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PhÇn Giíi thiÖu 
   Môc ®Ých, yªu cÇu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
 
PhÇn A  M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  
   M« t¶ thµnh phÈm – HÖ thèng xö lý trung t©m cña PC 
   M« t¶ vËt lý c¸c linh kiÖn l¾p r¸p tiªu chuÈn 
 
PhÇn B  Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c  
(Chuyªn ®Ò 2.1) 
   Quy tr×nh 
   KhuyÕn nghÞ ph¹m vi øng dông vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông 
   Phô lôc: Giíi thiÖu mét sè h−íng dÉn  
         Cµi ®Æt BIOS, HÖ ®iÒu hµnh vµ Kh¾c phôc sù cè 
    
PhÇn C  Quy tr×nh l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng  
(Chuyªn ®Ò 2.2) 
   Quy tr×nh 
   KhuyÕn nghÞ ph¹m vi øng dông vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông 
    
PhÇn D  HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 
(Chuyªn ®Ò 2.4) 
   HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm l¾p r¸p 
   Phô lôc: Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 2859-1 : 1999(E) 
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phÇn giíi thiÖu 
 
 
 
 
 
 

I- vÒ nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ 
 
 
 Nhãm chuyªn ®Ò “Nghiªn cøu ®Ò xuÊt Quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p 
M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam” lµ mét phÇn cña §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc 
vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cÊp Nhµ n−íc “Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng tiªu 
chuÈn m¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam vµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, 
tæ chøc triÓn khai viÖc kiÓm chuÈn trong ph¹m vi toµn quèc” m· sè KC-06-
03CN, thuéc Ch−¬ng tr×nh “øng dông c«ng nghÖ tiÒn tiÕn trong s¶n xuÊt c¸c 
s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ s¶n phÈm chñ lùc” giai ®o¹n 2001-2005, m· sè KC-
06. NhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ nµy xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay 
cña qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp phÇn cøng m¸y tÝnh ®ang ®−îc 
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 
  §Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tr−íc, m¸y tÝnh sö dông ë n−íc ta hÇu hÕt 
®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc trong khu vùc víi nh÷ng nh·n hiÖu næi tiÕng. Tõ 
gi÷a nh÷ng n¨m 90, trong khu vùc xuÊt hiÖn nhiÒu nhµ s¶n xuÊt OEM s½n sµng 
cung cÊp PC kh«ng nh·n hiÖu hoÆc nh·n hiÖu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng m¸y tÝnh 
PC gi¸ rÎ, kh«ng nh·n hiÖu ®· thuyÕt phôc ®−îc ng−êi mua trong n−íc cã kh¶ 
n¨ng tµi chÝnh thÊp. Theo sè liÖu ®iÒu tra cña GFK th× l−îng m¸y PC kh«ng nh·n 
hiÖu chiÕm tû lÖ rÊt cao trong tæng sè PC tiªu thô t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam (62% 
n¨m 1999, 63% n¨m 2000, 70% n¨m 2001, 65% n¨m 2002). Tuy vËy, tõ n¨m 
2000 vµ nhÊt lµ sau khi m¸y tÝnh ®−îc ChÝnh phñ ®−a vµo danh môc c¸c s¶n 
phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®−îc Nhµ n−íc hç trî (th¸ng 2-2001), th× thùc sù 
cã sù bïng næ "th−¬ng hiÖu m¸y tÝnh ViÖt Nam". Cho ®Õn n¨m 2003 ®· cã 
kho¶ng 10 th−¬ng hiÖu m¸y tÝnh ViÖt Nam th−êng xuyªn cã mÆt trªn thÞ tr−êng, 
vµ tû lÖ tiªu thô m¸y tÝnh cã th−¬ng hiÖu ViÖt Nam ®· t¨ng dÇn tõ 9% n¨m 2000 
®Õn 17% n¨m 2002 trong tæng sè PC tiªu thô t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam (sè liÖu 
cña GFK ®¨ng trªn ThÕ giíi vi tÝnh-B, sè 29 th¸ng 3/2003). 
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 Nh−ng cïng víi sù bïng næ PC kh«ng cã th−¬ng hiÖu vµ cã th−¬ng hiÖu 
ViÖt Nam lµ sù hçn ®én vÒ c«ng nghÖ vµ chÊt l−îng. BÊt kú doanh nghiÖp m¸y 
tÝnh nµo, thËm chÝ mét nhãm ng−êi nµo,  víi mét c¸i vÆn vÝt lµm “c«ng cô l¾p 
r¸p”, mét c¸i bµn lµm “mÆt b»ng s¶n xuÊt” vµ ch¹y th«ng phÇn mÒm hÖ thèng 
cµi ®Æt kh«ng cã giÊy phÐp trªn m¸y lµ cã thÓ tù x−ng lµ s¶n xuÊt l¾p r¸p m¸y 
tÝnh víi chÊt l−îng ®¶m b¶o (!); hoÆc chØ cÇn cã mét b¨ng t¶i (line) ®Ó tæ chøc 
lao ®éng cña nhãm ng−êi theo d©y chuyÒn lµ ®· cã thÓ coi lµ tho¸t khái c«ng 
nghÖ "tuèc n« vÝt" (!). T×nh tr¹ng m¸y tÝnh "s¶n xuÊt" trong n−íc kh«ng theo 
mét quy tr×nh c«ng nghÖ nµo ®−îc thõa nhËn, kh«ng theo mét ph−¬ng ph¸p thö 
nµo ®−îc tin cËy, mµ tïy theo ®iÒu kiÖn vµ ph−¬ng thøc kinh doanh cña mçi 
doanh nghiÖp, dÉn ®Õn kh«ng kiÓm so¸t ®−îc chÊt l−îng, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ 
khã cã c¨n cø ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i cña Nhµ n−íc. 
  CÇn cã nh÷ng tri thøc nhÊt ®Þnh ®Ó hiÓu vÒ s¶n xuÊt m¸y tÝnh, còng nh− 
cÇn cã nh÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt, hÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ®−îc thõa nhËn 
cho tõng tr×nh ®é s¶n xuÊt ®ang lµ nhu cÇu cña doanh nghiÖp ®Ó lùa chän ph−¬ng 
¸n ®Çu t−, cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®Ó gi¸m s¸t vµ hç trî s¶n xuÊt vµ cña c¶ 
ng−êi tiªu dïng ®Ó yªn t©m vÒ nh÷ng m¸y tÝnh mua trªn thÞ tr−êng. Nhu cÇu ®ã 
®−îc tho¶ m·n phÇn nµo qua nhãm chuyªn ®Ò “Nghiªn cøu ®Ò xuÊt Quy tr×nh 
c«ng nghÖ l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam”. 
 §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cÊp b¸ch nµy, Ch−¬ng tr×nh KC-06 ®· ®Æt ra: 
 
 Môc ®Ých nghiªn cøu cña nhãm chuyªn ®Ò lµ: 
 - §Ò xuÊt 2 quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p m¸y tÝnh: Quy tr×nh TÝch hîp hÖ 
thèng côm rêi r¹c – ký hiÖu lµ 2.1 vµ Quy tr×nh L¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng 
– ký hiÖu lµ 2.2, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn l¾p r¸p quy m« nhá, linh ho¹t ë ViÖt 
Nam, t−¬ng øng víi tr×nh ®é l¾p r¸p vµ tiªu chuÈn s¶n phÈm trong khu vùc. C¸c 
quy tr×nh nµy sÏ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn trong viÖc xÐt c«ng nhËn d©y 
chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp PC tham kh¶o ®Ó ra v¨n b¶n h−íng dÉn, vµ c¸c 
doanh nghiÖp tham kh¶o ¸p dông cho viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt. 
 - §Ò xuÊt HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng - ký hiÖu 
2.4: gåm HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm l¾p r¸p vµ giíi thiÖu mét sè 
c«ng cô phÇn cøng vµ phÇn mÒm test th−êng dïng trong l¾p r¸p. HÖ thèng ®¸nh 
gi¸ vµ c¸c c«ng cô nµy sÏ ®−îc c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p tham kh¶o vµ trang bÞ 
cho m×nh; vµ còng lµ c¨n cø ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l−îng vµ ng−êi tiªu 
dïng ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña c¸c b¸o c¸o chÊt l−îng. 
 
Yªu cÇu ®èi víi nhãm chuyªn ®Ò lµ: 
 - Tµi liÖu quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i cã chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng víi tiªu 
chuÈn cña tµi liÖu quy tr×nh c«ng nghÖ trong khu vùc, hiÖn nay lµ tiªu chuÈn cña 
tµi liÖu so¹n theo yªu cÇu ISO 9000.  
 - Tµi liÖu vÒ hÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ c«ng cô test ph¶i lµ tiÒn tiÕn 
vµ ®−îc thõa nhËn trong khu vùc ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cña b¸o c¸o chÊt l−îng. 
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ii- vÒ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
 
 §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ ®Ò ra, tr−íc hÕt, 
chóng t«i ®i tõ nghiªn cøu ph©n tÝch thiÕt kÕ s¶n phÈm cuèi cïng lµ m¸y tÝnh PC 
dùa trªn c¬ së b¶n chÊt cña s¶n xuÊt m¸y tÝnh lµ sù  tæng hîp theo mét thiÕt kÕ 
nÒn PC (PC platform) nhiÒu s¶n phÈm c«ng nghÖ ë d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p dùng 
nªn mét nhÊt thÓ lµ s¶n phÈm cuèi cïng - ®ã lµ qu¸ tr×nh tÝch hîp m¸y tÝnh (PC 
integration). Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Ò xuÊt HÖ thèng 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm l¾p r¸p vµ giíi thiÖu mét sè c«ng cô phÇn cøng vµ 
phÇn mÒm test th−êng dïng trong l¾p r¸p. 
 
