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Nội dung 

1. Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử. 

2. Phân loại máy vi tính. 

3. Các thành phần cơ bản của máy vi tính PC 
(personal computer). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer 



1. Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử. 



1. Lịch sử. 1946-1959 

• Chế tạo: bóng đèn điện tử chân không, tiêu thụ điện năng lớn.  

• Tốc độ: vài nghìn phép tính trên một giây. 

• Ngôn ngữ lập trình: các ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ máy. 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) 

17,468 vacuum tubes 

7,200 crystal diodes 

1,500 relays 

70,000 resistors 

10,000 capacitors 

2.4 m × 0.9 m × 30 m 

150kW 

http://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

$500,000 (~$6,000,000 today) 

5,000 simple addition or subtraction 



1959-1965 

• Chế tạo: các chất bán dẫn, tiêu thụ điện năng ít.  

• Tốc độ: hàng vạn phép tính trên một giây. 

• Trang bị bộ nhớ trong lớn, các thiết bị ngoại vi bắt đầu phát 

triển như màn hình đen trắng, bàn phím. 

• Ngôn ngữ lập trình: Fortran, Cobol,.... 

IBM 1401 

(http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1401) 
HoneyWell 400 Univac III 

(http://en.wikipedia.org/wiki

/UNIVAC_III) 

1. Lịch sử. 



1965-1975 

• Chế tạo: Các mạch IC-Integrated circuit (Bộ vi xử lý đầu tiên 

của Intel là 4004) 

• Tốc độ: tốc độ tính toán hàng triệu phép tính trên giây. 

• Ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành phát triển mạnh. 

IBM360 UNIVAC 1108 

1. Lịch sử. 



1975-1980 

• IC công suất lớn ra đời và là cơ sở để các vi xử lý Intel 8080, 8085 

ra đời (8 bit Bus dữ liệu và 16 bit Bus địa chỉ), Intel 8086 (16 bit 

Bus dữ liệu và 20 bit Bus địa chỉ, 1st generation of x86 family).  

• Tốc độ: tốc độ xử lý lên tới hàng triệu phép tính trên giây. 

• Có bộ nhớ trong lớn, thiết bị ngoại vi phát triển mạnh: màn hình 

mầu, bàn phím, máy in, ổ đĩa CD_ROM,… 

• Hệ điều hành DOS, ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo Prolog 

(Programming Logic) 

IBM 

1. Lịch sử. 



1982-1983 

• Máy tính cá nhân PC XT của IBM (Intel 8088 4.77MHz, có 8 bit Bus 

dữ liệu và 20 bit Bus địa chỉ).  

• PC XT là máy vi tính đầu tiên được trang bị ổ cứng10 MB Seagate 

ST-412, đĩa mềm 360KB và bộ nhớ trong 256KB, có khe cắm mở 

rộng ISA 8 bit tăng khả năng kết nối các thành phần ngoại vi 

• Hệ điều hành: IBM BASIC / PC DOS 2.0-3.20 / SCO (Santa Cruz 

Operation) 

IBM PC/XT (model 5160) 

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_5160 

1. Lịch sử. 



1984-1987 

• Máy tính cá nhân PC AT của IBM (Intel 80286, 6~8 MHz,16 bit Bus 

dữ liệu và 24 bit Bus địa chỉ, quản lý bộ nhớ 16MB).  

• Ổ cứng 20 MB hard disk drive, có khe cắm mở rộng ISA 16 bit  

• Hệ điều hành: PC DOS 3.x/ Window 1.0 

IBM AT (model 5170) 

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer/AT 

1. Lịch sử. 



1987-1989 

• Ra đời máy tính sử dụng Intel 80386 (33Mhz, 32 bit Bus dữ liệu, 32 

bit Bus địa chỉ), khả năng quản lý bộ nhớ lên tới 4 GB, trang bị khe 

cắm mở rộng EISA(Extended Industry Standard Architecture) 32 bit,  

• Có nhiều thiết bị ngoại vi phục vụ cho các nhu cầu giải trí, xem phim, 

nghe nhạc, trò chơi, đồ hoạ,....  

• Chất lượng chưa cao. 

Intel 80386 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80386 

1. Lịch sử. 



1990-1992 

• Ra đời chiếc máy vi tính sử dụng Intel 80486 (32 bit Bus dữ liệu và 

32 bit Bus địa chỉ), được bổ sung thêm 8 KB bộ nhớ đệm mã lệnh vì 

vậy tốc độ nhanh hơn rất nhiều lên tới 66Mhz. 

• Trang bị Bus cục bộ VESA (Video Electronics Standard Asociation) 

đáp ứng các nhu cầu về tốc độ và độ phân giải của các card video, 

truyền dữ liệu của các máy vi tính thông qua mạng. 

• Hệ điều hành: Windows 3.0. 

Intel 80486 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80486 

1. Lịch sử. 



1993-1994 

• Ra đời chiếc máy vi tính sử dụng Intel 80586 hay pentium (64 bit 

Bus dữ liệu và 32 bit Bus địa chỉ), 8 KB bộ nhớ đệm cho mã lệnh và 

8 KB bộ nhớ đệm cho dữ liệu, tốc độ lên tới 200Mhz. 

• Trang bị Bus PCI (Peripheral Compoments Interconnect) 32 bit, có 

tốc truyền gấp 4 lần Bus ISA và là Bus hỗ trợ chức năng ‘cắm là 

chạy’ (Plug and Play). 

• Hệ điều hành: Windows NT là hệ điều hành tách rời khỏi DOS. 

http://www.computermuseum.li/Testpage/Chip-Pentium-1993.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium 

1. Lịch sử. 



1995-1999 1. Lịch sử. 

• Các thế hệ máy vi tính sử dụng Intel Pentium MMX, Pentium Pro và 

Pentium II (133 Mhz đến 450 Mhz). 

+ Pentium MMX: mục đích về đa phương diện như đồ hoạ, chơi 

game, xem phim, nghe nhạc,… 

+  Pentium Pro: máy chủ và máy trạm làm việc, thích hợp cho việc 

xử lý tính toán có độ phúc tạp cao. 

+ Pentium II: Kết hợp cả 2 loại trên, có khả năng xử lý đồ hoạ 3D. 

• Trang bị Bus tuần tự đa năng USB (Universal Serial Bus) tốc độ 

nhanh gấp 10 lần giao diện song song, 100 lần giao diện tuần tự, có 

khả năng kết nối được 127 thiết bị ngoại vi thông qua hệ thống cáp 

USB. 

• Hệ điều hành: Windows 95, Windows 98. 



Năm 1999 1. Lịch sử. 

• Pentium III (Từ 450Mhz tới 1,2 Ghz). 

+ Hỗ trợ mạnh về khả năng biểu diễn không gian 3 chiều,  

+ Khả năng nhận biết và tổng hợp tiếng nói  

+ Có thể làm nhiều công việc cùng một lúc 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III 



Năm 2000 ~  1. Lịch sử. 

• Pentium IV (Từ 1.4 Ghz tới 4.4 Ghz). 

• Pentium Dual core 

• Pentium Core 2 Duo 

• Core i3, i5, i7 

• Hệ điều hành: Windows, Mac OS, hệ điều hành cho smash phone,… 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium 



2. Phân loại máy vi tính. 

a) Siêu máy tính (Supercomputer). 

b) Máy vi tính lớn (Mainframe computer). 

c) Máy vi tính con (Minicomputer). 

d) Máy vi tính (Microcomputer – personal 

computer). 



2. Phân loại 

a) Siêu máy tính (Supercomputer). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer 

• Một siêu máy tính là một máy tính vượt trội trong khả 

năng và tốc độ xử lý, sử dụng hàng nghìn bộ vi xử lý. 

• Có tốc độ xử lý hàng nghìn teraflop (một teraflop 

tương đương với hiệu suất một nghìn tỷ phép tính/giây). 

• Giá thành rất cao. 

• Sử dụng trong mô phỏng tính toán những bài toán phức 

tạp.  



2002 
NEC Earth 

Simulator 
35.86 TFLOPS 

Earth Simulator Center, 

Yokohama, Japan 

2004 
IBM Blue 

Gene/L 70.72 TFLOPS 
DoE/IBM Rochester, 

Minnesota, USA 

2005 136.8 TFLOPS DoE/U.S. National Nuclear 

Security Administration, 

Lawrence, California, USA 
280,6 TFLOPS 

2007 478.2 TFLOPS 

2008 
IBM  

Roadrunner 
1.026 PFLOPS 

DoE-Los Alamos National 

Laboratory, New 

Mexico, USA 

2009 Cray Jaguar 
1.759 PFLOPS 

2.331 PFLOPS 

Oak Ridge National 

Laboratory, New 

Mexico, USA 

2010 Thiên Hà 1A 2.507 PFLOPS 

Trung tâm siêu máy tính 

Thiên Tân, Thiên Tân, Trung 

Quốc 

2011 
Fujitsu K 

computer 
10.51 PFLOPS 

RIKEN, Wakō, 

Saitama, Nhật Bản 

Name FLOPS 

yottaFLOPS 10
24

 

zettaFLOPS 10
21

 

exaFLOPS 10
18

 

petaFLOPS 10
15

 

teraFLOPS 10
12

 

gigaFLOPS 10
9
 

megaFLOPS 10
6
 

kiloFLOPS 10
3
 

Bảng xếp hạng những máy tính nhanh nhất thế giới hàng năm (top500.org) 



2. Phân loại 
b) Máy vi tính lớn (Mainframe computer). 

• Đây là loại máy vi tính có kích 

thước rất lớn, tốc độ tính toán 

rất nhanh, Bus dữ liệu lên tới 

256 bit và đặc biệt có bộ nhớ 

cực lớn. 

• Loại máy vi tính này chủ yếu 

được sử dụng trong hệ thống 

ngân hàng, hệ thống vũ trụ, hay 

trong quân sự tính toán những 

bài toán quy mô lớn. 

• Giá thành cao và cồng kềnh. 

IBM System z9 

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System_z9 



2. Phân loại 

c) Máy vi tính con (Minicomputer). 

• Là dạng thu nhỏ về kích 

thước cũng như tính năng 

của máy vi tính lớn. 

• Tốc độ xử lý của nó chậm 

hơn máy vi tính lớn và dung 

lượng bộ nhớ cũng nhỏ hơn 

máy vi tính lớn.  

• Bus dữ liệu 32 bit hoặc 64 

bit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minicomputer 

 Digital Equipment Corporation 

(DEC) PDP-8 



2. Phân loại 
d) Máy vi tính (Microcomputer – 
personal computer) 

• Đây là loại máy vi tính được thiết kế gọn nhẹ phù hợp 

với mục đích sử dụng cá nhân.   

• Bus dữ liệu từ 4 bit đến 64 bit, có tốc độ xử lý không 

thua kém gì máy vi tính con 

PC 
Laptop 

Tablet Smash phone game consoles 



3. Các thành phần cơ bản của máy vi 

tính PC (personal computer). 
a) CPU (Central Processing Unit): bộ vi xử lý trung tâm. 

b) Bộ nhớ (Memory): dùng để lưu trữ thông tin. 

c) Thiết bị ngoại vi 

d) Hệ thống Bus: được sử dụng để kết nối các thành phần trên lại 

với nhau. 



3. Thành phần cơ bản 

• CPU là thành phần đóng vai trò quan trọng nhất 

và được xem như bộ não của máy vi tính.  

• Thu nhận, xử lý và thực hiện một cách trực tiếp 

hay gián tiếp các lệnh mà chúng ta yêu cầu. 

 

a) CPU (Central Processing Unit) 

CPU dạng hình vuông CPU dạng thẻ cắm 



3. Thành phần cơ bản 

• Cấu tạo. 

a) CPU (Central Processing Unit) 

 AU (Address Unit): Khối định địa chỉ. 

 EU (Execution Unit): Khối thực hiện lệnh. 

 ALU (Arithmetic and Logic Unit): Khối số 

học và logic. 

 CU (Control Unit): Khối điều khiển. 

 BIU (Bus Interface Unit): Khối giao diện 

Bus. 

 PQ (Prefetch Queue): Hàng nhận lệnh trước 

(hay còn gọi là bộ nhớ đệm sơ cấp Cache 

L1). 

 IU (Instruction Unit): Khối lệnh. 

 Reg (Registers): Các thanh ghi. 



3. Thành phần cơ bản 

• Bus BIU:  
– Khối thực hiện tất cả các chức năng về Bus cho EU, chịu 

trách nhiệm đưa tín hiệu địa chỉ ra ngoài Bus và trao đổi dữ 
liệu với Bus.  

– Bên trong BIU có hàng nhận lệnh trước PQ (hay còn gọi là 
bộ nhớ đệm sơ cấp cache L1), sử dụng để chứa các mã lệnh 
được lấy trước từ bộ nhớ chính, các mã lệnh này nằm chờ 
EU xử lý. 

– PQ làm tăng tốc độ xử lý của CPU, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống, cho phép bộ vi xử lý có khả năng xử lý 
liên tục dòng mã lệnh. PQ hoạt động theo nguyên tắc FIFO 
(first in first out): lệnh nào vào trước được xử lý trước, sự 
vào ra liên tục của dòng mã lệnh làm cho hoạt động giữa EU 
và BIU nhịp nhàng. 

 

a) CPU (Central Processing Unit) 



3. Thành phần cơ bản 

• Khối thực hiện lệnh EU:  

– Có nhiệm vụ giải mã lệnh thành các xung điện áp khác 
nhau để điều khiển các khối khác thực hiện lệnh 

– EU có khối điều khiển CU chứa các mạch giải mã lệnh, 
mã lệnh sẽ được đưa vào từ PQ (từ bộ nhớ chính, từ ổ 
đĩa,…) thông qua khối lệnh IU đưa đến đầu vào của bộ 
giải mã. Các thông tin thu được ở đầu ra sẽ được đưa 
tới ALU nếu như đó là các bài toán số học(+, -, *, / ) và 
logic (AND, OR, NAND, NOR, XOR, ...), hoặc đưa tới 
mạch tạo xung điều khiển để điều khiển các khối khác 
thực hiện (các thiết bị khác) nếu như mã lệnh là các 
lệnh điều khiển. 

a) CPU (Central Processing Unit) 



3. Thành phần cơ bản 

• Thông tin được tập hợp thành các file và lưu trữ 

trong đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD hay trong các 

thanh RAM, ROM, Cache L1, L2, những thông 

tin được xử lý nhờ CPU ở bên trong máy tính. 

Những thiết bị được sử dụng để lưu trữ dữ liệu 

đó gọi chung là bộ nhớ 

• Có 2 loại bộ nhớ chính là bộ nhớ ngoài (CD, 

HDD,…) và bộ nhớ trong (RAM, ROM, 

Cache,…) 

b) Bộ nhớ (Memory) 



3. Thành phần cơ bản 

• Chia theo cấu tạo của bộ nhớ: Bộ nhớ từ, bộ 

nhớ quang và bộ nhớ flash. 

– Bộ nhớ từ sử dụng các vật liệu từ để nhớ bao gồm: 

có đĩa mềm FDD (floppy disk), đĩa cứng HDD (hard 

disk), băng từ. 

– Bộ nhớ quang cấu tạo bởi các vật liệu nhớ bằng 

quang: CD-ROM, DVD, … 

– Bộ nhớ flash: USB, SSD,… 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ ngoài 



3. Thành phần cơ bản 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ ngoài 

HDD Ổ đĩa mềm floppy  

Ổ đĩa CD  
Ổ đĩa DVD  

Bộ nhớ từ 

Bộ nhớ quang 



3. Thành phần cơ bản 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ ngoài 

USB 

(2013 1TB) 

SSD 

(Solid State Drive) 

Bộ nhớ flash 



3. Thành phần cơ bản 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ trong 

• Được cấu tạo từ các vi mạch nhớ bán 
dẫn. 

• Sử dụng để lưu trữ các lệnh, các 
chương trình và dữ liệu trong quá 
trình xử lý. 

• Được chia thành các ô nhớ, mỗi một 
ô nhớ được chia thành nhiều ngăn, 
trong đó mỗi ngăn lưu trữ 1 bit thông 
tin (bit 0 hoặc bit 1), thông thường 
một ô nhớ tương ứng với 1 byte (1 
byte gồm có 8 bit). 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 

1 

2 

3 

n 



3. Thành phần cơ bản 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ trong 

 Bộ nhớ trong được chia làm 2 loại chính: Bộ nhớ chỉ đọc 

ROM và bộ nhớ truy nhập bất kỳ RAM 

• Bộ nhớ chỉ đọc ROM (Read Only Memory):  

 Là bộ nhớ chỉ đọc không thể ghi hay xoá được 

 Được sử dụng để chứa các chương trình điều khiển hệ 

thống BIOS (Basic Input Output System - hệ thống 

vào ra cơ sở). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory 

The first EPROM (Intel 1702) 



3. Thành phần cơ bản 

b) Bộ nhớ (Memory)- Bộ nhớ trong 

 
• Bộ nhớ truy nhập bất kỳ RAM (Random Access 

Memory):  

 Là bộ nhớ có khả năng đọc và ghi dữ liệu 

 Được sử dụng để lưu trữ các mã lệnh, dữ liệu  trong 

quá trình xử lý 

 Dữ liệu sẽ bị mất khi máy vi tính mất điện 

http://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory 



3. Thành phần cơ bản 

c) Thiết bị ngoại vi 

 Thiết bị  ngoại vi bao gồm thiết bị vào và thiết bị ra 

• Thiết bị vào: Là những thiết bị được sử dụng để đưa 

thông tin vào máy vi tính.  



3. Thành phần cơ bản 

c) Thiết bị ngoại vi 

 • Thiết bị ra: : Là những thiết bị được sử dụng để đưa 

thông tin ra khỏi máy vi tính.  



3. Thành phần cơ bản 

d) Hệ thống Bus 

 • Các đường dẫn kết nối các thiết bị lại với nhau,  

• Được sử dụng để truyền tín hiệu giữa CPU, bộ nhớ 

và các thiết bị ngoại vi với nhau. 

• Các loại hệ thống Bus: Bus dữ liệu, Bus địa chỉ và 

Bus điều khiển. 
 Bus dữ liệu:  

 Các đường dây được sử dụng để truyền thông tin giữa 

CPU, bộ nhớ  và các thiết bị ngoại vi với nhau 

 Bus 4 bit, bus 8 bit, bus 16 bit, bus 32 bit hoặc bus 64 

bit tuỳ theo từng thế hệ thế hệ vi xử lý, số các bit này 

chính là số lượng dây dẫn cấu thành nên bus 



3. Thành phần cơ bản 

d) Hệ thống Bus 

  Bus dữ liệu: 

Ví dụ: Intel 4004 co 4 bit dữ liệu 

      Intel 8088 có 8 bit dữ liệu 

      Intel 8086 có 16 bit dữ liệu. 

 Bus địa chỉ:  

 Được sử dụng để truyền các tín hiệu địa chỉ từ bộ vi xử 

lý tới bộ nhớ hoặc tới các thiết bị ngoaị vi. 

 Gồm có 12, 16, 20, 24, 32, 36 bit tuỳ theo từng thế hệ vi 

xử lý 

 Ví dụ:  Intel 8086 có 20 bit bus địa chỉ. 

  Intel pentium có 32 bit bus địa chỉ. 

  Intel pentium III có 36 bit bus địa chỉ. 



3. Thành phần cơ bản 

d) Hệ thống Bus 

  Bus địa chỉ:  

 Số lượng bit của bus chỉ ra khả năng quản lý không 

gian bộ nhớ vật lý của CPU 

Ví dụ: CPU có bus địa chỉ là 24 bit thì như vậy nó có khả 

năng quản lý được 224 =  16x210 x210 bytes = 16 

Mbytes ô nhớ khác nhau tương ứng với địa chỉ ô 

nhớ là từ 0 đến 224-1 

 Bus điều khiển:  

 Được sử dụng để điều khiển bộ nhớ hoặc các thiết bị 

ngoại vi khác theo yêu cầu của CPU.  

 Việc điều khiển này có thể là điều khiển đọc/ghi đối với 

bộ nhớ hoặc là điều khiển vào ra đối với thiết bị ngoại vi. 



 





Chương 7

Các thiết bị I/O 
(Các thiết bị ngoại vi)



Nội dung chính của chương

Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt và sử dụng 
các thiết bị ngoại vi
Sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng để 
cài đặt bổ sung các thiết bị ngoại vi
Bàn phím được tổ chức và hoạt động như thế 
nào 
Các thiết bị trỏ (Các loại chuột)
Hệ thống con video hoạt động như thế nào



Để hoạt động, một thiết bị mới có thể cần:

Trình điều khiển thiết bị hoặc BIOS
Tài nguyên hệ thống ( IRQ, DMA, địa chỉ I/O , 
địa chỉ bộ nhớ)
Phần mềm ứng dụng để khai thác chức năng 
của thiết bị



Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt các 
thiết bị ngoại vi

Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng 
được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần 
phải cài đặt cả hai
Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác 
nhau: phải cài đặt tất cả các cấp
Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài 
nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung 
đột tài nguyên nếu nó xảy ra



Thủ tục cài đặt thiết bị ngoại vi

1. Cài đặt thiết bị (trong hoặc ngoài)
2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị
3. Cài đặt phần mềm ứng dụng sử dụng được 

chức năng của thiết bị





Cài đặt thiết bị ngoài dùng các cổng

Tắt PC, gắn thiết bị, khởi động lại PC
Nếu thiết bị là PnP, thì Add New Hardware 
Wizard sẽ tự động chạy và lần lượt đưa ra các 
chỉ dẫn để cài đặt thiết bị



Cài đặt thiết bị trong



Cài đặt một card mở rộng



Sử dụng các cổng và các khe cắm mở 
rộng để cài đặt thiết bị

Các thiết bị có thể:
• Cắm trực tiếp vào các cổng (nối tiếp, song song, USB, hay

IEEE 1394)
• Dùng một card mở rộng cắm vào một khe cắm mở rộng

Các máy tính thường có:
• 1 hoặc 2 cổng nối tiếp
• 1 cổng song song
• 1 hoặc nhiều cổng USB hoặc 1 cổng IEEE 1394 (trên các 

máy tính mới)



Tốc độ truyền dữ liệu của cổng



Cổng nối tiếp

Truyền số liệu nối tiếp
Đếm số chân của cổng để nhận dạng
Còn được gọi là các đầu nối DB-9 và DB-25
Luôn là male
Có thể có COM1, COM2, COM3 và COM4
Tuân theo chuẩn giao tiếp RS-232c 



Nhận dạng một số cổng



Các cổng nối tiếp và song song



Tài nguyên hệ thống cho các cổng



Kiểm tra cấu hình của cổng



Tín hiệu của cổng nối tiếp



Kết nối không modem

Một cáp đặc biệt (null modem cable hay 
modem eliminator) cho phép truyền dữ liệu 
giữa hai thiết bị DTE không cần modem
Cáp này có một vài dây nối chéo nhau để mô 
phỏng modem



Cách nối dây



Cách nối dây



Bộ thu phát hồng ngoại

Sử dụng tài nguyên của các cổng nối tiếp và
song song để truyền thông tin
Tạo ra các cổng hồng ngoại ảo để sử dụng các 
thiết bị hồng ngoại
Đặc điểm chung: LOS (Line of Sight)
• Công nghệ Radio ( Bluetooth hay 802.11b) là 

phương pháp phổ biến nhất để sử dụng các thiết bị
I/O không dây



Sử dụng cổng song song

Truyền số liệu song song
Cáp có chiều dài hạn chế (10 đến 15 feet)
Luôn là cổng female
Thường được dùng cho máy in song song,
nhưng còn có những ứng dụng khác
Có thể có LPT1, LPT2, LPT3



Các tín hiệu ở cổng song song SPP



3 kiểu cổng song song

Standard parallel port (SPP)
• Một chiều
• Tốc độ tương đối thấp

Enhanced Parallel Port (EPP)
• Hai chiều

Extended Capabilities Port (ECP)
• Hai chiều
• Chiếm 1 kênh DMA



Cáp máy in



Dùng cổng USB

Tương lai sẽ thay thế hoàn toàn các cổng nối 
tiếp và song song, nhờ:
• Nhanh hơn rất nhiều
• Dễ sử dụng

Cho phép cắm tháo nóng với các thiết bị
Hiện đã có nhiều thiết bị sử dụng cổng USB 
(Chuột, Joystick, Bàn phím, Máy in, Đĩa cứng 
di động) 



Dùng cổng USB



USB (Universal Serial Bus)



Dùng cổng USB



Bộ điều khiển chủ USB

Thăm dò từng thiết bị để biết nhu cầu nhập 
xuất dữ liệu
Quản lý thông tin đến CPU cho tất cả các thiết 
bị chỉ dùng duy nhất một kênh IRQ, một dãi 
địa chỉ I/O và một kênh DMA
Tự động gán tài nguyên hệ thống lúc khởi động
startup (cùng với OS) 



Điều kiện để có một thiết bị USB sử 
dụng được

Bo mạch hệ thống hoặc một card mở rộng 
cung cấp ít nhất 1 cổng USB
OS có đặc tính hỗ trợ USB (Windows 98, XP, 
2000)
Thiết bị USB
Trình điều khiển thiết bị USB đó (của hệ điều 
hành hoặc độc lập)



Kiểm tra USB host controller đã được cài đặt chưa?



Dùng cổng IEEE 1394

Còn được gọi là FireWire và iLink
Truyền số liệu nối tiếp nhưng nhanh hơn USB
Có thể cung cấp tốc độ 1.2 Gbps
Có thể thay thế cho SCSI đối với các thiết bị
multimedia dung lượng lớn
Các thiết bị có thể được xâu chuỗi vào nhau và 
được quản lý bởi bộ điều khiển chủ sử dụng 
chung tài nguyên hệ thống



Các kiểu cổng IEEE 1394 



Các thiết bị IEEE 1394



Dùng khe cắm PCI

Bus PCI là bus I/O chuẩn hiện nay
Các thiết bị nối với bus PCI có thể chạy với tốc 
độ khác với tốc độ của CPU
Thường dùng cho các thiết bị yêu cầu tốc độ 
cao (Card mạng hoặc card chủ SCSI)



Các khe cắm PCI trên bo mạch hệ thống



Chủ Bus PCI

Quản lý bus PCI và các khe cắm mở rộng PCI
Gán IRQ và địa chỉ I/O cho card PCI
Bus PCI sử dụng một ngắt chuyển tiếp từ card 
PCI qua kênh IRQ đến CPU



Kiểm tra kênh IRQ nào được gán cho thiết bị PCI



Setup cho PCI



Dùng khe cắm ISA

Cấu hình không tự động
Bus ISA không quản lý tài nguyên hệ thống
Thiết bị ISA phải yêu cầu tài nguyên hệ thống 
lúc khởi động
Dùng cho các thiết bị cũ hoặc không yêu cầu 
tốc độ cao



Bàn phím có thể được chế tạo theo:

Thiết kế đơn giản theo truyền thống (thông 
dụng)
Thiết kế công thái học (cầu kỳ)
Hiện nay bàn phím có rất nhiều kiểu dáng khác 
nhau



Bàn phím theo công thái học



Nên tập thói quen sử dụng bàn phím



Đấu nối bàn phím

PS/2 (mini-DIN)
• Nhỏ, Tròn, 6 chân

DIN
• Lớn hơn,Tròn, 5 chân

USB
Kết nối không dây



PS/2 và DIN



Chuyển đổi PS/2 - DIN



Các tín hiệu ở đầu nối bàn phím PS/2 và DIN



Cài đặt bàn phím

Chỉ đơn giản là gắn bàn phím trước khi khởi 
động PC (đối với bàn phím dùng cổng DIN
hoặc PS/2)
BIOS quản lý bàn phím, do vậy không cần cài 
đặt trình điều khiển (ngoại trừ bàn phím không 
dây)



Các loại bàn phím và tổ chức các phím



Các nhóm phím trên bàn phím hiện nay

Các phím Trạng thái: Shift,Alt, Ctrl
Các phím Tắt mở: CapsLock, NumLock, Scroll 
Lock, Insert
Các phím đặc biệt: Print Screen, Pause
Các phím chức năng: F1 – F12
Các phím ASCII: A,B,C …
Các phím hỗ trợ Windows



Byte trạng thái bàn phím



Mã quét của các phím



Các thiết bị trỏ

Chuột
• Chuột bi lăn
• Chuột quang

Trackball (Chuột bi
xoay)
Touch pads (Chuột 
trên máy xách tay)



Chuột bi lăn



Kết nối chuột

Cổng nối tiếp
Cổng PS/2 hoặc DIN từ bo mạch hệ thống
Cổng USB
Dùng đầu nối chữ Y để nối chuột với bàn phím
Kết nối không dây



Các hãng sản xuất bàn phím và các thiết bị trỏ



Hệ thống con Video của PC

Hệ thống con video = các thiết bị phần cứng 
chịu trách nhiệm chính trong việc hiển thị 
thông tin (văn bản và hình ảnh) của PC, bao 
gồm:
• Video controller (card video): quyết định chất 

lượng hiển thị thông tin = Độ mịn và màu sắc
• Monitor: CRT hoặc LCD



Monitor

Đánh giá theo kích cỡ màn hình, độ phân giải, 
tốc độ làm tươi và đặc trưng quét xen dòng
Hầu hết thoả mãn tiêu chuẩn Super VGA 
(Video Graphics Adapter)
Sử dụng công nghệ CRT (cathode-ray tube) 
hoặc công nghệ LCD (liquid crystal display) 
technology



CRT Monitor



Chọn lựa Monitor



LCD Panel



Có thể dùng 2 monitor

Tăng kích cỡ của Windows desktop



Card Video

Chất lượng của hệ thống con video được đánh giá 
theo:
• Tính năng của toàn bộ hệ thống PC
• Chất lượng hình ảnh (Độ phân giải và Màu sắc)
• Đặc trưng tiết kiệm điện năng
• Dễ cài đặt và sử dụng

Yếu tố quyết định nhất của 1card video:
• Bus dữ liệu
• Dung lượng RAM video



Các kiểu Bus được sử dụng cho Card video

Bus VESA (Video Electronics Standards 
Association)
Bus PCI
Bus AGP



VESA Bus



AGP Bus
dùng với card gia tốc đồ hoạ



Card gia tốc đồ hoạ

Card video có bộ xử lý riêng để tăng cường tính năng 
hiển thị thông tin của PC
Giảm bớt gánh nặng cho CPU trong việc:
• Giải mã MPEG
• Đồ hoạ 3-D
• Cổng kép
• Chuyển đổi không gian màu
• Interpolated scaling
• EPA Green PC support 



Bộ nhớ Video (RAM video)

Định vị trên card video, có nhiều loại:
VRAM (Video RAM)
SGRAM (synchronous graphics RAM)
WRAM (window RAM)
3-D RAM



Khi hiển thị văn bản, màn hình là tập hợp các 
vị trí ký tự



Vị trí ký tự: nơi hiển thị một ký tự



Tổ chức của RAM video ở mode văn bản:
Tốn 2 byte cho một vị trí ký tự gồm byte chứa 

mã ASCII và byte thuộc tính



Khuôn dạng của byte thuộc tính

BR G



Màu của ký tự



Độ phân giải và Độ sâu màu

Độ phân giải mxn
m = số lượng pixel theo chiều ngang
n = số lượng pixel theo chiều đứng
Độ phân giải càng cao thì hình ảnh càng mịn
Độ sâu màu: D màu hoặc b bit
D = số lượng màu mà pixel có thể hiển thị
b = log2D = số bit dùng để biểu diễn màu của pixel
Dung lượng RAM video cần thiết = m x n x b (bit)





Một số ví dụ



Các nhà sản xuất card Video



Tóm tắt chương

Vấn đề cài đặt và hỗ trợ các thiết bị I/O
Thủ tục cài đặt chung
Cài đặt thiết bị I/O dùng cổng nối tiếp, song 
song, USB, IEEE 1394 và các khe cắm mở 
rộng
Các thiết bị I/O cơ bản của PC: bàn phím, 
chuột và hệ thống con video



Thi học kỳ

Thi trắc nghiệm trên máy tính
40 câu hỏi
Mỗi câu hỏi có 5 trả lời: A,B,C,D,E
Chỉ được phép chọn 1 trả lời
Thời gian 60 phút

Good Luck to You!
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PHÁÖN I 

GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ MAÏY TÊNH VAÌ CAÏC 
THIÃÚT BË NGOAÛI VI 

 
§.1.   TÄØNG QUAN VÃÖ CÁÚU TRUÏC MAÏY VI TÊNH 

I. Cáúu truïc chung cuía maïy vi tênh 
 Maïy vi tênh laì mäüt hãû thäúng âæåüc gheïp nhiãöu thaình pháön taûo nãn. Do âoï, 
âãø maïy tênh coï thãø hoaût âäüng âæåüc ta phaíi làõp gheïp caïc thaình pháön cuía noï mäüt 
caïch håüp lyï vaì khai baïo våïi caïc thaình pháön khaïc. Ngaìy nay ngaình tin hoüc dæûa 
trãn caïc maïy tênh hiãûn âang phaït triãøn trãn cå såí hai pháön: 
 Pháön cæïng: Gäöm nhæîng âäúi tæåüng váût lyï hæîu hçnh nhæ vi maûch , baín maûch 
in, dáy caïp näúi maûch âiãûn, bäü nhåï, maìn hçnh, maïy in, thiãút bë âáöu cuäúi, nguäön 
nuäi,... Pháön cæïng thæûc hiãûn caïc chæïc nàng xæí lyï thäng tin cå baín åí mæïc tháúp 
nháút tæïc laì caïc tên hiãûu nhë phán. 
 Pháön mãöm: Laì caïc chæång trçnh (Program) âiãöu vaì phäúi taïc caïc hoaût âäüng 
pháön cæïng cuía maïy vi tênh vaì chè âaûo viãûc xæí lyï säú liãûu. Pháön mãöm cuía maïy tênh 
coï thãø chia thaình hai loaûi: Pháön mãöm hãû thäúng (System Software) vaì pháön mãöm 
æïng duûng (Applications software). Pháön mãöm hãû thäúng khi âæåüc âæa vaìo bäü nhåï 
chênh, noï chè âaûo maïy tênh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc. Pháön mãöm æïng duûng laì caïc 
chæång trçnh âæåüc thiãút kãú âãø giaíi quyãút mäüt baìi toaïn hay hay mäüt váún âãö cuû thãø 
âãø âaïp æïng mäüt nhu cáöu riãng trong mäüt säú lénh væûc. 
 Maïy tênh caïc nhán PC (Personal Computer): Thep âuïng tãn goüi cuía noï laì 
maïy tênh coï thãø âæåüc sæí duûng båíi riãng mäüt ngæåìi. 
 
 
 
        
 
 
 
 

Hçnh 1 

Maìn hçnh 

Baìn phêm 

PC 

Maïy in Chuäüt 



       Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm & 2  
Hçnh 1 laì mäüt hãû thäúng maïy vi tênh thæåìng âæåüc sæí duûng. Pháön trung tám laì maïy 
PC, noï gäöm coï: Bäü xæí lyï dæî liãûu, âéa cæïng (HDD), âéa mãöm (FDD), CDROM, 
caïc maûch gheïp näúi... Bãn ngoaìi coï baìn phêm (Key board), maìn hçnh (Monitor), 
chuäüt (Mouse), maïy in (Printer). 
II. Caïc thaình pháön cå baín cuía maïy vi tênh     
           
           
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Så âäö täøng quan vãö cáúu truïc  maïy tênh 
 1. Voí maïy: Laì nåi âãø gàõn caïc thaình pháön cuía maïy tênh thaình khäúi nhæ 
nguäön, Mainboard, card v.v... coï taïc duûng baío vãû maïy tênh. 
 2. Nguäön âiãûn: Cung cáúp háöu hãút hãû thäúng âiãûn cho caïc thiãút bë bãn trong 
maïy tênh. 
 3. Mainboard: Coï chæïc nàng liãn kãút caïc thaình pháön taûo nãn maïy tênh vaì 
laì baíng maûch låïn nháút trãn maïy vi tênh. 
 4. CPU (Central Processing Unit): Bäü vi xæí lyï chênh cuía maïy tênh. 
 5. Bäü nhåï trong (ROM, RAM): Laì nåi læu træî dæî liãûu vaì chæång trçnh 
phuûc vuû træûc tiãúp cho viãûc xæí lyï cuía CPU, noï giao tiãúp våïi CPU khäng qua mäüt 
thiãút bë trung gian. 
 6. Bäü nhåï ngoaìi: Laì nåi læu træî dæî liãûu vaì chæång trçnh giaïn tiãúp phuûc vuû 
cho CPU, bao gäöm caïc loaûi: âéa mãöm, âéa cæïng, CDROM, v.v... Khi giao tiãúp våïi 
CPU noï phaíi  qua mäüt thiãút bë trung gian (thæåìng laì RAM) hay goüi laì ngàõt. 
 7. Maìn hçnh: Laì thiãút bë âæa thäng tin ra giao diãûn træûc tiãúp våïi ngæåìi 
duìng. Âáy laì thiãút bë xuáút chuáøn cuía maïy vi tênh hay coìn goüi laì bäü træûc (Monitor). 
 8. Baìn phêm (Keyboard): Thiãút bë nháûp tin vaìo giao diãûn træûc tiãúp våïi 
ngæåìi duìng. Âáy laì thiãút bë nháûp chuáøn cuía maïy vi tênh. 

Mainboard 

Voí maïy CPU 

Bäü nhåï trong Bäü nhåï ngoaìi 

Caïc thiãút bë khaïc 
Modem, fax, Card 

maûng v.v... Maìn hçnh Baìn phêm Chuäüt Maïy in 

Nguäön âiãûn 
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 9. Chuäüt (Mouse): Thiãút bë âiãöu khiãøn trong mäi træåìng âäö hoüa giao diãûn 
træûc tiãúp våïi ngæåìi sæí duûng. 
 10. Maïy in (Printer): Thiãút bë xuáút thäng tin ra giáúy thäng duûng nháút. 
 11. Caïc thiãút bë nhæ Card maûng, Modem, maïy Fax,... phuûc  vuû cho viãûc làõp 
âàût maûng maïy tênh vaì caïc chæïc nàng khaïc. 

 
- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -  

 
§.2.   NGUÄÖN  ÂIÃÛN CHO MAÏY TÊNH 

 
 Nguäön âiãûn maïy tênh coï chæïc nàng chuyãøn âäøi nguäön âiãûn 110V/220V 
thaình nguäön âiãûn mäüt chiãöu ±3, 3V, ±5V vaì ±12V cung cáúp cho toaìn bäü hãû thäúng 
maïy tênh. Cäng suáút trung bçnh cuía bäü nguäön hiãûn nay khoaíng 200W. Cäng suáút 
tiãu thuû mäüt säú thaình pháön nhæ sau: 
  Mainboard  : 20W - 35W. 
  CD-ROM : 20W - 25W 
  ÄØ âéa mãöm : 5W -  15W. 
  ÄØ âéa cæïng : 5W - 15W. 
  Ram  : 5W /MB. 
  Card  :  5W - 15W. 
  CPU  :  Tuìy theo mæïc âäü laìm viãûc nhiãöu hay êt. 
 Caïc säú liãûu trãn âáy chè mang tênh cháút tham khaío, båíi vç hiãûn nay xu thãú 
caïc haîng saín xuáút âæa ra caïc thiãút bë tiãu thuû âiãûn nàng nhoí. Bãn caûnh âoï, tuìy 
thuäüc vaìo säú læåüng thiãút bë maì maïy tênh sæí duûng nhãöu hay êt âiãûn nàng. 
 Hiãûn nay, maïy vi tênh caï nhán thæåìng sæí duûng hai loaûi bäü nguäön âiãûn laì 
AT vaì ATX. Sau âáy, ta xeït cho thaình pháön cuía nguäön AT coìn ATX tæång tæû. 
 Coï thãø chia âáöu ra nguäön âiãûn maïy tênh thaình hai loaûi nhæ sau: 
 1. Phêch duìng cho main board: Gäöm 12 dáy chia thaình 2 phêch càõm coï cáúu 
truïc nhæ sau: 
 

Dáy Maìu Tên hiãûu 
1 
2 

Gaûch 
Âoí 

Âiãöu chènh 
+5V 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Vaìng 
Xanh 
Âen 
Âen 
Âen 
Âen 

Tràõng 
Âoí 
Âoí 
Âoí 

+12V 
-12V 

   Näúi âáút 
   Näúi âáút 

Näúi âáút 
Näúi âáút 

-5V 
+5V 
+5V 
+5V 

  
* Quy tàõc càõm vaìo mainboard: Mäüt säú mainboard coï ghi roî tæì chán 1 âãún chán 
12, cæï thãú ta càõm cho âuïng vaìo khe càõm trãn mainboard. 
 2. Phêch duìng cho caïc thaình pháön khaïc: Laì loaûi phêch 4 dáy thæåìng duìng 
cho äø âéa cæïng, äø âéa mãöm, CDROM v.v..., cáúu truïc cuía loaûi naìy nhæ sau: 
  

Chán Maìu Tên hiãûu 
1 
2 
3 
4 

Âoí 
Âen 
Âen 

        Vaìng 

+5V 
Näúi âáút 
Näúi âáút 
+12V 

 
Thäng thæåìng, ta càõm phêch âiãûn vaìo âuïng ågf cuía phêch càõm âiãûn cuía 

thiãút bë. Nãúu phêch hoàûc thiãút bë khäng coï ågf thç ta phaíi càõm âuïng säú hiãûu chán 
coï ghi trãn thiãút bë. 
 Khi coï nghi ngåì vãö bäü nguäön cuía maïy tênh nhæ âiãûn khäng äøn âënh ta dãù 
daìng kiãøm tra bäü nguäön bàòng caïch duìng âäöng häö âo âiãûn. 
 Thæûc tãú, hiãûn nay coï loaûi nguäön ATX coï nhiãöu chæïc nàng nhæ coï thãø tæû 
ngàõt âiãûn khi maïy tênh thoaït khoíi Windows 95 tråí vãö sau. Song vãö cáúu truïc, caïch 
càõm cuía chuïng cå  baín laì giäúng loaûi nguäön AT åí trãn, chè khaïc åí phêch càõm vaìo 
mainboard coï 20 dáy vaì coï dáy -3,3V vaì +3,3V. Sau âáy laì så âäö chán cuía phêch 
càõm cuía nguäön ATX: 
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Dáy Maìu Tên hiãûu Dáy Maìu Tên hiãûu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Gaûch 
Gaûch 
Âen 
Âoí 
Âen 
Âoí 
Âen 
Xaïm 
Têm 
Vaìng 

+3,3V 
+3,3V 
Näúi âáút 

+5V 
Näúi âáút 

      +5V 
   Näúi âáút 

PWRGOOD 

+5VS 
+12V 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Gaûch 
Xanh sáøm 

Âen 
Xanh laï 

Âen 
Âen 
Âen 

Tràõng 
Âoí 
Âoí 

+3,3 
-12V 

Näúi âáút 
PW_ON 
Näúi âáút 
Näúi âáút 
Näúi âáút 

-5V 
+5V 
+5V 

 
- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -   

 
§.3. BAÍNG  MAÛCH CHÊNH (MAINBOARD) 

I. Giåïi thiãûu vãö baíng maûch chênh 
 Âáy laì baíng maûch låïn nháút trong maïy vi tênh. Mainboard coï chæïc nàng 
liãn kãút vaì âiãöu khiãøn caïc thaình pháön âæåüc càõm vaìo noï. Âáy laì cáöu näúi trung gian 
cho quaï trçnh giao tiãúp cuía caïc thiãút bë âæåüc càõm vaìo mainboard. 

Khi coï mäüt thiãút bë yãu cáöu âæåüc xæí lyï thç noï gæíi tên hiãûu qua mainboard,  
ngæåüc laûi, khi CPU cáön âaïp æïng laûi cho thiãút bë noï cuîng phaíi thäng qua 
mainboard. Hãû thäúng laìm cäng viãûc váûn chuyãøn trong mainboard goüi laì bus, âæåüc 
thiãút kãú theo nhiãöu chuáøn khaïc nhau. 
 Mäüt mainboard cho pheïp nhiãöu loaûi thiãút bë khaïc nhau våïi nhiãöu thãú hãû 
khaïc nhau càõm trãn noï. Vê duû: mäüt mainboard cho pheïp nhiãöu thãú hãû cuía CPU  
càõm vaìo noï (Xem Catalogue âi cuìng mainboard âãø biãút chi tiãút noï tæång thêch våïi 
caïc loaûi CPU naìo). 

Mainboard coï ráút nhiãöu loaûi do nhiãöu haîng saín xuáút khaïc nhau nhæ Intel, 
Compact v.v..., mäùi haîng saín xuáút coï nhæîng âàûc âiãøm riãng cho loaûi mainboard 
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cuía mçnh. Nhæng nhçn chung chuïng coï caïc thaình pháön vaì âàûc âiãøm giäúng nhau, 
ta seî khaío saït caïc thaình pháön trãn mainboard trong muûc sau. 
II. Caïc thaình pháön cå baín trãn Mainboard 
 1. Khe càõm CPU: Coï hai loaûi cå baín laì Slot vaì Socket. 
 - Slot: Laì khe càõm daìi nhæ mäüt thanh duìng âãø càõm caïc loaûi CPU âåìi måïi 
nhæ Pentium II, Pentium III, Pentium Pro, loaûi naìy chè coï trãn caïc mainboard 
måïi. Khi áún CPU vaìo Slot coìn coï thãm caïc vit âãø giæî chàût CPU. 
 - Socket: laì khe càõm hçnh chæî nháût coï xàm läø âãø càõm CPU vaìo. Loaûi naìy 
duìng cho táút caí caïc loaûi CPU coìn laûi khäng càõm theo Slot. Hiãûn nay, âa säú CPU 
duìng Socket 7, Socket 370 (coï vaït 1 chán). Mäüt säú êt CPU âåìi cuî duìng Socket 4, 
Socket 3 (âuí chán). 
 2. Khe càõm RAM: Thæåìng coï hai loaûi chênh DIMM vaì SIMM. Ngoaìi ra, 
coìn coï caïc loaûi DIMM RAM, SIMM RAM thæåìng âæåüc gàõn sàôn âi cuìng våïi 
mainboard. 
 - DIMM: Loaûi khe RAM coï 168 chán duìng cho loaûi 16 MB tråí lãn. 
 - SIMM: Loaûi khe càõm 72 chán duìng cho caïc loaûi coìn laûi. 
 Hiãûn nay coï ráút nhiãöu loaûi mainboard coï caí hai loaûi khe SIMM vaì DIMM 
trãn nãn ráút tiãûn cho viãûc náng cáúp vaì sæí duûng laûi RAM cuî. 
 3. Bus: Laì âæåìng dáùn thäng tin trong baíng maûch chênh, näúi tæì vi xæí lyï âãún 
bäü nhåï vaì caïc theí maûch, khe càõm måí räüng. Bus âæåüc thiãút kãú theo nhiãöu chuáøn 
khaïc nhau nhæ PCI, ISA, EISA, VESA v.v... 
 4. Khe càõm bäü âiãöu håüp: Duìng âãø càõm caïc bäü âiãöu håüp nhæ Card maìn 
hçnh, Card maûng, Card ám thanh v.v... Chuïng cuîng gäöm nhiãöu loaûi âæåüc thiãút kãú 
theo caïc chuáøn nhæ ISA, EISA, PCI v.v... 
 + ISA (Industry Standard Architecture): Laì khe càõm card daìi duìng cho caïc 
card laìm viãûc åí chãú âäü 16 bit. 
 + EISA (Extended Industry Standard Architecture): Laì chuáøn caíi tiãún cuía 
ISA âãø tàng khaí nàng giao tiãúp våïi Bus måí räüng vaì khäng qua sæû âiãöu khiãøn cuía 
CPU. 
 + PCI (Peripheral Component Interface): laì khe càõm ngàõn duìng cho loaûi 
Card 32 bit. 
 5. Khe càõm IDE (Integrated Drive Electronics): Coï hai khe càõm duìng âãø 
càõm caïp âéa cæïng vaì CDROM. 
 6. Khe càõm Floppy: Duìng âãø càõm caïp äø âéa mãöm. 
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 7. Cäøng näúi baìn phêm. 
 8. Caïc khe càõm näúi tiãúp (thæåìng laì COM1 vaì COM2): sæí duûng cho caïc 
thiãút bë näúi tiãúp nhæ: chuäüt, modem v.v... Caïc bäü pháûn naìy âæåüc sæû häù tråü cuía caïc 
chip truyãön nháûn khäng âäöng bäü vaûn nàng UART (Univeral Asynchronous 
Receiver Transmitter) âæåüc càõm træûc tiãúp trãn mainboard âãø âiãöu khiãøn trao âäøi 
thäng tin näúi tiãúp giæîa CPU våïi caïc thiãút bë ngoaìi. Caïc chip naìy thæåìng coï tãn 
Intel 8251, 8250 hay motorola 6821, 6530 v.v... 
 9. Caïc khe càõm song song (thæåìng laì LPT1 vaì LPT2): Duìng âãø càõm caïc 
thiãút bë giao tiãúp song song nhæ maïy in. 
 10. Khe càõm âiãûn cho mainboard thæåìng coï hai khe, mäüt duìng cho loaûi 
nguäön AT vaì mäüt duìng cho loaûi ATX.  
 11. Caïc ROM chæïa caïc chæång trçnh häù tråü khåíi âäüng vaì kiãøm tra thiãút bë. 
Tiãu biãøu laì ROM  BIOS chæïa caïc trçnh âiãöu khiãøn, kiãøm tra thiãút bë vaì trçnh khåíi 
âäüng maïy. 
 12. Caïc chip DMA (Direct Memory Access): Âáy laì chip truy cáûp bäü nhåï 
træûc tiãúp, giuïp cho thiãút bë truy cáûp bäü nhåï khäng qua sæû âiãöu khiãøn cuía CPU. 
 13. Pin vaì CMOS læu træî caïc thäng säú thiãút láûp cáúu hçnh maïy tênh gäöm caí 
RTC (Real Time Clock - âäöng häö thåìi gian thæûc). 
 14. Caïc thaình pháön khaïc nhæ thoíi dao âäüng thaûch anh, chip âiãöu khiãøn 
ngàõt, chip âiãöu khiãøn thiãút bë, bäü nhåï Cache v.v... cuîng âæåüc gàõn sàôn trãn 
mainboard. 
 15. Caïc Jump thiãút láûp caïc chãú âäü âiãûn, chãú âäü truy cáûp, âeìn baïo v.v... 
Trong mäüt säú mainboard måïi, caïc Jump naìy âæåüc thiãút láûp tæû âäüng bàòng pháön 
mãöm. 

Màûc duì âæåüc thiãút kãú têch håüp nhiãöu pháön nhæng âæåüc saín xuáút våïi cäng 
nghãû cao, nãn khi bë hoíng mäüt bäü pháûn thæåìng phaíi boí nguyãn caí mainboard. 
III. Caïc loaûi Mainboard thæåìng âæåüc sæí duûng hiãûn nay 
 
Loaûi Mainboard CPU âæåüc häù tråü Khe càõm RAM Caïc chip phuû tråü 

SQ594(Coï jump) 

Socket7: Intel 
P54C(100-200MHz), 
P55C(166-233MHz). 
AMDK5(100-200MHz), 
AMDK6 (PR 166, 
PR200, PR233). Cyrix 
6x86, 6x86 L/M2 

4 SIMM, 
2 DIMM 

Intel 82371SB,82437VX, 
82438 VX, Cache, BIOS 
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6x86, 6x86 L/M2 

CE (Coï jump) 

Socket7: Intel(P75 - 
P200, P166MMX, 
P200MMX). AMDK5 
(K5PR75 - K5PR 166), 
AMDK6(K6PR 166,  
K6PR200, K6PR233) 
Cyrix(M1PR 120, 6x86 
L/M2 

4SIMM, 
1DIMM 

Intel SB 82371, 
82437VX, 82438 VX, 
Cache, BIOS 

Intel i430 VX2 
(Coï jump) 

Socket7: Intel(P75 - 
P200). AMDK5 
(K5PR90 - K5PR 166),  
Cyrix(M1PR 150,166) 
 
 
 

4SIMM,  
Intel SB 82371, 
82437VX, 82438 VX, 
Cache, BIOS 

TXPRO II (Coï 
jump) 

Socket7: Intel(P54 - 
P200, P166MMX, 
P200MMX). AMDK5 
(K5PR75 - K5PR 166), 
AMDK6(K6PR 166,  
K6PR200, K6PR233) 
Cyrix(M1PR 120, 6x86 
L/M2).  

4SIMM, 
2DIMM 

Intel SB 82371, 
82437VX, 82438 VX, 
Cache, BIOS 

ACORP-5TX29 
(Coï jump) 

Socket7: Intel(P90 - 
P200, P166MMX, 
P200MMX). AMDK5 
(K5PR75 - K5PR 166), 
AMDK6(K6PR 166,  
K6PR200, K6PR233) 
Cyrix(M1PR 120, 6x86 
L/M2) 

4SIMM, 
2DIMM 

Intel 82371AB, 
82439TX, Cache, BIOS 

SP-PIII 
LXB/EXB (Coï 
jump) 

Slot: Intel Pentium II( 
166, 333). 
  

3DIMM 
Intel FW82443LX, 
FX82371AB, Cache, 
FlashBIOS 

EX-98 (Auto 
jump) 

Slot: Intel Pentium II( 
166, 333).  

2DIMM Intel 440EX, 82371EX, 
Cache, FlashBIOS 
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LX-98 (Auto 
jump) 

Socket370: Celeron.  2DIMM Intel440LX, 82371LX, 
Cache, FlashBIOS 

 Nhæ váûy, mäüt mainboard coï thãø häù tråü nhiãöu CPU khaïc nhau coï täúc âäü 
khaïc nhau nãn ta coï thãø náng cáúp chuïng bàòng caïch tra loaûi CPU tæång thêch våïi 
loaûi mainboard âo.ï 
 

- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -   
 

§.4.  CPU  (CENTRAL PROCESSING UNIT) 
 

I. Giåïi thiãûu vãö CPU  

 Âáy laì bäü naîo cuía maïy tênh, noï âiãöu khiãøn moüi hoaût âäüng cuía maïy tênh. 
CPU liãn hãû våïi caïc thiãút bë khaïc qua mainboard vaì hãû thäúng caïp cuía thiãút bë. 
CPU giao tiãúp træûc tiãúp våïi bäü nhåï RAM vaì ROM, coìn caïc thiãút bë khaïc âæåüc liãn 
hãû thäng qua mäüt vuìng nhåï (âëa chè vaìo ra) vaì mäüt ngàõt thæåìng goüi chung laì 
cäøng. 
 Khi mäüt thiãút bë cáön giao tiãúp våïi CPU noï seî gæíi yãu cáöu ngàõt (Interrupt 
Request - IRQ) vaì CPU seî goüi chæång trçnh xæí lyï ngàõt tæång æïng vaì giao tiãúp våïi 
thiãút bë thäng qua vuìng âëa chè quy âënh træåïc. Chênh âiãöu naìy dáùn âãún khi ta 
khai baïo hai thiãút bë coï cuìng âëa chè vaìo ra vaì cuìng ngàõt giao tiãúp seî dáùn âãún läùi 
hãû thäúng (xung âäüt ngàõt - IRQ Conflict) coï thãø laìm treo maïy. 
 Ngaìy nay våïi caïc thãú hãû CPU måïi coï khaí nàng laìm viãûc våïi täúc âäü cao vaì 
bus dæî  liãûu räüng giuïp cho viãûc xáy dæûng chæång trçnh âa nàng ngaìy caìng dãù 
daìng hån. 
 Âãø âaïnh giaï caïc CPU, ngæåìi ta thæåìng càn cæï vaìo caïc thäng säú cuía CPU 
nhæ täúc âäü, âäü räüng cuía bus, âäü låïn cuía Cache vaì táûp lãûnh âæåüc CPU häù tråü. Tuy 
nhiãn ráút khoï coï thãø âaïnh giaï chênh xaïc caïc thäng säú naìy, do âoï ngæåìi ta váùn 
thæåìng duìng caïc chæång trçnh thæí trãn cuìng mäüt hãû thäúng coï caïc CPU khaïc nhau 
âãø âaïnh giaï caïc CPU.  
II. Phán loaûi CPU 

Hiãûn nay, trãn thë træåìng coï ráút nhiãöu loaûi CPU do nhiãöu haîng saín xuáút 
khaïc nhau våïi caïc täúc âäü vaì khaí nàng khaïc nhau dáùn âãún giaï caí cuía chuïng cuîng 
khaïc nhau. Ta coï thãø phán loaûi  CPU theo 2 caïch nhæ sau: 
1. Phán loaûi theo âåìi 
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1. Caïc CPU âåìi cuî nhæ 8080, 8086, 8088 laì caïc bäü vi xæí lyï cå såí cho caïc 

vi xæí lyï sau naìy. Do giåïi haûn vãö khaí nàng quaín lyï bäü nhåï, säú bit dæî liãûu cuîng nhæ 
täúc âäü nãn loaûi naìy hiãûn nay khäng âæåüc duìng næîa maì nhæåìng cho caïc thãú hãû sau. 

2. Caïc CPU 80286, 80386, 80486: Coï nhiãöu âäüt phaï so våïi thãú hãû træåïc 
trong viãûc quaín lyï bäü nhåï nhæ sæí duûng bäü nhåï måí räüng, âaïp æïng caïc chæång trçnh 
âa nhiãûm, häù tråü bäü âäöng xæí lyï giuïp cho viãûc xæí lyï caïc pheïp toaïn âäüng coï hiãûu 
quaí. 

3. Caïc CPU Pentium nhæ Pentium I, Pentim II, Celeron, AMDK5 v.v...  
Âáy laì caïc CPU âæåüc sæí duûng räüng raîi hiãûn nay. Chuïng coï nhiãöu æu âiãøm vãö täúc 
âäü, bus dæî liãûu vaì âaïp æïng âæåüc nhiãöu chæång trçnh âäö hoüa coï tênh âa nhiãûm cao.  

4. Caïc CPU âåìi måïi: Gáön âáy, Intel âaî cho ra âåìi Pentium III, IV våïi täúc 
âäü lãn âãún 2.6 GHz, hoàûc AMDK6 v.v... Coï nhiãöu æu âiãøm vãö cäng nghãû cao, täúc 
âäü xæí lyï cao, song giaï thaình cuía chuïng giaím âi ráút nhiãöu do coï nhiãöu haîng saín 
xuáút caûnh tranh våïi nhau. 
2. Phán loaûi theo haîng saín xuáút:  
 Coï ráút nhiãöu haîng saín xuáút CPU, song ta coï thãø phán loaûi theo caïc haîng 
saín xuáút chênh maì CPU cuía hoü âæåüc duìng räüng raîi hiãûn nay nhæ sau: 
 

Nhaì saín xuáút Caïc CPU tæång æïng 

Intel  

Âåìi træåïc: 8080,8086,8088,80286,80386,80484SX,80486DX v.v... 
PentiumI:(PR 75- PR 166, PR 166MMX- PR 233 MMX) 
PentiumII:(266 - 450), Celeron v.v... 
Pentium III, IV. 

AMD 
K5 (PR75 - PR166) 
K6  (PR166 -PR 233) 

Cyrix/IBM 
M1: PR120, PR133, PR150, PR166, PR200, PR200L 
M2: PR166, PR200, PR233 

III. Caïch càõm CPU vaìo Mainboard vaì thiãút láûp caïc thäng säú 
 Nhæ âaî giåïi thiãûu åí pháön trãn, hiãûn nay coï hai tiãu chuáøn chênh âãø gàõn 
CPU vaìo Mainboard laì Socket vaì Slot. Song riãng mäùi loaûi mainboard cuîng chè 
cho pheïp våïi mäüt säú loaûi CPU nháút âënh naìo âoï (Âiãöu naìy phaíi tham khaío trong 
Catalogue âi keìm våïi mainboard).   
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 Khi CPU laìm viãûc, noï toía læåüng nhiãût tæång âäúi låïn, do âoï bë noïng lãn. 
Chênh vç váûy noï thæåìng âæåüc làõp keìm våïi bäü giaíi nhiãût hoàûc quaût âãø laìm giaím 
nhiãût trong quaï trçnh hoaût âäüng xæí lyï. 
 Sau khi tham khaío caïc tham säú cuía CPU cho pheïp càõm lãn mainboard âaût 
yãu cáöu, ta tiãún haình âi vaìo thiãút láûp caïc thäng säú laìm viãûc cho noï. Âáy laì bæåïc 
quan troüng vç nãúu thiãút láûp khäng âuïng caïc thäng säú cho CPU seî laì giaím khaí 
nàng laìm viãûc, giaím tuäøi thoü cuîng nhæ coï thãø laìm chaïy CPU. Mäüt CPU thæåìng 
coï hai thäng säú chênh phaíi thiãút láûp laì mæïc âiãûn aïp tiãu thuû vaì hãû säú ratio. 
 - Mæïc âiãûn aïp tiãu thuû: laì mæïc âiãûn aïp cáön thiãút cho CPU laìm viãûc, noï 
thæåìng âæåüc ghi træûc tiãúp trãn màût CPU. Nãúu thiãút láûp mæïc âiãûn aïp dæåïi mæïc naìy 
CPU khäng laìm viãûc, nãúu trãn seî laìm chaïy CPU. Hiãûn nay mæïc naìy cho caïc CPU 
thæåìng laì 2,8V - 3,3V. 
 - Hãû säú Ratio: Laì hãû säú âäöng bäü giæîa täúc âäü CPU (tênh bàòng giao âäüng 
âäöng häö tinh thãø) vaì täúc âäü mainboard (tênh bàòng giao âäüng thaûch anh) âãø âiãöu 
khiãøn âäöng häö goî nhëp âäöng bäü (Vê duû: CPU coï täúc âäü 200 MHz, Mainboard 66 
MHz thç hãû säú  naìy laì 3 vç 66x3 ≈ 200). Hãû säú naìy thæåìng cuîng âæåüc ghi træûc tiãúp 
trãn CPU. 
  Âãø thiãút láûp 2 hãû säú trãn ta phaíi tra trãn Catalogue cuía mainboard âãø tçm ra 
caïc CPU âæåüc häù tråü cuìng våïi caïch càõm cuía caïc Jump trãn mainboard. Sau âoï, 
truy tçm caïc Jump trãn mainboard âãø càõm cho âuïng. Mäüt säú mainboard måïi hiãûn 
nay coï chæïc nàng Autojump seî tæû âäüng xaïc âënh caïc thäng säú âiãûn aïp ta chè choün 
thäng säú Ratio cho phuì håüp theo hçnh thæïc Täúc âäü CPU/Täúc âäü mainboard trong 
CMOS. 
IV. Ngàõt (Interrupt Request) 

Nhæ ta âaî biãút CPU laìm viãûc våïi nhiãöu thiãút bë khaïc nhau. Song taûi mäüt 
thåìi âiãøm thç CPU chè phuûc vuû âæåüc mäüt  cäng viãûc nháút âënh naìo âoï. Do âoï, âãø 
CPU coï thãø kiãøm soaït vaì phuûc vuû täút táút caí caïc thiãút bë thç khi mäüt thiãút bë coï yãu 
cáöu xæí lyï noï seî goüi CPU ngæìng caïc cäng viãûc khaïc âãø phuûc vuû cho mçnh, quaï 
trçnh trãn goüi laì ngàõt. Khi laìm viãûc, mäùi thiãút bë âæåüc âàût træng båíi mäüt chè säú 
ngàõt naìo âoï maì thäi. Nhæ váûy, ngàõt laìm viãûc nhæ thãú naìo vaì coï bao nhiãu loaûi 
ngàõt ? 
 Khi coï yãu cáöu ngàõt thç CPU seî læu giæî caïc thäng säú cuía chæång trçnh 
âang thæûc hiãûn, sau âoï goüi chæång trçnh xæí lyï ngàõt âãø thæûc hiãûn âaïp æïng. Âëa chè 
cuía chæång trçnh xæí lyï ngàõt âæåüc chæïa trong baíng Vector ngàõt. Khi thæûc hiãûn 
xong ngàõt, CPU khäi phuûc laûi lãûnh cuía chæång trçnh âang thæûc hiãûn dåí âãø tiãúp 
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tuûc. Bäü xæí lyï ngàõt pháön cæïng coï thãø âæåüc thæûc hiãûn båíi mäüt chip âæåüc gàõn træûc 
tiãúp trãn mainboard hay trãn thiãút bë goüi laì chip xæí lyï ngàõt. 
 Ngàõt coï nhiãöu caïch phán loaûi nhæ ngàõt cæïng vaì ngàõt mãöm, ngàõt che âæåüc 
vaì khäng che âæåüc, ngàõt trong vaì ngàõt ngoaìi v.v... Do khi âënh  nghéa ngæåìi ta 
nhçn theo caïc goïc âäü khaïc nhau. ÅÍ âáy ta chè âënh nghéa theo caïch ngàõt cæïng vaì 
ngàõt mãöm.  
 + Ngàõt cæïng laì ngàõt âæåüc taûo ra båíi caïc pháön cæïng nhæ ngàõt baìn phêm, 
chuäüt v.v... Ngàõt cæïng thæåìng do mäüt chip xæí lyï ngàõt cuía thiãút bë taûo ra mäùi khi 
coï yãu cáöu phuûc vuû. 
 + Ngàõt mãöm laì do chæång trçnh taûo ra nhæ caïc ngàõt âãø yãu cáöu dæî liãûu, 
ngàõt chia cho 0 v.v...  
 Ngoaìi ra, khi giao tiãúp våïi caïc thiãút bë ngoaìi, CPU coìn quy âënh vuìng trao 
âäøi dæî liãûu cho thiãút bë goüi laì vuìng nhåï vaìo ra (I/O - Input/Output). Do âoï, mäùi 
hãû thäúng coï mäüt så âäö bäü nhåï cå baín vaìo ra (I/O Map). Så âäö naìy coï thãø do 
ngæåìi sæí duûng khai baïo hoàûc  maïy tênh tæû âäüng cáûp nháût. Sæû kãút håüp giæîa ngàõt vaì 
âëa chè bäü nhåï vaìo ra cho mäüt thiãút bë goüi laì cäøng cuía thiãút bë âoï. 
 

- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -    
 

§.5.    BÄÜ NHÅÏ TRONG (RAM & ROM) 
 
I. Giåïi thiãûu vãö bäü nhåï trong 
 Xeït trong giåïi haûn bäü nhåï gàõn trãn mainboard thç âáy laì bäü nhåï træûc tiãúp 
laìm viãûc våïi CPU. Noï laì nåi CPU láúy dæî liãûu vaì chæång trçnh âãø thæûc hiãûn, âäöng 
thåìi cuîng laì nåi chæïa dæî liãûu âãø xuáút ra ngoaìi. 
 Âãø quaín lyï bäü nhåï naìy ngæåìi ta täø chæïc gäüp chuïng laûi thaình nhoïm 8 bits 
räöi cho noï mäüt âëa chè âãø CPU truy cáûp âãún. Chênh âiãöu naìy khi noïi âãún dung 
læåüng bäü nhåï, ngæåìi ta chè âãö cáûp âãún âån vë byte chæï khäng phaíi bit nhæ ta âaî 
biãút. Bäü nhåï trong gäöm 2 loaûi laì ROM vaì RAM. 

1. ROM (Read Only Memory): Âáy laì bäü nhåï maì CPU chè coï quyãön âoüc 
vaì thæûc hiãûn chæï khäng coï quyãön thay âäøi näüi dung vuìng nhåï. Loaûi naìy chè âæåüc 
ghi mäüt láön våïi thiãút bë ghi âàûc biãût. ROM thæåìng âæåüc sæí duûng âãø ghi caïc 
chæång trçnh quan troüng nhæ chæång trçnh khåíi âäüng, chæång trçnh kiãøm tra thiãút 
bë v.v... Tiãu biãøu trãn mainboard laì ROM BIOS. 
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Hiãûn nay, trãn háöu hãút caïc thiãút bë âãöu coï gàõn ROM âãø phuûc vuû caïc 

chæång trçnh cáön thiãút. ROM coï nhiãöu loaûi våïi cäng nghãû khaïc nhau nhæ 
EPROM, FROM, v.v... 

2. RAM (Random Access Memory): Âáy laì bäü nhåï chênh maì CPU giao 
tiãúp trong quaï trçnh xæí lyï dæî liãûu cuía mçnh, båíi loaûi naìy cho pheïp ghi vaì xoïa dæî 
liãûu nhiãöu láön giuïp cho viãûc trao âäøi dæî liãûu trong quaï trçnh xæí lyï cuía CPU thuáûn 
låüi hån. 

RAM âæåüc täø chæïc thaình caïc byte xãúp saït nhau vaì âæåüc âaïnh âëa chè cho 
tæìng byte. Khi CPU ghi dæî liãûu vaìo bäü nhåï, noï seî giæî giaï trë ä nhåï âáöu vaì âäü daìi 
ghi âæåüc âãø khi truy cáûp CPU tçm âãún âëa chè âáöu cuía muûc cáön tçm vaì tæì âoï âoüc 
tiãúp caïc thäng tin coìn laûi. 

Khi thæûc hiãûn chæång trçnh, CPU âoüc chæång trçnh vaì ghi lãn bäü nhåï sau 
âoï måïi tiãún haình thæûc hiãûn caïc lãûnh. Ngaìy nay, caïc chæång trçnh coï kêch thæåïc ráút 
låïn vaì yãu cáöu dæî liãûu caìng låïn. Do âoï, âãø maïy tênh thæûc hiãûn nhanh choïng yãu 
cáöu phaíi coï bäü nhåï RAM låïn vaì täúc âäü truy cáûp RAM cao. Chênh vç thãú maì caïc 
haîng saín xuáút mainboard vaì bäü nhåï khäng ngæìng âæa ra caïc daûng RAM coï täúc âäü 
cao vaì coï kêch thæåïc låïn.  
II. Phán loaûi RAM  

* Coï nhiãöu caïch âãø phán loaûi RAM. Nãúu phán loaûi theo khe càõm trãn 
mainboard thç RAM coï caïc loaûi nhæ sau: 

- SIMM (Single Inline Module Memory): âáy laì loaûi RAM giao tiãúp 72 chán 
âæåüc sæí duûng  nhiãöu åí caïc mainboard cuî, dung læåüng mäùi thanh coï thãø laì: 4MB, 
8MB, 16MB, 32MB v.v...   

- DIMM (Dual Inline Module Memory): Laì chuáøn thanh RAM 168 chán coï 
màût åí caïc mainboard måïi, caïc thanh naìy coï kêch thæåïc 8 MB tråí lãn vaì âæåüc càõm 
vaìo khe DIMM trãn mainboard. 

- SIPRAM (Single Inline Pin Random Access Memory) vaì DIPRAM (Dual 
Inline Pin Random Access Memory): Âáy laì 2 loaûi RAM thæåìng âæåüc càõm sàôn 
trãn mainboard vaì thæåìng coï dung læåüng nhoí tênh theo Kb. Caïc mainboard måïi 
hiãûn nay khäng coìn tháúy caïc loaûi naìy. 

-   Cache: (Bäü nhåï khay) laì bäü nhåï coï täúc âäü cæûc nhanh, laìm viãûc trung gian 
giæîa bäü nhåï vaì CPU nhàòm âãø tàng täúc âäü truy cáûp dæî liãûu cuía CPU trong quaï 
trçnh xæí lyï. Cache thæåìng âæåüc phán biãût theo 2 loaûi laì Cache näüi (Internal 
Cache) âæåüc têch håüp trãn CPU vaì Cache ngoaûi (Eîxternal Cache) âæåüc gàõn trãn 
mainboard hay trãn caïc thiãút bë. 
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 Trãn caïc mainboard måïi hiãûn nay háöu hãút häù tråü caí DIMM láùn SIMM ráút 
thuáûn tiãûn cho quaï trçnh náng cáúp RAM. 

* Nãúu phán loaûi theo cäng nghãû thç RAM coï caïc loaûi nhæ sau: 
 + SRAM (Static Random Access Memory): Coìn âæåüc goüi laì RAM ténh, 

loaûi naìy coï täúc âäü cao nhæng âäü linh hoaût keïm, ngaìy nay êt âæåüc duìng riãng reî. 
 + DRAM (Dynamic Random Access Memory): Coìn goüi laì RAM âäüng, 

loaûi naìy laìm viãûc linh âäüng hån nhæng âäü äøn âënh khäng cao. 
 + SDRAM (Static Dynamic Random Access Memory): Laì loaûi kãút håüp 

cäng nghãû cuía hai loaûi trãn vaì âæåüc sæí duûng räüng raîi hiãûn nay âãø chãú taûo caïc 
thanh DIMM, SIMM . 

 + EDORAM (Extended Data Out Dynamic Random Access Memory): 
Biãøu thë cho viãûc sæí duûng bàng thäng måí räüng dæî liãûu, do váûy loaûi naìy coï täúc âäü 
nhanh hån 25 % so våïi caïc loaûi tæång âæång cuìng chuáøn. 

