
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



 

 

QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG DOS 
DOS Resource Guide 7/1993  Pcworld VN 

        Bộ nhớ của DOS trở nên quá chật chội với bạn? Làm thế nào để các ứng dụng 

và trình thường trú có nhiều hơn 640 KB?á 

        Bộ nhớ máy tính giống như tiền bạc - bạn chỉ nghĩ về nó khi cảm thấy thiếu 

thốn. Ðáng tiếc là DOS dường như được thiết kế để tạo ra sự thiếu bộ nhớ. Chỉ có 

640 KB được dành cho các ứng dụng, chương trình thường trú, bộ điều khiển thiết 

bị và chính bản thân DOS.  

        Trong thực tế thường gặp các chương trình lớn ngốn tốn bộ nhớ, khi chạy nó 

bạn không thể nạp thêm được các trình khác như nhật ký và lịch bàn, trong trường 

hợp này 1 MB vẫn có thể không đủ. Cũng có thể có nhu cầu chạy 2 chương trình 

thường trú một lúc để có thể cắt dữ liệu từ một bảng tính và dán vào văn bản khác. 

Nếu 2 chương trình này quá lớn, không thể đạt được mục đích đó.  

        Những version trước đây của DOS không giải quyết được vấn đề. Chỉ đến 

DOS 4.01 hãng Microsoft mới tỉnh ngộ và bắt đầu đưa vào các công cụ đặt cấu 

hình và truy nhập vùng nhớ bổ sung. Trong DOS 5.0 bạn có thể truy nhập vùng 

nhớ mở rộng (extended memory) theo đặc tả EMS. Bây giờ bạn có thể nạp được 

nhiều bộ điều khiển thiết bị (device driver), nhiều chương trình thường trú 

(terminate and stay resident program - TSR) và các đoạn của DOS vào vùng các 

khối nhớ cao (upper memory blocks - UMB). Toàn bộ vùng nhớ qui ước 640 KB 

được dành cho chính các chương trình của bạn.  

        XMS và EMS cho phép bạn cài đặt 2 chiến lược lớn để địa chỉ hóa được bộ 

nhớ ở xa. Trước hết, bạn có thể truy nhập các địa chỉ RAM cao hơn hạn chế quy 

ước của DOS. Thứ hai là bạn có thể dùng các bộ đổi nhiệm (task swapper) và khả 



 

 

năng đa nhiệm để có thể mở vài chương trình cùng một lúc. Chiến lược thứ 3 cho 

phép nạp và đẩy ra chỉ các TSR mà bạn muốn. Ðể hiểu biết rõ thêm về cấu trúc bộ 

nhớ của máy vi tính, hãy đọc thêm bài của Brian Livingston "Năm kiểu bộ nhớ của 

DOS" đăng trong số này.  

        Có lúc bạn chỉ theo một trong các chiến lược trên, khi khác có thể bạn cần đến 

các chương trình dùng tới 2 hoặc cả 3 cách tiếp cận.  

    Quản lý bộ nhớ: cấu trúc lại bộ nhớ DOS 

        Trước khi bỏ tiền ra mua các trình quản lý bộ nhớ (memory manager) bạn cần 

xem kỹ khả năng sẵn có của DOS có đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không 

(xem thêm bài "Các chương trình quản lý bộ nhớ của MS-DOS 5" cũng đăng trong 

số này). Kể từ DOS 5 bạn có 2 trình quản lý bộ nhớ là HIMEM.SYS và 

EMM386.EXE.  

        Một số chương trình lớn của các hãng nổi tiếng có thể tự truy nhập vùng bộ 

nhớ mở rộng một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều hệ, kể cả DOS và Windows, 

được cài đặt để dùng bộ nhớ mở rộng thông qua đặc tả XMS. Ðặc tả này là quy 

cách thống nhất và đơn giản dành cho các chương trình khác truy nhập bộ nhớ mở 

rộng mà tránh được các tranh chấp bộ nhớ không cần thiết. HIMEM.SYS đảm bảo 

truy nhập qua XMS đối với các hệ với hơn 1MB RAM.  

        HIMEM.SYS được cài vào tập tin CONFIG.SYS như một phần của các thông 

số khởi đặt khi bộ nhớ mở rộng được phát hiện. Trình này có thể quản lý bất cứ 

RAM nào với hơn 1 MB trở lên, kể cả vùng nhớ cao - 64 KB đầu tiên tiếp sau 1 

MB đầu (hạt nhân của DOS 5 có thể được đưa vào vùng này). Bộ nhớ mở rộng cao 

hơn điểm này được cấp phát như XMS. Từ đó, một chương trình được thiết kế để 

truy cập đến XMS RAM khi bộ nhớ này tồn tại có thể tìm thấy nó. Như vậy, người 



 

 

lập trình có thể tạo ra các chương trình cần tới hơn 640 K của bộ nhớ quy ước 

(conventional memory).  

        Chương trình EMM386.EXE làm việc hơi khác. Bạn có thể khởi đặt nó (set 

up) để dùng một phần hoặc tất cả bộ nhớ mở rộng nhằm phỏng bộ nhớ bành trướng 

(còn gọi là RAM theo quy cách EMS) đối với các chương trình sử dụng đặc tả này. 

Truy nhập có chậm hơn so với XMS nhưng người dùng có nhiều bộ nhớ hơn và có 

thể làm việc trên nhiều loại máy.  

        Ngoài ra, EMM386.EXE có thể quản lý các khối UMB (các vùng bộ nhớ 

trước kia được dự trữ để dùng cho phần cứng hệ thống, chẳng hạn như video card), 

cho phép bạn nạp các driver và TSR vào vùng không sử dụng giữa 640 K và 1 MB 

và do đó tiết kiệm được lượng tương đương trong bộ nhớ quy ước.  

        Bản thân tên của trình này cũng cho biết là EMM386.EXE chỉ làm việc trên 

các máy 386 và 486. HIMEM.SYS còn làm việc được trên máy 286 được ghép 

thêm bộ nhớ mở rộng. Những máy PC và PC/XT đầu tiên không thể truy nhập 

vùng nhớ cao hơn 640 KB nếu như bộ nhớ này không được đảm bảo bởi phần 

cứng EMS thích hợp. Nếu bạn chạy trong Windows, môi trường này tự động quản 

lý được bộ nhớ cao hơn 640 KB. Windows tự động thiết đặt HIMEM.SYS của 

riêng nó để quản lý bộ nhớ mở rộng và ngoài ra còn dùng thêm SmartDrive để lưu 

trữ tạm thời phần dữ liệu của đĩa cứng với mục đích tăng tốc độ truy nhập. Hơn thế 

nữa, Windows kết hợp các chức năng quản lý bộ nhớ này với khả năng hiển thị 

song song và đối với máy 386/486, khả năng đa nhiệm thực sự. Ví dụ, trong 

Windows có thể làm việc với bảng tính trong khi đó một trình liên lạc tập tin từ 

máy tính khác. Tất nhiên, Windows đòi hỏi đầu tư vào bộ nhớ và phần cứng nhiều 

hơn, chưa kể đến các chương trình tận dụng mọi tiện ích của môi trường này. Bạn 

cần ít nhất một máy 386 với 4 MB RAM và vùng đĩa khá lớn. Bạn nên có CPU 



 

 

chạy nhanh và card video nâng cao để đảm bảo được hiệu quả thích hợp, đặc biệt 

đối với các ứng dụng đồ họa.  

        Nếu không quan tâm đến Windows, bạn có thể có các lựa chọn khác nhanh 

hơn. Ví dụ DESQview 386 của Quarterdeck cho phép quản lý bộ nhớ, tổ chức cửa 

sổ và thực hiện đa nhiệm đối với các hệ 386/486 (hoặc là tổ chức cửa sổ và đổi 

nhiệm đối với các máy XT và AT). Do DESQview là chương trình làm việc trong 

chế độ ký tự (khác với Windows làm việc với giao diện đồ họa), nó chạy nhanh 

hơn, đặc biệt trên các máy chậm với bộ nhớ hạn chế.  

    Các trình quản lý thứ ba 

        Nếu bạn không muốn dùng hệ điều hành mới mà vẫn có được công cụ quản lý 

bộ nhớ thích hợp, hãy mua các bộ quản lý bộ nhớ của hãngthứ ba (third - party 

manager). Các chương trình này bổ sung khả năng quản lý bộ nhớ của DOS ít nhất 

theo 4 cách.  

        Hệ Netroom của Helix mở rộng sự hổ trợ UMB cho máy 386 hoặc ngay cả 

loại 8088 có bộ nhớ bành trướng (hãng Quarterdeck có sản phẩm tương tự dành 

cho các máy 386). Ðặc điểm của Netroom là cho phép máy 386 nạp các network 

driver vào một "máy tính ảo" trong thực tế là giao diện mạng đa nhiệm, thay vì nạp 

chúng như các driver vào vùng bộ nhớ quy ước.  

        Nhiều trình quản lý bộ nhớ cũng xem xét việc sử dụng UMB để có thể đưa 

được nhiều driver và TSR hơn vào vùng nhớ cao và do đó giải phóng được vùng 

nhớ quy ước quý giá. Thêm vào đó là khả năng mở rộng vùng bộ nhớ quy ước tới 

hơn 640 KB. Video Memory Commander của V.Communications đảm bảo được 

tới 920 KB bộ nhớ quy ước bằng cách tiếp cận này.  

        Các trình quản lý hàng đầu dành cho máy 386/486 cho phép mô phỏng EMS 

trong quá trình thực hiện, mỗi khi chương trình cần đến nó, thay vì buộc bạn phải 



 

 

sửa CONFIG.SYS và khởi động lại máy hoặc buộc phải dự trữ một lượng lớn 

RAM mở rộng để mô phỏng bộ nhớ bành trướng.  

        Trong khi DOS sao chép hệ điều hành lên đĩa cứng của bạn và hướng dẫn bạn 

về cách tối ưu, các trình quản lý bộ nhớ cao cấp còn giúp bạn nhiều hơn. Cài đặt tự 

động và các trình tối ưu xác định sự sẵn sàng của vùng nhớ cao để nạp các driver 

và TSR theo thứ tự tốt nhất. Ðối với một số chương trình, bạn phải tự điều chỉnh 

phụ thuộc vào thông số khởi đặt hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống của bạn sẽ được 

tinh chỉnh tốt hơn là dùng EMM386.EXE.  

        Trên các máy 386, QEMM386 và 386 MAX chạy tương đương với nhau. Cả 

hai hệ đều dùng được tốt. Khả năng Stealth của QEMM-386 có thể tiết kiệm được 

nhiều vùng nhớ cao hơn một chút, trong khi đó việc cài đặt tối ưu của 386MAX có 

sức lôi cuốn hơn. Netroom nên được xét đánh giá như một giải pháp mạng. 

Memory Commander cho phép mở rộng được bộ nhớ quy ước bằng kỹ thuật và 

phương pháp mới. Memory Management Kit của Biologic gia tố cho DOS thêm 

dịch vụ UMB bổ sung, một khả năng toàn diện nhất để mô phỏng EMS (ngay cả 

trên 8088, có sử dụng đĩa cứng, nạp và rút bỏ các TSR).  

        Hệ điều hành DOS 6 của Novell cũng xứng đáng để xem xét. Nó cho phép 

quản lý bộ nhớ tinh vi hơn MS-DOS, ngoài ra còn kèm theo các trình tiện ích dùng 

để nén đĩa.  

    Làm chủ các TSR 

        Một trong những tùy chọn quản lý bộ nhớ đáng nhắc tới là khả năng đưa các 

trình thường trú (TSR) vào vùng nhớ cao. Bằng cách này có thể tiết kiệm được 

đáng kể vùng nhớ quy ước quý giá. Hệ QRAM của Quarter deck và 386MAX của 

Qualitas (chỉ dùng trên các máy 386) đưa ra dịch vụ như vậy.  



