
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com



Hướng Dẫn Cách Ghost WinXp (NTFS & Fat32)không 

cần đĩa CD Boot  

Tuesday, 02 June 2009 16:31 administrator  

 

Yêu cầu để tiến hành theo hướng dẫn này: 

 

- Máy trong tình trạng sạch sẽ, không virus, không quá nhiều rác trong ổ cài Win (thường 

là ổ C). 

- Máy hoạt động bình thường, đã cài toàn bộ soft, driver cần thiết cho công việc của bạn.  

 

Sở dĩ có yêu cầu như trên là: khi tiến hành ghost lại thì nó sẽ ghost đúng về thời điểm mà 

bạn tạo file ghost. Hiểu đơn giản là: Bạn tạo file ghost vào ngày 05/05/2008 chẳng hạn. 

Khi tiến hành Ghost lại thì Win sẽ trở về y chang như ngày 05/05/2008. Đơn giản vậy 

thôi. 

 

Được rồi, bây giờ là phần chính, xin mời lắng nghe, í quên, theo dõi nhé:  

Bước 1: Tải NTS_BOOT_v1.1b về, giải nén, chạy nó để cài đặt: 

 
Chọn ổ mà bạn cài Win, ở đây mình chọn C, sau đó ấn chọn Install NTS BOOT, đợi nó 

cài đặt xong, sẽ có thông báo: 

 
Chọn OK để hoàn tất. Hãy khởi động lại máy để xem thành quả: 

http://chuyennhatrongoi.com/
http://soft1088.blogspot.com/
http://www.mediafire.com/?zzm4gymm2iy
http://chuyennhatrongoi.com/
http://chuyennhatrongoi.com/
http://chuyennhatrongoi.com/


 

Bước 2: Tạo file Ghost sao lưu phòng khi hệ thống gặp sự cố: 

 

Bật máy lên, chọn NTSBOOT v1.1 Menu (MS-DOS Environment) trong menu khởi 

động - hình trên, (ấn liên tục phím mũi tên di chuyển xuống để chọn - nếu bạn để giá trị 

của timeout trong file boot.ini nhỏ). Nó sẽ load vào mục chọn tiếng hiển thị, bạn gõ phím 

2 để chọn tiếng Việt: 

 

Vào tới màn hình lựa chọn thao tác: 

http://chuyennhatrongoi.com/
http://soft1088.blogspot.com/
http://soft1088.blogspot.com/


 

Gõ phím tương ứng để lựa chọn, ở đây ta gõ phím 7 để vào Ghost (Normal), sau đó đợi 

nó load vào màn hình của Ghost 11.5, chọn OK, giao diện chương trình như sau: 

 

http://chuyennhatrongoi.com/


Chú ý, làm chính xác từng bước 1. 

 

- Vào Local -> Partition -> To Image (có thể hiểu đơn giản mục đích là nén toàn bộ ổ C 

(ổ cài HĐH) thành 1 file *.gho duy nhất - file ghost): 

 

Một bảng mới hiện ổ cứng mà chương trình nhận được lên, bạn click chọn và OK. Sẽ có 

1 bảng nữa, bạn chọn phân vùng (partition) đầu tiên (ổ C - ổ primary - active đó) rồi OK 

lần nữa. 

 

- Một bảng yêu cầu chọn nơi để save file hiện ra, bạn chọn nơi lưu, gõ tên file ghost vào 

khung File name: và chọn Save. Nó sẽ hỏi bạn chọn chất lượng cho file Ghost, bạn chọn 

High nhé: 

 
Chương trình hỏi lại bạn rằng đã chắn chắn chưa, bạn chọn Yes nhé: 

http://chuyennhatrongoi.com/
http://soft1088.blogspot.com/
http://soft1088.blogspot.com/
http://soft1088.blogspot.com/
http://chuyennhatrongoi.com/


 
- Quá trình tạo file ghost diễn ra, nhanh hay chậm thì tùy từng máy (máy "củ" nhất cũng 

chỉ hết khoảng 30 phút là cùng). Sau đó, sẽ có bảng thông báo nói rằng việc tạo file đã 

thành công, bạn chọn OK. 

 

- Chọn Quit để thoát, chương trình hỏi lại bạn, chọn Yes là xong: 

 
Đợi nó quay trở ra chế độ DOS, bạn ấn tổ hợp phím Cltr - Alt - Del để khởi động lại máy. 

Trở lại làm việc như mọi ngày được rồi 

 

Bước 3: Phục hồi lại hệ thống khi có sự cố bằng file ghost bạn đã tạo được ở bước 2: 

 

- Khởi động máy lên, làm tương tự bước 2 cho tới khi vào tới chương trình Ghost: 

http://chuyennhatrongoi.com/
http://chuyennhatrongoi.com/


 

Chú ý, làm chính xác từng bước 1. 

 

- Và bây giờ, bạn chọn Local -> Partition -> From Image. Bảng mở file hiện ra, bạn chọn 

file ghost mà trước đây bạn đã tạo rồi mở nó ra: 

http://chuyennhatrongoi.com/


 

- Tiếp theo là bước chọn ổ đĩa rồi OK, chọn tiếp phân vùng (partition) đầu tiên (ổ C - cài 

Hệ Điều Hành đó) rồi Ok. 

 

Sau đó, đợi chương trình ghost làm việc, xong khi xong nó sẽ có bảng thông báo làm việc 

thành công, bạn chọn OK -> Yes. Máy sẽ được khởi động lại. 

 

Và sau đó là làm việc với máy bình thường như chưa có gì xảy ra 

 

http://soft1088.blogspot.com/


Cách tạo ghost windows và bug ghost đơn giản chi tiết  

  CLICK LIKE VÀ G+1 ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD MIỄN PHÍ(HOẶC 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD)  

Cách tạo file Ghost, bung file Ghost chi tiết nhất bằng ảnh minh họa 

Để cài 1 PC thừong tốn rất nhiều thời gian, nếu tính cả softwares, driver ... thì bèo lắm 

củng phải gần 2 tiếng đồng hồ. 

1 lần vật vã như vậy ai cũng biết nếu như đã từng cài máy. 

Nhưng nếu như nhanh tay, sau khi cài máy xong rùi, bạn hãy tạo 1 bản sao lưu lại để 

phòng hờ khi hệ thống bị hư hay virus, chỉ cần bung file này ra lại với thời gian trên dưới 

5 phút đồng hồ so với 2 tiếng đồng hồ ngồi cài lại.  

cách tạo file Image hay còn gọi làtạo file Ghost bằng phần mềm rất thông dụng Norton 

Ghost 8.3 

Bạn cũng cần đĩa Hiren Boot CD để BOOT bằng CD  

1, Tạo file Ghost  

Với cách Tạo file Ghost cơ bản cho 1 phân vùng cụ thể là hệ điều hành để các bạn sao 

lưu và phục hồi. 

Chúc các bạn may mắn!!!!!!!!!!!! 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

2, Bung file Ghost 
 

DOWNLOAD BẢN ĐẦY ĐỦ LINK MF: 
http://www.mediafire.com/?nh5g8be463brqnb  

Chú ý không là đi hết đống giữ liệu nha.  

http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://freeuploadfile.com/download/reh1a55


 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 



3 cách tạo file ghost cho  Windows XP 
 

 sưu tầm cafeda.net 

Cách 1: 

Mục đích: Tạo tập tin ghost cho Windows XP chạy được trên các máy tính có cấu hình khác nhau. 
Nguyên nhân khiến tập tin ghost Windows XP thường “máy nào chạy máy nấy” là khi cài Windows XP 
trên máy bất kỳ, nó đều tự động thiết lập thông số các tập tin cấu hình đúng theo đặc trưng phần cứng 
của máy đó. Khi mang sang máy khác, có đặc trưng phần cứng khác, file ghost này không thể hoạt động 
được vì không thể quản lý được phần cứng mới và cũng không có khả năng tự động thiết lập lại cấu hình 
phần cứng như Windows 9x. Để khắc phục nguyên nhân này, chúng ta sẽ dùng bộ công cụ System 
Prepairation Tool đi kèm theo đĩa cài đặt Windows XP để xóa bỏ tập tin cấu hình phần cứng trong 
Windows XP trước khi ghost. 
Bước 1: Bạn đưa đĩa CD cài đặt Windows XP vào, tìm đến thư mục \SUPPORT\TOOLS. Giải nén toàn 
bộ tập tin DEPLOY.CAB vào thư mục C:\SYSPREP (với C: là ổ đĩa cài đặt Windows XP của bạn). Có thể 
sử dụng Winzip hoặc Total Commander để giải nén.  
Bước 2: Chuyển đến thư mục C:\SYSPREP, chạy tập tin SETUPMGR.EXE để tạo ra tập tin trả lời tự 
động cho quá trình cài đặt sau này. Nhấn Next -> chọn mục Create a new answer file -> chọn Sysprep 
install. Chọn bản Windows XP bạn sẽ dùng (Home hay Professional), đánh dấu vào Yes, fully 
automate the installation. Bây giờ chương trình sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin giống như khi bạn 
cài đặt Windows XP. Nhấn Next để điền các thông tin. Bạn chú ý khai báo các phần bắt buộc sau đây: 
mục Customize the Software và Providing the Product Key (CDKey của Windows XP) trong thẻ 
General Setting, mục Computer Name (tên máy tính) trong thẻ Network Setting. Khi điền xong nhấn 
Next, máy sẽ hỏi bạn lưu thông tin vào đâu, bạn gõ vào: C:\Sysprep\sysprep.inf rồi nhấn OK. Đóng cửa 
sổ chương trình đang chạy lại.  
Bước 3: Chạy tập tin sysprep.exe trong thư mục C:\SYSPREP, nhấn OK khi gặp thông báo. Bạn đánh 
dấu vào mục Mini Setup và PnP (chức năng Plug & Play: tự động dò tìm và cài đặt phần cứng). Trong 
phần Shutdown, chọn Reboot. Sau đó nhấn Reseal. Máy tính sẽ khởi động lại. 
Bước 4: Lấy đĩa CD cài đặt Windows XP ra, đưa đĩa CD có khả năng boot về DOS thực, boot vào DOS 
và chạy chương trình Ghost để tạo tập tin Ghost Windows XP. Bạn tạo file image; file Ghost này có thể 
chạy trên mọi máy tính có cấu hình khác nhau. Khi bung tập tin Ghost này ra và chạy Windows XP, nó sẽ 
tự động chạy chương trình Mini Setup để xác lập lại các thông số về phần cứng cho phù hợp với mỗi 
máy. 
Nhận xét: đã test thử cách này thành công khoảng 90-95%, tốt nhất bạn không nên setup driver cho 
computer thì khả năng thành công cao hơn. Các shortcut trên desktop có thể bị mất và khi chạy chương 
trình Mini Setup thì bạn phải có đĩa cài đặt WinXP. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể đọc các tập tin trợ giúp chứa trong tập tin DEPLOY.CAB như: 
deploy.chm, ref.chm và setupmgr.chm. 

Cách 2: 

Các bạn chuẩn bị các dụng cụ đồ nghề sau 

 Một máy tính có CPU là Pentium 3, main Intel 810 hoặc 815 hay gì cũng được miễn là dùng chip 
Pen 3 

 1 đĩa CD dùng để BOOT như Hiren's Boot v... 
 1 đĩa CD cài winXPSP2 mà bạn cho là tốt nhất. 
 Ba công cụ chỉnh sửa Drivers trong system32 và regedit các bạn down theo link sau: 

-   Drivers: http://www.mediafire.com/?gmmwzzsmffl 
-   Change Driver: http://www.mediafire.com/?y50jw10ni9j 
-   RegXP: http://www.mediafire.com/?zwwlmnsmjr9 

http://www.mediafire.com/?gmmwzzsmffl
http://www.mediafire.com/?y50jw10ni9j
http://www.mediafire.com/?zwwlmnsmjr9


 Các phần mềm cần thiết để cài theo ý thích của bạn hoặc mục đích nào đó. 