Ngoaìi ra, coìn coï caïc loaûi RAM khaïc nhæ Cache (Bäü nhåï khay) coï täúc âäü ráút 
cao, laìm nhiãûm vuû trung gian cuía bäü nhåï vaì CPU âãø tàng täúc âäü xæí lyï.   

Khi càõm RAM nãn cáøn tháûn, båíi vç nguyãn nhán maïy khäng khåíi âäüng do 
RAM ráút hay gàûp trong thæûc tãú. Ngoaìi ra, tuìy theo mæïc âäü sæí duûng caïc chæång 
trçnh coï kêch thæåïc låïn cuía chuïng ta maì choün cáúu hçnh RAM cho phuì håüp. 

Ngaìy nay, âæåüc sæû häù tråü cuía caïc chip DMA vaì cuîng âãø tàng täúc âäü cuía caïc 
thiãút bë ngoaûi vi, háöu hãút caïc Card thiãút bë âiãöu coï gàõn ROM vaì RAM riãng trãn 
noï âãø tàng caïc tênh nàng laìm viãûc, täúc âäü giao tiãúp.  
III. Chip truy cáûp bäü nhåï træûc tiãúp (DMA -  Direct Memory Access) 

Ngaìy nay, kêch thæåïc cuía chæång trçnh ngaìy caìng låïn, säú læåüng xæí lyï cuía 
CPU caìng nhiãöu. Do âoï, nãúu chè âãø CPU âån phæång thæûc hiãûn táút caí caïc cäng 
viãûc tæì âáöu âãún cuäúi thç seî laìm cháûm hãû thäúng âi ráút nhiãöu do phaíi chåì âãø truy 
cáûp cho caïc thaình pháön tæì bãn ngoaìi vaìo bäü nhåï trong. Âãø khàõc phuûc âiãöu naìy 
ngæåìi ta âæa ra chip truy cáûp bäü nhåï træûc tiãúp, cho pheïp trao âäøi dæî liãûu giæîa bäü 
nhåï trong våïi thiãút bë ngoaìi maì khäng qua sæû âiãöu khiãøn cuía CPU. Caïc chip âoï 
goüi laì chip DMA. 

Caïc chip DMA âæåüc gàõn trãn mainboard hay trãn caïc thiãút bë. Noï thæåìng 
laì caïc chip mang tãn 8237, 82C37 v.v... 

 
 

- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -    
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§.6.   BÄÜ NHÅÏ NGOAÌI (FLOPPY, HARD DISK, CDROM) 
  

Trong pháön træåïc ta âaî khaío saït xong bäü nhåï trong cuía maïy tênh vaì tháúy 
âæåüc chuïng coï æu âiãøm vãö täúc âäü ráút låïn vaì laìm viãûc træûc tiãúp våïi CPU. Tuy 
nhiãn, chuïng coï giåïi haûn vãö dung læåüng cuîng nhæ giaï caí cuía noï cuîng khaï âàõt. 
Hån næîa, bäü nhåï RAM bë máút dæî liãûu khi bë ngàõt âiãûn, coìn ROM thç chè ghi âæåüc 
mäüt láön. Âãø coï thãø læu giæî dæî liãûu vaì di chuyãøn chuïng mäüt caïch âäüc láûp, roî raìng, 
ta phaíi cáön mäüt bäü nhåï khaïc coï khaí nàng læu dæî liãûu khi khäng coï âiãûn vaì di 
chuyãøn âæåüc dãù daìng hån. Bäü nhåï âoï laì bäü nhåï ngoaìi bao gäöm âéa mãöm, âéa 
cæïng, CDROM vaì mäüt säú äø âéa khaïc. 
I. Âéa mãöm vaì äø âéa mãöm 

 Âéa mãöm âæåüc laìm bàòng nhæûa, bãn trong coï låïp nhiãùm tæì bàòng cháút deío 
duìng âãø læu træî dæî liãûu. Âéa mãöm coï nhiãöu loaûi, coï kêch thæåïc vaì dung læåüng khaïc 
nhau. 

Vê duû: Thæåìng coï hai loaûi: 5.1/4 inch: 360 KB, 720 KB, 1.2 MB v.v... 
  3.1/2 inch: 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44 MB v.v...  

Hiãûn nay âa säú duìng loaûi 3.1/2 inch 1.44MB. 
 Khi âéa mãöm laìm viãûc, noï âæåüc âàût trong mäüt äø âéa, äø âéa naìy coï taïc duûng 
laìm quay âéa vaì coï mäüt âáöu tæì seî laìm nhiãùm tæì trãn bãö màût âéa æïng våïi caïc bit 
âæåüc ghi vaìo. ÄØ âéa naìy giao tiãúp våïi mainboard qua mäüt såüi caïp âæåüc càõm vaìo 
khe càõm Floppy trãn mainboard. 

1. Täø chæïc váût lyï cuía âéa mãöm 
 Âãø äø âéa mãöm coï thãø ghi dæî liãûu âæåüc vaì coï thãø âoüc âæåüc dæî liãûu ra tæì âéa 
mãöm, ngæåìi ta phaíi âënh daûng vaì âaïnh âëa chè vaìo tæìng âån vë cuía âéa mãöm. Pháön 
naìy do hãû âiãöu haình âaím nhiãûm. Âãø coï thãø âaïnh âëa chè cho âéa ngæåìi ta chia cáúu 
truïc váût lyï cuía âéa mãöm nhæ sau: 
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Hçnh 6.1. Mä taí cáúu truïc âéa mãöm loaûi  3.1/2 inch (1.44MB) 
Mä taí âéa mãöm loaûi  3.1/2 inch (1.44MB): 
Track: Track laì caïc âæåìng troìn âäöng tám, âæåüc chia laìm 80 âæåìng âæåüc 

âaïnh säú tæì ngoaìi vaìo trong, track ngoaìi cuìng mang säú 0. 
  Sector: Laì âån vë quaín lyï nhoí nháút trãn âéa 1 Sector = 512 bytes cho moüi 
loaûi âéa. Mäüt track âæåüc chia laìm nhiãöu Sector. 
 Cluster: Âån vë naìy âæåüc tênh theo Sector, 1 Cluster = 1,2,4,8,16,... Sector. 
Âáy laì âån vë truy xuáút thäng tin trãn âéa, thæåìng thç âéa mãöm 1Cluster = 1sector. 
 Head: Vç âéa mãöm coï khaí nàng laìm viãûc trãn 2 màût nãn noï coï 2 âáöu æïng 
våïi 2 màût âoï. Âãø phán biãût hai âáöu tæì trãn ngæåìi ta âæa ra caïc giaï trë 0 vaì 1 æïng 
våïi 2 âáöu tæì. 
 Nhæ váûy, ta âaî tháúy táút caí caïc âiãøm trãn âéa mãöm âãöu coï thãø chè âënh bàòng 
täø håüp caïc  giaï trë (Head, Track, Sector) hay (Head, Track, Cluster). Tuy váûy, trãn 
âáy chè laì caïch täø chæïc váût lyï, ráút khoï cho quaï trçnh laìm viãûc cuía maïy tênh. Do 
âoï, ngæåìi ta âæa ra caïch âaïnh âëa chè cho caïc âån vë læu træî trãn âéa theo logic 
chênh xaïc vaì âån giaín hån. 
2. Täø chæïc logic cuía âéa mãöm 
  Âãø quaín lyï caïc thäng tin trãn âéa mãöm ngæåìi ta täø chæïc cáúu truïc logic cuía 
noï nhæ sau: 
Boot Sector Hidden FAT1 FAT2 Root Directory     004      005 

Boot Sector:  Laì Sector âáöu tiãn cuía âéa mãöm chæïa caïc thäng tin vãö âéa 
mãöm âoï vaì caïc âoaûn chæång trçnh âiãöu khiãøn khåíi âäüng (Bootrap) nãúu âoï laì âéa 
khåíi âäüng. Khi truy xuáút maïy tênh âoüc caïc thäng säú naìy âãø xaïc âënh cáúu truïc cuía 
âéa, tæì âoï xaïc âënh vë trê thäng tin truy xuáút. Nãúu laì âéa khåíi âäüng thç chæång 
trçnh khåíi âäüng seî âæåüc thæûc hiãûn âãø tçm ra caïc file khåíi âäüng trãn âéa.  

Baíng FAT (File Allocation Table) 
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 Baíng FAT laì cäng cuû læu giæî caïc thäng tin liãn quan âãún Cluster trãn âéa. 
Mäùi âiãøm vaìo cuía baíng FAT laì æïng våïi mäüt giaï trë cuía täø håüp (Head, Track, 
Cluster). Toaìn bäü baíng FAT laì aïnh xaû cuía toaìn bäü caïc âån vë trãn âéa. Caïc âiãøm 
vaìo naìy âæåüc âaïnh âëa chè tuáön tæû. Caïc âiãøm vaìo trãn FAT cuía caïc Cluster träúng 
trãn âéa thç mang giaï trë 000, caïc Cluster âaî ghi dæî liãûu seî âæåüc âaïnh dáúu bàòng giaï 
trë cuía Cluster tiãúp theo trong chuäùi, nãúu laì Cluster cuäúi cuìng seî mang giaï trë fff. 
 Khi ghi mäüt file, HÂH seî láön trãn baíng FAT tçm Cluster träúng vaì ghi dæî 
liãûu vaìo Cluster âoï trãn âéa, âäöng thåìi gaïn giaï trë cho Cluster âoï chè âãún âëa chè 
cuía caïc Cluster tiãúp theo hoàûc mang giaï trë kãút thuïc fff. Trong giai âoaûn naìy, 
HÂH cuîng ghi âëa chè cuía Cluster âáöu tiãn cuía chuäùi vaìo baíng thæ muûc. 
 Khi âoüc dæî liãûu tæì mäüt file, HÂH seî tçm âãún Cluster âáöu tiãn âãø âoüc dæî 
liãûu. Sau âoï, âoüc dáön âãún caïc Cluster tiãúp theo cho âãún Cluster mang giaï trë fff. 
Sau âáy laì âoaûn trêch cuía mäüt âoaûn FAT: 
      003          004          005         006         007         008         009           

004 005 009 5f7 000 000 fff  
 Caïc Cluster 003, 004, 005, 009: cuìng mäüt file vaì Cluster 009 laì Cluster 
kãút thuïc. Cluster 006 thuäüc mäüt file khaïc, Cluster 007, 008 laì caïc Cluster coìn 
träúng.  
 Nhæ váûy, baíng FAT ráút quan troüng âäúi våïi âéa, noï quyãút âënh viãûc truy 
xuáút thäng tin trãn âéa vaì âæåüc sæí duûng thæåìng xuyãn nãn ráút dãù bë läùi. Do âoï, 
trãn âéa ngæåìi ta phaíi læu træî dæû phoìng baíng FAT thaình 2 baíng laì FAT1 vaì 
FAT2. Trong âoï FAT1 âæåüc sæí duûng vaì FAT2 dæû træî, khi FAT1 bë läùi ta coï thãø 
thay FAT1 bàòng FAT2 âãø tiãúp tuûc laìm viãûc.   

Root Directory: Laì baíng chæïa thäng tin vãö thæ muûc, mäùi âiãøm vaìo cuía 
baíng laì nhæîng thäng tin vãö caïc File hay Thæ muûc chæïa trong thæ muûc gäúc cuía âéa. 
Nhæîng thäng tin naìy giuïp cho viãûc âoüc dæî liãûu trãn âéa. Cáúu truïc cuía baíng coï thãø 
âæåüc mä taí nhæ sau: 
 
Tãn file hay 

thæ muûc 
Cluster âáöu Ngaìy thaình 

láûp 
Ngaìy cáûp nháût 

gáön nháút 
Âäü låïn táûp 

tin, thæ muûc 
.  .  .   

   . 
   . 
Tãn file hay 

thæ muûc 
Cluster âáöu Ngaìy thaình 

láûp 
Ngaìy cáûp nháût 

gáön nháút 
Âäü låïn táûp 

tin, thæ muûc 
.  .  .   
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 - Nãúu laì File thç muûc Cluster âáöu seî læu giæî Cluster âáöu tiãn cuía File, âæåüc 
ghi vaìo khi File âæåüc ghi vaì âæåüc sæí duûng khi truy cáûp  File. Nãúu laì thæ muûc con 
thç troí âãún âëa chè âáöu cuía baíng thæ muûc con coï cáúu truïc nhæ baíng thæ muûc gäúc 
trãn. 
 - Khi truy cáûp thæ muûc thç thäng tin xuáút hiãûn trãn maìn hçnh chênh laì 
thäng tin chæïa trong baíng thæ muûc, do âoï ta tháúy dæåìng nhæ nhæîng thäng tin naìy 
xuáút hiãûn tæïc thåìi. 
 Âãø âéa mãöm coï thãø sæí duûng âæåüc ta phaíi âënh daûng noï. Trong DOS, lãûnh 
naìy laì Format a: . Nãúu muäún âéa naìy thaình âéa khåíi âäüng ta thãm thäng säú /s vaìo 
lãûnh Format nhæ sau Format a: /s âãø HÂH copy caïc file hãû thäúng vaìo âéa giuïp noï 
tråí thaình âéa khåíi âäüng. 
3. ÄØ âéa mãöm  
 Coï thãø xem äø âéa mãöm gäöm mäüt motor quay âãø quay troìn âéa, motor bæåïc 
vaì caïc âáöu tæì âæåüc dëch chuyãøn qua laûi nhàòm xaïc âënh vë trê cáön truy cáûp trãn âéa. 
Mäüt baíng maûch âiãöu khiãøn âãø âiãöu khiãøn hoaût âäüng cuía caïc motor, caïc thaình 
pháön dáùn dæî liãûu vaì mäüt säú thaình pháön phuû tråü khaïc. 
 Ngoaìi ra, âãø äø âéa mãöm laìm viãûc âæåüc våïi nhiãöu loaûi âéa coï kêch thæåïc 
khaïc nhau cáön phaíi âæåüc âiãöu khiãøn båíi pháön mãöm goüi laì trçnh âiãöu khiãøn äø âéa 
mãöm, pháön naìy thæåìng âæåüc chæïa trong chæång trçnh BIOS. Do âoï, khi coï äø âéa 
mãöm måïi maì BIOS cuî (pháön mãöm âiãöu khiãøn khäng phuì håüp våïi äø âéa) thç coï thãø 
gáy ra läùi hoàûc khäng sæí duûng âæåüc nãn phaíi náng cáúp BIOS cho phuì håüp. 
    Hiãûn nay, âa säú caïc BIOS âãöu häù tråü 2 äø âéa mãöm coï tãn laì A vaì B. Khi 
caìi âàût, ta phaíi khai baïo trong CMOS thç måïi sæí duûng âæåüc. 
II.  ÄØ âéa cæïng 
 Âéa cæïng cuîng laì mäüt loaûi âéa tæì coï cáúu truïc vaì caïch laìm viãûc giäúng nhæ 
âéa mãöm, nhæng noï gäöm nhiãöu laï âäöng truûc xãúp laûi vaì âæåüc âàût trong mäüt voí kim 
loaûi kãút håüp våïi bäü âiãöu khiãøn thaình äø âéa cæïng. Do mäùi laï âaî coï dung læåüng låïn 
hån âéa mãöm vaì gäöm nhiãöu laï nãn äø cæïng coï dung læåüng ráút låïn vaì coï täúc âäü truy 
cáûp ráút cao. Hiãûn nay coï ráút nhiãöu loaûi âéa cæïng coï täúc âäü cao vaì dung læåüng haìng 
GB nhæ Seagate, Quantum v.v... 
1 Caïch täø chæïc váût lyï cuía âéa cæïng 
 Nhæ âaî giåïi thiãûu, âéa cæïng ráút giäúng âéa mãöm. Do âoï, vãö cáúu taûo vaì täø 
chæïc cuía noï cuîng giäúng nhau gäöm Head, Track, Sector, Cluster, FAT. Tuy nhiãn, 
chuïng cuînng coï thãm mäüt säú khaïc biãût nhæ sau: 
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 Do coï cáúu truïc nhiãöu laï nãn säú âáöu tæì cuía äø âéa cæïng cuîng nhiãöu hån so 
våïi äø âéa mãöm vaì âæåüc âaïnh säú tæì 0 cho låïp trãn cuìng vaì cæï thãú tàng dáön xuäúng 
dæåïi. Cuîng vç lyï do nhæ trãn maì trong äø âéa cæïng coìn coï khaïi niãûm Cylinder laì 
hçnh tru,û táûp håüp caïc Track coï cuìng chè säú. 
2. Caïch täø chæïc logic äø âéa cæïng 
 Do dung læåüng âéa cæïng låïn nãn âãø nguyãn äø âéa nhæ váûy seî gáy khoï khàn 
cho viãûc täø chæïc cuîng nhæ tçm kiãúm thäng tin trãn âéa. Âãø khàõc phuûc tçnh traûng 
trãn, ngæåìi ta cho pheïp chia äø âéa cæïng thaình nhiãöu pháön coï kêch thæåïc nhoí hån. 
Mäùi pháön  naìy hoaût âäüng tæång tæû nhæ mäüt äø âéa cæïng riãng biãût goüi laì Partition. 
Âãø quaín lyï caïc Partition naìy, ngæåìi ta duìng baíng Master Boot Record âãø læu giæî 
caïc thäng tin  naìy, toaìn bäü cáúu truïc logic cuía âéa cæïng nhæ sau:  
 
 
 

Master Boot Record 
Boot Sector Hidden FAT1 FAT2 Root Directory  

 . 
 . 

Boot Sector Hidden FAT1 FAT2 Root 
Directory 

 

a. Master Boot Record  
 Master Boot Record laì Sector âáöu tiãn cuía äø âéa cæïng, noï chæïa caïc thäng 
tin vãö caïc Partition nhæ säú thæï tæû, tãn äø âéa logic, traûng thaïi, kêch thæåïc cuía 
Partition v.v... goüi laì caïc âiãøm vaìo. Mäùi Master Boot Record coï thãø quaín lyï 4 
âiãøm vaìo, mäùi âiãøm vaìo coï kêch thæåïc 16 bytes, nhæ váûy cáön 64 bytes âãø læu giæî 
caïc âiãøm vaìo naìy goüi laì baíng Partition. Khäng gian coìn laûi cuía Sector naìy âæåüc 
læu træî chæång trçnh Bootrap cuía âéa khåíi âäüng. 
 Nhæ trãn, ta tháúy mäùi Master Boot Record chè chæïa 4 âiãøm vaìo, nhæ váûy 
mäùi âéa cæïng chè phán täúi âa thaình 4 pháön. Âãø khàõc phuûc âiãöu naìy, ngæåìi ta láúy 
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Sector âáöu tiãn cuía Partition thæï 4 âãø quaín lyï caïc pháön chia tiãúp theo nhæ laì mäüt 
Master Boot  Record thæûc thuû goüi laì Master Boot Record phuû, cæï nhæ thãú maì ta 
coï thãø chia âéa cæïng thaình nhiãöu pháön khaïc nhau. 
 Master Boot Record âæåüc taûo ra båíi chæång trçnh Fdisk cuía DOS, do âo,ï 
ta coï thãø khäi phuûc laûi noï bàòng lãûnh naìy khi noï bë hoíng våïi tham säú mbr, tæïc laì 
lãûnh Fdisk /mbr. 
b. Partition (Phán khu): 

  Laì pháön âæåüc chia båíi äø âéa cæïng, noï laìm viãûc nhæ mäüt äø âéa biãût láûp vaì coï 
cáúu truïc giäúng hãût nhæ äø âéa mãöm. Thäng tin vãö Partition âæåüc læu giæî trong baíng 
Partition trãn Master Boot Record. 

Âäúi våïi caïc hãû âiãöu haình DOS vaì Windows chè cho pheïp khåíi âäüng åí 
Partition âáöu tiãn. Ngoaìi ra, coìn coï mäüt säú hãû âiãöu haình cho pheïp khåíi âäüng tæì 
caïc Partition khaïc. 
 Âãø phán âéa cæïng thaình caïc Partition, ta duìng lãûnh Fdisk cuía DOS, theo 
doîi caïc trçnh âån cuía tiãûn êch naìy âãø  chia âéa cæïng vaì taûo Partition khåíi âäüng. 
c. Baíng FAT: 
 Vãö cå baín, baíng FAT äø cæïng giäúng hãût nhæ viãûc täø chæïc trãn âéa mãöm, 
song chuïng chè khaïc nhau vãö kêch thæåïc.  
 Âäúi våïi âéa mãöm, do kêch thæåïc âéa haûn chãú nãn chè cáön duìng 12 bits âãø 
âaïnh âëa chè laì âuí, thæåìng âæåüc goüi laì FAT 12. (12 bits âaïnh âæåüc 212 âëa chè 
âiãøm vaìo cuía FAT, nãúu duìng 1 Cluster = 1 Sector ta seî âaïnh âëa chè cho âéa coï 
dung læåüng: 212.512 = 221 =2 MB låïn hån caïc loaûi âéa mãöm hiãûn nay). 
 Song âäúi våïi âéa cæïng coï dung læåüng låïn, nãúu duìng FAT 12 âãø quaín lyï 
toaìn bäü âéa cæïng ta phaíi tàng chè säú Cluster lãn ráút nhiãöu gáy laîng phê âéa. (Vê duû 
äø 500MB duìng FAT 12 thç luïc âoï 1Cluster = 250 Sector (1.024.000/4096) = 125 
KB. Song mäùi láön ghi duìng mäüt Cluster nãn nãúu ghi mäüt file coï kêch thæåïc 100 
byte cuîng phaíi sæí duûng 125 KB tháût laì laîng phê). 
 Âãø khàõc phuûc tçnh traûng trãn ngæåìi ta âaî âæa ra caïc baíng FAT16 (216 âiãøm 
vaìo) vaì FAT32 (232 âiãøm vaìo) âãø quaín lyï cho âéa cæïng. Våïi täúc âäü tàng dung 
læåüng cuía âéa cæïng nhæ hiãûn nay trong tæång lai chàõc chàõn seî coï FAT 64 vaì hån 
næîa. Tuy nhiãn, våïi mäüt äø âéa nhoí maì ta duìng baíng FAT låïn seî gáy laîng phê 
khäng gian chæïa baíng FAT vaì aính hæåíng âãún täúc âäü truy tçm. 
d.  Làõp raïp vaì khai baïo sæí duûng âéa cæïng: 
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 Hiãûn nay, âa säú âéa cæïng âæåüc thiãút kãú theo 2 chuáøn IDE (Intergrated 
Drive Electronics) vaì SCSI (Small Computer System Interface). Song IDE âæåüc 
sæí duûng räüng raîi hån.  
 Caïc loaûi âéa IDE giao tiãúp våïi hãû thäúng thäng qua Bus càõm vaìo hai khe 
càõm IDE1 vaì IDE2 trãn Mainboard. Mäùi khe càõm cho duìng chung hai thiãút bë 
laìm viãûc theo chãú âäü khaïch chuí. Nhæ váûy, trãn toaìn bäü maïy tênh sæí duûng äø âéa 
IDE coï thãø sæí duûng 4 äø âéa nhæ sau: 
  1:  Primary Master. 
  2:  Primary Slave 
  3:  Secondary Master. 
  4:  Secondary Slave. 
 Âãø thiãút láûp chãú âäü Master, Slave cho äø âéa cæïng ta càõm laûi Jump thiãút láûp, 
thæåìng âæåüc chè dáùn træûc tiãúp trãn âéa cæïng hoàûc Catalogue âi cuìng. Tuy nhiãn, 
mäüt säú loaûi âéa cæïng tæû âäüng nháûn Master khi càõm cuìng våïi caïc äø âéa khaïc. 
 Sau khi thiãút láûp xong pháön cæïng, ta phaíi khai baïo sæí duûng âéa cæïng trong 
muûc Standard cuía CMOS vaì kiãøm tra bàòng muûc Auto Detect Hard Disk âãø xem 
âéa cæïng coï âæåüc nháûn diãûn hay khäng. 
 Âäúi våïi loaûi âéa giao diãûn SCSI thç cáön phaíi coï Card giao diãûn SCSI âãø 
âiãöu khiãøn âéa naìy. Card naìy âæåüc càõm vaìo bus PCI hay ISA cuía Mainboard. Caïc 
loaûi âéa naìy cho pheïp sæí duûng täúi âa 7 thiãút bë vaì khäng qua kiãøm tra cuía CMOS. 
3.  Âënh daûng äø âéa cæïng: 
 Âãø äø âéa cæïng coï thãø laìm viãûc âæåüc ta cáön phaíi âënh daûng noï âãø taûo ra cáúu 
truïc logic. Toaìn bäü quaï trçnh âënh daûng coï thãø chia thaình caïc bæåïc nhæ sau: 
 * Âënh daûng cáúp tháúp: Âáy laì phæång aïn âënh daûng vãö caïc màût váût lyï cho äø 
âéa cæïng nhæ Track, Cluster, Cylinder, hãû säú âan xen. Chæång trçnh naìy kiãøm tra 
âãún tæìng Sector cuía âéa cæïng vaì âaïnh dáúu boí qua caïc Sector hoíng vaì âæa caïc giaï 
trë thäng tin vãö cuìng mäüt daûng 0,1. Do âoï, âáy cuîng laì chæång trçnh cáön âãø loaûi 
táûn gäúc dæî liãûu trãn âéa cæïng cuîng  nhæ sæía caïc läùi Bad Sector cuía âéa cæïng. Caïc 
Mainboard hiãûn nay âa säú coï häù tråü chæång trçnh naìy trong BIOS qua muûc Hard 
disk Level Low Format. 
 *  Phán chia âéa: Phán chia âéa cæïng thaình nhiãöu thaình pháön (Partition) âãø 
taûo caïc äø âéa logic nhæ âaî trçnh baìy åí trãn. Chæïc nàng naìy do chæång trçnh Fdisk 
cuía hãû âiãöu haình âaím nhiãûm, chæång trçnh taûo ra caïc Partition, xaïc âënh Partition 
cho pheïp khåíi âäüng vaì taûo ra Master Boot Record chæïa baíng caïc thäng säú  vãö 
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Partition. Ngoaìi ra, chæång trçnh cuîng cho pheïp xem, sæía vaì xoïa caïc Partition âaî 
coï. 
 * Âënh daûng cáúp cao:  Âáy laì pháön xaïc âënh caïc thäng säú logic, cáúu hçnh 
caïc Partition âaî âæåüc chia âãø noï laìm viãûc nhæ mäüt äø âéa thæûc thuû. Pháön naìy do 
chæång trçnh Format cuía hãû âiãöu haình âaím nhiãûm, nhàòm taûo ra Boot Sector, 
FAT, Root Directory v.v...  
 Khi muäún taûo ra âéa khåíi âäüng ta duìng lãûnh sau âäúi våïi caïc Partition âaî 
âæåüc thiãút kãú khåíi âäüng trong pháön phán âéa åí trãn: 
  Format    Tãn äø âéa logic : / s. 
 Âäúi våïi caïc Partition khäng cáön khåíi âäüng ta duìng lãûnh sau âãø taûo mäüt äø 
âéa læu dæî liãûu bçnh thæåìng: 
  Format    Tãn äø âéa logic. 
 Kãút thuïc caïc quaï trçnh naìy ta âaî kãút thuïc quaï  trçnh âënh daûng âéa cæïng vaì 
coï thãø sæí duûng bçnh thæåìng. 
III. Quaï trçnh khåíi âäüng maïy tênh trong DOS 

Âáy laì quaï trçnh diãùn biãún tæì khi báût maïy cho âãún khi xuáút hiãûn dáúu nhàõc 
cuía hãû âiãöu haình. Quaï trçnh naìy ráút quan troüng trong viãûc xaïc âënh sæû cäú cuía maïy 
vi tênh. Toaìn  bäü quaï trçnh âæåüc taí nhæ sau: 

- Khi báût maïy nãúu nguäön âiãûn hoaût âäüng täút thç chæång trçnh POST 
(Power On Seft Test) trong ROM BIOS seî chaûy tæû âäüng âãø kiãøm tra 
caïc thiãút bë cå baín nhæ CPU, RAM, Mainboard, Card maìn hçnh.  Nãúu 
caïc thiãút  bë trãn hoaût âäüng täút thç seî nháûn âæåüc mäüt tiãún Bip cuía RAM 
vaì hãû thäúng tiãúp tuûc laìm viãûc. Nãúu coï thiãút  bë läùi seî coï mäüt doìng tiãúng 
Bip thoaït ra hoàûc hãû thäúng khäng thæûc hiãûn gç caí. 

- Chæång trçnh POST tiãúp tuûc kiãøm tra caïc thiãút bë âæåüc càõm vaìo maïy 
tênh vaì khai baïo sæí duûng trong CMOS, nãúu coï thiãút bë  naìo âoï  bë läùi thç 
xuáút hiãûn thäng baïo läùi, coìn khäng thç chuyãøn qua bæåïc sau. 

- Kiãøm tra caïc thäng säú cáúu hçnh trong CMOS âãø  häù tråü caïc thäng säú 
Plug and Play cuía BIOS cho thiãút bë, âäöng thåìi cuîng âæa luän baíng 
Vector ngàõt lãn vuìng nhåï cå baín vaì xaïc âënh thiãút bë khåíi âäüng âãø 
chuyãøn âiãöu khiãøn âãún. 

- Thæûc hiãûn chæång trçnh Bootrap trãn Boot Sector cuía âéa khåíi âäüng âãø 
tçm ra hai file khåíi âäüng chênh laì IO.SYS vaì MSDOS.SYS âãø chuyãøn 
âiãöu khiãøn âãún âoï. Hai tãûp IO.SYS vaì MSDOS.SYS âæåüc âënh vë taûi 
hai vë  trê âaî xaïc âënh træåïc nãn ta khäng coï quyãön thay âäøi noï. Nãúu noï 
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bë thay  âäøi hoàûc bë läùi thç âéa âoï khäng khåíi âäüng âæåüc næîa vaì thäng  
baïo läùi Non System Disk. 

- Kiãøm tra Command.com âãø thæûc hiãûn, nãúu file naìy bë läùi seî thäng baïo 
Command.com not Interpret. Nãúu bçnh thæåìng thç hãû thäúng seî âoüc 
Command.com lãn RAM räöi thæûc hiãûn caïc lãûnh trong Config.sys vaì 
Autoexec.bat, cuäúi cuìng laì dáúu nhàõc cuía hãû âiãöu haình.      

Dæûa vaìo caïc thäng baïo läùi vaì caïc diãùn  biãún xaíy ra âãø xaïc âënh caïc thaình 
pháön gáy läùi  vaì tçm caïch khàõc phuûc. 
IV. CDROM (Compact Disk Read Only Memory) 
 Khaïc våïi 2 loaûi âéa træåïc hoaût âäüng bàòng phæång thæïc nhiãùm tæì, CDROM 
hoaût âäüng bàòng phæång phaïp quang hoüc. Noï âæåüc chãú taûo bàòng váût liãûu cæïng coï 
traïng cháút phaín quang trãn bãö màût.  

Khi ghi âéa CD, ngæåìi ta sæí duûng tia lazer âãø chiãúu lãn bãö màût cuía âéa taûo 
ra vuìng dæî liãûu æïng våïi caïc giaï trë cuía bit 0 vaì 1. Do âoï, âéa CDROM chè ghi 
âæåüc 1 láön. Khi âoüc äø âéa CDROM chiãúu tia saïng xuäúng bãö màût phaín quang vaì 
thu tia phaín xaû, càn cæï vaìo cæåìng âäü tia phaín xaû ngæåìi ta suy ra âoï laì bit 0 hay 
bit 1.  

Caïch täø chæïc vãö cáúu truïc váût lyï vaì logic cuía âéa CDROM tæång tæû nhæ trãn 
âéa mãöm nãn åí âáy ta khäng nhàõc laûi. 

CDROM coï dung læåüng ráút låïn (khoaíng 650MB), coï thãø di chuyãøn dãù 
daìng vaì giaï tæång âäúi reí, ráút thuáûn tiãûn cho viãûc læu giæî caïc chæång trçnh nguäön 
coï kêch thæåïc låïn, phim aính, v.v... nãn hiãûn nay noï âæåüc duìng ráút räüng raîi. 

Âãø coï thãø âoüc âæåüc äø CDROM cáön coï mäüt äø âéa CDROM âæåüc caìi âàût 
âuïng vaìo maïy tênh. ÄØ âéa CDROM hiãûn nay coï ráút nhiãöu loaûi coï täúc âäü khaïc 
nhau nhæ 4x, 8x, 16x, 24x, 32x, 64x v.v...(1x=150 kbyte/s). ÄØ CDROM hiãûn nay 
âæåüc thiãút kãú theo tiãu chuáøn SCSI nhæng noï coï baíng maûch chuyãøn theo chuáøn 
IDE nãn thæåìng âæåüc càõm vaìo khe càõm IDE trãn Mainboard hoàûc gàõn âi keìm våïi 
âéa cæïng. 
 * Caìi âàût trçnh âiãöu khiãøn cho äø âéa CDROM 
 - Trong Windows 95 vãö sau, chãú âäü Plus and Play tæû âäüng nháûn vaì thiãút 
láûp trçnh âiãöu khiãøn cho CDROM do âoï chuïng ta khäng cáön caìi âàût. Song chuïng 
ta cuîng coï thãø caìi âàût laûi chuïng. 
 - Trong DOS, ta nháút thiãút phaíi caìi trçnh âiãöu khiãøn cho äø CDROM thç noï 
måïi laìm viãûc âæåüc. Cho chaûy file Setup.exe trong âéa caìi âàût äø âéa CDROM âãø 
caìi âàût trçnh âiãöu khiãøn cho noï. Khi chaûy chæång trçnh naìy seî taûo ra thæ muûc 
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CDPRO chæïa caïc file cáúu hçnh vaì caïc file thäng tin vãö äø âéa, cheïp file 
mscdex.exe vaìo âéa khåíi âäüng âãø häù tråü trçnh âiãöu khiãøn måí räüng âäöng thåìi sæía 
laûi hai file Confçg.sys vaì Autoexec.bat. Khåíi âäüng laûi maïy tênh âãø cáûp nháût trçnh 
âiãöu khiãøn äø âéa, nãúu khäng coï läùi thç ta âaî caìi thaình cäng äø âéa CDROM vaì coï 
thãø duìng noï nhæ mäüt äø âéa bçnh thæåìng chè âoüc. 
 Âãø ghi CDROM, ngæåìi ta duìng mäüt äø ghi riãng vaì giaï caí äø âéa naìy tæång 
âäúi cao nãn êt âæåüc duìng räüng raîi. Mäüt säú CDROM hiãûn nay âæåüc ghi thãm caïc 
file hãû thäúng cho pheïp khåíi âäüng tæì äø âéa CDROM ráút thuáûn tiãûn cho viãûc baío 
quaín hãû thäúng “saûch”. 
 Mäüt chæïc nàng thæåìng âæåüc sæí duûng næîa cuía CDROM laì nghe nhaûc. Nãúu 
kãút håüp våïi Card ám thanh vaì loa thç coï thãø nghe nhaûc, xem hçnh tæì âéa Compact 
Disk thäng qua mäüt säú chæång trçnh âiãöu khiãøn nhæ CD Player trong 
Windowsv.v..... 
1 Âãø coï thãø sæí duûng âæåüc caïc pháön mãöm coï ám thanh, ta cáön phaíi coï Sound 
Card (Card ám thanh). Sound Card coï taïc duûng chuyãøn tên hiãûu säú (digital signal) 
thaình tên hiãûu tæång tæû (analog) phaït ra loa. Âãø Card ám thanh laìm viãûc âæåüc, ta 
cáön phaíi caìi âàût trçnh âiãöu khiãøn cho noï. 
 

 
- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -    
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§.7.  CAÏC THIÃÚT BË NGOAÛI VI THÄNG DUÛNG 
 
I. Maìn hçnh (Monitor) 
 Maìn hçnh laì thiãút bë âæa thäng tin cuía maïy tênh ra ngoaìi âãø giao tiãúp våïi 
ngæåìi sæí duûng. Noï laì bäü xuáút chuáøn cho maïy tênh hay coìn goüi laì bäü træûc. Hiãûn 
nay, coï nhiãöu haîng saín xuáút maìn hçnh nhæ Acer, IBM, Funal, Samsung, LG, 
Hitashi v.v... Nãúu phán loaûi theo tênh nàng, maìn hçnh bao gäöm: Mono, EGA, 
VGA, SVGA v.v...  Maìn hçnh giao tiãúp våïi Mainboard qua mäüt bäü âiãöu håüp goüi 
laì card maìn hçnh âæåüc càõm qua khe PCI, ISA hoàûc EISA trãn. 
 Ba váún âãö cáön quan tám trãn maìn hçnh laì con troí maìn hçnh, âäü phán giaíi 
vaì maìu sàõc. Con troí maìn hçnh chè âënh vë trê dæî liãûu seî xuáút ra trãn maìn hçnh, âäü 
phán giaíi âàûc træng cho âäü mën maìn hçnh. 
 +  Con troí: Laì nåi âãø maïy tênh âæa thäng tin tiãúp theo ra tæì âoï, noï âæåüc âàût 
træng båíi càûp toüa âäü (x, y: Chè xeït cho âäü phán giaíi chæï khäng xeït theo chãú âäü 
vàn baín hay chãú âäü âäö hoüa) trãn maìn hçnh.  
 + Âäü phán giaíi: Maìn hçnh âæåüc chia thaình nhiãöu âiãøm aính, säú âiãøm aính 
âæåüc tênh bàòng têch säú doìng doüc vaì doìng ngang chia trãn maìn hçnh. Càûp giaï trë 
ngang, doüc goüi laì âäü phán giaíi cuía maìn hçnh nhæ  (480 x 640), (600 x 800), (1024 
x 768) v.v... 
 + Maìu sàõc: maìu cuía caïc âäúi tæåüng trãn maìn hçnh do maìu caïc âiãøm aính taûo 
nãn. 
 Card maìn hçnh âiãöu khiãøn âãún tæìng âiãøm aính trãn maìn hçnh. Näüi dung cuía 
caïc âiãøm aính (vë trê vaì maìu sàõc) trãn maìn hçnh âæåüc læu giæî trãn mäüt chip nhåï 
(RAM Card) vaì cæï sau mäüt khoaíng thåìi gian nhoí hån 1/24 giáy noï seî queït toaìn 
bäü maìn hçnh mäüt láön laìm cho chuïng ta tháúy hçnh aính hiãøn thë liãn tuûc trãn maìn 
hçnh. Khi chip naìy coï dung læåüng låïn, noï coï khaí nàng læu giæî säú âiãøm aính nhiãöu 
hån vaì maìu cho mäùi âiãøm aính cuîng âa daûng hån taûo cho maìn hçnh coï âäü mën vaì 
âäü neït cao. Tuy nhiãn, nãúu maìn hçnh hoaût âäüng cháûm maì âäü phán giaíi cao vaì chãú 
âäü maìu låïn seî khäng âaím baío mæïc âäü chu kyì 1/24 giáy dáùn âãún maìn hçnh nhàõp 
nhaïy. 
 Hãû âiãöu haình DOS vaì Windows âãöu häù tråü tênh nàng Plus and Play (càõm 
sæí duûng) cho maìn hçnh. Tuy nhiãn, trong caïc chãú âäü âäö hoüa cao cáúp yãu cáöu phaíi 
coï trçnh âiãöu khiãøn âuïng cho maìn hçnh thç måïi âaût âæåüc hiãûu quaí cao. Card maìn 
hçnh coï loaûi âæåüc Windows tæû âäüng caìi trçnh âiãöu khiãøn, coï loaûi ta phaíi tæû caìi láúy. 
Âãø caìi laûi trçnh âiãöu khiãøn cho Card maìn hçnh ta thæûc hiãûn nhæ  sau: 
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1. Khåíi âäüng Windows, vaìo Control Panel/ System/ Device manager 
2. Remove âiãöu khiãøn  card maìn hçnh coï sàôn. 
3. Choün Add New Hardware räöi chè âæåìng dáùn âãún trçnh âiãöu khiãøn  card maìn 

hçnh. 
4. Choün Apply âãø aïp duûng trçnh âiãöu khiãøn måïi vaì khåíi âäüng laûi maïy tênh. 

 
II. Baìn phêm (Keyboard) 
 Baìn phêm laì mäüt thiãút bë âæa thäng tin vaìo træûc tiãúp giao diãûn våïi ngæåìi sæí 
duûng. Noï âæåüc näúi kãút våïi Mainboard thäng qua cäøng baìn phêm (âàûc træng båíi 
vuìng nhåï I/O vaì ngàõt baìn phêm). 
 Baìn phêm âæåüc täø chæïc nhæ mäüt maûng maûch âan xen nhau maì mäùi nuït 
maûng laì mäüt phêm. Khi áún mäüt phêm seî laìm cháûp maûch âiãûn taûo ra xung âiãûn 
tæång æïng våïi phêm âæåüc áún goüi laì maî queït (Scan Code). Maî naìy âæåüc âæa vaìo 
bäü xæí lyï baìn phêm (8048,8042) diãùn dëch ra kyï tæû theo mäüt chuáøn naìo âoï, thäng  
thæåìng laì chuáøn ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 
Sau âoï, bäü xæí lyï ngàõt baìn phêm yãu cáöu ngàõt vaì gæíi vaìo CPU xæí lyï. Vç thåìi gian 
thæûc hiãûn ráút nhanh nãn ta tháúy caïc phêm âæåüc xæí lyï tæïc thåìi. 
 

          
          
          
          
          

 Hiãûn nay, trãn thë træåìng coï nhiãöu loaûi baìn phêm do nhiãöu haîng saín xuáút 
khaïc nhau nhæ Acer, IBM, Turbo Plus, Mitsumi v.v... Tuy nhiãn, chuïng coï chung 
mäüt säú caïc phêm cå baín tæì 101 âãún 105 phêm âæåüc chia laìm 2 nhoïm: 
 - Nhoïm kyï tæû: Laì nhoïm caïc phêm khi goî lãn coï kyï tæû xuáút hiãûn trãn maìn 
hçnh. 
 - Nhoïm âiãöu khiãøn: khi goî khäng tháúy xuáút hiãûn kyï tæû trãn maìn hçnh maì 
thæåìng duìng âãø thæûc hiãûn mäüt taïc vuû naìo âoï. 
 Táút caí caïc phêm âãöu âæåüc âàûc træng båíi mäüt maî, mäüt säú täø håüp phêm cuîng 
coï maî riãng cuía noï. Âiãöu naìy giuïp cho viãûc âiãöu khiãøn baìn phêm ráút thuáûn låüi, 
nháút laì trong cäng viãûc láûp trçnh. 
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III. Chuäüt (Mouse) 
 Chuäüt laì laì thiãút bë âiãöu khiãøn troí træûc tiãúp phäø biãún nháút, âàûc biãût laì trong 
lénh væûc âäö hoüa. Hiãûn nay, coï ráút nhiãöu loaûi chuäüt do nhiãöu haîng saín xuáút khaïc 
nhau nhæ IBM, Acer, Mitsumi, Genius, Logitech v.v... âa säú âæåüc thiãút kãú theo 
hai chuáøn cäøng càõm troìn vaì deûp. Tuy nhiãn, chuïng coï cáúu taûo vaì chæïc nàng nhæ 
nhau. 
 Vãö cáúu truïc thç chuäüt coï caïc loaûi nhæ chuäüt cå hoüc, chuäüt quang hoüc, chuäüt 
cå quang v.v... Song chè coï loaûi chuäüt cå hoüc laì phäø biãún coìn caïc loaûi khaïc âæåüc 
duìng trong caïc lénh væûc âàûc biãût. Chuäüt cå hoüc hoüc coï hai bäü pháûn laì bi di chuyãøn 
vaì caïc nuït nhàõp. 
 - Bi di chuyãøn: Gäöm mäüt viãn bi vaì hai thanh quay ngang, doüc. 
Khi di chuyãøn chuäüt tæång æïng theo caïc chiãöu seî laìm caïc thanh quay 
tæång æïng taûo ra xung âiãûn di chuyãøn vë trê chuäüt tæång æïng trãn maìn hçnh. 
 - Nuït nhàõp: Taûo ra xung chè thë sæû thæûc hiãûn caïc lãûnh âiãöu khiãøn taûi vë trê 
chuäüt trãn maìn hçnh. Nhàõp chuäüt (Click) laì âäüng taïc áún phêm traïi cuía chuäüt, song 
laûi thaí nhanh ra ngay (thæåìng duìng âãø choün mäüt caïi gç âoï trãn maìn hçnh). Nhàõp 
keïp (Double Click) coï taïc duûng cho chaûy mäüt chæång trçnh. Nhàõp phaíi (Right 
Click) thæåìng sæí duûng trong mäi træåìng Windows 9x, 2000, NT... nhàòm måí trçnh 
âån phuû (pop up) cuía mäüt âäúi tæåüng. 
 Âäúi våïi Windows 95 tråí lãn chuäüt âæåüc Plus and Play, coìn âäúi våïi DOS 
chuïng ta phaíi caìi âàût trçnh âiãöu khiãøn cho chuäüt (thæåìng laì file mouse.com, 
gmouse.com) thç noï måïi coï thãø hoaût âäüng âæåüc. 
IV. Maïy in (Printer) 
 Maïy in laì thiãút bë chuí âaûo âãø xuáút dæî liãûu maïy tênh lãn giáúy. Khi muäún in 
mäüt file dæî liãûu ra giáúy thç CPU seî gæíi toaìn bäü dæî liãûu ra haìng âåüi (queue) maïy in 
vaì maïy in seî láön læåüt in tæì âáöu cho âãún hãút file. 
 Maïy in hiãûn nay coï ráút nhiãöu loaûi våïi nhiãöu caïch thæïc laìm viãûc khaïc nhau 
nhæ maïy in kim, maïy in phun, maïy in lazer v.v...Âãø âaïnh giaï vãö cháút læåüng cuía 
maïy in ngæåìi ta càn cæï vaìo hai yãúu täú cuía maïy in laì täúc âäü (speed) vaì âäü mën. 
 - Täúc âäü cuía maïy in thæåìng âo bàòng trang/ giáy (chè tæång âäúi). Täúc âäü 
naìy nhiãöu khi coìn phuû thuäüc vaìo täúc âäü cuía maïy tênh vaì máût âäü cuía trang in chæï 
khäng chè cuía maïy in. Âäúi våïi maïy in kim thç täúc âäü ráút haûn chãú song âãún maïy in 
Laze thç täúc âäü âaî âæåüc caíi thiãûn âi ráút nhiãöu. 
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 - Âäü mën (dots per inch): Âäü mën phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú song yãúu täú 
cå baín phuû thuäüc thäng säú dpi âæåüc ghi træûc tiãúp trãn maïy in. 
 Maïy in giao tiãúp våïi CPU thäng qua caïc cäøng song song LPT1,  LPT2, 
LPT3, LPT4 âæåüc gàõn qua khe càõm trãn  Mainboard. 
 Háöu hãút caïc hãû âiãöu haình âãöu häù tråü maïy in. Âäúi våïi DOS thç ta phaíi caìi 
âàût Driver cuía maïy in cho hãû âiãöu haình thç noï måïi laìm viãûc âæåüc. Song âäúi våïi 
caïc hãû âiãöu haình tæì Windows 95 tråí lãn chãú âäü Plus and Play häù tråü háöu hãút caïc 
loaûi maïy in hiãûn nay, do âoï ta chè choün cho âuïng trçnh âiãöu khiãøn maì thäi. 

Âãø thiãút láûp maïy in vaì in âæåüc mäüt file ta laìm nhæ sau: 
  1. Càõm maïy in vaìo maïy tênh vaì càõm âiãûn cho maïy in. 
  2. Báût maïy tênh vaì caìi âàût maïy in cho hãû âiãöu haình âang sæí duûng. 
  3. Báût âiãûn maïy in vaì cho giáúy vaìo âãø chuáøn bë sàôn saìng. 
  4. Choün file cáön in vaì äùg lãûnh in. Trong DOS laì lãûnh  PRN   tãn 
file. Trong Windows måí file cáön in. sau âoï choün File/Print.   

V. Mäüt säú thiãút bë khaïc 
 Ngoaìi ra, coìn ráút nhiãöu thiãút bë âæåüc càõm vaìo maïy tênh âãø phuûc vuû cho 
nhiãöu muûc âêch khaïc nhau nhæ Card maûng, Modem, Scaner, v.v... Sau âáy, xin 
giåïi thiãûu så læåüc vãö mäüt säú thiãút bë: 
 1. Card maûng (Network Adapter): laì vè maûch âæåüc näúi vaìo maïy thäng qua 
Bus PCI hoàûc ISA, âáöu ra sæí duûng caïc âáöu näúi âãø näúi dáy maûng. Card maûng duìng 
âãø thiãút láûp maûng cho muûc âêch giao tiãúp giæîa caïc maïy tênh våïi nhau. Âãø Card 
maûng hoaût âäüng âæåüc, ta phaíi thiãút láûp âuïng trçnh âiãöu khiãøn cuía noï, âëa chè cuía 
caïc maïy tênh trãn maûng, vaì caìi âuïng giao thæïc (Protocol) âãø giao tiãúp. 
 2. Modem: Laì tæì viãút tàõt cuía Modulator - Demodulator laì thiãút bë âiãöu chãú 
- giaíi âiãöu chãú. Modem laì thiãút bë truyãön dæî liãûu âæåüc duìng âãø näúi caïc maïy tênh 
våïi nhau bàòng âæåìng dáy viãùn thäng våïi cæû ly báút kyì trãn thãú giåïi nhæ maûng 
Internet. 

Tên hiãûu xæí lyï trong maïy tênh hoàûc tên hiãûu bàõt tay giæîa hai maïy tênh laì tên 
hiãûu säú (Digital Signal), trong khi âæåìng truyãön viãùn thäng chuí yãúu phuûc vuû tên 
hiãûu daûng tæång tæû (Analog). Tên hiãûu truyãön trãn âæåìng dáy âiãûn thoaûi laì tên 
hiãûu âaî âæåüc âiãöu chãú biãn âäü AM (Amplitude Modulation), vç váûy Modem coï 
nhiãûm vuû chuyãøn âäøi tên hiãûu säú tæì maïy tênh thaình tên hiãûu AM vaì gåíi âi. Taûi âáöu 
nháûn, Modem laûi giaíi âiãöu chãú (Demodulation) tên hiãûu AM láúy laûi tên hiãûu säú 
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cung cáúp cho maïy tênh. Nhåì coï Modem maì hai maïy tênh åí khoaíng caïch xa coï thãø 
“noïi chuyãûn” âæåüc våïi nhau. 

Modem coï hai loaûi: Loaûi làõp thàóng vaìo trong maïy tênh bàòng mäüt card riãng 
âæåüc goüi laì Modem trong (Internal Modem), hoàûc Modem ngoaìi (External 
Modem), Modem ngoaìi âæåüc näúi thäng qua cäøng näúi tiãúp cuía maïy tênh nhæ cäøng 
COM1, COM2. 

Khi noïi âãún Modem, ngæåìi ta thæåìng quan tám  âãún täúc âäü truyãön. Âån vë 
laì Baud = bit/ giáy (thæåìng âæåüc kyï hiãûu laì bps, KBps). Täúc âäü thæåìng tæì 9600 
bps âãún 33600 bps. Hiãûn nay, âa säú Modem coï täúc âäü laì 56K bps. 
 3. Scanner: laì thiãút bë chuyãn duìng âãø queït caïc hçnh aính vaì læu vaìo maïy 
tênh dæåïi daûng táûp tin aính. 

VI. Truyãön song song (Parallel), näúi tiãúp (Serial): 
 Trãn âáy, ta âaî xeït xong caïc thiãút bë ngoaûi vi cuía maïy tênh cuîng nhæ quaï 
trçnh giao tiãúp cuía chuïng våïi CPU.  Nhæng ta chæa xeït vãö caïch truyãön dæî liãûu cuía 
chuïng nhæ thãú naìo. Táút caí caïc thiãút bë giao tiãúp våïi CPU âãöu sæí duûng caïc daûng 
truyãön song song hoàûc näúi tiãúp hoàûc væìa näúi tiãúp væìa song song. 
• Truyãön näúi tiãúp: Laì hçnh thæïc dæî liãûu âæåüc truyãön vaì nháûn theo doìng tæìng bit 

mäüt. Loaûi naìy coï nhæåüc âiãøm laì täúc âäü truyãön dæî liãûu nhoí, song viãûc kiãøm 
soaït dæî liãûu âæåüc truyãön thç âån giaín. Hçnh thæïc naìy thæåìng âæåüc duìng trong 
caïc giao tiãúp cuía baìn phêm, chuäüt v.v... 

• Truyãön song song: Laì hçnh thæïc dæî liãûu âæåüc truyãön theo nhiãöu âæåìng cuìng 
mäüt luïc. Taûi mäüt thåìi âiãøm, coï thãø truyãön âæåüc nhiãöu bit dæî liãûu, do âoï maì täúc 
âäü tàng lãn ráút nhiãöu. Cuîng chênh âiãöu naìy laìm cho viãûc kiãøm soaït dæî liãûu nåi 
nháûn phæïc taûp hån nhiãöu. Kiãøu truyãön naìy thæåìng âæåüc sæí duûng räüng raîi trong 
giao tiãúp maïy in. 

• Hiãûn nay, háöu hãút caïc thiãút bë maïy tênh kãút håüp caí hai kiãøu truyãön song song 
vaì näúi tiãúp âãø væìa âaím baío täúc âäü nhanh væìa âaím baío kiãøm soaït dãù daìng. Khi 
dæî liãûu song song vaìo âoaûn näúi tiãúp seî bë ngeîn laûi. Âãø giaíi quyãút tçnnh traûng  
naìy, ngæåìi ta duìng bäü thu phaït âa nàng khäng âäöng bäü UART (Univesal 
Asynchronous Receiver / Transmitter) laìm viãûc våïi táút caí caïc pháön mãöm 
truyãön thäng âãø giaíi quyãút váún âãö trãn. 

 
 
 

- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -    
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PHÁÖN II 

CAÌI ÂÀÛT HÃÛ THÄÚNG MAÏY TÊNH 
 

§.8.  RAÏP MAÏY 
 
I. Caïc thaình pháön cáön thiãút 
Sau âáy laì táút caí caïc thaình pháön cáön thiãút âãø chuáøn bë cho viãûc raïp maïy: 

- Häüp maïy vaì bäü nguäön. 
- Mainboard (Mainboard). 
- CPU vaì quaût CPU. 
- ÄØ âéa cæïng. 
- ÄØ âéa mãöm. 
- ÄØ âéa CDROM. 
- Maìn hçnh. 
- Bäü âiãöu håüp maìn hçnh. 
- Card ám thanh. 
- Card MODEM. 
- Baìn phêm. 
- Chuäüt. 
- Caïp IDE. 
- Caïp äø âéa mãöm. 
- Caïp audio äø âéa CDROM. 
- Pháön mãöm: ÅÍ âáy ta seî sæí duûng caïc hãû âiãöu haình thäng duûng cuía 
Microsoft tæïc laì caïc phiãn baín cuía Windows (Windows 95, Windows 98, 
Windows 2000 hoàûc Windows XP) vaì nhæîng pháön pháön mãöm cáön thiãút 
khaïc. 
- Mäüt âéa mãöm khåíi âäüng. 

II. Duûng cuû 
Træåïc khi bàõt âáöu, baûn nãn táûp håüp táút caí caïc chi tiãút maïy vaì chuáøn bë mäüt 

tuäút - nå - vêt vaì mäüt caïi kãöìm moí daìi. Kãöm moí daìi duìng âãø âàût cáúu hçnh cho caïc 
cáöu näúi nhoí. Nãúu baûn khäng coï kãöm moí daìi baûn coï thãø sæí duûng nhêp. 
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III. Cáøn tháûn våïi doìng âiãûn ténh 
 Træåïc khi chaûm vaìo báút cæï linh kiãûn naìo, baûn phaíi phoïng táút caí caïc doìng 
âiãûn ténh trong cå thãø baûn. Cå thãø ngæåìi coï thãø chæïa tæì 300V doìng âiãûn ténh tråí 
lãn. Nãúu baûn chaûm vaìo báút kyì mäüt bäü pháûn nhaûy âiãûn naìo, doìng âiãûn ténh seî âæåüc 
xaí qua noï. Doìng âiãûn ténh naìy seî phaï huyí hoàûc gáy hæ hoíng nàûng nhæîng thiãút bë 
nhoí. 
 Khi baûn chaûm vaìo tay nàõm cæía bàòng kim loaûi, baûn âaî coï thãø tæû phoïng 
doìng âiãûn ténh âang têch luyî trong cå thãø baûn. Täút hån hãút, baûn nãn chaûm vaìo 
nhæîng váût gç noï træûc tiãúp tiãúp xuïc våïi âáút nhæ äúng næåïc hay bàòng kim loaûi thuáön 
cuía maïy tênh baûn. Háöu hãút caïc board vaì caïc thiãút bë âãöu coï daïn låìi caính baïo vãö 
doìng âiãûn ténh trãn caïc bao hçnh. 
 
IV. Caïc bæåïc thæûc hiãûn 

Træåïc khi raïp maïy baûn nãn táûp håüp chuïng laûi vaì âãø trãn mäüt caïi baìn hay 
mäüt khu væûc naìo daình riãng cho noï. Cäng viãûc tiãúp theo laì báût cäng tàõc nguäön vaì 
thæí noï træåïc khi raïp noï vaìo häüp maïy âãø phoìng khi coï váún âãö gç xaíy ra cuîng dãù 
phaït hiãûn hån khi noï váùn coìn trong traûng thaïi måí. Phêa sau mainboard vaì caïc 
board khaïc coï pháön nhä ra ráút nhoün, vç váûy baûn nãn âàût caïc board maûch lãn trãn 
nhiãöu låïp baïo âãø traïnh  gáy tráöy xæåïc cho màût baìn. 

Caïc bæåïc làõp âàût chi tiãút âæåüc liãût kã åí pháön sau, toïm tàõt quaï trçnh nhæ sau: 
Gàõn caïp nguäön âiãûn vaìo mainboard. Nãúu baûn sæí duûng nguäön âiãûn kiãøu cuî (nguäön 
AT) thç 4 dáy caïp maìu âen phaíi màòm åí giæîa, nãúu baûn sæí duûng mainboard vaì bäü 
nguäön loaûi ATX thç caïc äø càõm trãn noï âæåüc thiãút kãú chè cho pheïp baûn gàõn bäü näúi 
caïp theo mäüt caïch duy nháút. Kãú âãún, baûn näúi dáy äø âéa mãöm, äø âéa cæïng, baìn 
phêm, Card maìn hçnh vaì maìn hçnh. Xong baûn báût nguäön âiãûn, cho maïy khåíi âäüng 
thæí xem noï coï hoaût âäüng âæåüc khäng. 
 
1. Xaïc âënh så bäü mäüt säú cáúu hçnh 

Caïc CPU: AMD K6, Cyrix 6x86MX, IDT Centaur C6 vaì Intel Pentium 
MMX âæåüc thiãút âãø sæí duûng trãn mainboard Socket 7. 

Táút caí äø càõm CPU cho caïc loaûi CPU Socket 7 laì mäüt äø càõm ZIF (Zero 
Insertion Force). Bãn dæåïi äø càõm laì mäüt âoìn báùy khi baûn náng noï lãn, noï seî måí 
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táút caí caïc chäù tiãúp xuïc âãø baûn dãù daìng gàõn CPU vaìo. Khi baûn haû noï xuäúng, caïc 
chán cuía CPU âæåüc keûp chàût bãn trong äø càõm naìy. 

 CPU Intel Pentium II vaì III âæåüc làõp trãn mäüt board nhoí, Intel goüi board 
naìy laì bäü näúi caûnh âån SEC (Single Edge Contact). board SEC âæåüc càõm vaìo 
mainboard nhåì vaìo bäü näúi Slot 1. 
 
2. Cáúu hçnh cho mainboard 

Nãúu mua chung mainboard vaì CPU, caïc cáöu näúi trãn mainboard âaî âæåüc 
caìi vaì cáúu hçnh sàôn CPU räöi nhæng baûn cuîng nãn âoüc taìi liãûu hæåïng dáùn âãø kiãøm 
tra laûi cho chàõc chàõn. Nãúu baûn mua mainboard vaì CPU råìi baûn phaíi sæí duûng âãún 
taìi liãûu hæåïng dáùn âi keìm âãø caìi caïc cáöu näúi (jump) CPU cho âuïng båíi vç trãn 
mäüt mainboard cho pheïp baûn sæí duûng ráút nhiãöu loaûi CPU khaïc nhau. Cáöu näúi trãn 
mainboard ráút nhoí, vç váûy baûn cáön phaíi sæí duûng âãún kãöm moí daìi hoàûc nhêp âãø caìi 
âàût chuïng. Cáöu näúi nhoí thæåìng âæåüc duìng âãø cáúu hçnh cho âiãûn aïp sæí duûng trãn 
CPU, táön säú, täúc âäü Bus, loaûi bäü nhåï, vaì nhiãöu chæïc nàng khaïc næîa. Baûn cáön cáøn 
tháûn khi caìi âàût caïc cáöu näúi naìy. Vê duû, caïc mainboard âãöu cho pheïp sæí duûng 
nhiãöu loaûi CPU khaïc nhau nãn nãúu baûn caìi âàût mæïc âiãûn aïp cho CPU khäng âuïng 
coï thãø dáùn tåïi chaïy CPU. 
 
3. Làõp CPU vaìo mainboard Socket 7 

Âãø gàõn CPU vaìo mainboard Socket 7 ta chè viãûc nháúc âoìn báùy ZIF lãn vaì 
âàût CPU xuäúng. Baûn nãn chuï yï laì åí mäüt goïc cuía CPU coï dáúu cháúm vaì goïc naìy bë 
càõt âãø cho biãút âoï laì chán säú 1. Baûn tçm chán säú 1 vaì âàût CPU khåïp vaìo socket, ta 
phaíi ráút cáøn tháûn båíi caïc chán cuía CPU ráút yãúu. Khi âaî âàût CPU vaìo, keïo âoìn báùy 
xuäúng vaì gàõn quaût lãn trãn CPU vaì näúi nguäön âiãûn cho quaût. Nguäön âiãûn cho 
quaût CPU tuyì theo âáöu näúi âiãûn laì loaûi càõm thàóng lãn mainboard hoàûc näúi træûc 
tiãúp vaìo nguäön âiãûn maì ta càõm tæång æïng. 
 Nãúu CPU laì loaûi Pentium III, træåïc tiãn baûn phaíi làõp thãm mäüt caïi voìng 
keûp lãn mainboard âãø noï giæî CPU. CPU âæåüc gàõn vaìo bäü näúi Slot 1, xung quanh 
laì 4 vit âãø giæî cho chàût. 
 
4. Làõp bäü nhåï 
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 Buåïc kãú tiãúp laì làõp caïc chip bäü nhåï . Mäüt khi âaî gàõn mainboard vaìo baûn seî 
ráút khoï âuûng tåïi caïc khe càõm bäü nhåï, vç váûy täút hån hãút baûn nãn gàõn caïc chip bäü 
nhåï vaìo mainboard træåïc khi làõp mainboard vaìo häüp maïy.  
 Caïc khe âãø càõm chip bäü nhåï khäng âæåüc daïn nhaîn mäüt caïch roî raìng. Vç 
váûy, baûn nãn sæí duûng taìi liãûu hæåïng daîn âi keìm våïi mainboard âãø xaïc âënh xem 
cáön gàõn vaìo khe naìo træåïc. Thäng thæåìng baûn phaíi gàõn vaìo daíi âæåüc âaïnh säú nhoí 
nháút, säú 0 (hoàûc 1) træåïc. Bäü nhåï ráút dãù gàõn vç noï âæåüc thiãút kãú sao cho baûn chè coï 
mäüt caïch duy nháút âãø gàõn. Âäúi våïi caïc module nhåï mäüt haìng chán (SIMM) baûn 
chè viãûc dàût chuïng håi nghiãng mäüt chuït vaìo caïc khe vaì keïo chuïng vãö phêa baûn 
cho tåïi khi voìng keûp bãn ngoaìi keûp chàût chuïng . 
 Âäúi våïi Module nhåï coï 2 haìng chán (DIMM), viãûc làõp âàût noï håi khoï hån 
SIMM mäüt chuït. Thay vç âàût nghiãng vaì keïo tæì tæì nhæ SIMM, våïi DIMM baûn áún 
thàóng tæì trãn xuäúng cho tåïi khi chuïng âæåüc khoaï chàût laûi 
 
5. Làõp âàût äø âéa 

Âäúi våïi mäüt vaìi äø âéa cæïng, tháût khoï xaïc âënh màût naìo laì màût trãn. Thäng 
thæåìng màût trãn thæåìng âæåüc bët kên, màût dæåïi thæåìng coï caïc thiãút bë linh kiãûn 
âiãûn tæí âæåüc boïc tráön. Træåïc khi làõp  äø âiîa, baûn phaíi cáúu hçnh cho chuïng. Nãúu baûn 
chè làõp mäüt äø âéa IDE, caïc haîng saín xuáút âaî caìi sàôn cho baûn noï laì äø âéa 1 hoàûc äø 
âéa chênh (Master). Baûn duìng âoaûn caïp ruy bàng 40 dáy âi keìm, thæåìng coï 3 âáöu 
näúi, mäüt åí âáöu cuäúi cuìng duìng âãø gàõn vaìo cäøng trãn mainboard âæåüc âaïnh dáúu laì 
Primary. Baûn näúi äø âéa cæïng våïi mäüt trong hai bäü näúi coìn laûi. 
 Nãúu baûn làõp hai äø âéa cæïng IDE, thç äø âéa C seî laì äø khåíi âäüng (laì äø âéa 
chênh), äø âéa coìn laûi seî laì äø âéa phuû. Thäng thæåìng, khi saín xuáút, caïc haîng saín 
xuáút âãöu caìi sàôn äø âéa cæïng naìo cuîng laì äø âéa chênh. Nãúu ta khäng cáúu hçnh laûi 
cho âuïng laì äø âéa phuû, ta seî khäng truy xuáút vaìo caïc äø âéa âæåüc. 
 Trãn mainboard thæåìng coï 2 haìng chán âãø gàõn caïc äø âéa IDE, âæåüc âaïnh 
dáúu laì “Primary” (hoàûc IDE 0, IDE1) vaì “Secondary” (hoàûc IDE 1, IDE2). Nãúu ta 
làõp mäüt äø âéa cæïng thç gàõn chuïng trãn haìng chán coï âaïnh dáúu laì Primary. Baûn 
phaíi xaïc âënh màût coï maìu cuía caïp âãø gàõn cho âuïng chán säú 1. Nãúu baûn làõp nhiãöu 
hån 2 äø âéa IDE, baûn phaíi làõp chuïng trãn haìng chán phuû thæï hai (coï dáúu laì 
Secondary) . Thäng thæåìng, trãn haìng chán âæåüc goüi laì Primary seî cho pheïp ta 
gàõn 2 äø âéa: 1 äø chênh, vaì mäüt äø phuû; trãn haìng chán âæåüc goüi laì Secondary cuîng 
cho pheïp baûn gàõn 2 äø âéa nhæ trãn haìng chán Primary. 
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Âäúi våïi caïc äø âéa baûn nãn sæí duûng mäùi bãn hai con vêt giæî chuïng nhæng 

baûn âæìng nãn siãút chàût quaï båíi vç caïc khung cuía äø âéa âæåüc laìm bàòng cháút liãûu 
nhäm, mãöm, ráút dãù bë troïc. Baûn cuîng khäng nãn sæí duûng caïc con vêt quaï daìi, nãúu 
quaï daìi chuïng seî chaûm vaìo maûch âiãûn trãn äø âéa. 
 
6. Làõp caïc board Plus-in 

Sau khi gàõn táút caí caïc caïp, bæåïc kãú tiãúp laì gàõn caïc board plus-in. Giaî baûn 
coï mäüt board âiãöu håüp maìn hçnh, mäüt board ám thanh, mäüt board FAX/ 
MODEM. Táút caí caïc board naìy âãöu gàõn lãn trãn mainboard.  

Tiãúp theo laì baûn gàõn caïc âeìn LED åí màût træåïc häüp maïy âãø baïo hiãûu traûng 
thaïi vaì hoaût âäüng cuía maïy vaì äø cæïng. Trãn âoï cuîng coï caïc haìng chán âãø gàõn loa, 
gàõn cäng tàõc khåíi âäüng laûi. 

Cuäúi cuìng baûn gàõn baìn phêm vaì chuäüt. 
 
7. Báût nguäön vaì khåíi âäüng maïy 

Træåïc khi gàõn nàõp häüp maïy laûi, ta nãn kiãøm tra laûi xem táút caí caïp âaî âæåüc 
gàõn âuïng hay chæa âãø khi gàõn vaìo räöi baûn khäng phaíi máút thåìi gian kiãøm tra laûi. 

Sau khi kiãøm tra laûi âaî âuïng toaìn bäü, báût nguäön vaì khåíi âäüng maïy. Ta phaíi 
chuáøn bë mäüt âéa mãöm khåíi âäüng 31/2 inch, gäöm coï caí caïc chæång trçnh FDISK vaì 
FORMAT âãø thæûc hiãûn viãûc âënh daûng cho äø âéa cæïng. 
 Læu yï: Âäúi våïi caïc maïy tênh chæa âæåüc caìi âàût thäng tin cáúu hçnh hãû thäúng 
(BIOS Setup) láön naìo thç phaíi âæåüc thæûc hiãûn træåïc tiãn sau khi báût maïy láön âáöu. 
Bæåïc naìy ta seî nghiãn cæïu kyî åí baìi sau. 
 
8. Âënh daûng äø âéa cæïng 

Sau khi raïp xong, cáön phaíi âënh daûng vaì naûp caïc pháön mãöm vaìo äø âéa 
cæïng. Baûn khäng thãø sæí duûng äø âéa cæïng cho tåïi khi chuïng âæåüc âënh daûng hoaìn 
chènh. 

Caïc pháön mãöm Windows 95/ 98 thæåìng âæåüc ghi trãn mäüt äø âéa CDROM 
650MB, trãn âoï bao gäöm haìng tràm chuí âãö vaì táûp tin giuïp âåî baûn. Baûn seî khäng 
thãø tçm tháúy báút cæï mäüt giuïp âåî naìo vãö viãûc âënh daûng âéa cæïng maì chè coï táûp tin 
giuïp âåî baûn âëng daûng âéa mãöm. Tháût váûy, cuîng coï ráút êt saïch noïi chi tiãút vãö caïch 
thæïc âënh daûng mäüt äø âéa cæïng. 
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a. Muûc âêch cuía viãûc âënh daûng 

Cäng viãûc âënh daûng seî giuïp baûn täí chæïc âéa âãø dæî liãûu coï thãø âæåüc læu træî 
vaì truy xuáút mäüt caïch dãù daìng vaì nhanh choïng. Nãúu dæî liãûu khäng âæåüc täø chæïc, 
seî ráút khoï tçm noï trãn mäüt âéa cæïng coï kêch thæåïc låïn. Thäng thæåìng, caïc táûp tin 
âæåüc ghi trãn  mäüt âéa cæïng âãöu âæåüc læu trãn caïc raînh ghi vaì cung tæì âaî âæåüc 
âaïnh säú. Baíng âënh vë táûp tin FAT seî thiãút láûp táûp tin vãö vë trê cuía tæìng raînh ghi, 
tæìng cung tæì åí trãn âéa. 

Caïch thæïc täø chæïc âéa cæïng giäúng nhæ caïch thæïc täø chæïc mäüt maính âáút. 
Mäüt maính âáút âæåüc chia thaình nhiãöu lä, trãn mäùi lä seî xáy mäüt càn nhaì mäùi nhaì 
seî coï mäüt âëa chè duy nháút tæïc laì coï tãn âæåìng vaì coï säú nhaì. Raînh ghi trãn âéa 
tæång âæång våïi tãn âæåìng vaì säú cung tæì tæång âæång våïi säú nhaì. 

Baíng FAT tæång tæû nhæ mäüt baíng chè dáùn âæåìng hay mäüt trang muûc luûc åí 
báút kyì mäüt quyãøn saïch naìo. Khi coï mäüt yãu cáöu âæåüc gåíi âãún âáöu ghi âãø âoüc hoàûc 
ghi táûp tin, noï seî âi tåïi baíng FAT, tçm vë trê âënh vë cuía táûp tin âoï vaì di chuyãøn 
âãún noï. Âáöu ghi coï thãø tçm báút cæï táûp tin naìo hoàûc báút cæï pháön naìo cuía táûp tin mäüt 
caïch nhanh choïng vaì dãù daìng. 

