GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

HÆ°á»›ng dáº«n cÃ¡ch ghi Ä‘Ä©a vá»›i Nero 7 Essentials
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a ThanhHung
06/03/2011
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H°Ûng d«n cách ghi )a vÛi Nero 7 Essentials
* Duy Hi¿u Computer
Nero là mÙt trong nhïng ch°¡ng trình ghi d)a CD/DVD °ãc sí dång phÕ bi¿n

nh¥t hiÇn nay, ch°¡ng trình cho phép t¡o °ãc h§u h¿t các lo¡i d)a sí dång °ãc trên máy vi tính và các §u máy Íc d)a CD/DVD.Â
Â Nero là ph§n mÁm có b£n quyÁn, có thÃ mua t¡i các cça hàng vi tính ho·c tìm b£n dùng thí miÅn phí trên Internet b±ng công c
ki¿m vÛi të khóa là nero. Ngoài ra d)a CD-ROM Nero th°Ýng °ãc t·ng kèm khi mua Õ d)a ghi CD/DVD. Bài vi¿t này s½ h°Ûng d«
cài ·t và sí dång mÙt sÑ chéc nng cça ch°¡ng trình Nero 7 Essentials Ã ghi d)a CD/DVD. N¿u ch°a có ph§n mÁm, b¡n có thÃ t£i N
8.3.2.1 Ultra Edition t¡i ây (Giao diÇn h¡i khác vÛi h°Ûng d«n bên d°Ûi ôi chút nh°ng c¡ b£n cách dùng là nh° nhau):
http://www.megaupload.com/?d=8EELRP9Q
http://www.megaupload.com/?d=YZGX1OIB
http://www.megaupload.com/?d=QARL6SRK

Â Â Â Â Â Â Â Â Â File gÓm 3 ph§n, b¡n t£i h¿t 3 ph§n vÁ Ã chung trong 1 th° måc rÓi click ph£i vào Part01.rar chÍn Extract her
M-t kh©u gi£i nén là: www.softarchive.netÂ
Còn ây là Serial Ã cài (key nào cing °ãc):
1K22-1867-0795-66M4-5045-9909-4KC2
1K22-1867-0795-66M4-5680-0385-859C
1K22-1867-0795-66M4-5378-9661-E7A3
1K22-1867-0795-66M4-5187-5709-641K
1K22-1867-0795-66M4-5245-2606-4186
Cách cài ·t:
Ch°¡ng trình cài ·t Nero s½ tñ Ùng ch¡y khi cho d)a vào Õ d)a CD/DVD ho·c cho ch¡y t-p tin setup.exe trên d)a Nero. Khi xu¥t
hiÇn màn hình cài ·t, nh¥n vào nút Nero 7 Essentials Ã b¯t §u.

Ch¥p nh-n các iÁu kiÇn sí dång cça Nero b±ng cách ánh d¥u vào ô I accept the term in the license agreement và nh¥n Next.Â

Nh-p thông tin cça ng°Ýi sí dång vào User name và Organization
ho·c sía l¡i n¿u ã có. Nh-p mã sÑ cça ch°¡ng trình vào Serial Number,
sÑ này s½ °ãc c¥p khi mua Nero ho·c có sµn n¿u sí dång d)a Nero °ãc t·ng kèm
theo khi mua Õ d)a ghi CD/DVD. Nh¥n Next Ã ti¿p tåc.

ChÍn kiÃu Typical
Ã cài ·t h¿t các chéc nng cça Nero ho·c chÍn Custom n¿u
muÑn lña chÍn cài mÙt vài chéc nng c§n thi¿t. N¿u là l§n §u sí dång thì nên
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chÍn Typical Ã tìm hiÃu thêm các chéc nng cça Nero. Sau khi chÍn xong nh¥n Next
Ã ti¿p tåc và nh¥n Install Ã ti¿n hành cài ·t.

