: “Nha Trang là địa 
điểm du lịch không thể bỏ qua”. Bây giờ hãy chọn Font lớn hơn cho nội dung văn bản 
bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + A, sau đó chọn hộp Font size trên thanh Ribbon và 
chọn giá trị 20.
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Mỗi thẻ của Ribbon chứa các thanh công cụ khác nhau, các bạn hãy tìm hiểu chi 
ế ỗ ẻ ụ ức năng nào

Đị ạng văn bản cơ bả
ạ ởi độ ập văn bả ớ ộ ẫu sau đây: 

địa điể ị ể ỏ ờ ọ ớn hơn cho nộ
văn bả ằ ấ ổ ợ sau đó chọ ộ

ọ ị

ế

Ribbon 

Công cụ 
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Tiếp theo các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + B để bôi đậm nội dung văn bản, kết quả 
chúng ta sẽ được như hình dưới đây:

Tương tự, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + I để in nghiêng nội dung văn bản, nhấn 
tổ hợp phím Ctrl + U để gạch chân nội dung văn bản.

3. Định dạng văn bản nâng cao

Chia cột

Các bạn vào Word, nhập một đoạn văn bản thô với nội dung như ví dụ dưới đây.

Để chia cột, các bạn thực hiện như sau: bôi đen văn bản, vào menu Layout  
Column chọn số cột mà các bạn cần chia. Ví dụ là hai cột (two).
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Kết quả được 2 cột như sau:

Để có thể tùy chọn dòng vào cột 2, các bạn chọn dòng cần qua cột 2 sau đó vào 
Menu Page Layout chọn Breaks  chọn tiếp Column.

Tạo chữ Dropcap

Để tạo chữ Dropcap các bạn thực hiện như sau: Bôi đen chữ cái cần tạo Dropcap, 
vào thẻ Insert, chọn Drop Cap  Drop Cap Options

Trong hộp thoại Dropcap Options, mục Position chọn Dropped, phần Lines to 
drop	chỉnh	thành	2	nhấn	OK.
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Bạn được kết quả như sau:

Chèn ảnh trên máy tính

Để chèn một tập tin ảnh từ ổ đĩa cứng vào văn bản các bạn thực hiện theo các bước 
sau đây:

Bức 1: Nháy trỏ chuột tại vị trí cần chèn ảnh vào văn bản.

Bức 2: Từ thanh công cụ nháy chọn thẻ Insert, tìm tới nhóm Illustrations, nháy 
chọn biểu tượng Picture.

Cửa sổ Insert Picture xuất hiện, bạn tìm ảnh cần chèn vào văn bản, nháy chọn ảnh 
này rồi nhấn nút Insert.

Chèn ảnh từ Internet

Online Pictures thực chất là các hình ảnh được Microsoft Word cung cấp sẵn với 
nhiều chủ đề khác nhau, nếu như các bạn không có ảnh phù hợp cho nội dung văn bản 
thì hãy thử tìm kiếm trong thư viện Online Pictures của Microsoft Word. 

Để chèn các ảnh trực tuyến vào văn bản hãy nháy chọn Online Pictures trong 
nhóm lệnh Illustrations (hãy đảm bảo máy tính có kết nối Internet).
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Cửa sổ chèn hình ảnh trực tuyến xuất hiện như hình dưới đây:

Các bạn nhập chủ đề hình ảnh tìm kiếm để tìm kiếm trong thư viện hình ảnh của 
MS Word.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Khi nhận thấy một văn bản đã định dạng nhưng có nhiều chỗ không theo mong 
muốn, bạn xử lý như thế nào? 

2. Dùng MS Word để trình bày các nội dung nhóm đã và đang nghiên cứu. Hãy nêu 
các nội dung chính có trong bài thu hoạch của nhóm.

3. Hãy trình bày các cách chụp màn hình trong quá trình nhóm viết tài liệu hướng 
dẫn sử dụng các phần mềm.

4. Hãy cho biết thao tác nào nên làm trước khi có yêu cầu thực hiện việc chia cột 
(Columns) và làm chữ to đầu đoạn (Dropcap)? Vì sao?

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Với tài liệu dài (trên 10 trang), để dễ dàng theo dõi các mục có trong bài, bạn 
dùng chức năng nào có trong Word? Hãy trình bày thao tác.

2. Ngoài nội dung được giới thiệu, bạn biết thêm những chức năng nào trong MS 
Word? Hãy giới thiệu với các bạn mình nhé.

3. Trong quá trình dùng MS Word để soạn tài liệu hướng dẫn ứng dụng được phân 
công, nhóm bạn gặp phải những khó khăn gì? Bạn đã giải quyết bằng cách nào, nhóm 
bạn có đề xuất chức năng nào thêm cho ứng dụng MS Word? Vì sao?
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Mô đun 6. 
THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ VỚI POWERPOINT 

MỤC TIÊU

- Hiểu biết sơ bộ về trình chiếu Powerpoint.

- Tạo được một silde thuyết trình.

- Chèn được các đối tượng đa phương tiện vào slide thuyết trình.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1. Khám phá Powerpoint

Trình chiếu Powerpoint dùng để làm gì? MS Powerpoint dùng để xây dựng bài giảng 
điện tử, thuyết trình, thậm chí còn dùng để quảng cáo, làm phim hoạt hình hay trình diễn 
ảnh. Đối với học sinh thì Powerpoint thường được dùng làm bài thuyết trình báo cáo về 
một đề tài nào đó.

a. Cải tiến mới của Powerpoint 2016

Giao diện hoàn toàn mới so với phiên bản trước đó, Powerpoint 2016 bổ sung nhiều 
công cụ giúp các bạn tạo bài thuyết trình ấn tượng hơn, hỗ trợ nhiều chủ đề và các 
biến thể, cho phép chèn văn bản, hình ảnh và video từ nhiều nguồn khác nhau. Trong 
Powerpoint 2016 hỗ trợ thêm nhiều chủ đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Bussiness 
(kinh doanh), Education (giáo dục), Calendar (lịch)...và các chủ đề này sẽ được thay đổi 
gợi ý tuỳ theo mốc thời gian (nếu máy tính của các bạn có kết nối Internet).

Các bạn tìm hiểu thêm về cách làm phim hoạt hình

trong Powerpoint sẽ như thế nào nhé.
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b. Các thành phần cơ bản của Powerpoint

Mỗi thẻ của Ribbon chứa các thanh công cụ khác nhau, các bạn tìm hiểu chi tiết mỗi 
thẻ có thanh công cụ nào, có chức năng nào.

2. Cách tạo tài liệu thuyết trình

Bức 1: Khởi động Powerpoint 2016

Có nhiều cách để khởi động chương trình Powerpoint 2016, tuỳ vào mục đích sử 
dụng và sở thích các bạn có thể sử dụng một trong các cách phổ biến: 

Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Powerpoint ngoài Desktop. 

Cách 2: Đối với Windows 10 và màn hình Start, gõ “Powerpoint 2016” để tìm kiếm. 

Sau khi khởi động vào chương trình, của sổ New trong Powerpoint xuất hiện:

Các bạn có biết một số tính năng thú

vị của Powerpoint:

- Sáng tác truyện tranh

- Viết tự truyện, thiết kế tờ rơi.
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Bức 2: Để tạo một tập tin mới các bạn nháy vào Blank Presentation. Hoặc lựa 
chọn các mẫu có sẵn bằng cách nháy vào mẫu, sau đó chọn Create.