Cäng viãûc âënh daûng khäng phaíi laì cäng viãûc âæåüc thæûc hiãûn mäùi ngaìy, noï 
chè âæåüc thæûc hiãûn luïc måïi “boïc häüp”, phaït hiãûn hoíng âéa, chia laûi âéa v.v... Såí dé 
caïc haîng saín xuáút khäng thæûc hiãûn viãûc âënh daûng træåïc cho äø âéa cæïng vç noï coï 
quaï nhiãöu caïch âãø choün læûa. Vê duû: nãúu ta coï mäüt äø âéa cæïng 20 GB, ta coï thãø chia 
noï thaình 2 hoàûc 3 äø âéa logic tuyì yï baûn. Vç váûy, hoü khäng thæûc hiãûn âënh daûng 
træåïc maì phaíi do baûn tæû âënh daûng. 
 
b. Caïc bæåïc thæûc hiãûn 

Baûn phaíi coï mäüt âéa mãöm khåíi âäüng chæïa caïc táûp tin Command.com, 
IO.sys, MSDOS.sys, Fdisk.com, Format.com, Sys.com, Config.sys, Autoexec.bat 
vaì Mscdex.exe. Cho âéa khåíi âäüng naìy vaìo äø âéa mãöm vaì báût nguäön. Taûi âæåìng 
dáùn A: baûn goî fdisk <Enter>. Chæång trçnh Fdisk cho pheïp baûn phán äø âéa thaình 
mäüt hoàûc nhiãöu äø âéa logic. ÄØ âéa âáöu tiãn cuía baûn nãn laì äø âéa hãû thäúng DOS 
chênh, tæïc laì äø âéa C. Trong hãû thäúng cuía chè coï thãø coï mäüt äø âéa chênh hoaût âäüng, 
coìn laûi táút caí caïc äø âéa logic khaïc âãöu laì caïc äø âéa DOS måí räüng. 
 
c. Caïc tuyì choün khi thæûc hiãûn chæång trçnh FDISK 

FDisk coï nghéa laì “Fixed Disk” hay “Format Disk”. Noï laì mäüt táûp tin lãûnh 
ngoaûi truï cuía DOS trãn âéa khåíi âäüng. Baûn seî khäng thãø sæí duûng âæåüc âéa cæïng 
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cho tåïi khi noï âæåüc phán chia bàòng lãûnh FDisk, sau âoï noï âæåüc âënh daûng åí mæïc 
cao (lãûnh Format). 

DOS sæí duûng táút caí caïc kyï tæû trong baíng chæî caïi âãø âàût tãn cho äø âéa. Noï 
daình kyï tæû A cho äø âéa mãöm, C cho äø âéa khåíi âäüng. Nãúu coï mäüt âéa dung læåüng 
låïn, ta coï thãø chia thaình 23 pháön logic nhoí hån âæåüc âàût tãn laì tæì äø âéa D âãún äø 
âéa Z. 

Khi baûn goî lãûnh FDisk, nãúu baûn sæí âuûng MSDOS 6.22 hoàûc caïc phiãn baín 
vãö sau. Baûn seî nháûn âæåüc thäng baïo âáöu tiãn khi chaûy táûp tin Fdisk nhæ sau: 

 
Fdisk Options: 
Current Fixed Disk Drive: 1 
Choose one of  the following: 
1. Create DOS Partition or Logical DOS Drive 
2. Set active Partition 
3. Delete Partition or Logical DOS Drive 
4. Display Partition Information 
 

YÏ nghéa caïc muûc choün trãn nhæ sau:  
1: Taûo måïi mäüt vuìng hoàûc taûo äø âéa logic 
2: Choün læûa vuìng hoaût âäüng ban âáöu 
3: Xoaï vuìng âaî phán chia hoàûc xoaï äø âéa logic 
4: Hiãøn thë thäng tin caïc vuìng âaî phán chia 

Nãúu choün säú 1 (Nãúu laì láön âáöu Fdisk âéa), caïc tuyì choün tiãúp nhæ sau: 
   

Enter choice: [1] 
Press ESC to exit FDISK 
 
Create DOS Partition or Logical DOS Drive 
Current Fixed Drive: 1 
Choose one of the following: 
1. Create Primary DOS Partition 
2. Create Extended DOS Partition 
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3. Create logical DOS drive(s) in the Extended DOS Partition 
Enter choice: [1] 
Press ESC to return to FDISK Options 

 
Nãúu baûn muäún khåíi âäüng tæì âéa cæïng, phaíi choün sä ú1 âãø taûo mäüt pháön 

DOS chênh vaì laìm cho noï hoaût âäüng. Nãúu choün 1, ta seî nháûn âæåüc mäüt cáu 
nhàõc nhåí nhæ sau: 
 Do you wish to use the maximum size for a primary DOS Partition and 
make the Partition active (Y/N) ? [Y] 
 

Coï nghéa laì: Baûn coï muäún sæí duûng hãút dung læåüng âéa cho pháön DOS 
chênh vaì cho pheïp pháön naìy hoaût âäüng khäng ? 
 Nãúu baûn goî Y âãø traí låìi âäöng yï, toaìn bäü äø âéa cuía seî âæåüc taûo thaình mäüt äø 
âéa C: duy nháút. Nãúu baûn goî N, noï seî xuáút hiãûn xuáút hiãûn dung læåüng âéa täúi âa 
cuía baûn vaì hoíi baûn muäún daình bao nhiãu pháön tràm cho äø âéa chênh. Baûn coï thãø 
choün 50% hoàûc tuyì theo caïch chia cuía baûn. Baûn coï thãø sæí duûng mäüt äø âéa laì mäüt 
pháön duy nháút, nhæng täút hån hãút baûn nãn phán noï thaình 2 pháön nhoí tråí lãn. 
 Sau khi baûn taûo pháön chênh xong, áún phêm ESC, ta seî nháûn âæåüc maìn hçnh 
våïi caïc tuyì choün sau: 
 

Create DOS Partition or Logical DOS Drive 
Current Fixed Drive: 1 
Choose one of the following: 
1. Create Primary DOS Partition 
2. Create Extended DOS Partition 
3. Create logical DOS drive(s) in the Extended DOS Partition 
Enter choice: [1] 
Press ESC to return to FDISK Options 

 
Pháön chênh âaî âæåüc taûo nãn pháön naìy ta choün 2 âãø taûo pháön DOS måí räüng. 

Noï seî cho biãút äø âéa cuía coìn laûi bao nhiãu sau khi baûn âaî chè âënh cho pháön 
chênh. Nãúu ta coï äø âéa 20 GB vaì âaî chè âënh 5 GB cho äø âéa chênh, FDisk seî baïo 
cho biãút coìn 15 GB cho caïc pháön coìn laûi. 
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Taûi âáy, baûn khäng thãø thæûc hiãûn phán äø âéa cuía baûn âæåüc. Baûn chè coï thãø 

cháúp nháûn con säú âæåüc âæa ra. Nãúu baûn cäú gàõng phán äø âéa taûi âáy thç con säú baûn 
chè âënh laì bao nhiãu noï seî laì táút caí nhæîng gç baûn coï thãø sæí duûng âæåüc. Theo vê duû 
trãn: våïi tuyì choün 2, nãúu äø âéa coìn laûi 15 GB vaì baûn goî con säú 7.5, chæång trçnh 
hiãøu laì toaìn bäü pháön äø âéa måí räüng chè laì 7.5 GB. Nhæ váûy, baûn seî khäng thãø sæí 
duûng 7.5 GB coìn laûi. Taûi âáy baûn phaíi baïo laì sæí duûng 15 GB hiãûn coï. 

Kãú tiãúp, áún Esc vaì tråí vãö baíng tuyì choün, sau âoï choün säú 3. Tuyì choün naìy 
cho pheïp chia pháön naìy thaình bao nhiãu äø âéa tuyì yï. 

Taûi âáy, chæång trçnh seî cho biãút laì coìn bao nhiãu khäng gian âéa cho pháön 
måí räüng. Màûc âënh noï seî hiãøn thë täøng säú dung læåüng âéa coìn laûi. Nãúu baûn âäöng yï 
chè sæí duûng mäüt äø âéa chênh vaì mäüt äø âéa måí räüng, chè viãûc áún phêm Enter. Ngæåüc 
laûi, goî vaìo säú Megabyte phuì håüp, cæï nhæ thãú, taûo caïc äø âéa logic cho âãún hãút toaìn 
bäü âéa. 

Sau âoï, áún phêm Esc vaì áún säú 4 âãø âoüc thäng tin caïc pháön væìa taûo. Sau 
cuìng, khåíi âäüng laûi maïy vaì tiãún haình âënh daûng mæïc cao. 
 
d. Âënh daûng mæïc cao 

Sau khi hoaìn táút cäng âoaûn FDisk, khåíi âäüng laûi maïy, tråí vãö äø âéa A vaì âënh 
daûng mæïc cao cho äø âéa C. Do viãûc seî sæí duûng äø âéa C thaình âéa khåíi âäüng nãn ta 
phaíi chuyãøn caïc táûp tin hãû thäúng (Command.com, MSDOS.sys, IO.sys) tæì âéa A 
sang âéa C, thao taïc âënh daûng coï chuyãøn caïc táûp tin hãû thäúng naìy sang âéa C 
bàòng lãûnh: 

Format  C:/S <Enter> 
DOS seî hiãø thë thäng baïo: 
 Warning! All data on non-removable disk drive C: will be lost ! 
 Proceed with format (Y/N) 

Baíng naìy caính baïo: Táút caí dæî liãûu trãn äø âéa C: seî bë máút. Tiãúp tuûc âënh daûng 
(Y/N) 

Nãúu baûn goî Y, äø âéa seî bàõt âáöu âæåüc âënh daûng. Tuyì theo dung læåüng äø âéa 
låïn hay nhoí maì thåìi gian âënh daûng seî nhanh hay cháûm, xong DOS hiãøn thë: 

Format complete 
System transferred 
Volume label (11 characters, ENTER for none) ? 
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Coï nghéa: quaï trçnh âënh daûng âaî hoaìn táút - Caïc táûp tin hãû thäúng âaî âæåüc 

truyãön taíi -  Baûn coï thãø gaïn tãn nhaîn cho äø âéa nãúu baûn muäún. 
Quaï trçnh trãn chè måïi âënh daûng cho âéa C, nãúu baûn coï caïc pháön khaïc hay 

mäüt äø cæïng thæï hai baûn cuîng tiãún haình âënh daûng tæång tæû nhæ váûy nhæng khäng 
chuyãøn caïc táûp tin khåíi âäüng (/S trong cáu lãûnh Format) sang caïc pháön khaïc hay 
caïc äø âéa khaïc. 
 

 
 

- - - - - - - - - öõ - - - - - - - - -    
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§.9.  GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ BIOS VAÌ CMOS 
  

Mäüt säú ngæåìi thæåìng láöm láùn giæîa BIOS vaì CMOS trong hãû thäúng. Thæûc ra 
chuïng laì hai pháön hoaìn toaìn taïch biãût nhau. 

BIOS trãn mainboard âæåüc læu træî trãn mäüt chip ROM cäú âënh, båíi váûy caïc 
thäng tin cuía noï khäng thãø thay âäøi. Âãø coï thãø hoaût âäüng, BIOS cáön phaíi âæåüc 
cung cáúp caïc tham säú phuì håüp khaïc nhau. Caïc thäng säú naìy âæåüc læu træî thæåìng 
træûc trong mäüt loaûi chip nhåï coï tãn RTC/NVRAM. Chip naìy âoïng vai troì laì âäöng 
häö thåìi gian thæûc (Real - Time Clock), giæî xung nhëp säú. Noï coï vaìi bytes bäü nhåï 
phuû. Chip âáöu tiãn âæåüc sæí duûng laì chip Motorola MC 1468, coï 64 bytes bäü nhåï 
læu træî, trong âoï, 10 bytes daình cho chæïc nàng clock. Khi khäng coï nguäön âiãûn 
cung cáúp, dæî liãûu vaì caïc caìi âàût time/ date trong pháön bäü nhåï phuû seî bë xoaï hãút. 

Chip naìy âæåüc thiãút kãú theo cäng nghãû CMOS (Complementary Metal 
Oxide Semiconductor), noï hoaût âäüng âæåüc nhåì mäüt viãn pin nhoí vaì cáön ráút êt 
nàng læåüng, chè våïi doìng âiãûn 1 microampe. Khoaíng 5 nàm, pin naìy seî hãút vaì caïc 
dæî liãûu trãn RTC/NVRAM bë xoaï. 

Khoaín tæì nàm 1996 vãö sau, caïc PC thæåìng sæí duûng Flash ROM âãø læu træî 
BIOS. Flash ROM laì chip EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read 
Only Memory). Âäúi våïi Flash ROM, coï thãø xoaï vaì ghi laûi bàòng viãûc láûp trçnh maì 
khäng cáön phaíi thaïo ra. 

Viãûc xaïc láûp caïc thäng tin cho chip naìy naìy goüi laì BIOS Setup. Trãn thë 
træåìng hiãûn nay, thäng thæåìng, cäng viãûc BIOS Setup do nåi cung cáúp maïy tênh 
thæûc hiãûn ngay sau khi raïp bäü maïy tênh. Tuy nhiãn, baûn cuîng phaíi biãút caïch BIOS 
Setup âãø âãö phoìng maïy tæû máút caïc thäng tin læu trong BIOS vç caïc lyï do nhæ: hãút 
pin, nhiãùu âiãûn, virus phaï hoaûi, v.v... Tuìy mäùi loaûi mainboad theo tæìng haîng chãú 
taûo (Award, Ami, Pheonix...) maì caïc muûc trong BIOS Setup coï thãø khaïc nhau, 
tuy nhiãn, vãö càn baín chuïng tæång tæû nhau. Trong pháön naìy, chuïng ta baìn vãö caïc 
tênh nàng phäø biãún, coìn caïc tênh nàng riãng, måïi cuía mäùi BIOS trãn caïc 
mainboard khaïc nhau baûn phaíi tæû tçm hiãøu thãm nhåì vaìo caïc kiãún thæïc càn baín 
naìy. 
 Maìn hçnh BIOS Setup âa säú laì maìn hçnh chaûy åí chãú âäü Text. Gáön âáy, 
âang phaït triãøn loaûi BIOS Win (Ami) coï maìn hçnh Setup thãø hiãûn nhæ khi chaûy 
trong Windows vaì sæí duûng âæåüc Mouse trong khi Setup, âæång nhiãn caïc muûc 
váùn khäng thay âäøi. 
  Læu yï:  
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- Thao taïc âãø vaìo BIOS Setup tuyì mäùi loaûi BIOS cuía caïc haîng saín xuáút 

trãn mainboard nãn seî khaïc nhau, ta seî áún caïc phêm quy âënh trong quaï trçnh 
POST âãø vaìo: 

+ áún Delete âäúi våïi AMI BIOS. 
+ áún F2 âäúi våïi Phoenix BIOS. 
+ áún Ctrl - Alt - Esc hoàûc Delete âäúi våïi Award BIOS. 
+ áún Esc âäúi våïi Microid Research BIOS. 

- Træåìng håüp, maïy thuäüc daûng chênh haîng: 
 + áún F1 âäúi våïi IBM Aptiva/Valuepoint. 
 + áún Ctrl - Alt - Esc hoàûc Ctrl - Alt - S âäúi våïi Older Phoenix 
BIOS. 

  + áún F10 âäúi våïi maïy Compaq. 
 - Nhæ váûy, caïi maì ngæåìi ta thæåìng goüi laì CMOS thæûc ra laì mäüt loaûi chip 
nhåï, coìn CMOS chè laì tãn mäüt cäng nghãû chãú taûo ra chip nhåï âoï. Tãn âuïng cuía 
chip naìy laì RTC/NVRAM coìn goüi laì CMOS RAM. 

 - Chæång trçnh BIOS Setup thæåìng sæí duûng caïc phêm muîi tãn âãø choün læûa 
caïc muûc. Thay âäøi giaï trë cuía caïc muûc âang Set bàòìng hai phêm Page Up vaì Page 
Down, hoàûc “+” vaì “-“, áún Esc âãø thoaït khoíi muûc. Á ún F10 âãø thoaït khoíi BIOS 
Setup, nãúu muäún læu caïc thay âäøi, khi häüp thoaûi hiãûn ra, báúm Y âãø læu, N âãø tråí 
laûi maìn hçnh BIOS Setup. 
 
1. Setup caïc thaình pháön càn baín (Standard CMOS Setup) 

Âáy laì caïc thaình pháön càn baín cuía BIOS trãn táút caí caïc PC gäöm caïc thäng 
säú vãö ngaìy, giåì, äø âéa cæïng, äø âéa mãöm v.v... Ngoaìi ra, muûc naìy coìn cho biãút 
thãm caïc thäng tin vãö bäü nhåï hiãûn coï trãn maïy. 
 
Ngaìy, giåì (Date/Day/Time): 

Baûn khai baïo ngaìy, thaïng, nàm vaìo muûc naìy. Khai baïn naìy seî âæåüc maïy 
tênh xem laì thäng tin gäúc vaì seî bàõt âáöu tênh tæì âáy tråí âi. Caïc thäng tin vãö ngaìy 
giåì âæåüc sæí duûng khi thao taïc caïc táûp tin, thæ muûc, v.v... Coï nhiãöu loaûi chæång 
trçnh khi chaûy cuîng cáön thäng tin naìy. Thê duû âãø baïo cho baûn cáûp nháût khi quaï 
haûn, cháúm dæït hoaût âäüng khi âãún ngaìy quy âënh v.v... Bçnh thæåìng, pháön naìy bë 
Set sai hay khäng Set cuîng chà óng aính hæåíng gç âãún hoaût âäüng cuía maïy. Caïc hoaût 
âäüng naìy coï thãø sæía chæîa træûc tiãúp ngoaìi DOS bàòng hai lãûnh Date vaì Time, hay 
bàòng Control Panel cuía Windows maì khäng cáön vaìo BIOS Setup. 
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 Læu yï: Âäöng häö maïy tênh coï khi chaûy cháûm khoaíng vaìi giáy/ngaìy, thènh 
thoaíng baûn nãn chènh laûi giåì cho âuïng. Nhæng nãúu quaï cháûm laì coï váún âãö cáön 
phaíi xem laûi mainboard. 
 
ÄØ âéa mãöm (Drive A/B): 

Khai baïo loaûi äø âéa cho äø A vaì B, baûn càn cæï vaìo viãûc näúi dáy cho äø âéa âãø 
xaïc âënh äø âéa näúi våïi âáöu näúi ngoaìi cuìng cuía dáy näúi laì äø A, äø kia laì äø B, äø coï 
kêch thæåïc låïn laì 1.2MB - 5.25 inch, äø nhoí laì 1.44MB - 3.5 inch. Nãúu khäng coï 
thç choün Not Install. Træåìng håüp, coï äø âéa nhæng ta khai baïo Not Install seî laìm 
cho äø âéa mãöm khäng hoaût âäüng nhæng khäng aính hæåíng gç, khi cáön sæí duûng ta 
khai baïo laûi. Trong caïc Mainboard sæí duûng BIOS âåìi måïi, khai baïo sai loaûi äø âéa 
1.2MB thaình 1.44MB vaì ngæåüc laûi, äø âéa váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng nhæng kãu 
ráút låïn luïc måïi âáöu âoüc âéa, vãö láu daìi coï thãø mau choïng laìm hoíng âéa. 

Caïc BIOS vaì caïc Card I/O âåìi måïi coï thãø cho pheïp baûn traïo âäøi hai äø âéa 
mãöm maì khäng cáön traïo âäøi dáy (swap floppy drive), tæïc laì äø A thaình äø B vaì 
ngæåüc laûi khi sæí duûng. Khi traïo âäøi bàòng caïch Set Jumper trãn Card I/O, baûn nhåï 
khai baïo laûi trong BIOS Setup (khi traïo âäøi bàòng lãûnh Swap trong BIOS thç 
khäng cáön khai baïo laûi), nhæng coï æïng duûng khäng chëu caìi âàût khi Swap âéa 
mãöm, nháút laì caïc æïng duûng coï baío vãû chäúng sao cheïp. 
 
ÄØ âéa cæïng (Drive C/D) loaûi IDE: 

Pháön khai baïo äø âéa cæïng ràõc räúi hån, bàõt buäüc baûn phaíi khai baïo chi tiãút 
caïc thäng säú, baûn khai baïo sai khäng nhæîng äø cæïng khäng hoaût âäüng maì âäi khi 
coìn laìm hæ äø cæïng nãúu baûn khai baïo quaï dung læåüng tháût sæû cuía äø cæïng vaì cho 
tiãún haình FDISK. FORMAT theo dung læåüng sai naìy. May màõn laì caïc BIOS sau 
naìy âãöu coï pháön doì tçm thäng säú äø cæïng IDE tæû âäüng (IDE HDD auto detection) 
nãn caïc baûn khoíi máút cäng nhåï khi sæí duûng äø cæïng loaûi IDE. Chuïng täi seî noïi vãö 
pháön Auto Detect naìy sau. Ngoaìi ra, caïc äø cæïng sau naìy âãö coï ghi thäng säú lãn 
nhaî daïn trãn màût. Baûn cho chaûy auto detect, BIOS seî tæû âäüng âiãön caïc tham säú 
naìy duìm baûn. Viãûc khai baïo äø cæïng C vaì D âoìi hoíi phaíi âuïng våïi viãûc Set caïc 
Jumper trãn hai äø cæïng. Baûn xaïc láûp äø cæïng khäng phaíi qua âáöu näúi dáy maì bàòng 
caïc Jumper trãn maûch âiãöu khiãøn äø cæïng. Caïc äø cæïng âåìi måïi chè coï mäüt Jumper 
3 vë trê: ÄØ duy nháút, äø Master (äø C), äø Slave (äø D) vaì coï ghi roî caïch Set trãn 
nhaîn. Caïc äø âéa cæïng âåìi cuî nhiãöu Jumper hån nãn nãúu khäng coï taìi liãûu hæåïng 
dáùn laì ràõc räúi, phaíi moì máùn ráút láu. 

- ÄØ âéa cæïng (Drive E/F) loaûi IDE: 
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 Caïc BIOS vaì caïc Card I/O âåìi måïi cho pheïp gàõn våïi 4 äø âéa cæïng, vç hiãûn 
nay caïc äø âéa CDROM cuîng sæí duûng âáöu näúi äø cæïng âãø hoaût âäüng, goüi laì 
CDROM Interfaces IDE (giao diãûn âéa IDE) âãø âån giaín viãûc làõp âàût. 
 Chuï yï: Khai baïo laì NONE trong BIOS Setup cho äø âéa CD-ROM. 

- Maìn hçnh (Video) - Primary Display: 
 + EGA/VGA: Daình cho maìn hçnh sæí duûng Card maìu EGA hay VGA, 
Supper  VGA. 
 + CGA 40/CGA 80:Daình cho laoüi maìn hçnh sæí duûng Card maìu CGA 40 
cäüt hay CGA 80 cäüt. 

Treo maïy nãúu phaït hiãûn läùi khi khåíi âäüng (Error Halt): 
+ Táút caí caïc läùi (All error):Treo maïy khi phaït hiãûn báút cæï läùi naìo trong quaï 

trçnh kiãøm tra maïy, baûn khäng nãn choün muûc naìy vç BIOS seî treo maïy khi gàûp läùi 
âáöu tiãn  nãn baûn khäng biãút caïc läùi khaïc, nãúu coï. 

+ Boí qua läùi cuía Keyboard (All, but Keyboard): Táút caí caïc läùi ngoaûi træì 
läùi cuía baìn phêm. 

+ Boí qua läùi âéa (All, but Diskette): Táút caí caïc läùi ngoaûi træì läùi cuía âéa 
+ Boí qua läùi âia vaì baìn phêm (All, but Disk/Key): Táút caí caïc läùi ngoaûi træì 

läùi cuía âéa vaì baìn phêm. 
+ Khäng treo maïy khi coï läùi (No error): Tiãún haình quaï trçnh kiãøm tra maïy 

cho âãún khi hoaìn táút duì pgaït hiãûn báút cæï läùi gç. Baûn nãn choün muûc naìy âãø biãút 
maïy bë truûc tràûc åí bäü pháûn naìo maì coï phæång hæåïng giaíi quyãút. 

-Keyboard: 
+Install: Cho kiãøm tra baìn phêm trong quaï trçnh khåíi âäüng, thäng baïo trãn 

maìn hçnh nãúu baìn phêm coï läùi. 
+Not Install: Khäng kiãøm tra baìn phêm khi khåíi âäüng 
Chuï yï: Choün muûc naìy khäng coï nghéa laì vä hiãûu baìn phêm vç nãúu váûy laìm 

sao âiãöu khiãøn maïy. Noï chè coï taïc duûng cho BIOS khoíi máút cäng kiãøm tra baìn 
phêm nhàòm ruït ngàõn thåìi gian khåíi âäüng. 
 
2. Setup caïc thaình pháön náng cao (Advanced Setup): 

Cho pheïp thiãút láûp caïc thäng säú vãö chäúng Virus, choün Cache, thæï tæû khåíi 
âäüng maïy, caïc tuìy choün baío máût v.v... Song chuïng ta cáön chuï yï caïc thäng säú 
chênh sau âáy: 
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- Virut Warning: Nãúu Enabled, BIOS seî baïo âäüng vaì treo maïy khi coï haình âäüng 
viãút vaìo Boot Sector hay Partition cuía äø cæïng. Nãúu baûn cáön chaûy chæång trçnh coï 
thao taïc vaìo  2 nåi âoï nhæ Fdisk, Format ...baûn cáön phaíi Disable. 
- Internal Cache: Cho hiãûu læûc (Enable) hay vä hiãûu hoïa (Disable) cache (L1) näüi 
trong CPU 586 tråí vãö lãn. 
- External cache: Cho hiãûu læûc (Enable) hay vä hiãûu hoïa (Disable) cache trãn 
mainboard, coìn goüi laì Cache mæïc 2 (L2). 
- Quyck Power On Seft Test: Nãúu Enable BIOS seî ruït ngàõn vaì boí qua vaìi muûc 
khäng quan troüng trong quaï trçnh khåíi âäüng, âãø giaím thåìi gian khåíi âäüng täúi âa. 
- About 1 MB Memory Test: Nãúu Enable BIOS seî kiãøm tra táút caí bäü nhåï. Nãúu 
Disable chè kiãøm tra 1 MB bäü nhåï âáöu tiãn. 
- Memory Test Tick Sound: Cho phaït ám (Enable) hay khäng (Disable) trong 
thåìi gian Test bäü nhåï. 
- Eîtended BIOS Ram Area: Khai baïo muûc naìy nãúu muäún duìng 1 Kb trãn âènh 
cuía bäü nhåï quy æåïc, tæïc 1Kb bàõt âáöu tæì âëa chè 639 K hay 0:300 cuía vuìng BIOS 
hãû thäúng trong bäü nhåï quy æåïc âãø læu caïc thäng tin vãö âéa cæïng. Xaïc láûp coï thãø 
1K hay 0:300. 
- Swap Floppy Drive: Traïo âäøi tãn hai äø âéa mãöm, khi choün muûc naìy baûn khäng 
cáön khai baïo laûi äø âéa nhæ khi traïo bàòng caïch Set Jumper trãn Card I/O. 
- Boot Sequence:  Choün äø âéa khi BIOS tçm hãû âiãöu haình khi khåíi âäüng. Coï thãø C 
räöi âãún A hay A räöi âãún C hay chè coï C. Baûn nãn choün C, A hay chè coï C, âãø âãö 
phoìng træåìng håüp vä tçnh khåíi âäüng bàòng âéa mãöm coï virus. 

Hiãûn nay trãn caïc Mainboard Pentium. BIOS cho pheïp baûn chè âënh khåíi 
âäüng tæì mäüt trong hai äø mãöm hay trong 4 äø cæïng IDE hay bàòng äø cæïng SCSI 
tháûm chê bàòng äø CD-Rom cuîng âæåüc. 
- Boot Up Floopy Seek: Nãúu Enable BIOS seî doì tçm kiãøu cuía âéa mãöm laì 80 
track hay 40 track. Nãúu disEnable BIOS seî boí qua. Choün Enable laìm cháûm thåìi 
gian khåíi âäüng vç BIOS luän luän phaíi âoüc âéa mãöm træåïc khi âoüc âéa cæïng, màût 
duì baûn âaî choün chè khåíi âäüng bàòng äø âéa C. 
- Boot Up Numlock Status: Nãúu ON laì cho phêm Numlock måí (âeìn Numlock 
saïng) sau khi khåíi âäüng, nhoïm phêm bãn tay phaíi baìn phêm duìng âãø âaïnh säú. 
Nãúu OFF laì phêm Numlock tàõt (âeìn Numlock täúi) , nhoïm phêm bãn tay phaíi duìng 
âãø di chuyãøn con troí. 
- Boot Up System Speed: Quy âënh täúc âäü CPU trong thåìi gian khåíi âäüng laì 
High (cao) hay Low (tháúp). 
- Memory Parity Check: Kiãøm tra chàôn leí bäü nhåï.  Choün theo mainboard vç coï 
loaûi cho pheïp muûc naìy Enable  coï loaûi bàõt baûn choün Disable måïi chëu chaûy. Âáöu 



       Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm & 45  
tiãn baûn choün Enable, nãúu maïy treo baûn choün laûi laì Disable. Muûc naìy khäng aính 
hæåíng âãún hãû thäúng, chè coï taïc duûng kiãøm tra RAM. 
- IDE HDD Block Mode: Nãúu äø cæïng cuía baûn häø tråü kiãøu váûn chuyãøn dæî liãûu 
theo tæìng khäúi (caïc äø âéa âåìi måïi coï dung læåüng cao). Baûn cho Enable âãø tàng täúc 
cho äø âéa. Nãúu äø âéa âåìi cuî baûn cho Disable muûc naìy. 
- Pri.Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode:  Nãúu hai äø âéa cæïng 
âæåüc näúi vaìo âáöu näúi Primary cuía card I/O coï dung læåüng låïn hån 528 MB, baûn 
cho Enable muûc naìy. 
- Sec.IDE Ctrl Drive Install:  Muûc naìy âãø khai baïo maïy baûn coï äø âéa cæïng näúi 
vaìo âáöu näúi Secondary cuía card I/O. caïc chè âënh coï thãø laì Master, Mst/Slv vaì 
Disable. 
- Sec Master/Slave LBA Mode: Xaïc láûp LBA cho âáöu näúi thæï 2. 

Chuï yï: Caïc muûc häø tråü cho äø âéa cæïng coï dung læåüng låïn vaì caïc card I/O 
âåìi måïi giuïp baûn sæí duûng äø âéa coï dung læåüng trãn 528 MB. Trong træåìng håüp 
baûn cho Enable caïc muûc naìy räöi måïi tiãún haình Fdisk vaì Format âéa, nãúu sau âoï 
baûn laûi Disable caïc muûc naìy hay âem gàõn qua maïy khaïc cuîng choün Disable, baûn 
seî khäng thãø sæí duûng âæåüc äø âéa cæïng. Khi duìng äø CD-ROM coï âáöu näúi IDE, baûn 
nãn gàõn vaìo âáöu näúi Secondary âãø khoíi aính hæåíng âãún äø âéa cæïng (gàõn vaìo âáöu 
näúi Pri) khi cáön chaûy 32 Bit DiskAccess trong Windows. 
- Typenatic Rate Setting: Nãúu Enable laì baûn cho 2 muûc dæåïi âáy coï hiãûu læûc. Hai 
muûc naìy thay thãú lãûnh Mode cuía DOS, quy âënh täúc âäü vaì thåìi gian trãø cuía baìn 
phêm. 
- Typematic Rate (Chars/Sec):  Baûn læûa choün säú kyï tæû /giáy  tuìy theo täúc âäü âaïnh 
phêm nhanh hay cháûm cuía baûn. Nãúu baûn Set tháúp hån täúc âäü âaïnh thç maïy seî phaït 
tiãúng Bip khi noï chaûy theo khäng këp. 
- Typematic Delay (Msec): Chè âënh thåìi gian láûp laûi kyï tæû khi baûn áún vaì giæî luän 
phêm, tênh bàòng mili giáy. 
- Security Option:  Muûc naìy duìng âãø giåïi haûn viãûc sæí duûng hãû thäúng vaì BIOS 
Setup. 

Setup: Giåïi haûn viãûc thay âäøi BIOS Setup, mäùi khi muäún vaìo BIOS Setup 
baûn phaíi âaïnh âuïng máût kháøu âaî quy âënh træåïc. 

System hay Always: giåïi haûn viãûc sæí duûng maïy. Mäùi khi måí maïy, BIOS 
luän luän hoíi máût kháøu, nãúu khäng biãút máût kháøu Bioc seî khäng cho pheïp sæí 
duûng maïy. 

Chuï yï:Trong træåìng håüp baûn chæa chè âënh máût kháøu, âãø Disable (vä hiãûu 
hoïa) muûc naìy, baûn choün Password Setting, baûn âæìng âaïnh gç vaìo ä nháûp máût 
kháøu maì chè cáön báúm ENTER.Trong træåìng håüp baûn âaî coï chè âënh máût kháøu nay 
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laûi muäún boí âi. Baûn choün Password setting baûn âaïnh máût kháøu cuî vaìo ä nháûp máût 
kháøu cuî (Old Password) coìn trong ä nháûp kháøu måïi (New Password)baûn âæìng 
âaïnh gç caí maì chè cáön báúm ENTER. Coìn mainboard  thiãút kãú thãm mäüt jumper âãø 
xoïa riãng máût kháøu ngoaìi jumper âãø xoïa toaìn bäü thäng tin trong CMOS. Täút hån 
hãút laì baûn âæìng sæí duûng muûc naìy vç baín thán chuïng täi chæïng kiãún nhiãöu træåìng 
håüp dåí khoïc dåí cæåìi do muûc naìy gáy ra. Låüi êt maì haûi nhiãöu. Chè nhæîng maïy tênh 
cäng cäüng måïi chè sæí duûng muûc naìy thäi.   
- System BIOS Shadow, Video BIOS Shadow: Nãúu Enable laì cho copy caïc dæî 
liãûu vãö System vaì video trong BIOS (coï täúc âäü cháûm) vaìo RAM (täúc âäü nhanh) 
âãø ruït ngàõn thåìi gian khi cáön truy cáûp vaìo caïc dæî liãûu naìy 
- Wait for <F1> if Any Error: Cho hiãûn thäng baïo chåì áún phêm F1 khi coï läùi. 
- Numerric Processor: Thäng baïo gàõn CPU  âäöng xæí lyï (Present) trãn maïy hay 
khäng (absent). Muûc naìy thæåìng coï trong caïc maïy duìng CPU 286, 386, 486 SX. 
Tæì 486 DX tråí vãö sau âaî coï con âäöng xæí lyï bãn trong CPU nãn trãn caïc maïy måïi 
coï thãø khäng coï muûc naìy. 
- Turbo Switch Function: Cho nut Turbo coï hiãûu læûc (Enable) hay khäng 
(Disable). Muûc naìy thæåìng tháúy åí caïc BIOS âåìi cuî, trãn caïc maïy âåìi måïi læûa 
choün naìy thæåìng bàòng caïch Set Jumper cuía Mainboard. Tæì Mainboard Pentium 
tråí âi khäng coï muûc naìy. 
 
3.    Setup caïc thaình pháön coï liãn quan âãún váûn haình hãû thäúng (Chipset Setup): 

Thiãút láûp caïc thäng säú cho caïc chip phuû tråü nhæ RAM, Cache âënh thåìi 
khåíi âäüng tæì xa, Cache cho VIDEO BIOS v.v... 

 
- Auto Configuration: Nãúu Enable, BIOS seî tæû âäüng xaïc láûp caïc thaình pháön vãö 
DRAM, Cache ... mäùi khi khåíi âäüng tuìy theo CPU type (kiãøu CPU) vaì System 
clock (täúc âäü hãû thäúng). Nãúu Disable laì âãø cho baûn tæû chè âënh. 
- AT Clock Option: Nãúu Asyne (khäng âäöng bäü) laì láúy dao âäüng chuáøn cuía bäü 
dao âäüng thaûch anh chia âäi aìm täúc âäü hoaût âäüng cho AT Bus (bus-8-16 Bit). 
Thæåìng laì 14.318Mhz/2 tæïc 7159 MHz. Coï BIOS coìn cho choün täúc âäü cuía muûc 
naìy laì 14,318 Mhz. Nãúu Syns (âäöng bäü) laì duìng System Clock (do baûn chè âënh 
bàòng caïch Set Jumper trãn Mainboard) laìm täúc âäü chuáøn. 
- Synchronoun AT Clock/AT Bus Clock Selector:  Chè âënh täúc âäü hoaût âäüng cho 
AT Bus bàòng caïch láúy täúc âäü chuáøn (System Clock) chia nhoí âãø coìn laûi khoaíng 
8M cho phuì håüp våïi Card 16 bit. Caïc læûa choün nhæ sau: 

-CLKI/3 khi System clock laì 20-25 MHz. 
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-CLKI/4 khi System clock laì 33 MHz. 
-CLKI/5 khi System clock laì 40 MHz. 
-CLKI/6 khi System clock laì 50 MHz. 
Täúc däü naìy caìng låïn (säú chia caìng nhoí), maïy chaûy caìng nhanh do tàng täúc 

âäü váûn chuyãøn dæî liãûu. Tuy nhiãn låïn âãún âáu coìn phuû thuäüc vaìo Mainboard vaì 
card càõm trãn caïc Slot (quan troüng nháút laì caïc I/O). Caïc baûn phaíi thê nghiãûm 
giaím säú chia tæìng náúc vaì chuï yï maïy coï khåíi âäüng hay âoüc âéa bçnh thæåìng 
khäng, nãúu phaït sinh truûc tràûc thç giaím xuäúng mäüt náúc. Thæåìng thç baûn coï thãø 
tàng âæåüc hai náúc. Thê duû: System clock laì 40 MHz, baûn choün CLKI/3. Card ISA 
8 vaì 16 bit coï thãø chaûy täút trong khoaíng tæì 8 MHz-14 MHz. Nãúu nhanh quaï, 
thæåìng Card I/O gàûp truûc tràûc træåïc (khäng âoüc âæåüc âéa cæïng). 
- AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS: Âãø Enable hay Disable viãûc cheìn 
thãm mäüt thåìi gian chåì vaìo thåìi gian chuáøn cuía AT Bus. Nãúu System clock dæåïi 
33 MHz choün Disable. Nãúu trãn 33 MHz choün Enable. 
- Fast AT Cycle: Khi Enable seî ruït ngàõn thåìi gian chuáøn cuía AT Bus. 
- DRAM ReadWait States/DRAM Brust Cycle: 

Dæåïi 33 MHz laì: 3-2-2-2 hay 2-1-1-1. 
Tæì 33 âãún 45 MHz laì: 4-3-3-3 hay 2-2-2-2. 
50 MHz laì: 5-4-4-4 hay 3-2-2-2. 
Choün muûc naìy aính hæåíng låïn âãún täúc âäü CPU. 

- DRAM?Memory Write Wait States: 
Choün IWS kkhi hãû thäúng nhanh hay DRAM cháûm (täúc âäü 40 MHz tråí 

lãn). Choün OWS khi hãû thäúng vaì DRAM coï thãø tæång thêch (33 MHz tråí xuäúng). 
- Hidden Refresh Option: Khi Enable, CPU seî laìm viãûc nhanh hån do khäng phaíi 
chåì mäùi khi DRAM âæåüc laìm tæåi. 
- Slow Refresh Enable: Muûc naìy nhàòm baío âaím an toaìn dæî liãûu trãn DRAM, thåìi 
gian laìm tæåi seî keïo daìi hån bçnh thæåìng. Baûn chè âæåüc Enable muûc naìy khi bäü 
nhåï cuía maïy häø tråí viãûc cho pheïp laìm tæåi cháûm. 
- L1 Cache Mode: Læûa choün giæîa Write-Through vaì Write-Back cho Cache näüi 
trong CPU 486 tråí lãn. Xaïc láûp Write-Through maïy seî chaûy cháûm hån Write-
Back. Nhæng viãûc læûa choün coìn tuìy thuäüc vaìo loaûi CPU. 
- L2 Cache Mode: Xaïc láûp cho Cache trãn Mainboard. 
- IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP: 

Khi choün muûc naìy seî xuáút hiãûn mäüt cuía säø cho baûn chè âënh äø âéa cáön doì 
tçm thäng säú (2 hay 4 äø âéa tuìy theo BIOS) sau âoï báúm OK hay Yes âãø BIOS 
âiãön vaìo pháön Standard duìng cho baûn. Trong BIOS âåìi måïi, auto Detect coï thãø 
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âæa ra vaìi loaûi äø âéa. Tuìy thei caïch sæí duûng äø âéa (Normal, LBA, ...) maì baûn choün 
loaûi thêch håüp. 
 
4. Power Management Setup: 

Âäúi våïi CPU 486: 
Pháön naìy laì caïc chè âënh cho chæång trçnh tiãút kiãûm nàng læåüng sàón chæïa 

trong caïc BIOS âåìi måïi. Chæång trçnh naìy duìng âæåüc cho caí hai loaûi CPU: Loaûi 
thæåìng vaì loaûi CPU kiãøu S. CPU kiãøu S hay CPU coï hai kyï tæû cuäúi SL laì mäüt loaûi 
CPU âæåüc chãú taûo âàûc biãût, coï thãm bäü pháûn quáøn lyï nàng læåüng trong CPU. Do 
âoï trong pháön coï hai loaûi chè âënh daình cho hai loaûi CPU.  

Âäúi våïi Pentium: 
Duìng chung cho moüi loaûi Pentium hay caïc chip cuía caïc haîng khaïc cuìng 

âåìi våïi Pentium. 
- Power Management/Power Saving Mode: 

Disable: Khäng sæí duûng chæång trçnh naìy. 
Enable/User Define: Cho chæång trçnh naìy coï hiãûu læûc. 
Min Saving: Duìng caïc giaï trë thåìi gian daìi nháút cho caïc læûa choün (tiãút kiãûm 

nàng læåüng êt nháút). 
- Pmi/Smi: Nãúu choün Smi laì maïy âang gàõn CPU kiãøu S cuía haîng Intel. Nãúu choün 
auto laì maïy gàõn CPU thæåìng. 
- Doze Timer: Muûc naìy chè duìng cho CPU kiãøu S. Khi âuïng thåìi gian maïy âaî 
raính (khäng nháûn âæåüc tên hiãûu tæì caïc ngàõt) theo quy âënh CPU tæû âäüng haû täúc âäü 
xuäúng coìn 8 MHz. Baûn choün thåìi gian theo yï baûn (coï thãø tæì 10 giáy âãún 4 giåì) 
hay Disable nãúu khäng muäún sæí duûng muûc naìy. 
- Sleep timer/Standby Timer: Muûc naìy chè duìng cho CPU kiãøu S. Chè âënh thåìi 
gian maïy raính træåïc khi vaìo chãú âäü Sleep (ngæng hoaût âäüng). Thåìi gian coï thãø tæì 
10 giáy âãún 4 giåì. 
- Sleep Clock: Muûc naìy chè duìng cho CPU kiãøu S: Stop CPU haû täúc âäü xuäúng 
coìn 0 MHz (ngæng hà ón). Slow CPU haû täúc âäü xuäúng coìn 8 MHz. 
- HDD Standby Timer/HDD Power Down:  

Chè âënh thåìi gian ngæìng motor cuía äø âéa cæïng. 
- CRT Sleep: Nãúu choün Enable laì maìn hçnh seî tàõt khi maïy vaìo chãú âäü Sleep. 

Chè âënh: Caïc chè âënh cho chæång trçnh quaín lyï nguäön biãút cáön kiãøm tra 
bäü pháûn naìo khi chaûy. 

Chuï yï: Do BIOS âæåüc saín xuáút âãø sæí duûng cho nhiãöu loaûi maïy khaïc nãn 
caïc baûn luän gàûp pháön naìy trong caïc BIOS. Thæûc ra chuïng chè coï giaï trë trong caïc 
maïy xaïch tay (laptop) vç xaìi Pin nãn váún âãö tiãút kiãûm nàng læåüng âæåüc âàût lãn 
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haìng âáöu. Chuïng täi khuyãn caïc baûn âang sæí duûng maïy âãø baìn (desktop) nãn vä 
hiãûu hoïa táút caí caïc muûc trong pháön naìy, âãø traïnh caïc tçnh huäúng báút ngåì nhæ: 
Âang caìi chæång trçnh tæû nhiãn maïy ngæng hoaût âäüng, âang chaûy Dafrag tæû nhiãn 
maïy cháûm cæûc kyì... 
 
5. Pháön daình riãng cho mainboard theo chuáøn giao tiãúp PCI coï I/O vaì IDE 
On Board (Peripheral Setup): 
 
- PCI On Board IDE: Cho hiãûu læûc (Enabled) hay vä hiãûu (Disabled) 2âáöu näúi äø 
âéa cæïng IDE trãn mainboard. Khi sæí dung card PCI IDE råìi, ta cáön choün 
Disabled. 
- PCI On Board Secondary IDE: Cho hiãûu læûc (Enable) hay vä hiãûu (Disable) âáöu 
näúi äø âéa cæïng IDE thæï hai trãn mainboard. Muûc naìy bäø sung cho muûc trãn vaì chè 
coï taïc duûng våïi âáöu näúi thæï 2.  
- PCI On Board Speed Mode: Chè âënh kiãøu váûn chuyãøn dæî liãûu (PIO Speed 
Mode). Coï thãø laì Disable, mode 1, mode 2, mode 3, mode 3, auto. Trong âoï 
mode 4 laì nhanh nháút. 
- PCI Card Present on: Khai baïo sæí duûng Card PCI IDE råìi hay khäng vaì nãúu coï 
thç âæåüc càõm vaìo Slot naìo. Caïc muûc choün laì: Disable, auto, Slot 1, Slot 2, Slot 3, 
Slot 4. 
- PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ: 

Chè âënh caïch xaïc láûp ngàõt cho PCI IDE råìi. 
Chuï yï: Trong muûc naìy coï pháön xaïc láûp thæï tæû gaïn ngàõt cho caïc Card bäø 

sung. Thê duû: 1=9, 2=10, 3=11, 4=12 coï nghéa laì Card âáöu tiãn càõm vaìo báút kyì 
Slot naìo seî âæåüc gaïn ngàõt 9, nãúu coï 2 Card thç Card càõm vaìo Slot coï säú thæï tæû nhoí 
seî âæåüc gaïn ngàõt 9, Slot coï säú thæï tæû låïn seî âæåüc gaïn ngàõt 10 v.v... 
- IDE 32 Bit Transfers Mode: 

Xaïc láûp nhàòm tàng cæåìng täúc âäü cho äø âéa cæïng trãn 528 MB, nhæng cuîng 
coï äø âéa khäng khåíi âäüng âæoüc khi Enable muûc naìy duì Fdisk vaì Format váùn bçnh 
thæåìng. 
- Host to PCI Post Write W/s, Host to Burst Write Host to DRAM Burst Write: 

Caïc xaïc láûp naìy cho CPU Bus, khäng aính hæåíng nhiãöu âãún täúc âäü cuía 
CPU, coï thãø âãø nguyãn xaïc láûp màût nhiãn. 
- PCIBus Park, Post Write Buffer: 

Khi Enable caïc muûc naìy coï thãø tàng cæåìng thãm täúc âäü hãû thäúng 
- FDC Control: 

 Cho hiãûu læûc hay khäng âáöu näúi caïp vaì xaïc láûp âëa chè cho äø âéa mãöm.  
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- Primary Serial Port: 

 Cho hiãûu læûc hay khäng cäøng COM 1 vaì xaïc láûp âëa chè cho cäøng naìy. 
- Secondary Serial Port: 

Cho hiãûu læûc hay khäng cäøng COM 2 vaì xaïc láûp âëa chè cho cäøng naìy. 
Chuï yï: Nãúu baûn sæí duûng Card bäø sung coï xaïc láûp âëa chè laì COM 1 vaì 

COM 2, baûn phaíi Disable cäøng tæång æïng trong hai muûc trãn. 
- Parallel Port: 

Cho hiãûu læûc hay khäng Cäøng LPT 1 vaì xaïc láûp âëa chè cho cäøng naìy. 
 
6.  Hæåïng dáùn BIOS Setup: 
 Trong caïc taìi liãûu âi keìm mainboard, âiãöu coï hæåïng dáùn BIOS Setup. Khi 
mua maïy hay mua Mainboard, caïc baûn nhåï âoìi caïc taìi liãûu naìy vç noï ráút cáön cho 
viãûc sæí duûng maïy. 

Trong caïc pháön Setup trãn, pháön Standard. Advanced coï aính hæåíng âãún 
viãûc cáúu hçnh maïy. Pháön Chipset aính hæåíng âãún täúc âäü maïy. Pháön PCI aính hæåíng 
âãún caïc gaïn ngàõt, âëa chè cho caïc Slot PCI, cäøng; caïch váûn chuyãøn dæî liãûu cho 
IDE On Board. 

Nãúu gàûp caïc thaình pháön hoaìn toaìn måïi, træåïc tiãn baûn haîy Set caïc thaình 
pháön âaî biãút, kiãøm tra viãûc thay âäøi cuía maïy, cuäúi cuìng måïi Set tåïi caïc thaình 
chæa biãút. Chuïng täi xin nhàõc laûi, viãûc BIOS Setup sai khäng bao giåì laìm hæ maïy 
vaì caïc baûn seî dãù daìng Setup laûi nhåì vaìo chênh BIOS. Trãn Mainboard luän luän 
coï mäüt Jumper duìng âãø xoïa caïc thäng tin chæïa trong CMOS âãø baûn coï thãø taûo laûi 
caïc thäng tin naìy trong træåìng håüp khäng thãø vaìo laûi BIOS Setup khi khåíi âäüng 
maïy. 

Khi tiãún haình tçm hiãøu BIOS Setup, baûn nãn theo mäüt quy tàõt sau: Chè Set 
tæìng muûc mäüt räöi khåíi âäüng maïy laûi, chaûy caïc chæång trçnh kiãøm tra âãø xem täúc 
âäü CPU, äø âéa coï thay âäøi gç khäng? Caïch laìm naìy giuïp baûn phaït hiãûn aính hæåíng 
cuía tæìng muûc vaìo hãû thäúng vaì baûn coï thãø biãút chàõc truûc tràûc phaït sinh do muûc naìo 
âãø sæía chæîa. Khi xaíy ra truûc tràûc maì baûn khäng biãút caïch âäúi phoï, baûn chè cáön 
vaìo laûi BIOS Setup choün Load BIOS Default hay báúm F6 trong pháön Set maì baûn 
muäún phuûc häöi sau âoï khåíi âäüng maïy laûi laì xong. 
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PHÁÖN III  

CAÌI ÂÀÛT PHÁÖN MÃÖM MAÏY TÊNH 
 
 Trong pháön træåïc ta âaî xeït vãö cáúu truïc cuîng nhæ caïch laìm viãûc cuía caïc 
thaình pháön cáúu taûo nãn maïy tênh vaì âaî caìi âàût hãû âiãöu haình âån giaín nháút laì 
MSDOS. Song âäúi våïi caïc hãû âiãöu haình, caïc chæång trçnh låïn âoìi hoíi sæû tæång 
thêch vãö cáúu hçnh cuîng nhæ quaï trçnh caìi âàût cuía noï phaíi chênh xaïc thç måïi coï thãø 
laìm viãûc coï hiãûu quaí, nháút laì caïc pháön mãöm âäö hoüa nhæ Windows, Microsoft 
Office v.v... 
 Caìi âàût pháön mãöm laì quaï trçnh xaïc âënh nguäön taìi nguyãn maì hãû âiãöu 
haình, pháön mãöm âoï âæåüc sæí duûng trãn hãû thäúng vaì caïc thaình pháön cuía pháön mãöm 
âæåüc sæí duûng. Tæì âoï phán bäú caïc thäng tin naìy vaìo caïc file chæång trçnh khåíi 
âäüng hay caïc file cáúu hçnh cho phuì håüp. Coï thãø âån cæí quaï trçnh caìi âàût chung 
cuía pháön mãöm gäöm caïc bæåïc sau: 
 -  Kiãøm tra caïc taìi nguyãn hãû thäúng coï âaím baío khäng nhæ CPU, RAM, 
Maìn hçnh, Baìn phêm, Chuäüt, khäng gian âéa v.v... 
 -  Xaïc âënh caïc thaình pháön cuía pháön mãöm caìi âàût. 
 -  Cheïp caïc file chæång trçnh, dæî liãûu lãn âéa âêch. 
 -  Kiãøm tra táút caí caïc thaình pháön hãû thäúng vaì âæa thäng tin vaìo caïc file 
*.sys hay *.ini. 
 -  Cáûp nháût caïc thäng tin âi cuìng våïi chãú âäü khåíi âäüng cuîng nhæ caïc âiãöu 
kiãûn laìm viãûc. Tiãu biãøu laì caïc file Config.sys vaì Autoexec.bat . 
 -  Xaïc âënh caïc thaình pháön hiãûn coï cho pháön mãöm vaì cáûp nháût caïc logo âi 
cuìng. 
 -  Xáy dæûng caïc trçnh âiãöu khiãøn thiãút bë hãû thäúng cho phuì håüp nãúu cáön. 
 Trong pháön naìy ta xeït hai quïa trçnh caìi âàût tiãu biãøu vaì thæåìng gàûp laì 
Microsoft Windows 95 vaì Microsoft Office 97. Sau âoï xeït thãm caïc thaình pháön 
phuû tråü nhæ Vietware vaì caïc trçnh quaín lyï thiãút bë. 
 

    .10. GIÅÏI THIÃÛU QUAÏ TRÇNH CAÌI ÂÀÛT WINDOWS 
 
 Windows  laì mäüt hãû âiãöu haình sæí duûng giao diãûn âäö hoüa, do âoï noï âoìi hoíi 
viãûc cáúu hçnh pháön cæïng phaíi chênh xaïc. Ngoaìi ra Windows  coìn quaín lyï táút caí 
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caïc taìi nguyãn cuía maïy tênh vaì cáûp nháût caïc trçnh âiãöu khiãøn cuía caïc thiãút bë âãø 
laìm viãûc cho thêch håüp. Do âoï âãø Windows laìm viãûc täút yãu cáöu phaíi caìi âàût 
Windows. Vç  quaï trçnh caìi âàût cho caïc phiãn baín Windows 9.x tråí lãn âæåüc sæí 
duûng hiãûn nay, ráút giäúng våïi quaï trçnh caìi âàût cuía Windows 95 nãn åí âáy ta chè 
xeït cho quaï trçnh caìi âàût cuía Windows 95. 
1. Chuáøn bë pháön cæïng: 
 1.  CPU vaì Mainboard 486 tråí lãn (386 váùn âæåüc nhæng ráút cháûm vaì êt 
âæåüc duìng hiãûn nay). 
 2.  8MB RAM bäü nhåï trong, nhæng caìng nhiãöu caìng täút. (Âäúi våïi 
Windows 98 täúi thiãøu 16 MB RAM). 
 3. ÄØ âéa cæïng träúng tæì 30MB tråí lãn âaî coï caïc file hãû thäúng âãø khåíi âäüng 
âæåüc maïy. (Tuìy theo phiãn baín coï thãø khaïc nhau). 
 4. Maìn hçnh vaì Card maìn hçnh maìu. 
 5. Baìn phêm vaì Chuäüt. 
 6. Caïc  thiãút bë khaïc coï thãø coï nhæ CDROM, maïy in, modem v.v... 
2.  Chuáøn bë pháön mãöm   
 Âãø caìi Window 98 ta phaíi coï bäü chæång trçnh nguäön coï file Setup vaì säú 
xã_ri (Serial Number) cuía noï. Bäü chæång trçnh naìy vaìo khoaíng vaìi tràm MB tuìy 
theo phiãn baín vaì caïc thaình pháön âi keìm. Bäü chæång trçnh nguäön naìy coï trong 
âéa cæïng, CDROM hoàûc maûng maïy tênh coï sàôn. 
 
*  Caïc thaình pháön cuía Window 9x 
 Windows âæåüc thiãút kãú theo caïc module gheïp laûi våïi nhau, do âoï ta coï thãø 
choün vaì caìi âàût caïc thaình pháön thêch håüp. Coï thãø chia Windows 9x thaình caïc 
thaình pháön chênh nhæ sau: 
 1. Pháön nhán (Kernel) thaình pháön cäút loîi cuía Windows, do âoï khi caìi âàût 
khäng thãø thiãúu pháön naìy. 
 2. Pháön häù tråü caïc trçnh âiãöu khiãøn thiãút bë nhæ Chuäüt, maìn hçnh, baìn 
phêm, maïy in v.v... Pháön naìy sæí duûng cho chãú âäü Plus and Play. 
 3. Caïc cäng cuû hãû thäúng nhæ Scandisk, Defragmenter, Speed disk  v.v... 
 4. Caïc tiãûn êch âi cuìng nhæ Wordpad, Notepad, Painbrush v.v... 
 5. Caïc thaình pháön häù tråü maûng nhæ maûng ngang haìng, Windows NT, 
Netware, Internet v.v... nhæ Internet Explorer,  Email, Microsoft Network v.v... 
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 6. Caïc module häù tråü láûp trçnh vaì giao diãûn pháön mãöm nhæ caïc haìm API, 
dëch vuû chuyãøn file kãút nhuïmg v.v... 
 
* Caïc thäng säú Setup: 

/?-Help 
 /c-Khäng chaûy SMARTDrive. 
 /id- Khäng kiãøm tra dung læåüng âéa. 
 /it- Khäng kiãøm tra caïc chæång trçnh thæåìng truï. 
 /is- Khäng chaûy Scandisk. 

/l- Sæí duûng Logitech mouse trong thåìi gian Setup. 
/n- Khäng duìng mouse. 

 
3.  Tiãún trçnh caìi âàût Windows 
 1.  Chaûy file Setup.exe cuía chæång trçnh caìi âàût. File naìy chæïa trong âéa 
thæï nháút cuía bäü chæång trçnh nguäön. Khi chaûy Setup.exe, Windows 9x tæû âäüng 
chaûy trçnh kiãøm tra âéa bàòng chæång trçnh Scandisk, nãúu khäng muäún chaûy trçnh 
naìy ta duìng Setup  /is. 
 2.  Chæång trçnh Setup yãu cáöu säú xã_ri (Serial number) âãø baío vãû baín 
quyãön. Nãúu cho âuïng säú naìy chæång trçnh tiãúp tuûc vaì yãu cáöu nháûp caïc thäng tin 
cuía baûn nhæ tãn, cå quan  v.v... âãø sæí duûng vaìo mäüt säú muûc âêch sau naìy. 
 3.  Yãu cáöu chè âënh nåi caìi âàût âãø chæång trçnh Setup copy caïc file cáön 
thiãút vaìo âoï. 
 4.  Choün chãú âäü Plug and play cho caíctçnh âiãöu khiãøn thiãút bë. 
 5.  Choün chãú âäü caìi âàût, coï 3 tuìy choün cho chãú âäü naìy laì: 
  -  Typical: Caìi âàût âáöy âuí táút caí caïc thaình pháön cuía Windows . 
  -  Custom: Cho ngæåìi sæí duûng choün caïc thaình pháön caìi âàût. 
  -  Portable:Chè caìi caïc thaình pháön chè sæí duûng trãn 
maïy tênh xaïch tay. 

- Compact: Caìi täúi thiãøu, boí hãút caïc tiãûn êch âãø âåî täún âéa. 
 Nãúu choün åí chãú âäü Custom ta phaíi choün caïc thaình pháön caìi âàût nhæ âaî 
trçnh baìy åí trãn. 
 6.  Cáúu hçnh caïcthaình pháön maûng nhæ Card maûng, âëa chè, giao thæïc v.v... 
 7. Toüa déa cæïu häü duìng khi Windows bë läùi. 
 8.  Chæång trçnh Setup cáûp nháût cáúu hçnh vaì cho khåíi âäüng laûi maïy tênh âãø 
kãút thuïc quaï trçnh caìi âàût. 
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 Theo doîi quaï trçnh caìi âàût vaì ghi laûi vaì xæí lyï caïc läùi nãúu coï. Nãúu khäng coï 
läùi thç quaï trçnh caìi âàût âaî thaình cäng. 
4. Hoaìn chènh windows sau khi caìi âàût 

a. Thãm båït caïc module: 
 Trong quaï trçnh caìi âàût nãúu coï module naìo âoï caìi âàût chæa thaình cäng 
hoàûc muäún thãm båït chuïng ta laìm nhæ sau: 
 - Âæa bäü nguäön Windows vaìo thiãút bë trãn maïy âãø chuáøn bë sàôn saìng. 
 - Chaûy file Setup vaì chè âæåìng dáùn âãún bäü nguäön trãn. 
 - Choün thaình pháön cáön sæía chæîa sau âoï choün Add âãø thãm vaìo vaì choün 
Remove âãø boí âi. 

b. Xem sæû xung âäüt vãö thiãút bë 
 Nhæ ta âaî biãút caïc thiãút bë giao tiãúp våïi CPU qua mäüt âëa chè vuìng nhåï goüi 
laì vuìng nhåï vaìo ra vaì mäüt ngàõt, do âoï khi coï sæû truìng làûp giæîa caïc thäng tin naìy 
hay sai trçnh âiãöu khiãøn thiãút bë seî xaíy ra xung âäüt laìm cho caïc thaình pháön hoaût 
âäüng khäng bçnh thæåìng. 
 Âãø kiãøm tra váún âãö trãn ta vaìo muûc Setting\Control panel\System\ Device 
âãø xem caïc cáúu hçnh cho caïc thiãút bë. Khi thiãút bë bë läùi coï xuáút hiãûn mäüt dáúu bãn 
caûnh thiãút bë âoï, coï thãø laì        âãø xæí lyï ta laìm nhæ sau: 
 - Choün trçnh âiãöu khiãøn âoï räöi choün Remove âãø gåí boí. 
 - Choün Add âãø cáúu hçnh laûi cho phuì håüp. 
5.   Quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows 95 
 Windows 95 laì mäüt hãû âiãöu haình nãn noï quaín lyï quaï trçnh khåíi âäüng cuía 
maïy tênh. Coï nghéa laì noï thay âäøi âoaûn chæång trçnh khåíi âäüng Bootrap trong 
Boot Sector cuía âéa khåíi âäüng. Thäng qua quaï trçnh naìy ta coï thãø cháøn âoaïn âæåüc 
caïc läùi trãn maïy tênh Coï thãø mä taí quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows nhæ sau: 
 -  Khi báût maïy quaï trçnh khåíi âäüng âæåüc thæûc hiãûn trong quaï trçnh khåíi 
âäüng DOS. 
 -  Chæång trçnh khåíi âäüng tçm caïc file khåíi âäüng nhæ IO.SYS, 
MSDOS.SYS vaì coï thãø coï WINBOOT.SYS. ÅÍ âáy file IO.SYS vai troì chuí âaûo 
trong quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows 95.  
 - Tiãúp theo thæûc hiãûn caïc lãûnh trong CONFIG.SYS vaì AUTOEXEC.BAT, 
sau âoï laì caïc lãûnh xáy dæûng cáúu hçnh cho Windows âaî âæåüc cáúu hçnh sàôn trong hãû 
thäúng. 
 -  Taíi caïc trçnh âiãöu khiãøn thiãút bë sæí duûng trong giao diãûn âäö hoüa. 



       Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm & 55  
 -  Taíi caïc trçnh âiãöu khiãøn thiãút bë cho chæång trçnh, caïc cáúu hçnh chæång 
trçnh thäng qua 2 file System.ini vaì Win.ini. 
 -   Cuäúi cuìng thæûc hiãûn file taûo mäi træåìng laìm viãûc cho ngæåìi sæí duûng nhæ 
caïc chæång trçnh, Shortcut, vaìo maûng v.v... 
 Toaìn bäü quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows 9.x tråí lãn âæåüc læu giæî trong 
file Bootlog.txt. Khaío saït âáöy âuí quaï trçnh khåíi âäüng cuía Windows coï thãø cho ra 
caïc chuáøn âoaïn chênh xaïc vãö läùi trong Windows.    
 
 
* YÏ nghéa file Setuplog.txt 

 Âáy nghéa laì file ASSCII, âæåüc Windows taûo ra trong thåìi gia Setup. Noï 
chæïa táút caí caïc thäng tin vãö caïc hoaût âäüng cuía chæång trçnh Setup. File naìy coï 
muûc âêch giuïp ngæåìi duìng tham khaío âãø coï hæåïng khàõc phuûc khi khäng Setup 
âæåüc. 

Setup duìng file naìy khi chaûy Smart Recovery nhàòm traïnh viãûc làûp laûi läùi 
âaî màõc træåïc âoï. Nãúu Setup xáúu, baûn cáön khåíi âäüng laûi maïy tênh Setup tçm âoüc 
file SETUPLOG.TXT, khi âãún thuí tuûc bë läùi noï seî boí qua thuí tuûc naìy vaì tiãúp tuûc 
quaï trçnh Setup. 
* YÏ nghéa file DETLOG.TXT 
 File naìy chæïa caïc thäng tin vãö pháön cæïng. 
 Nãúu maïy tênh bë treo trong thåìi gian doì tçm pháön cæïng, baûn coï thãø phaït 
hiãûn läùi naìy bàòng caïch xem doìng cuäúi cuìng cuía DETLOG.TXT. 
* YÏ nghéa file BOOTLOG.TXT 
 BOOTLOG.TXT laì mäüt file text ASCII chæïa âæûng nhæîng thäng tin vãö 
traûng thaïi khåíi âäüng cuía Windows 95. Âæåüc taûo ra trong thåìi gian Setup hay  mäùi 
láön Windows 95 khåíi âäüng (Á ún F8 khi khåíi âäüng doìng “Starting Windows 95”, 
choün muûc taûo BOOTLOG.TXT. BOOTLOG.TXTseî âæåüc læu trong thæ muûc cuía 
äø âéa khåíi âäüng). 
  File naìy coï thãø âæåüc duìng âãø chæîa läùi khi Setup hay khi Windows bë truûc 
tràûc. Baûn càn cæï vaìo caïc doìng naûp coï thäng baïo Failed hay doìng lãûnh cuäúi cuìng 
træåïc khi treo maïy âãø biãút läùi do driver thiãút bë naìo. 
10. Thay âäøi âëa chè nguäön Setup sau khi caìi 
 Coï nhiãöu træåìng håüp baûn cáön thay âäøi âëa chè nguäön. Thê duû nhæ træïic âáy 
baûn Setup Windows 95 tæì äø déa cæïng, báy giåì baûn coï Windows trãn CD ROM, 
baûn cáön thay âäøi âëa chè nguäön Setup âãø coï thãø truy cáûp caïc file trãn CD ROM. 
 Âãø thay âäøi baûn laìm theo caïc bæåïc sau: 
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 -Báúm nuït Start, báúm Run, âaïnh regedit trong Open box, báúm OK âãø khåíi 
âäüng Registry Editor. 
 -Baûn láön læåüc måí caïc muûc theo thæï tæû sau: 
 HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current 
Version\Setup. 
 Báúm keïp vaìo muûc SourcePath vaì sæía chæía laûi âëa chè trong ä Value data. 
Thoaït Regedit. 
Chuï yï: Træåïc khi sæía baûn nhåï Backup caïc file Registry (SYSTEM.DAT vaì 
USER.DAT). 
 

 
 

§.11. CAÌI ÂÀÛT MICROSOFT OFFICE 
  
 Microsoft Office laì bäü cäng cuû vàn phoìng maûnh nháút hiãûn nay. Noï têch 
håüp háöu hãút caïc cäng cuû häù tråü cho cäng viãûc vàn phoìng nhæ vàn baín, tênh toaïn, 
quaín lyï, trçnh diãùn v.v... Do váûy yãu cáöu sæí duûng taìi nguyãn cuía noï cuîng ráút låïn 
vaì quaï trçnh caìi âàût noï cuîng tæång âäúi phæïc taûp. 
 Vãö yãu cáöu pháön cæïng vaì pháön mãöm noï cuîng giäúng nhæ Windows song 
Microsoft Office yãu cáöu khäng gian âéa låïn hån nhæ 200MB cho caïc thaình pháön 
cuía Microsoft Office97. Tuy nhiãn Microsoft Office 97 gäöm nhiãöu thaình pháön 
nãn ta coï thãø choün caïc thaình pháön caìi âàût cho thêch håüp.  
1. Caïc thaình pháön cuía Microsoft Office 97 
 Microsoft Office 97 âæåüc thiãút kãú theo caïc module gheïp laûi våïi nhau. Do 
doï trong quaï trçnh caìi âàût ta dãù daìng loaûi boí hay caìi âàût caïc thaình pháön cuía 
chuïng. Toaìn bäü Microsoft Office 97 âæåüc chia thaình caïc thaình pháön nhæ sau: 
 - Microsoft Word: Trçnh xæí lyï vàn baín. 
 - Microsoft Exel: Trçnh xæí lyï baíng tênh. 
 - Microsoft Access: Hãû quaín trë cå såí dæî liãûu. 
 - Microsoft Power Point: Pháön trçnh diãùn caïc chæî hçnh aính v.v... 
 - Caïc thaình pháön khaïc nhæ Microsoft Tool, Convert, Database v.v... 
2. Tiãún trçnh caìi âàût 
 1. Cho chaûy file Setup.exe âi keìm våïi bäü chæång trçnh nguäön âãø thæûc hiãûn 
tiãún trçnh caìi âàût. 
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 2. Cho säú xã_ri (Serial number) vaì caïc thäng tin liãn quan âãún ngæåìi sæí 
duûng. 
 3. Choün nåi âãø caìi âàût Microsoft Office. (Màûc âënh laì thæ muûc 
PROGRAM FILE\MSOFFICE). Chæång trçnh caìi âàût seî cheïp caïc file cáön thiãút 
vaìo âáy. 
 4. Choün chãú âäü caìi âàût Typical, Custom, Minimum. 
 5. Choün Custom vaì choün caïc thaình pháön caìi âàût lãn maïy tênh cuía baûn. 
 6. Chæång trçnh Setup seî cáûp nháût hãû thäúng âãø hoaìn thaình quaï trçnh caìi 
âàût. 
 7. Kiãøm tra caïc thaình pháön caìi âàût âaî hoaìn thiãûn chæa. Bàòng caïch vaìo tæìng 
thaình pháön mäüt vaì kiãøm tra caïc chæïc nàng. 
3.  Hoaìn thiãûn caïc thaình pháön sau khi caìi âàût 
 Sau khi caìi âàût hoàûc sau mäüt thåìi gian sæí duûng ta tháúy pháön naìo coìn thiãúu 
hoàûc thæìa ta coï thãø sæía laûi nhæ sau: 
 1. Cho bäü nguäön Office vaìo thiãút bë âãø sàôn saìng. 
 2. Chaûy file setup cho âãún muûc Add, Remove. 
 3. Choün Add vaì choün caïc thaình pháön âãø thãm vaìo. 
 4. Choün Remove vaì choün caïc thaình pháön cáön boí âi. 
 5. Xem laûi caïc thaình pháön væìa sæía xong. 
 

§.12. CAÌI ÂÀÛT CAÏC PHÁÖN MÃÖM KHAÏC 
1. Caìi caïc Font tiãúng viãût 

Baûn coï thãø caìi caïc font tiãúng viãût khaïc nhau nhæ Font ABC, Vietware, 
Vietkey,...nhæng âãöu coï chung quy tàõc laì baûn choün thæ muûc coï chæïa chæång 
trçnh nguäön, sau âoï baûn choün táûp tin setup.exe. Tiãúp âãún baûn goî maî säú âàng 
kyï, choün nåi âãø caìi âàût,choün chãú âäü caìi âàût (Typical, Custom, Minimum). 
Chæång trçnh Setup seî cáûp nháût hãû thäúng âãø hoaìn thaình quaï trçnh caìi âàût. Cuäúi 
cuìng baûn choün Yes âãø cháúp nháûn khåíi âäüng laûi maïy. 
 
Vê duû: Baûn caìi font Vietware, caïc bæåïc tiãún haình nhæ sau: 
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1. Baûn choün táûp tin Setup.exe trong chæång trçnh nguäön, thç coï mäüt cæía säø 

xuáút hiãûn nhæ sau: 

2. Baûn goî maî säú dàng kyï vaìo häüp Serial number vaì sau khi baûn goî xong 
baûn choün OK xuáút hiãûn cæía säø 

3. Tiãúp theo baûn choün chãú âäü caìi âàût laì:Full, Custom, Minimum.Sau khi 
baûn choün læûa xong click vaìo install âãø tiãúp tuc. Vaì thæ muûc ngáöm âënh 
âæåüc caìi âàût laì C:\VW20 nãúu khäng muäún baûn coï thãø goî laûi âæåìng 
dáùn.Vaì baûn choün Continue,baûn chåì khoaíng vaìi phuït seî xuáút hiãûn häüp 
thoaûi 

4.  Nãúu baûn muäún khåíi âäüng laûi maïy thi click Restart Windows, con nãúu 
baûn khäng muäún khåíi âäüng laûi thç click vaìo Continue âãø hoaìn thaình 
viãûc caìi âàût. 