Ch°¡ng trình s½ ti¿n hành cài ·t, khi xu¥t hiÇn màn hình cho phép chÍn các lo¡i t-p tin hình £nh, phim, âm thanh và Ënh d¡ng cça
chúng Ã mß b±ng các chéc nng cça Nero. ChÍn Seclect All n¿u muÑn mß t¥t c£ b±ng Nero ho·c chÍn Remove All Ã mß b±ng
các ch°¡ng trình ã có sµn. Th» Options cho phép t¡o các biÃu t°ãng cça Nero trên màn hình Desktop. Sau khi chÍn xong nh¥n
Next và cuÑi cùng nh¥n Finish Ã hoàn t¥t viÇc cài ·t.

Nh¥n Exit Ã thoát khÏi ch°¡ng trình cài ·t, n¿u xu¥t hiÇn thông báo yêu c§u khßi Ùng l¡i hÇ thÑng thì nh¥n Yes Ã Óng ý.Â

Sau khi °ãc cài ·t xong s½ xu¥t hiÇn các biÃu t°ãng cça Nero trong Menu Start và trên màn hình Desktop. Trong ó Nero
StartSmart Essentials là ch°¡ng trình ghi d)a CD/DVD và Nero Home Essentials SE là bÙ ch°¡ng trình h× trã xí lý các t-p tin Medi
(hình £nh, phim, âm thanh,...).

Ngoài ra còn có mÙt công cå Tìm ki¿m (Search) n±m trên thanh Taskbar có chéc nng tìm ki¿m các t-p tin Media. Có thÃ bÏ công
này b±ng cách nh¥n vào mii tên xuÑng màu en và chÍn Options trong Menu.

Trong Nero Scout Options bÏ d¥u chÍn trong Enable Nero Scout Ã t¯t chéc nng này ho·c chÉ bÏ chÍn trong Integrate Nero
Search into the Taskbar Ã không hiÃn thË trên thanh Taskbar và trong Integrate Nero Search in Windows Explorer Ã không
hiÃn thË trong ch°¡ng trình qu£n lý t-p tin Windows Explorer.
Â
GiÛi thiÇu các chéc nng trong Nero StartSmart Essentials:
Favorites: Các chéc nng th°Ýng sí dång.

Make Data CD: T¡o d)a CD chéa các dï liÇu, ch°¡ng trình,... sí dång trên máy vi tính.Â Â
Make Data DVD: T¡o d)a DVD chéa các dï liÇu, ch°¡ng trình,... sí dång trên máy vi tính.Â Â
Make Audio CD: T¡o d)a CD nh¡c, sí dång trên §u máy CD/DVD.Â Â
Make your own DVD-Video: T¡o d)a phim DVD, sí dång trên §u máy DVD.Â Â
Copy CD: Sao chép nguyên b£n d)a CD (CD, VCD, Data CD).Â Â
Copy DVD: Sao chép nguyên b£n d)a DVD.Â Â
Make Photo Slide Show (VCD): T¡o d)a phim VCD trình chi¿u £nh, £nh s½ l§n l°ãt xu¥t hiÇn kèm theo hiÇu éng (Kù x£o).
Open Projects: Sau m×i l§n thñc hiÇn ghi d)a, Nero cho phép l°u l¡i (Save) Ã l§n sau có thÃ mß ra ghi thêm mÙt d)a giÑng nh°
v-y.Â Â
Data: Ghi các t-p tin, dï liÇu.Â

Data: Ghi )a CD và DVD
Make Data CD: T¡o d)a CD chéa các dï liÇu, ch°¡ng trình,... sí dång trên máy vi tính.Â Â
Make Data DVD: T¡o d)a DVD chéa các dï liÇu, ch°¡ng trình,... sí dång trên máy vi tính.Â Â
Make your own DVD-Video: T¡o d)a phim DVD, sí dång trên §u máy DVD.Â Â
Copy CD: Sao chép nguyên b£n d)a CD (CD, VCD, Data CD).Â Â
Copy DVD: Sao chép nguyên b£n d)a DVD.Â Â
Audio: Ghi các t-p tin âm thanh.