II.1- VÒ Ph©n tÝch ThiÕt kÕ s¶n phÈm cuèi cïng: 

S¶n phÈm cuèi cïng cña l¾p r¸p m¸y tÝnh lµ hÖ thèng xö lý trung t©m, hay 
cßn gäi lµ hÖ thèng m¸y tÝnh hoÆc ®¬n gi¶n h¬n lµ th©n m¸y tÝnh hoÆc m¸y tÝnh. 

§Ó tr¸nh r−êm rµ g©y khã kh¨n cho øng dông, chóng t«i h¹n chÕ chØ ë c¸c 
linh kiÖn vµ s¶n phÈm phÇn cøng vµ phÇn mÒm hiÖn ®ang ®−îc sö dông vµ cßn 
tiÕp tôc ®−îc dïng trong thêi gian tíi. 
 
II.2- VÒ TÝch hîp ®èi víi m¸y tÝnh: 

Tïy theo thiÕt kÕ nÒn, cã rÊt nhiÒu møc. HiÖn nay c¸c nhµ c«ng nghÖ 
th−êng chia thµnh c¸c møc tÝch hîp chÝnh sau: 
 -TÝch hîp hÖ thèng (System Integration): lµ qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¬ khÝ c¸c 
côm hoÆc bé phËn (parts) phÇn cøng rêi r¹c vµ cµi ®Æt phÇn mÒm hoÆc phÇn mÒm 
gép (bundled software), theo thiÕt kÕ nÒn ®· ®Þnh, dùng nªn mét m¸y tÝnh PC .  
 -TÝch hîp b¶ng m¹ch (PCBA Integration): lµ qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¬ khÝ c¸c 
linh kiÖn (components) vµ c¸c ®¬n vÞ (devices) phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®· cøng 
hãa (embedded software) lªn trªn b¶ng m¹ch in (PCB), theo thiÕt kÕ nÒn ®· ®Þnh, 
thµnh mét b¶ng m¹ch øng dông (PCBA) – nh− b¶ng m¹ch chÝnh 
(mainboard/motherboard), graphic cards, add-on cards,... cña m¸y tÝnh.  
 -TÝch hîp chip (Chip Integration): lµ qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¬ khÝ siªu chÝnh 
x¸c vµ siªu s¹ch c¸c m¶nh vi m¹ch (microcircuit chip) lªn trªn ®Õ b¸n dÉn (die) 
cã bè trÝ s½n d©y nèi dÉn ®iÖn bªn trong vµ ®Çu nèi ra bªn ngoµi, theo thiÕt kÕ 
nÒn ®· ®Þnh, vµ ®ãng vá (packaging) theo nh÷ng c«ng nghÖ nh− TSOP (Thin 
Small Outline Package), BGA (Ball Grid Array), Flip-Chip, BBUL (Bumpless 
Build-Up Layer),... thµnh mét ®¬n vÞ chøc n¨ng d−íi d¹ng m¹ch tÝch hîp 
(integrated circuit - IC) hoÆc cßn gäi lµ Chip,  – ®ã lµ c¸c m¹ch tÝch hîp rÊt lín 
(VLSI) nh− bé vi xö lý (microprocessor), bé ®iÒu khiÓn (controller),...; m¹ch tÝch 
hîp lín (LSI) nh− RAM, ROM, Chipset,... – lµ nh÷ng linh kiÖn kh«ng thÓ thiÕu 
®−îc trong s¶n xuÊt m¸y tÝnh. 
 -TÝch hîp l¸t silic (Wafe Silicon Integration): lµ qu¸ tr×nh cÊy nhê c«ng 
nghÖ bèc h¬i, khuÕch t¸n, cÊy i-«n, kÕt tña (epitaxi), m¹, quang kh¾c 
(photolithography),..., nh÷ng vïng b¸n dÉn cùc nhá trªn l¸t silic siªu s¹ch cã 
®−êng kÝnh 200 mm (8”) hoÆc 300 mm (12”), theo h×nh mÉu (pattern) thiÕt kÕ ®· 
®Þnh, thµnh « nh÷ng vi m¹ch (microcircuits) bè trÝ trªn l¸t silic tiÖn cho c¾t thµnh 
m¶nh vi m¹ch (microcircuit chip). 
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 Trong khu«n khæ yªu cÇu cña ®Ò tµi KC-06-03CN, chóng t«i chØ tiÕn hµnh 
nghiªn cøu ë møc tÝch hîp hÖ thèng vµ ®Ò xuÊt 2 quy tr×nh: TÝch hîp hÖ thèng 
côm rêi r¹c vµ L¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng. 
 "Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c" ®−îc tr×nh bÇy ë d¹ng quy tr×nh 
“th«”, bao gåm c¸c nguyªn c«ng ®Ó dùng nªn mét th©n m¸y tÝnh. Nã lµ quy tr×nh 
c¬ së ®Ó mçi nhµ s¶n xuÊt, tuú theo ®iÒu kiÖn cña m×nh, lùa chän c¸ch thøc tæ 
chøc thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng theo thêi gian (ph©n c«ng ®o¹n) vµ vÞ trÝ c«ng 
t¸c, mµ x©y dùng cho m×nh quy tr×nh l¾p r¸p thñ c«ng (nÕu tæ chøc l¾p r¸p mét 
ng−êi lµm toµn bé c«ng viÖc b»ng tay), l¾p r¸p tiÓu c«ng nghiÖp (nÕu tæ chøc l¾p 
r¸p mét hoÆc mét vµi ng−êi cïng lµm toµn bé c«ng viÖc b»ng tay vµ m¸y mãc), 
hay l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng hoÆc tù ®éng (nÕu tæ chøc l¾p r¸p nhiÒu 
ng−êi, mçi ng−êi chØ lµm mét viÖc, theo d©y chuyÒn b»ng m¸y mãc). 
 "Quy tr×nh l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng" ®−îc tr×nh bÇy ë d¹ng quy 
tr×nh tÝch hîp hÖ thèng theo bè trÝ  d©y chuyÒn (chain layout) víi mét sè c«ng 
®o¹n vËn chuyÓn, n©ng h¹, ®ãng gãi, thö trong d©y chuyÒn, ... ®−îc c¬ giíi hãa 
b»ng m¸y mãc do ng−êi ®iÒu khiÓn (b¸n tù ®éng). 
 
II.3- VÒ HÖ thèng ®¸nh gi¸ ch©t l−îng:  
 "HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng" ®−îc tr×nh bÇy ë 
d¹ng m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ë c¬ së l¾p r¸p, ph−¬ng 
ph¸p ®¸nh gi¸ vµ giíi thiÖu ph¹m vi vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cña c¸c c«ng cô thö 
(test). 
 ë ®©y cÇn ph©n biÖt gi÷a chøng chØ ISO vµ HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng 
s¶n phÈm l¾p r¸p, mµ hiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp v« t×nh hoÆc h÷u ý vÉn ®ang 
®ång nhÊt lµ mét. Chøng chØ ISO chØ x¸c nhËn doanh nghiÖp cã tæ chøc hÖ thèng 
qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm hîp tiªu chuÈn ISO, kh«ng ph¶i lµ chøng nhËn chÊt 
l−îng cña hµng ho¸ xuÊt x−ëng. §Êy lµ hai chøng nhËn kh¸c nhau. Chøng nhËn 
ISO chØ lµ "tÝn chØ" cña mét doanh nghiÖp, cßn chøng nhËn chÊt l−îng hµng xuÊt 
x−ëng lµ “tÝn chØ” cña s¶n phÈm, lµ chÝnh c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn khi ®Æt hµng 
hoÆc nhËn hµng. Muèn lËp ®−îc chøng nhËn chÊt l−îng hµng ho¸ xuÊt x−ëng, c¬ 
së l¾p r¸p trong doanh nghiÖp ph¶i cã m« h×nh tæ chøc, ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng vµ c«ng cô test ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 
  
  Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng t«i cã sö dông nhiÒu thuËt ng÷ 
chuyªn m«n, ®−îc dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt Nam dùa theo Tõ ®iÓn 
C«ng nghÖ Th«ng tin-§iÖn tö-ViÔn th«ng Anh-ViÖt NXB Khoa häc vµ Kü thuËt 
- n¨m 2000, vµ Tõ ®iÓn Tin häc-§iÖn tö-ViÔn th«ng Anh-ViÖt & ViÖt-Anh NXB 
Khoa häc vµ Kü thuËt - n¨m 2002. V× mét sè thuËt ng÷ chuyªn ngµnh hÑp ch−a 
thÓ dÞch sang tiÕng ViÖt Nam mµ râ nghÜa, nªn chóng t«i gi÷ nguyªn thuËt ng÷ 
tiÕng Anh cho chÝnh x¸c. 
 
        Nhãm t¸c gi¶ 

 

 
Nhãm chuyªn ®Ò 2: PhÇn Giíi thiÖu 
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PhÇn A 

 
M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nh÷ng vÊn ®Ò chung 
 
 
 
 
 
 

Thµnh phÈm cña qu¸ tr×nh l¾p r¸p m¸y tÝnh lµ 
hÖ thèng xö lý trung t©m, hay cßn gäi lµ th©n m¸y 
tÝnh, cã cÊu h×nh theo yªu cÇu cña ®¬n hµng, ®−îc 
l¾p r¸p theo quy tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh cña ®¬n 
vÞ l¾p r¸p vµ ®· ®−îc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng xuÊt 
x−ëng ®¹t møc yªu cÇu cña ®¬n hµng. Do vËy m« 
t¶ thµnh phÈm ë ®©y chØ tr×nh bÇy cÊu h×nh cña hÖ 
thèng xö lý trung t©m th−êng gÆp trong c¸c ®¬n 
hµng l¾p r¸p. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thiÕt kÕ 
hÖ thèng m¸y tÝnh – nh− ThiÕt kÕ cÊu tróc, ThiÕt 
kÕ ph©n hÖ, Yªu cÇu vÒ c«ng n¨ng vµ phi c«ng 
n¨ng trong thiÕt kÕ cÊu tróc, Yªu cÇu vÒ linh kiÖn 
vµ phÇn mÒm – lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña ng−êi ®Æt 
hµng, kh«ng thuéc ph¹m vi quan t©m cña ®¬n vÞ 
l¾p r¸p. 