  
2. Caìi caïc pháön mãöm khaïc 
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- Caìi Turbo Pascal 7.0: Caïch thæïc caìi âàût cuîng khaï âån giaín chè cáön coï 

bäü nguäön cuía pháön mãöm (coï thãø chæïa trãn CDROM hay âéa cæïng). Baûn 
choün táûp tin install.exe . Sau âoï baûn áún phêm ENTER âãø tiãúp tuûc, baûn 
seî tháúy xuáút hiãûn maìn hçnh dæåïi âáy: 

  Baûn goî tãn äø âéa chuïa nhæîng táûp tin nguäön (laì A nãúu caìi tæì âéa mãöm hay 
C,D... nãúu tæì âéa cæïng) 

 
 
 
  

- Sau âoï laì goî tãn thæ muûc chæïa nguäön (Vê duû: \SOFT\BP70). 
 
 
 
 

- Duìng phêm muîi tãn lãn xuäúng âãø choün muûc Borland Pascal directory 
vaì sau âoï áún phêm Enter âãø âäøi laûi âæåìng dáùn cuía thæ muûc nãúu nhæ baûn 
muäún (giaî sæí laì C:\TURBO). 
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-  Sau cuìng laì duìng phêm muîi tãn âæa con troí âãún muûc Start installation 

räöi áún Enter âãø caìi âàût Turbo Pascal vaìo maïy. 
 

- Toïm laûi: Caïc pháön mãöm khaïc baûn cuîng caìi âàût tæång tæû nhæ caïch caìi 
caïc pháön mãöm åí trãn váûy. 
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PHUÛ LUÛC 1 

CAÏC MAÎ LÄÙI 
 

Sæû cäú baín maûch chênh (101 - 109) 
- 101 System interrup Failed: Sæû cäú naìy coï thãø laì mäüt váún âãö tranzito(håí 

maûch) khäng thæåìng xuyãn xaíy ra hoàûc board bäø sung âang xám phaûm 
tåïi chip âiãöu khiãøn tên hiãûu ngàõt. Nãúu baûn khäng thãø væåüt qua âæåüc maî 
101, seî phaíi thay baín maûch chênh. 

- 102 System Timer Failed: Chip bäü âënh thåìi trãn baín maûch chênh bë hæ, 
phaíi thay baín maûch chênh nãúu läùi thæåìng xuyãn xuáút hiãûn. 

- 103 System Timer interrup Failed: Chip bäü âënh thåìi khäng coï chip âiãöu 
khiãøn tên hiãûu ngàõt âãø truyãön tên hiãûu ngàõt zero (tênh ngàõt âënh thåìi). 

- 104 Protecd Mode Operation Failed: Maî läùi naìy chè aïp duûng cho maïy tênh 
AT. 

- 105 8042 Command Not Accepted.Keyboard Communication Failed:  Bë 
mäüt chip âiãöu khiãøn baìn phêm 8042 hoàûc baìn phêm keïm cháút læåüng. 

- 106 Post logic test Problem Logic Test Failed: Läùi naìy coï thãø gáy ra do 
board hãû thäúng bë hæ hoàûc caïc yãúu täú khaïc nhæ caïc theí maûch khäng chênh 
xaïc cuîng coï thãø gáy ra läùi. 

- 107 MNI Test Failed: Kiãøm tra “ngàõt khäng che âæåüc “ cuía baín maûch chênh 
bë sæû cäú , mäüt NMI laì tên hiãûu ngàõt khäng thãø âæåüc vä hiãûu hoaï bàòng mäüt 
tên hiãûu khaïc. Nãúu läùi naìy váùn coìn, phaíi thay bäü xæí lyï. 

- 108 Failed System Timer Test: Chip bäü âënh thåìi trãn baín maûch chênh 
khäng laìm viãûc. 

- 109 Probem With First 64K Ram, DMA Test Error: Maî naìy chè mäüt váún âãö 
trong RAM 64K âáöu tiãn trong caïc PC ban âáöu hoaìn toaìn laì khaí nàng 
cuía baín maûch chênh. Coï thãø tçm thay caïc chip khäng chênh xaïc hoàûc thay 
baín maûch chênh. 

 
Caïc maî läùi ps/2 

- 110 PS/2 System Board Error, Parity chek: Läùi Board hãû thäúng, Kiãøm tra 
chàôn leí. 

- 111 PS/2 Memry Adapter Error: Läùi bäü phäúi håüp bäü nhåï. 
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- 112 PS/2 Microchannel arbitration Error ,System Board: Läùi phán xæí lyï 

kãnh, Board hãû thäúng. 
- 113 PS/2 Microchannel arbitration Error ,System Board: Läùi phán xæí lyï 

kãnh, Board hãû thäúng. 
- 165 PS/2 System option not test:Caïc tuyì choün hãû thäúng khäng âæåüc âàût. 
- 166 PS/2 Microchannel adapter timeout Error:  Läùi thåìi gian khäng tênh bäü 

phäúi håüp vi kãnh. 
- 199 PS/2 Configuration not correct. Check Setup: Cáúu hçnh khäng chênh 

xaïc. Kiãøm tra caìi âàût. 
 
Caïc maî läùi IBM 
 Caïc maî läùi naìy âæåüc sæí duûng trong mäüt säú maïy IBM vaì mäüt säú maïy nhaïi âaî 

âæåüc âàût tæång tæû. 
- 115 System Board ,CPU Error: Baín maûch hãû thäúng, läùi CPU 
- 118 System Board memry Error: Läùi bäü nhåï Board hãû thäúng. 
- 119 2,88MB diskette drive installed but not supported: ÄØ âéa mãöm 2,88MB 

âæåüc caìi âàût , nhæng khäng häù tråü. 
- 120 System Board processor, cache (bäü nhåï truy cáûp nhanh) Error: Läùi bäü 

nhåï truy cáûp nhanh ,bäü vi xæí lyï hãû thäúng. 
- 121 Unexpected hardware interupts occurred: Caïc tên hiãûu ngàõt pháön cæïng 

báút ngåì xaíy ra. 
- 130 POST-no operation System ,check diskettes, configuration: Hãû âiãöu 

haình khäng coï POST, kiãøm tra caïc âéa mãöm, cáúu hçnh. 
- 131 Cassette interface test Failed , PS/2 System Board: Giao diãûn cassette 

bë sæû cäú Board hãû thäúng PS/2. 
- 132 DMA (direct memory access- truy cáûp bäü nhåï træûc tiãúp) extended 

registerss Error . Run diagnostics: Läùi caïc thanh ghi bäø sung DMA. Chaûy 
chæång trçnh cháøn âoaïn. 

- 133 DMA (direct memory access - truy cáûp bäü nhåï træûc tiãúp) Error . Run 
diagnostics:Läùi DMA. Chaûy chæång trçnh cháøn âoaïn. 

 
Caïc maî läùi täøng quaït 
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- 162 sytem option not set, or Possible Bad Battery: Tuyì choün hãû thäúng 

khäng âæåüc caìi âàût, hoàûc pin coï thãø khäng cháút læåüng. 
- 162 sytem option not set, or invalid Checksum, or Coìniguration incorrect: 

Tuyì choün hãû thäúng khäng âæåüc caìi âàût, hoàûc täøng kiãøm tra khäng giaï trë, 
hay cáúu hçnh khäng chênh xaïc. 

- 163 Time and Date Not Set: Thåìi gian vaì ngaìy thaïng khäng âæåüc caìi âàût. 
- 106 Memory Size Error:  Coï váún âãö liãn quan âãún bäü nhåï CMOS. 
- 201 Memory Error: Läùi Ram. 
- 202 Memory Address Error Lines 0-15,203 Memory Address Error16-23: 

Chè mäüt hoàûc nhiãöu chip bäü nhåï bë hæ. 
- 301 Keyboard Error: Läùi âäúi våïi baìn phêm. 
- 302 System Unit Keylock Is Locked: Bäü chuyãøn maûch khoaï phêm bë läùi 

hoàûc baìn phêm bë liãût. 
- 303 Keyboard oí System Unit Error , 304 Keyboard oí System Unit Error , 

Keyboard Clockline Error: Kiãøm tra caïc phêm bë liãût ,caïp näúi baìn phêm 
hoàõc chênh baìn phêm bë hæ. 

- 601 Disk Error: Chè váún âãö âéa coï thãø do maïy tênh âoï tçm mäüt äø âéa mãöm 
khäng coï. 

- 602 Disk boot Record Error: Coï thãø do âéa mãöm bë hæ hoàûc mäüt  bäü âiãöu 
khiãøn âéa mãöm bë hæ. 

- 1701 Hard Disk Failure: Chè bäü âiãöu khiãøn âéa cæïng khäng nháûn âæåüc traí 
låìi cuía âéa cæïng maì noï âang chåì. 

- 1780 Disk 0 Failure , 1790 Disk 0 Error , 1781 Disk 1 Failure , 1791 Disk 1 
Error: Bäü âiãöu khiãøn âéa cæïng khäng nháûn âæåüc traí låìi cuía tæì âéa cæïng 0 
hoàûc 1. 

- 1782 Disk Controller Failure: Bäü âiãöu khiãøn âéa coï thãø bë hæ. 
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PHUÛ LUÛC 2 

THÄNG BAÏO LÄÙI 
- 128 NOT OK, Parity Disa(Industry Atandard Architect-kiãún truïc tiãu chuáøn 

cäng nghãû) Bled: 128 khäng âæåüc, chàôn leí bë vä hiãûu hoaï. 
- 8042 Gate - A20 Error: (cæía8042-läùi A20) thæåìng do baìn phêm bë hæ. 
- Access Denied: truy cáûp bë tæì chäúi. 
- Address Line Short!: Âiãöu coï thãø laì váún âãö cuía chip bäü nhåï vaì cuîng coï thãø 

do baín maûch chênh vaì phaíi thay. 
- Allocation Error ,Size Adjusted: Läùi phán phäúi, kêch thæåïc bë âiãöu chènh. 
- Attempted Write - Protect Violation: thæí âënh daûng 1 âéa mãöm chäúng ghi. 
- Bad DMA PORT: Cäøng  truy cáûp bäü nhåï træûc tiãúp bi hæ. 
- Bad Or Missing command interpreter: Bäü dëch lãûnh bë hæ hoàûc máút. 
- Bad Patition Table, Error Reading/Writing the Patition Table: Baíng pháön 

chia bë hæ, läùi âoüc/viãút baíng pháön chia. 
- Nnnk Base Memory , Base Memory Size=nnk: Bäü nhåï cå såí Nnnk, kêch 

thæåïc bäü nhåï cå såí = nnK. 
- Bus timeOut NMI At Slot X: NMI khäng âënh thåìi gian Bus taûi khe X. 
- C: Drive Error , Disk: Drive Error: Läùi äø âéa C, D. ÄØ âéa C hoàûc D khäng 

âæåüc caìi âàût chênh xaïc trong CMOS. 
- C: Drive Failure ,D: Drive Failure: Sæû cäú äø âéa C hoàûc D . 
- Cache Memory bad , do Not Enable Cache: Bäü nhåï truy cáûp nhanh trãn baín 

maûch chênh bë läùi. 
- Cannot Chdir to (phatname).Tree past this point not processed: Khäng thãø 

kiãøm tra thæ muûc tåïi (tãn âæåìng dáùn). Cáy qua âiãøm naìy khäng xæí lyï 
âæåüc.Mäüt trong caïc táûp tin cuía thæ muûc âaî bë raïc (läùi). 

- Cannot chdir to Root: Khäng thãø kiãøm tra thæ muûc tåïi thæ muûc gäúc. (Thæ 
muûc gäúc âaî bë raïc). 

- Cannot Recover (.) Entry Processing Continue: Khäng thãø phuûc häöi(.) Xæí lyï 
tiãúp tuûc. 

- Cannot Recover (..) Entry Processing Continue: Khäng thãø phuûc häöi(..) Xæí 
lyï tiãúp tuûc. 
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- Cannot Recover (..) Entry, Entry Has a bad attribute (or link or size): 

Khäng thãø phuûc häöi(..) nháûp, näüi dung coï thuäüc tênh (hoàûc liãn kãút hoàûc 
kêch thæåïc) bë hæ. 

- CMOS barrety state low: tçnh traûng pin cmos yãúu (thay pin âäöng häö Cmos). 
- CMOS checksum Failure: Sæû cäú kiãøm tra täøng quaït CMOS. 
- CMOS display type mismatch: Khäng thêch håüp loaûi maìn hçnh CMOS. 
- CMOS Memory size mismatch: Khäng thêch håüp kêch thæåïc bäü nhåï 

CMOS. 
- CMOS System Options not set: Caïc tuyì choün hãû thäúng CMOS khäng âæåüc 

caìi âàût. 
- CMOS Time & Date not Set: Thåìi gian vaì ngaìy thaïng CMOS khäng âæåüc 

caìi âàût. 
- COM port does not Exit: Cäøng COM khäng coï. 
- Configuration Error For Slot n: Läùi cáúu hçnh âäúi våïi khe n. 
- Convert Directory to file?: Coï chuyãøn âäøi thæ muûc thaình tãûp khäng. 
- Convert Lost Chains to files(Y/N)?: Chuyãøn âäøi moïc näúi bë máút thaình tãûp 

(C/K) ?. 
- Error Found, F Parameter Not Specified:Phaït hiãûn läùi ,Tham säú F khäng roî 

- sæía läùi seî khäng âæåüc ghi vaìo âéa. 
- Disk Bad: Âéa hæ. 
- Disk Boot Error , Replace and strike Key to retry: Läùi khåíi âäüng âéa, thay 

vaì goî phêm âãø thæí laûi. 
- Disk configuration Error: Läúi cáúu hçnh âéa. 
- Hard Disk configuration Error: Läùi cáúu hçnh âéa cæïng. 
- Disk Boot Failure: Sæû cäú khåíi âäüng âéa. 
- Disk Drive Failure: sæû cäú äø âéa. 
- Diskette Drive X Failure: Sæû cäú äø âéa mãöm. 
- Diskette Read Failure: sæû cäú âoüc âéa mãöm. 
- DMA (Direct Memory Access) Error: Läùi truy cáûp  bäü nhåï træûc tiãúp. 
- Drive not ready. Abort, Retry, Ignore, Fail ?:äø âéa khäng sàôn saìng. Huyí, thæí 

laûi, boí qua, hæ ? 
- FDD controller Failure: Sæû cäú bäü âiãöu khiãøn äø âéa mãöm. 
- FDD A is not installed: äø âéa mãöm A khäng âæåüc caìi âàût. 
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- File allocation table bad: Baíng phán phäúi tãûp hæ. 
- Fixed disk configuration error: Läùi cáúu hçnh âéa cäú âënh. 
- Fixed disk controller Failure: Sæû cäú bäü âiãöu khiãøn âéa cäú âënh. 
- Fixed disk Failure: Chè bäü âiãöu khiãøn âéa cæïng khäng nháûn âæåüc traí låìi cuía 

âéa cæïng maì noï âang chåì. 
- Hard Disk Failure: Sæû cäú âéa cæïng. 
- Invalid boot diskette: Âéa mãöm khåíi âäüng khäng håüp lãû. 
- Invalid configuration information. Please run setup program: Thäng tin cáúu 

hçnh khäng håüp lãû. Chaûy chæång trçnh caìi âàût. 
- Keyboard bad: baìn phêm hæ 
- Keyboard data line Failure: Sæû cäú âæåìng truyãön dæî liãûu cuía baìn phêm. 
- Keyboard controller Failure: Sæû cäú bäüû âiãöu khiãøn baìn phêm 
- Keyboard Error:  Läùi baìn phêm 
- Non-system disk or disk error. Replace and Strike and key When Ready: 

Khäng coï âéa hãû thäúng hoàûc âéa bë läùi.Thay vaì goî phêm báút kyì khi sàôn 
saìng. 

- Non-system disk or disk error.Press A key to continue: Khäng coï âéa hãû 
thäúng hoàûc âéa bë läùi.ÁÚn mäüt phêm âãø tiãúp tuûc. 

- No a boot disk-strike F1 to retry boot: Khäng coï âéa khåíi âäüng, goî phêm F1 
âãø thæí khåíi âäüng laûi. 

- Real time clock Failure: Âäöng häö thæûc hoàûc pin häù tråü bë sæû cäú. 
- Track 0 bad - disk unsuable: Âéa hæ khäng sæí duûng âæåüc track 0. Läùi naìy coï 

thãø xaíy ra khi âënh daûng âéa mãöm 1.44MB ,hoàûc âéa mãöm âoï bë hæ track 
0. Nãúu thäng baïo naìy trãn âéa cæïng thç phaíi thay âéa cæïng. 

- Write protect error writing Drive X: Chäút baío vãû äø âéa coï thãø chæa måí. 
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PHUÛ LUÛC 2 

CAÏC MAÎ LÄÙI BIP 
 

1. CAÏC MA Î AMI 
 
- Mäüt ‘bip’:Sæû cäú laìm tæåi cuía DRAM. Nãúu maïy tênh hiãøn thë thäng tin tiãu 

chuáøn trãn maìn hçnh,baûn khäng gàûp váún âãö gç; nãúu coï váún âãö tråí ngaûi, maïy 
tênh seî thäng baïo läùi trãn maìn hçnh. 

- Hai ‘bip’: Sæû cäú hãû maûch chàôn leí / läùi chàôn leí. 
- Ba ‘bip’: Sæû cäú bäü nhåï 64K cå såí 
- Bäún ‘bip’: Bäü heûn thåìi hãû thäúng khäng hoaût âäüng. 
- Nàm ‘bip’: Sæû cäú bäü vi xæí lyï 
- Saïu ‘bip’: Sæû cäú cæía A20 / bäü âiãöu khiãøn baìn phêm 8042 
- Baíy ‘bip’: Läùi ngoaûi lãû chãú âoü thæûc/ läùi ngàõt ngoaûi lãû bäü vi xæí lyï 
- Taïm ‘bip’: Läùi viãút âoüc bäü nhåï maìn hçnh 
- Chên ‘ bip’: Läùi kiãùm tra täøng quaït ROM BIOS. Cho biãút ROM BIOS bë hæ. 
- Mæåìi ‘ bip’: Läùi viãút / âoüc cuía thanh ghi bë CMOS âoïng. 
- Mæåìi mäüt ‘bip’: Bäü nhåï cache bë hæ - khäng hæîu hiãûu hoaï âæåüc cache. 
- Khäng coï caïc ‘bip’: Nãúu khäng nghe tháúy caïc ‘bip’ vaì khäng coï hçnh aính 

trãn maìn hçnh, kiãùm tra bäü nguäön bàòng âäöng häö von. Kãú âãún, kiãøm tra baín 
maûch chênh nghi ngåì coï kãút näúi loíng ra khäng. Chip CPU, BIOS, seî gáy ra 
cho baín maûch chênh coï váún âãö. 

 
2. CAÏC MA Î PHOENIX 

Maïy tênh âæåüc caìi BIOS Phoenix sæí duûng mäüt nhoïm ba bäü ‘Bip’ âæåüc taïch 
ra vaì åí âáy ghi nhæîng maî naìy theo säú tiãúng ‘Bip’ liãn tiãúp, vê duû: 
  1-1-3 nghéa laì ‘Bip’, ngæng, ’Bip’ , ngæng, ‘Bip’ ‘Bip’ ‘Bip’. 
Hån næîa, coìn coï caïc maî âàûc biãût sæí duûng tiãúng ‘Bip’ ngàõn vaì ‘Bip’ keïo daìi. 

- Mäüt ‘bip’: âiãöu naìy thæåìng khäng coï váún âãö gç, ‘Bip’ phaït ra khi viãûc tæû kiãøm 
tra hoaìn táút træåïc khi DOS âæåüc taíi. 

- Hai ‘Bip’: Coï thãø cáúu hçnh bë läùi. 
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- Mäüt ‘Bip’ daìi, mäüt ‘Bip’: Chè sæû cäú video. Kiãøm tra caïc bäü cáöu nháøy vaì caïc 

bäü chuyãøn maûch DIP trãn theí maûch video hoàûc baín maûch chênh. 
- Mäüt ‘Bip’ daìi, mäüt ‘bip’ ngàõn, Mäüt ‘Bip’ daìi, mäüt ‘bip’ ngàõn: Chè sæû cäú cuía bäü 

phäúi håüp video âån sàõc vaì maìu. BIOS âaî thæí khåíi taûo, nhæng caí hai âãöu läùi 
vaì khäng hiãøn thë. 

- 1-1-3 CMOS Write /read Failure: Maïy tênh khäng âoüc âæåüc cáúu hçnh âæåüc 
læu trong CMOS. Nãúu läùi váùn tiãúp tuûc, thay baín maûch chênh. 

- 1-1-4 Rom BIOS checksum Error: Rom BIOS âaî bë hæ vaì phaíi thay. 
- 1-2-1 Programmable interval timer Failure: Chip bäü âënh thåìi trãn baín 

maûch chênh bë hæ vaì baín maûc chênh seî phaíi thay. 
- 1-2-2 DMA initialization Failure: Chip DMA coï thãø bë hæ. 
- 1-3-1 Ram refresh verification Failure: Coï thãø caïc bäü nhåï chip bë hæ, chip 

DMA bë hæ hoàûc caïc chip âëa chè bäü nhåï trãn baín maûch chênh bë hæ. 
- 1-4-2 parity Failure first 64K  or Ram:  Chip bäü nhåï bë hæ, hoàûc mäüt trong 

caïc chip nhaûy caím våïi våïi viãûc kiãøm tra läùi chàôn leí. 
- 3-2-4 Keyboard controller test Failure: Chip âiãöu khiãøn baìn phêm khäng 

âaïp æïng caïc tên hiãûu luïc khåíi âäüng. 
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Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG 

 

• LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN LOẠI 

1. Lịch sử phát triển 

Nhiều thế hệ trôi qua con người đã thực hiện các phép toán với các con số chủ yếu bằng tay hay 
bằng các công cụ tính thô sơ (bảng tính, thước tính ...). 

Năm 1943,John Mauchley và các học trò của ông đã chế tạo ra chiếc máy tính điện tử đầu tiên ở Mĩ - 
chiếc máy tính được đặt tên là ENIAC (Electronic Numerial Itergrator And Calculator).Nó gồm 18.000 
đèn điện tử, 1500 rơ le, nặng 30 tấn, tiêu thụ công suất điện 140KW.Chiếc máy này mục đích phục vụ 
quân đội trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nhưng đến năm 1946 nó mới hoàn thành. 

Cho đến ngày nay máy tính đã có những sự phát triển vượt bậc, ứng dụng trong hầu hết các hoạt 
động của xã hội với rất nhiều chủng loại thế hệ tuỳ theo công việc. Tuy nhiên kể từ đó đến nay có thể 
phân máy tính ra thành các thế hệ sau: 

Thế hệ 1: (1950-1959): 

• Về kỹ thuật: linh kiện dùng đèn điện tử, độ tin cậy thấp, tổn hao năng lượng. Tốc độ tính 
toán từ vài nghìn đến vài trăm nghìn phép tính/giây. 

• Về phần mềm:chủ yếu dùng ngôn ngữ máy để lập trình. 
• Về ứng dụng: mục đích nghiên cứu khoa học kỹ thuât. 

Thế hệ 2: (1959-1964): 

• Về kỹ thuật:linh kiện bán dẫn chủ yếu là transistor. Bộ nhớ có dung lượng khá lớn. 
• Về phần mềm: đã bắt đầu sử dụng một số ngôn ngữ lập trình bậc cao:Fortran,Algol, 

Cobol,... 
• Về ứng dụng: tham gia giải các bài toán kinh tế xã hội. 

Thế hệ 3 (1964-1974) 

• Về kỹ thuật: linh kiện chủ yếu sử dụng các mạch tích hợp (IC),các thiết bị ngoại vi được cải 
tiến, đĩa từ được sử dụng rộng rãi.Tốc độ tính toán đạt vài triệu phép toán trên giây;dung 
lượng bộ nhớ đạt vài MB (Megabytes). 

• Về phần mềm: Xuất hiện nhiều hệ điều hành khác nhau.Xử lí song song. Phần mềm đa 
dạng, chất lượng cao, cho phép khai thác máy tính theo nhiều chế độ khác nhau. 

• Về ứng dụng: tham gia trong nhiều lĩnh vưc của xã hội. 

Thế hệ thứ 4 (1974-199?): 

• Về kỹ thuật: Xử dụng mạch tích hợp cỡ lớn (Very large scale integration) VLSI, thiết kế các 
cấu trúc đa xử lí. Tốc độ đạt tới hàng chục triệu phép tính /giây. 

Ơ đây chúng ta chủ yếu nói về cấu trúc máy vi tính tương thích IBM nên lịch sử của 
chiếc máy PC gắn liền với sự phát triển của IBM-PC.chiếc máy tính cá nhân đã phát triển cùng 
với sự phát triển của các bộ vi xử lý . 

Máy IBM_PC coi như được khởi đầu từ một công trình của phòng thí nghiệm tại 
Atlanta của IBM. 

o Từ năm 1979-1980 IBM hoàn thành chiếc máy Datamaster. Máy này dùng vi xử lý 16 
bit của Intel. 
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o Năm 1980 kế hoạch sản xuất máy PC bắt đầu được thực hiện. Chiếc máy IBM_PC 
đầu tiên dùng một bộ vi xử lý 8 bits của Intel, bộ VXL 8085. 

o Năm 1981-1982 IBM sản xuất máy tính PC sử dụng bộ vi xử lý 8086,8088.  
o Năm 1984 máy tính xử dụng chíp 80286. 
o Năm 1987 máy tính xử dụng bộ VXL 32bits 80386. 
o Năm 1990 bộ VXL 80486 ra đời với nhiều tính năng hơn. 
o Năm 1993 Bộ VXL Pentium ra đời mở ra một thế hệ vi tính cá nhân mới với 64 bits 

dữ liệu, 32 bit địa chỉ. 
o 1995-1999 các thế hệ VXL mới như MMX,Pentium II,III với khả năng biểu diễn không 

gian 3 chiều, nhận dạng tiếng nói... 
o Từ năm 2000 cùng với Merced một thế hệ VXL 64 bit với cấu trúc hoàn toàn mới ra 

đời đã tạo ra một thế hệ máy vi tính mới. 
• Về ứng dụng : Máy tính đã được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội. 

Thế hệ thứ 5:Theo đề án của người Nhật chiếc máy tính điện tử thế hệ thứ 5 có cấu trúc hoàn toàn 
mới, bao gồm 4 khối cơ bản.Một trong các khối cơ bản là máy tính điện tử có cấu trúc như hiện nay 
và liên hệ trực  tiếp với người sử dụng thông qua khối giao tiếp trí thức gồm 3 khối con: bộ xử lý giao 
tiếp, cơ sở tri thức và khối lập trình. 

2. Phân loại máy tính 

Máy tính (computer) là một khái niệm tương đối rộng, tuỳ theo cấu trúc, chức năng, hình dáng... mà 
có thể phân ra nhiều loại khác nhau. Về căn bản máy tính được phân làm các loại chính sau: 

a. Phân loại theo khả năng 

• Máy tính lớn (mainframe computer) 
• Máy tính con (mini computer) 
• máy vi tính (Microcomputer). 

Máy tính lớn (mainframe computer): có khả năng giải những bài toán lớn tốc độ tính toán 
nhanh.Chúng được thiết kế đặc biệt với chiều dài bus dữ liệu rộng 64 bit hoặc hơn. Kích thước bộ 
nhớ làm việc rất lớn. Giá thành cao chỉ được chuyên dùng cho các ứng dụng trong quân sự, ngân 
hàng, khí tượng. Máy tính lớn được dùng trong khoa học để mô phỏng nghiên cứu các hiện tượng vật 
lý như các vụ nổ hạt nhân. Ví dụ như máy tính lớn IBM 4381, Honeywell DSP8, hay Deepblue... 

Máy tính con (mini computer) là một dạng thu nhỏ của máy tính lớn. Chiều rộng dữ liệu vào khoảng 
32 bit đến 64 bit. Do giá thành thấp hơn máy tính lớn,tính năng mạnh nên máy tính con rất được ưa 
dùng trong nghiên cứu khoa học. 

Máy vi tính (MicroComputer): Những máy dùng bộ vi xử lý (họ Intel, Motorola) làm cốt l õi, vi điều 
khiển (microcontroler)và máy tính trong một vi mạch (one-chip microcomputer)đều thuộc họ máy vi 
tính.Đặc điểm chung về công nghệ của họ này mức độ tổ hợp lớn VLSI (very large scale integration) 
và dùng công nghệ CMOS (complementary metal oxide silicon) để chế tạo các mạch logic. Tốc độ 
phát triển các vi xử lý 32 bit và 64 bit hiện đại làm khoảng cách giữa máy tính lớn và máy vi tính ngày 
càng thu hẹp. 

Trạm làm việc (workstation) cũng là một loại máy vi tính,đặc điểm khác biệt so với máy tính cá nhân 
PC là có khả năng được nhiều người cùng xử dụng cùng một lúc.  

Máy tính cá nhân PC (Personal Computer) chỉ được một người sử dụng. Giá thành của chúng 
rẻ do cấu hình đơn giản, được chuẩn hoá, và được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.Cùng với sự 
phát triển của khoa học công nghệ mà máy tính cá nhân ngày nay đã có thể làm được những công 
việc mà trước kia vốn chỉ là đặc quyền của máy tính lớn. 

b. Phân loại theo nguyên lý 

• Máy tính cơ khí. 
• Máy tính tương tự  



- 6 -  

 

• Máy tính số 

c. Phân loại theo kiến trúc 

*Kiến trúc tuần tự (kiến trúc VonNewman cổ điển) 

Máy tính gồm CPU, Memory, I/O. 

 CPU gồm:  
 thanh ghi (regiser) 
 ALU (Arithmetic Logical Unit) 
 CU (Control Unit). 

 Đặc điểm : 

 Thực hiện lần lượt từng lệnh một 
 Tốc độ chậm 

 Còn được gọi là kiến trúc SISD(Single Instruction Stream-Single Data Stream) 

*Kiến trúc song song 

 +SIMD(Single Instruction Stream-Multiple Data Stream) 

 Đặc điểm: Có một đơn vị điều khiển, n phần tử xử lý 

Đơn vị điều khiển: điều khiển đồng thời tất cả các phần tử tại cùng một thời 
điểm các phần tử xử lý thực hiện cùng một thao tác trên các tập dữ liệu khác 
nhau. 

+ MIMD (Multiple Instruction Stream-Multiple Data Stream) 

 Đặc điểm: 

Máy gồm hai hoặc nhiều bộ vi xử lý tương tự về khả năng, có thể thực hiện những 
phép toán khác nhau tren các DL khác nhau. 

Tất cả các CPU cùng chia xẻ một bộ nhớ chung. Một số bộ nhớ cục bộ cũng có thể 
được dùng. 

         M e m o ry

R e g is te r A L U

C U

I/O

C U A L U 2A L U 1

T Ýn  h iÖu  ® iÒu  k h iÓn

m em ory

lÖn h D L D L

CU1 CU2ALU1

TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn

memory

lÖnh DL DL

ALU2

TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn
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Tất cả CPU cùng xử dụng chung các thiết bị vào ra, có thể dùng chung một số kênh 
hoặc dùng các kênh khác nhau dẫn đến cùng một thiết bị. 

Hệ thống được điều khiển bởi hệ thống hoạt động tích hợp .Nó cung cấp sự ảnh 
hưởng lẫn nhau giữa CPU và các chương trình chạy trên chúng ở task, file,các thành 
phần dữ liệu... 

+MISD(Multiple Instruction Stream-Single Data Stream) 

 Đặc điểm:   Có nhiều đơn vị điều khiển  

Thực hiện lệnh theo các công đoạn, tại một thời điểm mỗi đơn vị điều khiển 
xử lý một công đoạn như vậy có thể tiết kiệm được số chu kỳ máy cần để xử 
lý lệnh. 

Đây cũng là nguyên tắc của Pipeling khi chia lệnh thành các công đoạn: nhận 
lệnh F(Fetch), giải mã lệnh D(Decode), thực hiện lệnh E(Execute), và ghi kết 
quả W(write back). Như vậy với 4 lệnh có thể tiết kiệm tới 9 chu kỳ máy(hình 
vẽ)  

 

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH 

Hệ đếm  

a. Hệ đếm bất kỳ 

Bất kỳ một hệ đếm nào đều biểu diễn một số nguyên theo nguyên tắc sau: 

N=an-1...a0=a0.s0+a1.s1+...+an-1.sn-1= i
n

i
i sa ⋅∑

−

=

1

0

 (1.1) 

Trong đó N là một số nguyên có n chữ số. Chữ số ai tại vị trí i (i=0...n-1) được gọi là trị số (hay còn gọi 
là trọng số). Giá trị s là cơ số của hệ đếm . Hệ đếm được đặt tên theo giá trị cơ số s. Chẳng hạn, với 
s=2 ta có hệ đếm cơ số 2, với s=10 ta có hệ đếm cơ số 10 và với s=16 ta có hệ đếm 16. Giá trị s cũng 
xác định số ký tự cần dùng để biểu diễn trị số. Chẳng hạn với s=2 hệ đếm sẽ cần hai ký tự để biểu 
diễn, vì thế ta có khái niệm hệ nhị phân(chia ra làm hai). Tương tự như vậy, hệ đếm 10 và 16 còn 
được gọi là hệ thập phân và hệ thập lục phân. 

b. Hệ đếm thập phân 

Định nghĩa: là hệ đếm quen thuộc nhất của nhân loại. Có lẽ hệ đếm này bắt nguồn từ việc người tiền 
sử dùng mười đầu ngón tay để đếm các đồ vật xung quanh. Ngày nay toàn thế giới thống nhất sử 
dụng những ký tự số ả Rập để biểu diễn hệ thập phân.Các ký tự số đó là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Việc 
phát minh ra số 0 mới có khả năng biểu diễn số nguyên theo đúng nguyên tắc đã nêu trong phương 
trình (1.1). 

Ngoài ra như chúng ta đã biết một số nền văn minh khác cũng phát minh ra hệ đếm của mình như 
Trung Quốc, La Mã cổ.... Tuy nhiên vì không có ký tự số 0 nên các hệ đếm này đều cần nhiều hơn 10 
ký tự để biểu diễn số nguyên. 

Ví dụ biểu diễn số nguyên: 

 N=1547D=1.103+5.102+3.101+7.100. 

c. Hệ đếm nhị phân 

Được hình thành trên cơ sở đại số lô gic Boole, xuất hiên từ cuối thế kỷ 19. Hệ đếm này và các môn 
toán liên quan đến nó thực sự phát huy được sức mạnh khi có mạch điện hai trạng thái .Với hai con 
số 0,1 có thể biểu diễn một số nguyên bất kỳ .Mỗi ký tự (hay mỗi trị số) của hệ nhị phân được gọi là 
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một bit (binary digit). Đối với máy tính điện tử các bit được biểu diễn bằng một hiệu điện thế tương 
ứng: mức 0 (0V-1 V), mức 1 (2v-5v). 

Để giản tiện trong việc sử dụng số nhị phân, người ta còn đặt nhiều bội số của hệ nhị phân như sau: 

• 4 bit là một nibble. 
• 8 bit là một byte. 
• 16 bit là một từ (word). 
• 32 bit là một từ kép (double word) 
• 210 bit là một kilobit (Kbit). 
• 220 bit là một Megabit (Mbit). 
• 230 bit là một Gigabit (Gbit). 

Ví dụ biểu diễn một số nguyên: 

N=1011B=1.23 +0.22+1.21+1.20=8+0+2+1=11D 

d. Hệ thập lục phân (hexa). 

Xuất hiện như một cách biểu diễn giản tiện trong công nghệ tin học. Vì một số nhị phân quá dài và bất 
tiện khi viết và tính toán. 4 chữ số nhị phân được gộp thành một chữ số thập lục phân.Như vậy có số 
của hệ thập lục phân là s=16.Điều này có nghĩa là cần có 16 ký tự khác nhau để biểu diễn hệ thập lục 
phân.Các ký tự đó là :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. 

Ví dụ biểu diễn một số nguyên: 

N=2BC1h=2.163+11.162+12.161+1.160=11201D. 

Đổi số thập phân ra số nhị phân hoặc ngược lại 

Để đổi số số thập phân ra số nhị phân hay thập lục phân, ta chỉ cần chia số thập phân cho cơ số của 
hệ (2 hoặc 16).Số dư là trị số, thương số được chia tiếp để tính trị số tiếp theo. Trong hệ nhị phân, trị 
số đầu tiên (ngoài cùng bên phải) được gọi lsg LSB (least significant bit) và trị số cuối cùng (ngoài 
cùng bên trái) được gọi là MSB (most signifcant bit).  

Ví dụ: 

N=113D 

Nhị phân  Thập lục phân 

113/2=56 dư 1 LSB 113/16=7 dư 1 

56/2=28 dư 0 7/16=0 dư 7 

28/2=14 dư 0  

14/2=7 dư 0  

7/2=3 dư 1  

3/2=1 dư 1MSB  

Kết quả=113D=110001B=71H  

3. Các loại mã 

a. Mã BCD 

Dùng 4 bit hệ 2 để biểu diền một số hệ 10 

b. Mã ASCII 

Dùng 7 bit để mã hoá, bit cuối cùng là bit kiểm tra chẵn lẻ, phát hiện lỗi khi truyền 
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4. Biểu diễn số nguyên theo mã nhị phân 

Dùng số nhị phân không dấu: 

n bit biểu diễn 2n số từ 0 đến 2n-1 

Dùng số nhị phân có dấu: 

n bit biểu diễn 2n số từ -2n-1 đến +2n-1-1 

Số bù 2: 

 Số bù 1: 1 đổi thành 0, 0 đổi thành 1 

 Số bù 2: số bù 1 cộng 1 

5. Biểu diễn số thực theo mã nhị phân. 

a. Biểu diễn dấu chấm cố định: 

Cách biểu diễn dấu chấm cố định trong hệ nhị phân hoàn toàn giống cách biểu diễn số thực thông 
thường của hệ thập phân 

R=an-1...a0, b0...bm-1= i
n

i
i sa ⋅∑

−

=

1

0

+ i
n

i
i sa ⋅∑

−

=

1

0

  

Trong đó R số thực cần biểu diễn gồm n trị số đứng trước và m trị số đứng sau dấu chấm. Tuỳ thuộc 
vào hệ thập phân hay nhị phân mà cơ số s có giá trị là 2 hay 10. 

b. Biểu diễn dấu chấm động 

Chia làm 4 thành phần: 

M: phần định trị 

• E: phần mũ 
• R: cơ số 
• S: dấu 

Như vậy X=(-1)S.M.RE 

Ví dụ: R=-750 = -0,75.103= -0,75E3  

Để định dạng dấu chấm động có thể dùng chuẩn IEEE754-1985 (Institute of Electrical and Electronic 
Engineering) 32 bit hoặc 64 bit: 

Đây là chuẩn được mọi hãng chấp nhận và được dùng trong bộ xử lý toán học của Intẹl. Bit dấu nằm 
ở vị trí cao nhất, kích thước phần mũ và khuôn dạng phần định trị thay đổi theo từng loại số thực 

Giá trị số thực IEEE754-1985 được tính như sau: 

R = (-1)S.(1 + M1.2-1 + ...+Mn2-n).2E7...E0-127  

S E7-E0 Định trị(M1- M23) 

Ví dụ: 

 428CE9FCH=0100 0010 1000 1100 1110 1001 1111 1100 

 Phần dấu(bit cao nhất): 0 = số dương 

 Phần mũ: 28 + 22 + 20 -127= 133-127 =6 

Phần định trị: 2-4 + 2-5 + 2-8 + 2-10 + 2-12 + 2-15 + 2-16 + 2-17 + 2-18 + 2-19 + 2-20 + 2-21 = 0,1008906 
như vậy giá trị ngầm định là 1,1008906 

Quy tắc đổi ngược lại: 
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 Chuyển số dấu phảy động về dạng nhị phân  

 Đưa về dạng 1.xxxxEyyyy 

 xác định bit 31: dấu 

 Xác định bit từ 30-23: yyyy+7Fh 

 Xác định bit 22-0: xxxx00..00 

6. Biểu diễn các dạng thông tin khác 

Biểu diễn hình ảnh 

Biểu diễn âm thanh 

Các đại lượng vật lý khác 

 

III. CÁC LOẠI HÌNH MÁY TÍNH CÁ NHÂN. 

Để đảm bảo tính tương thích, cấu trúc phần cứng bên trong các máy vi tính cá nhân về cơ bản là 
giống nhau. Vì thế chúng chỉ được phân loại theo hình dạng vật lý. 

• Loại để bàn(desktop), 
loại để bàn thu nhỏ 
(desktop slim-line) 

• Loại đặt đứng 
(tower),mini-tower 

• Loại xách tay 
(notebook). 

• Loại bỏ túi 
(palmtop,palmpilot). 

Kiến trúc chung của máy tính 
điện tử  

1. Bộ nhớ trung tâm 
(Central Memory or 
Main Memory) Có nhiệm 
vụ chứa những chương 
trình và dữ liệu trước khi chương trình được thực thi  

2. Bộ điều khiển  (Control Unit -CU) Có nhiệm vụ điều khiển sự hoạt động của tất cả các thành 
phần của hệ thống máy tính theo chương trình mà nó được giao thi hành. 

3. Bộ số học và logic (Arithmetic Logical Unit, thường được viết tắt là ALU) . Có nhiệm vụ thực 
hiện các thao tác tính toán theo sự điều khiển của CU. 

4. Thiết bị vào (Input Device). Có nhiệm vụ nhận các thông tin từ thế giới bên ngoài, biến đổi 
sang dạng số một cách thích hợp rồi đưa vào bộ nhớ trong. 

5. Thiết bị ra (Output Device) Có nhiệm vụ đưa thông tin số từ bộ nhớ trong ra ngoài dưới dạng 
những dạng mà con người yêu cầu. 

ThiÕt bÞ vµo
INPUTDEVICE

Bé nhí ngoµi
ThiÕt BÞ Ra

MAIN MEMORY

Bé Sè häc -logic
ALU

Bé ®iÒu khiÓn CU

C¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng c¬ b¶n cña m¸y tÝnh ®iÖn tö
(C¸c ®−êng vÏ nÐt ®øt chØ mèi quan hÖ. C¸c ®−êng nÐt liÒn lµ ®−êng truyÒn d÷ liÖu)
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Chương II: BỘ XỬ  LÝ TRUNG TÂM 
 

1. Tổ chức bộ xử lý 

Để hiểu được tổ chức của CPU, chúng ta hãy xem xét những yêu cầu đặt ra trên CPU, những thứ nó 
phải làm: 

• Fetch Instructions(chỉ lệnh tìm nạp): CPU phải đọc các chỉ lệnh từ bộ nhớ. 
• Interpret Instructions: chỉ lệnh phải được giải mã để xác định hành động nào được yêu cầu. 
• Fetch data (dữ liệu tìm nạp): Sự thi hành một chỉ lệnh có thể yêu cầu thực hiện một vài thao 

tác số học hoặc lôgi trên dữ liệu. 
• Write Data: Những kết quả của sự thi hành có thể yêu cầu viết dữ liệu vào bộ nhớ hoặc 

module vào ra. 

Thông thường CPU phải thực hiện các công việc này, nó có thể rõ dàng CPU cần một chỗ chứa tạm 
thời để chứa dữ liệu . Nó phải nhớ vị trí của chỉ lệnh sau cùng đến mức nó có thể biết nơi nào chứa 
lệnh tiếp theo. Nó cần chứa các chỉ lệnh và dữ liệu tạm thời trong khi một lệnh được thực thi. Nói 
cách khác CPU cần một bộ nhớ trong nhỏ. 

Hình 1.1 là 1 hình ảnh đơn giản 
của CPU, xác định các kết nối của 
nó với phần còn lại của hệ thống 
thông qua bus hệ thống. Một giao 
diện tương tự có thể cần đến cho 
tất các các cấu trúc kết nối khác. 
Các bộ phận chính của một CPU là 
đơn vị số học và logic (ALU) và 
đơn vị điều khiển (CU). ALU làm 
công việc tính toán thực sự hoặc 
xử lý dữ liệu. Đơn vị điều khiển CU 
chuyển dữ liệu và các chỉ lệnh vào 
và ra khỏi CPU và điều khiển các thao 
tác của ALU. Thêm nữa, hình trên còn 
mô tả một bộ nhớ trong, là chỗ chứa 
tạm thời gọi là thanh ghi (Register) 

Hình 1.2 mô tả hình ảnh chi tiết hơn 
cấu trúc CPU. Các đường truyền dữ 
liệu và các đường điều khiển logic đều 
đựơc xác định, bao gồm một thành 
phần gắn nhãn internal CPU bus. 
Thành phần này đựơc yêu cầu chuyển 
dữ liệu giữa các thanh ghi khác nhau 
và ALU, từ ALU thực tế hoạt động chỉ 
trên dữ liệu trong bộ nhớ trong CPU. 
Hình vẽ cũng mô tả các thành phần cơ 
bản tiêu biểu của ALU. Chú ý sự tương tự giữa cấu trúc trong của máy tính và cấu trúc trong của 
CPU. Trong cả hai trường hợp, có một sự tập hợp của các thành phần chính (computer: CPU, I/O, bộ 
nhớ; CPU: CU,ALU, các thanh ghi) được kết nối bằng các đường dữ liệu. 

2. Tổ chức thanh ghi 
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Một hệ thống máy tính dùng một hệ thống cấp bậc bộ nhớ. Tại các mức cao hơn trong hệ thống cấp 
bậc, bộ nhớ nhanh hơn, nhỏ hơn, và đắt hơn (tính theo bit). Trong CPU, có tập hợp các thanh ghi 
chức năng là mức nhớ trên bộ nhớ chính và bộ nhớ cache trong hệ thống cấp bậc. Các thanh ghi 
trong CPU phục vụ 2 chức năng chính: 

• User-Visible Registers: Nó cho phép người lập trình ngôn ngữ máy hoặc ngôn ngữ Asembly 
thu nhỏ bộ nhớ chính bằng tối ưu hoá việc sử dụng các thanh ghi. 

• Control and Status Registers: Các thanh ghi này đựơc sử dụng bởi đơn vị điều khiển CU để 
điều khiển các thao tác của CPU và bằng phân quyền, các chương trình điều khiển hệ thống 
điều khiển sự thực thi của các chương trình khác. 

Không có sự riêng biệt rõ ràng giữa các thanh ghi trong hai loại trên. Ví dụ trên một số máy chương 
trình đếm là thanh ghi user-visible(ví dụ VAX) nhưng trên nhiều máy khác lại không phải vậy. Cho các 
mục đích sẽ được thảo luận dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng hai loại này 

User-Visible Registers: 

Thanh ghi User-Visible là một trong những thành phần được tham chiếu bởi cách thức của 
ngôn ngữ máy được CPU thi hành. Thực sự tất cả các thiết kế CPU đương thời cung cấp một 
số các thanh ghi User-Visible đối lập với một thanh ghi tổng đơn giản. Chúng ta có thể mô tả 
đặc điểm của chúng trong các loại sau: 

 Mục đích chung 
 Dữ liệu 
 Địa chỉ 
 Mã điều kiện 

Các thanh ghi mục đích chung (general-purpose registers) có thể bị phân chia cho các chức 
năng khác nhau bởi người lập trình. Thỉnh thoảng, chúng sử dụng trong tập lệnh trực giao với 
thao tác. Đó là,bất cứ một thanh ghi mục đích chung nào có thể chứa đựng toán hạng cho 
opcode. Nó cung cấp sử dụng thanh ghi mục đích chung thực sự. Thông thưòng, có các giới 
hạn ví dụ có thể có các thanh ghi cho các thao tác con trỏ động. 

Trong một số trường hợp các thanh ghi mục đích chung có thể được dùng cho các chức năng 
địc chỉ hoá (ví dụ thanh ghi gián tiếp, dịch chuyển). Trong các trường hợp khác, có một 
phầnhoặc sự phân chia rõ ràng giã thanh ghi dữ liệu và thanh ghi địa chỉ . Các thanh ghi dữ liệu 
có thể được sử dụng chỉ để giữ dữ liệu và không thể được dùng trong việc tính toán của một 
điạ chỉ toán hạng.Các thanh ghi địa chỉ có thể tự bản thân là thanh ghi mục đích chung, hoặc nó 
có thể được dành hết cho chế độ địa chỉ riêng. 

 Con trỏ đoạn: Trong một máy với phương pháp địa chỉ đoạn, một thanh ghi đoạn giữ 
địa chỉ cơ sở của đoạn. Có thể có nhiều thanh ghi: ví dụ, một cho hệ thống điều 
khiển và một cho tiến trình hiện tại. 

 Thanh ghi chỉ số: Được dùng trong chế độ địa chỉ chỉ sốvà có thể được tự động đánh 
chỉ số. 

 Con trỏ ngăn xếp: Nếu có user-visible stack addressing, sau đó ngăn xếp tiêu biểu là 
trong bộ nhớ và có một thanh ghi chỉ đến đầu ngăn xếp.Nó cho phép đánh địa chỉ 
tuyệt đối; đó là push,pop, và các chỉ lệnh ngăn xếp khác cần không chứa một toán 
hạng ngăn xếp rõ ràng. 

Control and Status Registers: 

Có rất nhiều thanh ghi CPU khác nhau được sử dụng để điều khiển thao tác của CPU. Hầu hết chúng 
trên đa số máy là không hữu hình với người dùng. Một vài thanh ghi có thể hữu hình với các lệnh máy 
thực thi trong chế độ điều khiển hoặc trong operating-system mode. 
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Tất nhiên, các máy khác nhau sẽ có tổ chức thanh ghi khác nhau và sử dụng thuật ngữ khác nhau. 
Chúng tôi liệt kê ra đây một danh sách hoàn toàn hợp lý của các loại thanh ghi với một mô tả ngắn 
gọn: 

Bốn thanh ghi là cốt tuỷ đối với sự thi hành lệnh. 
• Program Counter(PC): chứa địa chỉ của một chỉ lệnh được tìm nạp. 
• Thanh ghi lệnh (Instruction Register): chứa chỉ lệnh được tìm nạp gần nhất. 
• Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ(Memory Address Register): chứa địa chỉ của các vị trí trong bộ 

nhớ. 
• Thanh ghi bộ nhớ đệm (Memỏy Fuffer Register): chứ một từ dữ liệu được ghi vao trong 

bộ nhớ hoặc từ được đọc gần đây nhất. 

Ví dụ các tổ chức thanh ghi vi xử lý. 

Các ví dụ cung cấp tài liệu để nghiên cứu và so sánh tổ chức thanh ghi của các hệ thống có thể so 
sánh được.Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét 3 bộ vi xử lý 16 bit được thiết kế ở cùng một thời 
điểm: Zilog Z8000(PEUT79), Intel 8086 [MORS78,HEYW83], Và Motorola MC6800 [STRI79]. 

Ví dụ với bộ xử lý 8086: 

Bao gồm: 

• 1 thanh ghi con trỏ lệnh IP (instruction Pointer): Lưu trữ địa chỉ lệnh kế tiếp sẽ được chạy 
trong đoạn CT hiện thời. Mỗi 1 từ lệnh được đọc từ bộ nhớ BIU sẽ thay đổi giá trị IP sao 
cho nó chỉ đến địa chỉ của từ lệnh kế tiếp trong bộ nhớ. 

• 8 thanh ghi chung  

• 4 thanh ghi dữ liệu AX,BX, CX, DX. 

 AX: (Accumulator Register) thanh ghi tích luỹ các kết quả tính toán. 

 BX (Base Register) thanh ghi cơ sở: chỉ địa chỉ cơ sở của vùng nhớ thuộc bộ 
nhớ. 

 CX (Counter Register) thanh ghi đếm: Khai báo số lần 1 thao tác nào đó phải 
được thực hiện trong các vòng lặp, phép dịch, quay. 

 DX (Data Register) thanh ghi số liệu: lưu trữ sl làm thông số chuyển giao CT (2 
byte). 

Khi cần truy nhập chỉ với 1 byte thì byte cao hay thấp được nhận diện H,L. 

*Các thanh ghi con trỏ, chỉ số: 

• SP (Stack pointer) con trỏ ngăn xếp: địa chỉ đỉnh ngăn xếp. SP cho phép truy xuất dễ dàng 
các địa chỉ trong đoạn ngăn xếp SS (stack segment). Giá trị trong SP mô tả phải offset của địa 
chỉ ngăn xếp kế tiếp so với địa chỉ hiện tại đang được lưu trong SS. 

• BP (Base pointer) con trỏ cơ sở: mô tả offset tính từ SS nhưng còn được sử dụng truy nhập 
DL trong SS. 

• I (index) thanh ghi chỉ số: lưu địa chỉ offset đối với những lệnh truy nhập DL cất trong đoạn DL 

*Thanh ghi đoạn: 

Bộ nhớ được chia thành các đoạn logic (segment) dài 64kb. CPU có thể truy nhập 1 lần tới 4 đoạn. 

Địa chỉ đoạn chứa trong thanh ghi đoạn. 

• Thanh ghi đoạn mã CS (code Segment) nhận diện ĐC bắt đầu của đoạn chương trình hiện 
hành trong bộ nhớ. 

• DS (data Segment) đoạn DL : địa chỉ bắt đầu đoạn số liệu. 
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• SS (Stack Segment) đoạn ngăn xếp: địa chỉ logic đoạn ngăn xếp. 

• EX (extra Segment) đoạn mở rộng: Đ/c DL các chuỗi. 

 

*Thanh ghi cờ: Flag Register 

9 trong số 16 bit của thanh ghi này được sử dụng, mỗi bit có thể được thiết lập hay xoá dể chỉ thị kết 
quả của mỗi thao tác trước đó hoặc trạng thái hiện thời bộ XL  

 CF Carry : nhớ  

 PF perity: chẵn lẻ 

 ZF zero : kết quả phép toán =0 

 SF sign : 0 dương, 1 âm. 

 OF overflow : tràn 

3. Đơn vị số học và logic ALU (Arithmetic and logic unit) 

Đơn vị số học và logic (ALU) là một phần của máy tính thực sự thực hiện các thao tác số học và logic 
trên dữ liệu. Tất cả các thành phần khác của hệ thống máy tính-đơn vị điều khiển, thanh ghi, bộ nhớ, 
chủ yếu mang dữ liệu vào cho ALU để ALU xử lý và sau đó đưa kết quả ra ngoài. 

Đơn vị số học và logic và tất cả các thành phần điện tử trong máy tính đều dựa trên việc sử dụng các 
thiết bị số đơn giản có thể chứa các con số nhị phân, và thực hiện các thao tác boolean logic đơn 
giản. 

 

 

 

 

Hình trên chỉ ra trong một giới hạn chung, ALU được kết nối với phần còn lại của CPU như thế nào. 
Dữ liệu được sẵn sàng cho ALU trong các thanh ghi, và kết của của một thao tác được chứa trong 
các thanh ghi khác. Các thanh ghi là chỗ chứa tạm thời trong CPU được kết nối bởi các đường tín 
hiệu tới ALU. ALU sẽ đặt cờ như là kết quả của một thao tác. Ví dụ có tràn được đặt lên 1 nếu kết quả 
của việc tính toán vượt quá chiều dài của thanh ghi chứa.Giá trị cờ được chứa trong các thanh ghi 
trong CPU. Đơn vị điều khiển cung cấp tín hiệu điều khiển thao tác của ALU, và sự di chuyển dữ liệu 
vào và ra khỏi ALU. (Cấu tạo của ALU được mô tả trong hình 1.2) 
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4. Đơn vị điều khiển CU(Control Unit) 

Như đã biết các thành phần chức năng cơ bản của CPU là: 

- Đơn vị số học và Logic (ALU) 

- Tập các Thanh ghi 

- Các đường dữ liệu trong 

- Các đường dữ liệu ngoài 

- Đơn vị điều khiển(CU) 

ALU là thành phần chức năng thực sự của máy tính, Các thanh ghi dùng để chứa dữ liệu trong CPU, 
Một vài thanh ghi chứa thông tin trạng thái cần để quản lý chỉ lệnh sắp xếp liên tục (ví dụ từ trạng thái 
chương trình). Những thanh ghi khác chứa dữ liệu đưa đến hoặc lấy từ ALU, bộ nhớ, module vào ra. 
Các đường dữ liệu trong được dùng chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, giữa các thanh ghi và ALU. 
Các đường dữ liệu ngoài liên kết các thanh ghi với bộ nhớ và module vào ra. thường bằng phương 
tiện của bus hệ thống. Đơn vị điều khiển tạo ra các thao tác xảy ra trong CPU. 

Sự thi hành một chương trình bao gồm các thao tác liên quan đến các thành phần CPU. Như chúng 
ta đã thấy,  các thao tác này bao gồm sự liên tục của các vi thao tác (vi điều khiển). Tất cả các vi thao 
tác là một trong các loại sau: 

• Truyền dữ liệu từ một thanh ghi đến thanh ghi khác. 

• Truyền dữ liệu từ một thanh ghi đến một giao diện ngoài (ví dụ system bus) 

• Truyền dữ liệu từ một giao diện ngoài tới thanh ghi. 

• Thực hiện thao tác số học và logic, sử dụng thanh ghi để nhận và ghi dữ liệu. 

Tất cả các vi thao tác cần thực hiện trong một chu kỳ chỉ lệnh (bao gồm tất cả các vi thao tác để thực 
hiện mọi chỉ lệnh trong tập chỉ lệnh,  nằm trong một trong những loại trên) 

Đơn vị  điều khiển thực hiện hai công tác chính: 

- Sự sắp xếp chuỗi (sequencing) : Đơn vị điều khiển khiến CPU  sắp xếp chuỗi vi thao 
tác vào một  chuỗi liên tục thích hợp, dựa trên chương trình đang được thực hiện 

- Sự thi hành (Execution): Đơn vị điều khiển khiến mỗi vi thao tác được thực hiện. 

đơn vị điều khiển thao tác dựa vào việc sử dụng các tín hiệu điều khiển. 

 Tín hiệu điều khiển: 

Chúng ta đã định nghĩa các thành phần đã tạo ra CPU (ALU, thanh ghi, đường dẫn dữ liệu) và các vi 
thao tác đang được thực hiện. Đối với đơn vị điều khiển để thực hiện các chức năng của nó, nó phải 
có dữ liệu vào cho phép nó xác định trạng thái của hệ thống và mục ra cho phép nó điều khiển tác 
động của hệ thống. Có các chi tiết kỹ thuật ngoài của đơn vị điều khiển. Nội tại, đơn vị điều khiển phải 
có logíc yêu cầu thực hiện chuỗi vi thao tác và thi hành các chức năng.  

Các yêu cầu của phần này là liên quan với sự 
tương tác giữa đơn vị điều khiển và các thành 
phần khác của CPU. 

Hình 14.4 là mô hình chung của một đơn vị điều 
khiển, trình bày tất cả các tín hiệu vào và ra. Tín 
hiệu vào là: 

- Clock: đây là cách đơn vị điều khiển 
“giữ thời gian” Đơn vị điều khiển tạo ra 
một vi thao tác (hoặc một tập các thao Control Unit
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tác đồng thời) được thực hiện với  mỗi xung đồng hồ. Đây là mộ vài lần nhắc đến như là chu 
kỳ thời gian xử lý, hoặc chu kì thời gian đồng hồ. 

- Thanh ghi chỉ lệnh: mã chỉ lệnh hiện tại được dùng để xác định vi thao tác nào được thực 
hiện trong chu kì thi hành. 

- Cờ: Có các yêu cầu bởi đơn vị điều khiển để xác định trạng thái của CPU và kết quả của thao 
tác ALU trước. Ví dụ, đối với chỉ lệnh Increment and skip-if rezo (ISZ), đơn vị điều kiển sẽ 
lượng gia PC nếu cờ Rezo được đặt. 

- Các tín hiệu điều khiển từ bus điều khiển: Khẩu phần bus điều khiển của bus hệ thống cung 
cấp tín hiệu cho đơn vị điều khiển, như là tín hiệu ngắt và sự công nhận. 

Mục ra là: 

- Tín hiệu điều khiển trong CPU: có 2 loại: Nó khiến dữ liệu bị di chuyển từ một thanh ghi tới 
các thanh ghi khác, và làm hoạt động các chức năng ALU cụ thể. 

- Các tín hiệu điều khiển điều khiển bus: Cũng có 2 loại: các tín hiệu điều khiển bộ nhớ, và tín 
hiệu điều khiển module vào ra. 

Thành phần mới đã được giới thiệu trong hình này là tín hiệu điều khiển. Ba kiểu tín hiệu được sử 
dụng : kích hoạt một chức năng ALU, kích hoạt các đường dữ liệu, và là các tín hiệu trên bus hệ 
thống ngoài hoặc giao diện ngoài. Tất cả các dạng tín hiệu này được cung cấp cuối cùng trực tiếp 
như các tín hiệu vào hay các cổng logic riêng biệt. 

Chúng ta hãy xem xét lại chu kỳ tìm nạp để xem cách đơn vị điều khiển duy tri diều khiển. Đơn vị điều 
khiển giữ dấu vết nơi nó là trong chu kỳ tìm nạp. Tại điểm quy định, nó biết chu kỳ tìm nạp đựoc thực 
hiện tiếp. Bước đầu tiên là di chuyển các nội dung của PC và MAR. Đơn vị điều khiển dùng nó bằng 
việc kích hoạt tín hiệu điều khiển mở các cổng giữa các bit của PC và các bit của MAR. Bước tiếp 
theo là đọc một từ trong bộ nhớ vào MBR và gia lượng PC. Đơn vị điều khiển làm việc này bằng vệc 
gửi các tín hiệu kèm theo đồng thời. 

1. Một tín hiệu điều khiển mở các cổng cho phép nội dung của MAR đưa vào bus địa chỉ. 

2. Bộ nhớ đọc tín hiệu điều khiển trên bus điều khiển. 

3. Một tín hiệu điều khiển các cổng cho phép nội dung bus dữ liệu được chứa trong MBR.  

4. Các tín hiệu điều khiển thêm một vào nội dung của PC và chứa kết quả trở lại cho PC 

Theo đó, đơn vị điều khiển gửi tín hiệu điều khiển mở các cổng giữa MBR và IR 

(Memory buffer register) 

(Instruction Register) 

Đơn vị điều khiển vi chương trình: 

Các chức năng chính của đơn vị điều 
khiển này: 

Để thực hiện một lệnh, đơn vị logic tuần 
tự đưa ra một lệnh đọc tới bộ nhớ điều 
khiển 

1. Từ mà địa chỉ được xác định trong 
thanh ghi địa chỉ điều khiển được 
đọc vào thanh ghi bộ đệm điều 
khiển. 

2. Nội dung của thanh ghi bộ đệm 
điều khiển phát ra tín hiệu điều 

ALU
Flags

Clock

Instruction Registers

Decorder

Control Address RegisterSequencing
Logic

Control Memory

Control Buffer Register

Decorder

Read

Control Unit

Next Address Control

Control Signals
Within CPU

Control Signals to
System Bus
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khiển và thong tin địa chỉ tiếp theo cho đơn vị lôgic tuần tự. 

3. Đơn vị logic tuần tự tải địa chỉ mới vào trong thanh ghi địa chỉ điều khiển dựa vào thông tin địa 
chỉ tiếp theo từ thanh ghi bộ đệm điều khiển và các cờ ALU. 

Tất cả xảy ra trong một xung đồng hồ. 

5. Một số mở rộng của  vi xử lý máy tính cho đến ngày nay 

Từ sự phát triển của các máy tính chứa chương trình đầu tiên những năm 1950, đã có một số sự 
cách tân thực sự rõ rệt trong các khu vực của tổ chức máy tính. Sau đây không phải là một danh sách 
hoàn chỉnh, mà chỉ là một vài tiến bộ chính kể từ ngày sinh của máy tính. 

The Family Concept: được giới thiệu bởi IBM với hệ thống System/360 năm 1964, tiếp theo ngay 
sau đó là DEC với PDP-S.Khái niệm gia đình tách riêng kiến trúc của máy từ sự thi hành của nó. Mộ 
tập hợp các máy tính được đề nghị, với sự khác nhau giữa đặc trưng giá/tính năng đưa ra cùng một 
kiến trúc cho người dùng.Sự khác nhau trong giá và hiệu suất là bởi tại sự thi hành khác nhau của 
cùng một kiến trúc. 

Đơn vị điều khiển vi chương trình (Microprogrammed Control Unit): Được đề xuất bởi Wikes 
năm 1951, và được giới thiệu bới IBM trên hệ thống S/360 line trong năm 1964. Lập trình vi chương 
trình làm giảm bớt công tác thiết kế và thực hiện đơn vị điều khiển và hỗ trợ cho family concept. 

Bộ nhớ Cache (cache Memory): Đầu tiên được giới thiệu rộng rãi trên hệ thống IBM S/360 Model 85 
năm 1968.Sự thêm vào thành phần này trong hệ thống phân cấp bộ nhớ cải thiện rõ rệt hiệu suất 

Pipelining: Một biện pháp đưa tính toán song song vào bản chất tuần tự của một chương trình chỉ 
lệnh máy. Các ví dụ là ống dẫn chỉ lệnh và xử lý vector 

Instruction Pipelining 

Như sự tiến hoá của các hệ thống máy tính, hiệu suất cao hơn có thể được đạt đựoc bởi việc nắm bắt 
các tiến bộ của sự phát triển công nghệ.Hơn nữa, sự cải tiển tổ chức của CPU có thể làm tăng hiệu 
suất. Chúng ta đã có một số ví dụ ví như sử dụng các thanh ghi bội hon là sử dụng một thanh ghi 
chứa đơn, và sử dụng bộ nhớ cache. Một phương pháp tổ chức khác rất thông dụng là Instruction 
Pipe. (Còn thiếu) 

Chiến lược ống dẫn  

Ống dẫn chỉ lệnh tương tự việc sử dụng một dây chuyền trong kế hoạch sản xuất. Một dây chuyền tạo 
ra các thuận lợi trong thực tế một sản phẩm đi qua nhiều trạng thái khác nhau của quá trình sản xuất. 
Bằng cách bố trí tiến trình sản xuất trong một dây truyền, các sản phẩm ở những trạng thái khác nhau 
có thể được làm đồng thời. Tiến trình này cũng được quy cho là pipelining, Bởi vì như trong một ống 
dẫn, một sản phẩm  vào mới được chấp nhận ở một đầu cuối trước  các sản phẩm vào được chấp 
nhận trước đó xuất hiện như sản phẩm ra ở đầu cuối khác. 

6. BUS 

Một máy tính bao gồm các bộ phận hay các đơn vị của ba thành phần chính: CPU, hệ thống nhớ, thiết 
bị vào ra, được liên lạc với nhau. Về thực chất máy tính được coi là một mạng của các đơn vị cơ bản. 
Hơn nữa cần phải có các đường để kết nối các đơn vị với nhau. Tập hợp các đường kết nối các đơn 
vị được gọi là Interconnection Structure. 

Cấu trúc kết nối thông dụng nhất được sử dụng trong máy tính là BUS 

BUS là tập hợp các đường dây kết nối hai hay nhiều thiết bị với nhau. Rất nhiều thiết bị kết nối với 
BUS, một tín hiệu được truyền đi từ bất kì một thíêt bị nào cũng có thể được gửi đến tất cả các thiết bị 
kết nối với BUS. Nếu có hai thiết bị cùng truyền dữ liệu đồng thời trong một thời điểm, những tín hiệu 
này sẽ gối lên nhau và sẽ bị sai lạc, như vậy chỉ một thiết bị có thể truyền dữ liệu thành công trong 
một thời điểm. Trong nhiều trường hợp, BUS thực sự gồm nhiều đường liên lạc, mỗi đường có khả 
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năng truyền các tín hiệu mô tả các giá trị nhị phân 0, 1. Các số nhị phân được truyền liên tục thông 
qua một đường, một số đường của BUS truyền các bit nhị phân đồng thời(kết nối song song).  

Một hệ thống máy tính chứa đựng một số loại BUS khác nhau tuỳ thuộc các đường kết nối giữa các 
bộ phận ở các mức khác nhau của hệ thống. BUS kết nối các bộ phận chính của máy gọi là BUS hệ 
thống. 

BUS hệ thống bao gồm từ 50 đến 100 đường truyền riêng biệt, mỗi đường được phân chia một chức 
năng hay một ý nghĩa riêng biệt. Mặc dù có rất nhiều cách thíêt kế BUS khác nhau, nhưng trên bất kỳ 
cách nào các đường BUS cũng phân loại thành ba nhóm chính: BUS dữ liệu, BUS địa chỉ, BUS điều 
khiển, ngoài ra có thể có một số đường cung cấp năng lượng cho các module tham gia BUS. 

BUS dữ liệu: truyền tải dữ liệu tới các thiết bị. Một BUS dữ liệu tiêu biểu bao  

gồm 8, 16 hay 32 đường, số đường được coi là độ rộng của BUS dữ liệu. Mỗi đường chỉ có thể mang 
một bit dữ liệu tại một thời điểm, số lượng đường xác định số lượng bit có thể được truyền trong một 
thời điểm.  

BUS địa chỉ: dùng chỉ định rõ nguồn gốc hay đích đến của dữ liệu trên BUS dữ liệu. Địa chỉ thường là 
địa chỉ các cổng vào/ra, từ nhớ trong ngăn nhớ. 

BUS điều khiển: điều khiển việc truy nhập và việc sử dụng các đường địa chỉ và dữ liệu. Các đường 
dữ liệu và địa chỉ được chia sẻ cho tất cả các bộ phận, phải có sự điều khiển việc sử dụng các đường 
đó. Các tín hiệu điều khiển truyền cả lệnh và thông tin thời gian giữa các module hệ thống. Tín hiệu 
thời gian chỉ ra những thông tin về địa chỉ và dữ liệu hợp lệ. Các tín hiệu lệnh định rã thao tác được 
thực hiện 

Những đường điều khiển tiêu biểu: 

• Memory write: điều khiển dữ liệu trên BUS được viết vào vị trí đã được xác định bằng địa chỉ 
• Memory read: điều khiển việc đưa dữ liệu từ một vị trí xác định vào BUS 
• I/O write: điều khiển đưa dữ liệu từ BUS ra cổng vào/ra đã xác định 
• I/O read: điều khiển việc nhận dữ liệu từ cổng vào/ra chuyển vào BUS 
• Transfer ACK: chỉ ra dữ liệu đã được chấp nhận  
• BUS request: chỉ ra module cần chiếm quyền điều khiển BUS 
• BUS grant: chỉ ra module đang yêu cầu đã được cấp quyền điều khiển BUS 
• Interrupt request: yêu cầu ngắt từ thiết bị ngoại vi 
• Interrupt ACK: chấp nhận ngắt từ CPU 
• Clock: xung đồng hồ dùng trong quá trình đồng bộ   
• Reset: khởi động lại các module 

Phân loại BUS theo đường truyền 

BUS đồng bộ: được điều khiển bởi nhịp đồng hồ với chu kì nhất định. Hoạt động của vi xử lý đòi hỏi 
thời gian là bội số của chu kì máy 

BUS không đồng bộ: không hoạt động theo xung đồng hồ nhất định, khi truyền tín hiệu thiết bị truyền 
phát tín hiệu MSYN báo cho thiết bị nhận chạy nhanh nhất có thể, sau đó khi hoàn thành thiết bị nhận 
phát lại tín hiệu SSYN. 
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Chương III: HỆ THỐNG NHỚ 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NHỚ CỦA MÁY TÍNH 

• Vị trí: 

 bên trong CPU (register) 
 Internal memory (main memory) 
 Bộ nhớ ngoài (đĩa cứng, đĩa quang) 

• Dung lượng  

 kích thước từ nhớ (word size) :thường là 8,16,32 bits 
 số lượng từ nhớ 

• Đơn vị truyền 

 Word: đơn vị tự nhiên ở tổ chức bộ nhớ. Kích thước từ nhớ thường là số bit dùng để 
biểu diễn số hoặc độ dài lệnh . 

 Khối (block) là đơn vị truyền dữ liệu lớn hơn từ nhớ, thường được dụng truyền dữ liệu 
với bộ nhớ ngoài. 

• Phương pháp truy nhập 

 Sequential access (truy nhập tuần tự) thường được dùng truy cập băng từ. 
 Truy nhập trực tiếp (direct memory) giống như truy nhập tuần tự, truy nhập trực tiếp 

bao hàm việc chia sẻ đọc viết cơ khí.Những từ nhớ của bản ghi có địa chỉ cơ sở duy 
nhất trên vị trí vật lý. Việc truy nhập được hoàn thành bởi truy nhập trực tiếp là đi đến 
vùng lân cận chung cộng với tìm kiếm tuần tự, đếm hoặc đợi để đi đến vị trí cuối 
cùng.Thời gian truy nhập có thể thay đổi được. Các loại đĩa sử dụng phương pháp 
truy nhập trực tiếp. 

 Truy nhập ngẫu nhiên (Random access) : mỗi vị trí địa chỉ trong bộ nhớ là độc nhất. 
Thời gian truy nhập các vị trí đã cho là độc lập với dãy truy nhập ưu tiên và là hằng 
số.Như vậy, vị trí nào cũng có thể được chọn ngẫu nhiên, và địa chỉ trực tiếp.Bộ nhớ 
chính là truy nhập ngẫu nhiên.  