Make Audio CD: T¡o d)a CD nh¡c, sí dång trên §u máy CD/DVD.Â Â
Play Audio: Ch¡i các t-p tin âm thanh (Audio, Music).Â Â
Create Jukebox CD: T¡o d)a CD: MP3, MP4, WMA.Â Â
Create Jukebox DVD: T¡o d)a DVD: MP3, MP4, WMA.Â Â
Copy CD: Sao chép nguyên b£n d)a CD (CD, VCD, Data CD).Â Â
Copy DVD: Sao chép nguyên b£n d)a DVD.Â
Photo and Video: Ghi các t-p tin hình £nh và phim.
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Make Video CD: T¡o d)a phim VCD, sí dång trên §u máy CD/DVD.Â Â
Make Supper Video CD: T¡o d)a phim SVCD, sí dång trên §u máy SVCD/DVD.Â Â
Make Photo Slide Show (VCD): T¡o d)a phim VCD trình chi¿u £nh, £nh s½ l§n l°ãt xu¥t hiÇn kèm theo hiÇu éng (Kù x£o).Â Â
Make Photo Slide Show (SVCD): T¡o d)a phim SVCD trình chi¿u £nh, £nh s½ l§n l°ãt xu¥t hiÇn kèm theo hiÇu éng (Kù
x£o).Â Â
Capture Video: Thu tín hiÇu video të bên ngoài thông qua thi¿t bË Video Capture k¿t nÑi vÛi máy vi tính.Â Â
Play Video: Ch¡i các t-p tin phim (Video).Â Â
Make your own DVD-Video: T¡o d)a phim DVD, sí dång trên §u máy DVD.Â Â
Make Photo Slide Show (DVD): T¡o d)a phim DVD trình chi¿u £nh, £nh s½ l§n l°ãt xu¥t hiÇn kèm theo hiÇu éng (Kù x£o).Â Â
Record TV Show: Thu tín hiÇu TV të bên ngoài thông qua thi¿t bË TV Tuner k¿t nÑi vÛi máy vi tính.Â Â
View Your Photos: Xem các t-p tin hình £nh.Â
Edit Your Photos: Sía các t-p tin hình £nh.Â
Backup: Sao l°u.

Copy CD: Sao chép nguyên b£n d)a CD (CD, VCD, Data CD).Â Â
Copy DVD: Sao chép nguyên b£n d)a DVD.Â Â
Burn Image to Disc: Nero cho phép thñc hiÇn viÇc ghi nÙi dung cça d)a vào mÙt t-p tin gÍi là Image (£nh d)a) và l°u trï trên d)a
céng, sau ó dùng chéc nng này Ã ghi t-p tin £nh này lên d)a CD/DVD.Â
Extras: Các chéc nng khác.
Â
Get System Info: Xem thông tin cça hÇ thÑng máy vi tính ang sí dång.Â Â
Test Drive: KiÃm tra các Õ d)a.Â Â
Erase CD: Xóa d)a CD cho phép ghi xóa nhiÁu l§n (CD-RW).Â Â
Erase DVD: Xóa d)a DVD cho phép ghi xóa nhiÁu l§n (DVD-RW).Â Â
Make Label or Cover: Làm nhãn, bìa hÙp cho d)a CD/DVD.Â Â
Control Drive's Speed: iÁu khiÃn tÑc Ù cho các Õ d)a ghi.Â Â
Share Your Music, Photos anh Videos: Chia s» các t-p tin âm thanh, hình £nh và phim.Â Â
Open Projects: Sau m×i l§n thñc hiÇn ghi d)a, Nero cho phép l°u l¡i (Save) Ã l§n sau có thÃ mß ra ghi thêm mÙt d)a giÑng nh°
v-y.
Cách ghi d)a CD chéa dï liÇu:
ây là cách ghi th°Ýng sí dång nhiÁu nh¥t, t¥t c£ các t-p tin vn b£n, ch°¡ng trình, âm thanh, hình £nh, phim,... °ãc khi trên d)a này
°ãc gÍi là dï liÇu (Data) và th°Ýng °ãc sí dång trên máy vi tính.
ChÍn Make Data CD, trong cía sÕ Disk Content nh¥n vào nút Add Ã chÍn dï liÇu c§n ghi.
Â

ChÍn Õ d)a, th° måc và t-p tin c§n ghi rÓi nh¥n Add, ti¿p tåc vÛi các Õ d)a, th° måc và t-p tin khác. Sau cùng nh¥n Close Ã k¿t th
ph§n chÍn dï liÇu.