 3. Xây dựng bài trình chiếu

Trong một trình chiếu, các slide sẽ được chiếu theo thứ tự từ trên xuống dưới cho 
đến hết. Trong mỗi slide có thể chứa các thành phần sau: hình ảnh, văn bản (text), video, 
âm thanh… 

Và đặc biệt có thể tạo các hiệu ứng như bay lượn, chớp tắt, lượn sóng… để giúp cho 
các thành phần trong slide đẹp hơn và dễ gây chú ý hơn. 
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a. Tạo một Slide mới

Các bạn nhấn vào thẻ Home hoặc thẻ Insert, chọn New Slide (hoặc nhấn Ctrl + M), 
hoặc nháy chuột vào vị trí một slide bất kỳ và nhấn Enter, hoặc nháy chuột phải vào một 
slide bất kỳ và chọn New slide.

Nếu các bạn muốn thêm một slide mới với các mẫu gợi ý có sẵn thì nhấn vào mũi 
tên nhỏ màu đen của nút New Slide. Trong này sẽ có danh sách các mẫu gợi ý đã được 
sắp xếp sẵn cho các bạn. 
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Một trình chiếu có thể có một hoặc nhiều slide, và các slide này sẽ được chiếu lần 
lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới cho tới hết. Trong mỗi slide sẽ có nội dung và hình 
ảnh kèm theo tuỳ vào cách trình bày của mỗi người. Trình bày càng ngắn gọn, rõ ràng, 
người xem sẽ càng dễ hiểu và tiếp thu nội dung tốt hơn. Không nên cho quá nhiều hình 
ảnh và nội dung vào một slide nhằm tránh gây rối mắt và nhàm chán cho người xem. 

Tại	m̃i	thời	điểm	trình	chiếu	chỉ	hiển	thị	được	một	slide,	sau	đó	mới	chuyển	tiếp	
qua slide tiếp theo (nếu có).

b. Thay đổi mẫu (Template) của slide

Trên thanh Ribbon, các bạn chọn thẻ Design, lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất 
hiện những giao diện mẫu, các bạn nhấn vào để thay đổi.

Lưu ý: Nếu các bạn nhấn trực tiếp vào một mẫu thì tất cả các slide sẽ thay đổi theo, 
để thay đổi mẫu cho một slide nhất định thì các bạn nháy chuột phải vào mẫu đó và chọn 
một trong các chức năng sau:

+ Apply to All slides: thay đổi cho toàn bộ slide 

+ Apply to Selected Slides: thay đổi cho slide đang chọn. 

+ Set as default Theme: đặt mặc định cho lần sau.

c. Xoá một Slide 

Để xoá một Slide, các bạn nháy chuột phải vào slide muốn xoá, chọn Delete Slide.
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Hoặc chọn một slide, sau đó nhấn phím Delete hoặc phím Backspace trên                             
bàn phím.

d. Di chuyển Slide

Để sắp xếp lại thứ tự trình chiếu của các slide, các bạn có thể làm theo một trong 
các cách sau:  

Cách 1: Nháy chuột và giữ chuột trái vào slide muốn di chuyển và kéo tới vị trí mới.

Cách 2: Nháy chuột phải vào slide muốn di chuyển, chọn Cut

Sau đó nháy chuột phải vào một slide ở vị trí mới chọn Paste Options:

(Ví dụ: các bạn muốn di chuyển Slide 1 xuống vị trí Slide số 5, thì các bạn cắt (Cut) Slide 1 

sau đó nháy chuột phải vào Slide 4 chọn Paste Options. Vì khi dán, Slide 1 sẽ tự chèn vào phía 

sau Slide 4, Slide 5)
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Trong Paste Options có 3 tuỳ chọn:

- Tuỳ chọn đầu tiên (use destination theme): tuỳ chọn này sẽ làm cho slide mới di 
chuyển sẽ mang các định dạng của slide phía trước nó. (Ví dụ trước khi di chuyển Slide của 

các bạn có phông nền màu xanh lá cây, khi di chuyển sang vị trí mới mà trước vị trí đó là Slide 

có màu hồng thì sau khi dán, slide của các bạn sẽ có màu hồng nhưng nội dung sẽ vẫn giữ 

nguyên).

- Tuỳ chọn thứ 2 (Keep Source formatting): tuỳ chọn này sẽ giữ nguyên định dạng 
Slide của các bạn, không thay đổi bất kỳ điều gì.

- Tuỳ chọn thứ 3 (Picture): tuỳ chọn này sẽ biến Slide của các bạn thành 1 tấm hình 
và	sẽ	không	thể	chỉnh	sửa	nội	dung	được	nữa.

e. Tạo hiệu ứng khi chuyển Slide

Mặc định sau khi hết một Slide, thì trình chiếu sẽ chuyển sang Slide kế tiếp và không 
có hiệu ứng chuyển tiếp. Để thay đổi hiệu ứng chuyển tiếp này cho bắt mắt hơn, các bạn 
làm các thao tác sau. 

Trên thanh công cụ Ribbon, bạn chọn thẻ Transitions. Tại đây, bạn sẽ thoải mái 
chọn hiệu ứng chuyển Slide rất đẹp mắt. Khi các bạn đang chọn Slide nào thì hiệu ứng 
sẽ áp dụng cho Slide đó.
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Thời	gian	cho	hiệu	ứng	chuyển	Slide	có	thể	điều	chỉnh	trên	thanh	Ribbon	trong	
mục Duration (thời gian mặc định là 1 giây 50).

Nếu các bạn muốn có âm thanh kèm theo lúc chuyển Slide thì trong mục Sound các 
bạn chọn 1 hiệu ứng âm thanh. 

Mặc định thì khi hết 1 Slide, muốn qua Slide khác thì các bạn phải nháy chuột hoặc 
nhấn bàn phím. Tuy nhiên trong một vài trường hợp các bạn muốn hết một Slide thì trình 
chiếu sẽ tự động chuyển qua Slide tiếp theo trong khoảng thời gian nhất định thì các bạn 
bỏ dấu chọn vào mục On Mouse, đánh dấu vào After và nhập khoảng thời gian trình 
chiếu tự động chuyển Slide (giờ/ phút/ giây). Muốn áp dụng cho toàn bộ Slide thì các bạn 
bấm vào nút Apply To All.

f. Trình chiếu Slide

Cách 1: Nháy vào nút Slide Show trên thanh trạng thái Powerpoint 2016



92

Cách 2: Nhấn vào F5 trên bàn phím máy tính.

Cách 3: Mở thẻ Slide Show, sau đó nháy chuột vào Form Beginning (trình chiếu từ 
slide đầu tiên trong tập tin Powerpoint).

Hoặc bấm vào From Current slide để trình chiếu chiếu từ slide đang chọn trong 
tập tin Powerpoint.

Để chuyển tiếp giữa các Slide các bạn nháy chuột hoặc nhấn phím mũi tên qua phải 
hoặc qua trái trên bàn phím. 

Muốn thoát khỏi màn hình trình diễn bấm Esc trên bàn phím để trở về màn hình 
làm việc.

4. Đồ họa và đa phương tiện

a. Chèn văn bản, hình vẽ vào tài liệu thuyết trình

Để chèn văn bản vào Slide, hãy vào thẻ Insert, chọn Text Box. Sau đó nhập nội
dung	và	tuỳ	chỉnh	font	chữ.

Để chèn hình vẽ (hình vuông, tròn, tam giác, sao, …):

Cũng tại thẻ Insert, các bạn chọn Shapes, lựa chọn hình vẽ muốn chèn vào.
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b. Chèn hình ảnh

Các bạn vào thẻ Insert, nhấn vào Pictures và dẫn tới thư mục chứa hình ảnh của 
các bạn. 