 Truy nhập liên kết: đây là kiểu truy nhập ngẫu nhiên có thể làm sự so sánh vị trí bít 
trong từ cho một phép toán cụ thể và làm việc này cho tất cả các từ đồng thời. Vì vậy 
một từ đựơc tìm lại được dựa vào chính nội dung của nó thay vì địa chỉ của nó.Với 
truy nhập ngẫu nhiên thông thường, mỗi vị trí có địa chỉ cơ khí của mình, và thời gian 
tìm là hằng số độc lập với vị trí hay mẫu hình truy nhập ưu tiên.Bộ nhớ cache dùng 
cách truy nhập này. 

• Sự thi hành. 

 Thời gian truy nhập: (access time) : đối với truy nhập ngẫu nhiên đó là thời gian để 
thực hiện hoạt động đọc ghi. Đó là thời gian từ khi địa chỉ đã sẵn sàng trong bộ nhớ 
đến khi dữ liệu được cất trữ hoặc được làm có thể sử dụng được. Đối vớ truy nhập 
không phải là ngẫu nhiên thời gian truy nhập là thời gian đưa vị trí đọc viết cơ khí đến 
vị trí mong muốn. 

 Cycle time (chu kỳ thời gian): 
 Transfer rate: đó là tốc độ dữ liệu có thể được truyền vào hoặc ra khỏi đơn vị nhớ.  

• Kiểu vật lý 

 Bán dẫn  
 Từ (magnetic) 
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 quang (optical) 

• Đặc tính vật lý 

 Có thể thay đổi/ không thay đổi 
 Có thể xoá được/ không thể xoá được 

 

II. PHÂN CẤP BỘ NHỚ 

Việc phân cấp bộ nhớ theo các tiêu chuẩn: 

 giảm giá/bit 
 tăng dung lượng 
 tăng thời gian truy nhập 
 giảm tần số truy nhập của bộ nhớ bởi CPU. 

Theo chiều từ trên xuống dưới: 

 dung lượng tăng dần 
 tốc độ truy nhập giảm dần. 

III. BỘ NHỚ BÁN DẪN 

1. Các loại bộ nhớ bán dẫn 

Tất cả các loại bộ nhớ được trình bầy sau đây là truy nhập ngẫu nhiên. Đó là những từ nhớ riêng biệt 
được truy nhập trực tiếp qua địa chỉ logic 

• RAM (random- access memory) : đặc điểm phân biệt là có thể đọc dữ liệu từ bộ nhớ và dễ 
dàng ghi dữ liệu vào.Việc đọc và ghi dữ liệu đựơc hoàn thành nhờ các tín hiệu điện. 

Một đặc tính khác của RAM là thay đổi được. RAM được nuôi bằng một nguồn điện ổn định 
.Nếu nguồn nuôi bị ngắt dữ liệu trên RAM sẽ mất. Vì Vậy RAM được dùng làm chỗ trữ tạm thời. 

Công nghệ RAM chia làm 2 loại: RAM tĩnh và RAM động 

 RAM tĩnh: giá trị nhị phân được cất trữ dùng các flip-flop truyền thống cấu hình cổng 
logic. Static RAM sẽ giữ được dữ liệu ổn định,tốc đọ nhanh. 

 RAM động (Dinamic RAM): sử dụng các tế bào chứa dữ liệu dựa trên sự nạp điện cho 
các tụ điện.Vì các tụ điện có xu hướng phóng điện nên RAM động yêu cầu nạp điện 
làm tươi định kỳ để giữ thông tin . 

• ROM (Read only Memory)  

Tương phản với Ram là Rom. Rom chứa đựng các kiểu dữ liệu không thể bị thay đổi trong một 
thời gian dài. Một đặc tính của Rom là chỉ có thể đọc dữ liệu từ đó mà không thể ghi dữ liệu mới 
vào nó. Một ứng dụng quan trọng của Rom là chứa đựng các vi chương trình . Những ứng 
dụng tiềm tàng khác bao gồm: 

 Thư viện thủ tục con cho các chức năng được sử dụng liên tục. 
 Các chương trình hệ thống. 

Magnetic Tape

Thanh ghi
Cache

Main memory
Disk Cache

Magnetic disk
Optical Disk

Phan cap memory
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 Các bảng chức năng. 

ROM được sản xuất tương tự như các mạch điện tích hợp khác., với dữ liệu được ghi vào chip 
trong quá trình chế tạo.  

Phân loại:  

 Maskable ROM: ghi khi chế tạo 

 PROM (Programable ROM) chỉ ghi một lần. 

 EPROM (Erasable PROM) xoá được bằng tia cực tím. 

 Flash Rom : Flash memory có thể xoá được bằng tín hiệu điện .  

 Flash Rom có thể xoá và ghi lại được bằng tín hiệu điện. Thêm nữa nó có thể 
chỉ xoá các khối nhớ thay vì phải xoá toàn bộ chíp. Flash memory sử dụng một 
transistor trên một bit, và do đó giành được mật độ cao. 

2. Tổ chức bộ nhớ 

Dựa trên các mạch Flip- flop 

Có 2N ngăn nhớ -> N chân địa chỉ. 

Độ dài mỗi ngăn nhớ m bits 

dung lượng 2N*m 

IV. CACHE MEMORY 

1. Nguyên tắc (principle) 

Cache memory được dùng cho tốc độ nhớ gần bằng tốc độ của các bộ nhớ nhanh nhất có sẵn, và tại 
cùng thời gian cung cấp một kích thước bộ nhớ rộng với giá không đắt hơn các kiểu bộ nhớ bán dẫn.  
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Đây là mối quan hệ giữa bộ nhớ chính lớn và chậm hơn với bộ nhớ cache nhỏ nhưng nhanh hơn.Bộ 
nhớ cache sao chép một phần của bộ nhớ chính. Khi CPU cố gắng đọc một từ nhớ của bộ nhớ,sự 
kiểm tra được làm để xác định rõ nếu từ nhớ nằm trong cache. Trong trường hợp đó, từ nhớ được 
cung cấp cho CPU. Nếu không khối nhớ của bộ nhớ chính, bao gồm một số từ nhớ cố định được đọc 
vào trong cache và sau dó từ nhớ được cung cấp cho CPU. Bởi vì hiện tượng tham vấn cục bộ, khi 
khối dữ liệu được đem về trong cache để thoả mãn tín hiệu tham chiếu bộ nhớ, hầu như những tham 
chiếu tương lai sẽ là những từ nhớ khác của khối nhớ. 

Hình trên mô tả cấu trúc của hệ thống cache/Main memory. Bộ nhớ chính bao gồm tới 2n từ nhớ có 
thể đánh địa chỉ, với mỗi từ nhớ có một địa chỉ n bit duy nhất. Cho mục đích ánh xạ, bộ nhớ này coi 
như bao gồm một số của độ dài những khối cố định của mỗi K từ nhớ. Tức là có M=2n/ k khối nhớ. 
Cache bao gồm C khe của mỗi K từ nhớ, và số của các khe,hoặc các hàng, nó coi như ít hơn số khối 
nhớ của bộ nhớ chính (C<< M). Tại bất kỳ thời điểm nào, một vài tập con của khối của bộ nhớ lưu trú 
in các khe của cache.Nếu từ nhớ trong khối nhớ của bộ nhớ được đọc, khối nhớ đó được truyền vào 
1 trong các khe của bộ nhớ cache.Bởi có nhiều khối nhớ hơn các khe, mộ khe riêng biệt không thể 
độc nhất và thường xuyên dành cho một khối riêng biệt.Vì vậy, mỗi khe bao gồm 1 nhãn để nhận 
dạng khối riêng biệt hiện đang được trữ. Nhãn thường là một phần của địa chỉ bộ nhớ chính,. 

Hoạt động đọc của cache: khi CPU phát địa chỉ, RA của từ nhớ sẽ được đọc. Nếu từ nhớ được 
chứa trong Cache,, nó sẽ được cung cấp cho CPU. Ngược lại, khối nhớ chứa từ nhớ đó sẽ được tải 
vào trong bộ nhớ và từ nhớ đó sẽ được cung cấp cho CPU. 

2. Kỹ thuật ánh xạ bộ nhớ cache 

Bộ nhớ chính có 2N byte nhớ dùng N bit địa chỉ dể địa chỉ hóa cho bộ nhớ. 

Chia bộ nhớ chính thành các khối, mỗi khối có K=2N1 byte -. có M=2N/k khối. 

Chia Cache thành C đường,mỗi đường k byte nhớ: C<<M. Việc trao đổi thông tin giữa bộ nhớ chính 
và cache theo đơn vị khối. 

Vì có có ít đường cache hơn các khối nhớ của bộ nhớ chính, một thuật toán là cần thiết cho việc ánh 
xạ khối nhớ của bộ nhớ chính vào các đường của cache. Hơn nữa, có nghĩa là cần xác định khối bộ 
nhớ chính đang sử dụng cache line. Việc lựa chọn hàm ánh xạ ra lệnh cho việc tổ chức cache ntn. 

Có 3 kỹ thuật ánh xạ  

 ánh xạ trực tiếp: Direct Mapping 
 ánh xạ liên kết hoàn toàn: Full Associative Mapping 
 ánh xạ liên kết tập hợp: Set Associative Mapping 

a. ánh xạ trực tiếp 

Kỹ thuật đơn giản nhất được biết đến là ánh xạ trực tiếp. ánh xạ mỗi khối nhớ của bộ nhớ chínhvào 
một đường cache có thể. 

 Block 0-> line 0 
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2
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 Block 1-> line 1 
 Block C-> line 0 
 Bock i -> line (i mod C) 

Giả xử cache có 2n2 ngăn nhớ (đường) 

địa chỉ do CPU phát ra là n bit 

Tag n2 n1 

n1 xác định số byte trong khối 2n1 ->byte 

n-n1 bit còn lại : xác định khối nằm trong bộ nhớ chính. 

n2 bít tiếp theo xác định đường trong cache  

còn lại là trường Tag 

Mỗi 1  block được ghi vào cache thì cần 1 chỗ để ghi Tag (biết được đường nào nằm trong cache)  

Bộ so sánh : thông dịch địa chỉ và so sánh nối vào. 

Nhược điểm của phương pháp ánh xạ này là có một vị trí cố định của cache cho bất cứ khối đã cho 
nào. Hơn nữa nếu xảy ra 
chương trình muốn tham vấn 
lại từ nhớ từ 2 khối khác nhau 
được ánh xạ vào cùng một 
đường, khi đó các khối sẽ tiếp 
tục được trao đổi trong cache, 
và tỉ lệ thành công sẽ giảm 
xuống. 

b. ánh xạ liên kết hoàn 
toàn 

Ánh xạ liên kết sẽ khắc phục 
nhược điểm trên bằng cách 
cho phép mỗi khối bộ nhớ 
chính được nạp vào trong bất 
kỳ đường nào của cache. 

Trong trường hợp này n bit 
chia ra 2 trường:  
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=Khi CPU phát ra địa chỉ thì nó so sánh với tất cả các Tag được ghi trong cache, nếu có 1 Tag nào 
trong cache trùng với Tag  địa chỉ thì hit in cache 

c. ánh xạ liên kết tập hợp (cache 2 đường) 

Chia cache thành các tập hợp 

Mỗi tập hợp có m đường 

ánh xạ: 

 Block 0 -> set 0 
 ... 
 Block i -> Set (i mod S) 

Địa chỉ  

Tag Set  n1 

Ví dụ : 

Bộ nhớ chính 4 GB  

Kích thước cache 16 kB 

Block 32 byte 

Số Bit địa chỉ là n=32 (232=4 G) 

Xét trong trường hợp ánh xạ trực tiếp 

Địa chỉ do CPU phát ra n=32 bit 

1 khối (block) 32 byte-> n1=5 (25=32) 

n2=số đường trong cache 

9
5

14

2
2
2

32
16

==
byte
kb

->n2=9 bit 

 Tag=32-9-5=18 bit 

Với liên kết hoàn toàn Tag=27 

Với liên kết tập hợp (2 đường) Tag=19 

> Trực tiếp 

   

Hoàn toàn 

  

Tập hợp 

   

 

VI.  QUẢN LÝ BỘ NHỚ  

1. Các kỹ thuật quản lý bộ nhớ 

Trong một hệ thống lập trình đơn nhiệm, bộ nhớ chính được chia thành hai phần: một phần cho hệ 
điều hành(resident monitor) và một phần cho chương trình đang được thực hiện. Trong một hệ thống 
lập trình đa nhiệm, “user” phần của bộ nhớ phải được chia nhỏ hơn nữa cung cấp cho các tiến trình 

X
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Tag DataCache
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phức tạp. Công tác chia nhỏ được quản lý động bởi hệ điều hành và còn được biết duới tên quản lý bộ 
nhớ (memory management). 

quản lý bộ nhớ thực sự là quan trọng trong một hệ thống đa nhiệm. Nếu chỉ là một vài tiến trình trong 
bộ nhớ, trong hầu hết thời gian tất cả các tiến trình sẽ phải đợi việc truy nhập vào ra và bộ vi xử lý sẽ 
bị nhàn rỗi. Như vậy, bộ nhớ cần phải định vị hiệu quả để sắp đặt càng nhiều tiến trình trong bộ nhớ 
càng tốt. 

a. Swapping (hoán đổi) 

Trong hình 7.14 chúng ta đã 
thảo luật 3 kiểu hàng đợi 
(queues): hàng đợi cho các tiến 
trình mới, hàng đợi cho các tiến 
trình sẵn sàng sử dụng CPU, 
hàng đợi cho các tiến trình 
không sẵn sàng sử dụng CPU. 
Nhắc lại lý ro của thiết bị phức 
tạp này là các hoạt động vào ra 
là chậm hơn rất nhiều so với sự 
tính toán. và bởi vậy cho nên 
CPU trong các hệ thống lập trình đơn nhiệm  là nhàn rỗi trong hầu hết thời gian. 

Nhưng sự sắp xếp trong hình 7.14 không giải thích toàn bộ vấn đề, Thực sự trong trường hợp này, bộ 
nhớ giữ các tiến trình và CPU có thể chuyển tới tiến trình khác khi một tiến trình đang đợi. Nhưng vi 
xử lý nhanh hơn thiết bị vào ra đối với tất cả các tiến trình trong bộ nhớ đang đợi I/O. Vì vậy thậm chí 
với lập trình đa nhiệm, một bộ CPU có thể nhàn rỗi trong hầu hết thời gian. 

Bộ nhớ chính có thể được mở rộng, và có thể điều tiết cho nhiều tiến trình.Nhưng có hai trở ngại 
trong cách tiếp cận này. Đầu tiên, bộ nhớ chính là rất đắt. Thứ hai, sự yêu cầu bộ nhớ của các 
chương trình phát triển rất nhanh khi giá bộ nhớ giảm xuống. Kết quả các tiến trình chưa chắc tăng 
lên khi dung lượng bộ nhớ lớn hơn. 

Một giải pháp khác là tráo đổi (swapping). được mô 
tả trong hình 7.15. Chúng ta có một hàng đợi (long-
term queue) của các yêu cầu tiến trình được trữ 
trên đĩa. Nó được nạp vào một lần khi không gian 
bộ nhớ cho phép. Khi các tiến trình hoàn thành, 
chúng được chuyển ra khỏi bộ nhớ chính. Bây giờ, 
trạng thái sẽ xuất hiện là không có bất kỳ tiến trình 
nào trong bộ nhớ nằm ở trạng thái sẵn sàng. Đúng 
hơn trong thời gian rỗi còn lại. CPU tráo đổi một 
trong những tiến trình trở lại đĩa vào trong một 
hàng đợi trung gian. Đây là hàng đợi của các tiến 
trình đã tồn tại đã được tạm thời đưa ra khỏi bộ 
nhớ. Hệ điều hành sau đó nạp một tiến trình khác 
từ hàng đợi trung gian hoặc thực hiện một yêu cầu 
tiến trình mới từ hàng đợi (long-term queue). 

Kỹ thuật tráo đổi, dù sao cũng là thao tác vào 
ra(I/O) và vì vậy có một tiềm năng tạo ra vấn đề 
nguy hiểm hơn, không tốt hơn. Nhưng, khi disk I/O là thiết bị vào ra nhanh nhất trên hệ thống(ví dụ so 
sánh với băng từ hoặc với vào ra máy in), tráo đổi sẽ nâng cao sự thực thi. một giản đồ tinh vi hơn là 
bộ nhớ ảo sẽ cải thiện sự thi hành hơn sự tráo đổi đơn giản. Bộ nhớ ảo sẽ được đề cập ngay sau 
đây, nhưng trước tiên, chúng ta phải chuẩn bị nền tảng bằng việc giải thích phân vùng và phân trang. 
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b. Phân vùng (Partioning) 

Hệ điều hành chiếm giữ một phần cố định của bộ nhớ. Phần còn lại của bộ nhớ được phân vùng cho 
việc sử dụng của các tiến trình. Luợc đồ đơn giản nhất cho bộ nhớ có thể phân vùng là sử dụng “các 
phân vùng kích thước cố định” (fixed-size partitions) như được trình bày trong hình 7.16. 

Chú ý rằng,mặc dù các phân vùng có kích thước cố định, chúng 
không có kích thước bằng nhau. Khi một tiến trình được tải vào 
bộ nhớ, nó được đặt vào một phân vùng nhỏ nhất có thể. 

Thậm chí với việc sử dụng những partition kích thước cố định 
không bằng nhau; sẽ có sự lãng phí bộ nhớ. Trong hầu hết các 
trường hợp, một tiến trình sẽ không yêu cầu chính xác dung 
lượng bộ nhớ được cung cấp bởi một phân vùng. Ví dụ, một tiến 
trình yêu cầu 128kbytes bộ nhớ có thể được đặt vào phân vùng 
dung lượng 192kbytes, lãng phí 64 kbytes không thể dùng bởi tiến 
trình khác. 

Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là sử dụng các phân vùng kích 
thước thay đổi được. Khi một tiến trình được nạp vào trong bộ 
nhớ, nó được cấp chính xác dung lượng bộ nhớ nó yêu cầu và 
không hơn. Một ví dụ trình bày trong hình 7.17. Bộ nhớ chính ban đầu rỗng, trừ phần cung cấp cho hệ 
điều hành (a). Nó bỏ mặc một “lỗ hổng”ở phần cuối bộ nhớ vì quá nhỏ cho tiến trình thứ 4. Khi tiến 
trình 2 được tráo đổi ra ngoài (b) có một chỗ trống cho tiến trình thứ 4 . Tiến trình 4 nhỏ hơn tiến trình 
2, một lỗ trống nhỏ được tạo ra. Như ví dụ đã trình bày, phương thức này khởi đầu tốt nhưng cuối 
cùng dẫn đến một trạng thái trong đó có rất nhiều “lỗ trống nhỏ” trong bộ nhớ . Càng ngày, bộ nhớ 
càng bị phân mảnh và không tận dụng được bộ nhớ. Một kỹ thuật khắc phục vấn đề này là 
“compaction”. Từ đó trở đi, hệ điều hành luân chuyển các tiến trình trong bộ nhớ để đặt tất cả “lỗ 
trống” lại với nhau trong một khối. đây là một thủ tục lãng phí thời gian, lãng phí thời gian sử lý của 
CPU. 

Trước khi xem sét cách giải quyết với sự thiếu sót của sự phân vùng, chúng ta phải giải quyết một 
vấn đề. Nếu người đọc cân nhắc  một chút, nó có thể trở lên rõ ràng rằng một tiến trình hầu như 
không được tải vào trong cùng một chỗ trong bộ nhớ mỗi lần nó được tráo đổi vào. Hơn nữa, nếu 
“compaction” được thực hiện một tiến trình có thể phải luân chuyển trong bộ nhớ chính. Bây giờ, tiến 
trình trong bộ nhớ bao gồm các chỉ lệnh và dữ liệu. Các chỉ lệnh sẽ bao gồm địa chỉ các vị trí trong bộ 
nhớ thuộc 2 loại: 

 Địa chỉ của mục dữ liệu. 
 Địa chỉ của các chỉ lệnh sử dụng cho sự phân nhánh chỉ lệnh 

Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng những địa chỉ đó không cố định. Chúng sẽ thay đổi mỗi lần tiến 
trình được tráo đổi. Để giải quyết vấn đề này, một sự phân biệt được tạo ra giữa địa chỉ logic và địa 
chỉ vật lý. Địa chỉ logic được biểu diễn một vị trí liên quan tới khởi đầu của chương trình. Các chỉ lệnh 
trong chương trình bao hàm chỉ một địa chỉ logic. Địa chỉ vật lý là vị trí thực trong bộ nhớ chính. Khi 
CPU thực hiện một tiến trình, nó tự động chuyển đổi từ địa chỉ logic sang đại chỉ vật lý bằng việc công 
thêm vị trí khởi đầu hiện tại của tiến trình, được gọi là địa chỉ cơ sở, cho mỗi địa chỉ logic. Một ví dụ 
khác của CPU là đặc tính phần cứng được thiết kết tuơng thích với yêu cầu của hệ điều hành. trạng 
thái tự nhiên chính xác của đặc trưng phần cứng phụ thuộc vào chiến thuật quản lý bộ nhớ được sử 
dụng.  

c. Phân trang 

Cả các phân vùng kích thước cố định và thay đổi đều không hiệu quả trong việc sử dụng bộ nhớ. Giả 
định, bộ nhớ đã được phân vùng vào các chunks liên kết nhỏ có kích thước cố định bằng nhau, và 
mỗi tiến trình cùng được phân chia vào trong một số các chunks đó. Sau đó các chunks của một 
chương trình, được gọi là các “trang”, có thể được phân bổ vào các chunks có thể trong bộ nhớ, gọi 

Operating
System128k
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256K
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là các frame (khung), hoặc trang khung.Tất nhiên phần bộ nhớ lãng phí của tiến trình này là một phần 
nhỏ trên trang cuối cùng.  

Hình trên trình bày một ví dụ về việc sử dụng các trang và các khung. Ở mỗi điểm thời gian 
đã cho, một vài khung trong bộ nhớ được sử dụng và một vài khung trống. Danh sách các khung 
trống được duy trì bởi hệ điều hành. Tiến trình A, được trữ trên đĩa, bao gồm bốn trang. Khi đến thời 
gian nạp tiến trình này, hệ điều hành tìm 4 khung trống và nạp bốn trang của tiến trình A vào trong 
bốn khung đó. 

Bây giờ giả định, như trong ví dụ này, không có các khung trống kế tiếp để giữ tiến trình. Nó có ngăn 
cản hệ điều hành nạp tải tiến trình không? Câu trả lời là không, bởi vì chúng ta có thể sử dụng lại khái 
niệm địa chỉ logic. Một địa chỉ cơ sở đơn giản sẽ không đủ. Hơn nữa hệ điều hành duy trì một bảng 
trang cho mỗi tiến trình. Bảng trang lưu giữ vị trí các khung cho mỗi trang của tiến trình. Tromg 
chương trình, mỗi địa chỉ logic bao gồm một số hiệu trang và một địa chỉ quan hệ trong trang.  Trong 
trường hợp phân vùng đơn giản một địa chỉ logic là vị trí của một từ chỉ tới điểm khởi đầu của chương 
trình; CPU biên dịch nó thành địa chỉ vật lý. Với phân trang sự biên dịch địa chỉ lôgic-vật lý vẫn được 
làm bởi phần cứng CPU. Bây giờ CPU phải biết cách truy nhập bảng trang của tiến trình hiện tại. 
Trình diện với một địa chỉ logic (số hiệu trang, địa chỉ liên quan), CPU sử dụng bảng trang để đưa ra 
địa chỉ vật lý (số hiệu khung, địa chỉ liên quan).  

Con đường này giải quyết vấn đề đơn giản hơn. Bộ nhớ chính được chia thành các khung nhỏ có 
kích thước bằng nhau. Mỗi tiến trình được chia vào các trang khung(frame-size page). Các tiến trình 
nhỏ hơn yêu cầu ít trang hơn các tiến trình lớn. Khi một tiến trình được nạp vào, các trang của nó 
được tải vào các khung rỗi và một bảng trang được thiết lập. 

2. Bộ nhớ ảo 

a. Yêu cầu phân trang 

Với việc sử dụng phân trang, các hệ thống chương trình đa nhiệm trở lên thực sự hiệu quả. Việc chia 
nhỏ một tiến trình vào các trang dẫn đến sự phát triển của một kháI niệm quan trọng khác: bộ nhớ 
ảo. 

Để hiểu bộ nhớ ảo, chúng ta phải tìm hiểu về bản đồ phân trang. Sự tìm hiểu chọn lọc này là yêu cầu 
phân trang, chúng chỉ đơn giản là mỗi trang của tiến trình được đưa vào trong bộ nhớ chỉ một khi 
chúng được cần đến, đó là yêu cầu. 

Xem xét một tiến trình lớn, bao gồm một chương trình dài cộng với một số lượng lớn các mảng dữ 
liệu. Trong bất kỳ chu trình nào, sự thực hiện có thể bị hạn chế chỉ một section(đoạn) chương trình(ví 
dụ một thủ tục con).và có lẽ chỉ một hoặc hai mảng dữ liệu được dùng. Đây là nguyên tắc định 
hướng. Sẽ rất lãng phí khi tải vào rất nhiều trang cho tiến trình này khi chỉ một vài trang được dùng 
trước đó khi chuơng trình tạm treo. Chúng ta có thể sử dụng bộ nhớ tốt hơn bằng việc tải vào chỉ một 
vài trang. Sau đó, nếu chương trình phân nhánh tới một chỉ lệnh trên một trang không nằm trong bộ 
nhớ chính, hoặc nếu chương trình tham chiếu dữ liệu trên một trang không nằm trong bộ nhớ, một 
ngoại lệ lỗi trang sẽ xảy ra. Nó yêu cầu hệ điều hành nạp các trang đã yêu cầu vào bộ nhớ. 

hư vậy, bất kỳ thời điểm nào, chỉ một vài trang của chương trình là nằm trong bộ nhớ và bởi vậy rất 
nhiều tiến trình có thể được duy trì trong bộ nhớ. . Hơn nữa, thời gian được ghi lại bởi vì những trang 
không được dùng không được tráo đổi vào ra trong bộ nhớ. Tuy nhiên, hệ điều hành phải khéo léo 
quản lý bản đồ phân trang. Khi nó nạp một trang vào, nó phải đẩy một trang khác ra. Nếu nó đẩy ra 
một trang vừa được sử dụng, sau đó nó sẽ phải tìm lại trang đó ngay lập tức. Rất nhiều trong chúng 
dẫn tới một trạng thái được gọi là Thrashing: tiến trình tiêu tốn hầu hết thời gian tráo đổi các trang 
hơn là thực hiện các chỉ lệnh. Việc tránh thrashing đã là mộth nghiên cứu chính trong thập niên 70 và 
dẫn đến nhiều giải thuật phức hợp đa dạng nhưng hiệu quả. 

Với yêu cầu phân trang, nó không cần thiết tải toàn bộ chương trình vào trong bộ nhớ chính. Thực tế 
có một kết quả rõ rệt: các tiến trình có thể lớn hơn bộ nhớ chính. Một trong những giới hạnh nền tảng 
trong lập trình đã được nâng lên. Không yêu cầu phân trang, một lập trình viên phải nhận thức sâu 
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sắc về dung lượng bộ nhớ cho phép. Nếu chương trình được viết quá lớn, lập trình viên phải nghĩ ra 
con đuờng cấu trúc chương trình vào trong các bộ phận nhỏ có thể được nạp vào tại một thời điểm. 
Với yêu cầu phân trang, công việc đó được giao phó cho hệ điều hành và phần cứng. Người lập trình 
sẽ được phân phát một bộ nhớ rất lớn, kích thước liên kết với thiết bị lưu trữ ngoài. Hệ điều hành sử 
dụng yêu cầu phân trang để nạp các phần của tiến trình vào bộ nhớ chính. 

Bởi vì một tiến trình thực hiện chỉ trong bộ nhớ chính, chỉ bộ nhớ chính được tham chiếu như là bộ 
nhớ thực sự. Nhưng một lập trình viên, hoặc ngưòi dùng nhật thấy một bộ nhớ lớn hơn rất nhiều- 
được định rõ trên đĩa cứng. Nó được tham chiếu đến như là bộ nhớ ảo. 

Bộ nhớ ảo cho phép lập trình đa nhiệm hiệu quả và giảm nhẹ những ép buộc không cần thiết của 
người dùng với bộ nhớ chính. 

b. Phân trang trong quản lý bộ nhớ ảo 

Chia bộ nhớ thành các trang nhớ có kích thước 
cố định từ vài Kb->vài chục kb 

Bộ xử lý phát ra địa chỉ ảo thông qua MMU để 
chuyển thành địa chỉ vật lý. 

Kích thước trang với các bộ xử lý 86x thường là 
4kbyte hay 4Mb.Các trang này có thể ánh xạ vào 
bộ nhớ vật lý hay đĩa cứng. Khi một chương 
trình (hay một nhiệm vụ)yêu cầu truy nhập một 
địa chỉ logic, VXL biên dịch địa chỉ logic này sang 
địa chỉ tuyến tính. Sau đó, dùng phương pháp 
phân trang biên dịch địa chỉ tuyến tính sang địa 
chỉ vật lý tương ứng. Nếu trang chứa địa chỉ 
tuyến tính trên không tồn tại trong bộ nhớ vật lý, 
bộ VXL ra ngoại lệ “lỗi trang” #PF . Chương trình 
xử lý ngoại lệ này nạp trang cần truy nhập từ đĩa cứng về bộ nhớ vật lý (có thể nạp một trang khác từ 
bộ nhớ vật lý lên đĩa cứng để lấy chỗ).Sau khi trang cần truy nhập có mặt trong bộ nhớ vật lý, lệnh 
return từ chương trình xử lý ngoại lệ khiến bộ vi xử lý thực hiện lệnh đã gây ra ngoại lệ #PF. Thông tin 
mà bộ vi xử lý dùng để ánh xạ địa chỉ tuyến tính vào không gian địa chỉ vaat lý (cũng như để tạo ngoại 
lệ “ lỗi trang”) được lưu trữ trong danh mục trang (PDE) và bảng trang. Danh mục trang và bảng trang 
đều nằm trong bộ nhớ vật lý. 

c. Cách quản lý trang và phương pháp biên dịch địa chỉ tuyến tính  

Máy tính quản lý bộ nhớ phân trang dựa trên danh mục trang, bảng trang và trang. 

 Danh mục trang: Tổ hợp các giá trị 32 bit, được gọi là PDE (page-directory entry) . Danh 
mục trang có chiều dài bằng một trang (4kbyte) và chứa 1024 PDE. 

 Bảng trang : tổ hợp các giá trị 32 bit, được gọi là PTE, bảng trang cũng có chiều dài bằng 
1 trang(4kbyte) và chứa tất cả 1024 PTE. Nếu dùng trang kích thước 4 Mbyte hay 2 Mbyte 
thì bộ vi xử lý không cần đến PTE. Các trang lớn (4 hay 2 Mb) được ánh xạ trực tiếp từ 
danh mục trang. 

 Trang (page) không gian địa chỉ phẳng có kích thước 4 kbyte, 4 Mbyte,  
 Bảng con trỏ danh mục trang : tổ hợp 3 giá trị 64 bit, mỗi giá trị trỏ đến một danh mục 

trang. Cấu trúc này chỉ được dùng khi mở rộng không gian địa chỉ lên 36 bit. 

Biên dịch địa chỉ tuyến tính (4kbyte) 

Hình vẽ cho ta thấy cách dùng danh mục trang và bảng trang khi ánh xạ địa chỉ tuyến tính sang 
trang4 kbyte. Giá trị trong danh mục trang trỏ đến một vị trí trong bảng trang, giá trị tương ứng trong 
bảng trang trỏ đến trang cần truy nhập trong bộ nhớ vật lý. Cơ chiees này cho phép truy nhập 220 
trang hay một không gian bộ nhớ vật lý gồm (232 byte = 4 Gbyte). 

Bé xö lý

MMU

Cache

Main memory

Bé nhí ngoµi

DMA

Data

Data
Virtual Address

Physical  Address

MMU:Memory
Managerment Unit



- 29 -  

 

 Để biên dịch địa chỉ tuyến tính sang địa chỉ vật lý, địa chỉ tuyến tính được chia làm 3 phần: 

 Giá trị danh mục trang: bit 22 đến 31, là giá trị lệch của một vị trí (PDE) trong bảng danh 
mục (có tất cả 210 PDE), PDE cho biết vị trí bảng trang cần truy nhập. 

 Giá trị bảng trang: bit 12 đến bit 21 là giá trị lệch của một vị trí (PTE) trong bảng trang. 
PTE cho biết địa chỉ cơ sở của một trang trong bộ nhớ vật lý. 

 Địa chỉ lệch trong trang: bit 0 đến bit 11 cho biết vị trí của byte cần truy nhập trong trang 
được trọn bằng giá trị PTE. 

Địa chỉ cơ sở của danh mục trang 

Địa chỉ cơ sở của danh mục trang hiện tại được lưu trữ trong thanh ghi điều khiển CR3 (vì vậy thanh 
ghi này còn được gọi là thanh ghi cơ sở danh mục trang PDBR-page directory base register) .Nếu 
dùng cơ chiees phân trang, thanh ghi PDBR cần được nạp ngay khi khởi động máy (trước khi cho 
phép cơ chế phân trang). Nội dung của thanh ghi PDBR có thể được thay đổi tự động khi thay đổi 
nhiệm vụ bằng lệnh MOV. 

3. Sự phân đoạn 

Có một cách quản lý bộ nhớ khác gọi là phân đoạn bộ nhớ. Trong khi việc phân trang cho phép cung 
cấp cho lập trình viên một không gian địa chỉ lớn hơn, sự phân đoạn thường cung cấp cho lập trình 
viên một tiện ích cho việc tổ chức các chương trình và dữ liệu, và như là một phương tiện  cho việc 
tích hợp quyền ưu tiên và các thuộc tính bảo vệ với các chỉ lệnh và dữ liệu. 

Sự phân đoạn cho phép người lập trình xem xét bộ nhớ như là việc bao gồm nhiều không gian địa chỉ 
hay các đoạn. Các đoạn là biến đổi, động về kích thước. Đặc biệt, người lập trình hoặc hệ điều hành 
sẽ phân bổ các chương trình và dữ liệu vào các đoạn khác nhau. Có thể có một số lượng các đoạn 
chương trình cho các kiểu chương trình khác nhau giống như một số lượng các đoạn dữ liệu. Mỗi 
đoạn có thể được phân bổ truy nhập và quyền sử dụng. Sự tham chiếu bộ nhớ bao gồm một dạng địa 
chỉ. Cách tổ chức này có một số thuận lợi cho nguời lập trình so với không gian địa chỉ không phân 
đoạn. 

1. nó làm đơn giản cách trình bày sự phát triển của các cấu trúc dữ liệu. Nếu lập trình viên 
không biết kích thước của một cấu trúc dữ liệu riêng biệt sẽ là bao nhiêu, nó sẽ không cần 
hướng dẫn. Cấu trúc dữ liệu có thể được phân bổ và đoạn của nó và hệ điều hành sẽ mở 
rộng hoặc co rút lại đoạn nếu cần thiết. 

2. Nó cho phép các chương trình được biến đổi và biên dịch lại độc lập, không yêu cầu thiết đặt 
toàn bộ các chương trình phải được liên kết và nạp tải lại. Một lần nữa, đây đang sử dụng 
hoàn hảo đa đoạn . 

Biªn dÞch ®Þa chØ tuyÕn tÝnh (trang 4 kbyte)

CR3(pdbr )

Danh môc b¶ng offset

Danh môc b¶ng b¶ng trang
Trang 4 kbyte10 10 12

32

PDE

PTE

§/C vËt lý

1024PDE*1024PTE=2^20 Trang

§Þa chØ tuyÕn tÝnh
31 0



- 30 -  

 

3. Nó tự giúp việc chia sẻ giữa các tiến trình. Một lập trình viên có thể đặt một chương trình tiện 
ích hoặc một bảng dữ liệu hữu dụng trong một đoạn có thể được đánh địa chỉ bởi một tiến 
trình khác. 

4. Nó tự bảo vệ mình. Khi một đoạn có thể được xây dựng để chứa đưọng một tập các chương 
trình hoặc dữ liệu đã được định nghĩa, lập trình viên hoặc nhà quản trị mạng có thể phân bổ 
quyền ưu tiên truy nhập trong một kiểu phù hợp. 

Những thuận lợi này không có sẵn với việc phân trang,(việc phân trang là  không thấy được với lập 
trình viên). Nói cách khác, chúng ta đã nhìn thấy kỹ thuật phân trang cung cấp một kiểu quản lý bộ 
nhớ hiệu quả. Để kết hợp các thuận lợi của cả hai, một số hệ thống được hỗ trợ với phần cứng và 
phần mềm hệ điều hành để cung cấp cả hai phương pháp quản lý . 

 

VII. KỸ THUẬT GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ 

1. Cấu tạo một vi mạch nhớ 

Một mạch nhớ được tạo nên từ nhiều vi mạch nhớ. Một vi mạch nhớ thường có cấu trúc tiêu biểu như 

sau: 

Nhóm tín hiệu địa chỉ : các tín hiệu địa chỉ có tác dụng chọn ra một ô nhớ (từ nhớ) cụ thể để ghi / đọc. 
Các ô nhớ có độ dài khác nhau tuỳ theo nhà sản xúât : 1,2,4,8 bit. Một vi mạch nhớ có m bit địa chỉ thì 
có2m từ nhớ. 

- Nhóm tín hiệu dữ liệu: Số đường dây dữ liệu quyết định độ dài từ nhớ của mạch nhớ. 
Thông thường người ta hay nói rõ dung lượng và độ dài từ nhớ cùng một lúc. Ví dụ mạch 
nhớ: 1K x 8... 

- Nhóm tín hiệu chọn vi mạch (chọn vỏ): Các tín hiệu chọn vỏ là CS (chip select) hoặc CE 
(chip enable) thường được dùng để chọn ra vi mạch nhớ cụ thể được ghi / đọc . Tín hiệu ở 
mạch nhớ Ram thường là CS ở ROM là CE. Các tín hiệu chọn vỏ thường nối với đầu ra của 
mạch giải mã địa chỉ. Khi một mạch nhớ không được chọn thì bus dữ liệu của nó bị treo (ở 
trạng thái trở kháng cao). 

- Nhóm tín hiệu điều khiển: Một mạch nhớ RAM thường có 1 tín hiệu điều khiển là R/W để 
điều khiển quá trình ghi / đọc. Nếu mạch nhớ RAM có 2 tín hiệu điều khiển thì đó là WE  
(write enable) để điều khiển ghi và OE để điều khiển đọc. Hai tín hiệu này phải ngược pha 
nhau để điều khiển việc ghi đọc mạch nhớ.  
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2. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ 

Mỗi một mạch nhớ ghép nối với CPU cần phải được CPU quy chiếu tới một cách chính xác khi thực 
hiện thao tác ghi / đọc. Điều đó có nghĩa là mỗi mạch nhớ phải được gán cho một vùng riêng biệt có 
địa chỉ xác định nằm trong không gian địa chỉ tổng thể của bộ nhớ . Việc gán địa chỉ cụ thể cho từng 
mạch nhớ  được thực hiện nhờ bộ giải mã địa chỉ. 

Việc phân thành các vùng nhớ khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định gọi là phân vùng bộ 
nhớ. 

a. Nguyên tắc của bộ giải mã địa chỉ thường có cấu tạo như sau: 

- Tín hiệu điều khiển : IO/ M dùng để phân biệt đối tượng mà CPU chon làm việc là bộ nhớ 
hay thiết bị vào ra.  

- Tín hiệu địa chỉ : là các bit địa chỉ có quan hệ nhất định đến việc chọn vỏ ở đầu ra.  

Thông thường khi thiết kế mạch giải mã người ta thường tính dôi ra để dự phòng, sao cho sau này co 
thể tăng thêm dung lượng bộ nhớ.  

3. Giải mã địa chỉ bằng các mạch NAND 

Ví dụ mạch giải mã đơn giản cho EPROM 2761-1 dung lượng 2Kx8 có địa chỉ nằm trong khoảng 
FF800H-FFFFFH (vùng địa chỉ có chứa địa chỉ khởi động của CPU 8088.) 

Sơ đồ mạch giải mã: 

A19 A18 A17 A16  A15 A14 A13 A12  A11 A10 A9 A8  A7 A6 A5A4  A3 A2 A1 A0 

1   1    1     1    1    1   1   1    1    0   0  0   0  0   0  0  0   0  0  0 =FF800h 

1   1    1     1    1    1   1   1    1    1   1  1   1  1   1  1  1   1  1  1 =FFFFFh 
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®Þa chØ

CS1
CS2
CS3

CSn

C¸c tÝn
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Số chân địa chỉ trong CPU 8088 là 20 chân đánh số từ A0 đến A19 . Trong mạch giải mã này 
ERPROM dung lượng 2KB -> sử dụng 11 bít địa chỉ thấp từ A0  đến A10 để chọn từ nhớ trong 
ERPROM . Các bít cao còn lại A11 đến A19 kết hợp với xung IO/M (đã được đảo) để tạo xung chọn vỏ 
cho 2kb đặt tại vùng nhớ cao nhất của CPU 8088 

4. Giải mã dùng mạch giải mã kiểu 74LS138 

a. Sơ đồ mạch giải mã LS138 

4 Giải mã dùng mạch giải mã kiểu 74LS138 (mạch giải mã 3 ra 8). 

Sơ đồ mạch giải mã LS138 

Bảng chức năng: 

A B C G2B G2A G1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

x x x 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 

x x x x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 

x x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ví dụ giải mã địa chỉ vùng nhớ 64 kb địa chỉ bắt đầu F0000 h đến FFFFF h bằng EPROM 8KB 

Với địa chỉ vùng nhớ như trên cần 20 bit địa chỉ để mã hoá : A0 ÷A19 

dung lượng của EPROM là 8 kb -> cần 13 bit địa chỉ để xác định từ nhớ (ô nhớ)-> sử dụng 13 bit thấp 
để mã hoá: A0÷A12 . 

Các bit địa chỉ A13÷A15 được đưa vào các đầu vào chọn A, B, C của bộ giải mã ls138 để chọn EPROM 
tương ứng.  

Các chân còn lại A16 ÷A18 qua mạch NAND đưa vào chân G2a  

tín hiệu IO/M được đưa vào chân G2b 

A19 được đưa vào G1 

Nếu dùng EPROM 2Kb -> cần sử dụng 32 mạch nhớ.->sử dụng 4 bộ giải mã ls138 để chọn chíp nhớ 
tương ứng.  

Dung lượng của EPROM là 2kb -> sử dụng 11 bit thấp A0÷A10 để xác định từ nhớ trong mạch nhớ.  

Các bit A11÷A13 được đưa vào chân chọn vỏ của các bộ giải mã LS138  

Bit A14  đưa vào chân G2A của bộ giải mã LS138 1 và 3; qua mạch NOT  đổi thành xung âm đưa vào 
chân G2A của bộ giải mã LS138 2và 4. 

Bit A15 được đưa vào chân G2B của bộ giải mã LS138 1 và 2; qua mạch NOT thành xung âm đưa vào 
chân G2B của bộ giải mã 3,4 . 
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Các chân A16÷A19 Kết hợp với xung tín hiệu IO/M (đã được đổi dấu) qua mạch AND đưa vào chân 
G1. 

Sơ đồ ghép nối EPROM và giải mã địa chỉ: 

Bài tập : Cách ghép nối và giải mã địa chỉ vùng nhớ 8 KB có địa chỉ F0000h÷FFFFFh sử dụng mạch 
giải mã LS138 và EPROM 1Kx4 . 
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Chương IV: TẬP LỆNH VÀ CÁC MODE ĐỊA CHỈ 
 

1. Tập lệnh của CPU 

Chức năng máy tính: 

 Xử lí tin 
 Truyền thông 

Về cơ bản việc xử lí thông tin và truyền thông đều dựa trên nguyên tắc thự hiện lệnh (Instruction). 

Lệnh bao gồm:  

 Mã lệnh + Toán hạng 
 Toán tử 

Toán tử chứa mã lệnh dạng tượng trưng 

 Mã lệnh: chức năng của thao tác 
 Dẫn hướng biên dịch: toán tử chứa toán tử giả(pseudo_op), các toán tử giả này không được 

dịch sang mã máy mà chỉ báo cho chương trình dịch làm việc gì đó. 

Toán hạng 

 Toán hạng: xác định dữ liệu sẽ được thao tác 
 Toán hạng: Đích, Nguồn 

Các nhóm lệnh của CPU 

Ngôn ngữ máy (Machine Language):  

Chương trình đưa vào bộ nhớ cho máy thực hiện theo nhiều dạng, dạng cơ bản nhất mà máy có thể 
hiểu ngay được gọi là ngôn ngữ máy. Tuỳ theo CPU mà ngôn ngữ máy có dạng nhất định, chương 
trình viết bằng ngôn ngữ máy thực hiện rất nhanh và chiếm ít chỗ trong bộ nhớ, tuy nhiên chương 
trình khó viết và khó nhớ. 

Hợp ngữ(Assembly) 

Ngôn ngữ giúp lập trình viên viết chương trình đẽ dàng hơn, thay cho ngôn ngữ máy. Một lệnh của 
hợp ngữ tương đương như một lệnh của ngôn ngữ máy nhưng thay viết chương trình dưới dạng nhị 
phân sẽ dùng kí hiệu tượng trưng. 

Để biểu diễn các nhóm lệnh CPU, dùng tập lệnh Hợp ngữ dùng cho VXL 8086 Intel. Các nhóm lệnh 
bao gồm: 

 Nhóm lệnh cơ sở 
 Các lệnh vào ra 
 Nhóm lệnh số học 
 Nhóm lệnh logic 
 Các lệnh điều khiển, rẽ nhánh. 

Nhóm lệnh cơ sở 

Lệnh MOV và XCHG 

Lệnh MOV(move): chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, giữa 1 thanh ghi và 1 ô nhớ, hoặc trực tiếp 1 số 
vào 1 thanh ghi hay ô nhớ 

Cú pháp: 

 MOV  đích,nguồn;  không làm thay đổi nội dung nguồn 



- 35 -  

 

 

Lệnh XCHG(exchange): hoán chuyển nội dung của 2 thanh ghi, 1 thanh ghi và 1 ô nhớ 

Cú pháp: 

 XCHG đích,nguồn 

Chú ý: 1 lệnh trên không hợp lệ khi cả đích và nguồn là các ô nhớ 

Lệnh LEA (load effective address): nạp địa chỉ thực(hiệu dụng) 

Hàm 9h của ngắt 21h yêu cầu địa chỉ tương đối của chuỗi kí tự chứa trong DX, thực hiện điều này 
dùng lệnh LEA 

Cú pháp: 

 LEA  đích,nguồn 

Đích: thanh ghi công dụng chung 

Nguồn: ô nhớ 

Nhóm lệnh vào/ra 

CPU liên lạc với các thiết bị ngoại vi qua các thanh ghi vào/ra hay các cổng vào/ra. Có 2 lệnh truy 
nhập trực tiếp các cổng đó là lệnh IN và OUT, tuy nhiên ít sử dụng 

Lệnh INT: dùng để gọi các chương trình con ngắt của DOS và BIOS 

Cú pháp: 

 IN số hiệu ngắt 

Số hiệu ngắt là 1 số xác định 1 chương trình(ngắt mềm) 

Ta xem xét các ngắt của DOS: 

 Ngắt 20h: kết thúc chương trình, 1 chương trình có thể dùng ngắt 20h để trả điều khiển về 
cho DOS(dùng trong chương trình đuôi .COM) 

 Ngắt 22h-26h: các phục vụ quản lý CTRL + BREAK, các lỗi nghiêm trọng và truy nhập trực 
tiếp đĩa 

 Ngắt 27h: kết thúc chương trình và ở lại thường trú 

 Ngắt 21h: gọi các hàm: 

  Hàm 0h: kết thúc chương trình 

  Hàm 1h: vào từ bàn phím : đợi đọc 1 ký tự từ thiết bị vào chuẩn sau đó đưa kí tự đó 
tới thiết bị ra và trả về mã ASCII của dữ liệu trong DL 

• AH = 01h 
• AL = kí tự vào 

  Hàm 2h: hiển thị: đưa kí tự trong DL ra thiết bị ra chuẩn 

• AH = 02h 
• DL = kí tự ra 

  Hàm 5h: in ra: đưa dữ liệu trong DL ra thiết bị in 

• AH = 5h 
• DL = kí tự ra 

  Hàm 9h: in chuỗi: đưa chuỗi kí tự ra thiết bị chuẩn 

• AH = 9h 
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• DS:DX con trỏ đến chuỗi kí tự kết thúc bằng $ 

 Chú ý: hàm 2h của ngắt 21h cũng có thể sử dụng để thực hiện 1 chức năng điều khiển nếu 
DL chứa mã ASCII của kí tự điều khiển, hàm này sẽ thi  hành chức năng đó: 

Mã ASCII Kí hiệu Chức năng điều khiển 

7 BEL Phát tiếng Bíp 

8 BS(back space) Lùi lại 1 kí tự 

9 HT Tab 

A LF(line feed) Xuống dòng 

D CR(carry return) Xuống dòng, về đầu dòng 

Nhóm lệnh số học 

Các chỉ thị ADD, SUB, INC, DEC 

Các chỉ thị ADD(add) và SUB(subtract): được sử dụng để cộng hoặc trừ nội dung của 2 thanh ghi, 1 
thanh ghi và 1 ô nhớ hoặc cộng trừ 1 số vào thanh ghi hay 1 ô nhớ 

Cú pháp: 

 ADD  đích,nguồn 

 SUB  đích,nguồn 

Ví dụ: 

 SUB  AX,DX; AX nhận giá trị AX + DX  

 ADD  BL,5;  BL nhận giá trị BL + 5 

Chú ý: phép cộng, trừ trực tiếp giữa các ô nhớ là không hợp lệ 

Chỉ thị INC(increment) và DEC(decrement): được sử dụng để cộng, trừ 1 vào nội dung 1 thanh ghi 
hay ô nhớ 

Cú pháp: 

 INC  đích 

 DEC  đích 

Ví dụ: 

 INC  WORD; WORD nhận giá trị WORD + 1  

Lệnh NEG (negavi): lệnh NEG dùng phủ định nội dung của toán hạng đích, thay thế nội dung bởi 
phần bù 2 

Cú pháp: 

 NEG  đích 

Toán hạng đích có thể là 1 thanh ghi hay ô nhớ 

Các lệnh nhân và chia 

Các lệnh MUL(Multiply) và IMUL(Integer MUL) 

Khi xét các số có dấu và không dấu thì kết qủa thực hiện phép toán là khác nhau, với các số có dấu ta 
dùng lệnh IMUL, các số không dấu ta dùng lệnh MUL 

Cú pháp: 

 MUL  toán hạng nguồn 
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 IMUL  toán hạng nguồn 

Khi nhân các byte với nhau, 1 số được chứa trong toán hạng nguồn, số còn lại được giả thiết đã chứa 
trong AL. Toán hạng nguồn có thể là 1 thanh ghi hay ô nhớ.        

Các lệnh DIV(Device) và IDIV(Integer DIV) 

Khi xét các số có dấu và không dấu thì kết qủa thực hiện phép toán là khác nhau, với các số có dấu ta 
dùng lệnh IDIV, các số không dấu ta dùng lệnh DIV 

Cú pháp: 

 DIV  số chia 

 IDIV  số chia 

Dạng byte: số chia là thanh ghi hay ô nhớ 1 byte, số bị chia: 16 bit được giả định chứa trong AX 
thương 8 bit chứa trong AL, số dư 8 bit trong AH 

Dạng word: số chia 16 bit, số bị chia giả định chứa trong DX:AX, thương 16 bit chứa trong AX, số dư 
16 bit trong DX 

Các lệnh logic dịch và quay 

Các lệnh logic: AND, OR, NOT, XOR: thay đổi từng bit trong máy 

Cú pháp: 

 AND  đích,nguồn 

 OR  đích,nguồn 

 XOR  đích,nguồn 

Ảnh hưởng tới các cờ: 

 SF, ZF, PF phản ánh kết quả lệnh 

 AF không xác định 

 CF, OF=0 

Lệnh AND: xoá các bit nhất định của toán hạng đích trong khi giữ nguyên các bit còn lại, các bit cần 
xoá được AND với 0 

Lệnh OR: thiết lập các bit xác định của toán hạng đích khi vẫn giữ nguyên các bit còn lại, các bit cần 
thiết lập được OR với 1 

Lệnh XOR: đảo các bit xác định 

Sử dụng: 

Đổi mã ASCII của 1 số thành số tương ứng: khi đọc 1 kí tự từ bàn phím,  AL sẽ chứa mã 
ASCII của kí tự đó vì vậy dùng lệnh AND đổi mã ASCII của kí tự ra giá trị thập phân tương ứng 

 Ví dụ: 

 Số 5 mã ASCII là 35h vì vậy khi đổi ra giá trị thập phân thực hiện phép AND AL với 0Fh 

 Đổi chữ thường thành chữ hoa: có thể dùng lệnh SUB(SUB đích,20h) hoặc dùng lệnh AND: 
AND đích,0DFh 

 Xoá 1 thanh ghi: 

  XOR đích,nguồn; đích=nguồn 

  Ví dụ: 

   MOV  AX,0 
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   SUB  AX,AX 

   XOR  AX,AX 

 Kiểm tra xem 1 thanh ghi có bằng 0 hay không: 

  OR  đích,nguồn; đích=nguồn 

  Ví dụ: 

   OR  CX,CX;(CMP CX,0) 

Lệnh NOT: lấy số bù 1 của toán hạng đích 

Cú pháp: 

 NOT  toán hạng đích; không ảnh hưởng tới cờ 

Lệnh TEST: thực hiện phép AND giữa toán hạng đích với toán hạng nguồn nhưng không làm thay đổi 
toán hạng đích mà chỉ thiết lập cờ 

Cú pháp: 

 TEST  toán hạng đích,toán hạng nguồn 

Các cờ bị tác động: 

 SF, ZF, PF: phản ánh kết quả 

 AF: không xác định 

 CF, OF=0 

Các lệnh dịch và quay 

Quay và dịch các bit trong toán hạng đích sang trái hoặc phải 1 hoặc 1 số vị trí 

Dịch: các bit bị dịch ra khỏi toán hạng sẽ bị mất 

Quay: các bit bị dịch ra 1 phía của toán hạng đích sẽ đựơc đưa trở lại phía bên kia quay 1 vị trí: 

  Mã lệnh Toán hạng đích,1 

 quay N vị trí 

  Mã lệnh Toán hạng đích,CL; CL chứa N 

Các lệnh dịch trái 

Lệnh SHL(Shift Left): dịch các bit của toán hạng sang trái 1 vị trí: 

  SHL  toán hạng đích,1;  

 giá trị 0 sẽ được đưa vào vị trí bên phải nhất của toán hạng, còn MSB của nó sẽ được đưa 
vào CF  N vị trí 

  SHL  toán hạng đích,CL 

 N phép dịch trái sẽ được thực hiện 

Có thể dùng lệnh SHL để thực hiện phép nhân nhị phân 

Tương tự như vậy có lệnh SAL(Shift Arithmetic Left) 

Lệnh SHR(Shift Right): dịch các bit của toán hạng sang trái 1 vị trí: 

  SHR  toán hạng đích,1;  

 giá trị 0 sẽ được đưa vào vị trí bên phải nhất của toán hạng, còn LSB của nó sẽ được đưa 
vào CF  N vị trí 
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  SHR  toán hạng đích,CL 

 N phép dịch phải sẽ được thực hiện 

Có thể dùng lệnh SHR để thực hiện phép chia nhị phân 

Tương tự như vậy có lệnh SAR(Shift Arithmetic Right) 

Các lệnh quay 

Lệnh ROL(Rotate Left): dịch các bit của toán hạng sang trái 1 vị trí: 

  ROL  toán hạng đích,1;  

 bit MSB sẽ được dịch vào vị trí bên phải nhất của toán hạng, đồng thời  được đưa vào CF N 
vị trí 

  ROL  toán hạng đích,CL 

 N phép quay trái sẽ được thực hiện 

Lệnh ROR(Rotate Right): dịch các bit của toán hạng sang phải 1 vị trí: 

  ROR  toán hạng đích,1;  

 bit bên phải nhất(LSB) sẽ được dịch vào vị trí bên trái (MSB) nhất của toán hạng, đồng thời 
được đưa vào CF N vị trí 

  ROR  toán hạng đích,CL 

 N phép quay phải sẽ được thực hiện 

 Ví dụ:  đếm số bit 1 có trong thanh ghi BX mà không làm thay đổi nội dung BX, kết quả lưu 
trong AX 

  XOR  AX,AX; xoá AX 

  MOV  CX,16; biến đếm vòng lặp 

  Top: 

   ROL  BX,1 

   JNC  Next; bit 0? 

   INC  AX; không, tăng biến đếm kết quả 

  Next: 

   LOOP  Top; quay lại 

Lệnh RCL: quay trái qua cờ nhớ  

Lệnh RCL(Rotate Carry Left): dịch các bit của toán hạng đích sang trái. Bit MSB được đặt vào CF, giá 
trị của CF được đưa vào bit phải nhất(LSB) của toán hạng đích 

Cú pháp: 

 RCL  toán hạng,1 

hoặc  

 RCL  toán hạng,CL 

Lệnh RCR: quay phải qua cờ nhớ: tương tự 

Ví dụ: đảo các bit trong 1byte hay 1word 

 MOV  CX,8; số lần lặp 

 Everse: 
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  SHL  AL,1; lấy 1 bit vào CF 

  RCR  BL,1; quay, đưa vào BL 

  LOOP Reverse 

 MOV  AL,BL; đưa vào AL 

Các lệnh điều khiển rẽ nhánh 

Cho phép chọn lựa và lặp lại các đoạn mã lệnh 

Các lệnh nhảy có điều kiện 

Cú pháp:  

 Tên lệnh nhãn đích 

Nếu điều kiện của lệnh nhảy thoả mãn, lệnh có nhãn đích sẽ được thực hiện. Lệnh này có thể ở trước 
hoặc sau lệnh nhảy. Nếu điều kiện không thoả lệnh ngay  sau lệnh nhảy được thực hiện 

Phạm vi của lệnh nhảy có điều kiện: 

Nhãn đích phải đứng trước lệnh nhảy không quá 126byte hoặc đứng sau lệnh nhảy không quá 
127byte 

 CPU thực hiện 1 lệnh nhảy ntn? 
 CPU dựa vào thanh ghi cờ để điều chỉnh IP chỉ đến nhãn đích  

các lệnh nhảy có điều kiện 

Kí hiệu Chức năng Điều kiện nhảy 

JG/JNLE Nhảy nếu lớn hơn, nhảy nếu không nhỏ hơn hay 
bằng (Jump if Greate, Jump if Not Less than or 
Equal) 

ZF=0 và SF=0 

JGE/JNL Nhảy nếu lớn hơn hay bằng, nhảy nếu không nhỏ 
hơn 

SF=OF 

JL/JNGE Nhảy nếu nhỏ hơn, nhảy nếu không lớn hơn hay 
bằng 

SF<>OF 

JLE/JNG Nhảy nếu nhỏ hơn hoặc bàng, nhảy nếu không 
lớn hơn 

ZF=1 hay SF=OF 

Các lệnh nhảy không dấu 

JA/JNBE Nhảy nếu lớn hơn, nhảy nếu không nhỏ hơn hoặc 
bằng(Jump if Above, Jump if Not Below or Equal 

CF=0 và ZF=0 

JAE/JNB/JNC Nhảy nếu không nhớ(No Carry) CF=0 

JB/JNAE/JC Nhảy nếu có nhớ CF=1 

JBE/JNA Nhảy nếu nhỏ hơn hay bằng CF=1 hay ZF=1 

Các lệnh nhảy điều kiện đơn 

JE/JZ Nhảy nếu kết quả bằng nhau, nhảy nếu kết quả 
bằng không(Jump if Equal, Jump if Zero) 

ZF=1 

JNE/JNZ Nhảy nếu không bằng nhau, nếu kết quả khác 0 ZF=0 

JO Nhảy nếu tràn(Jump if Overflow) OF=1 

JNO Nhảy nếu không tràn OF=0 
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Kí hiệu Chức năng Điều kiện nhảy 

JS Nhảy nếu dấu âm(Jump if Signed) SF=1 

JNS Nhảy nếu dấu dương SF=0 

JP/JPE Nhảy nếu chẵn(Jump if Parity, Jump if Parity 
Even) 

PF=1 

JNP/JPO Nhảy nếu lẻ(Jump if Parity Odd) PF=0 

Lệnh CMP(compare) 

Các điều kiện nhảy thường được cung cấp bởi lệnh CMP 

Cú pháp: 

 CMP  đích,nguồn 

So sánh các toán tử đích với toán tử nguồn bằng cách lấy toán tử đích trừ đi toán tử nguồn 

Toán tử đích không thể là hằng số, các toán tử không cùng là ô nhớ 

Lệnh JMP(Jump)  

Lệnh JMP dẫn đến việc chuyển điều khiển không điều kiện 

Cú pháp: 

 JMP  đích 

Đích phải là 1 nhãn trong cùng 1 đoạn với lệnh JMP 

Cấu trúc lặp 

Lặp: cho phép lặp lại 1 đoạn chương trình nào đó, số lần lặp có thể biết trước hoặc không biết trước 

Vòng lặp FOR 

 FOR số lần lặp DO 

  các dòng lệnh 

 END_FOR 

Thực hiện: dùng lệnh LOOP 

Cú pháp: 

 LOOP nhãn đích 

Bộ đếm vòng lặp là thanh ghi CX, được khởi tạo bằng số lần lặp 

Mỗi lần thực hiện LOOP thanh ghi CX tự động giảm đi 1, và nếu CX<>0 thì điều khiển được chuyển 
tới nhãn đích. Nếu CX=0 thì lệnh tiếp theo LOOP sẽ được thực hiện 

3. Hợp ngữ(Assembly) 

Cú pháp của hợp ngữ 

Các chương trình hợp ngữ được dịch ra các chỉ thị máy bằng một chương trình biên dịch vì vậy khi 
viết phải phù hợp với các khuôn mẫu của trình biên dịch đó 

Các dòng lệnh: 

Chương trình là tập hợp của các dòng lệnh, bao gồm: 

o Lệnh mà trình biên dịch dịch ra mã máy 
o Lệnh dẫn hướng biên dịch 
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Cú pháp: 

 Tên Toán tử Toán hạng Chú thích 

Các trường cách nhau ít nhất một dấu cách hay TAB 

Ví dụ: 

 START: MOV CX,5 ; Khởi tạo CX 

a. Tên trường: 

Sử dụng: Nhãn lệnh, tên thủ tục, tên biến 

Chương trình biên dịch chuyển các tên thành địa chỉ bộ nhớ 

 Độ dài: 1 đến 31 kí tự(không chứa dấu cách) 
 Không bắt đầu bởi chữ số 
 Không phân biệt chữ hoa, chữ thường 
 Nếu có dấu chấm(.) phải đặt ở đầu 

b. Toán tử 

 Toán tử chứa mã lệnh dạng tượng trưng 
 Mã lệnh: chức năng của thao tác 
 Dẫn hướng biên dịch: toán tử chứa toán tử giả(pseudo_op), các toán tử giả này không được 

dịch sang mã máy mà chỉ báo cho chương trình dịch làm việc gì đó. 

c. Toán hạng 

 Toán hạng: xác định dữ liệu sẽ được thao tác 
 Toán hạng: Đích, Nguồn 

d. Lời giải thích 

Đặt sau dấu ; và giải thích xem dòng lệnh đó làm gì 

Dữ liệu chương trình 

Biểu diễn dữ liệu dưới dạng số nhị phân, thập phân, hexa thậm chí kí tự 

 Số nhị phân: kết thúc bằng B hoặc b 
 Số thập phân: kết thúc bằng D hoặc d 
 Số hexa: kết thúc bằng H hoặc h, bắt đầu bằng chữ số thập phân 

Các ký tự: bao trong dấu nháy kép “” 

Các toán tử giả định nghĩa số liệu 

 DB byte 

 DW word(2 byte) 

 DD double word(2 word) 

 DQ quard word(4 word) 

 DT 10 byte liên tiếp 

Các biến 

Mỗi biến có một kiểu dữ liệu và được chương trình gán cho một địa chỉ bộ nhớ 

Biến kiểu Byte 

Định nghĩa:  

 Tên DB giá trị khởi tạo 
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ví dụ: 

 ALPHA DB 4 

giới hạn thập phân của các giá trị khởi tạo: -128 đến 127 hoặc 0 đến 255 

nếu dùng dấu ? thì biến không được khởi tạo 

Biến kiểu Word 

Định nghĩa:  

 Tên DW giá trị khởi tạo 

ví dụ: 

 ALPHA DW ? 

Biến kiểu Mảng 

Mảng: chuỗi byte nhớ hay từ nhớ 

Định nghĩa: 

 Tên Kiểu giá trị khởi tạo 

Phần tử đầu tiên của mảng chính là tên mảng 

 mảng byte: tên+1 là phần tử tiếp theo 

 mảng word: tên+1 là phần tử tiếp theo 

ví dụ: 

 ARRAY DB 4h,5h,6h 

phần tử 1: ARRAY 

phần tử 2: ARRAY+1 

phần tử 3: ARRAY+2 

Chú ý: byte thấp và byte cao trong một từ  

 ví dụ:  

 WORD DB 1234h 

 byte thấp: WORD, nội dung: 34h 

 byte cao: WORD+1, nội dung: 12h 

Chuỗi kí tự 

Có thể được khởi tạo bằng bảng mã ASCII 

  CHAR DB ‘ABC’ 

hoặc  

  CHAR DB 41h,42h,43h 

cũng có thể kết hợp các kí tự và số: 

 MSG  DB ‘HELLO’,0Ah,’$’ 

hoặc   

 MSG  DB 48h,45h,4Ch,4Fh,0Ah,24h 

chú ý phân biệt chữ hoa và chữ thường 
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Các hằng có tên 

Dùng các tên tượng trưng để biểu diễn các hằng số 

Cú pháp: 

 Tên  EQU  Hằng số 

ví dụ: 

 CONST EQU  0Ah 

cũng có thể dùng chuỗi: 

 MSG  EQU  “hello” 

chú ý: bộ nhớ không dành chỗ cho các hằng có tên 

Cấu trúc chương trình 

DOS thi hành được hai loại tập tin: dạng .COM và .EXE. Tập tin dạng .EXE thường dùng để xây dựng 
các chương trình lớn, còn các tập tin .COM tạo các chương trình nhỏ hơn. ASM cho phép tạo cả hai 
loại tập tin nói trên song cách viết là khác nhau: 

Tập tin dạng .COM 

Đặc điểm: 

o Chỉ có duy nhất một đoạn, chương trình, dữ liệu và STACK đều chung đoạn này 
o Kích thước tối đa của tệp là 64K 
o Thực hiện nhanh hơn tệp .EXE 

Cách thực hiện một tệp tin dạng .COM 

o DOS khởi tạo vùng nhớ 256byte offset: 0000h gọi là vùng nhớ PSP(Program Segment 
Prefix)  

o Định vị tệp tin vào vùng nhớ với offset 100h 
o Các thanh ghi đoạn CS, DS, ES, SS trỏ tới PSP 
o IP được gán giá trị 100h 
o SP được gán giá trị FFFEh 

Cấu trúc chương trình 

 .MODEL TINY 

 .CODE 

  ORG  100h 

 START: JMP CONTINUE 

  ; khai báo dữ liệu 

 CONTINUE: 

  MAIN PROC   

   ; đoạn mã 

   ... 

   INT  20 h; về DOS 

  MAIN ENDP 

   ; các lệnh chương trình con 

 END  START    



- 45 -  

 

Tập tin dạng .EXE 

Đặc điểm: 

o Chương trình có thể khai báo nhiều đoạn khác nhau, mỗi chương trình có thể có nhiều 
đoạn chương trình, nhiều đoạn dữ liệu 

o Có thể gọi chương trình con 
o Kích thước của tệp tuỳ ý và lớn hơn 64K 

Cách thực hiện một tệp tin dạng .EXE 

o DOS khởi tạo vùng nhớ 256byte offset: 0000h gọi là vùng nhớ PSP(Program Segment 
Prefix)  

o Nạp Header của tệp sau PSP 
o Các thanh ghi đoạn CS, IP được xác định từ Header là địa chỉ bắt đầu của chương trình 

Cấu trúc chương trình 

 .MODEL SMALL 

 .STACK 

 .DATA 

  ; khai báo dữ liệu 

 .CODE 

  MAIN PROC   

   MOV   AX,@DATA 

   MOV  DS,AX  

; các lệnh 

   ... 

   MOV  AX,4Ch 

INT  21h; về DOS 

  MAIN ENDP 

   ; các lệnh chương trình con 

  END  MAIN    

Các chỉ dẫn 

.MODEL: xác định kiểu bộ nhớ dành cho đoạn mã và đoạn dữ liệu 

Các kiểu bộ nhớ thường dùng: 

o TINY: mã và dữ liệu nằm trong phạm vi 1 đoạn 
o SMALL: mã nằm trong phạm vi đoạn 64K, dữ liệu nằm trong đoạn khác 
o MEDIUM: mã nằm trong đoạn >64K, dữ liệu nằm trong đoạn 64K 
o COMPACT: mã nằm trong phạm vi đoạn 64K, và dữ liệu nằm trong đoạn >64K 
o LARGE: mã và dữ liệu nằm trong đoạn >64K, nhưng một mảng dữ liệu <64K  
o HUGE: mã và dữ liệu nằm trong đoạn >64K, mảng dữ liệu >64K 

.STACK: kích thước Stack khi có chương trình con 

o Qui định kích thước Stack là 512byte(100h) 
o Mặc định: 1K 

.CODE: điểm bắt đầu đoạn mã chương trình 
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.DATA: điểm bắt đầu đoạn dữ liệu 

.MAIN PROC 

 ;thân chương trình 

 END MAIN  

Tạo lập và chạy một chương trình 

o Dùng các phần mềm soạn thảo văn bản (SK, NC...) để tạo lập tệp văn bản chương trình 
gốc bằng hợp ngữ, đuôi tệp là ASM 

o Dùng chương trình dịch MASM (Microsoft Macro Assembly) hoặc TASM(Turbo...) để dịch 
tệp .ASM ra mã máy dưới dạng tệp .OBJ(Object) 

o Dùng chương trình LINK hoặc TLINK để kết nối các OBJ lại với nhau thành chương trình 
.EXE 

o Nếu chương trình viết ra để dịch ra kiểu .COM thì dùng chương trình EXE2BIN của DOS 
để dịch tiếp từ .EXE sang .COM 

o Chạy chương trình 

Ví dụ: viết chương trình đưa ra màn hình lời chào “Hello” 

4. Các Mode địa chỉ 

Chế độ địa chỉ dùng để xác định toán hạng, bao gồm: 

 Chế độ địa chỉ thanh ghi: toán hạng là thanh ghi 
 Chế độ địa chỉ tức thì: toán hạng là hằng số 
 Chế độ địa chỉ trực tiếp: toán hạng là biến nhớ 

Chế độ địa chỉ gián tiếp thanh ghi 

Địa chỉ offset của toán hạng đợc chứa trong một thanh ghi, thanh ghi đóng vai trò nh một con trỏ trỏ 
đến các ô nhớ 

Khuông dạng toán hạng: [thanh ghi] 

Thanh ghi có thể là BX, DI, SI hay BP với các thanh ghi BX, DI, SI số hiệu đoạn của toán hạng chứa 
trong DS, với thanh ghi BP số hiệu đoạn chứa trong SS. 

Ví dụ: SI chứa địa chỉ offset 0100h và các từ nhớ tại địa chỉ 0100h có giá trị là 1234h. Khi thực hiện 

MOV  AX,[SI] thì CPU kiểm tra SI để suy ra địa chỉ từ nhớ là DS:0100h sau đó 
chuyển nội dung của từ nhớ này(1234h) vào AX, nh vậy AX nhận giá trị 1234h 

MOV  AX,SI thì AX nhận giá trị 100h 

Ví dụ: tính tổng một mảng 10 phần tử, lu kết quả vào AX 

XOR AX,AX 

LEA SI,W 

Tong: 

ADD AX,[SI] 

ADD SI,2 

LOOP Tong 

Chế độ địa chỉ cơ sở và chỉ số 

Trong các chế độ địa chỉ này địa chỉ offset của các toán hạng nhận đợc bằng cách cộng 1 số đợc gọi 
là độ dịch với nội dung của 1 thanh ghi. Trong đó độ dịch có thể là: 

địa chỉ offset của 1 biến 
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1 hằng số 

địa chỉ offset của 1 biên cộng hoặc trừ với 1 hằng số 

Toán hạng được viết: 

[thanh ghi + độ dịch] 

[độ dịch + thanh ghi] 

[thanh ghi] + độ dịch 

độ dịch + [thanh ghi] 

độ dịch[thanh ghi] 

các thanh ghi phải là BX, SI, DI hay BP 

dùng BX, SI hay DI thì số hiệu đoạn chứa trong DS 

dùng BP thì số hiệu đoạn chứa trong SS. 

