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CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TẬP TIN BẰNG FILE EXPLORER 

5.1 Giới thiệu 
File Explorer là một chương trình cho phép người sử dụng quản lý và truy xuất các tài nguyên trong máy 
tính như tập tin, thư mục, ổ đĩa, … và những tài nguyên khác trong hệ thống mạng (nếu máy tính của bạn có 
nối mạng). Với File Explorer, các thao tác như sao chép, xóa, đổi tên thư mục và tập tin,... được thực hiện 
một cách thuận tiện và dễ dàng. 

5.2 Khởi động File Explorer 
Khởi động chương trình File Explorer được thực hiện một trong những cách sau: 

- Nhấn tổ hợp phím Windows + E 

- Right_Click lên góc trái của thanh Taskbar, sau đó chọn File Explorer 

- Double_Click vào biểu tượng Computer trên màn hình nền Desktop. 

5.3 Cửa sổ làm việc của File Explorer 
 

 

Hình 5.1: Cửa sổ chương trình File Explorer 

Cửa sổ File Explorer được chia làm 4 vùng (hình 5.1): 
1. Thanh menu (Ribon menu): chứa các lệnh cho phép thao tác với các tập tin và thư mục. Mặc định thanh 

menu sẽ bị ẩn, để hiển thị ta nhấn và nút ^ ở góc trên bên phải của cửa sổ và chọn Show Tabs and 
Commands (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1). Thanh menu được chia làm 3 tab là Home, Share và 
View. Mỗi tab sẽ chứa các lệnh được nhóm theo chức năng.  

2. Cửa sổ chứa danh sách các ổ đĩa và các tài nguyên chia sẻ. Để thao tác với ổ đĩa nào chỉ cần click chuột 
vào tên ổ đĩa được hiển thị. 

3. Vùng hiển thị nội dung (gồm các tập tin và thư mục con) của thư mục được chọn bên cửa sổ 2. 
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4. Khi chọn một tập tin bên cửa sổ 3, nội dung trong tập tin đó sẽ được hiển thị ở dạng xem trước (preview) 
bên cửa sổ 4. Mặc định cửa sổ này ẩn, nếu muốn hiển thị thì chọn menu View và chọn Preview Pane 
(hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + P). 

Ngoài ra cửa sổ File Explorer còn có thanh địa chỉ (address bar) để hiển thị đường dẫn của thư mục đang 
được chọn và các chức năng cho phép di chuyển đến các thư mục. (hình 5.2) 

 
Hình 5.2: Thanh địa chỉ 

Để đi đến một thư mục ngoài việc chọn thư mục ở cửa sổ 2 hoặc 3 ta có thể nhập trực tiếp đường dẫn vào 
thanh địa chỉ và sau đó nhấn Enter. 
Các nút công cụ trên thanh Address bar:   
 

 
- Back: Chuyển về thư mục trước đó. 

 
- Up: Chuyển lên thư mục cha. 

 - Forward: Chuyển tới thư mục vừa quay về (Back). 

 - Recent location: Cho phép chọn lại một thư mục đã duyệt 

 
Để thay đổi kiểu hiển thị ta có thể chọn kiểu hiển thị mong muốn trong tab View/Layout. Khi click chọn một 
kiểu thì nội dung ở cửa sổ 3 sẽ được thay đổi. 
Nội dung trong cửa sổ có thể được sắp xếp thể hiện theo thứ tự. Đối với kiểu thể hiện Details, ta có thể thực 
hiện bằng cách luân phiên nhấn chuột lên cột tương ứng (Name, Size, Type, Date Modified, …) hoặc chọn 
nút Sort by trong tab View sau đó chọn cột cần sắp xếp.  
Để hiển thị các tập tin hoặc thư mục ẩn, ta bỏ chọn mục Hidden items trong tab View. Để hiển thị phần mở 
rộng của tập tin, ta bỏ chọn tại mục File name extensions. Để chọn nhanh các tập tin hoặc thư mục, ta bật 
các ô checkbox ở đầu mỗi tập tin và thư mục bằng cách chọn Item check boxes trong tab View. 

5.4 Thao tác với các thư mục và tập tin 

5.4.1 Thao tác với các thư mục và tập tin 

Có ba cách thực hiện : 
 Cách 1: Double_Click lên biểu tượng của tập tin/ thư mục. 
 Cách 2: Right_Click lên biểu tượng của tập tin/ thư mục và chọn mục Open.  
 Cách 3: Click chọn tập tin/ thư mục và nhấn phím Enter. 
Nếu tập tin thuộc loại tập tin văn bản thì chương trình ứng dụng kết hợp sẽ được khởi động và tài liệu sẽ 
được nạp vào. Trong trường hợp chương trình ứng dụng không được cài đặt trong máy tính thì Windows sẽ 
mở hộp thoại Open With và để bạn chọn chương trình kết hợp. 

5.4.2 Chọn tập tin/ thư mục 

- Chọn một tập tin/ thư mục: Click chuột vào biểu tượng tập tin/ thư mục. 

- Chọn một nhóm tập tin/ thư mục: có thể thực hiện theo 2 cách: 

 Các đối tượng cần chọn nằm liền kề với nhau: Click chuột chọn đối tượng đầu danh sách, sau đó ấn 
giữ phím Shift và click chọn đối tượng cuối danh sách. 

 Các đối tượng cần chọn nằm rời rạc nhau: nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt click chọn các đối tượng. 

5.4.3 Tạo thư mục 

- Chọn nơi chứa thư mục (thư mục/ ổ đĩa) ở cửa sổ bên trái. 