Ngoài ra trong Powerpoint 2016, cho phép các bạn chèn cả một album hình vào 
trong trình chiếu bằng cách nhấn vào nút Photo Album.

c. Chèn âm thanh

Tại thẻ Insert, các bạn nhấn vào nút Audio, chọn Audio on My PC…, rồi dẫn tới thư 
mục chứa tập tin âm thanh.

Ćc	bạn	chỉ	có	thể	chèn	ćc	định	dạng	như:	mp3,	wav,	wma,	au,	aif,	midi,	mp4,	ADTS.	

Sau khi chèn xong, trên Slide sẽ có biểu tượng cái loa. Khi đưa chuột lại thì sẽ có nút 
Play	để	ph́t	nhạc.	Để	tuỳ	chỉnh	chi	tiết	hơn	ćc	bạn	nhấn	vào	biểu	tượng	này	và	trên	
thanh Ribbon các bạn chọn Playback.

Còn các bạn muốn tự động chạy thì tại thẻ Start, các bạn chọn Automatically.

Ćc	bạn	có	thể	tuỳ	chỉnh	âm	lượng	cao	hay	thấp	b̀ng	ćch	nhấn	vào	nút	Volume.

d. Chèn video

Tại thẻ Insert, các bạn nhấn vào nút Video, chọn Video on My PC…, rồi dẫn tới thư 
mục chứa tập tin video.
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Các bạn cũng có thể chèn Video từ các trang web như: Youtube, Bing Video… bằng 
cách nhấn vào nút Online Video…

e. Chèn Smart Art

Vào thẻ Insert, chọn Smart Art để chèn biểu đồ thông minh

Chọn Basic Block List, nhấn OK.



95

Và đây là kết quả đạt được

f. Chèn bảng và biểu đồ

Ø Chèn bảng

Cách 1: Vào thẻ Insert, tại thẻ Table nhấp mũi tên và nhấn giữ chọn số cột và hàng 
theo ý muốn, sau đó thả chuột ra.

Cách 2: Vào thẻ Insert, nháy vào mũi tên của thẻ Table, sau đó chọn Insert Table.

Sau đó xuất hiện hộp thoại:
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+ Number of columns: Nhập số cột cần tạo

+ Number of rows: Nhập số dòng cần tạo.

ð Nhấn OK hoặc Enter trên bàn phím.

Cách 3: Vào thẻ Insert, chọn Table, chọn Draw Table.
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ð Kéo rồi thả chuột tại vùng thiết kế trong slide để tạo bảng. 

Cách 4: Tạo một bảng Excel trong slide Powerpoint

Vào thẻ Insert, chọn Table, nháy chuột vào mũi tên, chọn Excel Spreadsheet.

ð Khi xuất hiện bảng Excel trong Slide, nhập số liệu tương tự như trong Excel.

Ø Chèn biểu đồ (Chart)
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Vào thẻ Insert, chọn Chart để chèn biểu đồ

Màn hình hiện ra các biểu đồ, chọn dạng biểu đồ cần chèn, nhấn OK.

Và đây là kết quả:

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Nhóm bạn cần chuẩn bị nội dung cần trình bày. Hãy phác thảo trên giấy thông tin 
cho từng slide gồm: Nội dung hiển thị, hình ảnh, âm thanh, video...; Chuyển động dùng 
trên đối tượng; Chuyển cảnh cần thiết cho slide; Nội dung thuyết trình (phác thảo trên 
giấy A4 hoặc A5).
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2. Hãy cho biết bạn quan tâm đến điều gì khi đưa nội dung lên slide? Vì sao?

3. Hãy tạo ra các slide theo phác thảo của mình

4. Hãy chạy thử và tập thuyết trình cho bạn khác nghe.

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Bạn hãy cài đặt Oice Mix, tìm hiểu cách để trình chiếu bài giảng và ghi âm nội 
dung thuyết trình để xuất ra video, đăng cho cộng đồng cùng học. 

2. Chia sẻ những điều bạn vừa thực hiện, những khó khăn bạn gặp phải và cách bạn 
khắc phục.

3. Theo bạn, video vừa thực hiện có những lợi gì so với ile Powerpoint thông thường?
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PHẦN 2. 
INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
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LỜI NÓI ĐẦU

Nội dung “Internet và mạng xã hội” được biên soạn với mục đích giúp học sinh 
trung học cơ sở làm quen và có hiểu biết cơ bản về các khái niệm cơ bản liên quan đến 
mạng Internet như WWW, kết nối mạng Internet, dữ liệu trực tuyến, mạng xã hội và an 
toàn sử dụng Internet.

Ngày nay, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ và sự phát triển của cơ 
sở hạ tầng thông tin, mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận và truy cập Internet, đặc biệt 
là mạng xã hội. Để hạn chế các rủi ro trên môi trường trực tuyến, đặc biệt liên quan đến 
các vấn đề về tình dục, tôn giáo và chính trị, những nhà cung cấp dịch vụ số có các quy 
định về độ tuổi sử dụng và giới hạn các hành vi người dùng. Trong nội dung của tài liệu 
này, các bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về các nội dung trên, từ đó tự trang bị các kỹ năng 
cần thiết để sẵn sàng tham gia vào môi trường Internet với vai trò một công dân số tích 
cực và trách nhiệm.

Tài liệu này được biên soạn theo ba mô đun:

  Mô đun 1 – Mạng Internet và WWW 

  Mô đun 2 – Dịch vụ mạng Internet

  Mô đun 3 – Mạng xã hội và an toàn thông tin khi sử dụng Internet.

Mỗi mô đun có cấu trúc như sau:

A. Hoạt động tìm tòi, khám phá: Học sinh chủ động khám phá thông qua việc nghiên 
cứu, tìm hiểu các thông tin liên quan đến các khái niệm được đưa ra trong bài học, từ đó 
đưa ra những nhận xét.

B. Hoạt động thực hành, ứng dụng: Học sinh luyện tập, củng cố những kiến thức, kĩ 
năng đã khám phá được ở hoạt động A. 

C. Hoạt động sáng tạo: Học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã phát hiện được 
để thực hiện các hoạt động nâng cao mang tính phức tạp và vận dụng cao. Học sinh có 
thể làm việc theo cặp, nhóm, sau đó trình bày, bảo vệ kết quả trước giáo viên và các bạn.

Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên, học sinh có thể tự học theo tài liệu này để 
từng bước trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi sử dụng Internet. Việc đánh giá 
kết quả học tập được thực hiện qua đánh giá thường xuyên và đánh giá kết quả thực hiện 
hoạt động sáng tạo. 

Hy vọng rằng nội dung “Internet và mạng xã hội” sẽ giúp các bạn có được những 
hiểu biết cơ bản và cần thiết để tham gia môi trường số một cách lành mạnh, văn minh 
và hiệu quả.
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Mô đun 1. 
MẠNG INTERNET VÀ WWW

MỤC TIÊU

� Biết được một số mốc hình thành và phát triển của mạng Internet;

� Hiểu về vai trò của máy tính và mạng truyền thông trong Internet;

� Biết được nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật đối với mạng Internet.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1.	Tổng	quan	về	mạng	Internet

Mạng máy tính và truyền thông 

Hình dung các làng mạc, thành phố nối với nhau nhờ các con đường. Dù đường bộ, 
đường thủy hay đường không, nếu không có các con đường thì bằng cách nào con người 
có thể tới gặp nhau?