 
 

 

 Linh kiÖn cho l¾p r¸p m¸y tÝnh bao gåm nh÷ng linh kiÖn dùng nªn th©n 
m¸y tÝnh. Nh÷ng linh kiÖn chÝnh nµy lµ nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp tiªu chuÈn 
®−îc cung cÊp tõ nhiÒu nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau, nãi chung ®Òu l¾p lÉn cho nhau 
vµ l¾p võa vµo c¸c lo¹i vá. Do vËy m« t¶ vËt lý c¸c linh kiÖn ë ®©y chØ tr×nh bÇy 
c¸c m« t¶ tãm t¾t chung nhÊt h×nh d¸ng, kÝch th−íc cña linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt. 
Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng nghÖ, tham sè kü thuËt vµ chÕ ®é c«ng t¸c cña 
c¸c linh kiÖn - lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña ng−êi thiÕt kÕ, kh«ng thuéc ph¹m vi quan 
t©m cña ®¬n vÞ l¾p r¸p. 

 
Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p 
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I-M« t¶ thµnh phÈm – hÖ thèng xö lý trung t©m cña PC  
 
 

                         
I.2- KÕt cÊu ®iÓn h×nh cña th©n m¸y tÝnh ®Ó bµn 
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II- M« t¶ vËt lý c¸c linh kiÖn l¾p r¸p 
 
Vá vµ Nguån 
    

 M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p

                    Vá vµ nguån kiÓu d¹ng AT                                Vá vµ nguån kiÓu d¹ng ATX 
B¶ng m¹ch chÝnh    

   
      B¶ng m¹ch chÝnh - §Õ c¾m 370 cho P3            B¶ng m¹ch chÝnh - §Õ c¾m 478 cho P4 

       
                                                                                                             B¶ng m¹ch chÝnh - §Õ c¾m 423 cho P4 

 Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A :   
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                                                                             B¶ng m¹ch chÝnh - §Õ c¾m A cho AMD 

 
Bé xö lý 
 
Bé xö lý dßng Intel 
        
 

 
             Intel - Celeron                                          Intel - P3                         Intel - P4 KiÓu vá OOI 423 ch©n  

                 
                    Intel - P4  KiÓu vá FC-PGA2  478 ch©n 
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Bé xö lý dßng AMD 

 
 
            AMD - Duron                                                                    AMD - Athlon 
 
 

 
                                  AMD - Athlon                                                           AMD - Athlon KiÓu vá AGNGA 
 

Bé xö lý dßng AMD dïng ®Õ c¾m A 
 

Bé nhí hÖ thèng 

   Modul nhí DIMM 148 ch©n 

 

 
     Modul nhí SIMS 30 ch©n 

 

 Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A :   
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Video/Graphic Card 
 
 
 

                                                          Video card AGP  
 
 
 
æ ®Üa mÒm 

 
 
 
 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  

Trang 10  



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 
 

æ ®Üa cøng 

 
æ CD/DVD 

 
 
C¸c card më réng 
             
                      Sound Card                                       Modem Card                          Network Card 

 M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p

                                                                               
 

 Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A :   
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PhÇn B  
 

Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c 
(Chuyªn ®Ò 2.1) 

 
 
 
 

 
 
 

Nh÷ng vÊn ®Ò chung 
 

 
 
 Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c lµ mét bé quy tr×nh, ®−îc x©y 
dùng theo nhãm nguyªn c«ng ph¶i thùc hiÖn ®Ó dùng mét th©n m¸y tÝnh (kh«ng 
s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian) tõ côm linh kiÖn rêi r¹c thµnh th©n m¸y ®· qua 
thö nãng. 
 §Ó dÔ hiÓu vµ dÔ vËn dông trong viÖc tæ chøc l¾p r¸p thùc tÕ hÖ thèng xö 
lý trung t©m cña PC, mçi quy tr×nh sÏ gåm 2 phÇn: phÇn M« t¶ quy tr×nh - cung 
cÊp nh÷ng th«ng tin tãm t¾t vÒ nh÷ng ®Æc t¶ quan träng cña quy tr×nh; vµ phÇn 
C¸c b−íc quy tr×nh - gåm nh÷ng nhiÖm vô thùc tÕ (nh÷ng thao t¸c theo tr×nh tù 
®Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng) ph¶i thùc hiÖn. Trong bé quy tr×nh cã thÓ cã nh÷ng 
"quy tr×nh con" ®−îc tr×nh bÇy kh«ng theo thñ tôc nµy. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 M« t¶ quy tr×nh gåm c¸c môc sau: 

• Møc ®é khã: §©y lµ ph©n lo¹i, tõ 1 ®Õn 5, møc ®é khã thùc hiÖn 
quy tr×nh. Kü n¨ng vµ kinh nghiÖm cña ng−êi sö dông quy tr×nh cã kh¸c nhau, 
nªn vÊn ®Ò dÔ, khã tuú thuéc mçi c¸ nh©n. Môc ®Ých ph©n lo¹i lµ ®Ó bè trÝ nh©n 
lùc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thùc hiÖn. 

•  YÕu tè rñi ro: Ph©n lo¹i tõ 1 ®Õn 5 møc ®é rñi ro cña quy tr×nh. 
§ã lµ −íc tÝnh theo tû lÖ t−¬ng ®èi thêi gian bÞ mÊt nÕu bÞ nhÇm lÉn.  

• Yªu cÇu vÒ phÇn cøng: PhÇn cøng chuyªn dông ph¶i cã ®èi víi 
quy tr×nh. 

• Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm: PhÇn mÒm hoÆc hÖ ®iÒu hµnh ph¶i cã 
®Ó dïng riªng cho quy tr×nh. 

• Thêi gian thùc hiÖn: −ãc tÝnh quy tr×nh ph¶i lµm mÊt bao l©u. 
Mét sè quy tr×nh cã thÓ thùc hiÖn l©u h¬n kh¸ nhiÒu, nÕu cã nh÷ng vÊn ®Ò hoÆc 
cÇn dµnh thêi gian kh¾c phôc h− háng. 

• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: PhÇn nµy cung cÊp nh÷ng h−íng dÉn 
chuÈn bÞ ban ®Çu hoÆc nh÷ng c¶nh b¸o ®Ó ®Ò phßng tr−íc khi b¾t ®Çu quy tr×nh. 
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Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng: 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ c¸ch dùng PC nh− thÕ nµo. Bao gåm tõ chuÈn bÞ linh 
kiÖn theo yªu cÇu vÒ cÊu h×nh thµnh phÈm thÕ nµo, l¾p r¸p vËt lý chóng theo 
h−íng dÉn nµo ®Ó thµnh mét hÖ thèng, ®Õn kiÓm ®Þnh vµ thö (test) nã. Trong 
diÔn gi¶i quy tr×nh, nh÷ng thao t¸c quan träng sÏ ®−îc minh häa b»ng h×nh ¶nh, 
®Ó dÔ cho viÖc vËn dông lËp c¸c phiÕu c«ng nghÖ trong quy tr×nh cô thÓ cña c¬ së 
l¾p r¸p. 
 Quy tr×nh nµy ®−îc ¸p dông khi l¾p r¸p hÖ thèng xö lý trung t©m cña PC 
®Ó bµn tõ c¸c linh kiÖn míi. Trong ®ã chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn c¸c linh kiÖn ®êi míi 
th−êng gÆp nhÊt nh− BXL cuèi thÕ hÖ 6 trë ®i; vá kh«ng vÝt; nguån P4 vµ BMC 
víi kiÓu d¹ng ATX, AT dïng cho BXL cuèi thÕ hÖ 6 trë ®i; c¸c æ 
IDE/ATA/ATAPI; c¸c card video/sound/modem/network ®êi míi. 

C¸c h−íng dÉn vÒ khëi ®éng sau lÇn ®Çu, cµi ®Æt BIOS sau lÇn ®Çu, cµi ®Æt 
tr×nh ®iÒu khiÓn vµ cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh ®· ®−îc c¸c nhµ s¶n xuÊt BIOS ROM, 
BMC, æ ®Üa quang, card më réng vµ hÖ ®iÒu hµnh c«ng bè vµ cung cÊp theo s¶n 
phÈm cña m×nh (trªn CD-ROM hoÆc ®Üa mÒm) hoÆc t¶i xuèng ®−îc qua m¹ng - 
nªn kh«ng tr×nh bÇy trong bé quy tr×nh nµy, chØ nªu thµnh nguyªn c«ng. 

C¸c h−íng dÉn vÒ kh¾c phôc sù cè trong l¾p r¸p phô thuéc nhiÒu vµo kinh 
nghiÖm cña ®¬n vÞ l¾p r¸p - nã thuéc giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ l¾p 
r¸p, nªn kh«ng ®−a vµo quy tr×nh nµy.  

§Ó tiÖn tham kh¶o x©y dùng tµi liÖu chuÈn bÞ s¶n xuÊt cña m×nh, trong 
phÇn Phô lôc cã kÌm theo nguyªn b¶n c¸c tµi liÖu vÒ H−íng dÉn Cµi ®Æt BIOS, 
cµi ®Æt HÖ ®iÒu hµnh vµ Kh¾c phôc sù cè do mét c«ng ty n−íc ngoµi chuÈn bÞ 
cho chóng t«i tr−íc khi vµo s¶n xuÊt. 