- Chọn tab Home/New Folder hoặc Right_Click vào chỗ trống ở cửa sổ bên phải và chọn New/ Folder. 

- Nhập tên thư mục mới, sau đó gõ Enter để kết thúc. 
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5.4.4 Sao chép thư mục và tập tin 

Chọn các thư mục và tập tin cần sao chép và thực hiện một trong hai cách sau: 
 Cách 1: Nhấn giữ phím Ctrl và Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần chép. 
 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C (hoặc chọn tab Home/ Copy hoặc Right_Click và chọn Copy) để 

chép vào Clipboard, sau đó chọn thư mục/ổ đĩa cần chép đến và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Home/ 
Paste hoặc Right_Click và chọn Paste). 

5.4.5 Di chuyển thư mục và tập tin 

Chọn các thư mục và tập tin cần di chuyển và thực hiện một trong hai cách sau: 
 Cách 1: Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần di chuyển. 
 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X (hoặc chọn tab Home / Cut hoặc Right_Click và chọn Cut) để chép 

vào Clipboard, sau đó chọn thư mục/ổ đĩa cần di chuyển đến và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Home 
/ Paste hoặc Right_Click và chọn Paste). 

5.4.6 Xóa thư mục và tập tin 

- Chọn các thư mục và tập tin cần xóa. 

- Chọn Home/Delete hoặc Nhấn phím Delete  hoặc Right_Click và chọn mục Delete.  

- Xác nhận có thực sự muốn xóa hay không (Yes/ No) 

5.4.7 Phục hồi thư mục và tập tin 

Các đối tượng bị xóa được đưa vào Recycle Bin. Nếu muốn phục hồi các đối tượng đã xóa, bạn thực hiện 
các thao tác sau đây: 
- Double_Click lên biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền Desktop. 

- Chọn đối tượng cần phục hồi. 

- Thực hiện lệnh Restore selected items trên thanh menu hoặc Right_Click và chọn mục Restore. 

Ghi chú:  
- Nếu muốn xóa hẳn các đối tượng, ta thực hiện thao tác xóa một lần nữa đối với các đối tượng ở trong 

Recycle Bin.  

- Nếu muốn xóa hẳn tất cả các đối tượng trong Recycle Bin, Right_Click lên biểu tượng Recycle Bin và 
chọn mục Empty Recycle Bin. 

- Nếu muốn lựa chọn việc xóa tạm thời hay xóa không cho phục hồi và xuất hiện hay không xuất hiện 
hộp thoại xác định khi xóa, Right_Click lên biểu tượng Recycle Bin và chọn Properties 

5.4.8 Đổi tên thư mục và tập tin 

- Chọn đối tượng muốn đổi tên 

- Thực hiện lệnh Home/Rename hoặc nhấn phím F2 hoặc Right_Click vào đối tượng và chọn lệnh Rename 

- Nhập tên mới, sau đó gõ Enter để kết thúc. 

Ghi chú: với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển, xóa, đổi tên không thể thực hiện được. 

5.4.9 Thay đổi thuộc tính tập tin và thư mục 

- Nhấn chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc tính và chọn lệnh Properties 

- Thay đổi các thuộc tính.  

- Chọn Apply để xác nhận thay đổi, ngược lại thì nhấn Cancel. 

5.4.10 Tạo lối tắt (Shortcuts) 

5.4.10.1 Tạo lối tắt từ màn hình nền Desktop 

- Right_Click lên màn hình nền, chọn New/ Shortcut. 

- Trong mục Type the location of the item, nhập đường dẫn của đối tượng cần tạo lối tắt (ổ đĩa, thư mục, 
tập tin, …) hoặc click vào nút Brown để chọn đường dẫn cho đối tượng. Click Next để qua bước kế tiếp. 

- Nhập tên cho lối tắt cần tạo và Click Finish để hoàn thành 
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5.4.10.2 Tạo trực tiếp từ tập tin/ thư mục 

- Right_Click vào tập tin/thư mục    
        

- Click chọn Send to, chọn Desktop (create shortcut) để 
tạo lối tắt trên màn hình nền Desktop. 

5.4.11 Thao tác với đĩa 

5.4.11.1 Định dạng đĩa 

- Right_Click vào tên của ổ đĩa (có thể USB hoặc đĩa 
cứng) cần định dạng, sau đó chọn lệnh Format (hình 
5.3) 

- Nếu muốn đặt tên cho đĩa thì nhập tên mới vào mục 
Volume label, muốn định dạng nhanh (chỉ xóa dữ liệu) 
thì chọn mục Quick Format, tại mục File system, chọn 
là FAT32 hoặc NTFS đối với những ổ đĩa có dung 
lượng lớn. 

- Nhắp chọn Start để tiến hành định dạng. 

Chú ý: dữ liệu trong đĩa sẽ bị xóa hoàn toàn, không thể phục hồi được. 
5.4.11.2 Hiển thị thông tin của đĩa 

Right_Click vào tên của ổ đĩa cần hiển thị thông tin, chọn mục Properties. 
- Lớp General: cho biết dung lượng đĩa (Capacity), đã sử dụng bao nhiêu (Used space), còn lại bao nhiêu 

(Free space). 

- Lớp Tools: cung cấp một số công cụ kiểm tra đĩa (Error-checking), tạo đĩa dự phòng (Backup), chống 
phân mảnh đĩa (Defragment). 

- Lớp Sharing: cho phép đặt cách thức chia sẻ tài nguyên có trên đĩa (với máy tính có nối mạng).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.3: Định dạng ổ đĩa 