Hình. Đoạn con đường quốc lộ 5

Các bạn đã có máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác, như điện thoại 
thông minh, máy ảnh số, máy quay video… Các thiết bị được liên kết với nhau qua đường 
truyền thông tin.
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Hình. Đường truyền thông tin nối các thiết bị công nghệ thông tin

Đối với máy tính, các thiết bị nối nhau tạo thành mạng máy tính. Các bạn thường 
thấy mạng cục bộ LAN1. Với quy	mô	nối	mạng	rộng	hơn,	thường	là	trong	một	tỉnh,	thành	
phố,	chẳng	hạn	như	thành	phố	Việt	Trì	và	tỉnh	Phú	Thọ,	người	ta	sử	dụng	nhiều	thiết	bị	
truyền thông. Mạng đó gọi là mạng diện rộng WAN2.

Nhiều máy tính nối nhau, nhiều mạng nối nhau, với phạm vi nhiều quốc gia là nhu 
cầu bình thường trong ứng dụng công nghệ thông tin. Mạng xuyên nhiều quốc gia được 
gọi là mạng rộng toàn thế giới GAN3. Nối mạng như vậy tạo nên mạng quốc tế, cũng có 
tên là mạng Internet, với nghĩa mạng liên kết phạm vi toàn thế giới, quốc tế. Mạng này cho 
phép mọi người trên khắp thế giới kết nối với nhau, để trao đổi thông tin đã được số hóa. 

Mạng Internet 

Internet là mạng của các mạng máy tính trên phạm vi toàn thế giới, sử dụng giao 
thức4 có tên là TCP/IP5 để kết nối và truyền dữ liệu giữa các máy tính.

Các máy tính nối được với nhau cần tuân theo cùng một giao thức mạng, giao thức 
truyền thông.

1. LAN: Local Area Network, mạng cục bộ.

2. WAN: Wide Area Network, mạng diện rộng.

3. GAN: Global Area Network, mạng toàn thế giới.

4. Protocol: giao thức.

5. TCP/IP: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, giao thức điều khiển truyền/ giao thức Internet.
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Hình. Nối mạng Internet

Mạng Internet ra đời trên cơ sở mạng ARPANET của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, năm 
1970. ARPANET đã xây dựng các chuẩn cho Internet. Các nhà sản xuất phải cung cấp sản 
phẩm đáp ứng với những chuẩn này và do đó bảo đảm rằng tất cả các máy tính có thể 
trao đổi số liệu với nhau. 

Không đi chi tiết về các mốc phát triển của mạng Internet, nhưng các bạn cần nhớ 
mục đích của mạng Internet trong quá trình phát triển. Mạng Internet là mạng phi lợi 
nhuận, dành cho những hoạt động khoa học và giáo dục. 

Liên quan đến thuật ngữ mạng Internet, người ta còn sử dụng thuật ngữ mạng 
Intranet. Mạng Intranet là mạng LAN đã sẵn sàng nối với Internet. Điều này có nghĩa 
mạng Intranet sử dụng giao thức TCP/IP. Mạng Intranet chứa tài nguyên riêng của một 
tổ chức.

Hình. Nối với mạng Intranet
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2. WWW

Khái niệm về WWW

World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, là mạng toàn cầu. Người ta định nghĩa 
WWW là không gian thông tin toàn cầu, cho phép mọi người truy cập, thông qua các máy 
tính nối với mạng Internet. 

Trang Web chứa thông tin liên kết nhau. Những thông tin ấy được gọi là siêu văn 
bản6; chúng gắn với nhau thông qua siêu liên kết7. 

Như vậy WWW gồm các trang Web. Trang Web ứng với tổ chức. Khi trang Web hiện 
ra, bạn thấy trang chủ8, hay trang đầu của tổ chức đó. Ưu điểm của WWW là cung cấp 
thông tin (1) dễ sử dụng; (2) đầy màu sắc; (3) giàu nội dung. 

Hình. Trang Web digitalskill.vn - cổng học tập kỹ năng số

Xuất phát của WWW

Ý tưởng về trang Web là của Tim Berners-Lee, tại phòng thí nghiệm vật lí châu Âu
CERN, vào năm 1989. Nó được sinh ra để trợ giúp hoạt động nhóm trong phòng thí
nghiệm. Thông tin trên Web được truyền nhờ giao thức HTTP9. Mỗi thông tin trên Web
đều	có	địa	chỉ	duy	nhất.	Người	ta	sẽ	thấy	thông	tin	Web	thông	qua	địa	chỉ	thông	tin,	nhờ
bộ định vị tài nguyên thống nhất URL10.

Hình. URL chỉ địa chỉ trang Web

6. Hypertext: siêu văn bản.

7. Hyperlink: siêu liên kết.

8. Home page: trang chủ.

9. HTTP: Hypertext Transfer Protocol, giao thức truyền siêu văn bản.

10. URL: Uniform Resource Locator, bộ định vị tài nguyên thống nhất.
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Internet và WWW, hoặc đơn giản gọi là Web, cho phép tra cứu thông tin toàn cầu.
Nó bao gồm hàng triệu trang Web. Mỗi trang Web được xây dựng từ nhiều trang. Mỗi
trang được xây dựng trên một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML11.

Ngôn ngữ HTML này có hai đặc trưng cơ bản:

� Tích hợp hình ảnh âm thanh tạo ra môi trường đa phương tiện.

� Tạo ra các siêu liên kết cho phép có thể di chuyển từ trang Web này sang trang
Web khác.

Để đọc trang Web người ta sử dụng các trình duyệt. Các trình duyệt nổi tiếng hiện
nay là IE12.

Hình. Biểu tượng trình duyệt IE

Trang chủ trên WWW

Thông thường trang chủ cho biết tên của tổ chức, hay cá nhân đã đầu tư xây dựng
trang Web. Trên trang chủ có nhiều dòng kí tự với màu sắc hay dáng điệu bắt mắt, nhằm
nhấn mạnh vai trò của dòng kí tự này. Khi các bạn nháy vào đó, đường dẫn sẽ hướng sang
nội dung khác. Đó chính là siêu liên kết (hyperlink).

Hình. Tích hợp nhiều thông tin nhờ siêu liên kết

Ćc	siêu	liên	kết	không	chỉ	là	dòng	văn	bản,	mà	còn	thể	hiện	dưới	dạng	hình	ảnh,	
hình động hay kí hiệu đặc biệt.

11. HTML: Hypertext Maker Language, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

12. IE: Internet Exporer, tên trình duyệt Internet.
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Xuất phát của trang Web

Các bạn có nhiều thông tin cần hiện trên WWW, khi đó cần tổ chức trang Web. 
Nhiều công cụ cho phép bạn tạo một trang Web. Các công cụ cho phép thiết kế trang 
Web theo tương tác đồ họa, tiện cho người không chuyên về công nghệ thông tin.

Hình. Cần có máy chủ Web

Một trong công cụ thiết kế trang Web là phần mềm Front Page. Bạn có thể đặt trang 
Web trên máy tính của mình, hay trên máy tính của người khác, với chi phí bảo trì hàng tháng.

3. Kết nối v́i Web

Hiển thị trang Web

Tổ chức kinh doanh và các tổ chức quan trọng khác muốn thường xuyên xuất hiện 
trên WWW. Như vậy các trang Web cần thường xuyên nối với Internet thông qua máy chủ 
Web.