C¸c vÊn ®Ò vÒ thiÕt lËp nguån cung cÊp linh kiÖn vµ ph©n tÝch so s¸nh; 
®¸nh gi¸ vÒ Ng−êi b¸n; vµ nghiÖp vô mua linh kiÖn vµ kiÓm ®Þnh hµng nhËp kho 
– thuéc giai ®o¹n tr−íc l¾p r¸p, nªn kh«ng ®−a vµo quy tr×nh nµy. Nã thuéc 
ph¹m vi hÖ thèng LËp kÕ ho¹ch nguån lùc s¶n xuÊt (ERP) vµ hÖ thèng Cung øng 
vËt t− cña doanh nghiÖp. 

C¸c vÊn ®Ò vÒ ghÐp bé vµ ®ãng gãi PC theo ®¬n hµng – thuéc giai ®o¹n 
sau l¾p r¸p, nªn kh«ng ®−a vµo quy tr×nh nµy. Nã thuéc kh©u chuÈn bÞ giao hµng 
trong hÖ thèng Cung cÊp hµng cho kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. 

Còng cã thÓ tham kh¶o bé quy tr×nh nµy ®Ó ¸p dông cho n©ng cÊp hÖ 
thèng, ch¨m sãc hÖ thèng hoÆc phôc håi hÖ thèng, nh−ng khi ®ã ph¶i chó ý tíi 
b¶o vÖ d÷ liÖu trong æ ®Üa cøng vµ mét sè vÊn ®Ò vÒ t−¬ng thÝch. 
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Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng tæng qu¸t 
 

 
 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 4 (cao) 
• YÕu tè rñi ro: 4 (cao). NgÉu nhiªn cã nh÷ng h− h¹i phÇn cøng. Cã rñi 

ro vÒ mÊt d÷ liÖu, nÕu dïng æ ®Üa cøng ®· n¹p s½n hÖ ®iÒu hµnh vµ phÇn mÒm; 
nÕu dïng æ ®Üa cøng míi vµ s¹ch th× kh«ng gÆp rñi ro nµy. 

• Yªu cÇu phÇn cøng: Xem b−íc 1 cña quy tr×nh. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Xem b−íc 1 cña quy tr×nh. 
• Thêi gian thùc hiÖn: §iÓn h×nh lµ 2 ®Õn 3 giê khi lµm lÇn ®Çu. Nã tuú 

thuéc nhiÒu vµo: b¶n th©n hÖ thèng cÇn dùng, kinh nghiÖm cña ng−êi dùng, 
nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. 

• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  
− Ph¶i ®äc KhuyÕn c¸o an toµn tr−íc khi b¾t ®Çu dùng hÖ thèng. 
− Ph¶i ®äc ®Çy ®ñ Quy tr×nh tr−íc khi b¾t ®Çu dùng hÖ thèng. 
− Ph¶i cã H−íng dÉn cµi ®Æt BIOS, hÖ ®iÒu hµnh vµ kh¾c phôc sù cè 

trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p. 
− Kh«ng cho ch¹y hÖ thèng khi c¾m ®iÖn nguån kh«ng cã tiÕp ®Êt 

®Ó khö tÜnh ®iÖn, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhiÔm nhiÔu vµ sù cè do ®iÖn giËt. 
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C¸c b−íc quy tr×nh: 
 
Nhãm nguyªn c«ng chuÈn bÞ 

I. Thu gom vµ KiÓm tra linh kiÖn vµ dông cô. 
II. Bè trÝ c¸c bé phËn hÖ thèng. 

III. §Þnh cÊu h×nh thiÕt bÞ IDE/ATA. 
IV. §Þnh cÊu h×nh B¶ng m¹ch chÝnh. 
V. ChuÈn bÞ vá th©n m¸y cho l¾p r¸p. 

 
Nhãm nguyªn c«ng l¾p ®Æt vËt lý 

VI. L¾p ®Æt æ ®Üa mÒm. 
VII. L¾p ®Æt æ ®Üa cøng. 

VIII. L¾p ®Æt æ ®Üa quang. 
IX. L¾p ®Æt bé xö lý. 
X. L¾p ®Æt bé t¶n nhiÖt. 

XI. L¾p ®Æt c¸c modul bé nhí. 
XII. L¾p ®Æt B¶ng m¹ch chÝnh. 

XIII. L¾p ®Æt Video Card. 
XIV. L¾p ®Æt Cards më réng (tïy chän). 

 
Nhãm nguyªn c«ng kÕt nèi 

XV. Nèi æ ®Üa mÒm víi B¶ng m¹ch chÝnh. 
XVI. Nèi æ ®Üa cøng víi B¶ng m¹ch chÝnh. 

XVII. Nèi æ ®Üa quang víi B¶ng m¹ch chÝnh . 
XVIII. Nèi B¶ng m¹ch chÝnh víi vá th©n m¸y. 

 
Nhãm nguyªn c«ng kiÓm ®Þnh vµ cµi ®Æt 

XIX. KiÓm ®Þnh sau l¾p r¸p. 
XX. Khëi ®éng lÇn ®Çu. 

XXI. Cµi ®Æt BIOS lÇn ®Çu. 
XXII. Thö hÖ thèng lÇn ®Çu. 

 
Nhãm nguyªn c«ng thö vµ hoµn tÊt l¾p r¸p 

XXIII. Nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi. 
XXIV. Ph©n vïng vµ ®Þnh d¹ng ®Üa cøng. 
XXV. Cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn vµ hÖ ®iÒu hµnh  

XXVI. Thö nãng. 
XXVII. Hoµn tÊt l¾p r¸p. 
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I- Quy tr×nh Thu gom vµ KiÓm tra linh kiÖn vµ dông cô 
 
 Quy tr×nh con nµy ®Ò cËp ®Õn nh÷ng chi tiÕt thu gom vµ kiÓm tra linh 
kiÖn vµ dông cô cÇn thiÕt cho dùng PC.  
 §©y lµ mét b−íc mµ nhiÒu ng−êi dùng PC hay bá qua, vµ kÕt qu¶ lµ nöa chõng míi thÊy thiÕu thø 
nµy thø kh¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. MÊt vµi phót lóc b¾t ®Çu, cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian vµ sÏ lµm cho 
c«ng viÖc tr«i ch¶y, kh«ng gÆp vÊn ®Ò g×. 

 
M« t¶ quy tr×nh: 

•  Møc ®é khã: 1 (rÊt thÊp). 
•  YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). §Ò phßng phãng ®iÖn tÜnh (ESD) khi 

cÇm kh«ng chÆt linh kiÖn. 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Xem d−íi ®©y. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Xem d−íi ®©y. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: NhiÖm vô l¾p PC cã thÓ kh¸c nhau, tïy 

theo yªu cÇu vÒ cÊu h×nh, nªn cÇn ®iÒu chØnh thu gom ®Ó ®ñ linh kiÖn ®−a vµo hÖ 
thèng. Quy tr×nh nµy lµ h−íng dÉn vµ xÕp vµo lo¹i "thiÕt yÕu". 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 

1) Thu gom vµ kiÓm tra c¸c linh kiÖn chÝnh:  
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CÊu h×nh cña th©n m¸y PC  gåm nh÷ng linh kiÖn sau:  
 

• Vá th©n m¸y: Mét vá th©n m¸y th«ng th−êng cã nh÷ng linh 
kiÖn phô cÇn thiÕt ®Ó l¾p r¸p mét PC míi. CÇn ®¶m b¶o cã tÊt c¶ nh÷ng bé phËn 
®ã, vµ kiÓm tra mäi thø ®Ó ch¾c ch¾n kh«ng bÞ h− háng tr−íc khi b¾t ®Çu - nÕu 
kh«ng rÊt cã thÓ lµm nöa chõng th× ph¶i thay vá kh¸c.  

H×nh d¹ng vá th©n m¸y ®· cã bé nguån vµ phô kiÖn kÌm theo (vÝt, trô chèng b»ng kim lo¹i vµ nhùa, qu¹t vá) 
 
 
 
 

                                                               S¬ ®å l¾p r¸p kÌm theo vá 
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• BMC: BMC còng cã thÓ cã mét sè linh kiÖn cÇn cho l¾p r¸p 
PC. §Æc biÖt, ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ c¸p - ®«i khi nhµ cung cÊp quªn mÊt nh÷ng c¸i 
nµy. Ph¶i ®¶m b¶o cã tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC. KiÓm tra BMC kü l−ìng ®Ó 
ch¾c ch¾n kh«ng bÞ h− háng; t×m nh÷ng ch©n bÞ cong hoÆc bÞ gÉy hoÆc c¸c linh 
kiÖn bÞ thiÕu.             
                                                                                             
 

                                                                                             Bè trÝ c¸c cæng I/O trªn mÐp sau B¶ng m¹ch chÝnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H×nh d¹ng b¶ng m¹ch chÝnh dïng ®Õ c¾m ZIP víi c¸c cæng I/O tÝch hîp vµ phô kiÖn kÌm theo (c¸p, vÝt, tµi liÖu 
h−íng dÉn sö dông, ®Üa driver) 
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• BXL: B©y giê lµ lóc ph¶i ®¶m b¶o cã BXL ®óng vµ kh«ng bÞ 

h− háng. Nh×n bªn trªn con chip vµ ph¶i ch¾c ch¾n lµ ®óng tèc ®é. KiÓm tra 
nh÷ng ch©n bÞ cong hoÆc gÉy. Kh«ng ®ông ch¹m vµo c¸c ch©n !  
 

 
D¹ng ®ãng gãi OEM bé xö lý. BXL c¾m trªn miÕng xèp máng ®Ó tr¸nh cong ch©n, ®−îc ®ãng trong tói 
chèng tÜnh ®iÖn vµ ®−îc bao quanh b»ng tÊm gãi cã bät khÝ. 

 
• Bé nhí hÖ thèng: Ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sè l−îng vµ ®óng kiÓu bé 

nhí. NÕu dïng SIMM 72-ch©n trong hÖ thèng Pentium hoÆc x−a h¬n, cÇn ph¶i 
cã mét cÆp SIMM gièng nhau. CÇm c¸c modul vµo mÐp cña chóng.  
 