Các bước tiến hành như sau: 

 Trước hết bạn cần chắc chắn rằng ổ cứng không có con virus nào cả để bản gho của chúng ta 
sạch sẽ. 

 Bạn FORMAT ổ đĩa C:\ dưới định dạng nào cũng đựoc NTFS hoặc FAT hay FAT 32 cũng được 
nhưng tôi khuyên bạn nên dùng lệnh sau để Format từ dấu nhắc của DOS : FORMAT C:\S ( mục 
đích là để tạo ra DOS thực cho ổ đĩa C thuận lợi cho việc dùng NC và GHOST mà không cần tới 
đĩa CD sau này). 

 Bước cài Win chắc không phải nói đến nhiều nữa nhưng lưu ý các bạn không nên chọn chế độ 
format bằng đĩa cài win vì nó làm mất DOS thực của chúng ta ở bước 2. 

 Sau khi cài xong Win bạn sẽ thấy không cần cài bất cứ driver nào cả vì nó nhận hết cả card hình 
card tiếng rồi. 
Bây giờ các bạn có thể cài đặt các phần mềm và tinh chỉnh tối ưu crack hay update thì tùy vào 
mục đích của bạn đó. Ngoài ra bạn có thể copy các file dùng để chạy NC/VC và ghost vào ổ C để 
tiện dùng khi thiếu ổ CD sau này còn ghost lại. 

 Các file các bạn down về từ các link trên hãy thực hiện như sau 
-   Giải nén file RegXP.exe ra đâu đó tùy bạn rồi lần lượt nạp hết các khóa trong đó vào regedit 
bằng cách nháy đúp vào mỗi file .reg rồi nhấn đồng ý khi nó hỏi. 
-   Giải nén file Change Driver.exe ra đâu đó rồi chạy file MOVE_XP.BAT khi có hộp thoại hiện 
ra hỏi bạn có nạp khóa vào Reg không bạn nhấn đồng ý hết chờ 1 lát nhấn Ctrl+C để máy không 
tự động Restart và nhấn phím Y rồi Enter . 
-   Chạy file Drivers.exe theo đường dẫn đã được mặc định hoặc bạn có thể xả nó vào 
C:\Windows\System32\Drivers\ nếu báo trùng file thì bạn cứ YES đè lên nhé. 

 Bây giờ bạn cho đĩa Boot vào ổ đĩa CD-ROM rồi khởi động lại máy chọn Boot từ ổ CD trước. 
Chạy chương trình NC hoặc VC trên đĩa bằng cách gõ NC hoặc VC mục đích là để xóa các file 
không cần thiêt nhằm làm nhẹ bản ghost . 
Bạn có thể xóa đi file pagefile.sys nằm ngay trên ổ C (là ram ảo), Prefetch trong C:Windows\ 
và Dll Cache trong System32 (cái này là tùy bạn nhé nếu chỉ muốn GHO trọn trong 1 đĩa thì xóa 
đi) 

 Và đây là bước rất quan trọng đây: 

 Các bạn dùng chương trình "Aronis True Image with Universal" để backup lại cái ổ đĩa chứa 
hệ điều hành của các bạn. 

 Sau đó restore lại, và quan trọng là khi restore nhớ chọn phần "Universal....gì đó, không nhớ rõ 
nữa", mặc định thì là "Do not universal..." 

 Xong rùi dùng chương trình ghost backup lại thì chúng ta sẽ có một file ghost chạy trên nhiều cấu 
hình. 

Cách 3: 

Vấn đề đa số các bạn dùng máy tính thường gặp phải là cài đặt lại phần mềm cho máy tính của mình, 
một công việc chẳng thú vị gì mấy đối với những người bận rộn. Tuy nhiên, điều đơn giản nhất để tránh 
sự nhàm chán đó là dùng chương trình Ghost để sao lưu (backup) lại ổ cứng của bạn ở tình trạng tốt 
nhất và sau khi bị sự cố thì ta chỉ cần phục hồi (restore) lại là xong ngay. 
 
Nếu vấn đề chỉ đơn giản là vậy thì tôi cũng chẳng viết bài này làm gì! Thế nhưng khi bạn nâng cấp máy 
mới với một mainboard khác và bạn vẫn muốn giữ lại bộ Windows XP cũ của mình thì vấn đề lại xảy ra 
nếu mainboard cũ và mới không giống nhau. Để giải quyết vấn đề này ta làm như sau: 

 
Bước 1: Cài đặt windows XP và tất cả chương trình cần thiết. 
 



Bước 2: Vào thư mục C:\WINDOWS\Driver Cache\i386, mở file Driver.cab rồi trích (Extract) 
các tập tin Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, and Pciidex.sys vào thư mục 
C:\WINDOWS\System32\drivers. 
 
Bước 3: Tạo tập tin tên Mergeide.reg bằng Notepad với nội dung như sau: 

Mã: 

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="atapi" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="atapi" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\*pnp0600] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="atapi" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\*azt0502] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="atapi" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\gendisk] 
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="disk" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_ 0 5] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_ 0 7] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="pciide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571] 
"Service"="pciide" 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro 
lCriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199] 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
"Service"="intelide" 
 
;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory) 



 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi] 
"ErrorControl"=dword:00000001 
"Group"="SCSI miniport" 
"Start"=dword:00000000 
"Tag"=dword:00000019 
"Type"=dword:00000001 
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller" 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 
d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45, 
00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74 
,00,61,00,70,00,69,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,0 0 
 
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory) 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\IntelIde] 
"ErrorControl"=dword:00000001 
"Group"="System Bus Extender" 
"Start"=dword:00000000 
"Tag"=dword:00000004 
"Type"=dword:00000001 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 
d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45, 
00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e 
,00,74,00,65,00,6c,00,69,00,64,00,65,00,2e,00,73,0 0,79,00,73,00,00,00 
 
 
;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers 
directory) 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\PCIIde] 
"ErrorControl"=dword:00000001 
"Group"="System Bus Extender" 
"Start"=dword:00000000 
"Tag"=dword:00000003 
"Type"=dword:00000001 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 
d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45, 
00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63 
,00,69,00,69,00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,0 0,00,00 

 

Bước 4: Bây giờ bạn nhấp chuột phải vào tập tin Mergeide.reg và chọn Merge rồi nhấn Yes 

trong bảng thông báo của Windows. 

 

Bước 5: Cuối cùng khởi động lại máy tính và cho chạy chương trình Ghost để tạo tập tin sao lưu. 

Vậy là bạn có được một bộ backup Windows XP tương thích với rất nhiều mainboard thông 

dụng rồi đó. 

 sưu tầm cafeda.net 

 



Tạo một bản Ghost Windows XP dùng cho mọi máy tính 

 

Norton Ghost là một ứng dụng được rất nhiều người yêu thích và tin dùng bởi vì nó giúp bạn dễ 
dàng tạo ra các bản sao của hệ điều hành và phục hồi lại nó khi cần thiết. Với các hệ điều hành 
Windws 98/ME thì bạn có thể dễ dàng dùng tập tin Ghost (.GHO) tạo từ một máy để phục hồi 
chùng cho nhiều máy, tuy nhiên với Windows XP thì khác, bản ghost tạo từ máy nào (hay chính 
xác là từ mainboard của hãng nào) thì chỉ có thể phục hồi trên máy ấy mà thôi. Tuy vậy, bạn vẫn 
có thể dễ dàng tạo ra một bản Ghost Windows XP dùng để phục hồi cho nhiều máy bằng công 
nghệ YLMF của các kỹ thuật viên Trung Quốc. 

1. Chuẩn bị các công cụ 

- SysPacker v2.1 (tải tại http://tinyurl.com/pctips1299): Có tác dụng là điều khiển quá trình làm 
tập tin Ghost để nó có thể nhận mọi cấu hình và điều khiển chương trình nhận driver tự động. 

- Dllcache (tải tại http://tinyurl.com/pctips1300): Sao lưu và phục hồi các tập tin không cần thiết 
trong Windows XP, nhằm giảm dung lượng trước khi tạo bản Ghost. 

- Sysprep.rar (tải tại http://tinyurl.com/pctips1300): Dò tìm, cài đặt driver để chạy quá trình cài 
đặt driver tự động sau khi Ghost xong vào máy tính. 

- Win Key Finder (tải tại http://tinyurl.com/pctips1301): Chương trình giúp dò tìm CD key của 
Windows XP và các ứng dụng trên máy tính. 

Bạn có thể tải về tất cả các công cụ trên tại địa chỉ rút gọn http://tinyurl.com/pctips1302. 

http://tinyurl.com/pctips1299
http://tinyurl.com/pctips1300
http://tinyurl.com/pctips1300
http://tinyurl.com/pctips1301
http://tinyurl.com/pctips1302


2. Thực hiện 

Sau khi đã có các công cụ cần thiết, bạn tiến hành cài đặt một bản Windows XP sạch đẹp và các 
ứng dụng cần thiết. Lưu ý, bạn không nên cài đặt driver cho các thiết bị vì nó sẽ bị các công cụ 
của YLMF xóa bỏ trong quá trình thao tác. 

- Giải nén file Sysprep.rar vào ổ C (ổ đĩa cài đặt Windows XP), bạn sẽ có thư mục Sysprep.  

 

Nội dung thư mục Sysprep 

- Vào thư mục C:\ Sysprep, mở tập tin sysprep.inf và bạn chỉ cần sửa lại thông tin cho 3 dòng 
sau: 

o   ProductKey: CD key của bản Windows XP mà bạn đang thao tác, có thể dùng công cụ Win 
Key Finder để tìm. 

o   FullName: Họ và tên của bạn. 

o   OrgName: Tên tổ chức hoặc tên công ty của bạn. Sau khi thay đổi xong, bạn mở menu File > 
chọn Save để lưu lại. 



 

Thay đổi các thông tin trong tập tin sysprep.inf 

- Cũng tại thư mục C:\ Sysprep, bạn chạy tập tin Dllcache.exe rồi nhấn nút Backup để tiến hành 
sao lưu và xóa bỏ các tập tin trong thư mục C:\windows\system32\Dllcache. Mục đích của thao 
tác này là làm cho bản Ghost của bạn “nhẹ ký” hơn một chút. 

 

- Tiếp theo, bạn dùng một chương trình đồ họa như Photoshop hoặc có thể tận dụng công cụ 
Paint của Windows XP để tạo một tập tin ảnh có kích thước 800×600 pixel và lưu lại ở định 
dạng .bmp (ví dụ, GhostXP.bmp). Tấm ảnh này sẽ dùng để làm ảnh nền trong quá trình thực hiện 
Ghost lại Windows XP. 

 



Tập tin ảnh nền cho bản Ghost 

-          Tiếp theo, bạn chạy tiện ích SysPacker v2.1, giao diện của tiện ích SysPacker v2.1 bằng 
tiếng Trung Quốc nên nếu không có sẵn font chữ trên máy, bạn sẽ không thể xem được. Tuy 
nhiên, bạn vẫn có thể dễ dàng thao tác với các lệnh của nó mà không cần biết chính xác nội 
dung: 

o   Đánh dấu chọn vào tất cả các ô trống. 

 

Đánh dấu chọn vào các ô trống 

o   Bấm chuột vào nút ba chấm (…) trong khung đầu tiên và chọn tập tin Driver.exe nằm trong 
thư mục C:\Sysprep. 

