
Thêm bớt các tiện ích của Windows và Office 
Đa số người dùng khi cài đặt hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office 

đều lựa chọn chế độ cài mặc định. Ở lựa chọn này sẽ có một số tiện ích không dùng đến bao 

giờ, và một số tiện ích cần dùng thì không được cài đặt. Chúng ta có thể tối ưu hệ thống bằng 
cách gỡ bở các tiện ích không dùng và thêm vào các tiện ích cần dùng. 
Gỡ bỏ hay thêm vào bằng cách nào 
Đối với Win 2000/XP: Bấm nút Start > Settings > Control Panel > Add or Remove 

Programs. Ở cửa sổ hiện ra, bấm nút Add/Remove Windows Components, đánh dấu chọn 

hoặc bỏ dấu chọn các tiện ích. Nếu là một nhóm các tiện ích thì bấm đúp chuột lên nhóm 

này, hoặc bấm chọn nhóm rồi bấm nút Details để bỏ từng tiện ích của nhóm. Cuối cùng bấm 

OK hoặc Next, bỏ đĩa CD-ROM đã cài đặt Windows vào ổ đĩa nếu có thông báo. Nhóm tiện 

ích cần quan tâm là Accessories and Utilities. 
Đối với Win 9x/Me: Bấm nút Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Programs > 

Windows Setup, chọn hoặc bỏ chọn các tiện ích > OK. 
Bạn có thể chạy các tiện ích này ở Start > Programs > Accessories để biết tính năng của 

từng tiện ích trước khi thực hiện. 
Đối với Microsoft Office: Bấm nút Start > Settings > Control Panel > Add or Remove 

Programs, tìm và bấm nút Change ở chương trình Microsoft Office, chọn Add or Remove 

Features > Next, bấm chuột lên từng nhóm mục: chọn Not Available để gỡ bỏ nhóm mục 

này, hoặc chọn Run from My Computer để thêm vào. 
Tối ưu những phần nào? 
Đối với Windows: Trong nhóm Accessories and Utilities, có thể gỡ bỏ nếu không dùng đến: 

Toàn bộ nhóm Game hoặc các game không dùng Desktop Wallpaper, Document Template, 

Character Map, Communications, Online Services và Outlook Express. 
Đối với Office: Thêm vào Equation Editor (trong Office Tools), Page Border Art (trong 

Microsoft Word for Windows, dùng tạo đường viền trang). 
Gỡ bỏ: System informations (trong Office Tools), Office Assistant (trong Office Shared 

Features), Microsoft PowerPoint for Windows, Microsoft Outlook Express for Windows... nếu 

không dùng đến các chương trình này 
 