 

 

        Một cách tiếp cận khác để quản lý các TSR là công cụ Switch của DR DOS 

cho phép bạn khởi đặt nhiều cấu hình vào CONFIG.SYS và AUTOEXE.BAT, mỗi 

cấu hình có các TSR của riêng mình và sẽ nạp chúng vào vùng nhớ cao khi khởi 

động lại máy.  

    Bộ đổi nhiệm: "Ða nhiệm" khi ít bộ nhớ 

        Sự khác biệt giữa bộ đổi nhiệm (task swapper) và môi trường đa nhiệm 

(multitasking) như sau: đa nhiệm cho phép nhiều chương trình cùng tồn tại và làm 

việc một lúc, trong khi đó đổi nhiệm chỉ cho phép một chương trình làm việc 

nhưng bạn có thể dễ dàng chuyển từ việc này sang việc khác mà không phải đóng 

chương trình đầu tiên lại. Các bộ đổi nhiệm nhớ các chương trình cần tạm rời bỏ 

vào bộ nhớ mở rộng hoặc bộ nhớ EMS, thậm chí ghi cả vào đĩa cứng, tại thời điểm 

đổi nhiệm. Chú ý rằng đa nhiệm chỉ thực hiện được trên 386/486, trong khi đó đổi 

nhiệm (tức là giải đa nhiệm - ND) có thể được dùng trên bất cứ loại máy nào.  

        MS-DOS 5 có khả năng đổi nhiệm như một tùy chọn trong DOSSHELL. Sau 

hai lần chọn trong thực đơn có thể đạt được khả năng của hệ và cửa sổ hoạt động 

bao giờ cũng được nhìn thấy trong Shell để trình bày danh sách các việc đang hoạt 

động (có thể có tới 13 việc như vậy). Không như các bộ đổi nhiệm thứ ba nào 

khác, DOS 5 không cho phép bạn dễ dàng quan sát việc cấp phát bộ nhớ hoặc thực 

hiện cắt/dán giữa những công việc.  

        DR DOS 6 cho phép truy nhập tới 20 việc một lúc qua ViewMax và Shell 

hoặc qua menu TaskMax riêng biệt - bằng cách này sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn. 

DR DOS có những chức năng không có trong MS-DOS: bạn có thể tham khảo các 

tài nguyên bộ nhớ qua menu và làm được các thao tác cắt/dán. Nó cũng cho phép 

(như phần lớn các bộ đổi nhiệm thứ ba) nạp TSR như một việc.  



 

 

        Các bộ đổi nhiệm có thể dùng đĩa cứng để lưu các trình không hoạt động. Nếu 

bạn có đủ bộ nhớ mở rộng hoặc bộ nhớ bành trướng, chúng sẽ không dùng đĩa 

cứng nữa, do đó tốc độ truy nhập sẽ được nâng cao.  

    Kết luận 

        Sự lựa chọn khá rõ ràng. Trước hết, để giải quyết vấn đề thiếu bộ nhớ cần 

mua thêm bộ nhớ bổ sung và môi trường quản lý bộ nhớ kiểu như Windows (tất 

nhiên như vậy phải mua thêm các sản phẩm dùng cho Windows và phần cứng 

thích hợp để chạy chúng có hiệu quả). Nếu bạn muốn giữ nguyên phần cứng và 

phần mềm hiện có, bạn cần dùng các trình quản lý bộ nhớ, bộ đổi nhiệm và bộ nạp 

TSR.  

        Về tác giả: Patrick Marshall là biên tập viên của InfoWorld. Tom Marshall là 

tiến sĩ văn học Anh ngữ, làm việc tại Washington University, sử dụng máy tính từ 

năm 1985.  

    Các chương trình quản lý bộ nhớ trong DOS 5.0á 

        Khi cài đặt DOS 5 lên hệ thống có bộ nhớ mở rộng, HIMEM.SYS sẽ tự động 

được khởi đặt (set up). EMM386.EXE không được đặt tự động như vậy. Hãy soạn 

thảo tập tin CONFIG.SYS và nếu không thấy dòng DEVICE = [path] 

HIMEM.SYS [/machine:n] ở đầu dòng đầu tiên, hãy thêm nó vào. Mệnh đề này 

nên là dòng đầu tiên, hoặc ít nhất là dòng thứ hai của CONFIG.SYS. Tham số / 

MACHINE:N đặc tả bộ điều khiển A20 sẽ được sử dụng. Tham số này không được 

tự động đưa vào bởi thủ tục khởi đặt chuẩn nhưng lại thường xuyên cần đến. Trong 

trang 611 của tài liệu DOS của Microsoft có bảng các mã chuẩn. Nói chung bạn 

hay dùng nhất là /MACHINE:1.á 



 

 

        EMM386.EXE phức tạp hơn. Sau dòng của HIMEM.SYS là DEVICE 

=[PATH] EMM386.EXE với các tham số mà bạn muốn. Mệnh đề này có cấu trúc 

cơ bản như sau:á 

DEVICE = [path] EMM386.EXE [memory][f=address] [x=mmmm-nnnn] [RAM I 

NOEMS]á 

        Trong đó: MEMORY là lượng KB mà bạn cần cấp phát cho quá trình mô 

phỏng EMS; F = ADDRESS mô tả vị trí khung trang của EMS (có tác dụng trong 

trường hợp tranh chấp UMB) và X = MMMM -NNNN đặc tả vùng bộ nhớ cao 

phải được loại trừ khỏi sự truy nhập của EMM386.EXE (đừng dùng các tham số F 

hoặc X nếu bạn không biết về tranh chấp). Tham số RAM báo cho driver để truy 

nhập cả EMS và UMB, trong khi đó NOEMS chỉ cho phép truy nhập các khối 

UMB. Bạn cần dùng tham số này hay tham số kia nếu muốn nạp các trình thường 

trú vào UMB.á 

        Sau 2 dòng DEVICE kể trên bạn có thể đưa vào dòng thứ 3:á 

DOS=HIGH,UMB.á 

        Dòng này kết hợp 2 lệnh: DOS = HIGH để nạp hạt nhân hệ điều hành vào 

vùng nhớ cao, giải phóng một phần của 640 KB bộ nhớ qui ước quý giá. Lệnh 

DOS = UMB báo cho hệ điều hành là phải duy trì mối liên kết giữa bộ nhớ quy 

ước và UMB, cho phép nạp các bộ điều khiển thiết bị và TSR vào vùng nhớ cao.á 

        Sau khi ghi CONFIG.SYS ra đĩa và khởi động lại máy, hãy đánh vào lệnh 

MEM/C I MORE để xem chi tiết kết quả cấp phát tài nguyên bộ nhớ. Ðặc biệt chú 

ý đến lượng vùng bộ nhớ cao đang sử dụng.á 

        Tiếp theo, bạn có thể nạp các driver vào vùng nhớ cao bằng cách soạn thảo lại 

CONFIG.SYS và thay DEVICEHIGH = DRIVER tại tất cả các mệnh đề DEVICE 

= DRIVER sao cho còn đủ chổ trong vùng nhớ cao. Chú ý rằng một số driver 



 

 

không làm việc được bình thường khi nạp vào vùng nhớ cao; một số khác chỉ nạp 

được vào vùng nhớ thấp dù có làm thế nào chăng nữa. Cách tốt nhất là thử. Tương 

tự, trong AUTOEXE.BAT hãy đặt LOADHIGH vào trước mỗi dòng gọi tới các 

trình thường trú.á 

        Thông thường, các chương trình không nạp được vào vùng nhớ cao sẽ sinh ra 

thông báo lỗi khi khởi động. Tại dấu nhắc của DOS hãy đánh vào lệnh MEM/C I 

MORE lần nữa để quan sát sự khác biệt trong cấp phát bộ nhớ. Bạn có thể điều 

chỉnh lại nếu muốn.á 

        Nếu vùng nhớ cao còn chổ mà vẫn nạp được các driver hoặc trình thường trú, 

hãy trình bày lại thứ tự sắp đặt trong các tập tin cấu hình. Bạn có thể dùng các bộ 

quản lý bộ nhớ thứ ba để tận dụng các trình tối ưu và bộ nạp cao cấp hơn. 

 



 

 

Ram , ROM, Bộ Nhớ Trong là gi ? 
Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. 

 

* Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory): 

o Tốc độ truy xuất nhanh; 

o Thường nằm trong CPU, một số cache cũ có thể nằm ngoài CPU: như các cache 

trên đế cắm kiểu slot 1, hoặc cache dạng thanh, có thể tháo rời giống như các thanh 

RAM ngày nay; 

o Bao gồm Cache L1 và Cache L2, Cache L3 (L3 chỉ có ở một số CPU) có tốc độ 

truy xuất gần bằng tốc độ truyền dữ liệu trong CPU; 

* Bộ nhớ chính (main memory); 

o Bộ nhớ RAM (Random access memory), hay Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Tốc 

độ truy cập nhanh, lưu trữ dữ liệu tạm thời, dữ liệu sẽ bị mất đi khi bị cắt nguồn 

điện; 

o Bộ nhớ ROM (Read Only Memory), hay Bộ nhớ chỉ đọc: Lưu trữ các chương 

trình mà khi mất nguồn điện cung cấp sẽ không bị (xóa) mất. Ngày nay còn có 

công nghệ FlashROM tức bộ nhớ ROM không những chỉ đọc mà còn có thể ghi lại 

được, nhờ có công nghệ này BIOS được cải tiến thành FlashBIOS. 

 

Khái niệm RAM 

RAM là chữ viết tắt của Random Access Memory, bộ nhớ có thể đọc/ghi. RAM 

được chia làm 2 phần là Storage và Program: 

 

- Storage: Là phần lưu trữ tất cả các chương trình phần mềm được cài vào máy. 

Bạn có thể hình dung Storage như là ổ cứng của máy tính với các chức năng gần 



 

 

như tương tự. 

 

- Program: Là một phần bộ nhớ dành để tải và lưu tạm các chương trình. Các 

chương trình này sẽ bị xoá nếu bạn soft reset và khi Windows khởi động, program 

sẽ lại tiếp tục đảm nhận chức năng của mình. 

 

Khi thực thi lệnh, Hệ điều hành tự động điều chỉnh giữa Storage và Program sao 

cho hợp lý. Tuy nhiên, nếu thích, bạn vẫn có thể tự điều chỉnh bằng cách vào 

Start/Settings/System/Memory rồi kéo thanh trượt sang phần bạn chọn. 

 

Như đã nói, các chương trình được Program lưu trữ tạm sẽ bị mất khi bạn hard 

reset. 

 

Soft Reset là chức năng khởi động lại máy, tương đương với restart trong máy tính. 

Thông thường, sau khi cài đặt xong phần mềm, các font hệ thống hay máy bị treo 

thì cần phải được soft reset lại để "làm tươi". 

 

Hard Reset: Để dễ hình dung, bạn cứ liên tưởng đến việc cài đặt lại Hệ điều hành 

Windows trên máy tính. Lúc ấy, ổ cài đặt (ổ C chẳng hạn) sẽ bị xoá sạch, được 

(định dạng) format rồi tiến hành cài đặt hệ điều hành. hard reset cũng gần như 

tương tự, nghĩa là khi thực hiện lệnh hard reset, hệ điều hành, chương trình trong 

máy của bạn sẽ bị xoá sạch để cài lại mới. Sau khi hard reset, các chương trình bạn 

cài sẽ bị mất và chỉ còn lại hệ điều hành Windows Mobile. 

Nguồn: TRAIDATMUI.com 

 

Khái niệm về ROM 

Là viết tắt của cụm Read Only Memory. Nó có đặc tính là thông tin lưu trữ trong 



 

 

ROM không thể xoá được và không sửa được, thông tin sẽ được lưu trữ mãi mãi. 