 

o   Bấm chuột vào nút ba chấm (…) trong khung thứ 2 và chọn tập tin Dllcache.exe nằm trong 
thư mục C:\Sysprep, sau đó nhập thêm dòng chữ /restore vào phía sau. 



 

o   Bấm chuột vào nút ba chấm (…) trong khung thứ 2 ở góc phải và chọn tập tin GhostXP.bmp 
để làm ảnh nền cho quá trình bung Ghost. 

 

o   Sau cùng, bạn ấn vào nút có chữ C nằm ở góc phải, nếu không có trục trặc gì thì chữ R sẽ nổi 
lên và bạn nhấn vào đó để SysPacker tiến hành công việc của nó. Trong quá trình SysPacker làm 
việc, bạn cứ nhấn Yes khi có bất kỳ thông báo nào hiện ra. 

 

Nhấn chuột vào nút có chữ C ở góc phải 



 

Nhấn chuột vào nút có chữ R mới hiện ra 

Vậy là xong, bạn chỉ cần cho đĩa Hirent’s Boot CD vào ổ đĩa và khởi động lại máy tính để bắt 
đầu tạo một bản Ghost Windows XP dùng cho mọi máy tính được rồi đó. 

Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT Hiren CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng CD 

 
Sẽ hiện ra như sau: 

 

Bạn chọn dòng 2. Start Boot CD 
Sẽ hiện ra tiếp. Sau đó chọn 2. Disk Clone Tools 

 

 
 
Và chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3  



 

Chọn tiếp  6. Ghost (Normal) 

 

Giao diện chương trình sẽ hiện ra như trong hình sau: 

 

Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau. 
Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 file .GHO 
duy nhất) 

 



 

Tiếp 1 bảng sẽ hiện ra: 

 

Bạn click OK nếu thông số đã đúng 
Và chọn partition cần tạo Image, thường là partition đầu tiên, bạn chọn đầu tiên và nhấn OK 

 

Sau đó 1 hộp thoại yêu cầu chọn nơi lưu lại file Image này, bạn chọn ổ D, hay ổ E tùy ý. thường 
ổ D có dạng 1:2 [Tên ổ đĩa]. 
Sau đó bạn đặt tên cho file này và chọn Save: 



 

 
Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. Bạn 
chọn High: 

 

Và như cẩn thận, chương trình hỏi bạn có chắc muốn làm điều này ko. Bạn chọn YES và đợi cho 
chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc tùy thuộc vào mỗi máy nhanh hay 
chậm) 

 

Chương trình này còn có chức năng sao chép partition này sang partition khác: 



 

Ổ cứng này sang ổ cứng khác: 

 

Và khi Windows bị hỏng hóc gì đó. Bạn chỉ cần vào y chang như vậy, nhưng có thay đổi là chọn 
Partition –> Form Image 

 

Sau đó chọn đường dẫn đến nơi mà các bạn lưu file Ghost đó--> Ok--> chọn Partition C là ổ đĩa các 

bạn muốn Ghost--> Ok và ngồi đợi khoảng vài phút. 



Hướng dẫn bung file Ghost 

 

Các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows 

của bạn có vấn đề. Còn phần tạo file ghost thì mình sẽ nói trong một bài khác. 

 

Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ đến với 

menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình: 

 

Để tiến hành ghost thì chúng ta cần có đĩa boot để vào Dos ở đây mình dùng Boot9.2. 

Trước khi sử dụng cần thiết đặt boot cho ổ CD trong Bios. Ở đây mình không nói đến 

vấn đề này. Mà mình ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa 

boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows của bạn có vấn đề . Còn phần tạo file 

ghost thì mình sẽ nói trong một bài khác. 

 

Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ đến với 

menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình: 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Vị trí file ghost là do người tạo lưu vị trí của nó có thể khác so với hình vẽ 

 

 



 

 

 



 

 

 

ở mục lựa chọn ổ các bạn phải chọn ổ có Type là Primary đừng có chọn nhầm cái khác 

đấy kẻo mất dữ liệu 

 



 

Sau khi chạy xong chương trình sẽ yêu cầu reset lại máy. Và bạn đã có một máy tính 

"mới" chạy khỏe re  

__________________ 
…Âm nhạc như làm tan biến nỗi cô đơn, vơi đi ưu phiền… hãy để những giai 

điệu cảm xúc dắt ta 

đi lang thang khắp nơi trong cái vô hạn của không gian và thời gian….  
 

Lần sửa cuối bởi Symphony; 01-02-2010 lúc 04:38 PM  

 

The Following 3 Users Say Thank You to Symphony For This Useful Post:  

CátBụi (12-12-2009), Lucky368 (12-12-2009), mecuasu (23-03-2010)  

  #2 (permalink)    

17-12-2009, 06:58 AM  
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http://diendan.yeutretho.com/members/mecuasu/
http://diendan.yeutretho.com/38304-post2.html
http://diendan.yeutretho.com/huong-dan-cach-tao-file-ghost-bung-file-ghost-suu-tam-12880.html#post38304#post38304
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Hướng dẫn tạo file Ghost  

 

Hướng dẫn tạo file Ghost  

 

Để cài 1 PC thường tốn rất nhiều thời gian, nếu tính cả softwares, driver … thì bèo lắm 

cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ.  

 

Nhưng nếu như nhanh tay, sau khi cài máy xong rồi, bạn hãy tạo 1 bản sao lưu lại để 

phòng hờ khi hệ thống bị hư hay virus, chỉ cần bung file này ra với thời gian trên dưới 5 

phút đồng hồ so với 2 tiếng đồng hồ ngồi cài lại. 

 

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file Image hay còn gọi là tạo file Ghost bằng 

phần mềm rất thông dụng Norton Ghost 8.3 (bạn nên dùng Hiren Boot mới nhất , hiện 

giờ mới nhất là 9.5) 

 

Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT Hiren CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng CD 

 

Sẽ hiện ra như sau: 

 
Bạn chọn dòng 2. Start Boot CD 

Sẽ hiện ra tiếp. Sau đó chọn 2. Disk Clone Tools 

 
 

Và chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3  

 
Chọn tiếp 6. Ghost (Normal) 

 
Giao diện chương trình sẽ hiện ra như trong hình sau: 

 
Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau. 

Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 

file .GHO duy nhất) 

 

 

http://diendan.yeutretho.com/members/symphony/


Tiếp 1 bảng sẽ hiện ra: 

 
Bạn click OK nếu thông số đã đúng 

Và chọn partition cần tạo Image, thường là partition đầu tiên, bạn chọn đầu tiên và nhấn 

OK 

 
Sau đó 1 hộp thoại yêu cầu chọn nơi lưu lại file Image này, bạn chọn ổ D, hay ổ E tùy ý. 

thường ổ D có dạng 1:2 [Tên ổ đĩa]. 

Sau đó bạn đặt tên cho file này và chọn Save: 

 
Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. 

Bạn chọn High: 

 
Và như cẩn thận, chương trình hỏi bạn có chắc muốn làm điều này ko. Bạn chọn YES và 

đợi cho chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc tùy thuộc vào mỗi máy 

nhanh hay chậm) 

 
Chương trình này còn có chức năng sao chép partition này sang partition khác: 

 
Ổ cứng này sang ổ cứng khác: 

 
Và khi Windows bị hỏng hóc gì đó. Bạn chỉ cần vào y chang như vậy, nhưng có thay đổi 

là chọn Partition –> Form Image 

 
Và bạn dò tới ổ đĩa bạn đã lưu file Ghost này và chọn Open 

 

Sau đó chọn lại ổ đĩa cần phục hồi thông thường là ổ đầu tiên, và cứ thế Yes . đợi 100% 

là xong.  
__________________ 
…Âm nhạc như làm tan biến nỗi cô đơn, vơi đi ưu phiền… hãy để những giai 

điệu cảm xúc dắt ta 

đi lang thang khắp nơi trong cái vô hạn của không gian và thời gian….  
 

Lần sửa cuối bởi Symphony; 01-02-2010 lúc 04:38 PM  

 

  #3 (permalink)    

17-12-2009, 07:41 AM  

http://diendan.yeutretho.com/38308-post3.html
http://diendan.yeutretho.com/huong-dan-cach-tao-file-ghost-bung-file-ghost-suu-tam-12880.html#post38308#post38308


 

Symphony  
Thành viên cao cấp 

  

Tham gia ngày: Mar 2009 

Đến từ: Hà Nội 

Bài gửi: 12.600  

Thanks: 6.569  

Thanked 3.770 Times in 2.740 Posts  

 

Một số công dụng khác  

 

Một số công dụng khác  
 
- Đĩa qua đĩa (Patition to Patition) :Ghost có thể giúp bạn sao chép ổ cứng để tiện 
dùng cho các cửa hàng có nhiều máy với phần cứng giống nhau. 
Chú ý: Khi sao chép theo kiểu nầy, bạn không cần phải Fdisk và Format ổ đĩa đích 
trước. 
 
- Tạo file hình ảnh trên nhiều đĩa (multiple volumes):Ghost Cho phép bạn tạo file 
hình ảnh của ổ đĩa cứng trên nhiều ổ đĩa khác nhau. Điều nầy rất có ích khi bạn cần 
lưu file hình ảnh trên các đĩa có dung lượng nhỏ hơn tổng dung lượng dữ liệu 
nguồn, thí dụ trên đĩa mềm hay đĩa JAZ, ZIP, CD. Ghost sẽ giúp bạn chia file 
Ghost nếu thấy đĩa đích không đủ dung lượng. 
 
- Kiểm tra ổ đĩa hoặc file Image : Local\ Check Disk, Image File. 
 
Các tham số của Ghost 
- Các tham số đó bạn có thể gõ thêm khi chạy Ghost (VD :Ghost –pwd –rb rồi 
enter) hoặc thiết lập luôn cho CT bằng cách vào Options của Ghost để chỉnh. Trong 
Options còn có 1 số thông số nữa : 
Misc các thông số ở đây khá đơn giản như 
-sure : không hiển thị nhắc nhở khi làm việc 
-fro : tiếp tục CT bỏ qua Clusters lỗi trên ổ nguồn 
-rb : tự động khởi động lại máy tính sau khi hoàn thành 
-fx : thoát ra Dos sau khi hoàn thành 
* Image/Tape cái này tốt nhất là để Default không nên chỉnh gì cả 
* HDD access : Bảng này cho phép tinh chỉnh cách truy xuất đĩa của chương trình, 
cái này quá khó hiểu không nên đụng vào 
* Security (bảo mật) có một số thiết lập ở phần này sẽ thay đổi trong BIOS, chỉ nên 
sài -pwd : đặt PassWord cho file ghost, bạn sẽ phải nhập 2 lần Pass trước khi tạo 
Image và 1 lần khi Restore. 
* Span/CRC : 
-span (Spanning) : cut file ghost để cho vào CD 
-auto (AutoName) : tự động đặt tên cho file Cut 
-crignire (CRC Ignore) : bỏ qua thiết lập lỗi 
–fcr (Create CRC) : tạo file thiết lập mặc định cho CT có tên Ghost.crc 
Fat 32/64 
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Fat 32 Conversion : Khi dung lượng partition đích lớn hơn 256M, ghost sẽ tự động 
chuyển partition đích này thành FAT32 cho dù partition nguồn hay file Image 
nguồn là FAT16. –f32 
64K FAT Clusters : Tự động điều chỉnh partition FAT16 theo chuẩn 64K clusters 
của Windows NT. Không áp dụng được với các hệ điều hành khác. –f64 
FAT Limit: Giới hạn kích thước partition FAT16. Xác lập này dùng cho Windows 
NT. 
-fatlimit 
Save Setting : sau khi chỉnh sửa cho vừa ý bạn chọn bảng này và save lại thành file 
Ghost.ini. Sau này Ghost sẽ tự chạy theo thiết lập đã chọn của bạn. 
 
