
SẮP XẾP GIAO DIỆN WINDOWS: 

Bên dưới đây có những những thủ thuật có liên quan đến Registry mà Tôi đã có 

dịp tìm ra hay sưu tầm được. Trước khi thực thi những chỉ dẫn , bạn nên sao lưu 

cẩn thận Registry - bộ não Windows vào 1 thư mục để đề phòng bất trắc còn có thể 

phục hồi lại được. 

 

-Khởi chạy Registry , bạn vào Start , lệnh RUN , đánh vào regedit.exe 

 

-Sao lưu tòan bộ, bạn chọn File\Export từ menu file của trình Registry Editor mới 

hiện ra. Trong Menu bạn thấu sau khi click Export , phía dưới , mục Export Range 

, bạn nhớ đánh dấu All rồi cẩn thận lựa tên , đường dẫn và sao lưu bản dự phòng 

này vào 1 thư mục nào đó. Trái lại với 

 

việc sao lưu tòan bộ nếu bạn chỉ muốn 1 khóa con thì đừng chọn All mà chọn 

Select Branch. Mọi thứ chuẩn bị đã hòan tất. Hãy để cho nhưng khám phá được bắt 

đầu. 

 

1/Lọai bỏ các thư mục lưu trữ không cần thiết : 

 

-Bạn chắc chắn biết rằng Windows có bao gồm các thư mục như My eBooks , My 

Videos và My Music. Đôi khi bạn không cần thiết dùng đến chúng và bạn muốn 

xóa nó đi - cho đỡ chướng mắt đó mà. Nhưng chỉ ít phút sau khi bị deleted , trở lại 

, bạn vẫn còn thấy chúng còn nằm đầy ở đó 

: 

 

Vào Start , lệnh Run lần nữa , bạn đánh hay copy dòng sao vào : Regsvr32 /u 

mydocs.dll 

Một thông báo sẽ xuất hiện sau khi bạn click Ok. Từ lúc này trở đi bạn có thể xóa 

các thư mục 

My eBooks , My Videos và My Music. Chúng sẽ không quay lại nữa đâu. 

 

2/Dấu Recycle bin từ Desktop : 

 

http://lackhoai.blogspot.com/2009/07/sap-xep-giao-dien-windows.html


-Bạn chạy Registry Editor , tìm khóa 

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\Curre 

ntVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel. Click phải trong khu vực 

hiển thị thông tin của khóa , bạn con New\DWORD Value. Đặt tên khóa mới là 

{645FF040-5081-101B-9F08- 

00AA002F954E}. Thiết lập giá trị cho là 1. 

 

-Nếu bạn muốn phục hồi đặt giá trị lại là 0 

 

3/Đổi màu cho màn hình Logon : 

 

-Khóa HKEY_Users\.Default\Control Panel\Colors , giá trị BackGround. Đổi giá 

trị hiện tại thành 3 thông số màu sắc RGB mà bạn muốn. Mửi thông số Red , Blue 

và Green cách nhau bởi khỏang trắng. Ví dụ : 

 

*Màu đen : 0 0 0 

 

*Màu đỏ : 255 0 0 

 

*Màu Silver - Bạc : 241 241 241 

 

4/Dấu các biểu tượng trong System Tray : 

 

-Bạn muốn làm cho Windows trông giống như không có chương trình nền nào 

đang chạy hay chỉ đơn giản là muốn giao diện dễ nhìn hơn ? 

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre 

ntVersion\Policies\Explorer và đặt 1 khóa DWORD mới với tên "NoTrayItems 

Display". Gán giá trị 1 để che các Icons trên system Tray và trong lần khởi động kế 

đến bạn sẽ không còn thấy chúng nữa. 

 

5/Vô hiệu hóa tính năng xem trước ảnh 

 



-Xóa khóa HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\She 

llEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview. Nhưng bạn nhớ sao lưu trước. 

 

6/Học các phím tắt của Windows : 

 

Alt + Tab : Chuyển đổi giữa các cửa sổ 

Alt + d : di chuyển dấu nhắc trong cửa sổ IE đến khu vực Address bar 

Shift trong suốt quá trình để CD vào ổ nhằm tạm thời vô hiệu hóa tính năng tự 

động AutoPlay 

Phím Windows + Pause/Break dẫn bạn đến system Properties 

Phím Windows + f mở cửa sổ tìm kiếm 

Phím Windows + e mở cửa sổ Explorer 

Phím Windows + d : thu nhỏ tất cả cửa sổ tác vụ 

Như tôi đã dùng thì nên cài TUNE UP 2008 với những ai dốt như .........tôi. Chế độ 

mặc định của TuneUp khá hay. Tôi chả cần chỉnh sửa gì cả.Cứ thế open và next 

đến khi nào finish thì thôi. Những thủ thuật trên khá hay nhưng hầu như tác dụng 

chỉ có mỗi CPU biết. Chứ với user thì coi như toi. Máy chạy chậm thừơng do 

nhiều lí do. Nhưng tựu trung lại vẫn có vài loại lí do cơ bản : 

+ Máy quá date ( quả này thì hết thuốc chữa :D ) 

+ Cài quá nhiều soft không cần thiết ( quả này cũng không quá khó để xử lý ) 

+ Virus ( quả này thì dễ xử lý nhưng cũng đôi khi phải bótay.com ) 

+ Quá nhiều những tập tin rác do các ứng dụng ( Tune Up ) 

+ Ổ cứng không được dọn dẹp thường xuyên (Tune Up) 

+ Không có được những tối ưu cơ bản nhất để tăng tốc hệ thống ( Tune Up ) 

...v...v 

 