Máy chủ Web (Web Server) là máy tính làm dịch vụ lưu các trang Web, nối với 
Internet. Do Internet luôn hoạt động, nên máy chủ Web thường xuyên hiển thị.

 Hình. Hiển thị thông tin đa phương tiện qua Internet
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Truy cập vào Internet

Để đến với các dịch vụ Internet, chẳng hạn các thông tin trên WWW, các bạn cần 
truy cập Internet. Người ta có thể nối với Internet theo các cách:

a. Sử dụng mạng điện thoại. Máy tính nối với mạng điện thoại công cộng, thông qua 
thiết bị chuyển tín hiệu số sang tương tự13, MODEM. Hệ thống điện thoại công cộng nối 
với Internet qua MODEM. Như vậy, nhờ mạng điện thoại mà bạn nối với mạng Internet. Với 
máy điện thoại thông minh, việc nối với Internet do nhà dịch vụ viễn thông đảm nhiệm.

Hình. Nối Internet qua mạng điện thoại

b. Sử dụng mạng LAN nối với Internet. Khi máy tính của bạn nối với mạng LAN, mà 
mạng LAN đã nối với Internet, thì bạn có thể truy cập Internet.

Khi	đã	truy	cập	mạng	Internet,	ćc	bạn	sử	dụng	trình	duyệt	Web.	Tại	khung	địa	chỉ	
trang	Web,	người	ta	cần	nhập	địa	chỉ	cần	đến.

Hình. Nối với Internet qua mạng cục bộ LAN

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Một số khái niệm liên quan đến mạng Internet

Các bạn đã được giới thiệu về một số khái niệm liên quan đến mạng Internet. Trên 
cơ sở đó, bạn hãy tìm hiểu sâu hơn về:

� Mạng cục bộ LAN và các thiết bị công nghệ thông tin nối với mạng LAN.

13.  Tín hiệu tương tự liên tục; tín hiệu số rời rạc.
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� Giao thức được xác định ra sao, được định nghĩa thế nào?

� Giao thức TCP/IP gồm những giao thức nào? 

Giao thức TCP/ IP gồm các giao thức, xếp theo bốn tầng. Một giao thức về hệ thống 
mở OSI14, do tổ chức chuẩn quốc tế ISO15 đề xuất, có bảy tầng.

Hình. Bốn tầng của giao thức TCP/IP

2. WWW và Internet

WWW được nhiều người sử dụng và nhắc đến. Đừng nhầm lẫn WWW với Internet. 
Thực ra Internet là mạng máy tính; có nhiều hoạt động, dịch vụ trên Internet. Một trong 
dịch	vụ	của	Internet	là	WWW.	Bản	thân	WWW	chỉ	là	tập	hợp	ćc	trang	Web,	sử	dụng	nền	
của Internet. 

3. Tác động của mạng Internet

Có nhiều lí do khiến nhiều người truy cập các trang Web. Người ta dùng nó để định vị 
thông tin, chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi thư điện tử, đọc tin, tìm kiếm việc làm, xem 
dự báo thời tiết, tán gẫu với bạn bè, thực hiện giao dịch kinh doanh, giãi bày ý kiến riêng…

Ví dụ đơn giản của trang Web là đọc báo hàng ngày, tra cứu bản đồ. Tưởng tượng 
bạn	bị	lạc	trong	thành	phố	mới,	không	có	chỉ	dẫn,	bạn	sẽ	thấy	bản	đồ	tṛc	tuyến	trên	
Web có vai trò rất quan trọng.

14. OSI: Open Systems Interconnection Reference Model, mô hình tham chiếu liên kết hệ thống mở.

15. ISO: International Organization for Standardization, tổ chức thế giới về chuẩn hóa.
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Hình. Bản đồ Google tại phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội

Internet đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Đối với học sinh 
tại	thế	kỉ	XXI,	nó	có	t́c	động	lớn:

� Các bạn nhờ Internet mà có các ý tưởng sáng tạo mới;

� Thông tin trên Internet cho phép các bạn có thêm kiến thức, cũng như biết đến 
nhiều bạn bè khác trên thế giới;

� Các bạn có thể nhận việc làm, trả sản phẩm qua mạng Internet.

Các bạn có thể phát hiện thêm những ích lợi của mạng Internet và WWW đối với 
công việc và đời sống của con người. 

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Bạn trao đổi với các bạn khác về kết quả của mình.

2. Bạn hãy phác thảo sơ đồ nối máy tính của mình, hay của gia đình, với mạng 
Internet. Trong sơ đồ này, bạn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin nào?

3. Hãy xem xét kĩ một trang Web, rồi trao đổi với các bạn khác về thông tin gắn với 
chủ	sở	hữu	của	trang	Web,	tức	tên	t̉	chức,	địa	chỉ	địa	lí,	địa	chỉ	mạng,	ćc	đường	siêu	liên	
kết với nhóm thông tin khác…

4. Bạn có nhận xét gì về mạng di động Wii16 không?

16. Wii: Wireless Fidelity, mạng không dây, sử dụng sóng vô tuyến.

Hình. Truy cập mạng Wii
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5. Nên trao đổi nhóm về việc sử dụng máy điện thoại thông minh nối với mạng 
Internet và truy cập thông tin từ WWW có khác với sử dụng máy tính không? Từ đó các 
bạn rút ra được ưu điểm, nhược điểm về kết nối Internet từ điện thoại thông minh.
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Mô đun 2. 
DỊCH VỤ MẠNG INTERNET

MỤC TIÊU

- Thấy vai trò của các dịch vụ trên mạng Internet.

- Sử dụng máy tìm kiếm thông tin để duyệt WWW.

- Truy cập dữ liệu đa phương tiện trên WWW.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1. Các dịch vụ mạng Internet

Mạng Internet cho phép liên kết nhiều người dùng. Người ta nối với mạng Internet 
để sử dụng các dịch vụ của nó.

Một số dịch vụ chính của Internet là:

a. WWW. Internet cho phép tổ chức thông tin trong các trang Web. Các khái niệm đi 
cùng	WWW	là	(1)	siêu	văn	bản;	(2)	siêu	liên	kết;	(3)	địa	chỉ	của	thông	tin;	ngôn	ngữ	HTML.	
Internet sử dụng giao thức HTTP để truyền thông tin của các trang Web.

b. Truyền tập tin. Các tập tin trên mạng Internet được chuyển đi theo giao thức FTP 
17. Như vậy phải có người đưa tập tin thông tin lên mạng Internet, rồi các bạn tải các tập 
tin đó về máy tính của riêng mình.

c. Thư điện tử. Nội dung về thư điện tử cũng được trình bày trong chủ đề liên quan 
đến hệ thống điều hành và các phần mềm văn phòng. Qua hệ thống thư điện tử, các bạn 
trao đổi nhanh với bạn khác. Cần có máy tính dịch vụ thư, gọi là máy chủ thư, để lưu các 
thư rồi chuyển đến người nhận khi thích hợp. Điều này có nghĩa máy chủ thư luôn sẵn 
sàng	phục	vụ	người	dùng.	Người	dùng	cần	có	địa	chỉ	hộp	thư,	chẳng	hạn	tuan@hotmail.
com là hộp thư của người dùng tên tuan, trên máy chủ thư hotmail.