H×nh d¹ng bé nhí hÖ thèng ®−îc ®ãng gãi trong bao chèng tÜnh ®iÖn 
 

• Video Card: KiÓm tra video card cÈn thËn ®Ó ch¾c ch¾n 
kh«ng bÞ thiÕu hoÆc bÞ gÉy c¸i g×. Còng ph¶i ®¶m b¶o cã tµi liÖu h−íng dÉn vµ 
driver trªn ®Üa hoÆc CD . CÇm card vµo mÐp cña chóng.  
 

                          H×nh d¹ng video card vµ phô kiÖn kÌm theo (®Üa driver, h−íng dÉn sö dông) 
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• æ ®Üa mÒm: Ph¶i ch¾c ch¾n nã kh«ng bÞ vì. KiÓm tra ch©n ë 
l−ng æ ®Ó ®¶m b¶o chóng th¼ng vµ nguyªn vÑn. 
 

                  
D¹ng ®ãng gãi OEM æ ®Üa mÒm. æ ®Üa mÒm ®ãng trong tói nhùa vµ ®−îc bao b»ng tÊm gãi cã bät khÝ  

  

 
H×nh d¹ng æ ®Üa mÒm vµ vÝt kÌm theo 

  
 

• æ ®Üa cøng: KiÓm tra æ cÈn thËn ®Ó ch¾c ch¾n nã ®óng kiÓu 
vµ kÝch cì. Kh«ng ®ông vµo b¶ng ®iÒu khiÓn. Ph¶i ®¶m b¶o æ ®Üa cã tµi liÖu 
h−íng dÉn kÌm theo. 
 

                  
 D¹ng ®ãng gãi OEM æ ®Üa cøng. æ ®Üa cøng ®ãng trong tói chèng tÜnh ®iÖn vµ  
 ®−îc bao b»ng tÊm gãi cã bät khÝ 

 

 
H×nh d¹ng æ ®Üa cøng vµ vÝt kÌm theo 
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• æ ®Üa quang: KiÓm tra æ CD-ROM ®Ó ch¾c ch¾n nã kh«ng bÞ 

h− h¹i. Còng ph¶i kiÓm tra 2 chi tiÕt quan träng th−êng kÌm theo æ: c¸p CD 
audio vµ ®Üa driver. 
 

  
 

 
H×nh d¹ng æ ®Üa quang vµ phô kiÖn kÌm theo (c¸p audio, ®Üa driver, vÝt, h−íng dÉn sö dông) 

 
 

• C¸c card më réng: sound, modem, network (tïy theo ®¬n 
hµng l¾p r¸p): KiÓm tra c¸c card më réng cÈn thËn ®Ó ch¾c ch¾n kh«ng bÞ thiÕu 
hoÆc bÞ gÉy c¸i g×. Còng ph¶i ®¶m b¶o cã tµi liÖu h−íng dÉn vµ driver trªn ®Üa 
hoÆc CD . CÇm card vµo mÐp cña chóng. 
 

                       
 
H×nh d¹ng card sound, modem vµ phô kiÖn kÌm theo (®Üa driver, h−íng dÉn sö dông, c¸p) 
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2) Thu gom vµ kiÓm tra linh kiÖn phô:  
Nh÷ng linh kiÖn phô sau ®©y cÇn cho dùng PC míi: 
 

• Bé t¶n nhiÖt / Qu¹t:  

 
 
H×nh d¹ng bé t¶n nhiÖt (mÆt d−íi vµ mÆt trªn) cã kÌm qu¹t vµ phô kiÖn kÌm theo (hîp chÊt t¶n nhiÖt, c¸p mÇu 
®en cã c¶m biÕn nhiÖt ë mét ®Çu, b¨ng dÝnh chÞu nhiÖt 2 mÆt ®Ó dÝnh c¶m biÕn nhiÖt vµo ®¸y BXL) 
 

CÇn cã bé t¶n nhiÖt, th−êng cã kÌm theo qu¹t, ®èi víi hÇu hÕt BXL 
hiÖn ®¹i. Bé t¶n nhiÖt ®êi míi cã ®Üa ®ång ®Î tiÕp xóc víi BXL kh«ng cÇn dïng 
hîp chÊt dÉn nhiÖt ®Ó g¾n nã víi BXL. Mét sè BXL cã g¾n kÌm s½n bé t¶n nhiÖt. 

• Hîp chÊt truyÒn nhiÖt: Hîp chÊt mµu tr¾ng ®−îc dïng ®Ó 
®¶m b¶o truyÒn nhiÖt tèt gi÷a BXL vµ bé t¶n nhiÖt. Kh«ng cÇn cã nã, nÕu ®· g¾n 
kÌm s½n bé t¶n nhiÖt trªn BXL. 

• C¸p IDE: Th«ng th−êng cã 1 c¸p IDE kÌm theo BMC. NÕu 
®Þnh dïng 2 kªnh IDE (mét cho ®Üa cøng vµ mét cho CD-ROM), th× cÇn cã c¸p 
IDE thø hai. 

• C¸p æ ®Üa mÒm: Th«ng th−êng kÌm theo BMC. 
• C¸p Audio CD: Th−êng kÌm theo æ CD-ROM vµ ®−îc dïng 

®Ó Audio CD ®−îc ch¬i qua sound card.  
• C¸c chi tiÕt l¾p r¸p: Lµ nh÷ng chi tiÕt kim lo¹i vµ nhùa ®−îc 

dïng ®Ó g¾n BMC vµo vá th©n m¸y. Chóng cã thÓ kÌm theo vá th©n m¸y. 
• VÝt: CÇn cã vÝt ®Ó b¾t c¸c æ l−u tr÷ vµo trong vá. §«i khi chóng  

kÌm theo æ hoÆc vá. CÇn thö chóng tr−íc khi l¾p ®Æt. 
• §Çu chia nguån: Mét sè vá th©n m¸y chØ cã c¸c ®Çu c¾m 

nguån cho 4 thiÕt bÞ bªn trong. NÕu cÇn nhiÒu h¬n, th× cÇn mua thªm ®Çu chia ®Ó 
hai thiÕt bÞ cã thÓ ch¹y trªn mét ®Çu c¾m. 

 
3) Thu gom dông cô vµ thiÕt bÞ kh¸c:  
- Dông cô l¾p r¸p: 

• Dông cô vÆn vÝt cã ®Çu dÑt vµ ®Çu ch÷ thËp th¸o l¾p ®−îc. 
• Dông cô vÆn èc 5 mm (3/16”). §ã lµ kÝch cì èc dïng ®Ó g¾n  

                            BMC vµo vá. 
• KÑp má nhän. 
• Dông cô c¾t d©y. 
• Vßng ®eo tay khö tÜnh ®iÖn.  
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• §Ìn räi nhá ®Ó xem bªn trong vá vµ nh×n bªn d−íi c¸c vËt. 
• Cån 91% hoÆc axªt«n ®Ó tÈy hîp chÊt nhiÖt dÝnh trªn BXL vµ 

bé t¶n nhiÖt; v¶i s¹ch ®Ó lau. 
 

- C«ng cô test vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi trî gióp test: 
• 
• 
• 
• 

PhÇn mÒm thö nãng. 
PhÇn mÒm thö ®Æc biÖt theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 
C¸c ngo¹i vi ®ang ho¹t ®éng tèt (Chuét, Bµn phÝm, Monitor). 
ThiÕt bÞ sao chÐp æ cøng víi c¸c æ chñ ®· cµi ®Æt s½n c¸c hÖ 
®iÒu hµnh, phÇn mÒm tiÖn Ých vµ c¸c phÇn mÒm test (cã thÓ 
dïng thiÕt bÞ nh©n b¶n æ cøng hoÆc mét PC). 

 
4) Thu gom phÇn mÒm vµ driver: 

• §Üa khëi ®éng (boot disks). 
• Chipset Driver. 
• Video card Driver. 
• CD-ROM Driver. 
• Driver cña c¸c card më réng: sound, modem, network,... 

 
5) ChuÈn bÞ mÆt b»ng vµ m«i tr−êng lµm viÖc:  
Vïng lµm viÖc cÇn s½n sµng cho dùng hÖ thèng míi b»ng mét mÆt 

b»ng ph¼ng, s¹ch vµ ®ñ réng ®Ó bÇy ®Æt s½n nh÷ng linh kiÖn cÇn cho b¾t ®Çu 
c«ng viÖc l¾p r¸p. ë vÞ trÝ l¾p r¸p BMC vµ RAM cÇn cã tÊm tr¶i khö tÜnh ®iÖn ®Ó 
®Æt chóng lªn. 
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II- Quy tr×nh LËp s¬ ®å bè trÝ trong th©n m¸y: 
 
 Quy tr×nh nµy ®−a ra mét sè suy xÐt quan träng trong viÖc lËp s¬ ®å bè trÝ 
bªn trong th©n m¸y.  

§©y lµ mét b−íc mµ nhiÒu ng−êi hay quªn khi l¾p r¸p PC, vµ kÕt qu¶ lµ sÏ mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó dÞch 
chuyÓn loanh quanh c¸c bé phËn sau khi l¾p ®Æt. TÖ h¬n n÷a, bè trÝ kÐm sÏ ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò víi hÖ thèng, 
®Æc biÖt lµ ®ßi hái lµm m¸t, ®iÒu ®ã chØ béc lé khi hÖ thèng ®−îc sö dông mét thêi gian.  
 

M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 10-15 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

− Vá th©n m¸y nªn ®Ó më ë tr−íc mÆt ng−êi l¾p ®Ó dÔ nh×n 
thÊy bªn trong. 

− CÇm chÆt linh kiÖn vµ tr¸nh ®ông ch¹m vµo nh÷ng c¸i lµm 
b»ng kim lo¹i. 