- Bạn có thể ghi file Image ra CD để có thể lưu trữ được lâu. Chú ý : khi cần phục 
hồi bạn nên copy vào ổ đĩa cứng rồi mới tiến hành Restore bởi vì khi tời Ghost trên 
CD tốc độ sẽ không nhanh và khả năng hư đĩa khá lớn, mà nếu hư 1 tí trong file 
Image là hỏng cả. 
- Bạn có thể dùng Ghost để dồn đĩa, khi Restore Patition từ file Image, Ghost sẽ 
chép đè lên Patition cũ với kiểu tuần tự từ đầu đĩa trở đi và như vậy cũng đồng 
nghĩa với việc dồn đĩa chống phân mảnh.  
__________________ 

…Âm nhạc như làm tan biến nỗi cô đơn, vơi đi ưu phiền… hãy để những giai 

điệu cảm xúc dắt ta 
đi lang thang khắp nơi trong cái vô hạn của không gian và thời gian….  
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Hướng dẫn cách tạo file Ghost, bung file Ghost  

 

Hướng dẫn cách tạo file Ghost, bung file Ghost 
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Để cài 1 PC thường tốn rất nhiều thời gian, nếu tính cả softwares, driver … thì ít 
nhất cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Với phần mềm Ghost, bạn có thể làm việc này 
chỉ trong chốc lát. 
 
Nhưng nếu như nhanh tay, sau khi cài máy xong rồi, bạn hãy tạo 1 bản sao lưu lại 
để phòng khi hệ thống bị hư hay virus, chỉ cần bung file này ra với thời gian trên 
dưới 5 phút đồng hồ so với 2 tiếng đồng hồ ngồi cài lại. 
 
Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file Image hay còn gọi là tạo file Ghost 
bằng phần mềm rất thông dụng Norton Ghost 8.3 (bạn nên dùng Hiren Boot mới 
nhất , hiện giờ mới nhất là 9.5) 
 
Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT Hiren CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng CD 
 
Sẽ hiện ra như sau: 

 
 
Bạn chọn dòng 2. Start Boot CD 
Sẽ hiện ra tiếp. Sau đó chọn 2. Disk Clone Tools 

 



 

Và chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3 nếu là đĩa mới thì phiên bản notron mới nha các 
bạn  

 
 
Chọn tiếp 6. Ghost (Normal) 

 
 
Giao diện chương trình sẽ hiện ra như trong hình sau: 



 
 
Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như 
sau. 
Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này 
thành 1 file .GHO duy nhất) 

 
 
Tiếp 1 bảng sẽ hiện ra: 

 
 
Bạn click OK nếu thông số đã đúng 



Và chọn partition cần tạo Image, thường là partition đầu tiên, bạn chọn đầu tiên và 
nhấn OK 

 
 
Sau đó 1 hộp thoại yêu cầu chọn nơi lưu lại file Image này, bạn chọn ổ D, hay ổ E 
tùy ý. thường ổ D có dạng 1:2 [Tên ổ đĩa]. 
Sau đó bạn đặt tên cho file này và chọn Save: 

 
 
Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng 
ko. Bạn chọn High: 



 
 
Và như cẩn thận, chương trình hỏi bạn có chắc muốn làm điều này ko. Bạn chọn 
YES và đợi cho chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc tùy thuộc 
vào mỗi máy nhanh hay chậm) 

 
 
Chương trình này còn có chức năng sao chép partition này sang partition khác: 

 
 
Ổ cứng này sang ổ cứng khác: 

 



 
Và khi Windows bị hỏng hóc gì đó. Bạn chỉ cần vào y chang như vậy, nhưng có 
thay đổi là chọn Partition –> From Image 

 
 
Và bạn dò tới ổ đĩa bạn đã lưu file Ghost này và chọn Open 
 
Sau đó chọn lại ổ đĩa cần phục hồi thông thường là ổ đầu tiên, và cứ thế Yes . đợi 
100% là xong  

__________________ 

 



Hướng dẫn Ghost bằng hình ảnh 

Friday, 6. June 2008, 04:40:35 

Hướng dẫn cách Ghost bằng hình ảnh 

 

Ghost là gì?  
Ghost là một phần mềm dùng để sao lưu(backup)và phục hồi(restore)dữ liệu.Ghost có thể 

sao lưu cả một ổ cứng thành một file ảnh(cái này ít dùng vì dung lượng ổ cứng thường rất 

lớn)hoặc một phân cùng thành file ảnh đế khi máy có bị chục trặc thì ta có thể phục hồi 

máy nhanh chóng.Ngoài ra, tính năng Disk to Disk của Ghost còn cho phép bạn sao chép 

ổ đĩa cứng mà không cần tạo thành các file ảnh. Nói một cách dễ hỉu hơn thì Ghost là một 

phần mềm dùng để tạo(chụp)một ảnh của một ổ đĩa C hoặc D.....và cũng có thể là cả ổ 

cứng(nhưng mà mệt và lâu lắm đấy ).  

Công dụng của Ghost  

Nếu máy của bạn trả may bị virut nặng thì chắc là phải cài lại máy rồi .Khi đó chúng ta 

phải bỏ ra tầm 20 đến 30 phút để cài lại Win rồi lại cả cài lại Main nữa .Nhưng với 

Ghost thì các bạn chỉ mất có 5 đến 10 phút thôi thế là song hết tất cả và máy 

bạn lại Good .Và còn một vài công dụng hữu ích nữa.  

Hướng dẫn cách tạo file Ghost bằng hình ảnh  

Bạn cần có một cái đĩa có phần mềm Ghost.Tôi thì dùng đĩa Hiren Boot.(có bán ở các 

quán bán đĩa game )  

Cho đĩa vào ổ CD và khởi động lại máy và chọn khỏi động từ CD.Khi đó màn hình xuất 

hiện như sau:  

 
 

Chọn 2.Disk Clone Tools  

 

Chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3  



 
 

Chọn tiếp 6. Ghost (Normal)  

 
 

Màn hình xẽ hiện ra như sau:  



 
 

Nhấp vào OK.Khi đó màn hình xẽ hiện tiếp như sau:  

 



 

Để Tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau.  

Chọn Local --> Partition --> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 

file image".GHO" duy nhất)  

 
 

Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần 

ghost -->chọn đĩa --> OK  

 
 

Sau khi lựa chọn đĩa --> xuất hiện các phân vùng (Partition) --> chọn phân vùng cần 

Ghost -->OK  

 



 

Lưu file ghost. Chú ý nên lựu chọn một nơi an toàn để lưu file ghost và phân vùng (hay 

đĩa) chứa file ghost nên có dung lượng tương đối đủ để chứa file ghost. (VD ghost 6GB 

thì cần phân vùng nên là >2.8Gb )  

 
 

Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. 

Bạn chọn High.  

 
 

Bạn chọn YES. và đợi cho chương trình hòan thành 100% làxong. (tốc độ làm việc tùy 

thuộc vào mỗi máy nhanh hay chậm).  



 
 

Quá trình tạo file ghost bắt đầu.  

 
 

Nhấn continue nếu muốn tiếp tục tạo file ghost.  



 
 

 

 

TẠO FILE GHOST DISK  

Ghost Disk tức là bạn ghost cả một Đĩa cứng <-- ít dùng vì Dung lượng đĩa cứng bây giờ 

rất lớn nên thường chia làm nhiều Partition Cách ghost tương tự như tạo file ghost một 

phân vùng (Partition) Chỉ khác chút ít là:Local --> Disk --> To Image  



 
 

Chúc các bạn thành công.  

 



Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình 

nhận Driver tự động bằng SPAT 5.5.5 

và DVRS3 

Như các bạn đã biết, GHOST mang đến cho dân KTV và người sử dụng 

máy tính nhiều lợi ích trên cả tuyệt vời, thay vì ngồi cài windows với tối đa 

30 phút ( đó là chưa kể cài driver và ứng dụng cơ bản) thì nay Ghost bạn chỉ 

mất tầm 10 phút là xong cả restore lẫn backup ghost. Hôm nay mình sẽ biên 

tập lại một chút so với bài của bác Đoàn Việt Phương và cập nhật những 

kinh nghiệm của mình cho anh em cùng làm ghost all main. 

Bước 1: Các công cụ cần chuẩn bị 

1.  Bộ driver mới nhất ( SkyDriver 9.9) tải về tại đây  

2. Phần mềm tạo ghost đó là SPAT, phiên bản mới nhất là SPAT5.5.5 tải về 

tại đây 

3. Một file ảnh jpg có kích cỡ 800 x 600  ( định dang .jpg) 

4. Một đĩa cài đặt windows ( windows xp sp2 hay sp3 gì đó thì tùy bạn, hoặc 

có thể tham khảo các bản windows chuẩn tại đây) 

5.DX 9 Update 

Bước 2: Các công việc cần làm 

1. Cài windows: Bạn có thể cài windows máy ảo hoặc trên máy thật, cách 

nào cũng giống nhau cả. Sắp tới mình sẽ viết bài lượt bỏ một số thành phần 

trong đĩa windows và tinh chỉnh bằng công cụ nlite và dùng VMware làm 

máy ảo để cài windows làm ghost. 2. Sau khi cài xong windows, bạn tiến 

hành đăng ký hoặc crack windows nếu có giới hạn 30 ngày sử dụng, sau đó 

tinh chỉnh windows theo cách của bạn hoặc tham khảo trên mạng. Thực ra 

thì mình đã cập nhật và sưu tầm một bài tại Gostep >> Click vào đây đọc bài 

" Để có một bản ghost nhẹ nhất" để tham khảo thêm. 

3. Sau khi đã tinh chỉnh xong windows theo ý muốn, bạn  vào ổ C tạo một tư 

mục là Sysprep ( và kết quả là như thế này: C:\sysprep ). Sau đó copy các 

http://www.mediafire.com/?sharekey=f9444d6fe08e024a6b21be4093fab7ace73dccf120b598f84ca8d2a77d7aad89
http://www.mediafire.com/?jnmtdrtdy4n
http://gostep.info/mot-so-ban-windows-chuan-de-lam-ghost-da-cau-hinh.html
http://www.mediafire.com/?lp2wvvpr2y4n3ic
http://gostep.info/de-co-mot-ban-ghost-nhe-nhat.html


file đã giải nén bộ driver đã tải về ở bước 1 vào C:\Sysprep. 4. Tiến hành 

cho chạy SPAT 5.5.5: 

 
 

Nhấn OK để tiếp tục 

 

 
 

Chọn Select All  



 
 

Nếu muốn tạo slide ảnh khi ghost thì bạn chọn nút Backgound Picture và 

chọn nút … ở dòng backgound folder ( auto cut), sau đó duyệt đến folder 

chứa ảnh : lưu ý là folder chứa ảnh phải để ở đâu đó trong ổ C, tốt nhất là để 

trong thư mục wallpaper.  Cuối cùng nhấn Preview à OK.  



 
 

Tiếp theo chuyển qua Tab Interface và thiết lập như hình. Nếu chưa 

có file ComputerReName và SuperSrsFinisher thì bạn tải về tại đây 

và cho vào thư mục Sysprep  

http://www.mediafire.com/?5mnw00mn1kn


 
 

Tiếp tục chuyển qua tab Reseal  để tận hửong cái hay mà SPAT mang lại 

cho bạn đó là tinh chỉnh windows. Tại đây bạn có thể thêm chức năng 

Copy/Move vào chuột phải, xóa shorcut ở icon ngoài desktop…( bạn đừng 

chọn chức năng Move Pagefile to D nhé!). 



 
 

Cũng tại Tab Reseal, bạn chọn Optimization nếu muốn tinh chỉnh cho hệ 

thống mượt hơn sau khi ghost bằng cách chọn Select All và nhấn OK. 



