
Xem file ảnh 
Các file ảnh trên máy tính muốn xem thì phải có chương trình xem ảnh. Bản thân Windows 
cũng có chýõng trình để xem anh là Internet Explorer, những chương rình này chỉ xem được 

những dạng file ảnh căn bản là bmp, jpg, gif. Nếu muốn xem những dạng khác thì máy 
không có cài thêm một phần mềm xem ảnh nào khác thì bạn có thể làm theo cách sau: 
Nếu đang sử dụng Windows XP, bấm chuột phải lên file hình cần xem, chọn Open with > 

Windows Pictures and Fax Viewer, nếu không thấy, chọn Choose Program, bấm chọn 

Windows Picture and Fax Viewer ở cửa sổ hiện ra, bấm OK. Ở các bản Windows cũ, chương 

trình này được thay thế bởi chương trình Imaging (bấm Start > Program > Accessories > 

Imaging)Tuy nhiên, các chương trình này cũng chỉ mở được một số file thông dụng mà 

không thể mở được nhiều dạng file khác nhý file PSD của photoshop. Khi đó, không còn 

cách nào khác là bạn phải cài đặt một chýõng trình xem ảnh chuyên nghiệp nhý 

ACDSee.ACDSee xem được tất cả các file ảnh có định dạng phổ biến nhất hiện nay. Sau khi 

cài đặt, ACDSee sẽ được thiết lập làm chương trình xem ảnh chính của hệ thống. Do vậy, 

ban chỉ việc bấm đúp chuột lên file ảnh là ACDSee tự động mở file ảnh này.Nếu đang sử 

dụng chương trình ACDSee từ phiên bản 5.0, khung bên trái của cửa sổ còn có nhiều tùy 

chọn xem ảnh nhanh: xem ảnh theo ngày chụp, bấm thẻ Calendar, bấm thẻ Month, bấm 

chuột vào ngày có chữ số đậm trên tờ lịch để xem tất cả các ảnh tạo vào ngày này có trong 

thý mục đang xem. Muốn chuyển sang thư mục khác bấm thẻ Folders, chọn ổ đĩa, thư mục 

cần xem.Ngoài việc xem ảnh, ACDSeeconf cho phép chuyển định dạng ảnh: chọn các ảnh 

cần chuyển, bấm chuột phải chọn Convert, bấm chọn dạng ảnh muốn chuyển, bấm OK. 

Bấm menu Tools > Resize (Ctrl + R) để thay đổi kích thước ảnh. Bấm menu Tools > 

Exposure (Ctrl + L) để tăng độ sáng của ảnh. Muốn xoay ảnh, bấm menu Tools > 

Rotate/Flip (Ctrl + J). Ở cửa sổ hiện ra, bấm chọn hướng xoay hoặc gõ chữ số tương ứng có 

trên nút hướng xoay, thao tác này thường dùng khi xem ảnh chụp bằng máy kỹ thuật số 
 