Nhưng ngược lại ROM có bất lợi là một khi đã cài đặt thông tin vào rồi thì ROM 

sẽ không còn tính đa dụng (xem như bị gắn "chết" vào một nơi nào đó). Ví dụ điển 

hình là các con "chip" trên motherboard hay là BIOS ROM để vận hành khi máy vi 

tính vừa khởi động.Tuy nhiên, có nhiều loại ROM có thể ghi lại được, điển hình 

như ROM của các máy PocketPC hiện nay. ROM thường được dùng để lưu hệ 

điều hành và một số phần mềm đi kèm (chẳng hạn các phần mềm quản lý thông tin 

cá nhân PIM, Word, Excel, Microsoft Reader...). Khi ta bật máy lần đầu (hay sau 

khi hard reset) các phần cần thiết của hệ điều hành sẽ được tải vào RAM (phần 

Program) cùng với các tác vụ khởi động hệ thống. Như vậy, ta luôn luôn có thể sử 

dụng hệ điều hành cùng với các phần mềm đi kèm trên máy. 

 

Các dữ liệu ghi trên ROM không bị mất (kể cả khi hết pin hay hard reset), trừ phi 

là ta xóa chúng đi. 

 

Vì với hầu hết các PocketPC hiện nay đều sử dụng FlashROM, ta có thể tiến hành 

nâng cấp hệ điều hành cho các PocketPC mà không cần phải gửi đến nhà sản xuất. 

Ví dụ: nâng cấp lên WM2003 cho các máy O2, hp3955... 

 

Cũng như RAM, ROM cũng được chia làm nhiều phần (gọi là các partition) Ví dụ 

như phần ROM của O2 II bao gồm: 

 

- ROM chứa hệ điều hành. 

 

- Extended ROM chứa các phần mềm bổ sung (chụp ảnh, quay phim, quản lý 

GPRS...). Các phần mềm này sẽ được cài đặt khi ta bật máy lần đầu hay sau khi 

hard reset. Phần ROM thường ẩn đi đối với người dùng, tuy nhiên có thể chỉnh sửa 



 

 

registry hay dùng các phần mềm tiện ích để xem/ghi lên phần ROM này. 

 

- Storage: phần ROM có thể đọc/ghi với các chương trình ứng dụng. 

 

Như vậy có thể hình dung ROM của các PocketPC chia ra làm 2 phần chính: 

 

- Phần thứ nhất lưu hệ điều hành và các phần mềm đi kèm: Thông thường ta có thể 

sử dụng các chương trình nâng cấp để ghi lại một hệ điều hành mới (hay phiên bản 

hệ điều hành với 1 ngôn ngữ khác chẳng hạn). 

 

- Phần thứ hai là phần ROM: các chương trình ứng dụng có thể đọc/ghi trên nó như 

trên RAM (hay như trên ổ cứng của PC vậy). Phần này thường được dùng để lưu 

các số liệu quan trọng (chẳng hạn như dữ liệu backup contact, apointment...). Ví dụ 

trên các máy HP thì phần II chính là File Storage. 

 

Có một chú ý là trên hầu hết các máy PocketPC đều có tính năng backup Contacts, 

Apointments lên một phần ROM (phần II) để giúp lưu trữ những thông tin quan 

trọng này. Với các máy đời mới của HP, phần này chính là tính năng PIM 

Mirroring trong iPAQ Backup (thực chất là một phiên bản của Sprite Backup 

Plus); với các máy khác phần này thường được gọi là Permanent Save (chọn 

Start/Settings/System). Khi sử dụng tính năng này, mỗi lần bạn soft reset, 

Contacts.. sẽ được đồng bộ và lưu lại trên ROM, việc này làm cho quá trình khởi 

động diễn ra chậm hơn, bù lại, bạn có thể yên tâm là những dữ liệu này của mình 

được bảo đảm an toàn. 

Bổ sung thêm khái niệm và hình minh họa về RAM 

  TranTrungHienI12C on 25/2/2012, 10:05 



 

 

 
Một số loại RAM. 

Từ trên xuống: DIP, SIPP, SIMM 30 chân, SIMM 72 chân, DIMM (168 chân), 

DDR DIMM (184-chân). 

Đặc trưng 

 

 

Bộ nhớ RAM có 4 đặc trưng sau: 

 

 

Dung lượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ ( nếu tính theo byte ) hoặc là tổng số 

bit trong bộ nhớ nếu tính theo bit. 

Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ 

Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được 

nội dung của ô nhớ đó. 



 

 

Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ nhớ. 

 

Mục đích 

Máy vi tính sử dụng RAM để lưu trữ mã chương trình và dữ liệu trong suốt quá 

trình thực thi. Đặc trưng tiêu biểu của RAM là có thể truy cập vào những vị trí 

khác nhau trong bộ nhớ và hoàn tất trong khoảng thời gian tương tự, ngược lại với 

một số kỹ thuật khác, đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trì hoãn nhất định. 

Phân loại RAM 

 

 

Tùy theo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt thành 2 loại: 

 

 

SRAM (Static RAM): RAM tĩnh 

DRAM (Dynamic RAM): RAM động 

 

RAM tĩnh 

 

RAM tĩnh được chế tạo theo công nghệ ECL (dùng trong CMOS và BiCMOS). 

Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6 transistor MOS. SRAM là bộ nhớ nhanh, 

việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ 

của bộ nhớ. 

 



 

 

 
6 transistor trong một ô nhớ của RAM tĩnh 

RAM động 

 

 

RAM động dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. 

Việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc 

đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, 

bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ cũng 

theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ. 

Việc lưu giữ thông tin trong bit nhớ chỉ là tạm thời vì tụ điện sẽ phóng hết điện tích 

đã nạp và như vậy phải làm tươi bộ nhớ sau khoảng thời gian 2μs. Việc làm tươi 

được thực hiện với tất cả các ô nhớ trong bộ nhớ. Công việc này được thực hiện tự 

động bởi một vi mạch bộ nhớ. 

Bộ nhớ DRAM chậm nhưng rẻ tiền hơn SRAM. 

 
1 transistor và 1 tụ điện trong một ô nhớ của RAM động 

Các loại DRAM 

 

 

 



 

 

SDRAM (Viết tắt từ Synchronous Dynamic RAM) được gọi là DRAM đồng bộ. 

SDRAM gồm 3 phân loại: SDR, DDR, và DDR2. 

 

SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM), thường được giới chuyên môn gọi tắt 

là "SDR". Có 168 chân. Được dùng trong các máy vi tính cũ, bus speed chạy cùng 

vận tốc với clock speed của memory chip, nay đã lỗi thời. 

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM), thường được giới chuyên môn gọi tắt 

là "DDR". Có 184 chân. DDR SDRAM là cải tiến của bộ nhớ SDR với tốc độ 

truyền tải gấp đôi SDR nhờ vào việc truyền tải hai lần trong một chu kỳ bộ nhớ. Đã 

được thay thế bởi DDR2. 

DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2 SDRAM), Thường được giới chuyên môn 

gọi tắt là "DDR2". Là thế hệ thứ hai của DDR với 240 chân, lợi thế lớn nhất của nó 

so với DDR là có bus speed cao gấp đôi clock speed. 

 

 

RDRAM (Viết tắt từ Rambus Dynamic RAM), thường được giới chuyên môn gọi 

tắt là "Rambus". Đây là một loại DRAM được thiết kế kỹ thuật hoàn toàn mới so 

với kỹ thuật SDRAM. RDRAM hoạt động đồng bộ theo một hệ thống lặp và 

truyền dữ liệu theo một hướng. Một kênh bộ nhớ RDRAM có thể hỗ trợ đến 32 

chip DRAM. Mỗi chip được ghép nối tuần tự trên một module gọi là RIMM 

(Rambus Inline Memory Module) nhưng việc truyền dữ liệu được thực hiện giữa 

các mạch điều khiển và từng chip riêng biệt chứ không truyền giữa các chip với 

nhau. Bus bộ nhớ RDRAM là đường dẫn liên tục đi qua các chip và module trên 

bus, mỗi module có các chân vào và ra trên các đầu đối diện. Do đó, nếu các khe 

cắm không chứa RIMM sẽ phải gắn một module liên tục để đảm bảo đường truyền 

được nối liền. Tốc độ Rambus đạt từ 400-800MHz 

Rambus tuy không nhanh hơn SDRAM là bao nhưng lại đắt hơn rất nhiều nên có 



 

 

rất ít người dùng. RDRAM phải cắm thành cặp và ở những khe trống phải cắm 

những thanh RAM giả (còn gọi là C-RIMM) cho đủ.  

 
 

Các thông số của RAM 

 

 

Được phân loại theo chuẩn của JEDEC. 

Dung lượng 

 

Dung lượng RAM được tính bằng MB và GB, thông thường RAM được thiết kế 

với các dung lượng 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB... Dung lượng 

của RAM càng lớn càng tốt cho hệ thống, tuy nhiên không phải tất cả các hệ thống 

phần cứng và hệ điều hành đều hỗ trợ các loại RAM có dung lượng lớn, một số hệ 

thống phần cứng của máy tính cá nhân chỉ hỗ trợ đến tối đa 4 GB và một số hệ 

điều hành (như phiên bản 32 bit của Windows XP) chỉ hỗ trợ đến 3 GB. 

BUS 

 

 

 

SDR SDRAM được phân loại theo bus speed như sau: 

 

PC-66: 66 MHz bus. 



 

 

PC-100: 100 MHz bus. 

PC-133: 133 MHz bus. 

 

 

 

 

DDR SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau: 

 

DDR-200: Còn được gọi là PC-1600. 100 MHz bus với 1600 MB/s bandwidth. 

DDR-266: Còn được gọi là PC-2100. 133 MHz bus với 2100 MB/s bandwidth. 

DDR-333: Còn được gọi là PC-2700. 166 MHz bus với 2667 MB/s bandwidth. 

DDR-400: Còn được gọi là PC-3200. 200 MHz bus với 3200 MB/s bandwidth. 

 

 

 

 

DDR2 SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau: 

 

DDR2-400: Còn được gọi là PC2-3200. 100 MHz clock, 200 MHz bus với 3200 

MB/s bandwidth. 

DDR2-533: Còn được gọi là PC2-4200. 133 MHz clock, 266 MHz bus với 4267 

MB/s bandwidth. 

DDR2-667: Còn được gọi là PC2-5300. 166 MHz clock, 333 MHz bus với 5333 

MB/s bandwidth. 

DDR2-800: Còn được gọi là PC2-6400. 200 MHz clock, 400 MHz bus với 6400 

MB/s bandwidth. 



 

 

Bộ nhớ trong – RAM (Random Acess 

Memory) 
RAM (viết tắt từ Random Access Memory trong tiếng Anh) là một loại bộ nhớ 

chính của máy tính. RAM được gọi là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên vì nó có đặc 

tính: thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như nhau, cho 

dù đang ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có một địa chỉ. 

Thông thường, mỗi ô nhớ là một byte (8 bit); tuy nhiên hệ thống lại có thể đọc ra 

hay ghi vào nhiều byte (2, 4, 8 byte). 

RAM khác biệt với các thiết bị bộ nhớ tuần tự (sequential memory device) chẳng 

hạn như các băng từ, đĩa; mà các loại thiết bị này bắt buộc máy tính phải di chuyển 

cơ học một cách tuần tự để truy cập dữ liệu. 

Bởi vì các chip RAM có thể đọc hay ghi dữ liệu nên thuật ngữ RAM cũng được 

hiểu như là một bộ nhớ đọc-ghi (read/write memory), trái ngược với bộ nhớ chỉ 

đọc ROM (read-only memory). 

RAM thông thường được sử dụng cho bộ nhớ chính (main memory) trong máy tính 

để lưu trữ các thông tin thay đổi, và các thông tin được sử dụng hiện hành. Cũng có 

những thiết bị sử dụng một vài loại RAM như là một thiết bị lưu trữ thứ cấp 

(secondary storage). 