Â Trß l¡i cía sÕ Disk Content, có thÃ ti¿p tåc thêm dï liÇu vào b±ng cách nh¥n ti¿p Add ho·c nh¥n Delete Ã xóa không ghi vào d)
N¿u dï liÇu là t-p tin Media thì có thÃ sí dång nút Play Ã xem thí. Ngoài ra có thÃ thñc hiÇn các lÇnh nh° trong Windows Explore
sao chép, c¯t, dán, Õi tên, t¡o th° måc con,... b±ng cách nh¥n nút ph£i chuÙt. L°u ý các thay Õi này chÉ có hiÇu lñc khi ghi ra
d)a, các dï liÇu trong máy không bË £nh h°ßng.

Â
Thanh tr¡ng thái màu xanh ß d°Ûi báo cho bi¿t dung l°ãng cça dï liÇu °ãc chÍn Ã ghi lên d)a. V¡ch màu vàng là giÛi h¡n dung l°ãn
toàn, n¿u dï liÇu tràn qua khÏi v¡ch này thì có thÃ s½ bË l×i ho·c không thÃ Íc °ãc trên mÙt sÑ Õ d)a CD. V¡ch màu Ï là dung l°¡ng
lên d)a CD, các v¡ch này thay Õi tùy theo dung l°ãng cho phép ghi cça d)a CD. Sau khi chÍn xong nh¥n Next Ã chuyÃn qua
b°Ûc k¿
ti¿p.
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Trong ph§n thi¿t l-p các thông sÑ ghi d)a:Â
Â
1. ChÍn Õ d)a Ã ghi ho·c chÍn Image Recorder Ã ghi thành mÙt t-p tin £nh, t-p tin £nh này °ãc l°u trï trên Õ d)a céng Ã sí dång sa

2. ·t tên cho d)a CD n¿u muÑn.Â Â
3. ChÍn sÑ l°ãng d)a muÑn ghi, n¿u chÍn ghi nhiÁu d)a thì sau khi ghi xong d)a thé nh¥t ch°¡ng trình s½ ©y khay d)a ra và thông
báo Õi d)a tr¯ng vào Ã ghi ti¿p.

4. Lña chÍn kiÃm tra d)a sau khi ghi n¿u muÑn kiÃm tra viÇc ghi d)a có tÑt hay không.Â Â
5. Lña chÍn cho phép ghi ti¿p vào d)a sau này n¿u muÑn, n¿u không chÍn sau khi ghi dï liÇu lên d)a CD xong thì ch°¡ng trình
s½ khóa d)a l¡i.Â Sau khi chÍn xong nh¥n nút Burn Ã ti¿n hành ghi d)a, n¿u ch°a cho d)a CD tr¯ng vào Õ ghi thì khay d)a s½ °ãc
©y ra và ch°¡ng trình s½ nh¯c cho d)a tr¯ng vào, chÉ c§n cho d)a CD tr¯ng vào và nh¥n nút óng khay d)a trên Õ d)a thì ch°¡ng trìn
s½ ti¿n hành ghi.Â N¿u chÍn Image Recorder Ã ghi thành t-p tin £nh thì s½ xu¥t hiÇn thông báo chÍn n¡i l°u trï và ·t tên cho t-p
tin này. Sau khi ghi xong s½ xu¥t hiÇn thông báo viÇc ghi d)a ã hoàn t¥t, nh¥n Ok Ã óng thông báo này l¡i.