Chế độ địa chỉ đợc gọi là cơ sở nếu dùng BX hay BP, gọi là chỉ số nếu dùng SI hay DI. 

Ví dụ: mảng W, thanh ghi BX=4 

các lệnh sau là tơng đơng 

MOV  AX,W[BX] 

MOV  AX,[W+BX] 

MOV  AX,[BX+W] 

MOV  AX,W+[BX] 

MOV  AX[BX]+W 

Ví dụ 2: cho mảng ALPHA DW 0123h,0456h,0789h,0ABCh 

trong đoạn đánh địa chỉ bởi DS 

BX chứa 2, offset 0002 chứa 1084h 

SI chứa 4, offset 0004 chứa 2BACh 

DI chứa 1 

với các lệnh 

Lệnh Offset toán hạng Số đợc chuyển 

Mov ax,[alpha+bx] Alpha+2 0456h 

Mov bx,[bx+2] 2+2 2BACh 

Mov cx,alpha[si] Alpha+4 0789h 

Mov ax,-2[si] -2+4 1084h 

Mov bx,[alpha+3+di] Alpha+3+1 0789h 

Ví dụ 3: thay thế chữ thờng trong chuỗi thành chữ hoa 

ASM: 

MOV  CX,N 

XOR  SI,SI 

Lap: 



- 48 -  

 

CMP  MSG[SI],’ ’ 

JE  Next 

AND  MSG[SI],0DFH 

Next: 

INC  SI 

LOOP lap 
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Chương V: HỆ THỐNG VÀO RA 
 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Hệ thống vào ra: trao đổi thông tin giữa máy tính và thế giới bên ngoài, bao gồm: 

 Các modul vào ra (mạch ghép nối IO): ghép nối giữa CPU và bộ nhớ với các TBNV. 
 Các TBNV: mạch ghép nối vào ra tổ chức thành các cổng vào ra sao cho mỗi cổng có một địa 

chỉ xác định. 

Địa chỉ hoá cổng vào ra: 

 Địa chỉ hoá tách biệt (vào ra trực tiếp): không gian địa chỉ cổng độc lập với không gian địa chỉ 
bộ nhớ. 

 Địa chỉ hoá theo bản đồ bộ nhớ: không gian địa chỉ cổng vào ra nằm trong không gian địa chỉ 
bộ nhớ. 

1. Các thiết bị ngoại vi 

Chức năng: 

o Trao đổi thông tin người - máy 
o Trao đổi thông tin máy - máy 

Cấu trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logic điều khiển:  

 Nhận tín hiệu điều khiển của CPU 
 Phát tín hiệu điều khiển TBNV 
 Phát tín hiệu trạng thái báo cho CPU biết trạng thái của TBNV 

Đệm dữ liệu: chứa tạm thời dữ liệu trao đổi giữa TBNV và Modul vào ra 

Chuyển đổi tín hiệu: chuyển tín hiệu ở dạng phi điện năng thành tín hiệu điện năng. 

2. Modul vào ra 

Chức năng:  

o Điều khiển và định thời gian cho quá trình trao đổi 
o Trao đổi thông tin với CPU 
o Trao đổi thông tin với TBNV 
o Đệm dữ liệu 
o Phát hiện lỗi 

 

 

  

Đệm dữ 
liệu 

Chuyển đổi tín 
hiệu 

Logic điều khiển 
modul vào 

ra 

dữ liệu nhị 
phân 

dữ liệu từ môi 
trường ngoài 
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Cấu trúc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập trình có thể can thiệp vào nội dung của các cổng và thanh ghi điều khiển trạng thái. 

Nội dung thanh ghi trạng thái sẽ quyết định chế độ làm việc cho các cổng 

 

II. GHÉP NỐI MÁY TÍNH VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI 

Ghép nối giữa CPU và Modul vào ra: song song 

Ghép nối giữa Modul vào ra và TBNV: song song sẽ tạo ra cổng LPT, nối tiếp sẽ tạo ra cổng COM 

1. Ghép nối song song 

Nguyên tắc: Các cửa vào ra được ghép nối trực tiếp với bộ xử lí, ghép nối song song điều khiển bằng 
chương trình dùng mạch 8255A (PPI:Programable peripheral inteface) 

Mạch ghép nối vào ra song song lập trình được 8255A 

a.Cấu trúc 8255A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thanh ghi dữ liệu 

Logic điều khiển địa chỉ  

điều khiển 

dữ liệu  

dữ liệu  

điều khiển 
trạng thái 

Cổng 
IO 

Thanh ghi điều 
khiển và trạng thái

Cổng 
IO 

dữ liệu 

 điều khiển 
trạng thái 

Logic 
điều 
khiển 
ghi / 
đọc 

Đệm 
bus D 

Điều 
khiển 
nhóm 

Đièu 
khiển 
nhóm 

Nhóm 
A Cổng 
A 

Nhóm 
B 

Cổng B

Nhóm 
B 

Cổng C

Nhóm 
A 

Cổng C

Bus nội bộ 

PC4-PC7 

PC0-PC3 

PB0-PB7 

RD 

WR 

A0 

A1 

R 

CS 

PA0-PA7 
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Các chân tín hiệu của 8255A: 

 D0-D7: Chân tín hiệu dữ liệu  
 RD : chân tín hiệu yêu cầu đọc 
 WR: chân tín hiệu yêu cầu ghi 
 A0-A1: Các chân tín hiệu địa chỉ: chọn 4 thanh ghi bên trong 8255A 

Thanh ghi từ điều khiểnCWR, PA,PB,PC. 

PA,PB,PC Là các thanh ghi đệm để ghi/đọc dữ liệu. Địa chỉ cho thanh ghi PA cũng là địa chỉ cơ sở 
của 8255. 

Có hai loại từ điều khiển cho 8255A: 

 Từ điều khiển định nghĩa cấu hình cho các cổng PA,PB,PC. 
 Từ điều khiển lập/xoá từng bit ở đầu ra của PC 

Bảng chọn thanh ghi trong 8255A 

CS A1 A0 Chọn ra 

1 X X Không chọn 

0 0 0 PA 

0 0 1 PB 

0 1 0 PC 

0 1 1 CWR 

Từ điều khiển định nghĩa cấu hình 

 

b. Các chế độ hoạt động của 8255 

• Chế độ 0 (chế độ vào ra cơ sở): 
 Các cổng A, B, C được sử dụng độc lập nhau 

Chế Độ cửa A 
   00-Chế độ 0 
   01-Chế độ 1 
 

   1x- Chế độ 2 

 

Chiều cửa A 
1- Vào 
2- Ra 

Chiều của Ch 
1- Vào

 D7         D6      D5      D4     D3      D2           D1      D0  

1 

Nhóm B  
Chiều Của Cl 

1- Vào 
2- Ra 

Chiều của B 
1- Vào 
2- Ra 

 

Chế độ của B 
1 :Chế độ 1 
1: Chế độ 0 
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 Các cổng A, B, C có thể là cổng vào hoặc cổng ra tuỳ giá trị từ điều khiển ghi trong thanh 
ghi từ điều khiển. 

Không có sự đối thoại với VXL cũng như TBN. Nếu muốn có tín hiệu đối thoại phải dùng bit của cổng 
nào đó (thường là cổng C) để xác lập bit 1 và sau đó xoá về 0 bằng cách ghi số liệu (1 hoặc 0) hoặc 
bằng cách xác lập/ xoá một bit PCi của cổng C bằng lệnh với D7 bằng 0. 

• Chế độ 1 (chế độ vào/ ra đối thoại) với các bit cổng C.  

Chia hai nhóm: 

 Nhóm A gồm cổng A để trao đổi số liệu và nửa C cao (PC7- PC4) để đối thoại với VXL và TBN. 
 Nhóm B gồm cổng B để trao đổi số liệu và nửa C thấp (PC3- PC0) để đối thoại với VXL và TBN. 

Chiều và chế độ 1 của cổng A, B do từ điều khiển quyết định, các tín hiệu đối thoại PCi phụ thuộc vào 
chiều cổng vào hay ra cho các tín hiệu PCi. Ví dụ: (SGK) 

• Chế độ 2 (vào ra có chốt): 

Chế độ này chỉ dùng cho cổng A với vào ra thuận nghịch (hai chiều) và các bit PC3, PC4- PC7 dùng 
làm tín hiệu đối thoại, trong đó: 

 PC3 cho tín hiệu yêu cầu ngắt IRNTA chung cho cả hai chiều và giống chế độ M=1. 
 PC4 cho tín hiệu vào STBA khi cổng A có chiều vào (giống chế độ 1) 
 PC6 cho tín hiệu vào ACKA khi cổng A có chiều ra (giống chế độ 1) 

Chung cả hai chế độ 1, 2 các bit còn lại dùng làm đối thoại của cổng C đều là các tín hiệu ra. 

Cổng B hoạt động giống chế độ 1 hoặc chế độ 0. 

c. Ghép nối 8255A với MVT và TBN 

Nguyên tắc chung: 

 Phần ghép nói với máy vi tính (MVT) 
 Phần ghép nối với TBN 

d.  Lập trình cho 8255A 

2. Ghép nối nối tiếp 

Nguyên tắc: cho phép trao đổi thông tin giữa CPU và TBNV theo từng bit, số liệu trao đổi thường 
được gửi theo các nhóm bit mà nó tạo thành một kí tự hay một từ. 

Sử dụng:  

 Khi TBNV cần trao đổi vốn đã là vào ra nối tiếp 
 Khi khoảng cách giữa CPU và TBNV tương đối lớn. 

Nhịp truyền: tổng số lần thay đổi tín hiệu trong một giây (baud rate) 

Phương thức: 

  Thời gian: đồng bộ, dị bộ 
  Đường truyền: song công, đơn công, bán song công. 

 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÀO RA 

1. Vào ra điều khiển bằng cách thăm dò 

Vấn đề điều khiển vào/ra dữ liệu sẽ trở thành rất đơn giản nếu thiết bị ngoại vi lúc nào cũng sẵn sàng 
chờ để làm việc với CPU. Ví dụ, bộ phận đo nhiệt số (như là một thiết bị vào) lắp sẵn trong một hệ 
thống điều khiển lúc nào cũng có thể cung cấp số đo về nhiệt độ của đối tượng cần điều chỉnh, còn 
một bộ đèn LED 7 nét (như là một thiết bị ra) dùng để chỉ thị một giá trị nào đó của một đại lượng vật 
lý nhất định trong hệ thống nói trên thì lúc nào cũng có thể biểu hiện thông tin đó. Như vậy, khi CPU 
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muốn có thông tin về nhiệt độ của hệ thống thì nó chỉ việc đọc cổng phối ghép với bộ đo nhiệt độ, và 
nếu CPU muốn biểu diễn thông tin vừa đọc được trên đèn LED thì nó chỉ việc đưa tín hiệu điều khiển 
tới đó mà không phải kiểm tra xem  các thiết bị này có đang sẵn sàng làm việc hay không. 

Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào CPU cũng làm việc với các đối tượng "liên tục sẵn sàng" 
như trên. Thông thường khi CPU muốn làm việc vơi một đối tượng nào đó, trước tiên nó phải kiểm tra 
xem  thiết bị đó có đang ở trạng thái sẵn sàng làm việc hay không, nếu có thì nó mới thực hiện việc 
trao đổi dữ liệu. Như vậy, nếu làm việc theo phương pháp thăm dò thì hệ thông thường là CPU phải 
được dành riêng cho việc trao đổi dữ liệu vì nó phải liên tục kiểm tra trạng thái sẵn sàng của thiết bị 
ngoại vi thông qua các tín hiệu móc nối (Handshake Signal). Các tín hiệu này được lấy từ mạch phối 
ghép, do người thiết kế tạo ra, để chương trình thăm dò hoạt động trên đó. 

Ví dụ: Một cổng vào số 0 (Có địa chỉ 00) được dùng để đọc trạng thái sẵn sàng của 2 thiết bị ngoại vi 
nói trên. Tín hiệu sẵn sàng của thiết bị ngoại vi số 1 (cổng vào 01) được đặt vào bit D0, tín hiệu sẵn 
sàng của thiết bị ngoại vi số 2 (cổng vào 02) được đặt vào bit D1. Các thiết bị này sẽ có giá trị 1 khi 
thiết bị ngoại vi tương ứng ở trạng thái sẵn sàng làm việc với CPU và chúng sẽ được đưa vào Bus dữ 
liệu khi CPU đọc nó bằng lệnh đọc cổng vào số 0. 

Mô tả hoạt động của phần mạch vào dữ liệu. 

Khi thiết bị vào số 1 có 1 Byte số liệu cần trao đổi, nó đưa ra xung STB để cho phép mạch chốt 8 bit 
lấy Byte dữ liệu đồng thời kích cho mạch lật D (mạch tạo tín hiệu sẵn sàng) làm việc. CPU sẽ thăm dò 
trạng thái sẵn sàng của thiết bị vào số 1 qua bit D0 khi nó đọc cổng D0. Đến khi CPU đọc 1 Byte dữ 
liệu vào thì nó đồng thời xoá luôn mạch tạo trạng thái sẵn sàng để chuẩn bị cho lần làm việc tới với 1 
Byte dữ liệu khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vào ra điều khiển bằng Ngắt 

Ngắt và điều khiển ngắt 

Trong cách tổ chức trao đổi dữ liệu thông qua việc thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi, 
trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc trao đổi dữ liệu nào CPU phải để toàn bộ thời gian vào việc xác 
định trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị ngoại vi. Trong hệ thống vi xử lý với cách làm việc như 
vậy, thông thường CPU được thiết kế chủ yếu chỉ là để phục vụ cho việc vào ra dữ liệu và thực hiện 
các xử lý liên quan. Trong thực tế CPU luôn có nhu cầu từ người dùng là tận dụng khả năng làm việc 
của CPU để làm thêm nhiều công việc khác nữa. Chỉ tới khi nào có yêu cầu trao đổi dữ liệu thì mới 
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yêu cầu CPU tạm dừng công việc hiện tại để  phục vụ việc trao đổi dữ liệu. Sau khi hoàn thành việc 
trao đổi dữ liệu CPU sẽ quay về để làm tiếp công việc hiện đang bị gián đoạn. Cách làm này gọi là 
ngắt CPU để trao đổi dữ liệu. 

Như vậy một hệ thống với cách hoạt động theo kiểu này có thể đáp ứng được rất nhanh các yêu cầu 
trao đổi dữ liệu trong khi vẫn có thể làm được các công việc khác. Muốn đạt được điều này, ta phải có 
cách tổ chức hệ thống sao cho có thể tận dụng được khả năng thực hiện các chương trình phục vụ 
ngắt tại các địa chỉ xác định của CPU. Vi mạch 8088 của CPU có các yêu cầu ngắt che được INTR và 
không che được NMI, chính các chân này sẽ được sử dụng vào việc đưa các yêu cầu ngắt từ bên 
ngoài đến CPU. 

Các loại ngắt trong 8088 

Trong hệ vi xử lý 8088 có thể xếp các nguyên nhân gây ra ngắt CPU vào 3 nhóm sau: 

Nhóm các ngắt cứng: đó là các yêu cầu ngắt CPU do tín hiệu ngắt đến từ các chân INTR và NMI. 

Ngắt cứng NMI là yêu cầu ngắt không che được, tương đương với ngắt INT2. Các lệnh CLI (xoá cờ 
IF) và STI (lập cờ IF) không có ảnh hưởng đến việc nhận biết tín hiệu yêu cầu ngắt NMI. 

Ngắt cứng INTR là yêu cầu ngắt che được, các lệnh CLI và STI có ảnh hưởng trực tiếp tới trạng thái 
của cờ IF trong bộ vi xử lý, tức là ảnh hưởng tới việc CPU có nhân biết yêu cầu ngắt tại chân này hay 
không. Yêu cầu ngắt tại chân INTR có thể có kiểu ngắt N nằm trong khoảng 0 - FFh. Kiểu ngắt này 
phải được đưa vào Bus dữ liệu để CPU có thể đọc được khi có xung INTA trong chu kỳ trả lời chấp 
nhận ngắt. 

 

 

 

 

 

 

 

Chu kỳ trả lời ngắt của CPU 8088. 

Nhóm các ngắt mềm: Khi CPU thực hiện các lệnh ngắt dạng INT N, trong đó N là số hiệu (kiểu) ngắt 
nằm trong khoảng 00-FFH (0-225). 

Nhóm các hiện tượng ngoại lệ đó là: các ngắt do các lỗi nảy sinh trong quá trình hoạt động của CPU 
như phép chia cho 0, xảy ra tràn khi tính toán ... 

Yêu cầu ngắt sẽ được kiểm tra thường xuyên tại chu kỳ đồng hồ cuối cùng của mỗi lệnh. Cách đơn 
giản để đưa được  số hiệu ngắt N vào Bus dữ liệu trong khi cũng tạo ra yêu cầu ngắt đưa vào chân 
INTR của bộ vi xử lý 8088  

Các ngắt khác: 

Các ngắt xảy ra khi CPU phát hiện ra lỗi nhưng không khắc phục được lỗi đó. 
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Đưa số hiệu ngắt vào Bus dữ liệu 

Giả thiết trong một thời điểm nhất định chỉ có một yêu cầu ngắt IRi được tác động và khi đó ở đầu ra 
của mạch NAND sẽ có xung yêu cầu ngắt đến CPU. Tín hiệu IRi được đồng thời đưa qua mạch 
khuếch đại đệm để tạo ra số hiệu ngắt tương ứng, số hiệu ngắt này sẽ được CPU đọc vào khi nó đưa 
ra tín hiệu trả lời INTA. 

Quan hệ giữa IRi và số hiệu ngắt N 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt  

Khi có yêu cầu ngắt kiểu N đến chân CPU, và nếu yêu cầu đó được phép,CPU thực hiện các công 
việc sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về mặt cấu trúc chương trình, khi có ngắt xảy ra thì chương trình chính (CTC) liên hệ với chương 
trình con phục vụ ngắt (CTCPVN), điều này được mô tả trên hình dưới đây. 
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Trong thực tế các ngắt mềm INT N đã bao trùm các loại khác CPU bởi vì INTEL đã quy định một số 
kiểu ngắt đặc biệt được xếp vào đầu dãy ngắt mềm INT N: 

INT 0: ngắt mềm do phép chia cho  số 0 gây ra. 

INT 1: Ngắt mềm để chạy từng lệnh ứng với trường hợp cờ TF = 1 

INT 2: Ngắt cứng do tín hiệu tích cực tại chân NMI gây ra 

INT3: Ngắt mềm để đặt điểm dừng của chương trình tại một địa chỉ nào đó 

INT4 (hoặc lệnh INTO): Ngắt mềm ứng với trường hợp cờ tràn OF = 1 

Các kiểu ngắt khác còn lại thì được dành cho INTEL và cho người sử dụng (IBM không hoàn toàn 
tuân thủ các quy định này khi chế tạo các máy PC/XT và PC/AT) 

INT5 – INT 1FH: Dành riêng cho INTEL trong các bộ vi xử lý cao cấp khác. 

INT20 – INT FFH: dành cho người sử dụng. 

Các kiểu ngắt N trong INT N đều tương ứng với các địa chỉ xác định của CTCPVN mà ta có thể tra 
được trong bảng các véc tơ ngắt. INTEL quy định bảng này nằm trong RAM bắt đầu từ địa chỉ 
00000H và dài 1KB (8088 có tất cả 256 kiểu ngắt, mỗi kiểu ngắt ứng với một vectơ ngắt, mỗi véc tơ 
ngắt cần có 4 Byte để chứa địa chỉ đầy đủ cho CS : IP của CTCPVN.  

Bảng véctơ ngắt của 8088 tại 1 KB RAM đầu tiên được chỉ ra như hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý ưu tiên khi ngắt 

Một yêu cầu quan trọng đặt ra là, đòi hỏi CPU phải có khả năng xử lý được các yêu cầu ngắt nếu tại 
cùng một thời điểm có nhiều yêu cầu ngắt thuộc các loại ngắt khác nhau, đòi hỏi CPU thực hiện phục 
vụ. Vấn đề giải quyết theo cách sau: CPU sẽ xử lý các yêu cầu ngắt theo thứ thự ưu tiên với nguyên 
tắc ngắt nào có mức ưu tiên cao nhất sẽ được CPU nhận biết và phục vụ trước. 

Thông thường ngay từ khi chế tạo CPU 8088 có khả năng phân biệt các mức ưu tiên khác nhau cho 
các loại ngắt (theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau: 
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Mạch điều khiển ưu tiên ngắt 8259A (PIC: Priority interrupt control) 

các khối chức năng chính của PIC: (bổ sung) 

3. Vào ra điều khiển bằng DMA 

Khác với trao đổi tin theo chương trình do VXL điều khiển theo từng lệnh vào ra giữa thanh ghi chứa 
AX của VXL với cửa vào-ra của TBN, trao đổi tin DMA do khối điều khiển trao đổi trực tiếp khối nhớ 
DMAC điều khiển. Đây là phương pháp trao đổi tin nhanh, cho một lượng lớn tin trực tiếp giữa khối 
nhớ M và cửa vào ra TBN, không qua VXL. Phương pháp này thường dùng để đưa tin từ khối khớ ra 
màn hình hoặc trao đổi giữa khối nhớ và đĩa từ. Khối điều khiển DMAC có thể thiết kế chế tạo bởi vi 
mạch rời hoặc IC lớn như 8237,82C37. 

Thủ tục trao đổi tin DMA 

a. Yêu cầu trao đổi tin DMA của các TBN 

a) Nhược điểm của phương pháp trao đổi tin theo CT. 

Muốn trao đổi tin của Khối nhớ M và TBN nào đó ta cần: 

 Đưa địa chỉ khối nhớ 
 Phát lệnh đọc/ghi khối nhớ để trao đổi với thanh ghi chứa AX của VXL. 
 Đưa địa chỉ của cửa nối với TBN 
 Phát lệnh trao đổi tin (IN/OUT) giữa thanh ghi chứa AX với của vào-ra của TBN. Như vậy 

phải có 4 lệnh và trao đổi tin giữa khối nhớ và TBN phải thông qua thanh ghi chứa vủa 
VXL. Thời gian trao đổi tin lớn vì: 

 VXL phải giải mã lệnh và thực hiện lệnh. 
 Trao đổi thông qua thanh ghi chứa AX trung gian. 

b)Yêu cầu trao đổi tin nhanh. 

Trong hệ MVT có hai thiết bị là màn hình và đĩa từ đòi hỏi trao đổi một lượng tin lớn trong thời gian 
nhỏ. do đó phải dùng giải pháp cứng để điều khiển sự trao đổi tin (không dùng phần mềm). Đặc điểm 
của giải pháp DMA này là: 

Khối DMAC hoàn toàn thay thế VXL để điều khiển sự trao đổi tin, nói cách khác DMAC hoàn toàn 
dành quyền sử dụng bus trong quá trình trao đổi. 

VXL bị cô lập, bị treo không hoạt động, tức trạng thái điện trở cao, không liên hệ bus bên ngoài. 

Khi trao đổi tin xong DMAC lại trả lại quyền sử dụng Bus cho VXL. 

b. Thủ tục trao đổi tin DMA. 

a) Thủ tục: 

DMAC điều khiển sự trao đổi DMA giữa khối nhớ M và TBN, không có sự tham gia của VXL (bị treo 
hay cô lập đường dây) theo thủ tục có trình tự sau: 

TBN đưa yêu cầu DRQ cho DMAC. DMAC ghi nhận (nếu chưa có ghi che, chắn trước), xét thứ tự ưu 
tiên (nếu có nhiều yêu cầu DRQ vào đồng thời) và đưa yêu cầu cho VXL, đề nghị chiếm giữ đường 
dây bởi một trong hai tín hiệu sau: 

 Tín hiệu Hold (cho các VXL 8085,8086 ở chế độ MIN) 
 Tín hiệu RQ0 (ở chế độ MAX của 8086) 

VXL hoàn thành lệnh đang thực hiện, ngắt chương trình để chuyển sang chương trình con khởi phát 
DMA (ghi địa chỉ ban đầu khối nhớ, số lời trao đổi, hướng thay đổi địa chỉ) và đưa ra tín hiệu xác nhận 
DMA (GT0, GT1 hay HLDA) và tự treo ở trạng thái điện trở cao (cô lập) để nhường quyền sử dụng 
BUS cho DMAC. 
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DMAC tiến hành: 

 Đưa tín hiệu xác nhận DACK cho TBN 
 Tiến hành trao đổi DMA cho tới khi kết thúc (đếm lời trao đổi trở về 0) 
 Kết thúc tín hiệu HOLD, trả quyền điều khiển bus cho VXL 
 VXL nhận biết sự kết thúc tín hiệu HOLD và kết thúc tín hiệu HLDA, dành lại quyền điều 

khiển Bus. 

b) Chuỗi hành động của DMAC trong trao đổi tin DMA 

 

Chuỗi hành động của DMAC gồm khối ghép nối và khối điều khiển  được thực hiện để đảm bảo việc 
trao đổi tin. Chuỗi hành động này tuân theo thứ tự: 

1. Khối ghép nối (KGN) gửi khối điều khiển một yêu cầu (DRQ) cho phục vụ DMA. 

2. KDK gửi yêu cầu Hold tới VXL 

3. KĐK nhận xác nhận điều khiển bus  (HLDA, GT0) từ VXL 

4. KĐK phát địa chỉ lên bus (từ thanh ghi đệm địa chỉ) cho khối nhớ. 

5. KĐK phát xác nhận DMA cho TBN. 

6. KĐK phát lệnh đọc (ghi) để trao đổi số liệu giữa khối nhớ và khối ghép nối. 

7. KGN: 

(4) 

(1) Khối 
ghép nối 
sẵn sàng 

nhận số liệu. 
Yêu cầu 

DMA được 
tạo thành 

8086 và 
lôgic điều 

khiển 
đường 

dây (bus) 

Khối 
nhớ M 

Khối 
ghép nối 

TBN 

Điều 
khiển 
DMA 

Thiết bị 
Vào / 
Ra 

 

 Khối ghép nối 

(5) 

(8) (9) 

(3) 

(2) 

HLDA 

Hold 

Bus địa chỉ 
Bus số liệu 

Bus điều khiển 
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Chốt số liệu (khi ghi) để trao đổi với TBN. Hai hành động 6 và 7 có thể tráo đổi với nhau 
nên ghi số liệu từ khối ghép nối vào khối nhớ thông qua thanh ghi đệm của KGN. 

Thanh ghi địa chỉ tăng lên 1. 

Thanh ghi đếm lời giảm đi 1. Nếu nội dung thanh ghi đếm lời này chưa bằng 0, lặp lại các 
bước 6, 7 để trao đổi với các lời tin khác. 

8. KGN kết thúc tín hiệu yêu cầu HOLD 

9. VXL kết thúc tín hiệu HLDA để dành lại quyền chiếm bus từ DMAC 

3. Các chế độ trao đổi DMA 

a) Trao đổi tin khối : trao đổi nhiều (khối) lời tin lần lượt từ giá trị đếm lời tin n tới 0 (hết) 

b) Trao đổi lấy nén chu kỳ từng phần: DMAC phát hiện đường dây bus rỗi (VXL không sử dụng 
đường dây bus) thực hiện trao đổi DMA. 

DMAC phải có : 

Thiết bị phát hiện đường dây rỗi 

Thiết bị bảo đảm VXL bị treo cho tới khi DMAC không sử dụng bus, khiến VXL chờ một thời 
gian Tw tới khi DMAC thực hiện trao đổi xong một phần của trao đổi tin và tiếp tục nốt ở phần 
lấy lén chu kỳ sau cho tới khi kết thúc trao đổi tin khối tin DMA. 

c) Lấy lén chu kỳ trong suốt: Chế độ này cũng giống chế độ trên là lấy lén chu kỳ nhưng bắt VXL chờ 
với Tw lớn hơn cho tới khi trao đổi xong một khối tin trọn vẹn. 

Khối điều khiển DMAC 

1. Nhiệm vụ của khối  

2. Cấu trúc khối DMAC 

3. Vi mạch 8237,8257 
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Chương VI: MÀN HÌNH 
 

I. Những khái niệm cơ bản 

Đối với các máy tính hiện nay, phương tiện đối thoại chủ yếu người máy là bàn phím và màn hình. 
Màn hình là phương tiện hiển thị thông tin thuận lợi và kinh tế. Thông tin hiển thị là chữ, số (text), 
hoặc đồ hoạ (graphic). 

Có hai loại màn hình đang được dùng phổ biến là: màn hình tia âm cực (CRT- Cathode ray tube) và 
màn hình tinh thể lỏng (LCD-Liquid Crystal Display). 

Lại CRT thông dụng hơn do giá thành thấp và có khả năng hiển thị thông tin phong phú, đồng thời 
việc điều khiển CRT đã do các mạch LSI đảm nhiệm. 

Màn hình LCD có ưu điểm nhẹ mỏng, tiêu thụ ít năng lượng nhưng có giá thành cao.  

1. Nguyên lý của phương pháp hiển thị hình ảnh video. 

Khả năng phân giải hữu hạn của mắt người 

Khả năng phân giải của mắt người là khoảng 1'(góc 1 phút), nghĩa là nếu chúng ta nhìn 2 điểm dưới 
một góc nhỏ hơn 1' thì sẽ cảm nhận thấy chúng dính vào nhau, góc đó còn được gọi là góc phân giải. 
Điều này hết sức quan trọng đối với việc hiển thị thông tin, vì chúng ta chỉ cần hiển thị một số hữu hạn 
điểm của màn hình ở một khoảng cách nào đó, chúng ta vẫn có cảm giác hình ảnh là mịn. 

Hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc 

Khi một hình ảnh hiện rồi lại tắt với tần số lớn hơn 25lần/giây, mắt người không nhận ra được sự 
nhấp nháy đó và có cảm giác hình ảnh tồn tại liên tục. Đó là hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. 

2. Những đặc điểm chung của màn hình 

Điểm ảnh pixel. 

Điểm ảnh pixel là phần tử nhỏ nhất của một ảnh hay một thiết bị hiển thị ảnh. Kích thước một điểm 
ảnh trên màn hình CRT phụ thuộc vào các tham số  

 Kích thước chùm tia điện tử. 
 Kích thước hạt phốt pho. 
 Chiều dày lớp phốt pho.  

Đối với màn hình màu, kích thước một điểm ảnh gần bằng kích thước của ba điểm màu: xanh lục, đỏ, 
xanh nước biển. 

Kích thước ngang và dọc với đơn vị là 1 điểm ảnh được gọi là kích thước màn hình. Màn hình VGA 
cơ bản có kích thước 640x480 điểm ảnh. 

Độ phân giải 

Độ phân giải được định nghĩa là kích thước chi tiết nhỏ nhất và đo được của một thiết bị hiển thị. Một 
tham số để đo độ phân giải là số điểm ảnh trên một đơn vị chiều dài (inch hay centimét), được gọi là 
mật độ điểm ảnh. Mật độ điểm ảnh viết tắt là dpi(dot per inch). 

Độ sáng (brighness)  

Độ sáng là giá trị phát sáng tương đối của vật liệu so với một vật liệu màu trắng chuẩn. Độ phát sáng 
của màn hình phát sáng như ống tia âm cực được coi là độ sáng. 

Độ tương phản  
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Là tỉ lệ giữa độ sáng hay độ phát sáng giữa hai trạng thái đóng và mở của phần tử hiển thị (điểm 
ảnh). Độ tương phản cho biết khả năng phân biệt hai phần tử này . 

Độ sâu màu 

Một màu bất kỳ có thể biểu diễn qua 3 màu cơ bản: đỏ, xanh lục, xanh nước biển tuỳ theo độ đậm 
nhạt (gray scale). Độ sâu màu là số màu có thể hiển thị được cho một điểm ảnh. Tuỳ theo số bít dùng 
để hiển thị màu ta phân loại màn hình theo màu như sau: 

 Đen trắng 1 bit (2 màu) 
 Màu CGA 4 bit (16 màu) 
 Màu giả (pseudo color) 8 bit (256 màu) 
 High color 16 bit 
 True color 24 bit. 

Tần số làm tươi 

Tần số làm tươi chính là tôc độ quét màn hình 

flt=30Hz đến 60Hz. 

 

II. Màn hình màu CRT (Cathod Ray Tube) 

Màn hình ống tia âm cực CRT (Cathod Ray Tube) là màn hình cổ điển và thông dụng nhất hiện nay. 

1. Cấu tạo 

Màn hình màu thực chất gồm 3 ống hình đơn sắc chung trong một vỏ gồm: 

3 sợi đốt để điều khiển 3 chùm tia khác nhau (đỏ, xanh lơ, lục) 

 Màn hình phốt pho phải được quét thành từng nhóm 3 vạch thẳng đứng (tương ứng với 3 
màu) thay cho các điểm. 

 Thẳng theo các vạch là một mặt nạ bằng kim loại có các lỗ (hay các khe dọc) để cho 3 
chùm tia điện tử đi qua tạo thành 3 điểm riêng rẽ gần nhau tạo thành 3 chấm sáng: R, G, 
B, có 3 núm điều chỉnh độ sáng, tối ứng với 3 màu trên. 

Vị trí đặt các màu cho ta công nghệ tương ứng: 

 Các chấm sáng theo hàng ngang: PIL (Pricision In Line) 
 Các chấm sáng theo tam giác đều: Trinitron.  

Sơ đồ cấu tạo CRT màu  

(hình vẽ) 

Bộ phận súng điện tử 

Gồm 3 súng điện tử có nhiệm vụ bắn ra 3 chùm tia điện tử mảnh,chuyển động đủ nhanh bay lên đập 
vào một điểm của lớp huỳnh quang trên màn hình, làm cho điểm đó phát sáng. Các bộ phận chính 
của súng điện tử: 

Ca-tốt: catốt của CRT khi được đốt nóng sẽ phát xạ ra một đám mây điện tử. 

 Các điện cực gia tốc cho chùm tia điện tử. Điện cực Anot nằm trên màn hình có tác 
dụng gia tốc cho chùm tia điện tử. Hiệu điện thế đặt lên 2 cực từ 14 nghìn V đến 
25.000V.  

 Hệ thống các điện cực hội tụ chùm tia điện tử (G2 và G3) có tác dụng làm cho chùm 
tia điện tử hội tụ lại thành một tia rất mảnh. Ngoài ra chúng cũng có tác dụng tăng tốc 
cho chùm tia điện tử. 

Hệ thống lái tia:  
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 Việc lái tia điện tử được thực hiện bằng điện trường hoặc từ trường. Thông thường 
việc lái tia điện tử được thực hiện bằng từ trường. Gần cổ đèn hình người ta đặt 2 
cặp cuộn dây song song với nhau và cho các dòng điện có dạng biến thiên phù hợp, 
có tần số nhất định chạy qua, dòng điện sẽ tạo ra từ trường biến thiên theo phương 
trùng với trục của cuộn dây.. Trong lòng đèn hình có 2 vectơ từ trường theo phương 
nằm ngang và thẳng đứng, chúng tác động lên chùm tia điện tử, làm lệch hướng theo 
quy luật của dòng điện trong các cặp cuộn dây. 

Điều chế dòng tia điện tử 

Khi súng điện tử quét lần lượt các dòng của mành, nếu làm thay đổi cường độ của chùm tia điện tử 
theo qui luật thay đổi của tín hiệu hình ảnh nơi phát đi, thì sẽ tái tạo lại hình ảnh trên màn hình. Việc 
điều khiển dòng điện tử theo quy luật của hình ảnh cần hiển thị được gọi là điều chế dòng điện tử. 

Điện cực lưới G1 làm nhiệm vụ lưới điều khiển, nếu đặt giữa G1 và catốt một điện áp thay đổi theo 
quy luật thay đổi tín hiệu của hình ảnh thì dòng điện tử của súng điện tử sẽ bị điều chế theo quy luật 
của tín hiệu. 

2. Phương pháp quét dòng  

Dựa vào độ phân giải hữu hạn của hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc của mắt người, người ta đã xây 
dựng nên phương pháp quét dòng để hiển thị hình ảnh. 

Màn hình được chia thành một số hữu hạn dòng, tập các dòng tạo nên hình ảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ ghép nối và hoạt động: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRTC (CRT Controller): đơn vị điều khiển màn hình. Số kiệu sẽ được thể hiện trên màn hình từ bộ 
nhớ màn hình hay CPU gửi qua bộ tạo chữ CG để: 

 Điều khiển kiểu và vị trí con trỏ màn hình 
 Định chế độ dòng, màn hình và số ảnh trên một giây 

Đường quét 

Đường hồi ngang 

Đường hồi dọc 

 

CPU 

 

MUX 

 

DM 

 

CRTC 

 

CG 

 

Shift 

Giải 
mã 

thuộc 
tính

Syn 
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DM (Display Memory): ghi thông tin sẽ được thể hiện trên màn hinhg trong chế độ Text. 

CG (Character General): lưu trữ các mẫu bit của kí tự, các Font chữ trong chế độ Text. 

Bộ Shift: 

Nhận số liệu từ CG và đẩy ra tín hiệu Video 

 Kết hợp với bộ giải mã thuộc tính để tạo ra các tín hiệu cho súng RGB 

 Kết hợp với các tín hiệu đồng bộ từ CRTC để đưa ra tín hiệu hỗn hợp. 

Kĩ thuật làm tươi hình ảnh 

Làm tươi (Refresh): quá trình hiện hình ảnh lặp đi lặp lại liên tục với một tần suất đủ lớn để mắt người 
không cảm thấy lập loè. 

Nguyên tắc: chuyển nội dung bộ nhớ lên màn hình dùng phương pháp DMA 

Sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

Khi DMAC nạp số liệu vào bộ đệm Buffer #1 thì bộ đệm Buffer #2 đã được nạp đầy trước đó đẩy nội 
dung của màn hình ra bộ tạo chữ CG, sau đó đến lượt Buffer #1. Quá trình làm tươi được tiếp tục với 
sự đổi hướng của hai bộ dồn kênh MUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU DMAC RAM 

MUX MUX 
Buffer #1

Buffer #2
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Chương VII: BÀN PHÍM 
 

1. Khái niệm  

Bàn phím là một thiết bị ngoại vi dùng để giao tiếp giữa người và máy tính (dùng để nhập số liệu, 
chương trình hoặc ra lệnh cho máy ...). 

Chức năng chung của bàn phím: 

 Phát hiện sự ấn phím 
 Khử rung 
 Mã hoá phím 

Phân loại: bàn phím được chia làm 3 loại chính: 

Bàn phím ký tự: dùng để đưa chữ cái, chữ số, dấu hiệu và một số ký tự điều khiển vào máy tính. 

Bàn phím số: chuyên dùng để đưa số vào máy tính. Thường được ghép cùng bàn phím ký tự(bên 
phải bàn phím hiện đại). 

Bàn phím đặc nhiệm: dùng cho các thiết bị điều khiển tự động (có sử dụng bộ vi xử lý...). 

Công nghệ: 

 Điện dung: hai trạng thái của phím ấn khác nhau về điện dung (hình vẽ) 
 Hiệu ứng Hall (hình vẽ) 
 Bàn phím quang điện 
 Bàn phím lõi Pherit 

2. Kĩ thuật dò phím 

Bàn phím được tổ chức thành ma trận, 
giao của hàng và cột sẽ cho phép xác  
định phím được nhấn: 

Mạch phối ghép chốt ký tự: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5V

Out7  Out1 

 
D   K0   

Out7 

 
D   K0   IRQ 

Reset 

 
D   K1   

 
D   K7   

Trễ & tạo xung

Clk 

Out1 

Out2 

NOR 

Ký tự được mã 
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Kĩ thuật quét phím (Scan) 

Xem xét trạng thái của phím theo hàng, cột. Thời gian quét phím nhỏ hơn nhiều so với thời gian nhấn 
một phím. 

Sơ đồ: (bàn phím 64 phím) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn phím 101 phím: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi khi có một phím được nhấn, gửi về ma trận mã quét của phím bằng một ngắt IRQ và CPU sẽ đọc 
cổng 60h để biết tác động phím nào đã xảy ra. 

ROMBIOS sẽ chuyển đổi mã quét đó thành từ mã dài hai byte: byte thấp chứa mã ASCII, byte cao 
chứa mã quét của phím, sau đó đặt mã hai byte này vào hàng đợi bàn phím. 

Các mã hai byte sau khi được lưu trong bộ đệm sẽ chờ cho tới khi có một chương trình nào đó lấy 
dần ra xử lí. 

Với các tổ hợp phím nóng, chức năng tổ hợp được coi như một lệnh và được xử lí tức thì. Riêng tổ 
hợp phím CTRL + ALT + DEL luôn được kiểm tra khi có tác động của phím gửi về CPU. 

 

Giải mã 
3 bit cao 

Giải mã 
3 bit cao 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q5 Q6 
Bộ đếm 6 bit 

0 
1 
; 
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5V 
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Numlock 
 
Scrolllock 
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Chương VIII Ổ ĐĨA 
 

Bộ nhớ ngoài: lưu trữ dữ liệu và chương trình của người sử dụng 

Đặc điểm:  

 Dung lượng lớn 
 Tính lưu động cao, tiện dụng 
 Tốc độ truy xuất thấp 

Phân loại: đĩa từ, quang 

1. Đĩa từ (Magetic) 

Đĩa từ: tấm tròn mỏng, trên có phủ một lớp oxit sắt từ 

 Đĩa mềm: tấm tròn bằng nhựa 
 Đĩa cứng: tấm tròn bằng kim loại 

Các hạt sắt từ có khả năng  

 Thẩm từ (Permeable): có khả năng cho từ thông xuyên qua 
 Trữ từ (Retentivity): lưu lại từ tính 

Tham số:  

 Đọc ghi 
 Đĩa 

Tham số đọc ghi (Đầu từ) 

Nguyên tắc: nam châm điện 

• Ghi từ: Dòng trên cuộn dây A-B tạo ra từ trường xác định trong lõi hình khuyên. Qua khe hở 
từ thông của từ trường đi xuyên xuống lớp oxit sắt từ sắp xếp lại  các hạt chất sắt từ của lớp 
oxit sắt chạy qua khe hở đầu từ theo một hướng nhất định => ghi thông tin lên đĩa 

• Đọc: sự thay đổi chiều sắp xếp các phần tử từ dọc theo đường ghi sẽ tạo nên sự thay đổi 
chiều của từ trường trong lõi đầu từ thông qua khe hở đầu từ, sinh ra dòng điện cảm ứng 
trong cuộn dây AB. Dòng trên cuộn dây AB sẽ mang thông tin đã được ghi trên đĩa chuyển 
động theo hình vành khuyên => đọc được các thông tin đó.  

Các phương pháp mã hoá số liệu ghi trên đĩa:  

Qúa trình đọc/ghi thông tin trên đĩa đòi hỏi phải có sự đồng bộ, các dữ liệu cần ghi cũng phải được 
mã hoá, điều chế và giải điều chế (gắn thông tin vào vật mang tin) 

Các phương pháp điều chế về cơ bản dựa vào các đặc trưng của tín hiệu 

Tín hiệu hình sin chuẩn s(t) = A cos(2πfc t + ϕ) 

Có các đặc trưng: 

 Biên độ A 
 Tần số fc  
 Góc pha ϕ 

Các phương pháp điều chế 

 Điều biên AM (Amplitude Modulation) 
 Điều tần FM (Frequency Modulation) 
 Điều pha PM (Phase Modulation) 
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Phương pháp điều chế sử dụng chủ yếu khi mã hoá - điều chế số liệu ghi trên đĩa từ: FM 

Chia trục thời gian thành các khoảng thời gian bằng nhau gọi là ô bit  

Với phương pháp FM khoảng cách giữa 2 xung đồng hồ là 1 ô bit, ở giữa ô bit xung số liệu được ghi. 

• Có xung số liệu: bit dữ liệu là 1 
• Không có xung số liệu: bit dữ liệu là 0 (Hình vẽ) 

Như vậy, 1 byte số liệu ghi trên đĩa bao gồm giá trị thực của byte số liệu đó và giá trị FFh của byte 
đồng hồ. 

Tuy nhiên, phương pháp FM lãng phí bộ nhớ (độ dư thừa thông tin tới 50%) => đưa ra phương pháp 
MFM (Modifier FM) 

 Xung số liệu được ghi ở giữa mỗi ô bit 
 Xung đồng hồ chỉ được ghi ở đầu mỗi ô bit nếu trong số bit này và ô bit trước đó bit 

số liệu là 0. 

Tham số đĩa từ 

Một số khái niệm 

Mặt đĩa (Size): mỗi mặt tương ứng có một đầu đọc (Head) 

Rãnh từ (Track): các đường tròn đồng tâm được đánh số từ ngoài vào trong (bắt đầu từ rãnh 
số 0) 

Cung từ (Sector): mỗi rãnh được chia làm nhiều cung với Microsoft OS: dung lượng 1 sector 
thường là 512 byte. 

Thông tin 1 cung 

 Trường địa chỉ (ID) 
 Số liệu 
 Tín hiệu đồng bộ 

Liên cung (Cluster): tập hợp của 2, 4, 6… cung từ, các cung được đánh số tuần tự nhưng 1 
sector không nhất thiết phải kề với sec 2 mà được truy xuất qua các móc nối. 

Từ trụ (Cylinder): các rãnh từ có cùng số thứ tự trên các đĩa từ (chỉ có ở đĩa cứng)  

Cấu trúc các vùng thông tin trên đĩa  

 Vùng hệ thống 
 Vùng dữ liệu 

(Hình vẽ) 

MBR (Master Boot Record): Boot chính của đĩa (chỉ có ở đĩa cứng):  

 Tham số đĩa 
 Thông tin về hệ thống Format đĩa 

BS (Boot Sector): liên cung khởi động (với đĩa chứa dữ liệu: để trống) 

Boot Directory (Bảng thư mục gốc) 

Dãy các mục vào (Entry), mỗi mục vào tương ứng với 1 thư mục con hay tệp tin có trên đĩa (Với DOS 
6.22 tối đa 512 mục vào) 

Thông tin mục vào 

Ý nghĩa Độ dài Số hiệu 

Tên tệp, thư mục 8 byte 0 
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Phần mở rộng 3 byte 1 

Thuộc tính 1 byte 2 

Để dành 10 byte 3 

Giờ tạo lập 2 byte 4 

Ngày tạo lập 2 byte 5 

Địa chỉ bên cung đầu tiên 2 byte 6 

Kích thước 4 byte 7 

Tổng 32 bite  

Cấu trúc: Danh sách móc nối 

Riêng với số hiệu 0  

 00h: Chưa sử dụng 
 20h: Thư mục (.) 
 2020h: Thư mục (..) 
 E5h: đã bị xoá 

FAT (File Allocation Table): bảng định vị tập tin 

 Quản lý danh sách các liên cung dùng lưu trữ cho tệp tin 
 Danh sách các liên cung còn rỗi (chưa sử dụng) 
 Các liên cung bị lỗi (Bad Sector) 

Mỗi bảng FAT tương ứng với 1 ổ logic, kích thước ổ logic phụ thuộc vào số bit dùng cho mỗi bảng 
FAT 

 FAT -12: Số liên cung quản lý được: 212 liên cung 
 FAT -16: Số liên cung quản lý được: 216 liên cung 
 FAT -32: Số liên cung quản lý được: 232 liên cung 

Ví dụ:… 

Các công nghệ sản xuất đĩa từ 

Đĩa mềm 

 Tốc độ quay: 360 vòng/phút 
 Tốc độ truy xuất: 500Kb/s -1 MB/s 
 Giao diện ISA, SCSI (Small Computer Systems Interface) 
 Nguồn điện: +5v -> +12v 
 Cáp dữ liệu/điều khiển: 34 pin (chân cắm) dây 1: màu đỏ 
 Cáp đảo ngược (pin 10 -> pin 16): phân biệt ổ A-B 

Đĩa cứng 

 Tốc độ quay: 7200 vòng/phút hoặc hơn 
 Tốc độ truy xuất: 1 Mb/s -> 5 Mb/s 

Giao diện:  

  Chuẩn ST 506 (Seagate Technology): 

• Các tín hiệu điều khiển 34 dây 
• Tín hiệu số liệu: 20 dây 
• Công nghệ MFM loại RLL (Run Length limited) 
• Số Sec/Track: 17 -> 26 
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• Tốc độ 1 Mb/s 

 Chuẩn ESDI (Enhanced Small Device Interface): 

 Tín hiệu tương đương ST 506 
 Số Sec/Track: 34 -> 36 
 Tốc độ 10 Mb/s 

 Chuẩn SCSI (Small Computer Device Interface): 

 Tín hiệu: 50 dây hoặc 68 dây 
 Tốc độ có thể lên tới 5 Mbyte/s 

Chuẩn IDE (Interlligent Device Electronic): 

 Tín hiệu : 40 dây (hoặc 44 dây) tuỳ theo các chuẩn ATA (AT Attachment) 
 Tốc độ có thể lên tới 4 Mbyte/s 

Chuẩn bị một đĩa cứng để đưa vào sử dụng 

Định dạng cấp thấp (Low Level Format): định dạng 1 lần ngay khi chế tạo. 

Phân khu đĩa (Partion): Đĩa vật lý có thể được phân thành các phân khu độc lập như 1 ổ logic. Các 
phân khu:  

 DOS chính (Primary DOS partion) 
 DOS mở rộng (Extended DOS partion) 
 Phi DOS (Non- partion DOS) 

Thông tin mỗi phân khu: 

 Địa chỉ vật lý đầu 
 Địa chỉ vật lý cuối 
 Địa chỉ logic cuối 
 Số Sec/phân khu 

Thực hiện: FDISK (Fixed Disk) 

Định dạng cấp cao (High Level Format) 

 Tạo các phân vùng hệ thống, dữ liệu trên đĩa 
 Đánh dấu các vùng đĩa lỗi 

Thực hiện: FORMAT 

2. Đĩa Quang (Optical Disk) 

Đặc điểm:  

 Mật độ ghi thông tin cao 
 Dung lượng lớn 
 Giá thành: thấp 
 Tốc độ truy xuất: nhỏ hơn đĩa cứng 

Nguyên tắc đọc/ghi thông tin 

Ghi:  

• Các đĩa CDROM được tạo bằng cách dùng 1 tia lazer mạnh đốt chảy các hốc đường kính 1 
mm trên 1 đĩa chủ, từ đĩa chủ này tạo ra một khuôn để tạo ra các bản copy trên các đĩa chất 
dẻo. 

• Sau đó phủ 1 lớp nhôm chảy mỏng lên trên mặt đĩa và lấp chất dẻo trong suốt lên trên lớp 
nhôm để bảo vệ  
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• Các hốc nhỏ: pit, diện tích không bị đốt: land; pit và land có độ phản xạ khác nhau => phân 
biệt dữ liệu 

• Thông tin trên CDROM được ghi theo một đường xoắn trôn ốc duy nhất từ tâm đĩa ra ngoài. 
Dữ liệu được ghi theo nhóm 24 byte. Giữa các nhóm có thêm các bit đặc biệt và 1 byte đồng 
bộ để tạo thành 1 Frame. 96 Frame -> khối (2Kb) 

Đọc thông tin:  

• Đầu dò (Detector): đo năng lượng phản xạ từ bề mặt đĩa khi chiếu lên bề mặt 1 tia lazer công 
suất nhỏ. 

• Dữ liệu được đọc với vận tốc 75inch/s tương đương 153.60 Kbyte/s 

Phân loại:  

• CD-ROM (Compact Disk) – Read only Memory với định dạng dùng cho âm thanh, dữ liệu. 
• WORM:  Write Only-Read Multiple 
• CD-RW: CD -Read/Write: bề mặt được được bao phủ bởi lớp polycarbon với 5 lớp cho phép 

đọc/ghi dữ liệu. 
• DVD (Digital Video Disk): dung lượng lưu trữ lớn cho dữ liệu số.. 
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Chương IX: THIẾT BỊ GHÉP NỐI VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

1. Bộ chuyển đổi tín hiệu 

Máy tính: xử lí tín hiệu số (Digital): bit, byte,..song trong thực tế các dữ liệu tồn tại ở dạng tương tự 
(Analog): nhiệt độ, độ ẩm, độ dài,..âm thanh, hình ảnh,..vì vậy việc ứng dụng máy tính trong thực tế 
đòi hỏi phải có sự chuyển đổi các tín hiệu ở dạng tương tự sang tín hiệu số (ADC) và ngược lại 
(DAC). 

Quá trình ghép nối: 

 

Trong đó: 

• Các Sensor: các thiết bị, vật liệu dùng biến đổi các đại lượng, các giá trị vật lí khác thành 
giá trị điện hay gần với điện. 

• Các Transducer: thiết bị chuẩn hoá tín hiệu để tín hiệu ra là tín hiệu có giới hạn xác định. 
• Conditioner : các tín hiệu từ các Sensor là các tín hiệu nhỏ, phi tuyến nên dùng các bộ 

khuếch đại (OpAmp) dùng bù phi tuyến và nâng mức tín hiệu cho phù hợp với giá trị đầu 
vào ADC. 

• Analog MUX: bộ dồn kênh 2n đầu vào một đầu ra. 
• S&H (Sample and Hold): lấy mẫu tín hiệu và trích một phần tín hiệu 
• Ghép với hệ thống thu thập tín hiệu biến thiên nhanh mà ADC có thời gian chuyển đổi lớn. 
• Thu hẹp các cửa sổ bất định của ADC thành các cửa sổ bất định S&H. 
• Isolator, Actuator: cách li bằng biến áp xung quang học. 

Bộ chuyển đổi tín hiệu số - tương tự: DAC (Digital Analog Converter) 

Nguyên tắc: biến đổi các mã số trực tiếp ra dòng điện hay điện áp. 

EOut= Ein(B1.2-1+ B2.2-2+…+ Bn.2-n) 

n: số bit 

Bi: các bit. 

Đặc điểm 

Lượng ra không liên tục 

Giá trị ra lớn nhất khi tất cả các bit là 1 

Sự thay đổi của điện áp hay dòng ứng với sự thay đổi của LSB. 

Đối 
tượng 
công 
nghệ 
(áp 

suất, 
nhiệt 

Sensor #1 

Transducer 

Conditioner #1 

Conditioner #2 

 
 
 
Analog 
MUX 

Sensor #N Conditioner #N 

 
DAC 

 
S&H 

 
Actuator 

 
µP 

 
Isolator 

 
ADC 
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Các loại DAC: 

DAC thang chia nhị phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAC thang chia R-2R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự - số: ADC (Analog Digital Converter) 

Nguyên tắc: rời rạc hoá và mã hoá tín hiệu 

Phân loại: 

Trực tiếp: từ giá trị mã điện áp sang mã xung 

Gián tiếp: thông qua khâu biến đổi 

ADC trực tiếp dùng bộ đễm nhị phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn 

Reset 

DAC

Bộ đếm 
nhị phân 

Logic 
Điều khiển 

+

Clock Count 

Start 
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Bộ so sánh 
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E0 EOu
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Khi có tín hiệu xoá bộ đếm E0 = 0. 

Khi E0<EIN thì tín hiệu ra Analog là 1, tăng bộ đếm lên 1 

Khi E0>EIN thì tín hiệu ra là), xoá bộ đếm 

ADC gián tiếp dùng bộ xấp xỉ (Successive approximation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modem (Modulation - Demodulation) điều chế và giải điều chế 

Thiết bị  

• Chuyển đổi tín hiệu: số → tương tự và tương tự → số 
• Điều chế và giải điều chế tín hiệu 

CCITT cho phép sử dụng các Modem vào việc truyền số liệu quốc tế. 

Về nguyên lý: đáp ứng 2 yêu cầu tham số: 

• Lưu lượng thông tin 
• Phần tử mạng 

Thao tác: 

• Tự động quay số (Auto dial): gọi một Modem khác theo chế độ xung hoặc đa tần. 
• Tự động trả lời (Auto answer) 
• Làm ngắt quá trình kết nối với đường truyền điện thoại khi cuộc truyền dữ liệu đã hoàn tất hay 

có lỗi. 
• Tự động thích ứng tốc độ giữa 2 Modem 
• Chuyển đổi các bít sang dạng tín hiệu thích hợp với đường truyền điện thoại 
• Chuyển đổi tín hiệu tương tự số và ngược lại 

Phân loại: 

• Modem trong: card mở rộng với khe cắm ISA 
• Modem ngoài: bản mạch đóng hộp 

Phương thức: 

• Đồng bộ: khôi phục lại tín hiệu đồng bộ ở bộ phận nhận 
• Không đồng bộ: sử dụng các bit start, stop 

Các tiêu chuẩn dùng cho Modem 

• V32 bit: 14,4 Kb/s 

+ 

_ 

DAC 

Thanh ghi dịch 
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• V22 bit: 2,4 Kb/s 
• V17: 14,4 bit/s 
• V27: 4,8 Kb/s 
• Bell: 1,2 Kb/s 

Các thanh ghi trên Modem 

Thanh ghi trạng thái S: cất giữ các tham số khi cài đặt 

• S0: số tiếng chuông để bắt đầu trả lời tự động 
• S1: đếm số chuông gọi đến 
• S2: ký tự escape 
• S3: trở lại đầu dòng 
• S4: về đầu dòng 
• S5: back space 

Thông số một số chuẩn Modem 

Tên Tốc độ (b/s) Điều biến 

V21 300 FSK 

V22 1.200 PSK 

V22 bit 2.400 ASK/PSK 

V27 4.800 PSK 

V29 9.600 PSK 

V32 9.600 ASK/PSK 

V32 bit 14.400 ASK/PSK 

V34 28.800 ASK/PSK 

3. Các chuẩn giao tiếp  

Các chuẩn chung: hầu hết các thiết bị xử lí tín hiệu có khả năng truyền nhận tín hiệu hạn chế, thông 
thường các thiết bị này được gắn trực tiếp với các thiết bị chuyển nhận tín hiệu hoặc qua mạng, 
chúng được gọi là các thiết bị truyền nhận dã liệu đầu cuối (DTE, DCE).  

Mỗi thiết bị xử lí tín hiệu (trạm) thường được kết hợp với một cặp gồm một DTE và một DCE.  

Hai trạm truyền tín hiệu cho nhau qua hai DCE của mỗi bên được kết nối với nhau. Hai DCE trao đổi 
tín hiệu với nhau trên mạng hoặc đường truyền phải tương tự nhau, nghĩa là bộ phận nhận tín hiệu 
bên này phải tương ứng với bộ phận phát tín hiệu của bên kia. 

DTE và DCE truyền nhận tín hiệu với nhau do đó cũng phải tương thích với nhau về dữ liệu và thông 
tin điều khiển: các chuẩn 

Các chuẩn về giao diện gữa DTE và DCE bao gồm: 

 Chuẩn về cấu trúc: xác định kết nối vật lí giữa DTE và DCE (tín hiệu và mạch điều khiển 
thông qua cáp nối và giắc cắm) 

 Chuẩn về tín hiệu: xác địn mức hiệu điện thế, thời gian biến đổi tín hiệu 
 Chuẩn về chức năng: xác định chức năng các mạch chuyển đổi 
 Chuẩn về thủ tục: xác định thứ tự thao tác trong truyền dữ liệu dựa trên chuẩn chức năng của 

các đường tín hiệu. 

Chuẩn EIA-RS 232 (Electronic Industry Association – Recomand Standard): chuẩn giao tiếp truyền 
thông công nghiệp 
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EIA đã công bố tiêu chuẩn  RS-232C với nỗ lực nhằm tạo ra khả năng để ghép nối các thiết bị do 
nhiều nhà sản xuất làm ra mà không đòi hỏi có một tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt cho từng trường hợp. 

ý tưởng để xây dựng tiêu chuẩn RS-232 là phải sử dụng cùng loại nối dây, thí dụ loại đầu nối 25 chân 
hoặc 9 chân, được nối theo cùng  một cách và sử dụng cùng mức điện áp khi biểu diễn các số nhị 
phân 1 và 0 tương ứng. Với ý tưởng này, nếu như mọi người đều tham gia vào tiêu chuẩn theo cùng 
một cách thì có thể nối các thiết bị với cổng RS-232 của các hãng khác nhau, các mẫu mã khác nhau 
mà không cần có thêm điều kiện nào. Các môdem, các máy in và nhiều thiết bị khác có thể được nối 
vào giao diện RS-232.  

Ngày nay, hầu hết các máy tính đều trang bị một hoặc hai cổng nối tiếp RS-232, và tất cả đều có khả 
năng sử dụng RS-232, ít nhất là như một khả năng tuỳ chọn từ nhà sản xuất máy tính hoặc từ phía 
người sử dụng máy tính. 

Các đặc trưng điện  

Các mức điện áp đường truyền 

 Trong RS-232B, mức logic ‘1’ là một điện áp bất kỳ, trong phạm vi từ –5 V đến -25 V, trong khi logic 
‘0’ là bất cứ điện áp nào trong khoảng từ +5 V đến +25 V. Các mức điện áp trong phạm vi –3 V đến 
+3 V là trạng thái chuyển tiếp, trong khi các phạm vi từ ±3 V đến ±5 V không được xác định và dẫn 
đến các kết quả không thể dự tính trước nếu như được sử dụng: tình trạng này đã xuất hiện trong các 
hệ thống được thiết kế sơ sài. 

Các đặc trưng điện của  tiêu chuẩn RS-232 quy định cụ thể điện áp cực tiểu và cực đại của mức logic 
‘1’ và ‘0’. Mức điện áp bằng 0 V ở bộ nhận, được hiểu như việc đường truyền bị đứt hoặc xảy ra chập 
mạch. 

Trong chuẩn RS-232C, để có được tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn người ta đã sử dụng khoảng 
chênh lệch hẹp hơn giữa mức logic 0 và logic 1. Các giới hạn trên đối với mức logic 0 và logic 1 là ± 
12 V, chứ không dùng giới hạn ±25 V như trong chuẩn RS-232B. Nếu không có các xung xuất hiện 
trên đường dẫn thì mức điện áp tương đương với mức HIGH, tức là -12 V.  

Các yêu cầu về mặt điện được quy định trong chuẩn RS-232C như sau: 

• Mức logic 1 (mức dấu) nằm trong khoảng: -3 V đến –12 V; trong đó khoảng từ –5 V đến –12 
V là tin cậy, mức logic 0 (mức trống) nằm trong khoảng: +3 V đến +12 V, khoảng từ + 5 V 
đến +12 V là tin cậy. 

• Trở kháng tải về phía bộ phận của mạch phải lớn hơn 3.000Ω nhưng không được vượt quá 
7.000Ω. 

• Tốc độ truyền/ nhận dữ liệu cực đại là 100 kbit/giây. 
• Các lối vào của bộ nhận phải có điện dung phải nhỏ hơn 2.500 pF. 
• Độ dài của cáp nối giữa máy tính và thiết bị ghép nối qua cổng nối tiếp không thể vượt quá 15 

m nếu không sử dụng môdem. 
• Các giá trị tốc độ truyền dữ liệu chuẩn là 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9.600, 

19.200, 28.800,…, 56.600 baud. 

Đầu nối trên máy tính PC. 
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Nhờ việc quy định thống nhất sử dụng một đầu nối 25 chân và về sau đã bổ sung thêm đầu nối 9 
chân cho cổng nối tiếp RS-232, cụ thể hơn là ổ cắm về phía dây cáp còn ổ cắm về phía máy tính, mà 
tất cả các sản phẩm đều tương thích với nhau. Quy định này cũng áp dụng thống nhất cho các thiết bị 
ghép nối với cổng RS-232. Hình trên chỉ ra cách sắp xếp chân của đầu nối 25 chân và 9 chân dùng 
cho RS-232C, còn việc định nghĩa chức năng của các chân được liệt kê ở bảng kế tiếp.            

Tiêu chuẩn RS-232C quy định rõ việc sử dụng đầu nối thống nhất để tất cả các sản phẩm đều tương 
thích với nhau. Vì vậy thứ tự và chức năng của các chân đã được quy định rất cụ thể và phải tuân thủ 
một cách nghiêm ngặt. Để dễ dàng nhận ra thứ tự các chân, bên cạnh các chân đều có in rõ số thứ tự 
trên phần nhựa của phích cắm cũng như ổ cắm. Nhận xét này cần được lưu ý khi kiểm tra cáp nối 
hoặc tự hàn một cấp mới. 

Các chân và chức năng trên đầu nối 25 chân và 9 chân. 

25 
chân 

9 
chân 

Tên Viết tắt Chức năng 

Chú ý:   =>: Lối vào  <=: Lối ra 

1 - Frame Ground 
(Đất - vỏ máy) 

FG 

 

Chân này thường được nối với vỏ bọc kim của dây cáp, với 
vỏ máy, với đai bao ngoài đầu nối hoặc đất thực sự. 

2 3 Transmit Data 
(Truyền dữ liệu) 

TXD 
<= 

Dữ liệu được gửi từ DTE (máy tính hoặc thiết bị đầu cuối) tới 
DCE qua đường dẫn TD. 

3 2 Receive Data 
(Nhận dữ liệu) 

RXD 
=> 

Dữ liệu được nhận từ DCE tới DTE (máy tính hoặc thiết bị 
đầu cuối) qua RD. 

4 7 Request to Send 
(Yêu cầu gửi) 

RTS 
<= 

DTE đặt đường này lên mức hoạt động khi sẵn sàng tham 
gia cuộc truyền dữ liệu. 

5 8 Clear to Send 
(Xoá để gửi) 

CTS 
=> 

DCE đặt đường này lên mức hoạt động để thông báo cho 
DTE là phải sẵn sàng nhận dữ liệu. 

6 6 Data Set Ready 
(Dữ liệu sẵn sàng) 

DSR 
=> 

Tính hoạt động giống với CTS nhưng được kích hoạt bởi 
DTE khi nó sẵn sàng nhận dữ liệu. 

7 5 Signal Ground 
(Đất của tín hiệu) 

SG 

 

Tất cả các tín hiệu được so sánh với đất tín hiệu (GND). 

8 1 Data Carrier 
Detect 

DCD 
=> 

Phát hiện tín hiệu mang dữ liệu. 

20 4 Data Terminal 
Ready (Đầu cuối 
dữ liệu sẵn sàng) 

DTR 
<= 

Tính hoạt động giống với đường dẫn RTS nhưng được kích 
hoạt bởi DCE khi muốn truyền dữ liệu. 
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22 9 Ring Indicate 
(Báo chuông) 

RI 
=> 

Chỉ cho thấy là DCE đang nhận tín hiệu rung chuông. 

2. Mạch điều khiển truyền số liệu 

Để thực hiện các phương pháp truyền một cách cụ thể, các nhà chế tạo đã cung cấp một loạt các IC 
chuyên dùng, các IC này chính là phần cứng thuộc lớp vật lí trong một hệ thống thông tin, chúng hoạt 
động theo nguyên tắc của kĩ thuật số và vì vậy chế độ truyền đồng bộ hay bất đồng bộ phụ thuộc vào 
việc sử dung đồng hồ chung hay riêng khi truyền tín hiệu số đi xa. 

Các IC đều là các vi mạch có thể lập trình. Đầu tiên lập trình chế độ hoạt động mong muốn bằng cách 
ghi một byte có nghĩa vào thanh ghi chế độ mode register. Sau đó ghi tiếp byte điều khiển vào thanh 
ghi lệnh command register để vi mạch theo đó mà hoạt động. 

Vì các giao tiếp truyền nối tiếp được dùng khá rộng rãi trong các thiết bị điện tử hiện đại, các vi mạch 
ngoại vi LSI đặc biệt đã được phát triển cho phép thực hiện các loại giao tiếp này. Tên tổng quát của 
hầu hết các IC này là: 

 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 
 USRT (Universal Synchronous Receiver Transmitter): mạch này đồng bộ thiên hướng ký tự. 
 USART có thể hoạt động theo UART hay USART tuỳ chọn. 
 BOPs (Bit-Oriented Protocol Circuits) mạch này đồng bộ thiên hướng bit. 
 UCCs (Universal Communication Control circuits) có thể lập trình cho cả 3 loại trên. 

Cả UART và USART đều có khả năng thực hiện nhu cầu chuyển đổi song song sang nối tiếp để 
truyền số liệu đi xa và chuyển đổi nối tiếp sang song song khi tiếp nhận số liệu. Đối với số liệu truyền 
bất đồng bộ, chúng cũng có khả năng đóng khung cho ký tự một cách tự động với START bit, 
PARITY bit và các STOP bit thích hợp. 

Các thanh ghi 

Cổng Địa chỉ cơ bản IRQ 

COM1  
COM2  
COM3  
COM4 

3F8h 
2F8h 
3F8h 
2F8h 

IRQ4 
IRQ3 

(IRQ4) 
(IRQ3) 

Địa chỉ cơ sở và ngắt của các cổng nối tiếp. 

Các cổng nối tiếp từ thứ nhất đến thứ tư đều được phân biệt qua các vị trí địa chỉ trong vùng vào/ ra 
của máy tính và các số ngắt tương ứng (IRQ). Địa chỉ đầu tiên của UART, cụ thể là của thanh ghi 
đệm truyền/ nhận, được tính là địa chỉ cơ sở. Thông thường, địa chỉ cơ sở và IRQ được quy định nhờ 
các đầu nối (Jumper) trên Card vào/ ra hoặc trên bản mạch chính 

Mạch điều khiển truyền thông dị bộ vạn năng UART (VXL 8250A) 

Vi mạch 8250A là một UART được dùng rộng rãi trong các máy IBM PC tại vỉ phối ghép nối tiếp có 
đầu nối ra cổng thông tin nối tiếp theo chuẩn RS 232C 

Sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

Đệm 
dữ liệu 

Đệm 
phát 
//→nt 

Điều 
khiển 
thu 

phát & 
modem 

Logic 
điều 
khiển  

ghi đọc 

A0 

A1 

A2 

RD 
WR RS232 
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Các thanh ghi có thể chia làm 3 loại: 

1. Thanh ghi điều khiển  (Control Register): dùng để nhận và thực hiện các lệnh từ CPU. 

2. Thanh ghi trạng thái (Status Register): dùng để thông báo cho CPU biết về trạng thái của 
UART hay UART đang làm gì. 

3. Thanh ghi đệm (Buffer Register): dùng để giữ ký tự trong lúc truyền hoặc xử lý. 

Các thanh ghi này cũng giữ các ký tự nhị phân được truyền và nhận. Việc truy nhập lên các thanh ghi 
được thực hiện thông qua địa chỉ và khối điều khiển. Mỗi thanh ghi được gán một địa chỉ tính theo 
cách so sánh tương đối (Offset) với địa chỉ cơ sở của cổng nối tiếp. Các địa chỉ của hai cổng nối tiếp 
đầu tiên trong hầu hết các máy tính đã được tiêu chuẩn hoá. 

Để viết phần mềm ghép nối qua cổng nối tiếp ta cần lưu ý là: toàn bộ hoạt động của giao diện nối tiếp 
đều được điều khiển qua các thanh ghi của UART, trong đó thanh ghi đệm truyền/ nhận dữ liệu 
thường được tính là hai thanh ghi. Do chỉ có 8 địa chỉ nên cần đến sự chuyển mạch bên trong thông 
qua bit DLAB (Division Latch Access Bit, bit 7 của thanh ghi điều khiển đường truyền). Các địa chỉ của 
từng thanh ghi đều được tính theo khoảng cách đến địa chỉ cơ sở, khoảng cách này thường được gọi 
là Offset. Tuỳ theo các thanh ghi, Offset nhận giá trị cụ thể trong khoảng từ 0 đến 7. 

 

DLAB A2 A1 A0 Thanh ghi Địa chỉ 

0 0 0 0 Bộ đệm đọc/ghi – RBH  3F8 (2F8) 

0 0 0 1 Cho phép ngắt - IER 3F9 (2F9) 

X 0 1 0 Nhận dạng ngắt (chỉ đọc) – IIR  3FA (2FA) 

X 0 1 1 Điều khiển đường truyền – LCR 3FB (2FB) 

X 1 0 0 Điều khiển modem – MCR 3FC (2FC) 

X 1 0 1 Trạn thái đường truyền – LSR 3FD (2FD) 

X 1 1 0 Trạng thái modem – MSR 3FE (2FE) 

X 1 1 1 Không dùng  

1 0 0 0 Chốt số chia (LSB) 3F8 (2F8) 

1 0 0 1 Chốt số chia (MSB) 3F9 (2F9) 

 Các thanh ghi trên vi mạch 8250. 

Vi mạch UART 8250  có tất cả 10 thanh ghi, sau đây ta sẽ lần lượt tìm hiểu các thanh ghi này: 

Các thanh ghi lưu trữ 
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Như thấy rõ từ tên gọi, các thanh ghi này thực chất là các bộ đệm được chuyên dùng để giữ một ký 
tự, ký tự này hoặc là đã được nhận nhưng chưa được đọc, hoặc là được gửi tới cổng nối tiếp nhưng 
còn chưa được truyền đi. Khi mô tả quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp, thanh ghi giữ (Holding 
Register) thường được gọi là bộ đệm nhận hoặc bộ đệm truyền. 