17. FTP: File Transfer Protocol, giao thức truyền tập tin.
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Hình. Trao đổi thư điện tử

d. Nói chuyện. Hai bên nối mạng Internet có thể trao đổi qua hệ thống nói chuyện, 
gọi là chat. Có hai loại trao đổi qua hệ thống này (1) trao đổi qua các dòng văn bản; (2) 
trao đổi qua lời thoại.

e. Tra cứu thông tin. Người nối Internet có thể tra cứu thông tin qua dịch vụ Gopher 
hay Wais. (1) Gopher là một trong những dịch vụ thông tin có sớm nhất của Internet. Dịch 
vụ này cho phép tra cứu thông tin theo chủ đề dựa trên hệ thống thực đơn, mà không cần 
chỉ	ra	địa	chỉ	của	thông	tin.	(2)	Dịch	vụ	thông	tin	theo	diện	rộng	Wais	cũng	cung	cấp	thông	
tin, cho phép tìm kiếm thông tin trên mạng mà không cần biết chúng thực sự ở đâu.

2. Duyệt trang Web

Bạn hình dung khi có nhiều trang Web, cũng như thành phố có nhiều chợ hàng 
hóa. Nhu cầu thăm chợ để mua bán, trao đổi được thực hiện nhờ hệ thống giao thông. 
Có phương tiện giao thông giúp người ta thăm các chợ. Với trang Web trên Internet cũng 
vậy, cần có phần mềm duyệt các trang Web.

Trình duyệt

Các phần mềm duyệt các trang Web được gọi là trình duyệt18. Trình duyệt là phần 
mềm công nghệ thông tin, với một số chức năng sau:

a.	Cho	phép	nhập	địa	chỉ	tài	nguyên,	hay	URL,	để	đến	trang	chủ,	rồi	di	chuyển	tiếp	
đến thông tin cần tìm.

18. Browser: trình duyệt.
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b. Tạo dạng tư liệu Web, tức các siêu văn bản trên Web, để thuận tiện cho hiển thị 
trên màn hình của người dùng.

c. Cho phép người dùng đi tiếp và quay lại các trang tin đã duyệt.

d. Tạo điều kiện cho người dùng sao chép thông tin hiện trên màn hình, để ghi lại 
trong phần mềm soạn thảo.

e. Cho phép chuyển các tập tin lên Internet hay tải các tập tin từ Internet về máy 
tính của người dùng. Các tập tin này mang thông tin đa phương tiện, tức văn bản, hình 
ảnh, âm thanh hay hình động.

f. Cho phép người dùng gửi và nhận thư điện tử và một số dịch vụ khác của Internet, 
như truyền tập tin, gopher…

Địa chỉ trên Internet

Khi	có	kết	nối	với	Internet,	nh́y	vào	hyperlink,	người	ta	sẽ	thấy	địa	chỉ	thông	tin	mà	
trình	duyệt	hiện	lên.	Đó	là	địa	chỉ	URL.	Chẳng	hạn	địa	chỉ	URL	http://www.mediaire.com/

view/3jepa6oayv8j2jc/tro giup quyet dinh.jpg ứng với tập tin trên máy chủ của mediaire.

Hình. Địa chỉ và nội dung của tệp trên Internet

M̃i	trang	tin	trên	trang	Web	có	địa	chỉ	URL	duy	nhất.	Chi	tiết	với	địa	chỉ	trên,	người	
ta thấy:

� http: cho biết giao thức truyền thông là http; 

� www.mediaire.com	là	một	phần	của	địa	chỉ,	có	tên	là	tên miền. Miền này gán cho 
công ty mediaire;

� view/3jepa6oayv8j2jc/tro giup quyet dinh.jpg	ứng	với	chỉ	mục	của	tập	tin,	tức	tư	liệu	
trên Internet.

Hình. Chi tiết tên tư liệu trên Internet
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3. Định vị thông tin trên Internet

Duyệt trang Web

Người dùng trên Internet được phép đi từ trang Web này đến trang Web khác. 
Người ta có thể:

a. Đi qua các trang, với nội dung khác nhau, để đến trang có thông tin cần tìm. Lúc 
này người dùng duyệt ngẫu nhiên các trang Web.

b. Đi vào một trang, rồi theo các đường liên kết đến các trang khác. Trường hợp này, 
người dùng đi tới, quay lui trong phạm vi vài trang Web.

Hình. Duyệt ngẫu nhiên các trang Web

Hình. Ví dụ duyệt một trang Web theo các siêu liên kết (tới các chuyên mục con)

Công cụ tìm kiếm

Có những công cụ tìm kiếm trực tuyến giúp người dùng tìm thông tin nhanh, theo
nội dung. Các công cụ này sẽ tra cứu trong cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng người
dùng. Người dùng đưa từ khóa để các công cụ này tra cứu trong cơ sở dữ liệu. Khi đó,
kết quả trả về người dùng là danh sách các trang Web, bài viết, hình ảnh… liên quan đến
nhóm các từ khóa. Một trong các công cụ tìm kiếm trực tuyến hiện này là Bing.
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Hình. Thí dụ tìm trên Bing, từ khóa “khai giảng năm học mới”

Hình. Hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng hình ảnh

4. Đa phương tiện trên Web

Dữ liệu đa phương tiện truyền trên Internet yêu cầu thông lượng đường truyền đủ 
đáp ứng đối với khối lượng lớn các dữ liệu, như hình ảnh và video.

Người dùng có thể:

� Xem truyền hình qua trang Web.

� Nghe các tệp âm thanh.

� Xem các kênh video.

� Gọi điện thoại qua kênh Internet.

Các bạn có thể đưa các tập tin dữ liệu đa phương tiện lên trang Web, hay có thể tải 
dữ liệu đa phương tiện về máy tính của mình. 
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B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1. Sử dụng thư điện tử

Các bạn tạo hộp thư điện tử của riêng mình. Cần thực hiện các bước:

� Chọn nhà dịch vụ thư điện tử, chẳng hạn chọn dịch vụ hotmail;

� Khai báo tên đăng nhập và thông tin cần thiết;

� Sau khi có hộp thư, các bạn gửi thư đến hộp thư của bạn khác.

Hình. Người dùng khai báo thông tin đăng nhập

2.	Truy	cập	thông	tin	đa	phương	tiện

Truy cập dữ liệu hình động, video

Các bạn dùng máy tìm kiếm để tìm trang Web với từ khóa khoa học máy tính. Sau 
đó, bạn truy cập trang tin kết quả, để xem phim.
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Hình. Tìm dữ liệu hình động, video

Truy cập dữ liệu âm thanh

Các bạn dùng máy tìm kiếm, tìm các trang ca nhạc, với từ khóa Đi học tại trang kết 
quả, các bạn có thể tải các tập tin ca nhạc, nghe trực tiếp hay bình luận về nhạc phẩm 
ưa thích.
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Hình. Nghe âm nhạc trên trang Web

C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

Bạn trao đổi với các bạn khác về kiến thức của bản thân về mạng Internet và WWW. 
Còn nhiều vấn đề liên quan đến công nghệ mà bạn có thể chưa rõ, nên trao đổi với các 
bạn khác, hoặc tra cứu thông tin về những vấn đề đó trên các trang Web. 