Lúc này có thÃ nh¥n Next Ã ti¿p tåc các công viÇc khác cça Nero ho·c nh¥n vào d¥u X màu Ï n±m ß góc trên bên ph£i Ã thoát
khÏi Nero. N¿u xu¥t hiÇn thông báo l°u l¡i viÇc ghi d)a dùng Ã sau này ghi ti¿p mÙt d)a khác giÑng nh° v-y nïa, chÍn Yes Ã Óng ý
ho·c No Ã thoát khÏi ch°¡ng trình.Â
Cách sao chép nguyên b£n d)a CD (CD, VCD, Audio CD, Data CD):
ChÍn Copy CD, trong ph§n thi¿t l-p các thông sÑ ghi d)a:

1. ChÍn Õ d)a có chéa d)a gÑc muÑn sao chép.Â Â

2. ChÍn Õ d)a Ã ghi ho·c chÍn Image Recorder Ã ghi thành mÙt t-p tin £nh, t-p tin £nh này °ãc l°u trï trên Õ d)a céng Ã sí dång sa
này.Â Â
3. Khi sao chép të d)a CD này sang d)a CD khác n¿u muÑn viÇc ghi d)a an toàn thì không nên chÍn chéc nng Quick copy,
lúc ó Nero s½ sao chép nÙi dung cça d)a gÑc vào máy tính rÓi sau ó mÛi ghi lên d)a CD. N¿u chÍn Quick copy Nero s½ ghi
trñc ti¿p të d)a gÑc, viÇc này s½ làm gi£m thÝi gian ghi d)a, tuy nhiên n¿u d)a gÑc bË hÏng thì d)a sao chép cing bË hÏng theo.Â
4. ChÍn tÑc Ù ghi d)a, tÑc Ù tÑi a tùy thuÙc vào Õ ghi và d)a CD. Thông th°Ýng nên chÍn tÑc Ù ghi th¥p h¡n tÑc Ù tÑi a mÙt chú
không bË hÏng.Â
5. ChÍn sÑ l°ãng d)a muÑn ghi, n¿u chÍn ghi nhiÁu d)a thì sau khi ghi xong d)a thé nh¥t ch°¡ng trình s½ ©y khay d)a ra và thông
báo Õi d)a tr¯ng vào Ã ghi ti¿p.Â
6. Lña chÍn kiÃm tra d)a sau khi ghi n¿u muÑn kiÃm tra viÇc ghi d)a có tÑt hay không.Â Â
Sau khi chÍn xong nh¥n nút Copy Ã ti¿n hành sao chép. Các b°Ûc sao chép và hoàn t¥t cing giÑng nh° trên.
Cách ghi t-p tin £nh d)a (Image Recorder) ra d)a CD:Â Â Â Â Â Â Â Â

ChÍn Burn Image to Disc, chÍn t-p tin £nh ã °ãc l°u, (có ph§n mß rÙng là .nrg) nh¥n Open Ã mß và ti¿n hành ghi d)a nh° các cách
trên.

Â
Cách xóa d)a CD-RW (Rewriteable):Â
ChÍn Erase CD, chÍn kiÃu xóa nhanh (Quick) hay ch-m (Full) sau ó nh¥n Erase Ã ti¿n hành xóa. Thông th°Ýng n¿u d)a CD còn m
thì nên chÍn xóa nhanh, sau nhiÁu l§n xóa nhanh thì xóa ch-m mÙt l§n.Â

L°u ý:Â Â Â Â
Ñi vÛi tr°Ýng hãp sí dång d)a DVD thì chÍn ghi cho d)a DVD và cing thñc hiÇn giÑng nh° các cách trên.Â Â Â
Cách t¡o các d)a Audio, Video, MP3,... cing theo các nguyên t¯c trên: chÍn chéc nng c§n ghi -> nh¥n nút Add Ã
chÍn các t-p tin c§n ghi -> chÍn thông sÑ và ti¿n hành ghi d)a.
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