Việc trang bị các bộ đệm nhận và truyền cũng là một đặc điểm của vi mạch 8250. Đặc điểm này cho 
phép một ký tự thứ hai được gửi tới cổng nối tiếp  trước khi ký tự thứ nhất đã được truyền hoặc được 
đọc xong xuôi bởi bộ xử lý. Trong thời gian chờ ký tự thứ nhất được truyền hoặc được đọc, ký tự thứ 
hai được giữ trong bộ đệm. 

Sau đây ta sẽ thấy rõ hơn là: trạng thái của bộ đệm truyền và bộ đệm nhận được quy định bởi thanh 
ghi trạng thái đường truyền, cụ thể hơn là ở bit 7 của thanh ghi điều khiển đường truyền LCR (Line 
Control Register). Khi bit này được đặt bằng '0' thì thao tác đọc từ địa chỉ cơ sở sẽ đọc từ bộ đệm 
nhận RX và thao tác viết sẽ viết vào bộ đệm truyền TX 

 

 

 

 

 

 

Đọc ra và ghi vào từ bộ đệm TX/ RX. 

THANH GHI ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG TRUYỀN 

Một thanh ghi khác trong vi mạch 8250 được gọi là thanh ghi điều khiển đường truyền LCR (Line 
Control Register). Thanh ghi này lưu trữ các tham số được người lập trình thiết lập và xác định khuôn 
mẫu khung truyền của cuộc trao đổi thông tin. Các thông tin về: số các bit dữ liệu, số lượng bit dừng 
và kiểu chẵn lẻ được sử dụng trong khung truyền đều  được cất giữ trên thanh ghi này. Dữ liệu có thể 
được viết vào thanh ghi này và được đọc ra sau đấy. Chức năng các bit của thanh ghi LCR. 

• Các bit 0 và 1. Giá trị được cất giữ 
trong hai bit nhi phân này chỉ rõ số các bit dữ liệu trong từng ký tự được truyền. Số các bit 
trên một ký tự có thể nằm trong khoảng từ 5 đến 8 bit, cho phép xác định độ dài của từ 
(Word). Lời giải thích cho bit 0 và 1 trên hình vẽ 12 làm sáng tỏ thêm vai trò của các bit này. 

• Bit 2 chỉ rõ số các bit dừng trong mỗi 
khung truyền. Nếu như bit 2 có một giá trị logic bằng 0 thì số bit dừng sẽ được vi mạch 8250 
tạo ra. 

Nếu ký tự được truyền có sáu, bảy hoặc tám bit dữ liệu và bit 2 được đặt vào một 
logic 1 thì hai bit dừng sẽ được tạo ra và "đính kèm" vào từng từ được truyền. Nếu 
như năm bit dữ liệu được chọn làm hệ thống mã dùng cho một ký tự thì cần đến 1,5 
bit dừng chèn vào trong từ dữ liệu. Yều cầu này cần thiết để thích ứng với các thiết bị 
đã cũ trên đó sử dụng năm bit dữ liệu. 

• Bit 3. Được quy định là bit cho phép 
chẵn lẻ, nghĩa là có sử dụng bit chẵn lẻ hay không. Nếu bit này có giá trị logic 1 thì bit chẵn lẻ 
sẽ được tạo ra và chèn vào từng xâu ký tự. Do tính chẵn lẻ đã được cho phép nên bất kỳ ký 
tự nào nhận được cũng đều bị kiểm tra về tính chẵn lẻ. 

• Bit 4. Kiểu chẵn lẻ đã được chọn, lẻ 
hoặc chẵn, được xác định bằng cách đặt bit 4. Khi cất giữ một trạng thái logic 0 ở vị trí này có 
nghĩa là đặt tính chẵn lẻ là lẻ và ngược lại, cất giữ một trạng thái logic 1 ở bit 4 có nghĩa là đặt 
tính chẵn lẻ là chẵn. Nếu như bit 3, tức là bit cho phép chẵn lẻ, bị cấm bằng cách đặt một giá 
trị logic 0 vào vị trí này thì bất kể là giá trị bit như thế nào được đặt ở vị trí bit 4 cũng không có 
tác dụng. 

 

Bộ đệm TX 

Bộ đệm RX 

Viết vào bộ đệm TX/ 
RX

Đọc vào bộ đệm TX/ 
RX

3F8h 

3F8h 

TD 

RD 
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• Bit 5. (Bit stick parity). Nếu như bit 3 và 
bit 5 được đặt giá trị logic 1 thì khi bộ truyền xuất ra một ký tự, bộ nhận tại chỗ (local) sẽ phát 
hiện như một giá trị logic 3. 

• Bit 6. Được quy định là bit BREAK 
(dừng). Khi bit này được đặt một giá trị logic 1 thì nó bắt buộc SOUT (Serial out hay TxD) 
chuyển sang mức logic trống (mức LOW) cho đến khi một giá trị logic 0 được cất giữ vào bit 
6. Nhờ có bit này mà máy tính có thể báo hiệu cho thiết bị đầu cuối biết là đã được nối như 
một phần của hệ thống truyền thông. 

• Bit 7. Phải được đặt một giá trị logic 1 
để truy nhập các chốt số chia (divisor latches). Các chốt này là những thanh ghi cất giữ số 
chia đối với tín hiệu giữ nhịp (đồng hồ), số này quy định tốc độ baud của hệ thống truyền 
thông nối tiếp. Mỗi lần tốc độ baud được đặt lại thì bit này (bit 7) lại được đặt về giá trị logic 0. 

 

Các bit trên thanh ghi điều khiển đường truyền (LCR). 

THANH GHI TỐC ĐỘ BAUD 

Tốc độ baud được đặt bằng cách nạp một số chia chiếm 16 bit, trong đó 8 bit thấp hơn của số chia 
được đặt trên địa chỉ bộ đệm TX/ RX và 8 bit phía trên đặt địa chỉ kế tiếp sau bộ đệm TX/ RX. Sự tăng 
gấp đôi số các thanh ghi là cần thiết vì khi bit 7 hoặc thanh ghi LCR (thường viết tắt là DLAB) được lại 
về giá trị logic 0 hai địa chỉ này gắn liền với bộ đệm nhận và bộ đệm truyền. Khi bit DLAB được đặt 
vào một giá trị logic 1 thì hai địa chỉ này gắn liền với hai chốt số chia. Các chốt số chia bao gồm 16 bit 
hay hai byte, được sắp xếp thành các bit có giá trị thấp LSB (Least Significant byte) và bit có giá trị 
cao hơn MSB (Most Significant bit), được sử dụng trong việc đặt tốc độ baud của hệ thống truyền 
thông. 

Bởi vì các chốt số chia có độ rộng là hai byte, giá trị 060 Hex cần được chia ra để cất giữ trên hai 
thanh ghi LSB và MSB. Với giá trị tốc độ baud bằng 1200 trong thí dụ này, 60 Hex được cất giữ trong 
LSB (bit có giá trị thấp) và giá trị 0 được cất trong MSB (bit có giá trị cao hơn).  

 

Tốc độ baud 

muốn có 

Số chia được dùng để tạo ra: 16 x Đồng hồ Sai số theo phần trăm (sai khác 
giữa mong muốn và thực tế) Thập phân Hex 

50 2304 900  

75 1536 600  

110 1047 417 0,026 
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134,5 857 359 0,058 

150 768 300 - 

300 384 180 - 

600 192 0C0 - 

1200 96 060 - 

1800 64 040 - 

2000 58 03A 0,69 

2400 48 030 - 

3600 32 020 - 

4800 24 018 - 

7200 16 010 - 

9600 12 00C - 

Bảng tốc độ baud ứng với xung nhịp 1,8432 MHz. 

Một số tốc độ baud và các giá trị số chia tương ứng dưới cả hai dạng thập phân và thập lục phân 
(Hex). Giá trị này của số chia được nạp vào bộ đệm TX/ RX khi bit DLAB được một giá trị logic 1 đặt 
vào. 

Thanh ghi trạng thái đường truyền 

Thanh ghi trạng thái đường truyền (LSR: Line Status Register) thanh ghi 8 bit, chứa thông tin về quá 
trình dữ liệu qua cổng nối tiếp cần cung cấp cho bộ vi xử lý. 

 

 Thanh ghi trạng thái đường truyền.                                                                                                                 

• Bit 0, được dùng để thông báo cho biết 
dữ liệu đã nhận được (DR: Data Received). Khi bit 0 có giá trị logic 1 có nghĩa là dữ liệu 
đã được nhận và sẵn sàng để bộ xử lý đọc. 

• Bit 1: Một giá trị logic 1 ở bit này có 
nghĩa là ký tự nhận trước đó đã bị mất vì nó không được đọc trước khi một ký tự mới 
được nhận nên ký tự mới đã ghi đè lên ký tự trước. 
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• Bit 2: Một giá trị logic 1 ở bit lỗi chẵn lẻ 
có nghĩa là ký tự đã được nhân có tính chẵn lẻ sai. Khi thanh ghi trạng thái đường truyền 
(LSR) được đọc thì bit này lại được đặt về giá trị logic 0. 

• Bit 3: Đây là bit lỗi khung truyền. Nếu 
ký tự đã nhận không có một bit dừng hợp lệ, nghĩa là có lỗi khung truyền, thì bit 3 trong 
thanh ghi LSR được đặt vào một giá trị logic 1. 

• Bit 4: được quy định là bit gián đoạn 
ngắt (break interrupt bit). Bit này được tự động đặt vào một giá trị logic 1 khi dữ liệu nhận 
được đã được giữ ở một mức trống trên toàn bộ chiều dài của một từ dữ liệu. 

• Bit 5: được quy định là bit báo hiệu 
trạng thái rỗng của bộ đệm truyền (THRE: Transmit Holding Register Empty). Bit này báo 
hiệu là cổng nối tiếp sẵn sàng tiếp nhận ký tự khác được truyền tới. 

• Bit 6: Bit này là một bit chỉ để đọc. Khi 
bit này có giá trị logic 1 thì bộ đệm truyền đang còn trống. 

• Bit 7: không được sử dụng và luôn 
được đặt giá trị logic 0. 

Khi viết phần mềm truy nhập thanh ghi lên thanh ghi trạng thái đường truyền ta cần lưu ý tới một số 
chức năng của thanh ghi này. Thanh ghi trạng thái đường truyền (LSR: Line Status Resgister) xác 
định trạng thái của bộ đệm truyền và bộ đệm nhận. Thanh ghi này chỉ dùng để đọc ra, nội dung tất cả 
các bit được tự động đặt bằng phần cứng.  

Một điều rủi ro có thể xảy ra khi truyền dữ liệu một ký tự mới có thể được viết vào bộ đệm truyền 
trước khi ký tự trước đấy đã được gửi. Khi đó ký tự mới này sẽ viết đè lên nội dung của ký tự đang 
được truyền. Để tránh tình trạng rủi ro này S5 được giao nhiệm vụ thông báo kết quả kiểm tra xác 
định liệu vẫn còn một ký tự ở trong bộ nhớ. Nếu có thì nó được đặt thành '1', còn nếu như bit này có 
giá trị bằng 0 thì có nghĩa là bộ đệm truyền đang trong trạng thái trống rỗng. 

Để truyền một ký tự: 

• Kiểm tra bit 6 cho đến khi được 
đặt;(Test Bit 6 until set;)  

• Truyền ký tự; (Send character;) 

Để nhận ký tự: 

• Kiểm tra bit 0 cho đến khi được đặt; 
(Test Bit 0 until set;) 

• Đọc ký tự; (Read character;) 
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Kiểm tra thanh ghi LSR để truyền và nhân các ký tự. 

Thanh ghi cho phép ngắt 

Vi mạch 8250 có một nhiều khả năng ngắt. Có hai thanh ghi được sử dụng để điều khiển và xác định 
các nguồn ngắt. Thanh ghi đầu tiên trong hai thanh ghi đó là thanh ghi cho phép ngắt IER (Interrupt 
Enable Register) còn thanh ghi thứ hai là thanh ghi nhận dạng ngắt IIR (Interrupt Identification 
Register). 

Nếu như khả năng ngắt của vi mạch đã cho phép và một ngắt xuất hiện thì bit xuất ra ngắt từ 8250 
chiếm lấy mức logic 1. Tín hiệu này được nối với bus ngắt cứng của máy tính. Logic 1 trên bus này 
báo hiệu cho bộ xử lý biết là cần phải chú ý tới cổng nối tiếp. Hình 15 minh hoạ sự phân bố của các 
bit trên thanh ghi IER. 

• Bit 0: Mỗi lần nhận một ký tự thì một ngắt lại được tạo ra. Bit này được đặt lại (Reset) sau khi 
ký tự đã được bộ xử lý đọc. 

• Bit 1: Nếu bit này được đặt một giá trị logic 1 thì bộ đệm truyền (thanh ghi giữ truyền) trống và 
một ngắt xuất hiện. 

• Bit 2: cho phép có sự thay đổi trong trạng thái đường truyền bộ nhận theo cách gây ra một 
ngắt 

• Bit 3: cho phép có sự thay đổi trong trạng thái modem để ngắt bộ xử lý. 
- Bit 4- 7: Các bit này luôn được đặt giá trị logic 0. 

 

 Thanh ghi cho phép ngắt. 

Thanh ghi nhận dạng ngắt 
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Thanh ghi nhận dạng ngắt. 

Nếu như một ngắt xuất hiện thì phần mềm chương trình phải thực hiện được chức năng kiểm tra 
thanh ghi để xác định xem sự kiện nào đang gây ra ngắt. Thanh ghi nhận dạng ngắt IIR chứa đựng 
mã, nhận dạng điều kiện (ngắt) nào đang yêu cầu chú ý. 

Một điểm cần chú ý là: giữa các ngắt cũng có mức độ ưu tiên khác nhau, nói khác đi là có một vài 
ngắt tỏ ra là "quan trọng" hơn so với các ngắt khác. Về nguyên tắc, ngắt nào quan trọng hơn sẽ được 
ưu tiên xử lý trước. 

Thanh ghi nhận dạng ngắt Các ngắt và đặt lại chức năng 

Bit 2 Bit 
1 

Bit 
0 

Mức      
ưu tiên 

Kiểu ngắt Nguồn ngắt Điều khiển
đặt lại ngắt 

0 0 1 - Không 
dừng 

Không dừng - 

1 1 0 Cao nhất Trạng thái 
đường 
nhận 

Lỗi tràn hoặc lỗi chẵn lẻ 
hoặc lỗi khung truyền hoặc 
break interrupt 

Đọc thanh ghi trạng thái 
đường truyền 

1 0 0 Thứ hai Có dữ liệu 
đã nhận 

Có dữ liệu đã nhận Đọc thanh ghi đệm bộ 
nhận 

0 1 0 Thứ ba Bộ đệm 
truyền 
trống 

Bộ đệm truyền trống Đọc thanh ghi IR (nếu là 
nguồn ngắt) hoặc ghi vào 
bộ đệm truyền 

0 0 0 Thứ tư Trạng thái 
modem 

Xoá để gửi hoặc dữ liệu 
sẵn sàng hoặc báo chuông 
hoặc phát hiện tín hiệu 
đường nhận 

Đọc thanh ghi trạng thái 
modem 

Các  mức ưu tiên của từng ngắt. 

Bảng trên liệt kê các mức ưu tiên của từng ngắt. Cột đặt lại ngắt liệt kê tác động nào là cần đến để 
đặt lại ngắt đã được chốt. 

Mạch điều khiển truyền thông đồng bộ - dị bộ vạn năng USART (VXL 8251A) 

Vi mạch 8251A là một USART được dùng rộng rãi trong các máy IBM PC tại vỉ phối ghép nối tiếp có 
đầu nối ra cổng thông tin nối tiếp theo chuẩn RS 232C 

Sơ đồ: 
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Các thanh ghi có thể chia làm 3 loại: 

• Thanh ghi điều khiển  (Control 
Register): dùng để nhận và thực hiện các lệnh từ CPU. 

• Thanh ghi trạng thái (Status Register): 
dùng để thông báo cho CPU biết về trạng thái của UART hay UART đang làm gì. 

• Thanh ghi đệm (Buffer Register): dùng để giữ ký tự trong lúc truyền hoặc nhận 

Thanh ghi từ chế độ 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

S2 S1 EP PEN L2 L1 B2 B1 

 

• Bit 0,1 được dùng để đồng bộ và hệ số nhân tốc độ 

 00 đồng bộ  01 nhân 1 

 10 nhân 16  11 nhân 64 

• Bit 2,3: số bit mã kí tự 

 00 5   01 6 

 10 7   11 8 

• Bit 4: cho phép dùng Parity hay không  

• Bit 5: Parity bit 

• Bit 6,7: số bit STOP 

 00 không hợp lệ  01 1 

 10 11/2   11 2 

Thanh ghi từ lệnh 

Đệm 

dữ liệu 

Đệm 

phát 

//→nt

Điều 
khiển 
phát  

Đệm 

thu 

nt→//

Logic 
điều 
khiển  

ghi đọc 

Reset 

Clk 

C/D 

RD 

WR 

RxD 

RS232 

Điều 
khiển 
thu  

TxD 

Điều 
khiển 

modem 

DSR 

DTR 

CTR 
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D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

EH IR RTS ER SBRK RxE DTR TxEN 

• Bit 0: cho phép phát tín hiệu  

• Bit 1: DTE sẵn sàng 

• Bit 2: Cho phép thu 

• Bit 3: Gửi kí tự gián đoạn (kí tự với tất cả các bit la 0) 

• Bit 4: Xoá cờ lỗi 

• Bit 5: Yêu cầu truyền 

• Bit 6: Reset nội bộ 

• Bit 7: tìm kiếm kí tự đồng bộ 

Thanh ghi trạng thái 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

DSR SYNDET FE OE PE TxEMPTY RxRDY TxRDY 

• Bit 0: bên phát sẵn sàng  

• Bit 1: bên thu sẵn sàng 

• Bit 2: đệm phát rỗng 

• Bit 3: lỗi Parity 

• Bit 4: lỗi thu đè 

• Bit 5: lỗi Frame 

• Bit 6: kí tự đồng bộ 

• Bit 7: modem sãn sàng 
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YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT 

 

Tên học phần: Lập trình ghép nối thiết bị ngoại vi Loại học phần: 2 

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kỹ thuật máy tính Khoa phụ trách: CNTT 

Mã học phần: 17311 Tổng số TC:  2 

 

TS tiết Lý thuyết Thực hành/Xemina Tự học Bài tập lớn Đồ án môn học 

45 30 15 0 0 0 

 

Điều kiện tiên quyết: 

 Sinh viên phải học xong  các học phần sau mới được đăng ký học phần này: 

 Kiến trúc máy tính, Điện tử số, Mạch và tín hiệu, Vi xử lý, Kỹ thuật lập trình 

Mục tiêu của học phần: 

-  Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ thống giao 

tiếp với thế giới bên ngoài. 

-  Nắm được các phương thức điều khiển vào/ra dữ liệu. 

-  Hiểu rõ nguyên tắc, cách thức phối ghép các bộ điều khiển cơ bản 

Nội dung chủ yếu 

Chương I. Các chuẩn ghép nối. 

Chương II. Bus Ghép nối đa năng. 

Chương III. Vòng đo điện áp. 

Chương IV. Các mạch điều khiển với bộ biến đổi A/D. 

Chương V. Họ vi điều khiển 805x. 

Nội dung chi tiết của học phần:  

 

 

TÊN CHƢƠNG MỤC 
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT 

TS LT BT TH KT 

Chƣơng I. Các chuẩn ghép nối. 25 16  9  

1.1. Cổng song song       

1.1.1. Cấu trúc cổng  1    

1.1.2. Trao đổi cổng song song với đường dẫn tín hiệu  1    

1.1.3. Lập trình cổng song song  2  3  

1.2. Cổng nối tiếp RS-232       

1.2.1. Các đặc trưng điện áp  1    

1.2.2. Khuôn mẫu khung truyền  0.5    

1.2.3. Các vấn đề truyền thông  0.5    

1.2.4. Lập trình cho cổng nối tiếp RS-232  1  3  

1.3. Bus nối tiếp đa năng       

1.3.1. Giới thiệu chung  0.5    

1.3.2. Đầu nối và cáp tín hiệu  0.5    

1.3.3. Truyền dữ liệu nối tiếp  0.5    
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TÊN CHƢƠNG MỤC 
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT 

TS LT BT TH KT 

1.3.4. Phần cứng, phần mềm và kết nối hệ thống  0.5    

1.3.5. Chuẩn USB 2.0  0.5    

1.3.6. Các kiểu truyền và phần mềm điều khiển  0.5    

1.3.7. Lập trình Bus nối tiếp đa năng  2  3  

1.4. Khe cắm mở rộng       

1.4.1. BUS ISA 16 bit  1    

1.4.2. BUS PCI  1    

1.4.3. BUS AGP  1    

1.4.4. Ghép nối qua khe cắm mở rộng  1    

Chƣơng II. Bus Ghép nối đa năng 3 2   1 

2.1. Đặt vấn đề  0.5    

2.2. Tiêu chuẩn IEEE-488 truyền thông  0.5    

2.3. Cấu hình và hoạt động của Bus GPIB  1    

Chƣơng III. Vòng đo điện áp 3 3    

3.1.Truyền dữ liệu bằng vòng dòng điện  1    

3.2. Vòng dòng điện 60mA  0.5    

3.3. Vòng dòng điện 20mA  0.5    

3.4. Vòng dòng điện 4 đến 20mA  1    

Chƣơng IV. Các mạch điều khiển với bộ biến đổi A/D 6 3  3  

4.1. Card biến đổi A/D 12 bit dùng ICL7107  0.5    

4.2. Card biến đổi A/D 12 bit dùng ADC547  0.5    

4.3. Card biến đổi ADA 9-16 bit  1    

4.4. Bộ đếm tần số dùng cho máy tính  1    

 Chƣơng V. Họ vi điều khiển 51 3 2   1 

5.1. Bộ điều khiển khả trình PCL  1    

5.2. Soạn thảo chương trình với PCL   1    

Chƣơng VI. Họ vi điều khiển 51 5 2  3  

6.1. Cấu trúc phần cứng  0,5    

6.2. Tập lệnh  1    

6.3. Kết nối điều khiển bằng 8951  0,5    

 

Nhiệm vụ của sinh viên : 

Tham dự các buổi thuyết trình của giáo viên, tự học, tự làm bài tập do giáo viên giao 

tham dự các buổi thực hành, các bài kiểm tra định kỳ và cuối kỳ. 

Tài liệu học tập : 

-  Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB KH&KT 

-  Ngô Diên Tập, Kỹ thuật ghép nối máy tính, NXB KH&KT  

-  Phan Xuân Minh, Tự động hóa với SIMATIC S7-2000, NXB NN 

-  Kỹ thuật lập trình PLC-SPC 

-  MSC 51 Microcontroller family user's manual- Intel  
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Hình thức và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

-  Đánh giá dựa trên tình hình tham dự buổi học trên lớp, các buổi thực hành, điểm 

kiểm tra thường xuyên và điểm kết thúc học phần.  

-  Hình thức thi cuối kỳ: thi viết. 

 

Thang điểm: Thang điểm chữ A, B, C, D, F 

Điểm đánh giá học phần Z = 0.3X + 0.7Y. 

 

Bài giảng này là tài liệu chính thức và thống nhất của Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa 

Công nghệ Thông tin và được dùng để giảng dạy cho sinh viên.  

          

Ngày phê duyệt: 25 / 10 / 2009 

Trƣởng Bộ môn: ThS. Ngô Quốc Vinh 
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Chƣơng 1: CÁC CHUẨN GHÉP NỐI 

1.1. Cổng song song  

1.1.1. Cấu trúc cổng 

Cổng  song  song  có  hai  loại:  ổ cắm 36 chân  và ổ cắm 25 chân.  Ngày nay, loại ổ 

cắm 36 chân không còn được sử dụng, hầu hết các máy tính PC đều trang bị ổ cắm 25 chân 

nên ta chỉ cần quan tâm đến loại 25 chân. 

 

TÊN TÍN HIỆU 

VỊ  TRÍ 

CHÂN 

 

CHỨC NĂNG 

Strobe 1 

Khi đặt một mức điện áp LOW vào chân này, máy 

tính thông báo cho   máy in biết có một byte sẵn 

sàng trên các đường tín hiệu để được truyền. 

D0 2  

 

 

 

 

Các đường dữ liệu ( 8 đường ) 

D1 3 

D2 4 

D3 5 

D4 6 

D5 7 

D6 8 

D7 9 

Acknowledge 10 

Mức LOW ở chân này, máy in thông báo cho máy 

tính biết đã nhận được kí tự vừa gửi và có thể tiếp 

tục nhận. 

Busy (Báo bận) 11 

Máy in gửi một mức lôgic HIGH vào chân này 

trong khi đang đón nhận hay đang in ra dữ liệu để 

thông báo cho máy tính biết bộ đệm dữ liệu đầy 

hay máy in đang ở trạng thái Off-line 

Paper empty (Hết giấy) 12 
Máy in đặt trạng thái trở kháng cao (HIGH) ở chân 

này khi hết giấy. 

Select (Lựa chọn) 13 
Một mức HIGH có nghĩa là máy in đang trong 

trạng thái được kích hoạt . 

Auto Linfeed (Tự động 

nạp dòng) 
14 

Mức LOW ở chân này máy tính nhắc máy in tự 

động nạp  một  dòng mới mỗi khi kết thúc một dòng. 

Error (Có lỗi) 15 
Mức LOW ở chân này, máy in báo cho máy tính 

biết đã xảy ra lỗi khi in. 

Reset (Đặt lại trạng 

thái máy in) 

16 Máy in được đặt trở lại trạng thái được xác   định 

lúc ban đầu khi chân này ở mức LOW. 

Select Input (Lựa chọn 

lối vào) 

17 Bằng  một mức LOW  máy in được lựa chọn  bởi 

máy tính. 

Ground (Nối đất) 18-25  

Qua bảng trên ta thấy cáp nối giữa máy tính và máy in bao gồm 25 sợi, tuy nhiên 

không phải tất cả các sợi cáp đều được sử dụng như vậy chúng ta có thể tận dụng dây cáp 

này nếu có một vài sợi bị đứt. 
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Qua cách mô tả chức năng của từng tín hiệu riêng lẻ ta có thể nhận thấy là các đường 

dẫn tín hiệu có thể chia  thành 3 nhóm: 

• Các đường dẫn tín hiệu xuất ra từ máy tính PC và điều khiển máy in, được gọi 

là các đường dẫn điều khiển. 

• Các đường dẫn tín hiệu, đưa các thông báo ngược lại từ máy in về máy tính, được 

gọi là các đường dẫn trạng thái. 

• Đường dẫn dữ liệu, truyền các bit riêng lẻ của các ký tự cần in. 

Từ  cách mô tả các tín hiệu và mức tín hiệu ta có thể nhận thấy các tín hiệu 

Acknowledge, Auto Linefeed, Error, Reset, và Select Input kích hoạt ở mức Low. 

Thông qua chức năng của các chân này ta cũng hình dung được cách điều khiển máy in. 

Cần chú ý là 8 đường dẫn song song đều được dùng để chuyển dữ liệu từ máy tính 

sang máy in. Trong những trường hợp này, khi chuyển sang ứng dụng đo lường và điều 

khiển ta phải chuyển dữ liệu từ mạch ngoại vi vào máy tính để thu thập và xử lý. Vì vậy 

ta phải tận dụng một trong năm đường dẫn theo hướng ngược lại, nghĩa là từ bên ngoài 

vào máy tính để truyền số liệu đo lường. 

1.1.2. Trao đổi cổng song song với đường dẫn tín hiệu 

Để có thể ghép nối các thiết bị ngoại vi, các mạch điện ứng dụng trong đo lường 

và điều khiển với cổng song song ta phải tìm hiểu cách trao đỏi với các thanh ghi thông 

qua cách sắp xếp và địa chỉ các thanh ghi. Các đường dẫn của cổng song  song được nối 

với ba thanh ghi 8 bit khác nhau: 
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THANH GHI DỮ LIỆU  ĐỊA CHỈ ( 278H, 378H, 2BCH, 3BC H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH GHI TRẠNG THÁI  ĐỊA CHỈ ( 279H, 379H, 2BDH, 3BD H) 

 

 

THANH GHI ĐIỀU KHIỂN  ĐỊA CHỈ ( 27AH, 37AH, 2BEH, 3BE H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như sơ đồ trên đã trình bày 8 đường dữ liệu dẫn tới thanh ghi dữ liệu còn 4 đường 

dẫn điều khiển Strobe, Auto Linefeed, Reset, Select Input dẫn  tới thanh ghi điều khiển. 

Năm đường dẫn trạng thái Acknowledge, Busy, Paper Empty, Select, Error tới thanh ghi 

trạng thái. 

Thanh ghi dữ liệu hay 8 đường dẫn dữ liệu không phải là đường dẫn 2 hướng trong 

tất cả các loại máy tính nên dữ liệu chỉ có thể được xuất ra qua các đường dẫn này cụ thể 

từ  D0 đến D7. Thanh ghi điều khiển hai hướng,  hay nói chính xác hơn: Bốn bit có giá trị 

thấp được sắp xếp ở các chân 1, 14, 16, 17. Thanh ghi trạng thái chỉ có thể được đọc 

và vì vậy được gọi là một hướng. 
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1.1.3. Lập trình cổng song song 

Việc truy nhập trực tiếp lên các giao diện của máy tính PC, cụ thể là lên các 

đường dẫn riêng lẻ được tiến hành thuận lợi nhất là bằng hợp ngữ, Các ngôn ngữ bậc cao 

như Turbo Pascal hoặc C cũng có những lệnh đơn giản để thực hiện việc truy nhập lên các 

cổng tuy rằng tốc độ truy nhập có thấp hơn đôi chút. 

Trước hết ta cần biết địa chỉ của các cổng mà qua đó các giao diện song song có thể 

được trao đổi. Sau đó sẽ  quyết định đọc dữ liệu trong thanh ghi nào hoặc xuất dữ liệu ra 

thanh ghi nào? 

Nói chung, các lệnh được sử dụng có thể viết như sau: 

Bằng hợp ngữ 

Để xuất ra dữ liệu  OUT DX, AL 

Để nhập vào dữ liệu   IN AL, DX 

Trong đó địa chỉ của thanh ghi cần trao đổi phải đứng ở trong DX. Ví dụ: Giả sử 

LPT1 có địa chỉ là 378H 

MOV DX,378H; Nạp địa chỉ của cổng LPT1 vào thanh ghi DX 

OUT DX,AL; Xuất nội dung của thanh ghi AL lên đường dẫn dữ liệu  (Từ D0 đến 

D7) của LPT1. 

Hai lệnh sau đây đọc các byte ở đường dẫn dữ liệu của cổng LPT1: 

MOV DX, 378H; Nạp địa chỉ của cổng LPT1 vào thanh ghi DX 

IN AL,DX: Đọc thông tin trên các đường dẫn dữ liệu (Từ D0 đến D7) của LPT1 sang 

thanh ghi AL. 

Hai lệnh sau đây xuất nội dung của thanh ghi AL sang thanh ghi điều 

khiển của LPT1. 

MOV DX,37AH; Nạp địa chỉ của thanh ghi điều khiển cổng LPT1 vào thanh ghi DX 

OUT DX,AL; Mang nội dung của thanh ghi AL sang thanh ghi điều khiển của LPT1. 

Hai lệnh sau đây đọc các byte ở đường dẫn trạng thái  của cổng LPT1 đặt 

vào thanh ghi AL. 

MOV DX, 379H;  Nạp địa chỉ của thanh ghi trạng thái vào thanh  ghi DX 

IN AL,DX; Đọc nội dung của thanh ghi trạng thái của LPT1 sang thanh ghi AL. 

Bằng TurboC 

Để xuất ra dữ liệu  Outportb(Địa chỉ cổng,Giá trị) 

Để nhập vào dữ liệu   Inportb(Địa chỉ cổng) 

Ví dụ 

Lệnh sau đây xuất giá trị 5 qua thanh ghi dữ liệu của cổng LPT1 

Outportb(0x378, 5) 

Lệnh sau đây đọc thông tin của thanh ghi trạng thái của cổng LPT1 sắp xếp vào biến 

status 

Status= Inportb(0x379) 

1.2. Cổng nối tiếp 

1.2.1. Các đặc trưng điện áp 

+12V là mức logic 0 (LOW) Một trong những thông số quan trọng nhất của RS232 là 

mức điện áp trên đường truyền. RS232 đầu tiên sử dụng mức địên áp TTL giống như cổng 

song song. Chính vì thế ngay sau khi ra đời RS232 đã xuất hiện nhu cầu phải cải tiến. Ngoài 

mức điện áp thì tiêu chuẩn cũng quy định rõ giá trị của trở kháng tải đấu vào bus và trở kháng 
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ra của bộ phát và bộ đệm. Hướng cải tiến của mức điện áp là tăng giá trị của điện áp truyền để 

tăng khả năng chống nhiễu do vậy truyền được xa hơn. 

 

Từ sơ đồ trên ta thấy cải tiến của RS232B là làm tăng mức điện áp từ ±5V đến ±25V, 

Trong đó: 

Mức logic 1 tính từ -5V đến -25V. 

Mức logic 0 tính từ +5V đến +25V. 

Các mức từ -3V đến +3V gọi là trạng thái chuyển tiếp. Các mức điện áp từ ±3V đến 

±5V gọi là không xác định. Dữ liệu có mức điện áp rơi vào khoảng này sẽ dẫn đến kết quả 

không dự tính được và đây cũng là tình trạng hoạt động của những hệ thống được thiết bị kế 

sơ sài. Điều đáng chú ý ở đây là: Mức 1 ~ LOW, mức 0 ~ HIGH vì trước khi đưa vào xử lý 

còn có bộ nhớ đảo còn gọi là bộ nhớ chuẩn dạng tín hiệu. 

Việc nâng mức điện áp của chuẩn RS232B dẫn đến sự hạn chế về tốc độ truyền, vì vậy 

người ta thấy giữa tốc độ truyền và khoảng cách truyền phải có sự dung hoà. RS232C là 

chuẩn hiện nay đang được áp dụng. 

Điện áp sử dụng là ±12V. Trong đó: 

-12V là mức logic 1 (HIGH) 

Cụ thể: 

+3V -> +12V là mức 0 

+5V -> +12V là mức tin cậy (của mức 0) 

-3V -> -12V là mức 0 

-5V -> -12V là mức tin cậy (của mức 1) 

Bằng việc thu hẹp giới hạn điện áp đường truyền, tốc độ truuyền dữ liệu được tăng lên 

đáng kể. Ngoài ra chuẩn RS232C cũng quy định trở kháng tải, giá trị này thuộc phạm vi 

3000Ω đến 7000 Ω; đồng thời bộ đệm phải duy trì tăng điện áp tương đối lớn khoảng 30V/μs. 
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Các vi mạch Motorola loại MC1488 và MC1489 đã hoàn toàn thoả mãn các thông số kỹ thuật 

này. Các yêu cầu về mặt điện được quy định trong chuẩn RS232C như sau: 

1. Mức logic 1(mức dấu) nằm trong khoảng -3V -> -12V; Mức logic 0 (Mức trống) nằm 

trong khoảng +3V -> +12V. 

2.Trở kháng tải về phía bộ nhận của mạch phải nằm trong khoảng 3000Ω -7000Ω. 

3. Tốc độ truyền nhận cực đại 100 Kbit/s. 

4. Các lối vào của bộ nhận phải có điện dung <2500pF. 

5. Độ dài của cáp nối giữa máy tính và thiết bị ghép nối qua cổng nối tiếp không thể 

vượt quá 15 máy nếu không sử dụng modem. 

6. Các giá trị tốc độ truyền dữ liệu chuẩn là 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 28800, ..., 56600 baud (bit/s). 

1.2.2. Khuôn mẫu khung truyền 

Đặc điểm của đường truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp là tiến hành truyền và nhận trên 

các đường dẫn đơn lẻ, cho nên khi thiết bị truyền và thiết bị nhận được ghép nối với nhau thì 

đường truyền bên này sẽ được nối với đường nhận bên kia và ngược lại. Có như vậy mới hình 

thành được vòng kín của quá trình truyền dữ liệu. Để lưu ý mối quan hệ bắt chéo tay như vậy 

người ta đã đưa vào dấu x ở giữa TD (TxD) và RD (RxD). Việc truyền dữ liệu qua cổng nối 

tiếp RS232 được tiến hành theo kiểu không đồng bộ, trong đó khuân mẫu dữ liệu có bit bắt 

đầu, bit dừng được chỉ ra như hình vẽ sau: 

 

Rõ ràng theo cách truyền này chỉ có một ký tự được truyền tại một thời điểm. Giữa các 

ký tự có một khoảng phân cách giữa chúng trong đó có chứa bit dừng, bit bắt đầu. Đầu tiên bộ 

truyền sẽ gửi một bit bắt đầu (bit Start) để thông báo cho bộ nhận biết là sau bit này sẽ là các 

bit dữ liệu có thể là 5,6 hoặc 7 bit. Tiếp theo là một bit chẵn lẻ và sau cùng là 1 hoặc 2 bit 

dừng. Điểm đáng chú ý là bao giờ bit bắt đầu cũng ở mức LOW. Khoảng thời gian phân cách 

của một bit đơn sẽ quyết định tốc độ truyền. Khoảng phân cách càng nhỏ thì tốc độ truyền 

càng lớn. 

 

Bit bắt đầu ~ mức 0, tiếp theo là 7 bit dữ liệu 1000001,1 bit chẵn lẻ 1, cuối cùng 

là 2 bit dừng 11. 
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Như vậy, toàn bộ khung truyền được phát ra là 01000001111. Bit chẵn lẻ dùng để 

kiểm tra phát hiện lỗi và sửa lỗi. Thực chất của quá trình này như sau: Khi kí tự được 

truyền thì máy tính sẽ đếm số kí tự 1 trong kí tự được truyền. Nếu số đó là chẵn => bit 

chẵn lẻ =1; Nếu số đó là lẻ => bit chẵn lẻ =0. Ở nơi nhận sẽ kiểm tra kí tự nhận được và 

đếm số  1, sau đó sẽ so sánh với bit chẵn lẻ. Nếu kết quả trùng khớp thì khung truyền coi 

như không mắc lỗi, ngược lại nó sẽ phát lệnh yêu cầu truyền lại khung truyền. Nếu tỷ lệ 

mắc lỗi càng nhiều thì tốc độ truyền càng giảm. Kỹ thuật mã lỗi chẵn lẻ theo kiểu này có 

một đặc điểm rất đơn giản, nhưng trong trường hợp bị mắc lỗi 2 lần liền hoặc 4 lỗi liền 

thì lai không phát hiện ra. Nhưng trên thực tế với 7 bit được truyền thì khả năng bị mắc 2 

hoặc 4 lỗi là rất nhỏ có thể xem như không bao giờ  xảy ra. Chính vì vậy, cách mã lỗi theo 

kiểu này vẫn được dùng phổ biến ở trong kỹ thuật truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp. 

Tốc độ truyền: Để đánh giá chất lượng của cuộc truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp 

thì một trong những thông số đặc trưng quan trọng là tốc độ truyền/nhận dữ liệu. Trong kỹ 

thuật truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp ta thấy có bit bắt đầu, bit dừng. Trong một số 

trường hợp có bit chẵn lẻ đã được bổ xung vào, như vậy có tới 10 bit được truyền trong 

khi chỉ có 7 bit dữ liệu, còn trong trường hợp sử dụng 2 bit dừng thì có tới 11 bit truyền 

trong khi chỉ có 7 bit dữ liệu. Như vậy nếu có 10 kí tự được gửi trong 1 giây và nếu như 

có 11 bit được sử dụng cho 1 kí tự  thì tốc độ truyền thông sẽ là 110 bit/s. Như vậy giữa tốc 

độ truyền bit và tốc độ truyền kí tự  là khác nhau. 

Ngoài tốc độ truyền bit người ta còn sử dụng tốc độ baud. Đây là tên của một nhà kỹ 

thuật người Pháp đã giành nhiều công sức để nghiên cứu về truyền thông và người ta đã lấy 

tên ông để làm đơn vị truyền dữ  liệu. Thông thường tốc độ bit và tốc độ baud là đồng 

nhất, chỉ trong trường hợp có môdem do có thêm quá trình biến đổi tín hiệu nên 2 tốc độ 

này nó khác nhau. 

 

Tốc độ bps Kí tự /s 

110 11 

300 30 

600 60 

1200 120 

2400 240 

4800 480 

9600 960 

19200 1920 

56600 5660 

 

1.2.3. Các vấn đề truyền thông 

-

. 

: 
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- 

0,1 ms. 

- 

.  

1.3. Bus nối tiếp đa năng 

1.3.1. Bus nối tiếp đa năng - Giới thiệu chung 

Có thể nói MT từ khi ra đời đã không ngừng phát triển. Hiện nay máy tính PC vẫn 

đang được cải tiến nhằm nâng cao những tính năng của hệ thống. Những hướng chính là: 

+ Tiếp tục cải tiến  bộ vi xử lý cũng  như  đưa ra những bộ xử lý mới. 

+ Cải tiến các hệ thống đồ họa,  ví dụ: card AGP 

+ Nâng cao tốc độ của đồng hồ hệ thống và của chính bộ xử lý. 

+ Cải tiến các kiến trúc bus đặc biệt các cầu PCI. 

+ Hoàn thiện công nghệ cắm và chạy (plug and play) và quá trình tự đông cài đặt. 

Đặc biệt hoàn thiện cổng USB để trợ giúp cho việc dễ dàng ghép  nối. Nếu như máy tính 

dùng nguồn AT có hai cổng RS 232 thì ở phía sau các máy tính đời mới thường dùng 

nguồn ATX đều có 2 ổ cắm USB. Cổng USB thực chất là BUS ,bởi vì qua đó có thể đấu 

nối đồng thời rất nhiều thiết bị ngoại vi với những chủng loại khác nhau. Vì vậy, có thể 

gọi bus USB là bus nối tiếp đa năng theo đúng nghĩa của nó. 

Bus USB nhằm thống nhất các kiểu ghép nối máy tính khác nhau về một dạng đầu 

nối và vì vậy khả năng ghép nối máy tính qua USB trở nên  hết sức hấp dẫn . Các giao 

diện song song nối tiếp, các máy ghép hình ảnh số... đều có thể đấu nối vào bus USB.Vì 

vậy trong tương lai bus USB sẽ thực sự trở thành bus đa năng. 

Về nguồn gốc USB được đưa ra sử dụng đầu tiên vào năm 1996, phải đến giữa năm 

1998 mới thực sự được hỗ trợ đầy đủ và thể hiện vai trò của nó. Các thống kê kỹ thuật 

của USB đã được các công ty lớn cùng tham gia xây dựng.Trong đó phải kể đến 

Compaq, Digital Equipment, Nothern, Telecom, IBM, Intel, Microsoft, NEC. Có thể nói 

bus USB đã nhanh chóng trở thành một chuẩn không chính thức. Người ta cũng sản xuất 

ra một card mở rộng cho phép cắm vào các máy tính đời cũ để tạo ra 2 cổng USB . Sau 

khi USB được giới thiệu đã có nhiều thiết bị sử dụng trong lĩnh vực điện tử dân dụng, 

truyền thông được thiết kế để nối vào với bus này và Microsoft đã viết phần mềm hỗ trợ 

cho USB từ năm 1998. Trong win 95 thì USB đã được hỗ trợ rất đầy đủ. 

USB là một bus nối tiếp vì dữ liệu truyền trên bus tương tự như trong  cổng nối tiếp. 

Cụ thể là theo từng bit một nối tiếp nhau. Nhưng có một điểm đáng lưu ý là dữ liệu được 

truyền trên cùng các đường dẫn theo 2 hướng trong khi theo tiêu chuẩn RS232 thì dữ 

liệu được truyền trên các đường dẫn khác nhau nhưng trên mỗi đường chỉ theo một 

hướng. Sự khác nhau cơ bản thể hiện ở chỗ các giao diện nối tiếp từ trước đến nay chỉ có 

thể sử dụng cho một thiết bị nhưng bus  USB lại cho phép đấu nối đến 127 thiết bị.Vì vậy 

được gọi là một bus. Mỗi thiết bị đấu vào đều nhận một địa chỉ và thôg qua địa chỉ này 

thiết bị có thể trao đổi dữ liệu với máy tính cũng như các thiết bị khác và địa chỉ này 

được mô tả bằng 7 bit. 

Về mặt  tốc độ, việc trao đổi dữ liệu qua bus USB  nhanh hơn so với qua cổng RS 

232.Trên thực tế vận tốc truyền có thể đạt được 12Mbps trên các đường dẫn dữ liệu. Dải 

thông sẽ được phân chia cho tất cả các thiết bị được đấu nối trên bus .Với bus USB loại 

1.0 tốc độ truyền dữ liệu lên tới 12 Mbps, nhưng ở version 2.0 vận tốc đạt tới 480Mbps 
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vẫn giữ được tính tương thích ở phiên bản 1.0. Bus USB có mối liên quan chặt chẽ với 

đặc tính cắm để chạy ở các máy tính PC đời mới trong khi máy tính  đang hoạt động, thiết 

bị có thể được đấu vào hoặc tháo ra mà không cần tắt điện nguồn nuôi trong máy tính. Đ 

ặc tính được gọi là đấu ngắt nóng. Hệ thống tự nhận biết một thiết bị mới được đấu vào 

thiết bị USB và lập tức nạp phần mềm điều khiển hay tệp đệm thích hợp. 

Những đặc tính cơ bản của bus USB có thể kể ra là: 

+ Các bộ truyền đảm thời có thể hiểu là truyền liên tục hỗ trợ các tín hiệu video 

và âm thanh với các đường truyền đẳng thời thì các thiết bị truyền dữ liệu theo kiểu đảm 

thời và theo kiểu đoán trước . 

+Bus USB hỗ trợ các thiết bị không đẳng thời, các thiết bị có quyền ưu tiên cao 

nhất (các thiết bị đảm thời cũng như đẳng thời có thể tồn tại cùng một thời điểm). 

+Các thông số kỹ thuật cắm chạy các cáp và cách kết nối đều được tiêu chuẩn hoá 

rộng rãi trong công nghiệp. 

+Các Hub được sản xuất thành nhiều tầng với khả năng mở rộng các mức gần như 

vô tận và các thao tác xảy ra đồng thời. 

+Tốc độ truyền là 12Mbps với các kích thước gói dữ liệu khác nhau. 

+Hỗ trợ nhiều yêu cầu về giải thông từ một vài Mbps đến 19 Mbps. 

+Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu trên một phạm vi rộng các giá trị thông qua việc đỉều 

tiết kích thước bộ đệm gói dữ liệu và cơ chế tiềm ẩn(latency), có khả năng cắm nóng (hot 

plug). Nghĩa là cho phép thiết bị ngoại vi có thể được nối mà không cần phải tắt nguồn 

nuôi cung cấp điện cho mấy tính. Có thể đấu, ngắt và thay đổi  cấu hình của thiết bị ngoại 

vi một cách linh hoạt . 

+Khả năng quản lý năng lượng được tăng cường với   các chế độ nghỉ trên phạm 

vi hệ thống. 

+Tự nhận dạng thiết bị ngoại vi kiểu mới, tự động vẽ bản đồ chức năng đối với 

phần mềm điều khiển và cấu hình. 

+Hỗ trợ cho các thiết bị loại khác nhau với nhiều công nghệ khác nhau. 

+Điều khiển luồng dữ liệu thông qua bộ đệm bằng việc quản lý giao thức đặt sẵn bên 

trong. 

+Có thể xử lý lỗi và hoàn trả lỗi. 

+Hỗ trợ khả năng nhận dạng các thiết bị mắc lỗi. 

+Giao thức đơn giản trong việc thực hiện và tích hợp. 

USB là một kiến trúc bus cân bằng trong quá trình hoạt động máy chủ USB đóng 

vai trò điều khiển dải thông của hệ thống. Mỗi thiết bị được gán một địa chỉ mặc định 

khi thiết bị USB được cấp điện lần đầu hoặc được đặt lại. Một đặc điểm cơ bản khác nữa 

của  USB điện áp nguồn nuôi (+5v) có thể nhận được từ bus. Các thiết bị có công suất tiêu 

thụ nhỏ có thể sử dụng trực tiếp điện áp trên bus mà không cần có nguồn nuôi riêng. 

1.3.2. Đầu nối và cáp tín hiệu 

USB có hai kiểu đầu nối khác nhau được gọi là A,B. Hệ thống ấy được thiết kế 

sao cho không xảy ra hiện tượng đấu nối nhầm. Bus USB  sử dụng cáp nối 4 sợi dây để 

nối với các thiết bị ghép nối. Trong đó có một cặp đường truyền 2 sợi xoắn được dùng 

làm đường dẫn dữ liệu vi phân, ký hiệu là D+  và D-. Còn một cặp kia dùng làm đường 

5V và đường nối đất chung. Cáp nối luôn được thực hiện liên kết 1:1. Sự sắp xếp các 

chân ở đầu nối cáp tuân theo những quy định sau: 

Hai ổ cắm USB phía sau máy tính đời mới nhất đều là kiểu A, qua đó có thể đấu 

trực tiếp thiết bị USB vào máy tính. Các thiết bị có tốc độ thấp như chuột có thể đấu 

thẳng vào ổ cắm này bằng một phích cắm cũng kiểu A. 
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Trong các trường hợp khác thiết bị thường có một ổ cắm kiểu B, muốn nối với 

máy tính phải sử dụng một cáp kiểu A,B. Trong trường hợp cần nối dài cáp, tức là để 

tăng khoảng cách giữa máy tính PC tới thiết bị ghép nối, người ta sử dụng cáp A,A. Cho 

đến nay các cáp USB đều được các nhà sản xuất cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh trên đó 

đầu cắm, độ dài, chất lượng bọc kim chống nhiễu đều không thể thay đổi được.Vì vậy, 

tuỳ theo mục đích sử dụng ta phải lựa chọn thông số cáp cho chính xác từ chiều dài cho 

đến đầu nối.  

 

 

 

 

 

Qua  ổ cắm  USB  sau máy  tính  có thể  lấy ra điện  áp + 5v với dòng  điện  tiêu  

thụ  100 mA.Trong một số trường hợp có thể lấy tới 500 mA. Hai đường đẫn dữ liệu D +, 

D - cho   phép đấu nối với các linh kiện USB đặc biệt chẳng hạn như là một số vi điều 

khiển tín hiệu ở chân D +,D – là các tín hiệu vi phân với  mức điện áp = 0/ 3,3 v. Điện áp 

nguồn nuôi cho bus có thể tăng đến 5,25 v và khi chịu dòng tải lớn có thể giảm xuống 4,2 

v. Một vi mạch ổn áp trong trường hợp này có thể tạo ra một điện áp ổn định +3,3 v. 

Toàn bộ hệ thống có thể thiết kế sao cho khi chịu dòng tải lớn điện áp nguồn cũng không 

vượt quá + 4,2v. Khi thiết bị ghép nối cần dòng tiêu thụ >100mA cần xem xét kỹ khả 

năng cung cấp và chịu tải của các linh kiện phía trong MT để tránh những hậu quả đáng 

tiếc có thể xảy ra. Khi ghép nối một thiết bị với bus USB ta thường phải phân biệt rõ các 

thiết bị sử dụng nguồn nuôi riêng chẳng hạn như máy in với các thiết bị nhận điện áp 

nguồn nuôi qua bus.Trong một số trường hợp cả hai chế độ nguồn nuôi có thể cùng tồn 

tại để lựa chọ theo cách thiết kế của bus. Dòng tiêu thụ lấy từ bus được tự động hạn chế. 

Khi dòng tiêu thụ vượt quá giới hạn cho phép thì điện áp cung cấp cũng tự động ngắt. 

1.3.3. Truyền dữ liệu nối tiếp 

Một đặc điểm khác nữa của bus USB là chỉ có một máy chủ nghĩa là mọi hoạt 

động trên bus đều xuất phát từ máy tính PC quản lý. Dữ liệu được gửi lên cũng như nhận 

từ bus theo những gói nhỏ  chứa 8 -> 256 byte. Máy tính PC có thể yêu cầu  dữ liệu  gửi 

đến từ một thiết bị nhưng ngược lại không một thiết bị nào có thể tự  gửi dữ liệu đi. 

Toàn bộ lượng dữ liệu đều có một khung đúng bằng 1ms.Trong phạm vi một khung  

nhiều gói dữ liệu kế tiếp dành cho các thiết bị khác nhau có thể được xử lý, trong đó có 

những gói dữ liệu cần gửi với tốc độ thấp, có những gói dữ liệu cần gửi với tốc độ cao 

cùng tồn tại trong một khung. 

Khi cần ghép nối nhiều thiết bị USB với máy tính, ta cần có một hộp phân phối hay 

còn gọi là Hub cho phép tránh xảy ra tình trạng tốc độ tín hiệu cao được chuyển giao tới 

thiết bị có tốc độ thấp. 

1.3.4. Phần cứng, phần mềm và kết nối hệ thống 

Khi nối một thiết bị vào bus thì máy chủ USB sẽ tương tác với thiết bị USB thông 

qua bộ điều khiển của máy chủ. Khi đó máy chủ chịu trách nhiệm về những công việc sau: 

Phát hiện việc kết nối hoặc huỷ bỏ của các thiết bị USB 
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Quản lý việc điều khiển dòng dữ liệu giữa máy chủ và các thiết bị USB Thống kê 

trạng thái và tính hoạt động của hệ thống. 

Cung cấp dòng điện đã được nạp để hạn chế công suất cho các thiết bị USB được kết 

nối. Trên máy chủ có phần mềm quản lý hệ thống USB, cụ thể quản lý sự tương tác giữa 

các thiết bị USB và phần mềm thiết bị dựa trên máy chủ. Có năm vùng tương tác gữa 

phần mềm hệ thống USB và phần mềm thiết bị cụ thể là:  

Điểm danh và định cấu hình thiết bị.  

Truyền dữ liệu trong chế độ đẳng thời. 

Truyền dữ liệu trong chế độ không đồng bộ. 

Quản lý năng lượngQuản lý thông tin về thiết bị và về bus. 

1.3.5. Chuẩn USB 2.0 

Phiên bản USB 1.0 ra đời vào năm 1996 đã là một thành công rất lớn và bây giờ 

đang là cổng tiêu chuẩn trên đa số các máy tính PC đời mới. Hạn chế chính của phiên 

bản này là tốc độ truyền vẫn còn tương đối chậm. Đặc biệt khi tích hợp nhiều thiết bị 

ngoại vi thành một hệ thông kết nối  riêng  rẽ.  Vì  vậy,  phiên  bản  2.0  đã  được  ra  đời  cho  

phép  đạt  tới  tốc  độ  truyền  dữ  liệu  trên 480Mbps trong khi vẫn giữ tính tương thích với 

phiên bản 1.0. Các đặc tính chính của phiên bản 2.0 là: 

Tốc độ thấp(1,5Mbps) dùng cho các thiết bị tương tác. thông thường 10->100Kbps. 

Tốc độ cao(12Mbps) dùng cho các ứng dụng có các tín hiệu diện thoạ và âm thanh. 

Thông thường 500Kbps->10Mbps. 

Tốc  độ  rất  cao(470Mbps)  dùng  cho  các  ứng  dụng  video  và  bộ  nhớ.  Thông  

thường  250 - >400Mbps. 

Rõ ràng là phiên bản USB 2.0 sẽ đẩy nhanh quá trình hướng tới một máy tính PC sử 

dụng trong tương lai tức là chỉ cần dùng một loại cổng USB cho tất cả các thiết bị ghép 

nối. 

1.4. Khe cắm mở rộng  

1.4.1. BUS ISA 16 bit 

Từ tên gọi cho thấy đây là loại bus được kiến trúc theo tiêu chuẩn công nghiệp 

(Industry Standard Architecture). Một số tài liệu gọi bus PC là bus ISA 8 bit thì loại này 

được phân biệt rõ là ISA 16 bit.Tác giả của loại bus này là công ty IBM. Công ty này đã 

thiết kế ra bus ISA để dùng cho máy tính AT Advanced Technology dựa trên cơ sở của bộ 

xử lý 80286. Điểm mạnh rõ nét của loại bus này là có thể cho phép cùng một lúc xử lý 

hoặc trao đổi vứi 16 bit dữ liệu nghĩa là gấp đôi bus PC. 

Để  đảm  bảo  tính  tương  thích  so  với  bus  PC  người  ta  đưa  thêm vào  một  rãnh  

cắm  thứ  hai  thẳng  hàng  so  với  rãnh  cắm  thứ  nhất  và  có chứa 36 tiếp điểm xếp thành 

hai hàng mỗi hàng 18 tiếp điểm. Trên rãnh cắm thứ hai có chứa 8 bit dữ liệu và 4 đường 

dẫn địa chỉ. Như vậy ở trên bus ISA có tổng cộng 16 bit dữ liệu và 24 bit địa chỉ . Tốc 

độ truyền dữ liệu được quy định bởi tốc độ đông hồ cố định. 

Như vậy trên bus ISA   có một bus dữ liệu16 bit và chính vì lẽ đó đôi khi bus này 

còn gọi là bus ISA16 bit để phân biệt với bus 8 bit ngoài ra nó còn  24 bit địa chỉ chỉ cho 

phép quản lý 16 Mb bộ nhớ. Giống như bus PC, nó cũng sử dụng tốc độ đồng hồ cố định 

nhưng khác về giá trị, cụ thể là 8MHz.Một lợi thế rất lớn của card mở rộng dùng với bus 

PC là chúng cố thể cắm được vào rãnh cắm ISA bởi vì bus ISA bảo đảm tính tương 

thích kế thừa. Có thể nói card mở rộng ISA rất phổ biến bởi vì chúng thể hiện được tính 

năng ưu việt đối với hầu hết các ứng dụng ghép nối. 
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Các linh kiện được sử dụng trên card mở rộng ISA thường rất rẻ, cho nên có thể nói 

trên thực tế việc ghép nối bằng card mở rộng ISA tỏ ra là một công nghệ đã qua thử   

thách và đáng tin cậy. Ứng dụng tiêu biểu của card mở rộng ISA 16 bit có thể kể ra là: 

card vào ra nối tiếp và song song, card âm thanh, card mạng... 
 

Như vậy để đảm bảo tính tương thích với loại bus PC 8 bit thì rãnh cắm mở rộng 

ISA 16 bit bao gồm 2 phần: Phần thứ nhất giống hệt rãnh cắm PC, các tiếp điểm ở hai 

mặt được đánh số theo A và B. Phần thứ hai bao gồm 36 tiếp điểm chia làm 2 hàng mỗi 

hàng 18 tiếp điểm đánh số là C và D. 

Đầu nối bus PC chuẩn có chứa các dãy A và B. Trên  dãy A có 20 địa chỉ  đánh từ 

A0 đến A19 và 8 đường dẫn dữ liệu D0 đến D7. Dãy B có chứa các đường dẫn ngắt đánh 

số từ IRQ0 đến IRQ7, các đường cấp nguồn nuôi và các đường dẫn điều khiển khác. Phần 

rãnh cắm bổ xungbao gồm 2 dãy C và D trên đó có thêm 7 đường dẫn địa chỉ  từ A17 đến 

A23 và các đường dẫn dữ liệu từ D8 đến D15 và các đường dẫn ngắt từ IRQ10 đến 

IRQ14. Như vậy bus ISA 16 bit có những đặc điểm chính sau: 

Sử dụng một bus dữ liệu 16 bit từ D0 đến D15. Một bus địa chỉ 24 bit từ A0 đến A23. 

Tín hiệu giữ nhịp CLK được đặt là 8,33 MHz. 

Các đường đẫn SMENR và SMEMW dược sử dụng để truyền dữ liệu   đối với 1 

Mb thấp nhất của bộ nhớ. Cụ thể là từ 0 đến FFFFh. Còn các tín hiệu MENR và MEMW   

được sử dụng để truyền dữ liệu   trong vùng bộ nhớ   giữa 1 Mb(FFFFFh) và 16 

Mb(FFFFFFh). Chẳng hạn nếu khi đọc từ địa chỉ   001000h thì đường dẫn SMENR được 

làm cho hoạt động ở mức thấp, trong khi nếu như địa chỉ là 1F0000h thì đường dẫn 

SMENR được làm cho hoạt động. 

 



- 17 - 

 

 

1.4.2. BUS PCI 

Tác giả của bus PCI (Peripheral Component Interconnection) là công ty Intel. Công 

ty này đã xây dựng lên một tiêu chuẩn ghép nối mới có tên là bus cục bộ PCI hay thường 

gọi tắt là bus PCI dùng cho bộ xử lý Pentium. Bus này được thiết kế với chỉ tiêu: Tốc độ 

hoạt động nhanh. 

Số bit truyền trên bus cao (64 bit). 

Mục đích là đẩy nhanh tốc độ truy nhập đáp ứng nhu cầu tăng tốc độ trao đổi dữ liệu 

giữa bộ nhớ, bộ xử lý, bộ điều khiển đĩa và card màn hình. 

Một bộ vi mạch ghép nối được sử dụng cho loại bus này là chip PCI 82430 cho phép 

ghép nối trực tiếp với bus. 

Đặc điểm: Giống  VESA ở chỗ là cùng truyền dữ liệu bằng cách sử dụng đồng hồ hệ 

thống nhưng lại thể hiện ưu điểm hơn hẳn so với bus VESA là có thể hoạt động ở chế độ 

trên 32 bit thậm chí cho đến 64 bit. Do tốc độ truyền cao nên trong các máy tính có cấu 

trúc bus PCI có thể hạn chế các card mở rộng ghép nối xuống còn 2 hoặc 3 rãnh. Thông 

thường chỉ có card màn hình và card điều khiển đĩa cứng là sử dụng bus PCI. Nếu dữ liệu 

được truyền trong chế độ 64 bit và ở tốc độ đồng hồ là 33 MHz thì tốc độ truyền dữ liệu 

cực đại có thể đạt đến 264 Mbyte/s. Để phối hợp khả năng truy nhập của các thiết bị khác 

nhau lên bus PCI và bus ISA người ta sử dụng một khối gọi là cầu vào ra và bố trí như sau: 
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Do có thể truyền ở chế độ 64 bit có nghĩa là bus PCI ít nhất phải có 64 đường dẫn dữ 

liệu. Vì vậy bình thường ở bus PCI có kích thước tăng thêm gấp đôi. Tuy vậy, kích thước 

thực không thể tăng quá mức và người ta phải giải quyết bằng cách tăng mật độ chân trên 

1 đơn vị diện tích. Chính vì lẽ đó mà chân cắm của bus PCI gần nhau hơn và không còn 

tương thích được với các rãnh cắm PC hoặc ISA. 

Tốc độ truyền cực đại trên bus này có thể đạt tới 264 Mbyte/s. Tuy vậy, tốc độ này 

chỉ thực sự đạt được khi dùng phần mềm 64 bit chạy trên hệ thống có chứa bộ xử lý 

Pentium. 

Các rãnh cắm PCI đầu tiên được lắp ráp trên mainboard với bộ xử lý 80486, mà bộ 

xử lý này chỉ sử dụng chế độ hoạt động 32 bit do vậy cũng chỉ đạt đến tốc độ cực đại 132 

Mbyte/s. 

Có  thể  nói   bus  PCI  là  kết  quả  cải  tiến  của  các  bus  dùng  cho  máy  tính  PC  đã  

có  sẵn, nhưng về mặt logic thì khác hẳn với bus ISA và bus VESA. Rãnh cắm PCI có rất 

nhiều chân: Loại 32 bit có 62 chân trên mỗi hàng  và  tổng  cộng 124 chân. Loại 64 bit 

có  94 chân x 2=188 chân. Thông thường bộ xử lý Pentium chạy với tốc độ đồng hồ hệ 

thống là 33MHz hoặc 50MHz. 

Cần chú ý rằng bus VESA chỉ có  thể  hoạt động  ở tốc độ truyền  cực đại ứng  với 

tần số 33MHz. Bởi lẽ mật độ các chân cắm ở rãnh cắm mở rộng PCI và VESA rất cao, cho 

nên khả năng để tự chế tạo ra các card mở rộng trong điều kiện không chuyên nghiệp để 

ghép nối với các bus này là rất nhỏ. Vì vậy hai loại bus này không được trình bày chi tiết 

mặc dù các mainboard được chế tạo gần đây ddều có hai đến ba rãnh cắm mở rộng PCI. 

1.4.4. Ghép nối qua khe cắm mở rộng 

Điều kiện tiến hành: Phải có một bản mạch mở rộng, card phải hoạt động tốt. Phải có 

phần mềm cài đặt thích hợp để chính thức đăng ký card đó vào trong hệ thống máy tính. 

Cách giải quyết: 

Một số loại card mở rộng thông dụng như card modem, card âm thanh, card vào ra thì 

chọn giải pháp mua là thuận lợi nhất bởi giá thành giảm mà chất lượng lại đảm bảo, lý do là 

các card đó được sản xuất trong điều kiện công nghiệp số lượng lớn nên giá thành hạ ngoài ra 

việc kiểm tra xuất xưởng được tiến hành nghiêm chỉnh bởi nhà sản xuất. 

Với một số mục đích chuyên dụng nghĩa là đối tượng ứng dụng tương đối hẹp và số 

lượng cần không nhiều thì ta thường chọn giải pháp tự thiết kế và tự làm, ví dụ card dùng 

trong kỹ thuật đo lường, thu thập số liệu đo lường, card điều khiển đối tượng cụ thể. Có thể về 

mặt kỹ thuật không phức tạp lắm nhưng ngược lại ta mua thường rất đắt hoặc không thể tìm 

mua được. 

Trong kỹ thuật ghép nối thông dụng thường người ta chỉ sử dụng rãnh cắm ISA 8 bit 

hoặc 16 bit. Trên các bản mạch chính được chế tạo gần đây thường cũng có ba rãnh cắm ISA 

16 bit đặt sẵn trên bản mạch chính. Đây chính là chỗ nắp vào các card biến đổi D/A và A/D 

hoặc là các card để tạo ra các cổng ghép nối khác như tạo ra bus GPIB hoặc RS-485... Sở dĩ 

bus ISA được dùng nhiều bởi vì nó có cấu trúc cũng như kích thước hình học tương đối đơn 

giản. Chính vì vậy trong kỹ thuật ghép nối nhiều tài liệu chỉ trình bày đến loại rãnh cắm này 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 : Tìm hiểu DTE và DCE và các cách kết nối DTE với DEC 

Câu 2 : Xác định khuôn dạng dữ liệu và biểu đồ tín hiệu khi truyền ra ngoài thông qua 

cổng COM chuỗi ký tự : “ACDEF”. 

Câu 3: Xây dựng thủ tục thiết lập các thông số cổng COM. 

Câu 4: Tìm hiểu ActiveX để lập trình cổng COM. 

Câu 5: Tìm hiểu các thanh ghi của bộ UATR 8250 



- 19 - 

 

Câu 6: Tìm hiểu cơ chế lập trình cho UATR 8250. 

Câu 7 : Tìm hiểu HID trong vấn đề lập trình USB. 

Câu 8 : Trình bày các bước thiết lập thông số cổng USB 

Câu 9: Xây dựng thủ tục xác định và định địa cho các thiết bị kết nối với máy tính thông 

qua cổng USB. 

Câu 10: Xây dựng thủ tục cho phép gửi dữ liệu ra ngoài qua 1 địa chỉ cổng USB được 

định trước. 

Câu 11: Xây dựng thủ tục cho phép nhận dữ liệu từ ngoài vào qua 1 địa chỉ cổng USB 

được định trước. 
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Chƣơng 2. BUS GHÉP NỐI ĐA NĂNG 

2.1. Đặt vấn đề 

Một loại Bus được sử dụng nhiều trong các hệ thống đo lường với chất lượng cao là bus 

ghép nối đa năng, hay còn gọi là bus GPIB (General Purpose Interface Bus). Có thể nói bú 

GIPS là một hệ bus chuẩn cho phép thiết bị đo của nhều hãng khác nhau cùng ghép nối để 

hình thành một hệ đo lường, kiểm tra và điều khiển.  

Ý tưởng khi xây dựng bus IEE-488/GIPS là để kết hợp các thiết bị đo lường kiểm tra 

dùng trong công nghiệp và thương mại, với các máy tính để hình thành một hệ thống theo 

những tùy chọn khác nhau, có khả năng thực hiện các quá trình kiểm tra và đo lường dưới sự 

điểu khiển của chương trình máy tính, thường được viết bằng BASIC. 

2.2. Tiêu chuẩn IEEE-488 truyền thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các mức logic trên bus nói chung đều giống mức TTL : mức thấp nhỏ hơn hoặc bằng 

0.8V, trong khi mức cao lớn hơn 2V. Tín hiệu logic có thể được nối với các thiết bị đo qua 

dây cáp nhiều sơik với chiều dài tổng cộng tới 20m. Thông thường các thiết bị đo phải đặt các 

nhau ít nhất là 2m. Nếu như các dây cáp đều có chiều dài ở mức thấp nhất thì chiều dài tính ra 

m của các dây cáp sẽ gấp 2 lần số các thết bị được ghép nối trên hệ thống. Hầu hết các hệ 

thống IEEE-4888/ GPIB hoạt động bình thường với tốc độ truyền 250 kbyte/s hoặc nhanh hơn 

nếu chấp nhận 1 số hạn chế cụ thể. 

Bus GPIB bao gồm 24 đường dẫn, các đường này được nối với đầu nối 24 chân. Các 

thiết bị đo lường và kiểm tra được dự tính để dùng với bos GPIB đều có lắp sẵn một số đầu 

nối 24chân ở mặt sau. Đồng thời cũng có 1 chuyển mạch 2 hàng (DIP) để định địa chỉ cho bus 

GPIB được lắp sau ở mặt sau, thường ở ngay cạnh đầu nôi. Nhiệm vụ của chuyển mạch là đặt 

địa chỉ nhị phân 5bit, mà thiết bị được định vị trí trong hệ thống, để có thể quyết định : có 

hoặc không có thiết bị, hoặc chỉ là một thành viên nghe hoặc chỉ là thành viên nói và quy định 

một số chi tiết cụ thể khác. 

 

Đối tượng 

cần kiểm tra 

Máy phát tín 

hiệu 

Thiết bị đo 

đa năng 

Máy đo công 

suất RF 

Máy đo tần 

số 

Giao diện GPIB 

Máy tính 
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2.3. Cấu hình và hoạt động của Bus GPIB 

Hệ thống IEE – 488/GPIB có thể được chia ra 2 loại cấu hình cơ bản : nối tiếp và hình 

sao. Các cấu hình dạng này được tạo ra nhờ cách đấu nối dây cáp giữa các thành viên của bus 

cụ thể (giữa các thiết bị đo lường và máy tính điều khiển). Cấu hình theo kiểu nối tiếp ghép 

nôi các thiết bị thành một dãy kế tiếp nhau, trong đo đâu nối cho một thiết bị đo tiếp theo 

được cắm vào đầu nối của một thiết đo đứng trước đấy. Trong cấu hình dạng sao, các thiết bị 

được nối từ một điểm chung. 

 

Các bus trong hệ thốnga IEEE-488/GPIB có thể chia thành 3 loại : bus dữ liệu, bus bắt 

tay và bus để quản lý. Mỗi đường dẫn trong từưng bus đều có 1 vạch điện tương tự với mạch 

điện. Ben cạnh điốt bảo vệ mắc song song vào điện dung phân bố ký sinh, cũng có các điện 

trở nối lên nguồn và nối xuống mass, xác điinh một các có hiệu quả trở kháng lối vòa đã tiêu 

chuẩn hóa. 

GPIB 

8 đường 

dữ liệu 

3 đường 

bắt tay 

5 đường quản lý 

giao diện 

Nối đất 

Các đường tín 

hiệu 
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BUS 

 

 

Bộ điều khiển 

Bộ nhận 
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Được nối tới đường bus là các mạch điện của thành viên nhận và các mạch điện của bộ 

điều khiển. Các mạch này tương tự với các phần tử logic TTL, bảo đảm việc nhập vào và xuất 

dữ liệu ra các thiết bị đo. Bộ điều khiển có một lối ra đấu vào bus và được thiết kê trên cơ sở 

một kinh kiện 3 trạng thái. Linh kiện đó sẽ khôngphản ứng gì cho đến khi có lệnh đóng mạch. 

Như vậy, lối ra 3 trạng thái sẽ trôi  nổi ở trở kháng cao cho đến khi được đóng mạch. Bộ nhận 

là 1 bộ đệm không đảo với lối vào trở kháng cao. 

Cách bố trí của các bộ điều khiển và các bộ nhận theo cách này bảo đảm có đựoc nhờ 

tải thấp từ bus và đây là lý do vì sao có thể đấu nhiều mạch tải vào một đường bus. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày tiêu chuẩn IEEE-488 truyền thông 

2. Trình bày cấu hình và hoạt động của Bus GPIB   
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Chƣơng 3. VÒNG ĐO ĐIỆN ÁP 

3.1.Truyền dữ liệu bằng vòng dòng điện 

Thay cho việc dùng mức đienẹ áp, việc truyền dữ liệu còn có thể được tiến hành nhờ sự 

chuyển mức dòng điện (thay đổi giá trị dòng điện).  