Thông tin lưu trên RAM chỉ là tạm thời, chúng sẽ mất đi khi mất nguồn điện cung 

cấp. 

Đặc trưng (Sửa) 

Bộ nhớ RAM có 4 đặc trưng sau: 



 

 

* Dung lượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ ( nếu tính theo byte ) hoặc là tổng 

số bit trong bộ nhớ nếu tính theo bit. 

* Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ 

* Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được 

nội dung của ô nhớ đó. 

* Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ nhớ. 

 

 

 

Mục đích (Sửa) 

Máy vi tính sử dụng RAM để lưu trữ mã chương trình và dữ liệu trong suốt quá 

trình thực thi. Đặc trưng tiêu biểu của RAM là có thể truy cập vào những vị trí 

khác nhau trong bộ nhớ và hoàn tất trong khoảng thời gian tương tự, ngược lại với 

một số kỹ thuật khác, đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trì hoãn nhất định. 

Phân loại RAM (Sửa) 

Tùy theo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt thành 2 loại: 

* SRAM (Static RAM): RAM tĩnh 



 

 

* DRAM (Dynamic RAM): RAM động 

RAM tĩnh  

RAM tĩnh được chế tạo theo công nghệ ECL (dùng trong CMOS và BiCMOS). 

Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6 transistor MOS. SRAM là bộ nhớ nhanh, 

việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ 

của bộ nhớ.nhưng sram là một nơi lưu. 

RAM động  

RAM động dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. 

Việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc 

đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, 

bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ cũng 

theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ. 

Việc lưu giữ thông tin trong bit nhớ chỉ là tạm thời vì tụ điện sẽ phóng hết điện tích 

đã nạp và như vậy phải làm tươi bộ nhớ sau khoảng thời gian 2μs. Việc làm tươi 

được thực hiện với tất cả các ô nhớ trong bộ nhớ. Công việc này được thực hiện tự 

động bởi một vi mạch bộ nhớ. 

Bộ nhớ DRAM chậm nhưng rẻ tiền hơn SRAM. 

Các loại DRAM  

SDRAM (Viết tắt từ Synchronous Dynamic RAM) được gọi là DRAM đồng bộ. 

SDRAM gồm 3 phân loại: SDR, DDR, DDR2 va DDR3. 

* SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM), thường được giới chuyên môn gọi 

tắt là "SDR". Có 168 chân. Được dùng trong các máy vi tính cũ, bus speed chạy 

cùng vận tốc với clock speed của memory chip, nay đã lỗi thời. 



 

 

* DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM), thường được giới chuyên môn gọi 

tắt là "DDR". Có 184 chân. DDR SDRAM là cải tiến của bộ nhớ SDR với tốc độ 

truyền tải gấp đôi SDR nhờ vào việc truyền tải hai lần trong một chu kỳ bộ nhớ. Đã 

được thay thế bởi DDR2. 

* DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2 SDRAM), Thường được giới chuyên môn 

gọi tắt là "DDR2". Là thế hệ thứ hai của DDR với 240 chân, lợi thế lớn nhất của nó 

so với DDR là có bus speed cao gấp đôi clock speed. 

RDRAM (Viết tắt từ Rambus Dynamic RAM), thường được giới chuyên môn gọi 

tắt là "Rambus". Đây là một loại DRAM được thiết kế kỹ thuật hoàn toàn mới so 

với kỹ thuật SDRAM. RDRAM hoạt động đồng bộ theo một hệ thống lặp và 

truyền dữ liệu theo một hướng. Một kênh bộ nhớ RDRAM có thể hỗ trợ đến 32 

chip DRAM. Mỗi chip được ghép nối tuần tự trên một module gọi là RIMM 

(Rambus Inline Memory Module) nhưng việc truyền dữ liệu được thực hiện giữa 

các mạch điều khiển và từng chip riêng biệt chứ không truyền giữa các chip với 

nhau. Bus bộ nhớ RDRAM là đường dẫn liên tục đi qua các chip và module trên 

bus, mỗi module có các chân vào và ra trên các đầu đối diện. Do đó, nếu các khe 

cắm không chứa RIMM sẽ phải gắn một module liên tục để đảm bảo đường truyền 

được nối liền. Tốc độ Rambus đạt từ 400-800MHz. Rambus tuy không nhanh hơn 

SDRAM là bao nhưng lại đắt hơn rất nhiều nên có rất ít người dùng. RDRAM phải 

cắm thành cặp và ở những khe trống phải cắm những thanh RAM giả (còn gọi là 

C-RIMM) cho đủ. 

* DDR III SDRAM (Double Data Rate III Synchronous Dynamic RAM): có tốc độ 

bus 800/1066/1333/1600 Mhz, số bit dữ liệu là 64, điện thế là 1.5v, tổng số pin là 

240. 

Các thông số của RAM (Sửa) 



 

 

Được phân loại theo chuẩn của JEDEC. 

Dung lượng  

Dung lượng RAM: được tính bằng MB và GB, thông thường RAM được thiết kế 

với các dung lượng 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB... 

Dung lượng của RAM càng lớn càng tốt cho hệ thống, tuy nhiên không phải tất cả 

các hệ thống phần cứng và hệ điều hành đều hỗ trợ các loại RAM có dung lượng 

lớn, một số hệ thống phần cứng của máy tính cá nhân chỉ hỗ trợ đến tối đa 4 GB và 

một số hệ điều hành (như phiên bản 32 bit của Windows XP) chỉ hỗ trợ đến 3,2 

GB. 

BUS  

* SDR SDRAM được phân loại theo bus speed như sau: 

** PC-66: 66 MHz bus. 

** PC-100: 100 MHz bus. 

** PC-133: 133 MHz bus. 

* DDR SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau: 

** DDR-200: Còn được gọi là PC-1600. 100 MHz bus với 1600 MB/s bandwidth. 

** DDR-266: Còn được gọi là PC-2100. 133 MHz bus với 2100 MB/s bandwidth. 

** DDR-333: Còn được gọi là PC-2700. 166 MHz bus với 2667 MB/s bandwidth. 

** DDR-400: Còn được gọi là PC-3200. 200 MHz bus với 3200 MB/s bandwidth. 

* DDR2 SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau: 

** DDR2-400: Còn được gọi là PC2-3200. 100 MHz clock, 200 MHz bus với 

3200 MB/s bandwidth. 



 

 

** DDR2-533: Còn được gọi là PC2-4200. 133 MHz clock, 266 MHz bus với 

4267 MB/s bandwidth. 

** DDR2-667: Còn được gọi là PC2-5300. 166 MHz clock, 333 MHz bus với 

5333 MB/s bandwidth. 

** DDR2-800: Còn được gọi là PC2-6400. 200 MHz clock, 400 MHz bus với 

6400 MB/s bandwidth. 

Các loại modul của RAM (Sửa) 

Trước đây, các loại RAM được các hãng sản xuất thiết kế cắm các chip nhớ trên bo 

mạch chủ thông qua các đế cắm (có dạng DIP theo hình minh hoạ trên), điều này 

thường không thuận tiện cho sự nâng cấp hệ thống. Cùng với sự phát triển chung 

của công nghệ máy tính, các RAM được thiết kế thành các modul như SIMM, 

DIMM (như hình minh hoạ trên) để thuận tiện cho thiết kế và nâng cấp hệ thống 

máy tính. 

* SIMM (Single In-line Memory Module) 

* DIMM (Dual In-line Memory Module) 

** SO-DIMM: (Small Outline Dual In-line Memory Module): Thường sử dụng 

trong các máy tính xách tay. 

Tính tương thích với bo mạch chủ (Sửa) 

Không phải các RAM khác nhau đều sử dụng được trên tất cả các bo mạch chủ. 

Mỗi loại bo mạch chủ lại sử dụng với một loại RAM khác nhau tuỳ thuộc vào 

chipset của bo mạch chủ.Đó là các bo mạch chủ sử dụng CPU Intel bởi vì trong 

chipset đó có tích hợp điều khiển bộ nhớ(memory controller). Còn đối hệ thống sử 

dụng CPU AMD thì việc quản lý bộ nhớ Ram phụ thuộc vào chính CPU. Bởi trong 

CPU AMD tích hợp điều khiển bộ nhớ(trình điều khiển bộ nhớ)trong chính CPU. 



 

 

Đặc biệt sau này trình điều khiển bộ nhớ đã được tích hợp trong hệ thống core i 

của Intel.  

Bộ nhớ máy tính bao gồm các hình thức, phương thức để lưu trữ được dữ liệu của 

máy tính một cách lâu dài (khi kết thúc một phiên làm việc của máy tính thì dữ liệu 

không bị mất đi), hoặc lưu dữ liệu tạm thời trong quá trình làm việc của máy tính 

(khi kết thúc một phiên làm việc của máy tính thì bộ nhớ này bị mất hết dữ liệu). 

Các thiết bị lưu trữ dữ liệu cho bộ nhớ lâu dài bao gồm: Đĩa cứng, Đĩa mềm, Đĩa 

quang, Băng từ, ROM, các loại bút nhớ... 

Các thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình làm việc: RAM máy tính, 

Cache... 

Hầu hết các bộ nhớ nêu trên thuộc loại bộ nhớ có thể truy cập dữ liệu ngẫu nhiên, 

riêng băng từ là loại bộ nhớ truy cập tuần tự. 

Bộ nhớ máy tính có thể chia thành hai dạng: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. 

Bộ nhớ trong 

Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. 

 Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory):  

o Tốc độ truy xuất nhanh; 

o Thường nằm trong CPU, một số cache cũ có thể nằm ngoài CPU: như 

các cache trên đế cắm kiểu slot 1, hoặc cache dạng thanh, có thể tháo 

rời giống như các thanh RAM ngày nay; 

o Bao gồm Cache L1 và Cache L2, Cache L3 (L3 chỉ có ở một số CPU) 

có tốc độ truy xuất gần bằng tốc độ truyền dữ liệu trong CPU; 

 Bộ nhớ chính (main memory);  



 

 

o Bộ nhớ RAM (Random access memory), hay Bộ nhớ truy cập ngẫu 

nhiên: Tốc độ truy cập nhanh, lưu trữ dữ liệu tạm thời, dữ liệu sẽ bị 

mất đi khi bị cắt nguồn điện; 

o Bộ nhớ ROM (Read Only Memory), hay Bộ nhớ chỉ đọc: Lưu trữ các 

chương trình mà khi mất nguồn điện cung cấp sẽ không bị (xóa) mất. 

Ngày nay còn có công nghệ FlashROM tức bộ nhớ ROM không 

những chỉ đọc mà còn có thể ghi lại được, nhờ có công nghệ này 

BIOS được cải tiến thành FlashBIOS. 

Bộ nhớ ngoài 

Bộ nhớ ngoài được hiểu là bộ nhớ máy tính gắn bên ngoài thùng máy, có thể dùng 

để mang đi lại được. 

Bao gồm: 

 Bộ nhớ từ: đĩa cứng, Đĩa mềm,... 

 Bộ nhớ quang: CD, DVD,... 

 Bộ nhớ bán dẫn: flash disk, thẻ nhớ... 

 Các loại bộ nhớ dựa trên công nghệ FlashROM: Kết hợp với chuẩn giao tiếp 

máy tính USB (Universal Serial Bus) tạo ra các bộ nhớ máy tính di động 

thuận tiện và đa năng như: Các thiết bị giao tiếp USB lưu trữ dữ liệu, thiết bị 

giao tiếp USB chơi nhạc số, chơi video số; khóa bảo mật qua giao tiếp USB; 

thẻ nhớ... Dung lượng thiết bị lưu trữ FlashROM đã lên tới 32GB (Samsung 

công bố năm 2005), trong tương lai, có thể FlashROM sẽ dần thay thế các ổ 

đĩa cứng, các loại đĩa CD, DVD... 