 
C¸c b−íc quy tr×nh:  
 

 1- LËp s¬ ®å bè trÝ chung: 
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• Tèt h¬n c¶ lµ bè trÝ c¸c linh kiÖn c¸i nµy c¸ch xa c¸i kia vÒ phÝa 

bªn ph¶i mçi c¸i. B»ng c¸ch nµy, lu«n lu«n t¹o ra kh«ng gian trèng gi÷a c¸c card 
më réng, æ ®Üa cøng, vv. §iÒu ®ã c¶i thiÖn viÖc lµm m¸t vµ gi¶m nh÷ng v−íng 
vÝu lÉn nhau. 

• Nh÷ng c¸i sinh nhiÒu nhiÖt cÇn bè trÝ trªn phÇn vá ®Ó th«ng giã 
tèt h¬n. 

• Nh÷ng linh kiÖn cÇn nèi c¸p víi nhau cÇn bè trÝ sao cho c¸p 
nèi chóng ph¶i dµi h¬n ®Ó tr¸nh nh÷ng bÊt ngê. 

• Cã thÓ rÊt cÈn thËn ®Æt BMC t¹m thêi vµo trong vá th©n m¸y, ë 
vÞ trÝ gÇn víi chç ph¶i ®−a nã vµo, ®Ó −íc l−îng c¸p. Nh−ng ph¶i ®¶m b¶o BMC 
hoµn toµn c¸ch víi mÆt kim lo¹i cña vá ! 

• T−¬ng tù nh− vËy, cã thÓ ®Èy c¸c æ ®Üa tr−ît t¹m thêi vµo trong 
hép chøa sao cho nh×n thÊy ®−îc c¸c ®Çu nèi c¾m chóng. CÇn cÈn thËn! 

 
2- Trï tÝnh vÞ trÝ c¸c æ ®Üa:  
Trï tÝnh chç sÏ ®Èy æ ®Üa vµo trong hÖ thèng. Cã nh÷ng yÕu tè cÇn tÝnh ®Õn: 

• §Þnh dïng bao nhiªu kªnh IDE (xem phÇn cµi ®Æt cÇu nh¶y 
(jumpers) cña ®Üa cøng vµ CD-ROM ®Ó cã nhiÒu th«ng tin h¬n). Sau ®ã kiÓm tra 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Çu c¾m IDE trªn BMC víi hép chøa æ ®Üa. So víi chiÒu 
dµi cña c¸p IDE. NÕu nèi 2 æ ®Üa vµo cïng mét c¸p, th× ph¶i ch¾c ch¾n c¸p c¨ng 
®−îc tíi c¶ hai æ. 

• Mét sè thiÕt bÞ IDE nh¹y c¶m víi chiÒu dµi c¸p ®−îc dïng. 
Ng¾n h¬n th× tèt h¬n, cïng l¾m lµ b»ng. Cã thÓ dïng c¸p IDE cã chiÒu dµi t¨ng 
thªm, nh−ng kh«ng nªn. Giíi h¹n cña c¸p IDE tiªu chuÈn lµ 18 inch. 

• KiÓm tra kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Çu c¾m cña æ ®Üa mÒm ®Õn c¸c 
ch©n ë trªn BMC, vµ so s¸nh nã víi chiÒu dµi cña c¸p æ ®Üa mÒm. Cã thÓ dïng 
c¸p cã chiÒu dµi t¨ng thªm; ®Üa mÒm lµ thiÕt bÞ tèc ®é thÊp nªn th−êng kh«ng cã 
vÊn ®Ò g×. 

• KiÓm tra chiÒu dµi cña c¸p Audio CD. æ CD-ROM kh«ng thÓ 
c¸ch Sound card xa qu¸ chiÒu dµi cña c¸p nµy. 

• Coi chõng nhiÔu gi÷a c¸c æ ®Üa vµ BMC. §Æc biÖt, bé ®iÒu 
chØnh ®iÖn ¸p trªn c¸c BMC hiÖn ®¹i cã thÓ rÊt nãng khi lµm viÖc, vµ cÇn ph¶i 
gi÷ nã xa æ ®Üa cøng. Nãi chung, cÇn ®Ó c¸c æ ®Üa xa BMC. 

• Tèt nhÊt lµ ®Æt n»m æ ®Üa cøng (nh·n hiÖu lªn trªn), h¬n lµ ®Æt 
®øng (trªn c¹nh bªn cña chóng). 

• Mét sè vá cã chç ®Ó g¸ l¾p æ ®Üa cøng ë phÇn trªn cïng cña vá. 
Th«ng th−êng chç ®ã kh«ng ph¶i lµ vÞ trÝ tèt nhÊt cho ®Üa cøng v× hai lý do: Thø 
nhÊt, viÖc th«ng giã ë phÇn ®ã cña vá th−êng lµ xÊu. Thø hai, phÇn ®ã cña vá 
th−êng qu¸ xa BMC, lµm c¸p c¨ng qu¸. 

• Cã thÓ g¸ l¾p æ 3.5” vµo hép 5.25” b»ng c¸ch dïng mét bé g¸ 
l¾p ®Æc biÖt. NÕu ®· gÇn hÕt hép chøa , th× tèt nhÊt lµ dïng hép 3.5” cho æ ®Üa 
3.5”. NÕu cã nhiÒu hép chøa, cã thÓ quyÕt ®Þnh ®Èy æ ®Üa vµo ®©u sao cho lµm 
m¸t tèt h¬n. 
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• §Õm sè æ ®Üa cÇn ®−a vµo hÖ thèng. Sau ®ã ®Õm sè ®Çu c¾m 
nguån lÊy tõ bé nguån. NÕu sè thø nhÊt lín h¬n sè thø hai, cÇn dïng ®Çu chia ®Ó 
1 ®Çu c¾m dïng cho 2 thiÕt bÞ. 

• KiÓm tra kh¶ n¨ng cña c¸c ®Çu c¾m nguån tõ bé nguån nèi tíi 
c¸c æ ®Üa ë c¸c vÞ trÝ dù kiÕn cña chóng. 
 

 3- Trï tÝnh vÞ trÝ c¸c card më réng:  
 Cã mét vµi suy xÐt cÇn tÝnh ®Õn khi trï tÝnh dïng c¸c khe card më réng: 

• Trï tÝnh card video, sound, m¹ng vµ card kh¸c ®−a vµo ®©u 
trong hÖ thèng vµ xem chóng cã xung ®ét hay kh«ng víi thiÕt bÞ cña BMC hoÆc 
c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng. 

• Tèt h¬n lµ kh«ng bè trÝ c¸c cards ë khe c¹nh nhau. §iÒu ®ã 
còng lµm cho lµm m¸t tèt h¬n vµ dÔ nh×n thÊy card mµ kh«ng ph¶i th¸o nã ra. 

• C¸c BMC AT th−êng chØ cã mét ®«i khe c¾m thÝch hîp cho 
card cã chiÒu dµi ®Çy ®ñ. Kh«ng cÇn ®Ó ý ®Õn ®iÒu ®ã trõ phi cÇn ®Õn chóng. 
C¾m card ng¾n vµo nh÷ng khe c¾m kh«ng thÓ c¾m card dµi ®−îc do vÞ trÝ cña 
chóng ®èi víi khe c¾m BXL hoÆc bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p. 

• Mét sè khe c¾m cã thÓ liÒn kÒ ngay c¹nh c¸c ®Çu c¾m hoÆc cÇu 
nh¶y (jamper) trªn mét sè BMC. Dïng c¸c khe c¾m nµy sÏ lµm cho viÖc t×m c¸c 
®Çu nèi khã kh¨n h¬n. 

• NÕu BMC cã khe c¾m PCI/ISA dïng chung, th× kh«ng nªn 
dïng nã khi thiÕt lËp hÖ thèng lÇn ®Çu nÕu kh«ng thËt cÇn thiÕt. §Ó dµnh khe 
c¾m cã ®é linh häat cao h¬n nµy cho nh÷ng më réng sau nµy, khi kh«ng biÕt 
kiÓu bus nµo sÏ cÇn ®Õn. 
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III- Quy tr×nh ®Þnh cÊu h×nh thiÕt bÞ IDE/ATA 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ viÖc ®Þnh cÊu h×nh nh− thÕ nµo ®èi víi c¸c thiÕt bÞ 
IDE/ATA/ATAPI trong hÖ thèng. Nã bao trïm hÇu hÕt c¸c æ ®Üa cøng vµ æ CD-
ROM, còng nh− c¸c thiÕt bÞ ATAPI kh¸c nh− æ b¨ng, æ ZIP, vv... Quy tr×nh nµy 
cã thÓ dïng khi l¾p PC míi, khi thay ®æi cÊu h×nh PC hiÖn cã, hoÆc khi bæ sung 
thiÕt bÞ míi cho hÖ thèng. Quy tr×nh nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c thiÕt bÞ SCSI mµ 
chóng ®−îc ®Þnh cÊu h×nh vµ sö dông hoµn toµn kh¸c. 
  
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 2-3 (thÊp ®Õn trung b×nh). Trong nhiÒu tr−êng 
hîp, viÖc ®Þnh cÊu h×nh thùc tÕ kh«ng khã, nh−ng cÇn khÐo lÐo trong mét sè 
tr−êng hîp. Còng cÇn mét sè kinh nghiÖm ®Ó biÕt c¸ch tèt nhÊt ®Þnh cÊu h×nh 
c¸c thiÕt bÞ khi cã nhiÒu h¬n 2 thiÕt bÞ. 