Có thể tìm hiểu vòng dòng điện thông qua ví dụ vụ thể là vòng dòng điện 20 mA. Giao 

diện vòng dòng 20 mA ra đời trước khi RS-232 được xem là một tiêu chuẩn. Giao diện này 

còn được gọi là giao diện TTY hoặc thường được gọi là vòng dòng điện,  mô tả trạng thái 

login qua tác động cho không cho 1 dòng điên với cượng độ 20mA đi qua, nghĩa là việc gửi 

dữ liệu có thể quan niệm 1 cách đơn giản như việc đóng mạch để cho dòng đienẹ chạy qua. 

Giao diện dòng 20mA được chia thành 2 phần : chủ động (có nguồn dòng không đổi 20 mA) 

và bị động ( nguồn dòng không đổi 20 mA được tạo ra ở phía thiết bị ghép nối). Như vậy, bao 

giờ cũng một trong các thành viên kia là bị động. Để có thể chủ động tạo thành một mạch kín 

đối với dòng điện loại giao diện dòng 20 mA dùng cho máy tính PC có chứa 1 bộ biến đổi 

DC/DC, qua đó giao diện cung cấp năg lượng ở 2 chân nối để các vòng gửi và nhận có thể 

hoạt động 

Ở giao diện dòng 20 mA có những tín hiệu sau : 

- TxD (+) dữ liệu gửi (đường dẫn về) 

- TxD (-) dữ liệu gửi (đường dẫn đi) 

- RxD (+) dữ liệu nhận (đường dẫn đi) 

- RxD (-) dữ liệu nhận (đường dẫn về) 

Thông thường  thì ở giao diện dòng 20 mA không có tín hiệu dùng để bắt tay khi thiết 

lập đường truyền. Với giao diện này, việc truyền dữ liệu trên khoảng cách cỡ 1.000m hoàn 

toàn có thể thực hiện được bởi vì nhiễu sinh ra trên đường truyển ảnh hưởng cảm ứng lên cả 

đường dẫn tín hiệu đi cũng như đến và do vậy bị loại trừ. Muốn thế đường dẫn đi và đường 

dẫn về phải đặt sát nhau, sao cho khi một tín hiệu nhiễu xuất hiện thì cùng ảnh hưởng lên cả 2 

đường tín hiếu, chẳng hạn có thể dùng loại 2 dây xoắn với nhau làm đường truyền. Tất nhiên 

là với cách giao tiếp này không thể có được tốc độ truyền cao. 

3.2. Vòng dòng điện 60mA 

Hệ thống dòng 60 mA được mô tả theo hình vẽ dưới cho thấy một trong các máy điện 

báo in chữ có thể được nối với cổng lối ra nối tiếp tương thích TTL như thế nào. Trong nhiêu 

trường hợp, một bit của một cổng song song sẽ được cấu hình như 1 cổng nối tiếp thông qua 

hoặc là phần mềm hoặc là bổ sung thêm cho phần cứng. Bit có thấp nhất (LSB) của cổng song 

song được chỉ định như đầu ra nối tiếp. 

Mức TTL tù cổng ra nối tiếp điều khiển cực gốc của tranzito công suất NPN, chịu điện 

áp cao. Hai cực góp phát của tranzito được đấu nối tiếp với vòng dòng điện 60 mA và như 

vậy nó hoạt động như một chuyển mạch (công tắc). Khi mức TTL là HIGH, tranzito T1 mở 

và dòng điện chạy trong vòng. Ngược lại, khi bit TTL là LOW, tranzito chuyển sang trạng 

thái cấm và sẽ không có dòng điện đi qua mạch. Do đó, tranzito cung cấp một mức logic 1, 

khi bit TTL là HIGH, mức logic 0 khi là LOW. 

Vòng dòng điện được nuôi từ nguồn một chiều 120 – 140 V, có một  biến trở điều chình 

được mắc nối tiếp, đuwocj sử dụng để đặt gần đúng mức dòng điện. 

Mức dòng điện trong vòng đienẹ 60mA được điều chỉnh bằng cách ngắt vòng và chèn 

vào mạch một mili ampe kế với thang đo 0 – 100 mA. 

Một phím sẽ được nhấn trên bàn phím, mộtmức HIGH phải được viết vào cổng lối ra 

nối tiếp. Tác động này sẽ đóng mạch vòng và cho phép dòng đi qua. Chiểt áp R2, được nối 

với biến trở, khi đó sẽ tiến hành điều chỉnh cho dòng điện đi qua xấp xỉ  60mA 
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 Khi dòng 60 mA vhạt qua các cuộn dây sẽ tạo ra một từ trường xung quanh từng cuộn. 

Khi bất ngờ làm gián đoạn dòng điện sẽ làm cho từ trường giảm đột ngột và xuất hiện 1 xung 

điện áp cao do hiện tượng cảm ứng điện từ. Kết quà là xung điện áp này co thể làm hỏng các 

linh kiện bán dẫn và ta phải nghĩ đên khả năng đưa ra các biện pháp bảo vệ. Chức năng này 

được điốt D1 đảm nhiệm, điốt này là loại chỉnh lưu có điện áp ngược tính theo đỉnh bằng 

1000V (PIV). Bình thường điốt D1 được thiên áp ngược, chỉ trừ khi xung điện áp xuất hiện 

này mới bị phân cực thuận và dập tắ ngay xung điẹn này trước khi nó kịp gây hại. 

3.3. Vòng dòng điện 20mA 

 

 

Chuẩn vong dòng đienẹ mới hơn đã sử dụng dong điện với cường độ 20 mA chomức 

logic 1 và dòng điện 0 cho đên 2mA cho mức logic 0. Vòng dòng điẹn 20mA đã được sử 

dụng trên máy điện báo in chứ Model 33 cà ttát cả các kiều máy kế tiếp. Các máy sử dụng 

dòng 20mA đều sử dụng mã ASCII. 

Hình trên chỉ ra 1 phương pháp đơn giản cho phép sử dụng bộ ghép nối quang để ghép 

nối cổng truyền nối tiếp của máy tính với một vòng dòng điên 20 mA. Khi lối vào dữ liệu là 

HIGH, có nghĩa 1 trạng thái đánh dấu mức logic 1, thì lối ra của bộ đảo cực góp hở (U1) sẽ 

    + 
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chuyển sang mức LOW, do đó cực âm của điốt phát quang sẽ nối đất. Tác động này sẽ làm 

mở tranzito, và cho phép dòng điện đi qua mạch. Lại một lần nữa, một điốt hoạt động trong 

chế độ phân cực ngược được sử dụng để ngăn ngừa hỏng hóc và các phiền phức khác gây ra 

bởi xung điện cảm ứng phát sinh khi các cuộn dây phóng điện. 

3.4. Vòng dòng điện 4 đến 20mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong kỹ thuật điểu khiển các quá trình công nghiệp, người ta thường sử dụng hệ thống 

vòng dòng điển để truyền các số liệu đo lường. Hình trên thể hiện 1 hệ thống tiêu biểu, trong 

đó 3 thiết bị khác nhau thực hiện nhiệm vụ trong cùng 1 vòng dòng điện. 

Trên một số bộ chỉ thị dòng điẹn dưới dạng số đang lưu hành trên thị trường, ta thấy dải 

đo không phait là 0-20 mA mà là 4-20 mA. Các bộ chỉ thị này cho phép từ 4 mA đến 20 mA. 

Mục đích của việc sử dụng vòng dòng điện này là truyền các giá trị nằm trong 1 vùng, mô tả 

các thông số đang được đo. Toàn bộ vùng có độ rộng là 10 mA, nhưng do việc chọn giá trị 

nhỏ nhất là 4 mA có thể tăng dòng điện cực đại đên 20 mA. Nguyên nhân của sự lệch, và 

cung là một trong những ưu điểm của vòng dòng điện 4-20 mA so với các vòng dòng điện 

khác là trạng thái lối vào 0 được biểu diễn bởi 1 dòng điện khác 0, cụ thể là 4 mA. Do đó , 

trong vòng dòng điện 4 - 20 mA có thể dễ dàng phân biệt giữa 1 giá trị tham số 0 và trạng thái 

dòng điện bằng 0 do có sự cố trên mạch vòng (chập mạch hoặc đứt mạch) làm mất đi tín hiệu 

dòng điện. 

 

 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày vòng dòng điện 60mA 

2. Trình bày vòng dòng điện 20mA 

3. Trình bày vòng dòng điện 4 đến  60mA 

   

Vòng dòng 4 - 20 mA 

 Vin 0 Bộ biến đổi điện 

áp ra dòng điện 

Máy ghi Anlalog Máy ghi Anlalog Máy ghi Anlalog 
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Chƣơng 4. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN VỚI BỘ BIẾN ĐỔI A/D 

4.1. Card biến đổi A/D 12 bit dùng ICL7107 

Nhiều người sử dụng máy tính quan tâm đến ứng dụng trong đo lường và điều khiển, 

nhưng để bắt tay vào công việc cần có thêm những phần cứng thích hợp, đóng vai trò ghép 

nối trung gian giữa máy tính và phần cứng bên ngoài. Một bộ phận không thể thiếu được là 

card biến đổi A/D và D/A mà lý do đơn giản  là các tín hiệu mô tả lệnh, trạng thái hoặc dữ 

liệu trong máy tính đều tồn tại dưới dạng số. 

Các thông số đặc trưng : 

- Cho phép thực hiện 8 phép đo trong 1 giây khi hoạt động trong chế độ 1 kênh. Trong 

chế độ 8 kênh thì mỗi phép đo một giây. 

- Cung cấp các giá trị đo trong vùng từ -1999 đến +1999. 

- Độ phân giải tương ứng với 12 bit, nghĩa là 4096 bước hoặc ± 2048 bước. 

- Có khả năng nhận dạng trạng thái vượt quá giới hạn đo. 

- Có lối vào vi phân, cụ thể là có thể đo điện áp giữa 2 lối vào analog. 

Card được mở rộng sao cho sau khi kết thúc 1 quá trình biến đổi A/D thì một ngắt được 

xóa và chương trình chạy trên máy tính có thể xử lý ngay giá trị đo, ngoài ra việc thu thập kết 

quả đo lường có thể tiến hành ngay sau máy tính, nghĩa là trong khi máy tính thực hiệ các 

công việc khác. 

Sơ đồ khối : 

 

4.2. Card biến đổi A/D 12 bit dùng ADC547 

 Ưu điểm của ADC 547 : 

 - Điện trở lối vào lớn 

- Vùng điện áp lối vào rất rộng 

- Khả năng đinh địa chỉ phong phú 

- Tất cả các tác động đều được điều khiển bằng phần mềm 

- Giá thành không cao 

Điện áp nuôi nguồn 
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- Mạch điện có độ phức tạp vừa phải 

 Các thông số đặc trưng : 

- Có khả năng ghép nối qua khe cắm PC  

- Bộ biến đổi A/D có 12 bỉt 

- Thời gian biến đổi 25 micro giây 

- Có 16 lối vào hoạt động ở chế độ dồn kênh 

- Điện áp lối vào 0 – 5 +V hoặc -2V - + 2V 

- Có điện áp so sánh 10v bên trong 

- Địa chỉ cơ bản của card và vùng điện áp lối vào được đặt bằng cầu nối (jumper) 

- Điều khiển các quá trình trên card bằng PPI phổ dụng 8255 

- Có 8 lối vào/ra với mức analog 

- Dòng điện tiêu thụ 200 mA lấy từ khe cẳm mở rộng của máy tính 

4.3. Card biến đổi ADA 9-16 bit 

Card ADA 9-16bit có 8 lối vào và 8 lối ra cho phép card mở rộng có thể sử dụng trong 

nhiều mục đích đo lường và điều khiển với độ chinh xác cao. 

 Các đặc điểm chính : 

- Độ phân giải cao : 9- 16 bit 

- Độ chính xác cao nhâtl à 0.05% khi tốc độ biến đổi là 4 phép đo mỗi giây 

- Bằng khả năng lập trình, có thể ấn đinh độ phân giải bằng 9 bit, khi tốc độ biến đổi 

cỡ 500 phép đo mỗi giây. Trước khi đến bộ biến đổi A/D, tín hiệu qua bộ dồn kênh 

với 8 kênh, vì thế có tổng cộng đến 8 điện áp lối vào có thể xử lý được. 

Khi xuất ra, bộ biến đôi ADA 16 có một biến đổi số / tương tự với độ phân giải 12 bit 

và độ chính xác là 0.025%, được mở rộng bằng một mạch lấy mẫu và giữ. Như vậy có 

tổng cộng 8 điện áp lối vào được xử lý cũng như 8 điện áp analog được xuất ra. Các dải 

điện áp đều nằm trong vùng -2v đến  + 2v. 

 Sơ đồ khối : 

Mạch điện của card biến đổi ADA 9-16 bit có 3 phần với 3 chức năng khác nhau : 

- Bộ giải mã địa chỉ và đệm dữ liệu 

- Bộ biến đổi tương tự/ số cùng với bộ dồn kênh đặt ở phía trước 

- Bộ biến đổi số/ tương tự cùng với bộ dồn kênh/ đệm đặt ở phía sau 

Bộ giải mã địa chỉ vào/ra giải mã 4 địa chỉ vào/ra kế tiếpnhau để điều khiển các linh 

kiện khác nhau của card ghép nối. Ngoài ra, bộ giải  mã này còn điều khiển việc 

chuyển hướng dùng cho bộ đệm bus dữ liệu, nối các đường dẫn dữ liệu của máy 

tính với các đường dẫn dữ liểu của bộ biến đổi của A/D cũng như D/A 
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Phần thứ 2 là bộ biến đổi tương tự/số được bố trí ở sau bộ dồn kênh 8 lôi vòa, ngoài ra 

còn có mạch điện điều chỉnh độ phân giải cho phép ấn định độ chính xác của bộ biến đổi 

trong từng trường hợp cụ thể. Độ chính xác càng cao thì số lượng phép đo được thực hiện 

trong một đơn vị thời gian càng nhỏ. Để có độ phân giải là 16 bit thì thời gian biến đổi cho 

mỗi giá trị đo cỡ 260 ms, tương ứng tốc độ xử lý là 4 phép đo mỗi giây. Khi chọn độ phân 

giải bằng 9 bit có tới cỡ 500 phép đo được thực hiện trong 1 giây. Tám kênh lối vào được xử 

lý kế tiếp nhau qua bộ dồn keenh và được đánh giá định lượng bằng bộ biến đổi A/D 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày Card biến đổi A/D 12 bit dùng ICL7107 

2. Trình bày Card biến đổi  A/D 12 bit dùng ADC547 

3. Trình bày Card biến đổi ADA 9-16 bit 
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Chƣơng 5. TỰ ĐỘNG HÓA VỚI PCL S7-200 

5.1. Bộ điều khiển khả trình PCL 

Hình thành từ nhóm các kỹ sư hãng General Motors năm 1968 với ý tưởng ban đầu 

là thiết kế một bộ điều khiển thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ hiểu. 

- Dễ dàng sửa chữa thay thế. 

- Ổn định trong môi trường công nghiệp. 

- Giá cả cạnh tranh. 

Thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC: Programmable Logic Control) là loại thiết bị 

cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình, 

thay cho việc thể hiện thuật toán đó bằng mạch số. 

 

 

Như vậy, với chương trình điều khiển trong mình, PLC trở thành bộ điều khiển số nhỏ 

gọn, dễ thay đổi thuật toán và đặc biệt dễ trao đổi thông tin với môi trường xung quanh (với 

các PLC khác hoặc với máy tính). Toàn bộ chương trình điều khiển được lưu nhớ trong bộ 

nhớ PLC dưới dạng các khối chương trình (khối OB, FC hoặc FB) và thực hiện lặp theo chu 

kỳ của vòng quét. 

 

Để có thể thực hiện được một chương trình điều khiển, tất nhiên PLC phải có tính năng 

như một máy tính, nghĩa là phải có một bộ vi xử lý (CPU), một hệ điều hành, bộ nhớ để lưu 

chương trình điều khiển, dữ liệu và các cổng vào/ra để giao tiếp với đối tượng điều khiển và 

trao đổi thông tin với môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ bài toán điều khiển 

số, PLC còn cần phải có thêm các khối chức năng đặc biệt khác như bộ đếm (Counter), bộ 

định thì (Timer) … và những khối hàm chuyên dụng. 
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5.2. Soạn thảo chƣơng trình với PCL 

Các loại PLC nói chung thường có nhiều ngôn ngữ lập trình nhằm phục vụ các đối 

tượng sử dụng khác nhau. PLC S7-300 có 5 ngôn ngữ lặp trình cơ bản. Đó là:  

 Ngôn ngữ “hình thang”, ký hiệu là LAD (Ladder logic). 

 

Đây là ngôn ngữ đồ hoạ thích hợp với những người quen thiết kế mạch logic. 
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Ngôn ngữ “liệt kê lệnh”, ký hiệu là STL (Statement list). 

Đây là dạng ngôn ngữ lập trình thông thường của máy tính. Một chương trình được 

ghép gởi nhiều câu lệnh theo một thuật toán nhất định, mỗi lệnh chiếm một hàng và đều có 

cấu trúc chung là “tên lệnh” + “toán hạng”. 

 

 Ngôn ngữ “hình khối”, ký hiệu là FBD (Function Block Diagram). 

 

Đây cũng là ngôn ngữ đồ hoạ thích hợp với những người quen thiết kế mạch điều khiển 

số. 

Ngôn ngữ GRAPH. 

Đây là ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng đồ hoạ. Cấu trúc chương trình rõ ràng, chương 

trình ngắn gọn. Thích hợp cho người trong ngành cơ khí vốn quen với giản đồ Grafcet của khí 

nén. 
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Ngôn ngữ HIGH GRAPH. 

 
 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày Bộ điều khiển khả trình PCL 

2. Thực hành lập trình PLC 
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Chƣơng 6. HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8951 

6.1. Cấu trúc phần cứng 

8951 có tất cả 40 chân có chức năng như các đường xuất nhập. Trong đó có 24 chân có 

tác dụng kép (có nghĩa là 1 chân có 2 chức năng), mỗi đường có thể hoạt động như đường 

xuất nhập hoặc như đường điều khiển hoặc là thành phần của các bus dữ liệu và bus địa chỉ. 

Các Port: 

 

Port 0: 

Port 0 là port có 2 chức năng ở các chân 32 - 39 của 8951. Trong các thiết kế cỡ nhỏ 

không dùng bộ nhớ mở rộng nó có chức năng như các đường I/O. Đối với các thiết kế cỡ lớn 

có bộ nhớ mở rộng, nó được kết hợp giữa bus địa chỉ và bus dữ liệu. 

Port 1: 

Port 1 là port I/O trên các chân 1-8. Các chân được ký hiệu  P1.0, P1.1, p1.2, ... p1.7 có 

thể dùng cho giao tiếp với các thiết bị ngoài nếu cần. Port 1 không có chức năng khác, vì vậy 

chúng chỉ được dùng cho giao tiếp với các thiết bị bên ngoài. 

Port 2: 

Port 2 là 1 port có tác dụng kép trên các chân 21- 28 được dùng như các đường xuất 

nhập hoặc là byte  cao của bus địa chỉ đối với các thiết bị dùng bộ nhớ mở rộng. 

 

 

U2

AT89C51

9
18
19 29

30

31

1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
23
24
25
26
27
28

10
11
12
13
14
15
16
17

39
38
37
36
35
34
33
32

RST
XTAL2
XTAL1 PSEN

ALE/PROG

EA/VPP

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

P2.0/A8
P2.1/A9

P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15

P3.0/RXD
P3.1/TXD

P3.2/INTO
P3.3/INT1

P3.4/TO
P3.5/T1

P3.6/WR
P3.7/RD

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
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Port 3: 

Port 3 là port có tác dụng kép trên các chân 10-17. Các chân của port này có nhiều chức 

năng, các công dụng chuyển đổi có liên hệ với các đặc tính đặc biệt của 8951 như ở bảng sau: 

 

Bit Tên Chức năng chuyển đổi 

P3.0 RXT Ngõ vào dữ liệu nối tiếp. 

P3.1 TXD Ngõ xuất dữ liệu nối tiếp. 

P3.2 INT0\ Ngõ vào ngắt cứng thứ 0 

P3.3 INT1\ Ngõ vào ngắt cứng thứ 1 

P3.4 T0 Ngõ vào củaTIMER/COUNTER thứ 0. 

P3.5 T1 Ngõ vào củaTIMER/COUNTER thứ 1. 

P3.6 WR\ Tín hiệu ghi dữ liệu lên bộ nhớ ngoài 

P3.7 RD\ Tín hiệu đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài. 

  

Các ngõ tín hiệu điều khiển: 

Ngõ tín hiệu PSEN (Program store enable): 

PSEN là tín hiệu ngõ ra ở chân 29 có tác dụng cho phép đọc bộ nhớ chương trình mở 

rộng thường được nối đến chân OE\ (output enable) của Eprom cho phép đọc các byte mã 

lệnh.  

PSEN ở mức thấp trong thời gian Microcontroller 8951 lấy lệnh. Các mã lệnh của 

chương trình được đọc từ Eprom qua bus dữ liệu và được chốt vào thanh ghi lệnh bên trong 

8951 để giải mã lệnh. Khi 8951 thi hành chương trình trong EPROM nội PSEN sẽ ở mức 

logic 1. 

Ngõ tín hiệu điều khiển ALE (Address Latch Enable) 

Khi 8951 truy xuất bộ nhớ bên ngoài,  port 0 có chức năng là bus địa chỉ và bus dữ liệu 

do đó phải tách các đường dữ liệu và địa chỉ. Tín hiệu ra ALE ở chân thứ 30 dùng làm tín 

hiệu điều khiển để giải đa hợp các đường địa chỉ và dữ liệu khi kết nối chúng với IC chốt. 

Tín hiệu ra ở chân ALE là một xung trong khoảng thời gian port 0 đóng vai trò là địa 

chỉ thấp nên chốt địa chỉ hoàn toàn tự động. 

Các xung tín hiệu ALE có tốc độ bằng 1/6 lần tần số dao động trên chip và có thể được 

dùng làm tín hiệu clock cho các phần khác của hệ thống. Chân ALE được dùng làm ngõ vào 

xung lập trình cho EPROM trong 8951.  

Ngõ tín hiệu EA\(External Access): 

Tín hiệu vào EA\ ở chân  31 thường được mắc lên mức 1 hoặc mức 0. Nếu ở mức 1, 

8951  thi hành chương trình từ EPROM nội trong khoảng địa chỉ thấp 4 Kbyte. Nếu ở mức 0, 

8951 sẽ thi hành chương trình từ bộ nhớ mở rộng. Chân EA\ được lấy làm chân cấp nguồn 

12V khi lập trình cho Eprom trong 8951. 

Ngõ tín hiệu RST (Reset) : 

Ngõ vào RST ở chân 9 là ngõ vào Reset của 8951. Khi ngõ vào tín hiệu này đưa lên cao 

ít nhất là 2 chu kỳ máy,  các thanh ghi bên trong được nạp những giá trị thích hợp để khởi 

động hệ thống. Khi cấp điện mạch tự động Reset. 

Các ngõ vào bộ dao động X1,X2: 

Bộ dao động được được tích hợp bên trong 8951, khi sử dụng 8951 người thiết kế chỉ 

cần kết nối thêm thạch anh và các tụ như hình vẽ trong sơ đồ. Tần số thạch anh thường sử 

dụng cho 8951 là 12Mhz. 

Chân 40 (Vcc) được nối lên nguồn 5V.  
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6.2. Tập lệnh 

Tập lệnh họ MSC-51 được sự kiểm tra của các mode định vị và các lệnh của chúng có 

các Opcode 8 bit. Điều này cung cấp khả năng 2
8
= 256 lệnh được thi hành và một lệnh không 

được định nghĩa. Vài lệnh có 1 hoặc 2 byte bởi dữ liệu hoặc địa chỉ thêm vào Opcode. Trong 

toàn bộ các lệnh có 139 lệnh 1 byte, 92 lệnh 2 byte và 24 lệnh 3 byte. 

 Các mode định vị (Addressing Mode) : 

Các mode định vị là một bộ phận thống nhất của tập lệnh. Chúng cho phép định rõ 

nguồn hoặc nơi gởi tới của dữ liệu ở các đường khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của người 

lập trình. 8951 có 8 mode định vị được dùng như sau: 

· Thanh ghi. 

· Trực tiếp. 

· Gián tiếp. 

· Tức thời. 

· Tương đối. 

· Tuyệt đối. 

· Dài. 

· Định vị. 

 Các kiểu lệnh (Instruction Types): 

8951 chia ra 5 nhóm lệnh chính: 

 Các lệnh số học. 

 ADD A, <src, byte> 

 ADD A, Rn  : (A)  (A) + (Rn) 

 ADD A, direct : (A)  (A) + (direct) 

 ADD A, @ Ri : (A)  (A) + ((Ri)) 

 ADD A, # data : (A)  (A) + # data 

 ADDC A, Rn  : (A)  (A) + (C) + (Rn) 

 ADDC A, direct : (A)  (A) + (C) + (direct) 

 ADDC A, @ Ri : (A)  (A) + (C) + ((Ri)) 

 ADDC A, # data : (A)  (A) + (C) + # data 

 SUBB A, <src, byte> 

 SUBB A, Rn  : (A)  (A) - (C) - (Rn) 

 SUBB A, direct : (A)  (A) - (C) - (direct) 

 SUBB A, @ Ri : (A)  (A) - (C) - ((Ri)) 

 SUBB A, # data : (A)  (A) - (C) - # data 

 INC <byte> 

 INC A  : (A)  (A) + 1 

 INC direct  : (direct)  (direct) + 1 

 INC Ri  : ((Ri))  ((Ri)) + 1 

 INC Rn  : (Rn)  (Rn) + 1 

 INC DPTR  : (DPTR)  (DPTR) + 1 

 DEC <byte> 

 DEC A  : (A)  (A) - 1 

 DEC direct  : (direct)  (direct) - 1 
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 DEC @Ri  : ((Ri))  ((Ri)) - 1 

 DEC Rn  : (Rn)  (Rn) - 1 

 MULL  AB : (A)  LOW [(A) x (B)];có ảnh hưởng cờ OV 

    : (B)  HIGH [(A) x (B)];cờ Cary được xóa. 

 DIV AB  : (A)  Integer Result of [(A)/(B)]; cờ OV 

    : (B)  Remainder of [(A)/(B)]; cờ Carry xóa 

 DA A  :Điều chỉnh thanh ghi A thành số BCD đúng trong phép cộng 

BCD (thường DA A đi kèm với ADD, ADDC) 

Nếu [(A3-A0)>9] và [(AC)=1]  (A3A0)  (A3A0) + 6. 

Nếu [(A7-A4)>9] và [(C)=1]  (A7A4)  (A7A4) + 6. 

 

 Lệnh logic. 

Tất cả các lệnh logic sử dụng thanh ghi A như là một trong những toán hạng thực thi 

một chu kỳ máy, ngoài A ra mất 2 chu kỳ máy. Những hoạt động logic có thể được thực hiện 

trên bất kỳ byte nào trong vị trí nhớ dữ liệu nội mà không qua thanh ghi A. 

Các hoạt động logic được tóm tắt như sau: 

 ANL <dest - byte> <src - byte> 

 ANL A, Rn  : (A)  (A) AND (Rn). 

 ANL A, direct : (A)  (A) AND (direct). 

 ANL A,@ Ri : (A)  (A) AND ((Ri)). 

 ANL A, # data : (A)  (A) AND (# data). 

 ANL direct, A : (direct)  (direct) AND (A). 

 ANL direct, # data : (direct)  (direct) AND # data. 

 ORL <dest - byte> <src - byte> 

 ORL A, Rn  : (A)  (A) OR (Rn). 

 ORL A, direct : (A)  (A) OR (direct). 

 ORL A,@ Ri : (A)  (A) OR ((Ri)). 

 ORL A, # data : (A)  (A) OR # data. 

 ORL direct, A : (direct)  (direct) OR (A). 

 ORL direct, # data : (direct)  (direct) OR # data. 

 XRL <dest - byte> <src - byte> 

 XRL A, Rn  : (A)  (A)  (Rn). 

 XRL A, direct : (A)  (A)  (direct). 

 XRL A,@ Ri : (A)  (A)  ((Ri)). 

 XRL A, # data : (A)  (A)  # data. 

 XRL direct, A : (direct)  (direct)  (A). 

 XRL direct, # data : (direct)  (direct)  # data. 

 CLR A  : (A)  0 

 CLR C  : (C)  0 

 CLR Bit  : (Bit)  0 

 RL A  : Quay vòng thanh ghi A qua trái 1 bit  

    (An + 1)  (An); n = 06 

    (A0)  (A7) 

 RLC A  : Quay vòng thanh ghi A qua trái 1 bit có cờ Carry 
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    (An + 1)  (An); n = 06 

    (C)  (A7) 

    (A0)  (C) 

 RR A  : Quay vòng thanh ghi A qua phải 1 bit  

    (An + 1)  (An); n = 06 

    (A0)  (A7) 

 RRC A  : Quay vòng thanh ghi A qua phải 1 bit có cờ Carry 

    (An + 1)  (An); n = 06 

    (C)  (A7) 

    (A0)  (C) 

 SWAP A  : Đổi chỗ 4 bit thấp và 4 bit cao của A cho nhau (A3A0)(A7A4). 

 

 Dịch chuyển dữ liệu. 

Các lệnh dịch chuyển dữ liệu trong những vùng nhớ nội thực thi 1 hoặc 2 chu kỳ máy. 

Mẫu lệnh MOV <destination>, <source> cho phép di chuyển dữ liệu bất kỳ 2 vùng nhớ nào 

của RAM nội hoặc các vùng nhớ của các thanh ghi chức năng đặc biệt mà không thông qua 

thanh ghi A. 

Vùng Ngăn xếp của 8951 chỉ chứa 128 byte RAM nội, nếu con trỏ Ngăn xếp SP được 

tăng quá địa chỉ 7FH thì các byte được PUSH vào sẽ mất đi và các byte POP ra thì không biết 

rõ.  

Các lệnh dịch chuyển bộ nhớ nội và bộ nhớ ngoại dùng sự định vị gián tiếp. Địa chỉ 

gián tiếp có thể dùng địa chỉ 1 byte (@ Ri) hoặc địa chỉ 2 byte (@ DPTR). Tất cả các lệnh 

dịch chuyển hoạt động trên toàn bộ nhớ ngoài thực thi trong 2 chu kỳ máy và dùng thanh ghi 

A làm toán hạng DESTINATION. 

Việc đọc và ghi RAM ngoài (RD và WR) chỉ tích cực trong suốt quá trình thực thi của 

lệnh MOVX, còn bình thường  RD và WR không tích cực (mức 1). 

Tất cả các lệnh dịch chuyển đều không ảnh hưởng đến cờ. Hoạt động của từng lệnh 

được tóm tắt như sau: 

 MOV A,Rn  : (A)  (Rn) 

 MOV  A, direct : (A)  (direct) 

 MOV A, @ Ri : (A)  ((Ri)) 

 MOV  A, # data : (A)  # data 

 MOV Rn, A  :  (Rn)  (A) 

 MOV Rn, direct :  (Rn)  (direct) 

 MOV Rn, # data :  (Rn)  # data 

 MOV  direct, A : (direct)  (A)  

 MOV  direct, Rn : (direct)  (Rn)  

 MOV  direct, direct : (direct)  (direct)  

 MOV  direct, @ Ri : (direct)  ((Ri))  

 MOV  direct, # data : (direct)  data  

 MOV @ Ri, A : ((Ri))  (A) 

 MOV @ Ri, direct : ((Ri))  (direct) 

 MOV @ Ri, # data : ((Ri))  # data 

 MOV DPTR, # data16 : (DPTR)  # data16 

 MOV A, @ A + DPTR : (A)  (A) + (DPTR) 
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 MOV @ A  + PC : (PC)  (PC) + 1 

      (A)  (A) + (PC) 

 MOVX A, @ Ri : (A)  ((Ri)) 

 MOVX A, @ DPTR : (A)  ((DPTR)) 

 MOVX @ Ri,  A : ((Ri))  (A) 

 MOVX @ DPTR, A : ((DPTR))  (A) 

 PUSH  direct : Cất dữ liệu vào Ngăn xếp 

     (SP)  (SP) + 1 

     (SP)  (Drirect)  

 POP  direct  : Lấy từ Ngăn xếp ra direct 

     (direct)  ((SP)) 

     (SP)  (SP) - 1 

 XCH A, Rn  : Đổi chỗ  nội dung của A với Rn 

      (A)  (Rn) 

 XCH A, direct : (A)  (direct) 

 XCH A, @ Ri : (A)  ((Ri)) 

 XCHD A, @ Ri : Đổi chỗ 4 bit thấp của (A) với ((Ri)) 

    (A3A0)  ((Ri3Ri0)) 

 

 Lý luận. 

8951 chứa một bộ xử lí luận lý đầy đủ cho các hoạt động bit đơn, đây là một điểm mạnh 

của  họ vi điều khiển MSC-51 mà các họ vi điều khiển khác không có. 

RAM nội chứa 128 bit đơn vị và các vùng nhớ các thanh ghi chức năng đặc biệt cấp lên 

đến 128 đơn vị khác. Tất cả các đường Port là  bit định vị, mỗi đường có thể được xử lí như 

Port đơn vị riêng biệt. Cách truy xuất các bit này  không chỉ các lệnh rẽ nhánh không, mà là 

một danh mục đầy đủ các lệnh MOVE, SET, CLEAR, COMPLEMENT, OR, AND. 

Toàn bộ sự truy xuất của bit dùng sự định vị trực tiếp với những địa chỉ từ 00H - 7FH 

trong 128 vùng nhớ thấp và 80H - FFH ở các vùng thanh ghi chức năng đặc biệt. 

Bit Carry C trong thanh ghi PSW\ của từ trạng thái chương trình và được dùng như một 

sự tích lũy đơn của bộ xử lí luận lý. Bit Carry cũng là bit định vị và có địa chỉ trực tiếp vì nó 

nằm trong PSW. Hai lệnh CLR C và CLR CY đều có cùng tác dụng là xóa bit cờ Carry nhưng 

lệnh này mất 1 byte còn lệnh sau mất 2 byte. 

 

Hoạt động của các lệnh luận lý được tóm tắt như sau: 

 CLR C : Xóa cờ Carry xuống 0. Có ảnh hưởng cờ Carry. 

 CLR BIT : Xóa bit xuống 0. Không ảnh hưởng cờ Carry 

 SET C : Set cờ Carry lên 1. Có ảnh hưởng cờ Carry. 

 SET BIT : Set bit lên 1. Không ảnh hưởng cờ Carry. 

 CPL C : Đảo bit cờ Carry. Có ảnh hưởng cờ Carry. 

 CPL BIT : Đảo bit. Không ảnh hưởng cờ Carry. 

 ANL C, BIT : (C)  (C) AND (BIT) : Có ảnh hưởng cờ Carry. 

 ANL C, /BIT : (C)  (C) AND NOT (BIT):Không ảnh hưởng cờ Carry. 

 ORL C, BIT : (C)  (C) OR (BIT) : Tác động cờ Carry. 

 ORL C, /BIT : (C)  (C) OR NOT (BIT) : Tác động cờ Carry. 
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 MOV C, BIT : (C)  (BIT) : Cờ Carry bị tác động. 

 MOV BIT, C : (BIT)  (C) : Không ảnh hưởng cờ Carry. 

 

 Rẽ nhánh chương trình. 

Có nhiều lệnh để điều khiển lên chương trình bao gồm việc gọi hoặc trả lại từ chương 

trình con hoặc chia nhánh có điều kiện hay không có điều kiện. 

Tất cả các lệnh rẽ nhánh đều không ảnh hưởng đến cờ. Ta có thể định nhản cần nhảy tới 

mà không cần rõ địa chỉ, trình biên dịch sẽ đặt địa chỉ nơi cần nhảy tới vào đúng khẩu lệnh đã 

đưa ra. 

Sau đây là sự tóm tắt từng hoạt động của lệnh nhảy. 

 JC rel  : Nhảy đến “rel” nếu cờ Carry C = 1. 

 JNC rel  : Nhảy đến “rel” nếu cờ Carry C = 0. 

 JB bit, rel  : Nhảy đến “rel” nếu (bit) = 1. 

 JNB bit, rel  : Nhảy đến “rel” nếu (bit) = 0. 

 JBC bit, rel  : Nhảy đến “rel” nếu bit = 1 và xóa bit. 

 ACALL addr11: Lệnh gọi tuyệt  đối trong page 2K. 

    (PC)  (PC) + 2 

    (SP)  (SP) + 1 

    ((SP))  (PC7PC0) 

    (SP)  (SP) + 1 

    ((SP))  (PC15PC8) 

    (PC10PC0)  page Address. 

 LCALL addr16: Lệnh gọi dài chương trình con trong 64K. 

    (PC)  (PC) + 3 

    (SP)  (SP) + 1 

    ((SP))  (PC7PC0) 

    (SP)  (SP) + 1 

    ((SP))  (PC15PC8) 

    (PC)  Addr15Addr0. 

 RET   : Kết thúc chương trình con trở về chương trình chính. 

    (PC15PC8)  (SP) 

    (SP)  (SP) - 1 

   (PC7PC0)  ((SP)) 

    (SP)  (SP) -1. 

 RETI   : Kết thúc thủ tục phục vụ ngắt quay về chương trình chính hoạt 

động tương tự như RET. 

 AJMP  Addr11  : Nhảy tuyệt đối không điều kiện trong 2K. 

    (PC)  (PC) + 2 

    (PC10PC0)  page Address. 

 LJMP  Addr16  : Nhảy dài không điều kiện trong 64K 

    Hoạt động tương tự lệnh LCALL. 

 SJMP  rel   :Nhảy ngắn không điều kiện trong (-128127) byte 

    (PC)  (PC) + 2 

    (PC)  (PC) + byte 2 
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 JMP @ A + DPTR:Nhảy không điều kiện đến địa chỉ (A) + (DPTR) 

    (PC)  (A) + (DPTR) 

 JZ  rel   : Nhảy đến A = 0. Thực hành lệnh kế nếu A  0. 

    (PC)  (PC) + 2 

    (A) = 0  (PC)  (PC) + byte 2 

 JNZ rel   : Nhảy đến A  0. Thực hành lệnh kế nếu A = 0. 

    (PC)  (PC) + 2 

    (A) < > 0  (PC)  (PC) + byte 2 

 CJNE A, direct, rel : So sánh và nhảy đến A  direct 

   (PC)  (PC) + 3 

   (A) < > (direct)  (PC)  (PC) + Relative Address. 

   (A) < (direct)  C = 1 

   (A) > (direct)  C = 0 

   (A) = (direct). Thực hành lệnh kế tiếp 

 CJNE A, # data, rel : Tương tự lệnh CJNE A, direct, rel. 

 CJNE Rn, # data, rel : Tương tự lệnh CJNE A, direct, rel. 

 CJNE @ Ri, # data, rel : Tương tự lệnh CJNE A, direct, rel. 

 DJNE Rn, rel  : Giảm Rn và nhảy nếu Rn  0. 

    (PC)  (PC) + 2 

    (Rn)  (Rn) -1 

    (Rn) < > 0  (PC)  (PC) + byte 2. 

 DJNZ direct, rel  : Tương tự lệnh DJNZ Rn, rel. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày Cấu trúc phần cứng vi điều khiển 8951 

2. Thực hành lập trình cho vi điều khiển 8951 
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Strobe 

AutoFeed 

Reset 

X 

Đ 

V 

D5 

D6 

D7 

X 

Đ 

V 

ĐỀ THI MẪU 

Đề 1 : 

Câu 1: Nêu cấu trúc cổng, ý nghĩa các chân cắm của cổng LPT. 

 Xác định khuôn dạng dữ liệu của cổng COM là bao nhiêu khi truyền đi 5 ký tự 

“EFGHI”với 1 bit start,8bit a,1 bit Parity, 2 bit stop?     

Câu 2:  

 

 

     Lập trình cho các đèn LED nối với cổng LPT 

theo sơ đồ bên lần lượt thay nhau phát sáng theo chu 

kỳ 2 giây. 

 

 

Câu 3 : Xây dựng thủ tục cho phép quét và cấp phát ID cho các thiết bị đạng được đấu 

nối giao diện kết nối USB của máy tính 

 

Gợi ý đáp án 

 Câu 1 : Liệt kê danh sách các chân tín hiệu (tên, số hiệu chaanm chiều, ý nghĩa chân 

tín hiệu) 

 Chuyển đổi chuỗi ký tự sang mã ASCIII 8bit , xác định khuôn dạng dữ liệu, vẽ sơ đồ 

tín hiệu. 

Câu 2 : Xác định thanh ghi nào cần sử dụng cũng như các giá trị của thanh ghi đó theo 

các yêu cầu của đề bài, tiến hành viết đoạn chương trình đưa nạp giá trị vào các thanh ghi 

thông qua các thông số đã được xác định trước tương ứng với yêu cầu đề bài. 

Câu 3 : Sử dụng các hàm vả thủ tục API và HID để xây dựng chương trình. 

 

Đề 2 : 

Câu 1: Nêu cấu trúc đầu cắm, cáp nối của Bus ghép nối đa năng nối tiếp. 

 Xác định khuôn dạng dữ liệu của cổng COM là bao nhiêu khi truyền đi 5 ký tự 

“ABCDE”với 1 bit start,8bit a,1 bit Parity, 1 bit stop 

Câu 2:  

 

     Lập trình cho các đèn LED nối với cổng LPT 

theo sơ đồ bên lần lượt thay nhau phát sáng theo chu kỳ 

3 giây. 

 

 

 

Câu 3: Xây dựng thủ tục cho phép truyền và nhận dữ liệu qua cổng USB với tham số 

cho trước là địa chỉ cổng 
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Tài liệu tham khảo
Sách:
- Microprocessor Interfacing techniques, R. Zaks & A. Lease, 

Sybex
- Micro Processor and Interfacing, D. Hall, McGraw Hill;
- IBM PC AT Technical Reference (Buses, IO Ports), IBM;
- Introduction to the PC Architecture, IBM PC Institute, 1997
- Interfacing to IBM PC – L. C. Eggebrecht, IBM Corp. 
- Parallel Port Complete, J.Axelson, LakeViewResearch. 
- Mastering Serial Communication, P.W. Gofton, Sybex.
- PC Intern (System Programming), M. Tischer, Abacus.
- Programming & Interfacing the 8051 MC, S. Yeralan, Addison-

Wesley
- RTOS
- ... 
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Softwares:

- TechHelp Ver. 4.0 / 6.0

- MSDN, Online Help.

- Design tools: OrCAD, Protel, Cadence, Mentor 
Graphics... 

- Programming Languages (C, Pascal, MASM, C++, VB, 
Delphi, VC++...)

- . . . .
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Websites/pdf files:

- IBM, Microsoft, Intel, Motorola ...
- ATMEL: atmel.com/product/microcontrollers 89Cxx 

(51/52/2051/8252, AVR - RISC, MSC51)...
- RENESAS: T-Engine embedded system
- National Semiconductor: 

National.com/products/interface/ ADC-DAC:ADC 
0804, 0809, DAC0800/1210, S&H LM198)...

- INTERSIL: intersil.com/products/ICL7109, 7135...
- Analog Devices Inc.: adi.com/products/adc, S&H...: 

AD574, AD1674
- USB: usb.org (pdf files for version 1.x & 2.x)
- Cypress – EZ USB, Developing Kit...
- ...
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Interfacing? 1. Hardware

CPU,

Mem,

Bus,

Control-
lers,

...

Wide world

Computerized 
Dev: KB, Printer,  
Scanner, Mouse

Specific Devices: 
HDD, CRT, ...

Industry Objects: 
Scale, Furnace, 
GenSet, Tanks,...

Adaptor

Ports

Controllers

HDC, CRTC

ADC, DAC

Central Sys.

2. Software: Device Drivers: SLLs, DLLs, 
DRVs, VxDs, DCUs,...
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Hình 0.2. Sơ đồ ghép nối thiết bị ngoại vi hiện đại
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H 0.3. Ví dụ về hệ nhúng Atmega 32, RISC 
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H 5.4. RTU –
Sub system 
for Tele Data 
acquision 
and Control
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Yªu cÇu ®/v häc viªn
- Cần có kiến thức cơ bản các môn học: 

- Lý thuyết mạch, 
- Điện tử,
- Điện tử số,
- Kiến trúc máy tính,
- Vi xử lý,
- Hệ điều hành,
- data Base và
- các ngôn ngữ lập trình thời gian thực.

- Kết thúc môn học, sinh viên phải hoàn thành bài tập dài, tham 
dự đủ các buổi lên lớp lý thuyết (theo qui chế), chữa bài tập, 
kiểm tra định kỳ và các buổi thí nghiệm.
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néi dung ch−¬ng trinh, 60 tiÕt lý th
PhÇn A. Kü thuË t ghÐp nèi (Interfacing technique)

Ch. 1. Kiến trúc MT: Cấu trúc hệ vi xử lý/MT và hoạt động,
Ch. 2. Giao thức ghép nối
Ch. 3. Các phương pháp trao đổi thông tin: 

Polling, Interrupt và DMA,
Ch. 4. Buses: Bus, Standardized Buses: ISA, PCI, Local, SCSI, 
USB, GPIB, I2C, IEEE 1394...
Ch. 5. Digital Interface: Cổng song song (PPI, LPT...), cổng nối 
tiếp (USART, RS-232C, RS-485...),
Ch. 6. Analog Interface: điện tử analog, DACs và ADCs
Ch. 7. Hệ thống thông tin công nghiệp và các hệ nhúng (Vi điều 
khiển): DAS, DCADA và DCS
Ch. 8. Chương trình điều khiển – Device Drivers:
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PhÇn B. thiÕt bÞ ngo¹i vi 
(peripherals)

Ch. 9. Key-boards: Key-board, Key-pad
Ch. 10. Displays: LEDs, LCDs & CRT
Ch. 11. Massive Storages: Controllers: FDD&FDC, HDD/ CD 
& HDC, Tape, DiskChip,
Ch. 12. Printers: Dot-Matrix (pin & thermal), Jet, Laser...
Ch. 13. Sound Devices: Sound card, ...
Ch. 14. Auto ID: Scanner, Camera, Web cam, barcode reader, 
RFID, Biometric...



P&I 12

PhÇn C. bμi tËp lín, Gåm c¸c chñ ®Ò sau:

• Tìm hiểu các thiết bị ngoại vi mới, các chuẩn ghép nối mới (buses, 
ports...),
• Xây dựng mạch ghép nối với hệ vi xử lý hoặc máy tính nhúng 
(Embedded System) hoặc PC,
• Xây dựng các chương trình điều khiển dưới môi trường Thời gian 
thực – RTOS (Linux – QNX, Windows-CE, VxWorks...), 
• Auto ID (Voice recognition, smartcard, barcode, RFIDs, 
Biometric... 
• Đề tài có sản phẩm demo (không bắt buộc), làm tốt được cộng 
điểm:

•Tìm hiểu – thiết kế, lập trình ứng dụng các hệ nhúng (RENESAS, ARM, 
ATMEL, PIC, INTEL , MOTOROLA, ...)
•Ghép nối PC (comm port) Atmel 8951 8 channel analog in and/or out, 
mmo phỏng quâ trình thực, viết chương trình : DD, vẽ đồ thị, CSDL.
• Ghép nối PC (comm port) Atmel 8951 keypad+display (LED 7 seg, 
LCD...)  và đếm xung , mô phỏng quá trình thực, viết chương trình : vi điều 
khiển và PC: vẽ đồ thị, CSDL.
• Điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại, trả lời thông tin tự động
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• Truyền số liệu qua modem: PC modem [telephone network] 
modem AT8951 thu thập thông tin, điều khỉển thiết bị,

• Thiết kế giao thức và truyền tin/điều khiển thiết bị hồng ngoại,
• Điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại hoặc trả thông tin qua mạng 
điện thoại, dùng công nghệ DTMF/FSK/ PCM Codec...

• Ôtô/ Robot dò đường: step/ dc motor theo hành trình, đường đi,
• Robot Hand, tham gia ROBOTCON – có giải được miễn thi. 
• Mạch Multi-IO ghép nối ISA bus: Digital In/Out, Multi channel 

Analog In, Analog Out, mô phỏng quá trình thực
• Ghép nối ICL 7135 với hệ Vi điều khiển/ISA bus.
• Ghép nối ICL 7109 (binary) với hệ Vi điều khiển/ISA bus.
• Ghép nối AD 574 (12 bit, 35 us) với hệ Vi điều khiển/ISA bus.
• Bảng thông tin điên tử - quang báo
• I2C bus, Blue Tooth: ghép nối các thiết bị nhúng 
• ...
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• Phần D. Thí nghiệm:
• Cổng nối tiếp: truyền tin và điều khiển thiết 

bị qua Comm port RS-232C,
• Cổng song song:điều khiển thiết qua LPT,
• DAC và phát hàm,
• ADC và hệ thu thập số liệu.
• USB



ATHENA

Thiết bị ngoại vi. Nội dung

- Thiết bị nhập dữ liệu: Key Board, Mouse

- Thiết bị xuất dữ liệu: Monitor, Printer

- Card mở rộng: Card âm thanh, card mạng

- Ổ quang: CD-ROM, DVD

- Các thiết bị khác.



ATHENA

Thiết bị nhập liệu.

 Key Board: bàn phím

 Mouse: con trỏ chuột
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Thiết bị nhập liệu, keyboard

 Keyboard ra đời từ rất sớm, trong mỗi hệ máy 
tính hiện nay đều có trang bị bàn phím tiêu 
chuẩn, những hệ máy tính đặc biệt thì có trang 
bị bàn phím chuyên dụng.

 Keyboard có nhiều loại khác nhau:

• Keyboard tiêu chuẩn

• Keyboard cho máy xách tay

• Keyboard ảo
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Keyboard

 Keyboard mini

 Keyboard ảo



ATHENA

Con trỏ chuột

 Con trỏ chuột ra đời muộn hơn Keyboard.

 Sự ra đời của con trỏ chuột là một cột mốc trong 
nghành chế tạo máy tính

 Giúp sự điều khiển sữ dụng máy tính dễ dàng và 
tiện lợi hơn.

 Từ khi ra đời đến nay con trỏ chuột đã có nhiều 
thay đổi trong công nghệ chế tạo.

 Chuột Quang, Chuột Laser, Chuột bi lăn …. 
Dùng cho máy tính lớn.

 Track ball, Track Pad, chuột cảm ứng, dành cho 
máy tính nhỏ.
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Thiết bị nhập liệu, con chuột

 Thế hệ chuột đầu tiên:



ATHENA

Thiết bị nhập liệu, con chuột

 Chuột hiện nay



ATHENA

Thiết bị nhập liệu, con chuột

 Track ball, Track Pad
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Thiết bị xuất liệu.

 Monitor: màn hình

• CRT (Cathode Ray Tube)

• LCD (Liquid Crystal Display) 

• Màn hình cảm ứng

 Printer:

• Máy in Kim

• Máy in Phun

• Máy in Laser

• Máy in Offset



ATHENA

Monitor

 Màn hình CRT: Màn hình dùng công nghệ ống 
cực Cathode lạnh, ra đời từ rất lâu, hiện công 
nghệ CRT đang dần được thay thế bằng LCD



ATHENA

Monitor

 LCD: màn hình tinh thể lỏng, ra đời từ sớm tuy 
nhiên do hạn chế về tính năng và giá cả, nên 
LCD mới chỉ được dùng rộng rải gần đây.



ATHENA

Monitor

 Màn hình cảm ứng, là màn hình CRT hoặc LCD 
thông thường và được lắp đặt thêm tấm màn 
cảm ứng (cảm ứng điện trở hoặc điện dung)



ATHENA

Printer, máy in

 Máy in được xem là thiết bị xuất dữ liệu cổ xưa, 
máy in ra đời trước khi màn hình ra đời.
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Printer

 Máy in kim: sử dụng ma trận kim và ruy băng 
mực (giống giấy than) để in ký tự. 
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Printer

 Máy in phun: dùng công nghệ phun mực trực 
tiếp lên giấy in. Thường dùng để in ảnh.
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Printer

 Máy in Laser: dùng công nghệ định vị điểm ảnh 
bằng tia lade trên trống in để in ảnh, tốc độ cao.
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Printer

 Máy in Offset: Công nghệ cao dùng để in tốc độ
nhanh, in chi tiết.
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Ổ Quang

 Dùng lưu trử dữ liệu, Ổ quang là phương tiện lưu 
trử dữ liệu hiệu quả, tiện dụng, ổ quang thế hệ
đầu là CD-ROM có khả năng đọc dữ liệu trên các 
đĩa Compact dung lượng chứa tối đa 800 MB dữ
liệu.

 Thế hệ tiếp theo là công nghệ DVD với dung 
lượng tiêu chuẩn 4,8GB đĩa DVD 2 lớp có 9 GB 
dữ liệu, đĩa DVD 2 mặt 2 lớp có 18 GB dữ liệu.

 Thế hệ mới nhất là HD-DVD và Bluray với tiêu 
chuẩn chứa 24 GB dữ liệu.



ATHENA

Ổ quang

 CD-ROM



ATHENA

Ổ quang

 DVD ROM
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Ổ quang

 Bluray ROM
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Thiết bị ngoại vi khác

 Card âm thanh
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Thiết bị ngoại vi khác

 Card mạng Lan
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Thiết bị ngoại vi khác

 Modem Dial-up
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Thiết bị ngoại vi khác

 Ổ đĩa mềm Floppy Disk
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Thiết bị ngoại vi khác

 Ổ đĩa ZIP



ATHENA

Thiết bị ngoại vi khác

 Đầu đọc thẻ nhớ
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5.1. 
. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AD0 -AD7 (Address Data Bus):

5.2. 

-

-

. 

A8-A15 (Address): 

0 – AD7. 

A16/S3 - A19/S6 (Address/Status):

: 

 

 

U1

8086MIN

33

22
19
21

18

30
31
17
23

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
39
38
37
36
35

34

26
27
28

32
29
25
24

MN

READY
CLK
RESET

INTR

HLDA
HOLD
NMI
TEST

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9

AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15

A16/S3
A17/S4
A18/S5
A19/S6

BHE/S7

DEN
DT/R
M/IO

RD
WR
ALE

INTA

U2

8086MAX

22
19
21

18

31
30
17
23
33

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
39
38
37
36
35

34

26
27
28

32
29
25
24

READY
CLK
RESET

INTR

RQ/GT0
RQ/GT1
NMI
TEST
MX

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9

AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15

A16/S3
A17/S4
A18/S5
A19/S6

BHE/S7

S0
S1
S2

RD
LOCK

QS0
QS1

 

(a) (b) 
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S4 S3  

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

. 

. 

c không. 

. 

 

. 

RD (Read): -

. 

READY:

. 

INTR (Interrupt Request):

. 

TEST: 

. 

NMI (Non - Maskable Interrupt):

. 

RESET: 

. 

CLK  (Clock):

. 

Vcc, GND: 5Vdc  10%. 

MN/MX (Minimum/Maximum): 

5.3. 

: 

IO/M (Input  Output/  Memory): 

. 
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WR (Write): 

-

. 

INTA (Interrupt Acknowledge):

. 

ALE (Address Latch  Enable):

2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

DT/R (Data Transmit/Receive):

khi CPU treo BUS. 

DEN (Data Enable):

. 

HOLD,  HOLDA:

. 

5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

CPU8088 

 

 

Latch 
 

 

 AD0 -AD7 

ALE G 

. 
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SSO  (Status line):  

: 

 

IO/M DT/R SSO  

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

 

 

 

 

Treo 

 

 

 

 

  

8284 

RES 

 

 

 

  DATA BUS 

MN/MX 

IO/M 

CLK INTA 

RESET RD 

READY WR 

ALE 

AD0-AD15 

A16 -A 19 

DT/R 

DEN 

8086 

CLK 

 DIR 

 G 

  WR  

RD 
  WE  OE 

ADDRESS BUS 

  

I/O MEMORY 

Vcc 

Vcc 

 Latch 

Transceiver 

8086/8088. 
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.  

S2, S1,  S0  (Status):

: 

 

S2 S1 S0  

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

 

 

 

 

Treo BUS 

 

 

 

 

 

RQ/GT0, RQ/GT1 (Request/Grant):

: 

1.  . 

2.  
. 

3.  
. 

3 x

. 

: 

1.  2. 

2.  . 

3.  . 

4.  . 

LOCK:

. 

 

 

 

 

 

 

 
8284 

RES 

 

 

MWTC 

MRDC 

   INTA 
  AIOWC 

   IOWC 

   IORC 

AMWC 

MN/MX 

CLK 
DEN 

 DT/R 
RESET 

READY 
ALE 

8086 

CLK 

  S1 

  S0 

S2 

ADDRESS BUS 

Vcc 

 

  S1 

  S0 

S2 

 Latch 

8288 
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QS0, QS1 (Queue Status): 

: 

QS1 QS0  

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

 

 

 

 

 

5.  8086/8088. 

. 

. 

CY

. 

. 
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 Trong T1

. 

0 – AD7, A16/S3 – A19/S6, BHE

. 

cao. 

–

–

–

. 

2

–

. 

–

3 trong chu

3 4
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4

. 

1

. Sau khi 8086 g

8086. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8086 

4+NWAIT = TCY 4+NWAIT = TCY 

T1 T2 T3 Twait T4 T1 T2 T3 Twait T4 

CLK 

ALE 

IO/M 

Add/ 

Status 

Add/ 

Data 

RD 

Ready 

DT/R 

DEN 

WR 

BHE 
A19-16 S7-S3 

BHE 
A19-16 S7-S3 

A15-0 D15-0 A15-0 DATA OUT D15-0 

WAIT 

Ready 

WAIT 

Ready 

Memory Access 

time 
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8086

–

2

4

. 

8086. 

5.2. 8088/8086. 

8

. 

5.2.1. 8284. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
. 

- 

. 

- ASYNC (ready synchronization 

. 

U1

8284

17

16

4
6
3
7

14
1

15
13

11

5
8
10

2

12

X1

X2

RDY1
RDY2
AEN1
AEN2
EFI
CSYNC
ASYNC
F/C

RES

READY
CLK

RESET

PCLK

OSC

8284 
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- 
. 

- 
. 

- 

. 

- 
8284). 

- CLK = fX

. 

- PCLK = fX

. 

- X . 

- 

. 

- . 

- CSYNC (Clock synchronization

. 

5.2.2. 8288. 

: 

- 
8288 . 

- 
150ns. 

- 
: 

 

S2 S1 S0   

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

 

 

 

Treo (halt) 

 

 

 

(idle Bus) 

INTA 

IORC 

IOWC, AIOWC 

KHÔNG 

MRDC 

MRDC 

MWTC 

AMWC 
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- 
8288. 

- 

. 

- 

Bus. 

- 
, AMWC (Advance 

. 

- 
. 

- 

. 

- 

. 

- 

i). 

- 

. 

- MCE/PDEN (master cascade enable/peripheral data ena

. 

- 

. 

 

5.3. . 

.  

U1

8288

19
3

18

2
15
1
6

7
9
8
13
11
12
14

4
16
17
5

S0
S1
S2

CLK
CEN
IOB
AEN

MRD
MWT
AMW
IOR
IOW

AIOW
INTA

DT/R
DEN

MC/PD
ALE

8288. 
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5.3.1. . 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L H

. 

. 

2
10

2
10

 x 8 bit hay 1 KB. 

. 

RAM ( Random Access Memory). 

. 

1 1 0 0 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 0 1 1 

Ngăn 0 

Ngăn n 

bit 

. 
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. 

5.8. 

- 
. 

- 
. 

- : 

,

(high Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

ac

 

 

 

 

 

 
OE 

WE 

CS 

. 
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. 

. 

5.3.2. . 

 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

– –

. 

–

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CS1 
CS2 

CSn 

. 
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.

– –

. 

5.11. 

19

18A17 A16

1, 

–

. Như v

2
13

19

. 

5.4. . 

 

 

. 

6116 

 IO/M A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

A0 – A10 

CE 

OE 
WE 

RD 

WR 

A11 
A12 

A19 

IO/M 

     0       0     0    0     0    0    0    0    0    0    0    0   0   0   0   0   0   0  0   0   0  :00000H 

     0       0     0    0     0    0    0    0    0    0    1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 :0007ffH 

  

. 
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. 

. 

/OUT. 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO/M 
RD 

 

 

IO/M 
WR 

 

. 

A3 – A7 

 

 

 

A0 

A1 
A2 

RD 

IO/M 

A 

B 
C 

G2B 

G2A 

G1 

Y0 

Y7 

 

 

 

A0 

A1 
A2 

WR 

IO/M 

A 

B 
C 

G2B 

G2A 

G1 

Y0 

Y7 

A3 – A7 
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74LS138. 

5.4.1. . 

1. . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

D Q 

  

. 

OC 
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74LS373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

2. 8255. 

– 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D0 

D7 

Q0 

74LS244 

Q7 

OC 

. . 

. . . 
. . . 

. 
 

G 

D Q 

. . 

. 

74LS373 

D0 
Q0 

OC 

. 

G 

 

 

 

 

(cao) 

 

) 

PA0 – PA7 

PC0 – PC3 

PC4 – PC7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D0 – D7 

RD 

WR 
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: 

 

CS A0 A1 RD WR  

1 X X X X  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

 

Ghi PA 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

 

Ghi PB 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

 

Ghi PC 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

 

 

 

  C

. 

 

 

 

 

 

6 D5 D4 3 D2 D1 = C2 C1 

0 x x x C2 C1 C0 S/R 

8255. 
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C0 , bit D0

. 

 

 

 

 

 

5.17: bit D7

1, D6 D5 = MA1 MA0 (00: ch

2), D4

; 0: ra), D3 = CH , D2 = MB

0; 1), D1

0 = CL . 

:  

- 

0 1

. 

- 
. 

- 

1. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MA1 A MA0 CH MB B CL 

8255. 

 PA0 – PA7  PA0 – PA7 

PC7 PC4 

PC6 PC5 

INTEA 

PC3 

INTEA 

PC3 

PC2 

PC1 

INTEB 

PC0 

PC1 

PC2 

INTEA 

PC0 

PB0 – PB7 PB0 – PB7 

IBFA 

OBFA STBA 

ACKA 

OBFB STBB 

IBFB 
ACKB 

INTA 

INTB 

INTA 

INTB 

WR  

RD  

RD  

D0 – D7 D0 – D7 

1. 
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: 

- 

. 

- 
,

. 

- 

. 

- 

5 6   

. 

5.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

- 

. 

- 
. 

- 

. 

- 

4. 

INTR 

WR 

OBF 

ACK 

Data Out 

1 
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5.19.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data IN 

STB 

RD 

IBF 

INTR 

1. 

 PA0 – PA7  PA0 – PA7 

PC7 PC4 

PC6 PC5 

INTEA INTEA 

PC2 

PC1 

INTEB 

PC1 

PC2 

INTEA 

IBFA 

OBFA STBA 

ACKA 

OBFB 
STBB 

IBFB 
ACKB 

WR  

RD  

RD  

D0 – D7 D0 – D7 

WR  
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5.4.2. . 

so

. 

INTR 

WR 

OBF 

ACK 

STB 

IBF 

RD 

Data 

2. 
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. 

8251. 
: 

- 

Asynchronous). 

- Tru

. 

-

. 

-

19,2 K baud. 

-

riên . 

- , sai khung, overrun. 

- . 

- . 

8251 USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Tran

-

. 

1. . 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (P:S) 

 

 

ghi 

D0-D7 

 

TxD 

RESET 
TxRDY CLK 
TxE C/D 
TxC RD 

WR 

CS 

RxD 
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. 

/D, RD,WR, 

CS

. 

8251. 

. 

8251. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

: 
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. 

. 

. 

. 

2. 8251. 

* RESET :

. 

*CLK: 

. 

8251. 

* WR: (Write) 

8251. 

* RD: 

8251. 

*C/D: 

. 

* CS:  

8251 

: 

 

CS C/D WR RD  

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

x 

x 

1 

0 

1 

0 

1 

x 

 

0 

1 

0 

1 

1 

x 

 

8251 

8251 

8251 

8251 

 

Không 

 

 

. 
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. 

* DSR 

. 

*DTR 

. 

* RTS 

. 

* CTS 

thông tin gi . 

. 

* TxD:

. 

* TxReady: 

). 

* TxEmpty: 

. 
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. 

* TxC: 

1x, 16x hay 64x. 

110 baud 

 1x. 

 TxC 16x 

 64x 

8251. 

. 

* RxD: 

. 

* RxRDY: 

8251. 

. 

. 

* RxC: 

. 

: 

 - 300 Hz 

 - 4800 Hz 

 - 19.2  kHz 

. 

 C

. 

* SYNDET: 
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-

. 

. 

, ho . 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

8251.  

Address BUS 

Control BUS 

Data  BUS 

  D0-D7  CLK  Reset  WR  RD  C/D 

A0 

 2 

(TTL) 
 Reset I/OW I/OR 

ra 

CS 

8251 

. 
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. 

8251. 

. 

. 

825

. 

cao sau khi reset. 

8251. 

) cho 

8251. 

: 

 (Mode Instruction) 

 (Command Instruction). 

. 

- :  

: 

. 

0. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.  

- : 

năng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

B1 B2 L1 L2 PEN EP S1 S2 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

64X 16X 1X SYN 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 

 

 

 

  

 

 

 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

2 bit 1,5 bit 1 bit  

8251. 

TxEN DTR RxE SBR

K 
ER RTS IR EH 

Transmit Enable (cho p

 

0 

)  
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, khi bi

 

. 

. 

. 

8251 như bit 

PE . 

chưa. 

. 

 Bit D7=EH: 
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. 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8251. 

: 

 

MOV  DX,PORT_ĐK    

MOV  AL,00H       

OUT   DX,AL               

MOV  CX,02    

D0: LOOP  D0 

 OUT    DX,AL 

 MOV  CX,02 

D1: LOOP  D1 

 OUT    DX,AL 

 MOV CX,02 

 

1 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=1 

C/D=0 

C/D=1 

C/D=0 

C/D=1 

 

8251. 
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D2: LOOP   D2 

MOV  AL,40H  8251 OUT   

DX,AL   

MOV  CX,02 

D3: LOOP  D3 

MOV AL,11001110B  

OUT  DX,AL   

MOV  CX,02  8 bit (d3d2=11), 

D4: LOOP  D4            (d4=0), 2 stop  

   MOV  AL,00110111B  8251:  

OUT  DX,AL           

. 

8 

. 

. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TxD 

Stop bit Start bit 
c  

Making 

 

 

. 
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. 

.  

 C

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. K

. 

RxD 

Stop bit Start bit 
  

 

trên data bus 

. 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

c . 

. 

. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

TxRDY RxRDY TxE PE OE FE DSR SynDet 

BrkDet 

Transmitter Ready 

) 

 

DATA SYNC2 SYNC1 DATA DATA 

 

TxD 

 

 
TxEMPTY 

. 
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, 

. 

8251. 

5.29: 

/D=1. Tr
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thanh

. 

tr 8086. 

: 

MOV  DX,Ctr_Add     

  Test1:  IN  AL,DX    

   AND  AL,10000001B  

   CMP  AL,10000001B 

   JNE  Test1    

   MOV  DX,Data_Add   

   MOV AL, Data_Send  

   OUT  DX,AL   

8251. 

 : 
MOV  DX,Ctr_Add        

  Test2: IN  AL,DX       

   AND  AL,00000010B   

   JZ  Test2    

   MOV  DX,Data_Add    

   IN  AL,DX      

/D=0. 

6.  8251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address BUS 

Control BUS 

Data  BUS 

  D0-D7  CLK  Reset  WR  RD  C/D 

A0 

 2 

(TTL)  

Reset 

I/OW I/OR 

 

CS 

8251 

TxD RxC RxD TxC 
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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nh 5.32: 

 

 

 

Address BUS 

Control BUS 

Data  BUS 

  D0-D7  CLK  Reset  WR  RD  C/D 

A0 

 2 

(TTL)     

Reset 

     I/OW       I/OR 

 CS 

8251 

TxD RxC SynDet RxD TxC 

 

. 

 

 

 

 

 

 

RxD 

DSR 

TxD 

DTR 

CTS 

8251 
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5.4.3. . (Analog interface) 

. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

RxD 

DSR 

TxD 

DTR 

CTS 
RTS 

Syndet 

RxC 
TxC 

8251 

5.32: . 
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. 

5.4.3.1. . 

 . 

5.33. 

–

0,05 mA x 10K

1, d

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

. 

2
8

: (1/256) x 100 = 0.39%. 

–

4 bit. 

Vref =-5V

+

-

U1

741

3

2
6

7 1
4 5

R1

R

R2
R

R3
R

R4
R

R5
R

d4

D1

D2

D3

Vout
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10V – 0,0024 = 9,9976 V. 

10V

hơn . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

 . 

. 

–

 

Vref =2Vdc

V0

VEE

U2

MC1408

5
6
7
8

9
10
11
12

16
1
4

14
15

A1
A2
A3
A4

A5
A6
A7
A8

COMP
RNGE
IO
VREF+
VREF-

R6
POT

R7

R
C1

15pF

+

-

U3

MC1741

3

2
6

7 1
4 5

R9

POT
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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1 DAC 12 bit t

. 

VCC

+

-

U9A

LM339
7

6
1

3
1
2

R12
R

Q1
NPN

Q2
NPN

Ñoåi doøng sang aùp

Thieát bò

kieåm tra

Vout

Vout

A/DCoång

vaøo ra

D/A

Doøng ngoõ ra D/A
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, ch

5.36a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

–

. 

5.4.3.2. . 

+15V

-15V

+

-

U8

LF356

3

2
6

7 1
4 5

C2

20pF

50

25K

Vout

Vcc

Zero Adjust

Iout1

Iout2

Vcc

Vref

Rfb

DAC1208

Agnd Dgnd

Full - Scale Adjust

+15V

Vref

Vout = - (Iout1 x Rfb) = -Vref (D)/4096

8 bit input 

latch 

(a) 

12 bit  

DAC 

register  

 

16 

 bit 

 Bus 

 

 

Byte1 

/byte2 

WR2 

CS 

WR1 

Vcc 

 
WR 

XFER 

(b) 

1208. 

. 
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. 

 . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đưa l

3A2A1 = 011. 

2
N-1

. 

. 

+

-

3

2
1

4
11

+

-

3

2
1

4
11

+

-

3

2
1

4
11

R1
10K

R2
10K

R3
10K

R4
10K

+4V

3V

2V

1V

Encoding

Gates

Vin 
D1 

D0 

 

5.3 . 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3A

74AC11008

1

16
2

Display

Latchs

+

-

U1A

TL022C

3

2
1

8
4

SW ControlVref

Analog

Vin

Decoder/Drivers

+

-

U2A

TL022C

3

2
1

8
4

MSB

R1

R

Reset

Latch

Control

Circuits

Binary or BCD counter

. 

1-Mhz Clock 
C1

C

Integrator 

Comparator 

+

-

LM319

4

5
12

6
1
1

+

- LM319

4

5
12

6
1
1

2.2K

10K

U10

74LS374

3 2
4 5
7 6
8 9

13 12
14 15
17 16
18 19

1
11

D0 Q0
D1 Q1
D2 Q2
D3 Q3
D4 Q4
D5 Q5
D6 Q6
D7 Q7

OC
CLK

10K 50pF

Clock IN 

Vin 

5V Max 

+5V 

MSB LSB 

LSB MSB 

MC14549 

MC1408 

SC 
EOC 

Data 

OUT 
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, 

t

. 

 . 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

5.4.4. . 
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 . 

. 

a) . 

. 

b) . 

. 

c) . 

. K

. P

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vcc 

10K  

Out 

In  

D0  

D1  

D2  

D3  

D7 
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ph

. 

. 

. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

U1

7447

7 13
1 12
2 11
6 10
4 9
5 15
3 14

1 A
2 B
4 C
8 D
BI/RBO E
RBI F
LT G

8

BCD Input 

. 

Vcc 
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.

5.42. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1. 

, như

f

b

g

d
e

a

c

dp

c

e
f

d

b

dp

a

g

e

b

g
dp

d

a

c

f

d

a

c

g
f
e

dp

b

e

a

d

dp

b

g
f

c

dp

a

e

b

g

c

f

d

f

dp
g

b

e
d
c

a

c

a

dp

e

b

g
f

d

Q5
PNP

Q4
PNP

Q6
PNP

Q7
PNP

Q3
PNP

Q7
PNP

Q1
PNP

Q2
PNP

8 8 8 8 8 8 8 8

. 

. 

Vcc 

5.42 . 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

3. . 

. 

1 A. 

–

–

. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rb

NPN

K1

RELAY 

LAMP

K1

CONTACTOR

Rb

NPN DAR

MOTOR AC

220V 
220V 

Out  
Out  

+Vcc  
+Vcc  

.  

(a)  (b)  