Cách phân biệt trong và ngoài như trên chỉ mang tính tương đối. Ví dụ các loại ổ 

cứng, ổ đĩa CD có thể gắn goài (qua giao tiếp USB, SATA) 



 

 

Cách thức lưu trữ 

 



 

 

BỘ NHỚ TRONG - ROM 
ROM là gì? 

ROM là từ viết tắt của Read-Only Memory (bộ nhớ chỉ đọc) là một loại thiết bị 

lưu trữ dùng trong máy tính và các thiết bị khác. Nó có tên như vậy vì không dễ để 

ghi thông tin lên nó. Không giống như RAM, thông tin trên ROM vẫn được duy trì 

dù nguồn điện cấp không còn. 

Nó có đặc tính là thông tin lưu trữ trong ROM không thể xoá được và không sửa 

được, thông tin sẽ được lưu trữ mãi mãi. Nhưng ngược lại ROM có bất lợi là một 

khi đã cài đặt thông tin vào rồi thì ROM sẽ không còn tính đa dụng (xem như bị 

gắn "chết" vào một nơi nào đó). Ví dụ điển hình là các con "chip" trên 

motherboard hay là BIOS ROM để vận hành khi máy vi tính vừa khởi động.Tuy 

nhiên, có nhiều loại ROM có thể ghi lại được, điển hình như ROM của các máy 

PocketPC hiện nay. ROM thường được dùng để lưu hệ điều hành và một số phần 

mềm đi kèm (chẳng hạn các phần mềm quản lý thông tin cá nhân PIM, Word, 

Excel, Microsoft Reader...). Khi ta bật máy lần đầu (hay sau khi hard reset) các 

phần cần thiết của hệ điều hành sẽ được tải vào RAM (phần Program) cùng với các 

tác vụ khởi động hệ thống. Như vậy, ta luôn luôn có thể sử dụng hệ điều hành cùng 

với các phần mềm đi kèm trên máy. 

Các dữ liệu ghi trên ROM không bị mất (kể cả khi hết pin hay hard reset), trừ phi 

là ta xóa chúng đi. 

Vì với hầu hết các PocketPC hiện nay đều sử dụng FlashROM, ta có thể tiến hành 

nâng cấp hệ điều hành cho các PocketPC mà không cần phải gửi đến nhà sản xuất. 

Ví dụ: nâng cấp lên WM2003 cho các máy O2, hp3955... 

 



 

 

 

 

Bộ nhớ ROM dùng để lưu chương trình do người viết chương trình viết ra. Chương 

trình là tập hợp các câu lệnh thể hiện các thuật toán để giải quyết các công việc cụ 

thể, chương trình do người thiết kế viết trên máy vi tính, sau đó được đưa vào lưu 

trong ROM của vi điều khiển, khi hoạt động, vi điều khiển truy xuất từng câu lệnh 

trong ROM để thực hiện chương trình. ROM còn dùng để chứa số liệu các bảng, 

các tham số hệ thống, các số liệu cố định của hệ thống. Trong quá trình hoạt động 

nội dung ROM là cố định, không thể thay đổi, nội dung ROM chỉ thay đổi khi 

ROM ở chế độ xóa hoặc nạp chương trình (do các mạch điện riêng biệt thực hiện). 

Bộ nhớ ROM được tích hợp trong chip Vi điều khiển với dung lượng tùy vào 

chủng loại cần dùng, chẳng hạn đối với 89S52 là 8KByte, với 89S53 là 12KByte. 

Bộ nhớ bên trong Vi điều khiển 89Sxx là bộ nhớ Flash ROM cho phép xóa bộ nhớ 

ROM bằng điện và nạp vào chương trình mới cũng bằng điện và có thể nạp xóa 

nhiều lần. 

Bộ nhớ ROM được định địa chỉ theo từng Byte, các byte được đánh địa chỉ theo số 

hex-số thập lục phân, bắt đầu từ địa chỉ 0000H, khi viết chương trình cần chú ý đến 



 

 

địa chỉ lớn nhất trên ROM, chương trình được lưu sẽ bị mất khi địa chỉ lưu vượt 

qua vùng này. Ví dụ: AT89S52 có 8KByte bộ nhớ ROM nội, địa chỉ lớn nhất là 

1FFFH, nếu chương trình viết ra có dung lượng lớn hơn 8KByte các byte trong các 

địa chỉ lớn hơn 1FFFH sẽ bị mất. 

Ngoài ra Vi điều khiển còn có khả năng mở rộng bộ nhớ ROM với việc giao tiếp 

với bộ nhớ ROM bên ngoài lên đến 64KByte(địa chỉ từ 0000H đến FFFFH). 

Cũng như RAM, ROM cũng được chia làm nhiều phần (gọi là các partition) ví dụ 

như phần ROM của O2 II bao gồm: 

- ROM chứa hệ điều hành. 

- Extended ROM chứa các phần mềm bổ sung (chụp ảnh, quay phim, quản lý 

GPRS...). Các phần mềm này sẽ được cài đặt khi ta bật máy lần đầu hay sau khi 

hard reset. Phần ROM thường ẩn đi đối với người dùng, tuy nhiên có thể chỉnh sửa 

registry hay dùng các phần mềm tiện ích để xem/ghi lên phần ROM này. 

- Storage: phần ROM có thể đọc/ghi với các chương trình ứng dụng. 

Như vậy có thể hình dung ROM của các PocketPC chia ra làm 2 phần chính: 

- Phần thứ nhất lưu hệ điều hành và các phần mềm đi kèm: Thông thường ta có thể 

sử dụng các chương trình nâng cấp để ghi lại một hệ điều hành mới (hay phiên bản 

hệ điều hành với 1 ngôn ngữ khác chẳng hạn). 

- Phần thứ hai là phần ROM: các chương trình ứng dụng có thể đọc/ghi trên nó như 

trên RAM (hay như trên ổ cứng của PC vậy). Phần này thường được dùng để lưu 

các số liệu quan trọng (chẳng hạn như dữ liệu backup contact, apointment...). Ví dụ 

trên các máy HP thì phần II chính là File Storage. 

Có một chú ý là trên hầu hết các máy PocketPC đều có tính năng backup Contacts, 

Apointments lên một phần ROM (phần II) để giúp lưu trữ những thông tin quan 



 

 

trọng này. Với các máy đời mới của HP, phần này chính là tính năng PIM 

Mirroring trong iPAQ Backup (thực chất là một phiên bản của Sprite Backup 

Plus); với các máy khác phần này thường được gọi là Permanent Save (chọn 

Start/Settings/System). Khi sử dụng tính năng này, mỗi lần bạn soft reset, 

Contacts.. sẽ được đồng bộ và lưu lại trên ROM, việc này làm cho quá trình khởi 

động diễn ra chậm hơn, bù lại, bạn có thể yên tâm là những dữ liệu này của mình 

được bảo đảm an toàn. 

Các loại ROM (Sửa) 

PROM (Programmable Read-Only Memory): Được chế tạo bằng các mối nối (cầu 

chì - có thể làm đứt bằng mạch điện). Nó thuộc dạng WORM (Write-Once-Read-

Many). Chương trình nằm trong PROM có thể lập trình được bằng những thiết bị 

đặc biệt. Loại ROM này chỉ có thể lập trình được một lần. 

EPROM được chế tạo bằng nguyên tắc phân cực tĩnh điện. Cửa sổ nhỏ dùng để 

xóa bằng tia cực tím. 

* EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Được chế tạo bằng 

nguyên tắc phân cực tĩnh điện. Loại ROM này có thể bị xóa bằng tia cực tím và ghi 

lại thông qua thiết bị ghi EPROM. 

* EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory): Loại ROM này có thể 

thay đổi từng bit một lần. Tuy nhiên quá trình viết khá chậm và sử dụng điện thế 

không chuẩn. Việc viết lại EAROM không được thực hiện thường xuyên. 

* EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Được 

chế tạo bằng công nghệ bán dẫn. Nội dung của ROM này có thể viết vào và xóa 

(bằng điện). 

Bộ nhớ chỉ đọc (tiếng Anh: Read-Only Memory - ROM) là một loại thiết bị lưu 

trữ dùng trong máy tính và các thiết bị khác. Nó có tên như vậy vì không dễ để ghi 



 

 

thông tin lên nó. Không giống như RAM, thông tin trên ROM vẫn được duy trì dù 

nguồn điện cấp không còn. 

ROM, theo đúng nghĩa, chỉ cho phép đọc dữ liệu từ chúng tuy nhiên tất cả các loại 

ROM đều cho phép ghi dữ liệu ít nhất một lần, hoặc khi sản xuất lần đầu hoặc 

trong bước lập trình. Một số loại ROM cho phép xóa và lập trình lại nhiều lần. 

Các loại ROM 

 

 

D23128C PROM trên bo mạch ZX Spectrum 

 PROM (Programmable Read-Only Memory): Được chế tạo bằng các mối 

nối (cầu chì - có thể làm đứt bằng mạch điện). Nó thuộc dạng WORM 

(Write-Once-Read-Many). Chương trình nằm trong PROM có thể lập trình 

được bằng những thiết bị đặc biệt. Loại ROM này chỉ có thể lập trình được 

một lần. 

 

 

EPROM được chế tạo bằng nguyên tắc phân cực tĩnh điện. Cửa sổ nhỏ dùng để 

xóa bằng tia cực tím. 



 

 

 EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Được chế tạo bằng 

nguyên tắc phân cực tĩnh điện. Loại ROM này có thể bị xóa bằng tia cực tím 

và ghi lại thông qua thiết bị ghi EPROM. 

 EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory): Loại ROM này có thể 

thay đổi từng bit một lần. Tuy nhiên quá trình viết khá chậm và sử dụng điện 

thế không chuẩn. Việc viết lại EAROM không được thực hiện thường 

xuyên. 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Được 

tạo bằng công nghệ bán dẫn. Nội dung của ROM này có thể viết vào và xóa 

(bằng điện). 

 Đĩa CD bắt đầu được phát triển từ những năm 1979 bởi hai hãng: Sony và 

Philips để ghi âm thanh. Ban đầu mỗi hãng phát triển theo một hướng riêng, 

đến năm 1980 chúng được hợp nhất thành một chuẩn đĩa CD chứa âm thanh 

(thông dụng cho đến ngày nay). 

Để đánh dấu sự phát triển và đưa ra các tiêu chuẩn chung cho việc phát triển 

loại đĩa này các hãng đã cùng xuất bản một cuốn “Sách Đỏ” (Red Book) mà 

trong đó nêu rõ từng bằng sáng chế công nghệ của từng hãng. 

Phiên bản gần nhất của cuốn sách này vào tháng 5 năm 1999. 

Tiếp sau đó, hai hãng Sony và Philips và một số hãng khác dần cho ra các 

định dạng đĩa mới và được phát triển cho đến ngày nay (Xem phần Các loại 

định dạng của đĩa CD) 



 

 

  
  
 Đĩa CD loại Mini-CD với đường kính 8cm 

 Công nghệ 

 Xem từ mục Công nghệ trong bài Đĩa quang 

 Hầu hết tất cả các đĩa CD đều làm việc cùng với một thông số như nhau (chỉ 

ngoại trừ trường hợp miniCD có kích thước khác biệt một chút hoặc với một 

số định dạng cá biệt khác, còn lại các dạng đĩa CD còn lại có các kích thước 

điểm, đường...đều như nhau). 

 Đĩa CD sử dụng công nghệ quang học để đọc và ghi dữ liệu: Một cách đơn 

giản nhất chúng dùng tia lade chiếu vào bề mặt đĩa để nhận lại các phản xạ 

ánh sáng (hoặc không) tương ứng với các dạng tín hiệu nhị phân (0 và 1). 

 Thông số 

 Thông số hai loại đĩa CD thông dụng[1]. 