 
 

Cuối cùng chọn Tab OEM, ở đây bạn có thể edit thông tin về bản windows 

trước khi ghost  mà không cần đụng chạm gì vào oem info hoặc registry. 



 
 

Hoàn tất, bạn quay về tab General và nhấn nút Sysprep để tiến hành. Đây là 

giai đoạn spat tự động làm việc, sau khi config xong các tác vụ và tự động 

nó sẽ tắt đi. Cuối cùng bạn chỉ cần ghost lại máy và chia sẻ thôi.  

 



Hướng dẫn sử dụng và cách tạo file Ghost, bung file Ghost  

Posted by admin at Jul 4 01:54 | Thủ Thuật Tiện Ích » Thủ Thuật | Nhận xét(0)  

Đọc(888)  

Để cài 1 PC thường tốn rất nhiều thời gian, nếu tính cả softwares, driver … thì ít nhất 

cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Với phần mềm Ghost, bạn có thể làm việc này chỉ trong 

chốc lát. 

 

 

 

Nhưng nếu như nhanh tay, sau khi cài máy xong rồi, bạn hãy tạo 1 bản sao lưu lại để 

phòng khi hệ thống bị hư hay virus, chỉ cần bung file này ra với thời gian trên dưới 5 phút 

đồng hồ so với 2 tiếng đồng hồ ngồi cài lại. 

 

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file Image hay còn gọi là tạo file Ghost bằng 

phần mềm rất thông dụng Norton Ghost 8.3 (bạn nên dùng Hiren Boot mới nhất , hiện 

giờ mới nhất là 9.5) 

 

Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT  CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng CD 

 

 

Sẽ hiện ra như sau: 

 
Bạn chọn dòng 2. Start Boot CD 

Sẽ hiện ra tiếp. Sau đó chọn 2. Disk Clone Tools 

http://mjnhkata.info/user/2/
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http://mjnhkata.info/Huong-dan-su-dung-va-cach-tao-file-Ghost-bung-file-Ghost/#reply
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Và chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3 nếu là đĩa mới thì phiên bản notron mới nha các bạn 

 
Chọn tiếp 6. Ghost (Normal) 

[img][/img] 

Giao diện chương trình sẽ hiện ra như trong hình sau: 



 
Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau. 

Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 

file .GHO duy nhất) 

 
Tiếp 1 bảng sẽ hiện ra: 

 
Bạn click OK nếu thông số đã đúng 

Và chọn partition cần tạo Image, thường là partition đầu tiên, bạn chọn đầu tiên và nhấn 

OK 



 
Sau đó 1 hộp thoại yêu cầu chọn nơi lưu lại file Image này, bạn chọn ổ D, hay ổ E tùy ý. 

thường ổ D có dạng 1:2 [Tên ổ đĩa]. 

Sau đó bạn đặt tên cho file này và chọn Save: 

 
Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. 

Bạn chọn High: 



 

Và như cẩn thận, chương trình hỏi bạn có chắc muốn làm điều này ko. Bạn chọn YES và 

đợi cho chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc tùy thuộc vào mỗi máy 

nhanh hay chậm) 

[img][/img] 

Chương trình này còn có chức năng sao chép partition này sang partition khác: 

 
Ổ cứng này sang ổ cứng khác: 



 
Và khi Windows bị hỏng hóc gì đó. Bạn chỉ cần vào y chang như vậy, nhưng có thay đổi 

là chọn Partition –> From Image 

 
Và bạn dò tới ổ đĩa bạn đã lưu file Ghost này và chọn Open 

 

Sau đó chọn lại ổ đĩa cần phục hồi thông thường là ổ đầu tiên, và cứ thế Yes . đợi 100% 

là xong   

 

Đọc thêm: http://mjnhkata.info/Huong-dan-su-dung-va-cach-tao-file-Ghost-bung-file-

Ghost/#ixzz1K4d69C6l  

MjnhKata'sBlog - Đến và Cảm Nhận  

Ghost là gì?  

Ghost là một phần mềm dùng để sao lưu(backup)và phục hồi(restore)dữ liệu.Ghost có thể 

sao lưu cả một ổ cứng thành một file ảnh(cái này ít dùng vì dung lượng ổ cứng thường rất 

lớn)hoặc một phân cùng thành file ảnh đế khi máy có bị chục trặc thì ta có thể phục hồi 

máy nhanh chóng.Ngoài ra, tính năng Disk to Disk của Ghost còn cho phép bạn sao chép 

ổ đĩa cứng mà không cần tạo thành các file ảnh. Nói một cách dễ hỉu hơn thì Ghost là một 

phần mềm dùng để tạo(chụp)một ảnh của một ổ đĩa C hoặc D…..và cũng có thể là cả ổ 

cứng(nhưng mà mệt và lâu lắm đấy 

). 

Công dụng của Ghost 
Nếu máy của bạn trả may bị virut nặng thì chắc là phải cài lại máy rồi 

.Khi đó chúng ta phải bỏ ra tầm 20 đến 30 phút để cài lại Win rồi lại cả cài lại Main nữa 

.Nhưng với Ghost thì các bạn chỉ mất có 5 đến 10 phút thôi 

http://mjnhkata.info/Huong-dan-su-dung-va-cach-tao-file-Ghost-bung-file-Ghost/#ixzz1K4d69C6l
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thế là song hết tất cả và máy bạn lại Good 

.Và còn một vài công dụng hữu ích nữa. 

Hướng dẫn cách tạo file Ghost bằng hình ảnh 

Bạn cần có một cái đĩa có phần mềm Ghost.Tôi thì dùng đĩa Hiren Boot.(có bán ở các 

quán bán đĩa game 

) 

Cho đĩa vào ổ CD và khởi động lại máy và chọn khỏi động từ CD.Khi đó màn hình xuất 

hiện như sau:  

Chọn 2.Disk Clone Tools  

Chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3 

 
Chọn tiếp 6. Ghost (Normal) 



 
Màn hình xẽ hiện ra như 

sau:  

Nhấp vào OK.Khi đó màn hình xẽ hiện tiếp như sau: 

 



Để Tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau. 

Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 

file image”.GHO” duy nhất) 

 
Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần 

ghost –>chọn đĩa –> OK 

 
Sau khi lựa chọn đĩa –> xuất hiện các phân vùng (Partition) –> chọn phân vùng cần 

Ghost –>OK 

 
Lưu file ghost. Chú ý nên lựu chọn một nơi an toàn để lưu file ghost và phân vùng (hay 

đĩa) chứa file ghost nên có dung lượng tương đối đủ để chứa file ghost. (VD ghost 6GB 

thì cần phân vùng nên là >2.8Gb ) 

http://thuthuatso.com/tag/windows/
http://thuthuatso.com/tag/ghost/


 
Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. 

Bạn chọn High. 

 
Bạn chọn YES. và đợi cho chương trình hòan thành 100% làxong. (tốc độ làm việc tùy 

thuộc vào mỗi máy nhanh hay chậm). 



 
Quá trình tạo file ghost bắt đầu. 

 



Nhấn continue nếu muốn tiếp tục tạo file ghost. 

 

vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo file ghost. các bạn có thể tham khảo bài viết 

về cách ghost tại đây: 

Chúc các bạn thành công. 

 

Nguồn: http://thuthuatso.com/2010/05/11/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-

ghost-b%e1%ba%b1ng-hinh-%e1%ba%a3nh/#ixzz1K4dleTFX 

Bạn cần mua một đĩa CD Hiren Boot . Ghost cho phép đóng gói toàn bộ những gì chúng 

ta cài đặt gồm Hệ điều hành và các phần mềm lại thành 1 file ảnh. Khi chúng ta muốn 

khôi phục lại tình trạng trước đó chúng ta chỉ cần bung file ảnh đó ra sẽ có toàn bộ Hệ 

điều hành và các phần mềm đã cài đặt mà không phải mất thời gian cài đặt lại: Trung 

bình chỉ 5 phút để Ghost so với 120 phút cài đặt HĐH và các phần mềm. 

 

Để tiến hành ghost thì chúng ta cần có đĩa boot để vào Dos ở đây mình dùng Boot9.2. 

Trước khi sử dụng cần thiết đặt boot cho ổ CD trong Bios. Ở đây mình không nói đến vấn 

đề này. Mà mình ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot 

và sử dụng nó để khôi phục khi Windows của bạn có vấn đề 

Còn phần tạo file ghost thì các bạn tham khảo bài . Hướng dẫn tạo file Ghost bằng hình 

ảnh 
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Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ đến với 

menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình: 

 

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is 

sized 725x349px. 

Hình 1 – Menu khởi động của HBCD 

Các bạn chỉ việc làm theo hình: 

 
hình 2: chọn 2 -> “enter” 



 
hình 3: Tiếp tục chọn 2 -> “enter” 

 
hình 4: chọn 6 (ghost(Normal)) ”tùy từng phiên bản mà các bạn chọn cho phù hợp nhá”-> 

” Enter” 

 
Hình 5 chọn OK 



 
hình 6: chọn “local” 

 
hình 7: chọn ” Partition” 



 
hình 8: chọn “From image” 

 

Hình 9: chọn mũi tên đổ xuống bạn tìm file ghost mà bạn đã lưu lúc tạo file ghost ở đâu 

thì bây giờ bạn tìm tới vị trí đó. chọn file có màu vàng vàng đó bạn (của mình thì lưư ở ổ 

D. hiển nhiên không ai lại đi tạo file ghost và lưu vào ổ C vì khi Ghost là ta khôi phục ổ 

C ) 



Hình 10: Chọn Open 

Hình 11: chọn OK 



ở mục lựa chọn ổ các bạn phải chọn ổ có Type là Primary đừng có chọn nhầm cái khác 

đấy kẻo mất dữ liệu 

Thông thường thì ổ C của chúng ta nằm ở vị trí số 1 (tức là trên cùng) bạn chọn và nhấn 

ok 

 

Hình 12: bạn chọn Yes và đợi khoảng 5 phút. Sau khi chạy xong chương trình sẽ yêu cầu 

reset lại máy. Vậy là chúng ta đã ghost xong máy của mình rồi. 

 

Nguồn: http://thuthuatso.com/2010/05/11/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-

ghost-win-xp-co-hinh-%e1%ba%a3nh-minh-ho%e1%ba%a1/#ixzz1K4eomymp 

Nếu như bạn có game yêu cầu dùng đĩa thì thật là bất tiện khi mà mỗi lần chơi lại phải 

cho đĩa vào, vừa hỏng ổ nữa. Công cụ ultra ISO cho phép tạo ra đĩa ảo (hay là file image, 

file ảnh) để sử dụng thay đĩa thật. 

ultraiso 

 

Bây giờ là hướng dẫn ghi đĩa 

 

Giao diện chính: 

http://thuthuatso.com/2010/05/11/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-ghost-win-xp-co-hinh-%e1%ba%a3nh-minh-ho%e1%ba%a1/#ixzz1K4eomymp
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Như phía trên bạn đã thấy, giao diện chính của chương trình được chia làm 4 ô cửa sổ : 

 

- Ô số 1: Đây là nơi chứa giao diện dạng cây của file ảnh (iso )chúng ta đang định tạo 

 

- Ô số 2: Chứa chi tiết các file, folder  

 

- Ô số 3: Các ổ đĩa, folder ta có trong máy 

 

- Ô số 4: Các file, folder ta muốn đưa vào file ảnh,  

 

Để thêm một hay nhiều file, folder ta chỉ việc kéo và thả chúng từ ô số 4 lên ô số 1. 

 

Bây giờ là các bước cơ bản để sử dụng chương trình. 