• YÕu tè rñi ro: 1 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: KÑp má nhän, hoÆc c¸c dông cô kh¸c ®Ó 

g¾p nh÷ng vËt nhá. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng, nh−ng cã thÓ cÇn tµi liÖu h−íng 

dÉn ®Ó ®Þnh cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5 phót, céng víi thêi gian ph©n tÝch cÇn 

cã ®Ó nhËn biÕt thiÕt lËp hÖ thèng thÕ nµo. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- CÇn hiÓu c¸c thuËt ng÷ sau: kªnh IDE s¬ cÊp, kªnh IDE thø 
cÊp, æ chñ (master), æ lÖ thuéc (slave), ®Æt cÇu nh¶y (jumpering). 

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cã thÓ ®−îc cÊu 
h×nh nh− æ chñ hoÆc æ lÖ thuéc. Mét sè thiÕt bÞ chØ cã thÓ cÊu h×nh ®−îc nh− æ 
chñ hoÆc æ lÖ thuéc, hoÆc cã thÓ cã nh÷ng vÊn ®Ò trong cÊu h×nh nµy hoÆc cÊu 
h×nh kh¸c.  

- NÕu dïng c¸c æ chñ, cã thÓ gÆp ph¶i vÊn ®Ò t−¬ng thÝch, nÕu 
®−a æ ®Üa cøng vµ CD-ROM vµo cïng mét kªnh IDE. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh 
 

1) X¸c ®Þnh cÊu h×nh:  
Tr−íc tiªn cÇn x¸c ®Þnh cÊu h×nh muèn cã cña hÖ thèng. HÖ thèng víi 

1 æ ®Üa cøng vµ 1 æ CD-ROM th−êng ®−îc cÊu h×nh víi æ ®Üa cøng nh− lµ æ chñ 
trªn kªnh s¬ cÊp vµ CD-ROM nh− lµ æ chñ trªn kªnh thø cÊp. Tuy nhiªn, mét sè 
hÖ thèng ®Æt c¶ hai æ trªn cïng mét kªnh (nh−ng kh«ng nªn lµm nh− vËy). Cã 
mét sè yÕu tè kh¸c nhau ph¶i tÝnh ®Õn khi quyÕt ®Þnh vÒ cÊu h×nh. 

2) X¸c ®Þnh æ ®Üa nµo ®ßi hái ®Æt cÇu nh¶y: 
  BÊt kú æ ®Üa míi chuÈn bÞ l¾p ®Òu cÇn kiÓm tra kÐp ®Ó ch¾c ch¾n cÊu 

h×nh cña chóng phï hîp víi bè trÝ cÊu h×nh cña hÖ thèng.  
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3) X¸c ®Þnh ®Æt cÇu nh¶y thÕ nµo cho mçi æ ®Üa: 
Xem xÐt mçi æ ®Üa cÇn ®Æt cÇu nh¶y ®Ó x¸c ®Þnh hç trî cµi ®Æt thÕ nµo. 

CÇn tÝnh ®Õn nh÷ng  yÕu tè sau: 
• N¬i tèt nhÊt ®Ó t×m th«ng tin ®Æt cÇu nh¶y lµ tµi liÖu h−íng dÉn 

cña æ ®Üa. C¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh thøc còng cßn cung cÊp th«ng tin ®Æt cÇu nh¶y 
cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ míi vµ truyÒn thèng trªn trang web cña m×nh. 

• Mét sè æ ®Üa cã cÇu nh¶y chØ lµ “master” (chñ) hoÆc “slave” (lÖ 
thuéc), trong khi ®ã nh÷ng æ kh¸c l¹i cã cÊu h×nh “master”, “slave”, vµ “single” 
(“®¬n”). Khi ®ã, “single” ®−îc dïng khi æ riªng mét m×nh trªn kªnh. 

• Cã nh÷ng æ ®Üa IDE/ATA kh«ng tiªu chuÈn vÒ ®Æt cÇu nh¶y. 
Mçi æ ®Üa cã thÓ cã sè cÇu nh¶y kh¸c nhau, vµ cã thÓ ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau. 
Nh−ng phÇn lín æ ®Üa cøng gÇn ®©y nhÊt ®· ®−a th«ng tin ®Æt cÇu nh¶y lªn nh·n 
cña æ. 

 
• C¸c æ CD-ROM kh¸ gièng nhau vÒ vÞ trÝ cña c¸c cÇu nh¶y cña 

chóng vµ ®a sè lu«n n»m ë nh·n.  
  

 
 
                                                 Cµi ®Æt SLAVE                              Cµi ®Æt MASTER 

 
• Cã thÓ ®Ó nguyªn æ CD-ROM ®· ®Æt cÇu nh¶y lµ “slave” nÕu 

mét m×nh nã trªn kªnh, nh−ng tèt h¬n lµ chuyÓn nã sang “master”. 
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4) §Æt cÇu nh¶y cho mçi æ ®Üa: 
Dïng kÑp má nhän hoÆc c«ng cô t−¬ng tù, ®Æt c¸c cÇu 
nh¶y thÝch hîp cho mçi æ ®Üa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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IV- Quy tr×nh §Þnh cÊu h×nh B¶ng M¹ch ChÝnh 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ nh÷ng b−íc ®Þnh cÊu h×nh cho BMC cÇn l¾p ®Æt. 
Quy tr×nh nµy th−êng dïng khi dùng hÖ thèng PC míi hoÆc khi n©ng cÊp BMC. 
§Þnh cÊu h×nh BMC ®−îc lµm theo truyÒn thèng b»ng c¸ch dïng cÇu nh¶y 
(jumper), ®ã lµ nh÷ng chi tiÕt nhá b»ng nhùa hoÆc kim lo¹i ®−îc dïng ®Ó thay 
®æi bè trÝ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vÒ chøc n¨ng cña BMC. Mét sè BMC gÇn ®©y ®−îc 
gäi lµ BMC kh«ng cÇu nh¶y (jumperless), v× chóng kh«ng dïng cÇu nh¶y mµ 
dïng nhãm cµi ®Æt BIOS ®ÆcbiÖt (special group of BIOS settings) ®Ó thiÕt lËp hÇu 
hÕt c¸c tïy chän cÊu h×nh thay cho cµi ®Æt b»ng cÇu nh¶y trªn b¶ng ®Êu d©y 
(conventional board) (chóng vÉn cßn mét vµi cÇu nh¶y, nªn tªn gäi nµy kh«ng 
thËt ®óng l¾m). C¸c b¶ng nµy lµm quy tr×nh ®Æc biÖt nµy ®¬n gi¶n ®i nhiÒu 
(nh−ng ph¶i thªm b−íc bæ sung ë giai ®o¹n sau trong qu¸ tr×nh dùng PC). 
 Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn cÊu h×nh, quy tr×nh cµi ®Æt vËt lý tr×nh 
bÇy ë phÇn sau. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 3 (võa ph¶i). C¸c BMC cã thÓ g©y bèi rèi vµ khã 
kh¨n khi t×m tÊt c¶ c¸c cÇu nh¶y nã cã. 

• YÕu tè rñi ro: 4 (cao). ThiÕt lËp cÇu nh¶y kh«ng ®óng trªn 
BMC cã thÓ g©y ra h− h¹i phÇn cøng hoÆc mÊt d÷ liÖu. 

• Yªu cÇu phÇn cøng: KÑp má nhän, hoÆc c«ng cô kh¸c ®Ó g¾p 
nh÷ng vËt nhá (cÇu nh¶y lµ rÊt nhá). 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 10-15 phót, víi ®iÒu kiÖn lµ ®· biÕt ph¶i 

®Æt cÇu nh¶y thÕ nµo hoÆc cã tµi liÖu h−íng dÉn. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- Quy tr×nh nµy liÖt kª nh÷ng cµi ®Æt cÇu nh¶y th«ng dông 
nhÊt, vµ nã ch−a lµ mét danh s¸ch hoµn chØnh. Lu«n lu«n ph¶i thiÕt lËp vµ/hoÆc 
kiÓm tra mçi cÇu nh¶y BMC cã. 

- Mét sè BMC cã tÝch hîp 2 hoÆc nhiÒu h¬n bé tr¹ng th¸i cµi 
®Æt cÇu nh¶y riªng, mµ trong quy tr×nh nµy ®−îc xÕp vµo nhãm “Processor type”, 
®Ó thay ®æi mét vµi chøc n¨ng cïng mét lóc.  

- Lu«n lu«n kiÓm tra mäi c¸ch cµi ®Æt cÇu nh¶y. BÊt kú BMC 
nµo còng cã mét sè c¸ch thiªt lËp cÇu nh¶y mµ chóng gÇn nh− ch¼ng bao giê bÞ 
thay ®æi so víi mÆc ®Þnh cña chóng. Kh«ng nªn l¬ lµ viÖc kiÓm tra, v× ®«i khi 
nhµ s¶n xuÊt kh«ng thiÕt lËp ®óng mÆc ®Þnh. ThiÕt lËp cÇu nh¶y kh«ng ®óng cã 
thÓ g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò kú quÆc ë giai ®o¹n sau ®iÒu ®ã rÊt khã ph¸t hiÖn 
nguyªn nh©n thùc cña chóng. 

- T−¬ng tù nh− vËy, mét sè nhµ cung cÊp ®Æt tr−íc cÇu nh¶y 
cho BMC phï hîp víi BXL vµ c¸c phÇn cøng kh¸c. §ã lµ dÞch vô tèt, nh−ng vÉn 
cÇn ph¶i kiÓm tra kÐp c¸c thiÕt lËp ®ã. 
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- C¸c cÇu nh¶y phÇn lín ®−îc ghi nh·n víi tõ “JP”, ch¼ng h¹n 

“JP20”, tuy vËy còng cã nh÷ng nh·n kh¸c. CÇn ®Ò phßng c¸c BMC dïng “JP” ®Ó 
chØ cÇu nh¶y vµ “J” ®Ó chØ c¸c ®Çu c¾m kiÓu ch©n (ch¼ng h¹n LED æ ®Üa cøng, 
loa, vv...), v× dÔ nhÇm lÉn. 