Thông số Loại CD 1 Loại CD 2 

Dung lượng theo âm thanh (phút) 74 80 

Dung lượng theo dữ liệu (MB) 650 700 

Tốc độ đọc ở 1X (m/s) 1.3 1.3 



 

 

Bước sóng lade (nm) 780 780 

Khẩu độ (Numerical aperture) (lens) 0.45 0.45 

Chỉ số khúc xạ 

(Media refractive index) 
1.55 1.55 

Track (turn) spacing (μm) 1.6 1.48 

Turns per mm 625 676 

Turns per inch 15.875 17.162 

Tổng độ dài track (m) 5.772 6.240 

Tổng độ dài track (feet) 18.937 20.472 

Tổng độ dài track (miles) 3.59 3.88 

Độ rộng điểm (μm) 0.6 0.6 

Độ sâu điểm (μm) 0.125 0.125 

Chiều dài điểm nhỏ nhất (μm) 0.90 0.90 

Chiều dài điểm lớn nhất (μm) 3.31 3.31 

Bán kính Lead-in (mm) 23 23 

Bán kính vùng dữ liệu 

(data zone) - trong (mm) 
25 25 



 

 

Bán kính vùng dữ liệu - ngoài (mm) 58 58 

Bán kính Lead-out - ngoài (mm) 58.5 58.5 

Độ rộng vùng track dữ liệu (mm) 33 33 

Độ rộng toàn vùng 

track (total track area width) (mm) 
35.5 35.5 

Tốc độ quay lớn nhất ở 1X CLV (rpm) 540 540 

Tốc độ quay nhỏ nhất ở 1X CLV (rpm) 212 212 

Số track chứa dữ liệu (data zone) 20.625 22.297 

Tổng số track 22.188 23.986 

 Các loại định dạng của đĩa CD 

 CD-DA 

 CD-DA (Compact Disc-Digital Audio) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 

1980 bởi hai hãng Sony và Philips. Định dạng CD này là một dạng chuẩn 

cho các loại thiết bị giải trí dân dụng đọc đĩa CD thông thường. CD-DA là 

loại đĩa CD chỉ chứa các dữ liệu âm thanh, chúng đơn thuần chứa nội dung 

các bài hát, bản nhạc mà không chứa bất kỳ một loại dữ liệu nào khác. 

 Bởi định dạng (format) đĩa này tuân theo các tiêu chuẩn trong quốn “Red 

Book” nên có thể được gọi là đĩa CD “Red Book” 

 5.1 Music Disc 

 5.1 Music Disc hay còn có các tên khác là: DTS-CD, DTS Audio CD: Là 

loại đĩa CD audio chứa âm thanh được định dạng ở loại lập thể (surround) 



 

 

mà có thể phát đầy đủ 6 đường tiếng cho các bộ thiết bị âm thanh giải trí gia 

đình hoặc trên các máy tính cá nhân (Xem thêm phần loa 5.1 trong bài loa 

máy tính). 

5.1 Music Disc là những thể loại đĩa chứa âm thanh lập thể đầu tiên trước 

khi ra đời loại đĩa DVD audio. 

 SACD 

 SACD (Super Audio CD) là đĩa CD âm thanh có chất lượng cao hơn loại đĩa 

CD-DA thông thường. Nó được hãng Sony và Philips giới thiệu vào năm 

1999. 

 CD-Text 

 CD-Text là dạng mở rộng của CD-DA mà trên đó có thể chứa một số dữ 

liệu dạng văn bản (text) để chứa một số nội dung hoặc thông tin của đĩa CD 

đó (ví dụ như: Tên album, tên các bài hát, tác giả, ca sỹ...), những dữ liệu 

text này được chứa tại vùng lead-in của đĩa CD. 

 CD-ROM 

 CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) là loại đĩa CD chứa dữ liệu 

chỉ đọc. CD-ROM được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1983 bởi hai hãng 

Sony và Philips. Chúng không giống như các đĩa CD-DA phát triển trong 

thời gian đầu (chỉ chứa nội dung về âm thanh) mà mở rộng chứa các loại dữ 

liệu khác của máy tính. 

 Loại đĩa này thường được ghi dữ liệu bằng các thiết bị ghi đĩa chuyên dụng 

(có thể sản xuất nhiều đĩa trong một thời gian ngắn). Người sử dụng không 

thể ghi thêm dữ liệu vào các loại đĩa này. 

 Tốc độ đọc và truyền dữ liệu đĩa CD-ROM[2] 
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1x 74,0 80,0 153.600 0,4x 61.440 0,7x 107.520 1,3 2,9 214 497 

2x 37,0 40,0 307.200 0,9x 138.240 1,5x 222.720 2,6 5,8 428 993 

4x 18,5 20,0 614.400 1,7x 261.120 2,9x 437.760 5,2 11,6 856 1.986 

6x 12,3 13,3 921.600 2,6x 399.360 4,3x 660.480 7,8 17,4 1.284 2.979 

8x 9,3 10,0 
1.228.8

00 
3,4x 522.240 5,7x 875.520 10,4 23,3 1.712 3.973 

10x 7,4 8,0 
1.536.0

00 
4,3x 660.480 7,2x 

1.098.2

40 
13,0 29,1 2.140 4.966 

12x 6,2 6,7 1.843.2 5,2x 798.720 8,6x 1.320.9 15,6 34,9 2.568 5.959 
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Chú thích: CAV (Constant Angular Velocity): Vận tốc góc không thay đổi. 



 

 

CLV: (Constant Linear Velocity): Vận tốc dài không thay đổi 

 CD-i 

 CD-i (Compact Disc-interactive) được Sony và Philips giới thiệu năm 1986. 

Nó bao gồm sự cải tiến: Chứa bao gồm cả âm thanh và các đoạn phim 

(tiếng+hình). 

CD-i không được sử dụng thông dụng. Chúng còn không sử dụng được với 

các máy tính thông thường. 

 CD-i tuân theo định dạng Greed Book. 

 CD-ROM XA 

 CD-ROM XA (Extended Architecture) được giới thiệu năm 1989 bởi Sony, 

Philips và Microsoft. Chúng kết hợp hai loại CD-ROM và CD-i để có thể 

cho phép máy tính phát được các đĩa ca nhạc có hình (tiếng + video). 

 CD-i Bridge 

 CD-i Bridge được giới thiệu bởi hai hãng Sony và Philips phát hành dựa trên 

sự kết hợp của CD-i và CD-ROM XA. Chúng phát được cả trên các máy 

phát CD-i và cả trên các PC thông thường. 

 CD-R 

 Loại này bao gồm CD-R (recordable) và CD-RW (rewritable) được giới 

thiệu vào những năm 1989 và 1996 bởi các hãng Sony và Philips. 

 CD-P 

 CD-P (hoặc tên khác là Photo-CD) được giới thiệu năm 1990 bởi các hãng 

Philips và Kodad là sự kết hợp của CD-ROM XA với loại CD-R để có thể 

chứa thêm các bức ảnh vào đĩa chứa âm thanh và hình ảnh. Đây là một 

chuẩn để chứa các bức ảnh trên các đĩa CD-R. 

 Video CD 



 

 

 Video CD (hoặc viết tắt là VCD) được giới thiệu năm 1993 bởi các hãng: 

Philips, JVC, Matsushita, và Sony trên cơ sở của CD-i và CD-ROM XA. 

Đĩa này chứa khoảng 74 phút video theo định dạng MPEG-1 (hoặc chứa âm 

thanh kỹ thuật số dạng ADPCM) 

 SVCD 

 SVCD (Super Video Compact Disc) là một định dạng chứa video ở độ phân 

giải cao hơn so với chuẩn Video CD. 

 CD EXTRA 

 CD EXTRA được giới thiệu năm 1995 bởi các hãng Sony và Philips. 

 CD Double-Density 

 Được giới thiệu năm 2000 bởi các hãng Philips và Sony. 

 CD+G 

 CD+G (CD+Graphics) là loại đĩa CD chứa nội dung âm thanh nhưng được 

lưu thêm các nội dung về đồ hoạ, chúng có thể được phát âm thanh bình 

thường trên các thiết bị phát âm thanh thông thường, tuy nhiên nếu phát 

(play) trên các thiết bị đặc biệt (như trên máy tính với các phần mềm riêng, 

trên các đầu phát đặc biệt được kết nối với màn hình hoặc tivi) chúng có thể 

hiển thị đồ hoạ hoặc có thể hát karaoke. 

 MiniCD 

 MiniCD là loại đĩa CD thông thường nhưng kích thước đường kính ngoài 

của nó chỉ là 80 mm, dung lượng nhỏ hơn đĩa CD đường kính chuẩn 

120 mm. 

MiniCD có đầy đủ các loại như đĩa CD thông thường (CD-DA, CD-ROM, 

CD-R...). 

 



Biến USB và thẻ nhớ thành bộ nhớ RAM để tăng tốc PC  

Nâng cấp phần cứng, đặc biệt là bộ nhớ RAM là cách thức 

đơn giản nhưng hiệu quả nhất để cài thiện tốc độ của máy 

tính. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế 

để thực hiện điều này.  

Trong trường hợp bạn đang sở hữu một chiếc USB hoặc thẻ 

nhớ (SD Card) với dung lượng kha khá, hãy thử sử dụng 

những cách thức dưới đây để nâng cao dung lượng bộ nhớ 

và cải thiện tốc độ xử lý của hệ thống. 

Lưu ý: Để thực hiện những cách thức này, USB/thẻ nhớ 

phải có tối thiểu 256MB dung lượng trống. Ngoài ra, để sử 

dụng thẻ nhớ, máy tính của bạn phải có khe đọc thẻ nhớ 

(thường có trên laptop/netbook).  

Đối với Windows Vista/7: 

2 phiên bản mới này của Windows cung cấp tính năng 

ReadyBoost, cho phép biến dung lượng trống của các thiết 

bị lưu trữ dữ liệu gắn ngoài (USB/Thẻ nhớ) thành dung 

lượng lữu trữ bộ nhớ RAM, giúp cải thiện hiệu suất của hệ 

thống.  



Để sử dụng tính năng này, đầu tiên, bạn cắm USB/thẻ nhớ 

vào máy tính (khe đọc thẻ nhớ). Windows sẽ tự động kiểm 

tra xem thiết bị của bạn có đủ đáp ứng yêu cầu để sử dụng 

ReadyBoost hay không.  

Nếu đủ khả năng đáp ứng, tại hộp thoại Auto Play hiện ra 

sau đó, bạn nhấn vào tùy chọn Speedup My System. 

 

Lưu ý: Trong trường hợp hộp thoại Auto Play không hiển 

thị (hoặc bạn đã tắt đi chức năng Auto Play của Windows), 

để sử dụng tính năng này, bạn kích chuột phải vào biểu 



tượng của USB/Thẻ nhớ trong My Computer, chọn 

Properties.  

Tại hộp thoại Properties hiện ra sau đó, chọn tab 

ReadyBoost. Tại đây, đánh dấu vào tùy chọn Use this 

Device, và thiết lập dung lượng bạn muốn ReadyBoost sử 

dụng (Dung lượng này phụ thuộc vào tổng dung lượng 

trống của thiết bị). Dung lượng được sử dụng càng nhiều, 

tốc độ của hệ thống càng được cải thiện. 

 



Nhấn nút OK. Windows sẽ tiến hành thiết bị và bắt đầu sử 

dụng tính năng ReadyBoost trên máy tính. Sau đó, mỗi khi 

bạn cắm thiết bị này vào máy tính, Windows sẽ tự động 

kích hoạt tính năng này.  

Khi tính năng này được kích hoạt, mỗi khi truy cập vào 

USB/Thẻ nhớ, bạn sẽ thấy một file ReadyBoost, có dung 

lượng đúng bằng dung lượng bạn đã thiết lập ở trên. File 

này sẽ tự đọng xóa khi bạn rút thiết bị ra khỏi máy tính. 

