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Ban giám đốc Đại học California không đóng vai trò đại diện hay bảo đảm cho các nội dung trong phần 
mềm này và đặc biệt không bảo đảm về khả năng thương mại hay tính không phù hợp cho bất kỳ mục 

đích cụ thể nào khác.  Ngoài ra, Ban giám đốc Đại học California giữ quyền sửa đổi phần mềm này 
và/hoặc các tài liệu hướng dẫn và thực hiện các thay đổi về nội dung trong phần mềm này bất kỳ lúc nào 

mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho bất kỳ cá nhân nào về sự sửa đổi hay thay đổi đó. 
 
 

Thông tin liên hệ: 
Trung tâm Hỗ trợ Phần mềm Mở rộng 

Khoa Khoa học Động vật 
Đại học California 

Davis, CA  95616 USA 
Điện thoại: (530) 752-1278 

Fax: (530) 752-0175 
Email: software@asmail.ucdavis.edu 

Địa chỉ trang web: http://animalscience.ucdavis.edu/extension/software/taurus/ 
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Cách Cài đặt? 

1. Cho đĩa CD Taurus vào ổ đĩa CD-Rom. 
2. Sử dụng Windows Explorer để điều hướng đến đĩa CD và quư vị sẽ thấy 1 tập tin 

có tên Setup.exe: 

3. Nhấp đúp vào Setup.exe. Hộp thoại Welcome (Chào mừng) xuất hiện: 
 

 
Nhấp vào nút Next (Tiếp theo). 
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4. Hộp thoại License Agreement (Thỏa thuận Cấp phép) xuất hiện:  
 

 
Chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép và nhấp vào nút Next (Tiếp 

theo). 

 
5. Hộp thoại Customer Information (Thông tin Khách hàng) xuất hiện: 

 

 
Nhập vào tên của quư vị và tên cơ quan, rồi nhấp vào nút Next (Tiếp theo). 
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6. Hộp thoại “Ready to Install the Program” (“Sẵn sàng để Cài đặt Chương trình”) 
xuất hiện: 

 

 
Nhấp vào nút Install (Cài đặt). 

 

7. Trình cài đặt sẽ cài đặt chương trình Taurus vào máy vi tính của quư vị. Quá 
trình này có thể mất VÀI phút: 
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8. Cuối cùng, hộp thoại hoàn tất sẽ xuất hiện: 
 

 
Nhấp vào nút Finish (Kết thúc). Trình cài đặt hoàn tất quá trình cài đặt và sẽ 

tạo một biểu tượng tắt của Taurus trên màn hình nền của máy vi tính. Chương 

trình Taurus cũng được thêm vào menu chương trình. 
 

9. Một thư mục cũng sẽ được tạo với tên “ C:\Program 
Files\UCDAVIS\Vietnam\Taurus2014\” và tập tin taurus.exe cùng tập tin về khẩu 

phần ăn demo.tau cũng nằm trong thư mục này 

 

 

Thư mục Taurus 

 

Tất cả tập tin của chương trình Taurus đều được lưu trong thư mục sau: 

 
 C:\Program Files\UCDAVIS\Vietnam\Taurus2014\ 

Các tập tin về Khẩu phần ăn 

Tất cả các tập tin về khẩu phần ăn Taurus đều có phần mở rộng .TAU và được lưu trữ mặc 

định trong thư mục nêu trên. 

Các tập tin Thư viện Thức ăn chăn nuôi 

Có 4 tập tin thư viện thức ăn:  (1) TAUSTD.DBF, tập tin thư viện thức ăn tiêu chuẩn; 

(2) TAUALT.DBF, tập tin thư viện thức ăn thay thế; (3) TAUGRP.DBF, tập tin thư viện 

nhóm thức ăn;  (4)TAUINF.DBF, tập tin thư viện thức ăn không khả dụng. Những tập tin 

này được lưu trữ trong thư mục C:\Program Files\UCDAVIS\Vietnam\Taurus2014\ 
 

Hướng dẫn sử dụng Taurus 
 

Tập tin hướng dẫn sử dụng Manual.pdf, được lưu trữ trong thư mục Taurus. Để xem và in 

tập tin này, quư vị cần có Adobe Acrobat Reader. Quư vị có thể tải bản miễn phí của 

phần mềm này bằng cách truy cập trang web sau: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Mẫu đơn đặt hàng Taurus, OrderForm.pdf, cũng được lưu trữ trong thư mục này.  