Một vài hoạt động khác mà bạn nên thực hiện:

a. Thử sử dụng giao thức truyền tập tin FTP để tải tập tin lựa chọn. So sánh việc tải 
tập tin dữ liệu với giao thức này với việc sao chép tập tin trong giao thức HTTP.

b. Nếu đã có hộp thư, em có thể mở thêm hộp thư tại nhà cung cấp dịch vụ thư điện 
tử khác. Tuy nhiên mỗi người không nên có nhiều hộp thư.

c. Thử sử dụng dịch vụ Gopher, hay Wais, của Internet, thông qua khách hàng 
Gopher, hay Wais. Khách hàng sẽ truy cập đến máy chủ Gopher, hay Wais.
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Mô đun 3. 
MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC ỨNG DỤNG INTERNET, 

AN TOÀN SỬ DỤNG INTERNET

MỤC TIÊU

� Nhớ lại vai trò của mạng máy tính và mạng Internet;

� Nắm được khái niệm về mạng xã hội và thử nghiệm với mạng xã hội thông dụng;

�	Biết	ćch	truy	cập	những	địa	chỉ	trên	mạng	để	thu	thập	kiến	thức,	trao	đ̉i	thông	tin;	

� Tìm hiểu về an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet.

A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

1. Nhắc lại kiến thức về mạng máy tính và mạng Internet

Khái niệm về mạng máy tính

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính liên kết với nhau nhờ đường truyền. Ngoài 
máy tính, mạng còn cần đến:

� Thiết bị truyền thông tin.

� Đường truyền.

Về đường truyền, người ta thấy có nhiều công nghệ truyền dữ liệu khác nhau (1) 
dây cáp đồng; (2) dây cáp quang; (3) hệ thống không dây, hay vô tuyến...

Hình. Liên kết với nhau qua máy tính nối mạng

Nối với mạng Internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm 
các mạng máy tính được liên kết với nhau. 
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Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu dựa trên một giao 
thức liên mạng đã được chuẩn hóa, tức TCP/ IP. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng 
máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, 
của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu.

Có khái niệm về mạng Intranet; đó là mạng cục bộ của một đơn vị, sẵn sàng nối với 
Internet.

Nên thử tìm hiểu để thấy được:

- Máy tính nối nhau qua cùng giao thức. Do vậy, máy nối với Internet cần dùng giao 
thức TCP/ IP.

- Điện thoại thông minh ngày nay được cấu tạo như máy tính, có nhiều chức năng 
như máy tính. 

- Thử nối với mạng Internet từ (1) máy tính; (2) từ điện thoại thông minh.

Hình. Vai trò của Internet trong liên kết các địa điểm

Các lưu ý về an toàn sử dụng Internet và máy tính

- Khi sử dụng Internet để mua hàng trực tuyến, hãy chắc chắn rằng đường dẫn các 
trang mua sắm bắt đầu bằng https, nếu không các hacker (trộm máy tính) có thể sẽ lấy 
cắp thông tin thẻ ngân hàng của bạn.

- Luôn cẩn trọng khi tải về các tập tin hoặc đi tới các đường dẫn trong email hoặc 
mạng xã hội.

- Giữ cho các phần mềm trên máy tính và trình duyệt trong trạng thái tự động cập 
nhật. Cài đặt phần mềm diệt vi rút và luôn mở các phần mềm này để bảo vệ máy tính của 
bạn trước những nguy cơ gây hại từ Internet.

- Đặt mật khẩu cho máy tính và điện thoại để tránh bị mất thông tin cá nhân.
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- Không tải về các bài hát hay video không có bản quyền, các tập tin này có thể  
chứa vi rút gây hại cho máy tính của bạn.

- Không sao chép các thông tin trên Internet để hoàn thành các bài tập cá nhân.

2. Mạng xã hội

Khái niệm về mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi giảm căng thẳng sau những giờ làm việc. Có thể lên đó đọc tin 
tức và cập nhập những thông tin từ bạn bè cũng như sử dụng được nhiều tiện ích như 
(1) xem tin tức; (2) nghe nhạc…

Để rõ hơn, có thể coi mạng xã hội là mạng các dịch vụ. Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ 

nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau. 

Kết nối này không phân biệt không gian và thời gian.

Một khái niệm nữa là cư dân mạng xã hội. Họ là những người tham gia vào dịch vụ 
mạng xã hội.

Dịch vụ mạng xã hội

Dịch vụ mạng xã hội có những tính năng như (1) chuyện trò, hay “chat”; (2) thư điện 
tử (e-mail); (3) trao đổi các nội dung đa phương tiện, như phim ảnh, tiếng nói…

Mạng đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với nhau và trở thành một phần 
tất yếu của mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên khắp thế giới.

Hình. Trao đổi qua mạng xã hội

Các dịch vụ này có nhiều cách để các thành viên tìm kiếm bạn bè, theo (1) nhóm 
bạn; (2) thông tin cá nhân; (3) sở thích mà người dùng đã khai báo…

Hiện nay thế giới có hàng trăm dịch vụ mạng xã hội khác nhau. 

Đặc trưng của mạng xã hội

Mạng xã hội có hai đặc trưng cơ bản:
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1. Nhiều đối tượng trực tiếp tham gia. Họ có thể là doanh nghiệp, tổ chức hoặc               
cá nhân.

2. Mạng xã hội là trang Web mở, mà nội dung của trang Web này được xây dựng 
hoàn toàn bởi các thành viên tham gia.

Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm 
việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể 
kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo 
cho bạn bè biết về chúng. 

Facebook là mạng xã hội toàn cầu phổ biến nhất hiện nay. Tại thời điểm 6/ 2015, 
có	1.5	tỉ	người	truy	cập	Facebook	ít	nhất	một	lần	trong	th́ng;	hàng	ngày	có	khoảng	968	
triệu người truy cập trang này.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

1.	Truy	cập	mạng	xã	hội

Lấy mạng Facebook làm thí dụ, hãy đăng nhập vào mạng này.

Hình. Minh họa về trang đăng nhập Facebook

Sau đó có thể thử nghiệm với:

a) Liên kết với người dùng khác;

b) Đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội;

c) Chia sẻ một vài tin tức, đoạn video, ý kiến… với nhóm người dùng hay với cá 
nhân khác;

d) Quan sát người dùng khác trên mạng xã hội, để trao đổi trực tuyến với họ.
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Các lưu ý về an toàn sử dụng mạng xã hội

- Sử dụng mạng xã hội phù hợp với lứa tuổi của bạn.

- Trong khi trao đổi với mọi người trên mạng xã hội, nếu bạn cảm thấy không thoải 
mái và không chắc chắn với các thông tin khi trò chuyện, hãy ngừng liên lạc cho dù trong 
trường hợp đã gặp những người đó ngoài đời.

- Sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao (khó suy đoán hoặc sao chép).

- Giữ bí mật mật khẩu của bạn, kể cả với người thân và bạn bè thân thiết.

- Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn hình ảnh và video đưa lên mạng xã hội, một bức 
hình không phù hợp sẽ nhanh chóng được lan truyền và gây ảnh hưởng xấu đến bạn.

- Hãy thiết lập quyền riêng tư cho trang mạng xã hội của bạn: ai được quyền truy 
cập vào ảnh, ai được quyền tìm thấy bạn hoặc nhận xét vào các đăng tải,...

- Cẩn trọng trong việc kết bạn trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn trực tuyến 
khác.

- Không chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn bè hay gia đình trên môi trường trực 
tuyến nếu không có sự cho phép của họ.

- Khi quyết định gặp một người bạn trực tuyến ở ngoài đời, hãy cẩn thận, có thể đi 
cùng bố mẹ, người lớn đáng tin cậy, hoặc bạn bè và gặp ở nơi công cộng có đông người.

2.	Truy	cập	trang	Web

Bạn truy cập trang YouTube để chia sẻ video.

YouTube là một trang web cho phép (1) chia sẻ video mà người dùng có thể tải lên; 
(2) xem và chia sẻ các video clip.