 

Trong trường hợp cần rút thiết bị ra khỏi máy, bạn chỉ việc 

sử dụng cách thức rút USB an toàn như vẫn thường dùng. 

Windows sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo cho biết thiết 

bị đang được sử dụng. Đảm bảo rằng bạn không mở file 



nào khác chứa trên USB, nhấn nút Continue để ngừng sử 

dụng tính năng ReadyBoost và tiến hành rút thiết bị.  

 

Trong trường hợp bạn rút trực tiếp USB/thẻ nhớ mà không 

thực hiện các bước trên, file ReadyBoost được tạo ra ở trên 

vẫn còn chứa bên trong thiết bị, bạn có thể xóa file này 

bằng cách thông thường.  

Đối với Windows XP  

Tuy tính năng ReadyBoost không được hỗ trợ trong 

Windows XP, nhưng người dùng vẫn có thể thực hiện điều 

tương tự với eBoostr. 

eBoostr là phần mềm cho phép bạn sử dụng USB/thẻ nhớ 

thành dung lượng bộ nhớ RAM để tăng thêm tốc độ của hệ 

thống. eBoostr cũng mang đến tính năng tương tự như tính 

năng ReadyBoost ở trên, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng 

phần mềm cho mọi phiên bản của Windows, kể cả 

Windows XP. 



Download bản dùng thử của phần mềm tại đây.  

Bản dùng thử của phần mềm cung cấp đầy đủ tính năng 

như phiên bản có phí, nhưng chỉ cho phép sử dụng phần 

mềm trong 2 tiếng/mỗi lần khởi động hệ thống. Do vậy, 

nếu cần, bạn có thể khởi động lại hệ thống để tiếp tục sử 

dụng phần mềm sau mỗi 2 tiếng.  

Sau khi cài đặt, cắm USB/thẻ nhớ vào máy tính. Trong lần 

đầu tiên sử dụng, phần mềm sẽ yêu cầu kích hoạt cache 

trên USB/thẻ nhớ. Chọn Yes ở hộp thoại đầu tiên hiện ra để 

thực hiện điều này. 

 

Sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn để thiết lập và 

sử dụng phần mềm. Tại giao diện chính của phần mềm, bạn 

có thể thêm vào các thiết bị để sử dụng, thiết lập dung 

lượng mà mỗi thiết bị cung cấp cho eBoostr… 



 

eBoostr không chỉ hoạt động hiệu quả trên máy tính bàn, 

mà còn rất hữu dụng trên laptop. Thông thường, tốc độ truy 

cập ổ cứng của laptop chậm hơn so với máy tính bàn, do 

vậy, với eBoostr, tốc độ của hệ thống trên laptop sẽ được 

cải thiện do được “san sẻ” bớt một phần qua các thiết bị lưu 

trữ gắn ngoài. Ngoài ra, eBoostr có chế độ tiết kiệm năng 

lượng, giúp cho thời lượng sử dụng pin của laptop được 

kéo dài hơn so với thông thường. 

Điểm khác biệt của eBoostr so với ReadyBoost, đó là bạn 

có thể cộng dồn dung lượng của các thiết bị gắn ngoài để 

sử dụng, chứ không phải chỉ sử dụng được 1 thiết bị như ở 

tính năng ReadyBoost.  



Mặc dù cách thức trên có thể không khiến cho hệ thống cải 

thiện tốc độ một cách rõ rệt như nâng cấp bộ nhớ RAM 

thực thụ, tuy nhiên, nó vẫn giúp cho hệ thống hoạt động 

mượt mà và hiệu quả hơn, đặc biệt khi chạy đồng thời 

nhiều ứng dụng trên các máy tính có cấu hình không quá 

mặt. Hơn nữa, với cách thức này, bạn có thể tiết kiệm được 

một khoản chi phí nâng cấp phần cứng, tạm thời sử dụng để 

có thế sắm một cỗ máy tính mới mạnh mẽ hơn. 

 



Cẩm nang nâng cấp PC: Bộ nhớ RAM, ổ cứng 

Góp phần làm nên sự bền bỉ, vững vàng của cỗ 

máy chơi game, vì thế lựa chọn sản phẩm phù hợp 

là cầm chắc chìa khoá mở ra thế giới game vô tận.  

4. RAM 

  

Lựa chọn RAM phụ thuộc nhiều vào nền tảng bạn lựa 

chọn. Nếu sử dụng nền tảng X58, bạn nên trang bị ít 

nhất 3 khe DIMM để tận dụng sức mạnh của bộ nhớ 

kênh ba, trong khi với các nền tảng khác bạn chỉ cần 

kênh đôi là đủ. 

  

Tiền không là vấn đề 

  

Corsair 6GB Dominator DDR3 (giá 225USD) 



  

Nhắc tới RAM máy tính, game thủ thường nhắc tới 

Corsair – thương hiệu RAM cao cấp. Dòng sản phẩm 

Dominator là sự kết hợp hiệu năng, thiết kế hoàn hảo 

và thẩm mỹ. Với sản phẩm này, bạn yên tâm “vắt 

kiệt” sức mạnh bộ nhớ. Bên cạnh đó, 6GB cũng 

thật quá đủ cho mọi nhu cầu giải trí của bạn. 

  

 



  

Hiệu năng/giá  

  

OCZ Platinum 4GB DDR3 (giá 180USD) 

  

Xét về hiệu năng/giá, OCZ đang thống lĩnh thị trường 

bộ nhớ kênh đôi. Dòng sản phẩm Platinum nổi bật 

với tốc độ ấn tượng (1866 Mhz), hơn nữa có thể ép 

xung lên tốc độ cao hơn (2200 Mhz). Kết hợp với 

một bộ vi xử lý mạnh mẽ, chiếc PC của bạn đủ khả 

năng “chắp cánh” cho bất kỳ game nào. 

  



 

  

Giải pháp kinh tế 

  

Kingston2GB 1600MHz DDR3 (giá 75USD) 

  

Với chỉ 2GB bộ nhớ, bạn vẫn yên tâm chơi được 

nhiều game đỉnh. Kingston là một thương hiệu giá rẻ, 

chất lượng tốt và rất được game thủ Việt Nam ưa 

chuộng. Điểm mạnh của sản phẩm này là tốc độ cao 

(1600 Mhz), tương thích với nhiều loại bo mạch chủ. 



Nếu đang hoạt đông với hệ điều hành 32-bit, bộ nhớ 

này là vừa đủ. Còn nếu nâng cấp lên 64-bit, bạn nên 

mở rộng dung lượng bộ nhớ tới 4GB. 

  

 

  

5. Đĩa cứng 

  

Sự xuất hiện của ổ cứng thể rắn (SSD) đã trở thành 

một thách thức với ổ cứng truyền thống (HDD). Tốc 

độ ấn tượng của ổ cứng SSD đã khiến nhiều game thủ 



muốn đưa HDD thành món đồ lưu niệm. Tuy vậy, 

SSD chưa hoàn hảo. Dung lượng hạn chế và giá 

thành cao là những rào cản để ổ cứng SSD trở nên 

phổ cập. Gần đây, các loại ổ cứng SSD đã cập nhật 

công nghệ điều khiển Sandforce chạy ổn định hơn, ít 

tốn điện hơn. 

  

Tiền không là vấn đề 

  

Corsair Force F100 100GB (giá 480 USD) 

  



 

  

Bỏ ra gần 500USD cho một chiếc ổ cứng 

100GB giống như cách tiêu tiền “hung bạo”. Tuy 

vậy, bạn sẽ không thất vọng với Corsair Force 

F100. Sản phẩm nhỏ nhắn sở hữu tốc độ truy xuất 

“khủng khiếp”, vượt xa bất kỳ loại ổ cứng thông 

thường nào. Bởi vậy, bạn hãy dành riêng chiếc ổ 

cứng này để lưu trữ các tựa game yêu thích. Bạn sẽ 

ngạc nhiên về tốc độ load game, thời gian khởi động 



cũng như nhiều thứ ‘hay ho” khác mà sản phẩm hạng 

sang này mang lại. 

  

Hiệu năng/giá 

  

KingstonSSD Now V+ series 128GB (giá 350USD) 

  

 

  



Với chiếc ổ cứng 12 GB, mức giá 350USD vẫn còn 

khá dắt. Bù lại, Kingston SSD Now V+ Series chạy 

rất ổn định, tốc độ truy xuất nhanh chẳng kém gì sản 

phẩm Corsair. Kingston cũng là thương hiệu đã có 

mặt nhiều năm ở Việt Nam, được đánh giá cao về 

chất lượng và chế độ hậu mãi. Một sản phẩm có 

nhiều ưu điểm, lại rẻ hơn 100USD - quả thật xứng 

đáng làm lựa chọn số một theo tiêu chí hiệu năng/giá. 

  

Giải pháp kinh tế 

  

Samsung 1TB Spinpoint (giá 75USD) 

  

Với phân khúc giá rẻ, trong khi hầu hết người tiêu 

dùng vẫn đang hài lòng với ổ cứng vài trăm GB thì 

sự xuất hiện của đơn vị TB quả thực hết sức nổi bật. 



Chỉ bỏ ra hơn 1 triệu đồng, bạn đã sở hữu tính năng 

thời thượng đi kèm dung lượng khủng. Thêm một 

điểm cộng nữa là Samsung luôn có chế độ bảo hành 

ưu đãi hơn các hãng sản xuất khác. Nếu không quá 

cầu kỳ về tốc độ mà chỉ cần một hệ thống rộng rãi, 

hãy nhanh tay rinh về một chiếc Samsung 1TB 

Spinpoint. 

 



Gíao viên hướng dẫn: Lương Ngọc Khánh



I/ KHÁI NIỆM

II/ QUẢN LÝ BỘ NHỚ CỦA WINDOWS

III/ QUẢN LÝ BỘ NHỚ ẢO (BỘ NHỚ LOGIC)

IV/ QUẢN LÝ BỘ NHỚ VẬT LÝ





Địa chỉ luận lý (Vitrual Adress)

- là tất cả các địa chỉ do bộ xử lý tạo ra tạo nên không

gian địa chỉ luận lý.

Địa chỉ vật lý:(Real Adress)

- là địa chỉ thực tế mà trình quản lý bộ nhớ thao tác tạo

nên không gian địa chỉ vật lý

 Paging and Page file:

- Paging là kỹ thuật phân trang dùng trong bộ nhớ ảo.

- Page file lưu trữ các dữ liệu khi bộ nhớ vật lý không đủ

chỗ chứa.





 1. Bộ nhớ vật lý

Windows hỗ trợ tối đa 2GB-2TB cho dung lượng bộ

nhớ tùy thuộc vào các phiên bản của Windows.

Phiên bản hệ 32-bit hệ 64-bit
Windows 2000 Professional 4 GB X

Windows XP 4 GB 128 GB

Windows Server 2003 SP2 

Datacenter Edition

128 GB 2 TB

Windows Server 2008 R2 

Datacenter

X 2 TB

Windows 7 Ultimate 4GB 192 GB



2. Không gian địa chỉ ảo (vitrual adress space)

là tập hợp tất cả các địa chỉ bộ nhớ ảo được

thiết lập riêng tư (private), và các tiến trình

khác sẽ không được sử dụng đến nó nếu chưa

được chia sẻ.



2. Không gian địa chỉ ảo (vitrual adress space) – tt

Windows 32-bit được cấp phát một không gian

địa chỉ ảo là 4 GB và đối với 64-bit là 8TB

Windows trên hê ng

thê truy t trên 4 GB bô nhơ t ly (từ

0x00000000 n 0xFFFFFFFF ) và chia làm

2 phần



2. Không gian địa chỉ ảo (vitrual adress space) – tt

 0->2 GB dưới: chứa dữ liệu và lệnh riêng của từng

tiến trình.Vùng này hoạt động ở chế độ user-mode,

người dùng chỉ thao tác được trên vùng 2GB này.