 

1, Tạo file ảnh:  



 

Để tạo file ảnh trước hết ở ô 3 bạn chọn đến thư mục chứa file muốn tạo, ô 4 bạn chọn 

file muốn tạo và kéo nó lên ô số 2. Bây giờ thì bạn nhấn trên thanh công cụ hoặc dùng 

phím tắt Ctrl + S . Lúc này cửa sổ Save file quen thuộc hiện ra với mặc định Save as type 

là : .iso, bạn chỉ việc chọn nơi chứa và chọn lại định dạng khác nếu cần. Nhấn Save và 

ngồi ngắm nhìn mấy cô gái trên Desktop một lúc là xong. Tất nhiên thời gian là tùy và 

dung lượng file. 

 

 

2, Chỉnh sửa, trích xuất file ảnh có sẵn:  

 

Bạn nhấn vào biểu tượng mở File quen thuộc trên thanh công cụ. Chọn nơi chứa file ảnh 

cần chỉnh sửa và Open nó ra. Khi đó thì tại ô số 1 sẽ hiện ra toàn bộ những file folder có 

trong file ảnh. 

 

- Để thêm một file, folder vào file ảnh này thì bạn làm như bước tạo file thôi, drop and 

drag. Nhấn chuột phải chọn Delete để xóa khỏi file ảnh, Rename để đổi tên, Newfolder 

để thêm folder mới ... 

 

- Để trích xuất một file ra thì ở ô số 4 bạn phải chọn thư mục sẽ trích xuất ra, bây giờ thì 

chọn file cần trích xuất và kéo ngược lại từ ô 2 xuống ô 4 hoặc nhấn biểu tượng  

 

3, Tạo file ảnh từ đĩa CD/DVD : 
 

Bạn nhấn vào biểu tượng ổ đĩa trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F8 khi đó một bảng 

mới sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn: 

 

 

CD/DVD Drive : Ở đây bạn chọn ổ CD/DVD chứa đĩa muốn tạo file ảnh 

 

Output File: Nhấn dấu 3 chấm mà chọn nơi để file ảnh sau khi tạo 

 

Output Format: Định dạng file ảnh bạn muốn tạo, mặc định là dạng ISO.  



 
Nhấn Make và ngồi chờ nhé ... làm tạm cốc bia đã ... 

 

4, Convert file: 

 
Nhấn hình cái đĩa có mũi tên, còn lại là tương tự như bên trên . 

 

5, Ghi đĩa CD/DVD từ file ảnh: 



 

Bạn chọn hình cái đĩa bốc cháy hoặc nhấn phím tắt F7 khi đó 
bảng cấu hình ghi đĩa sẽ hiện ra. Nó khá giống với các trình ghi 
đĩa thông dụng khác  
 
Đánh dấu vào mục DVD Disc nếu bạn muốn ghi đĩa DVD 
 
Recoder: chọn ổ đĩa sẽ ghi 
 
Write Speed: tốc độ ghi 
 
Write Method: kiểu ghi, nếu là Disc thì đĩa sẽ ghi một lần, Track 
thì đĩa ghi được nhiều lần 
 
Image File: chọn nơi cứa file ảnh định ghi ra đĩa.  
hướng dẫn toàn tập về ghost  

sau 1 thời gian sưu tầm tìm hiểu và làm hại cả máy tính của mình ( ở đây là máy ảo 

} mình đã rút ra những bài học cực hay về ghost sau đây sẽ post cho anh em tham khảo 

 
cái này chắc ai cũng biết nhưng cứ đưa lên cho trình tự  



Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT Hiren CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng 

CD giờ có bản 9.8 nhưng cái này giống nhau lên có thể làm tương tự chứ chụp ảnh mệt 

lắm  

1 Chọn Mục Hiren Boot CD, 

Đầu tiên bạn cần có đĩa BOOT Hiren CD. Bạn cho đĩa này vào và boot bằng 

CD 

 

Sẽ hiện ra như sau: 

 
 

Bạn chọn dòng 2.Start Boot CD 

 

Sẽ hiện ra tiếp. Sau đó chọn 2.Disk Clone Tools 

 
 

Và chọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3 



 
 

Chọn tiếp 6. Ghost (Normal) 

 
 

Giao diện chương trình sẽ hiện ra như trong hình sau: 

 

Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ 

ảnh. Ảnh gốc có kích thước 



619x422.

 
 

Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm 

như sau. 

 

Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này 

thành 1 file .GHO duy nhất,cũng có thể có thêm 1 file là .GHS) 

 

 
 

Tiếp 1 bảng sẽ hiện ra: 



 
 

Bạn click OK nếu thông số đã  

 

Và chọn partition cần tạo Image, thường là partition đầu tiên, bạn chọn đầu tiên 

và nhấn OK 

 

 
 

Sau đó 1 hộp thoại yêu cầu chọn nơi lưu lại file Image này, bạn chọn ổ D, hay ổ 

E tùy ý. thường ổ D có dạng 1:2 [Tên ổ đĩa]. 



 

Sau đó bạn đặt tên cho file này và chọn Save: 

 
 

Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ 

cứng ko. Bạn chọn High(nếu bạn muốn chậm mà chắc) còn ngược lại thì các 

bạn chọn Fast... 

 
 

Và như cẩn thận, chương trình hỏi bạn có chắc muốn làm điều này ko. Bạn 

chọn YES và đợi cho chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc 

tùy thuộc vào mỗi máy nhanh hay chậm) 



 
 

Chương trình này còn có chức năng sao chép partition này sang partition khác: 

 

 
 

Ổ cứng này sang ổ cứng khác: 

 
 

Và khi Windows bị hỏng hóc gì đó. Bạn chỉ cần vào y chang như vậy, nhưng 

có thay đổi là chọn Partition –> Form Image 

 

 



 

Và bạn dò tới ổ đĩa bạn đã lưu file Ghost này và chọn Open 

 

Sau đó chọn lại ổ đĩa cần phục hồi thông thường là ổ đầu tiên, và cứ thế Yes . 

đợi 100% là xong. 

nguồn blogtinhoc 

bài 2 : tạo file ghost bunr ra đĩa cd  

 

Ở bài viết trước, ta đã biết qua được cách tạo file Ghost từ partition sang 1 Image lưu vào 

ổ cứng trong máy 

 

Vàcũng có nhiều bạn hỏi về việc Tạo file ghost tự cắt ra vàchép vào đĩa CD để có thể 

Ghost từ đĩa CD, vàđĩa CD này có khả năng BOOT, đặc biệt làHiren Boot CD 

 

 

Đầu tiên, ta đưa đĩa Hiren Boot vào, ở đây dùng Hiren boot CD 8.5 

 

Chọn Mục Hiren Boot CD, 

 

 

SAu đó chọn 2. Disk Clone Tools  

 

Vàchọn tiếp 2. Norton Ghost 8.3  

 
Chọn tiếp  

Tiếp chọn 5. Ghost (-Z9 -AUTO -SPLIT=700 700MB File Split) 

Việc chọn cái dòng thứ 5 nghĩa là, Z9 --> Làchế độ nén cao nhất, Maximum ZIP, 

Split=700 làkhi nén tới 700MB nó sẽ cắt ra, vàtiến hành nén tiếp file khác, tạo ra nhiều 

file 700MB nếu như hệ thống partition đó có data nhìu, còn Auto nghĩa làtên sẽ tự tăng 

dần, vàtự động tiến hành không hỏi mình 

 
Sau khi vào được Ghost, bạn chọn Local --> Partition --> To Image  



 

 
Sau đó, một hộp hiện lên bạn chọn ổ cứng, nếu máy bạn chỉ có 1, thì cứ OK, vàtiến tới, 

còn nếu hơn 1, thì chọn ổ nào chứa partition cần ghost vàOK 

Sau đó, chọn partition cần ghost lại thành Image, ở đây làổ chứa Windows làổ C, vàlàổ 

đầu tiên nên chọn 1. 

Sau đó, chọn nơi lưu lại, thường chọn ổ D, E, vàổ D thì có dạng 1:2 []NTFS Drive (hoặc 

1:2 [] FAT Drive tùy theo ổ đó làFAT hay NTFS) 

 

Ta chọn vàđặt tên lưu lại  

Sau đó tiến hành tạo ghost 

 
Chờ cho quá trình ghost xong, ta restart lại PC, vào ổ chứa file ghost lúc nãy, ta sẽ thấy 

nhiều file ghost trong đó, các file đều 700MB, duy có file cuối cùng làcòn lại bao nhiu 

MB, thường thấp hơn 700MB. 

 
Trong đó, vì file đầu tiên là700MB, do đó, không thể ghi file đầu tiên vào đĩa Boot CD 

Hiren được, màphải dùng file thứ 2 ở trong này chỉ có 350MB 

 

Điều cần làm bây giờ, làta cứ chép file 700MB ra đĩa dạng DATA như bình thường  

Xem thêm cách ghi DATA->  

 

Còn file còn lại nhỏ nhất, ta dùng Ultra ISO, chèn vào file ISO của Hiren BOOT CD  

 

Nếu không có file ISO Hiren Boot CD này, ta sẽ tạo file ISO này bằng cách dùng 1 đĩa có 

Hiren Boot CD, bỏ vào Ultra ISO  

sau đó chọn Tools --> Make CD/DVD Image ... 

 
Sau khi nhấn vào đó, hộp thoại, sẽ hiện ra chọn nơi lưu vàchọn ISO Standard để tạo ISO 

 
Sau đó, ta Chọn File --> Open file ISO này ra, vàxóa các folder vàfile trong đó chừa lại 

các folder như trong hình sau 



 
Từ mục chọn bên dưới, ta trỏ tới ổ chứa file còn lại này kéo thả vào khung bên phải của 

file ISO đang open 

 

 
Sau đó, chọn File --> SAve AS, chọn nơi lưu lại file ISO này, 

 

Sau đó, từ Menu tools --> CHọn Burn CD/DVD Image 

 

 
Vàtiếp, ta chọn nơi chứa File ISO đã thêm file ghost còn lại vào đây 

vàChọn tốc độ vàBurn 

 
Xong 

 

Sau này, muốn ghost lại máy bằng đĩa CD, thì ta chỉ việc đưa đĩa nhỏ nhất này vào Boot, 

chạy Ghost, sau khi vào được Ghost, ta đưa đĩa 1 vào sau đó chọn  

 

Local --> Partition --> Form Image 

 

Vàkhi hết đĩa 1, nó sẽ đòi file tiếp theo cứ thế lần lượt đưa đĩa vào đến hết 

 

Chúc thành công 



HƯỚNG DẪN TẠO FILE GHOST BẰNG ĐĨA HIREN BOOT 8.3 
 

- Trước hết bạn khởi động máy tính với đĩa Hiren’s Boot. 

 

- Khi thấy màn hình Startup Menu hiện ra, bạn chọn Start BootCD rồi bấm Enter để boot 

máy bằng CD. 

 

- Sau đó màn hình sẽ hiện ra 1 bảng menu. Bạn chọn số 2 là “Disk Clone Tools” rồi bấm 

Enter để mở nhóm công cụ hỗ trợ đĩa cứng. Kế tiếp bạn chọn Norton Ghost 8.3 và bấm 

Enter. 

 

- Bấm chọn mục Ghost (Normal). 

 

- Sau khi vào chương trình Ghost, vào Menu Local, chọn Partition. Chọn To Image để 

thực hiện sao lưu. Tất cả ổ đĩa hiện ra (tùy theo máy bạn có bao nhiêu ổ đĩa trong máy). 

Bạn muốn sao lưu hệ điều hành ổ nào thì chọn ổ đó (ví dụ ổ C là ổ WinXP thì bạn chọn ổ 

C để tiến hành sao lưu) rồi sau đó nhấn OK. 