Hình. Trên trang YouTube
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Người dùng không đăng ký vẫn có thể xem được hầu hết video ở trang, còn người 
dùng đăng ký được phép tải lên số lượng video vô hạn. Tuy nhiên không được phép tải 
những video với nội dung không phù hợp.

3.	Truy	cập	trang	học	liệu	điện	tử

•	 Bạn	truy	cập	địa	chỉ	sau,	ứng	với	vài	nội	dung	về	học	liệu	điện	tử,	chương	trình	
giảng dạy trực tuyến về Internet.

•	 https://www.microsoft.com/about/philanthropies/youthspark/youthsparkhub/
programs/onlinesafety/

•	 https://www.microsoft.com/vi-vn/digitalliteracy/curriculum4.aspx

Hình. Trang học tập của Microsoft

Tài nguyên dành cho Giảng viên của chương trình Kiến thức Cơ bản về Số. Chương trình 
giảng dạy có thể đáp ứng cách học theo lớp hoặc cho cá nhân tự học. Trang này cung cấp 
cho giảng viên các tài nguyên bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho triển khai lớp học, bao gồm 
thông tin thiết lập lớp học, các kinh nghiệm truyền đạt đối với mỗi giáo trình, những ý 
tưởng thực hành bổ sung, sách bài tập và trả lời cho các hỏi đáp thường gặp.

Kiến thức tin học cơ bản. Tin học là thành phần quan trọng trong cuộc sống hàng 
ngày ở thế kỷ hai XXI. Từ âm nhạc và hình ảnh đến ngân hàng và giao tiếp, máy tính đã 
thay đổi cách thức mà chúng ta sống và làm việc. Giáo trình này giới thiệu cho các bạn 
những phần cơ bản của tin học, giải thích các thành phần của máy tính, khám phá kiến 
thức cơ bản về hệ điều hành và hướng dẫn bạn cách sử dụng chuột và bàn phím.
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Hình. Trang YouthSpark

4.	Truy	cập	trang	phổ	biến	kiến	thức	của	truyền	hình

Tại	 địa	 chỉ	 http://www.davinci-learning.com/vi,	 có	 thể	 truy	 cập	 trang	 Web	 của	
truyền hình.

Da Vinci Learning là kênh truyền hình tri thức, phát tại nhiều nước. Tại Việt Nam, 
người ta có thể xem qua truyền hình cáp, hay truyền hình vệ tinh. 

 Hình. Trang học tập Da Vinci Learning

Kênh truyền hình này truyền bá các chương trình giáo dục, nhắm đến thanh thiếu 
niên, khi họ rảnh rỗi. Vào buổi tối, Da Vinci Learning có chương trình nhiều kì, về tư liệu, 
giáo dục. Chủ đề của các chương trình trải dài từ lịch sử, khoa học xã hội, đến sinh học, 
vật lí…
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C. HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

a. Bạn trao đổi với các bạn khác về kết quả của mình.

b. Sau khi nhận được góp ý của các bạn và của thầy cô giáo, bạn truy cập chính xác 
những nội dung mà bài học yêu cầu.

c. Qua đường liên kết trên mạng Internet, bạn hãy phát hiện các mạng xã hội tương 
tự và thử nghiệm sử dụng các mạng xã hội khác.
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PHỤ LỤC: GIỚI THIỆU OFFICE 365

Tại sao cần sử dụng Oice 365?

Sự khác biệt của Oice 365 và Oice? 

Oice 365 có những công cụ nào?
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1. TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG OFFICE 365?

- Bạn soạn thảo xong một văn bản và lưu vào một USB rồi mang tới trường hay cơ 
quan. Đến nơi mở ra trống rỗng?

- Bạn gửi cho ai đó bài tập hay một bản báo cáo nhưng ngay lập tức bạn nhớ ra có 
vài	chi	tiết	sai	nhưng	bạn	không	thể	điều	chỉnh	để	gửi	lại?

- Bạn muốn làm việc nhóm cùng một số bạn bè hay đồng nghiệp nhưng việc di 
chuyển giữa các thành phố hoặc quốc gia quá tốn kém và mất thời gian?

- Bạn muốn lên lịch công tác, tự nhắc việc cho bạn bè hay đồng nghiệp và mọi 
người có thể cùng nhau lên kế hoạch công việc?

- Bạn muốn máy tính tự động cập nhật các tính năng mới nhất của Oice mà bạn 
không mất thời gian tự cài đặt?

- Bạn muốn quản lý bài tập nhóm hay dự án chung sao cho mọi thành viên có thể 
cập nhật tiến độ và cùng theo dõi công việc của nhau?

- Bạn muốn không bao giờ đánh mất dữ liệu và có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào 
để truy cập dữ liệu của mình?

- Bạn	muốn	chia	sẻ	văn	bản	nhưng	không	muốn	người	kh́c	lấy	văn	bản	đó	chỉnh	
sửa lại?

Còn rất nhiều nhu cầu khác trong công việc ngoài những điều vừa kể và đó là lý do 
cho sự ra đời của Oice 365 - một nơi chứa các công cụ phục vụ mọi nhu cầu học tập và 
làm việc cho 365 ngày trong năm của bạn!
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2. SỰ KHÁC BIỆT CỦA OFFICE 365 VÀ OFFICE?

Công nghệ đám mây đã tạo nên sự khác biệt và tính ưu việt cho Oice 365:

- Giờ đây mọi thứ bạn tạo ra trên máy tính ngay lập tức được lưu trữ trên đám mây 
và được bảo mật để bạn có thể truy cập dữ liệu của mình ở bất cứ nơi nào trên 
hành tinh này với bất kỳ thiết bị số nào nếu bạn có mạng Internet.

- Bạn cũng có thể cùng lúc tạo ra một bản sao trên máy tính để bạn sử dụng đề 
phòng trường hợp máy tính không truy cập được vào mạng Internet.

- Việc lưu trữ mọi dữ liệu thông tin cho phép bạn làm chủ nó một cách tối ưu nhất. 
Bạn có tới 5 hình thức chia sẻ văn bản để đảm bảo tính bảo mật lẫn việc cộng tác 
nhóm hiệu quả. Bạn cũng không còn lệ thuộc vào thiết bị cá nhân như máy tính 
hay	điện	thoại	bởi	vì	chỉ	cần	đăng	nhập	tài	khoản	Oice	365	của	bạn	là	bạn	đã	
có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu của bạn từ bất cứ đâu.

- Thuận lợi sử dụng cho học tập và làm việc ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh nào 
trong cả 365 ngày của năm.

- Bảo đảm 99,9% thời gian hoạt động cho mọi doanh nghiệp có đẳng cấp thế giới 
về tính năng lưu dữ liệu và bảo mật việc hợp tác.

- Cho phép sử dụng thư điện tử nội bộ, chia sẻ các hộp thư, lịch và danh sách               
liên lạc.

- Tạo ra các tin nhắn tức thì cho tất cả thành viên trong các nhóm, thiết kế cuộc 
gọi video và lên kế hoạch cho các cuộc họp vài trăm người trên khắp thế giới.

- Giảng dạy trực tuyến, chia sẻ màn hình và âm thanh từ màn hình.
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- Chỉnh	sửa	văn	bản	trong	bản	sao	lưu	dữ	liệu	ṭ	động.

- Ngăn thư rác và bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại

3. OFFICE 365 CÓ NHỮNG CÔNG CỤ NÀO?

- Có hàng trăm công cụ phù hợp mọi nhu cầu sử dụng cho mọi đối tượng.