Cách Chạy chương trình? 
 

1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu), rồi chọn “All Programs” (Tất cả Chương trình). Một 
danh sách menu sẽ xuất hiện. 

2. Chọn tùy chọn “UCDAVIS\Vietnam”. Một menu phụ sẽ xuất hiện. 
3. Chọn tùy chọn “TAURUS2014”. Một menu phụ khác sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn “Launch 

Taurus.exe”. Biểu ngữ đăng nhập của Taurus sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút OK. Menu 

chính của Taurus xuất hiện: 

 

 

Chọn tùy chọn “Least Cost Ration: Growing or Finishing Cattle” (“Khẩu phần ăn Chi 

phí Tối thiểu: Phát triển hoặc Hoàn thiện Gia súc”). Hộp thoại Animal Information 

(Thông tin Vật nuôi) xuất hiện: 
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4. Hộp thoại Animal Information (Thông tin Vật nuôi): 
 

 

Từ menu “Files” (“Tập tin”), chọn tùy chọn “Open” (“Mở”). Điều hướng đến thư mục 

C:\Program Files\UCDAVIS\Vietnam\Taurus2014\. Mở tập tin khẩu phần ăn Demo.Tau. 

 

Nhấp vào [>] (Nút Tiếp theo). Hộp thoại Nutrient Constraints (Giới hạn Chất dinh 

dưỡng) xuất hiện. 
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5. Hộp thoại Nutrient Constraints (Giới hạn Chất dinh dưỡng): 
 

 

Tại đây quý vị có thể nhấp vào nút “ReCalc” (Tính lại) để điền vào hộp thoại này 

các thông số giới hạn mặc định. Quý vị có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ giới 

hạn nào trong các giới hạn này. 

 

Sau khi đã hoàn tất. Nhấp vào nút Next (Tiếp theo). Hộp thoại Feed List (Danh sách 

Thức ăn chăn nuôi) xuất hiện. 
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6. Hộp thoại Feed List (Danh sách Thức ăn Chăn nuôi) xuất hiện: 
 

 

 

Quý vị có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các thức ăn chăn nuôi. Quý vị cũng có thể 

quy định giá và gán số lượng tối đa hoặc tối thiểu cho một loại thức ăn. Quý vị 

cũng có thể chỉnh sửa bản phân tích thành phần dinh dưỡng của thức ăn. Những thay 

đổi này sẽ chỉ có hiệu lực đối với tập tin khẩu phần ăn này và không ảnh hưởng đến 

các thư viện thức ăn. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Next (Tiếp theo). Hộp thoại 

Group Constraints (Nhóm Giới hạn) xuất hiện. 
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7. Hộp thoại Group Constraints (Giới hạn Nhóm Thức ăn): 
 

 

quý vị có thể quy định số lượng tối thiểu hoặc tối đa cho các nhóm thức ăn. Sau khi 

hoàn tất, nhấp vào nút next (tiếp theo). Hộp thoại Ratio Constraints (Giới hạn Tỷ 

lệ) xuất hiện. .  
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8. Hộp thoại Ratio Constraints (Giới hạn Tỷ lệ): 
 

 

Quý vị có thể quy định tỷ lệ tối thiểu hoặc tối đa cho khẩu phần ăn gồm 2 chất dinh 

dưỡng, 2 loại thức ăn hoặc 2 nhóm thức ăn bất kỳ. 

 

Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Formulate (Lập công thức). Chương trình sẽ vào chế 

độ lập công thức và sẽ lập công thức khẩu phần ăn rồi hiển thị kết quả trên hộp 

thoại. 
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9. Màn hình Kết quả 
 

 

Bằng cách nhấp vào nút Next (Tiếp theo), quý vị có thể xem các màn hình sau: 

Chi phí, Hiệu suất và lượng khí Mê-tan Thải ra 

Cấu tạo Khẩu phần ăn 

Khoảng Giá cả/ Các loại thức ăn Không được Sử dụng 

Thông tin Chi tiết bản Phân tích Thành phần dinh dưỡng của thức ăn 

 

Quý vị cũng có thể xem các kết quả cho tất cả các loại thức ăn hoặc cho một nhóm 

thức ăn cụ thể trên cơ sở VCK 100% hoặc NHƯ được Cho ăn. 

 

Quý vị cũng có thể in kết quả này ra hoặc quay lại màn hình thông tin đầu vào và 

sửa đổi một số thông tin nhập vào để lập lại công thức khẩu phần ăn. 
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