 

- Chọn nơi chứa sao lưu. Chọn thư mục và gõ tên file, nhấp chọn Save. 

 

- Chương trình hỏi bạn có nén file sao lưu hay không, và chọn chế độ nén. Có 2 chế độ 

nén là Fast và High. 

 

Lưu ý: Chế độ Fast sẽ cho ra file nén dung lượng cao và phục hồi sẽ nhanh hơn, còn High 

thì dung lượng thấp nhưng thời gian phục hồi sẽ lâu. Thông thường thì dùng Fast. 

 

- Sau khi chọn chế độ nén, chương trình sẽ yêu cầu xác nhận lại. Bạn chọn Yes. 

 

- Sau khi lưu xong, chọn Quit từ menu chương trình thoát ra và khởi động lại máy tính. 

Công việc sao lưu hoàn tất. 

 

Lưu ý: Khi vào Window, bạn vào ổ đĩa mà khi nay bạn chọn sao lưu ổ đĩa, bạn sẽ thấy 1 

file có tên là *.GHO (ví dụ WinXP.GHO). 

 

 

 

HƯỚNG DẪN BUNG FILE GHOST BẰNG ĐĨA HIREN BOOT 8.3 
 

Mình chỉ có hình minh họa của Ver 6.0 thôi.Nhưng mà các phiên bản khác cũng giống 

thế mà . 

 

 

Boot vào, khỏi nói nha, chọn số 2 
 

 



 

 

 

Chọn phần Disk Clone tools 

 

 



 

 

 

Chọn norton ghost 

 

 



 

 

 



 

 

 

Chọn nơi lưu file ghost ( nếu mua đĩa ghost th“ chọn ổ CD, nếu lưu trong ổ cưng th“ 

chọn ổ tương ứng, chọn file *.GHO) 
 

 



 

 

 

Nhấn ok 

 

 



 

 

 



 

 

 

Chọn ổ muốn bung file ghost. Đây là bước quan trọng nhất, nguy hiểm nhất, Ko cẩn 

thận chọn nhầm ổ là mất hết dữ liệu đó.Nếu muốn cài HDH trên ổ C:/ thì chọn ổ C:/ 

để bung ghost. 

 

 



 

 

 

Sau đó nhấn ok vài lần nữa là bắt đầu quá trình bung ghost. Chờ khoảng 3-5 phút rôi 

nhấn ok, sau đó khởi động lại.  

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: 

 



Hướng dẫn tạo file ghost và bung ghost 

 

 

Để cài 1 máy tính gồm đầy đủ chương trình thường tốn rất nhiều 

thời gian nhất cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Với Ghost, bạn có thể 

làm việc này chỉ một lần rồi tất cả lần sau chỉ trong chốc lát. Sau khi 

cài máy xong rồi bao gồm đầy đủ chương trình (làm sạch các file 

không cần thiết như trong "thùng rác" ấy). Bạn hãy tạo 1 bản sao lưu 

lại để phòng khi hệ thống bị hư hay virus tấn công, chỉ cần bung file 

này ra với thời gian trên dưới 5 phút hơn là ngồi cài lại từ đầu. 

 

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file Ghost bằng phần mềm 

rất thông dụng Norton Ghost nằm trong đĩa Hiren Boot (ở đây mình 

dùng Hiren Boot  phiên bản 10.5 - các phiên bản khác cũng tư 

tượng). 

 

1. Đầu tiên bạn cần có đĩa Hiren Boot (bạn có thể ra tiệm mua hay 

tải tại đây). Bạn cho đĩa này vào và chỉnh boot bằng CD (các máy 

tính sau này đều có phím nhanh để tùy chọn thiết bị để boot như: F2, 

F9, F11, F12, Del,.. ). Sau khi khởi động được vào đĩa Hiren Boot, 

màn hình sẽ hiện ra như sau : 

 

 

2. Bạn chọn dòng : Dos Programs 

https://sites.google.com/site/msphong/index/phan-mem/system-tools/hiren-s-bootcd-v10-6-keyboard-patch


Tiếp theo bạn chọn dòng : Backup Tools (hoặc nhấn phím 2) 

 
 

3. Và bạn chọn dòng : Norton Ghost 11.5.1* (hoặc nhấn phím 4) 

 

 

4. Chọn tiếp dòng: Ghost (Normal)    (phím 8) 

 



5. Đến đây chương trình sẽ hiện lên danh sách thiết bị CD và ngôn 

ngữ bàn phím. Nếu bạn không rành thì có thể để im, chương trình sẽ 

tự động chọn cho bạn. 

- Kế tiếp hộp thoại "Do you want Options to Delete Swap File ?" 

xuất hiện, nếu bạn không rành thì chọn No. (bước này là để xóa các 

tập tin pagefile.sys (bộ nhớ ảo của windows, thường thì nó gấp 1.5 

lần dung lượng Ram của máy tính bạn, hiberfil.sys (Khi bạn bật 

chức năng hiberbation thì tập tin này sẽ được tạo ra, nó có dung 

lượng khoảng gần bằng dung lượng Ram)). 

- Sau đó hộp thoại Load UDMA2.SYS xuất hiện, bạn chọn No. 

 

 

 

6. Đến đây chương trình sẽ hỏi bạn xem có muốn khởi động Ghost 

lên không ? Tất nhiên là chọn Yes rồi. 

 
 



7. Chương trình Ghost sẽ được khởi động lên như sau: -> nhấn OK. 

 

 

8. Tiếp theo bạn chọn như sau: Local --> Partition --> To Image 

 

9. Chương trình sẽ hỏi bạn chọn ổ đĩa nào chứa phân vùng cần tạo 

file ghost. Bạn chọn ổ đĩa đó và nhấn OK. Như trong hình thì ta chỉ 

có 1 ổ đĩa vật lý thôi. 

  



 

 

10. Tiếp theo bạn chọn phân vùng cần lưu. Thường thì ổ đĩa C: nằm 

trên đầu (Bạn chú ý đến tên ổ đĩa để tránh bị nhầm, ở trong hình do 

không đặt tên nên để là No Name). Chọn xong, bạn nhấp OK. 

 

 

11. Chương trình sẽ hỏi nơi để lưu file ghost (bạn chú ý là phải chọn 

ở đĩa khác ổ đĩa mà bạn định tạo file ghost, ở trên là bạn chọn ổ C: 

để tạo ghost thì bây giờ bạn phải chọn là ổ D: hay E: gì đó, tất nhiên 

là dung lượng các ổ đĩa đó phải đủ để chứa file ghost). 

 

 



 

 

12. Chọn nơi lưu xong thì bạn phải đặt tên cho file ghost. Bạn muốn 

đặt tên gì cũng được miễn bạn nhớ đó là file ghost dùng để bung ra 

khi cần thiết. Gõ tên xong, bạn nhấp Save. 

 

13. Một hộp thoại hỏi bạn có nén file ghost lại không: 



- Chọn No, nếu không cần nén (file ghost sẽ gần với dung lương ổ 

C: đã dùng nhưng khi bung ra sẽ nhanh). 

- Chọn Fast, sẽ nén nhưng tỉ lệ nén không cao. 

- Chọn High, nén với tỉ lệ cao (file ghost sẽ có dung lượng thấp nhất 

có thể nhưng khi bung sẽ chậm hơn so với bạn chọn No). 

 

 

15. Chương trình sẽ hỏi bạn lần nữa là có muốn tạo file ghost hay 

không. Chọn Yes. 

 

 

 

16. Quá trình tạo file Ghost sẽ diễn ra như trong hình. 



 

 

Hộp thoại thông báo đã tạo xong, nhấn Enter. Bạn lấy đĩa Hiren 

Boot ra, khởi động máy lại và làm việc bình thường. 

 

 

 
 

 

Cách bung ghost khi máy gặp sự cố. 

 

1. Bạn thực hiện lại từ bước 1 đến bước 7. 



2. Tiếp theo thay vì chọn To Image thì ở đây bạn chọn là From 

Image : cụ thể như sau Local --> Partition --> From Image 

 

 

Bạn chọn nơi lưu file ghost, chọn file cần ghost bung. 

 

 

 

Thông tin về file ghost bạn đã chọn hiện lên. Nhấn OK. 

 



 

 

Chọn ổ đĩa chứa phân vùng cần khôi phục. --> OK. 

 

 
 

Chọn phần vùng cần khôi phục. 

 

 

 

Xác nhận cần khôi phục hay không. Chú ý là bạn phải chọn chính 

xác phân vùng cần khôi phục. Nếu bạn nhầm thì dữ liệu trên phân 

vùng bạn chọn nhầm sẽ mất hết. 

 



 
 

Sau khi chọn Yes thì quá trình khôi phục sẽ diễn ra. 

 
 

 

Sau khi khôi phục xong, một hộp thoại hiện ra. Bạn nhấp Reset 

Computer đê khơi động máy lại. 

 
 

Lúc này Windows sẽ trở lại thời điểm mà bạn tạo file ghost. 

http://lh6.ggpht.com/_Z9yI_xet2CY/TFBzblCbu8I/AAAAAAAADhg/Mexq9BLMYOA/ghost21.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Z9yI_xet2CY/TFBzbw7F3dI/AAAAAAAADhk/O6pZFsj5298/ghost22.jpg
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Khi nào dùng Ghost

 Sau khi bạn cài Windown (XP, Win Vista,Win7).

 Bạn Muốn Lưu lại bản vừa cài đặt để sau này

bạn bi Virus hay Hệ điều hành bị lỗi hay chạy

chậm…

 Bạn Bung bản Ghost nhanh hơn là bạn cài Win

mới.
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1. Các Bước tạo Ghost
 Yêu cầu:

- Máy Tính.

- Đĩa Hiren’s Boot.

- Một Chút Time.

- Một Chút Kiên Nhẫn.

Nếu ở Điện Biên để có đĩa Hiren’s Boot mới nhất (v10.4) các bạn đưa tui 

đĩa trắng tui sẽ burn giúp; không thì chuyển tui 10k (CD), 20k (DVD) )

Ngoài ra tôi còn có đĩa học ghost bằng hình ảnh, video minh hoạ…



GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com

Bước 1

 Bạn cho Đĩa Hiren Boot Vào Ổ CD/DVD Rom.
Sẽ hiện ra như sau:

 Bạn Chọn: 2 . Start BootCD

 Nhấn Enter. Màn Hình Tiếp Theo ->
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Bước 2

 Xuất Hiện :

 Bạn chọn : 2. Disk Clone Tools
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Bước 3
 Màn Hình Xuất Hiện

 Chọn: 2.Norton Ghost 8.3 (Số

phụ thuộc từng phiên bản

khác nhau).

 Chọn: 6.Ghost(Normal)
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Bước 4

 Chương Trình Tự chạy

rồi xuất hiện:

 Chọn OK
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Bước 5

Để Tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows 

(thông thường là vậy) thì làm như sau. 

Chọn Local --> Partition --> To Image ( nghĩa là sẽ 

tạo bản sao từ partition này thành 1 file image 

".GHO" duy nhất) 
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Bước 6

 Tiếp theo 1 hộp thoại

hiện ra cho bạn lựa chọn

đĩa cứng (HDD) chứa

phân vùng cần ghost

-->chọn đĩa --> OK

 Sau khi lựa chọn đĩa -->

xuất hiện các phân vùng

(Partition) --> chọn phân

vùng cần Ghost -->OK
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Bước 7

Chọn Nơi Lưu Trữ

File Ghost. -> Save

Một thông báo hỏi

bạn có muốn nén file

này lại để tiết kiệm

dung lượng cho ổ

cứng ko. Bạn chọn

High.