 2->4 GB trên: chứa các thành phần dữ liệu thuộc về

hệ điều hành, được chia sẻ chung cho các tiến trình,

hoạt động ở chế độ kernel-mode, vùng này do hệ

điều hành quản lý, người dùng không thể tác động

vào vùng này (không thể đọc và ghi được).



Ví dụ: Không gian địa chỉ ảo



2. Không gian địa chỉ ảo (vitrual adress space) – tt



“phân trang” (paging).



tạm thời.



ng



2. Không gian địa chỉ ảo (vitrual adress space) – tt

 cho p i process trong ng
addr logical 4GB a nh nó



3. Phân trang (paging)

 Vùng địa chỉ vật lý được chia thành các pages (trang) 

(4kb/page)

 Kích thước mỗi trang 4kB = 212 byte

 4GB=220 x 4kB => bộ nhớ ảo chứa

 Mỗi trang ảo có thể nằm ở một trong 3 trạng thái:

220 trang ảo.



3. Phân trang (paging) -tt

1. Free: là trang chưa dùng để chứa dữ liệu. Trang Free không

được đưa vào RAM. Tham chiếu đến trang free gây ra lỗi

(Page Fault), lỗi này không xử lý được.

Page Fault

RAM

P



3. Phân trang (paging) -tt

 2. Committed: là trang đã được ánh xạ dữ liệu, đang nằm

trên RAM hoặc vùng Paging File. Khi CPU gọi đến trang

Committed nếu trang đang ở vùng Paging File thì xuất

hiện Page Fault, trang được đẩy vào RAM để hoạt động.

Còn nếu trang đang ở RAM thì không xuất hiện Page

Fault.

Chú thích: Paging file là 1 vùng trên bộ nhớ ngoài được tổ

chức như RAM, cho cảm giác như RAM được mở rộng và được

dùng để chứa nội dung các trang bị đẩy ra từ RAM).

 Vẽ hình tương tự như Free



3. Phân trang (paging) -tt

 3. Reserved: là trang hiện tại chưa có trong bộ nhớ vật lý,

được đặt trước để chứa dữ liệu hoặc code. Khi CPU gọi

đến trang này thì xuất hiện Page Fault. Trang được xử lý

để chuyển sang trạng thái committed.

 Vẽ hình tương tự như Free



3. Phân trang (paging) –tt

Quan hệ giữa các trạng thái



4. Windows Page Table Management







 5. Windows Memory Protection (bảo vệ vùng nhớ)

 c ch: đê t process không thê truy t t ng bộ

nhớ a process c và m o c at ng a u

processes ng c một ch trôi chảy.

 c c thực hiện:

 put physical address a memory c nh trong

PTE (Page table entry) cho t process => m o ng

process t c t access violation u thư truy t

t địa chỉ không c nh .

 t rouge process ( n nh đang c thi thê cố gắn

thay i page tables a để thê truy t physical

memory c vê t process c, điều này sẽ dẫn đến lỗi

trang.Windows bảo vệ khỏi sự ai n công y i cơ chế

t giư các page tables trong kernel address space.



 6. Cấu trúc đa bảng trang (Multi Page tables)

Windows sử dụng hai cấp bảng trang để quản lý bộ

nhớ nhằm tránh việc quản lý tất cả các bảng trang

trong bộ nhớ cùng một lúc

Mỗi bảng trang bằng kích thước một trang ảo là

4KB.Mỗi tiến trình có một bảng trang cấp 1, và 1024

bảng trang cấp 2.





6. Cấu trúc đa bảng trang- tt

- Bảng trang cấp 1:

quản lý địa chỉ vật lý của bảng trang cấp 2.

có 1024 mục mỗi mục 4 byte (hay 32 bit), quản lý địa
chỉ vật lý của 1024 bảng trang cấp 2.

20 bits đầu dùng chứa địa chỉ vật lý của bảng trang cấp
2 nếu bảng trang cấp 2 đã được nạp vào RAM

 12 bit cuối chứa các thuộc tính của bảng trang đó,
trong đó 1 bit Present/Absent bằng 1 nếu trang đã trên
RAM và ngược lại

Trong trường hợp bảng trang cấp 2 chưa được nạp vào
RAM thì 20 bit đầu chứa toàn 0, bit Present/Absent
cũng bằng 0.



6. Cấu trúc đa bảng trang - tt

 Bảng trang cấp 2 

 quản lý địa chỉ vật lý của trang ảo.

 Bảng trang cấp 2 cũng có1024 mục, mỗi mục 4 byte

(hay 32 bit) quản lý địa chỉ của 1024 trang ảo.

 Như vậy mỗi bảng trang cấp 2 quản lý được địa chỉ

vật lý của 4MB trang ảo.Cấu tạo của mỗi mục trong

PT2 cũng tương tự như mỗi mục trong PT1. 



III – Quản lý bộ nhớ ảo (bộ nhớ Logic):

1. Bộ nhớ ảo (Virtual Memory): 

- Kĩ thật xử lý tiến trình không được nạp toàn bộ vào bộ nhớ vật lý.

- Tách biệt hoàn toàn với hai khái niệm :

Không gian địa chỉ ảo

Không gian vật lý

Virtual 

address 

space

Physical 

space

Vậy lợi ích của

việc sử dụng

bộ nhớ ảo là gì

?

- Chương trình được chạy có thể lớn hơn bộ 

nhớ vật lý.

- Phóng đại bộ nhớ  chính.

- Giúp người lập trình ít quan tâm đến giới hạn bộ nhớ hơn.

- Dễ dàng chia sẽ tập tin và không gian địa chỉ



Minh họa bộ nhớ ảo lớn hơn bộ nhớ vật lý



2. Ánh xạ (dịch) từ bộ nhớ Logic sang bộ nhớ thực:

CPU làm việc với MMU



3. Page Faults là gì ? 

Chương trình

Dữ liệu đang thực thi : 
lưu trữ tại RAM 

Dữ liệu “tĩnh” :   dạng lưu
trữ tùy theo phiên bản win

Phiên bản Win 
95/98/ME, lưu trữ

dưới dạng swap file

Phiên bản Win 
2000/XP/Vista/Seven lưu
trữ dưới dạng page file



Ta xét hai loại “Page Faults “  mà hệ thống có thể xử lý được :   

Loại 1

• Truy nhập đến 1 trang reserved

• Cách giải quyết : ánh xạ trang đó vào trong RAM

Loại 2

• Xảy ra trong kỹ thuật copy-on-write 

• Cách giải quyết : sẽ đề cập dưới đây
Cách giải

quyết chung

• Cần phải mang trang vắng mặt vào bộ nhớ

• Nếu không, hệ điều hành sẽ thay thế trang –
chọn 1 trang nằm trong bộ nhớ mà không
được sử dụng tại thời điểm hiện tại và chuyển
nó ra không gian swapping



Một “Blue Screen” xuất hiện khi xảy ra PAGE FAULT



4. Quá trình dịch địa chỉ ảo:

Giả sử CPU phát sinh một địa chỉ ảo là 1 số 32 bit để tìm đến 1 byte 

nhớ. Bộ phận dịch (MMU) nhận địa chỉ và thực hiện thao tác dịch:

Bước 1

• MMU nhận 10 bits đầu tiên tìm trong PT1 
để lấy địa chỉ vật lý của PT2

Bước 2

• MMU dùng 10 bits tiếp theo để tìm trong PT2 
lấy địa chỉ vật lý của trang chứa byte cần tìm

Bước 3

• MMU dùng 12 bits cuối để tìm đến byte cụ thể ở 
trong khung trang và trả về cho CPU địa chỉ vật lý
cụ thể của byte cần tìm.



Minh họa quá trình dịch



5. Kỹ thuật Copy-On-Write:

Windows sử dụng kỹ thuật copy-on-write với nguyên lý như sau:

“ Tất cả các tiến trình cùng ánh xạ đến một trang dùng chung cho

đến khi một tiến trình nào đó làm thay đổi nội dung của trang. Khi

đó, Page Fault xảy ra báo cho hệ thống xử lý tình huống như sau:

tiến trình làm trang thay đổi sẽ copy một bản của trang dùng chung

ra một vùng bộ nhớ riêng và thao tác trên vùng nhớ đó; các tiến

trình còn lại vẫn sử dụng trang nhớ cũ.”

Minh họa kỹ thuật Copy-On-Write



6. Những gì được nạp trong RAM:

dành cho

những code 

lõi của hệ

thống (core 

code of the 

system).

Dùng để lưu trữ:

• Mã chương trình.

• Các trang (pages) đã có dữ liệu được ghi. 

• Một phần dung lượng cơ bản dành cho các “file 

cache”, lưu trữ thông tin các tập tin vừa được xử lý

đọc/ghi từ ổ cứng.

Bất kỳ lượng RAM còn lại nào sẽ được sử dụng

để làm dung lượng bộ nhớ Cache lớn hơn.

The Non-
Paged 

area 

The 
Page 

Pool: 

Bộ nhớ
RAM



7. Page file ở đâu?

Trong hệ thống Windows, “page file” là một tệp tin ẩn được lưu với 

tên pagefile.sys.File này được tạo ra mỗi lần hệ điều hành được 

boot.Để xem file này, chúng ta vào ổ đĩa lưu “page file” vào Folder 

OptionsView chọn “Show hidden files and folders” và bỏ chọn 

mục “Hide Protected mode System files”.

Một “Page File” trong hệ thống Windows XP



Không dùng bộ nhớ
ảo được không ?

Vào Control Panel

System, chọn tab 
Advance và sau đó 
click vào nút 
Settings trong 
Performance

Tiếp tục click vào tab 
Advanced rồi click 
vào nút Change.Chọn 
“No paging file” và 

click nút Set để xóa 
file pagefile.sys.

Được, làm theo
hướng dẫn sau nè

:



Tuy nhiên việc việc này  làm tiêu tốn 

nhiều tài nguyên RAM, làm hiệu suất 

hoạt động của hệ thống bị giảm. 

Tắt “page file” trên hệ thống Windows XP



IV – Quản lý bộ nhớ vật lý:

1. Các trang nhớ của RAM có thể chia làm 1 trong 5 vùng:

Working Set: Tập các

trang đang hoạt động

Zeroed List: Các

trang chuyển từ Free 

List và được ghi lại

hoàn toàn bằng mã

0.

Free List: Các trang

bị loại khỏi Standby 

List vì không còn

gắn với tiến trình

nào nữa.

Modified List: Các trang bị

loại khỏi Working Set, vẫn

còn liên quan đến tiến trình

đã gọi nó.

Standby List: Các trang bị

loại ra khỏi Modified List, 

nhưng có 1 bản sao trên

vùng Paging File ở bộ nhớ

ngoài, vì vậy có thể xóa bản

gốc trên RAM nếu cần.



2. Cách thức chuyển đổi giữa các vùng trên RAM:

Giải thuật thay trang đảm bảo cho các trang ảo được nạp vào RAM 

khi cần và được xóa khỏi RAM khi không cần dùng nữa để thay 

băng trang khác. 

Các vùng trên RAM



3.  Cơ sở dữ liệu về khung trang:

Để quản lý RAM, các vùng trang trên RAM và tiện lợi cho việc ánh 

xạ bộ nhớ ảo vào RAM, Windows sử dụng 1 bảng dữ liệu về các 

khung trang. Các thông tin có thể đọc được từ bảng này gồm có:

 Số thứ tự trang trên bộ nhớ vật lý.

 Vùng mà trang đang tồn tại.

 Số bảng trang đang trỏ đến trang 1 trang.

 Con trỏ trỏ đến bảng trang đang sử dụng trang.

 Con trỏ đến trang tiếp theo trong cùng vùng List trên RAM.

…



Bảng dữ liệu khung trang
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