Bạn Chọn Yes
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Bước 8

 Chờ Chương Trình chạy

Xong

 Nhấn continue nếu

muốn tiếp tục tạo file

ghost. Hoặc Restart
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Hoàn Thành 

Tạo Bản Ghost !
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2. Bung Ghost
 Thực Hiện Bước 1-2-3-4 như tạo Ghost

(làm tiếp các bước 5-6-7-8 của bung Ghost)
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Bước 5

 Bạn Chọn Local ->Partition –> Form Image
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Bước 6

Tiếp theo 1 hộp thoại hiện

ra cho bạn lựa chọn đĩa

cứng (HDD) chứa phân

vùng cần ghost

-->chọn đĩa --> OK

Sau khi lựa chọn đĩa -->

xuất hiện các phân vùng

(Partition) --> chọn phân

vùng cần Ghost -->OK
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Bước 7

 Chọn Nơi Lưu Trữ File Ghost . -> Open

open
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Bước 8

 Chờ Chương Trình

chạy Xong

 Nhấn continue nếu

muốn tiếp tục tạo file

ghost. Hoặc Restart
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Hoàn Tất Quá Trình Bung Ghost
Vậy bạn đã có bản Win mình cài trước 

đây mà không mất thời gian cài lại.

Chúc Bạn Thành Công !



Tạo File Ghost đa Cấu Hình 
 Tạo tập tin ghost cho Windows XP để chạy trên nhiều 

máy 
 
Vấn đề đa số các bạn dùng máy tính thường gặp phải 

là cài đặt lại phần mềm cho máy tính của mình, một công việc chẳng 
thú vị gì mấy đối với những người bận rộn. Tuy nhiên, điều đơn giản 
nhất để tránh sự nhàm chán đó là dùng chương trình Ghost để sao lưu 
(backup) lại ổ cứng của bạn ở tình trạng tốt nhất và sau khi bị sự cố 
thì ta chỉ cần phục hồi (restore) lại là xong ngay. 
 
Nếu vấn đề chỉ đơn giản là vậy thì tôi cũng chẳng viết bài này làm gì! 
Thế nhưng khi bạn nâng cấp máy mới với một mainboard khác và bạn 
vẫn muốn giữ lại bộ Windows XP cũ của mình thì vấn đề lại xảy ra nếu 
mainboard cũ và mới không giống nhau. Để giải quyết vấn đề này ta 
làm như sau: 
 
Bước 1: Cài đặt windows XP và tất cả chương trình cần thiết. 
 
Bước 2: Vào thư mục C:\WINDOWS\Driver Cache\i386, mở file 
Driver.cab rồi trích (Extract) các tập tin Atapi.sys, Intelide.sys, 
Pciide.sys, and Pciidex.sys vào thư mục 
C:\WINDOWS\System32\drivers. 
 
Bước 3: Tạo tập tin tên Mergeide.reg bằng Notepad với nội dung như 
sau: 
 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="atapi" 
 
 



 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="atapi" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\*pnp0600] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="atapi" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\*azt0502] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="atapi" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\gendisk] 
 
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="disk" 
 
 
 



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 



 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 



CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038] 



 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219] 
 



"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="pciide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571] 
 
"Service"="pciide" 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 



 
"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 



"Service"="intelide" 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ 
 
CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199] 
 
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" 
 
"Service"="intelide" 
 
 
 
;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory) 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi] 
 
"ErrorControl"=dword:00000001 
 
"Group"="SCSI miniport" 
 
"Start"=dword:00000000 
 
"Tag"=dword:00000019 
 
"Type"=dword:00000001 
 
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller" 
 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00, 
32,00,5c,00,44,00,\ 
 
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74 
,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
 
00,73,00,79,00,73,00,00,00 
 
 



 
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory) 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic 
es\IntelIde] 
 
"ErrorControl"=dword:00000001 
 
"Group"="System Bus Extender" 
 
"Start"=dword:00000000 
 
"Tag"=dword:00000004 
 
"Type"=dword:00000001 
 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00, 
32,00,5c,00,44,00,\ 
 
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e 
,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
 
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00 
 
 
 
 
 
;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers 
directory) 
 
 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\PCIIde] 
 
"ErrorControl"=dword:00000001 
 
"Group"="System Bus Extender" 
 



"Start"=dword:00000000 
 
"Tag"=dword:00000003 
 
"Type"=dword:00000001 
 
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00, 
32,00,5c,00,44,00,\ 
 
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63 
,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
 
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00 
 
 
Bước 4: Bây giờ bạn nhấp chuột phải vào tập tin Mergeide.reg và chọn 
Merge rồi nhấn Yes trong bảng thông báo của Windows. 
 
Bước 5: Cuối cùng khởi động lại máy tính và cho chạy chương trình 
Ghost để tạo tập tin sao lưu. Vậy là bạn có được một bộ backup 
Windows XP tương thích với rất nhiều mainboard thông dụng rồi đó. 
 



Tạo file Ghost. Phục hồi tự động khi lỗi 

Windows.  

Đăng ngày: 00:30 12-06-2009  

Thư mục: Thủ Thuật Máy Tính  

Chương trình ghost tự động 

Đây là giải pháp hay mà người đã rành giúp cho những người chưa rành về Ghost có thể 

thực hiện được việc phục hồi hệ thống một cách dễ dàng sau khi bị sự cố. Đây cũng là 

một cách chuẩn bị sẵn để đưa những máy tính công cộng trở lại hoạt động nhanh chóng 

sau khi bị trục trặc vì người dùng chỉnh sửa không đúng cách các thiết lập định sẵn.  

 

 

Norton Ghost là chương trình thông dụng nhất để sao lưu và phục hồi ổ đĩa, nhưng cũng 

khá rắc rối đối với những người mới, đặc biệt là có thể phục hồi sai đích đến dẫn đến hậu 

quả là dữ liệu mất sạch! Vậy nếu là người đã có một chút kinh nghiệm sử dụng máy, tại 

sao bạn không đơn giản hóa việc sao lưu phục hồi chỉ bằng một vài cái bấm phím, tạo dễ 

dàng cho người trong gia đình cũng như giảm thời gian sao lưu và phục hồi trong các cửa 

hàng Internet công cộng, nơi mà máy rất thường hay bị lỗi? Với giải pháp sau đây, bạn sẽ 

không cần sử dụng đĩa CD boot, không cần cài chương trình Norton Ghost vào Windows, 

chỉ sử dụng menu Dual Boot của hệ điều hành Windows XP hoặc 2000 để thực hiện. 

 

Cốt lõi của giải pháp là chúng ta sẽ tạo ra một phân vùng để chứa DOS thật, song song 

với Windows, và mọi việc sẽ thực hiện trên phân vùng này. 

 

Bước 1: Sử dụng CD  Hiren’s Boot để phân chia đĩa cứng thành 2 hoặc 3 phân vùng.  

 

Với phân vùng C, bạn dùng lệnh format c:/q/s để định dạng ổ C và chép các file hệ thống 

của DOS.  

Bước 2: Cài đặt hệ điều hành. Cài đặt hệ điều hành Windows XP hoặc vào phân vùng C, 

Đến lúc chọn FAT, FAT32, NTFS.. ta bỏ qua và chọn "...No..Change..". Sau khi cài đặt 

xong, khi khởi động vào Windows bạn sẽ có một Menu Dual Boot như sau: 

 

Microsoft Windows XP Professional 

 

Microsoft Windows 

 

(Dòng thứ 2 có tên là Microsoft Windows bởi hệ điều hành Windows XP .Tiến hành cài 

đặt chương trình ứng dụng như bình thường. 
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Bước 3: Sử dụng CD Boot, dùng Norton Ghost for DOS để tạo một file hình ảnh (Image) 

của ổ C, và lưu file này ở ổ D. (Local > Patition > To Image). Ví dụ ở đây file này tên là 

Ghost.gho, hãy kiểm tra và chắc chắn rằng file này không bị lỗi. 

BootCD > Disk Clone Tools > Norton Ghost 11.0.1 sau đó nó hỏi bạn 1 câu hỏi bạn chọn 

N. Màn hình chính của Ghost 11.0.1 xuất hiện bạn chọn Quit. 

 

Thoát ra bạn gõ m rồi Enter. Chọn Volkov Commander (VC).Nhấn N ở câu hỏi 1 và Y ở 

câu hỏi 2.Màn hình chính của VC xuất hiện, bạn bấm Alt+F2 chọn R. Sau copy flie 

ghost.exe vào ổ C :  

 

 

 

Đây là dòng lệnh gọi Ghost với công thức nén cao nhất ( cao hơn cả mức High). 

 

Vào Hiren’s Boot như hướng dẫn sau đây. 

 



 

 



 

 



 

 

Trong màn hình chính của Ghost 11.0.1 > Local > Partition > To Image. Tiếp theo bạn 

chọn sao lưu ổ đĩa nào (nên lưu ổ đĩa chứa Windows), chọn đường dẫn để ghi ra file 

.GHO và tiến hành sao lưu 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Bước 4: Khởi động vào Windows. Vào ổ C. Để thấy được các file trong ổ C, chúng ta cần 

chọn Tool > Folder Options... > View, chọn Show hidden files and folders và bỏ chọn 

mục Hide Protect Operating System File (Recommended), chọn YES và OK. 

 

Bạn sẽ thấy trong ổ C hiện có rất nhiều file, chọn file Autoexec.BAT và sửa lại nội dung 

như sau: (bấm chuột phải và chọn Edit từ menu xổ xuống). 

@echo off 

Cls 

Echo:” chao mung ban den voi chuong trinh ghost tu dong………………………” 

Echo:” khi may ban gap su co hay virust pha hoai thi chi can ban go ten ban.bat” 

Echo:” may ban de tu dong phuc hoi………. Chuc ban thanh cong…………….” 

Echo:” dien thoai de lien lac: 0933158510 ………………………………………” 

 



 
 

 

mở Notepad gõ nội dung  

ghost.exe -clone,mode=prestore,src=1:2\ghost.gho:1,dst=1:1 -sure –rb 

lưu lại với tên bạn.BAT ( như tôi thì minh.bat) 

 

 
 

Với dst là đích đến, gồm C = 1:1, D = 1:2, E = 1:3... Ở đây chúng ta cài hệ điều hành trên 

ổ C nên chọn dst=1:1. Mở file Boot.ini và sửa lại nội dung như sau: 

 



[boot loader] 

 

timeout=10 

 

default=multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(2)\WINDOWS 

 

[operating systems] 

 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\ WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” 

/noexecute=option /fastdetect 

 

C:\=”Phuc hoi he thong”  

 

 

(Timeout là thời gian trễ để hiện Menu Dual Boot). 

 

Lưu và đóng các file này lại. 

 

(Lưu ý là có thể các file trong hệ thống của bạn gần giống như trên, bạn chỉ cần sửa 

những phần khác với phần lệnh phía trên mà thôi). 

 

Và bây giờ, hãy khởi động lại máy và xem thử. Sau khi boot vào DOS, hệ điều hành sẽ 

thực hiện những lệnh đã lưu trong file Autoexec.bat, và sẽ phục hồi lại hệ thống của bạn 

mà không cần phải lựa chọn thêm bất kỳ thông tin nào khi bạn gõ tenban.bat 

 

Hãy chọn Phục hồi hệ thống từ Menu Dual Boot và xem, chắc chắn bạn sẽ hài lòng. 

Không chỉ đơn giản đối với người mới học, nó còn loại bỏ hoàn toàn các phiền phức có 

thể tạo ra do chọn nhầm khi phục hồi hệ thống mà không cần chọn nguồn và đích... 

Lưu ý: bạn tạo Autoexec.BAT và tenban.bat trước rồi mới tiến hành tạo file ghost nhá 

 

Chúc bạn thành công!  

 