- ThËn träng khi ®Æt cÇu nh¶y BXL dùa trªn tèc ®é bus ®óng 
vµ bé nh©n (multiplier), vµ kh«ng ®Ó bÞ lõa bëi tèc ®é ghi sau ch÷ “P” trªn mét 
sè BXL.  

- Mét sè BXL míi bé nh©n diÔn dÞch (interpret multiplier) 
thiÕt lËp kh¸c víi c¸i mµ chóng ®−îc c«ng bè trong tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC. 
§Æc biÖt, do phÇn lín c¸c BMC Pentium kh«ng cã bé nh©n 3.5x, nªn c¸c BXL 
nh− K6-233 diÔn dÞch 1.5x nh− 3.5x, vµ cã thÓ ®−îc ®Æt cÇu nh¶y theo c¸ch 1.5x. 

- NÕu cÇn, tr−íc tiªn cÈn thËn lÊy BMC tõ bao gãi cña nã vµ 
kiÓm tra xem cã bÞ h− h¹i kh«ng. 

- §Ò phßng nhiÔu tÜnh ®iÖn (ESD). Th−êng ®Æt BMC trªn bao 
chèng tÜnh ®iÖn ë chç lµm viÖc víi nã, vµ sau ®ã ®Æt lªn trªn vËt mÒm ®Ó lµm 
®Öm cho ch©n kim lo¹i thßi ra tõ mÆt d−íi cña BMC. Lu«n tiÕp ®Êt th©n ng−êi ®Ó 
tr¸nh g©y nhiÔu, b»ng c¸ch dïng vßng khö nhiÔu cã tiÕp ®Êt ®eo ë hai cæ tay, 
hoÆc tr−íc khi cÇm vµo linh kiÖn ®iÖn tö ph¶i sê hai tay vµo khung kim lo¹i cña 
th©n m¸y. Kh«ng kÐo BMC trùc tiÕp lª trªn mÆt lµm viÖc hoÆc cã thÓ lµm h− h¹i 
mÆt d−íi cña BMC. Lu«n lu«n lµm viÖc trªn mÆt ph¼ng. CÇm BMC ë mÐp cña 
nã. 

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) RTFM: §ã lµ ch÷ viÕt t¾t cña “Read The Fine Manual” (“§äc Tµi 
liÖu h−íng dÉn gèc”). NÕu cã tµi liÖu h−íng dÉn, cÇn ®äc phÇn m« t¶ c¸c cÇu 
nh¶y trªn BMC. Còng cÇn xem h×nh BMC trong tµi liÖu h−íng dÉn ®Ó biÕt vÞ trÝ 
vËt lý cña c¸c cÇu nh¶y. NÕu kh«ng cã, ph¶i t×m, hái ng−êi cung cÊp hoÆc hái 
nhµ s¶n xuÊt qua m¹ng internet ®Ó biÕt th«ng tin vÒ ®Æt cÇu nh¶y. 
 

2) ThiÕt lËp cÇu nh¶y ®iÖn ¸p cña BXL: PhÇn lín c¸c BMC míi cã 
hai ®Æc t¶ ®iÖn ¸p, mét cho ®iÖn ¸p trong (nh©n) cña CPU, vµ mét cho ®iÖn ¸p 
ngoµi (I/O). Ph¶i ®¶m b¶o ®Æt ®óng c¸c møc cho CPU; h¬n n÷a tµi liÖu h−íng 
dÉn cã thÓ cho biÕt cÇn thiÕt lËp c¸i g× cho BXL. NÕu dïng BXL cò kh«ng cã 
®iÖn ¸p riªng ®−êng (split-rail), th× cÇn thiÕt lËp c¶ hai gièng nhau.  
 

3) ThiÕt lËp cÇu nh¶y tèc ®é BXL: Tèc ®é BXL ®−îc x¸c ®Þnh bëi 
hai bé cÇu nh¶y s¬ cÊp: tèc ®é bus hÖ thèng vµ bé nh©n (tèc ®é CPU ®−îc nh©n 
lªn bao nhiªu lÇn  tèc ®é Bus). §Ò phßng c¸c CPU míi dïng bé nh©n thÊp h¬n, 
nªn khã diÔn gi¶i theo CPU. Khi ®ã cÇn xem tµi liÖu h−íng dÉn. 
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4) ThiÕt lËp kÝch cì Cache vµ cÇu nh¶y Type: Mét sè BMC chÊp 
nhËn cache trong nh÷ng cÊu h×nh kh¸c nhau vµ do ®ã cã c¸c cÇu nh¶y tïy thuéc 
vµo cache trªn BMC lµ bao nhiªu vµ bÞ hµn hay lµ c¾m qua modul COAST. Mét 
sè BMC, ®Æc biÖt lµ khi dïng chipset Intel 430HX, th× ph¶i ®Æt cÇu nh¶y nÕu cã 
c¾m chip RAM nh·n hiÖu thø cÊp ®Ó n©ng bé nhí ®Öm v−ît qua 64 MB. 
 

5) KiÓm tra cÇu nh¶y Flash BIOS: NÕu hÖ thèng cã cÇu nh¶y ®Ó cho 
phÐp cã ®Æc ®iÓm Flash BIOS, th× cÇn kiÓm tra nã ®Ó ®¶m b¶o r»ng nã ®· bÞ mÊt 
hiÖu lùc. C¸i ®ã cã thÓ lµ mÆc ®Þnh. 
 

6) KiÓm tra cÇu nh¶y xãa CMOS: Mét sè hÖ thèng cã cÇu nh¶y gióp 
cho xãa néi dung cña bé nhí CMOS, ®iÒu nµy th−êng cÇn ®Õn khi password hÖ 
thèng ®−îc thiÕt lËp vµ sau ®ã bÞ quªn mÊt. Ph¶i ®¶m b¶o r»ng cÇu nh¶y nµy 
®−îc ®Æt vÒ vÞ trÝ normal hoÆc default, hoÆc kh«ng thiÕt lËp c¸ch ®Æt BIOS nµo. 
§Ó xãa CMOS, gi÷ cÇu nh¶y ë vÞ trÝ clear trong Ýt nhÊt 3 gi©y, sau ®ã tr¶ l¹i vÞ trÝ 
normal. 

                             CÇu nh¶y ë vÞ trÝ normal                                       CÇu nh¶y ë vÞ trÝ clear CMOS 

  
7) KiÓm tra cÇu nh¶y nguån pin: Mét sè BMC dïng cÇu nh¶y ®Ó x¸c 

®Þnh nÕu pin trªn BMC lµ nguån cho bé nhí CMOS, hay lµ pin ngoµi. Ph¶i ®¶m 
b¶o r»ng nã ®−îc ®Æt vÒ vÞ trÝ default (pin trªn BMC) trõ phi dïng pin ngoµi. 

8) KiÓm tra c¸c cÇu nh¶y v« hiÖu (disable): Mét sè BMC cã nh÷ng 
cÇu nh¶y ®Æc biÖt ®Ó cho phÐp hoÆc v« hiÖu c¸c bé phËn cña BMC ë møc phÇn 
cøng (ch¼ng h¹n, c¸c cæng serial/parallel hoÆc bé ®iÒu khiÓn ®Üa mÒm).  Ph¶i b¶o 
®¶m r»ng c¸c cÇu nh¶y nµy ®−îc ®Æt ®óng. 
 

9) KiÓm tra kÐp c¸c cµi ®Æt: Cã thÓ coi lµ thõa ®Ó lµm tÊt c¶ c¸c cµi 
®Æt vµ sau ®ã kiÓm tra chóng, nh−ng chØ mÊt vµi phót ®Ó lµm viÖc nµy. C¸c BMC 
cã cÇu nh¶y ®Æt kh«ng ®óng sÏ g©y ra nhiÒu vÊn ®Ò cho hÖ thèng vµ rÊt khã 
chuÈn ®o¸n ®−îc. 
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V- Quy tr×nh chuÈn bÞ vá th©n m¸y cho l¾p r¸p 
  
 Quy tr×nh nµy bao gåm viÖc chuÈn bÞ vá th©n m¸y cho l¾p ®Æt hÖ thèng 
míi. Quy tr×nh ®−îc dïng khi l¾p r¸p PC míi, thùc hiÖn n©ng cÊp toµn bé hÖ 
thèng, hoÆc chuyÓn hÖ thèng sang vá míi. 
 Quy tr×nh nµy thÝch hîp nhiÒu h¬n cho c¸c vá tower, cã mÆt tr−íc th¸o l¾p 
®−îc, vµ ®· l¾p s½n bé nguån.  
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 1 (rÊt thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: VÆn vÝt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5-10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn ®¶m b¶o kh«ng c¾m ®iÖn vµo vá ë mäi lóc. 
- §Ò phßng c¸c mÐp kim lo¹i s¾c trong vá th©n m¸y. 
- Vá rÊt phong phó, nªn cã thÓ ph¶i ®iÒu chØnh c¸c h−íng dÉn nµy. 

 
C¸c b−íc qu¸ tr×nh: 
 

1) Më vá: Th¸o n¾p ®Ëy hoÆc tÊm thµnh bªn. Th¸o tÊm mÆt tr−íc. 
2) KiÓm tra nh÷ng c¸i bªn trong vá: KiÓm tra nh−ng c¸i bªn trong 

vá ®Ó ch¾c ch¾n cã ®ñ nh÷ng bé phÇn cÇn thiÕt. 
3) KiÓm tra bé nguån: CÇn ch¾c ch¾n cã bé nguån kÌm theo vá vµ 

kiÓm tra kÐp ®Æt ®iÖn ¸p vµo (110 V hoÆc 220V) ®Ó ®¶m b¶o ®Æt ®óng. 
4) KiÓm tra chuyÓn m¹ch nguån: CÇn ch¾c ch¾n chuyÓn m¹ch nguån 

®−îc g¸ l¾p an toµn vµo mÆt tr−íc cña vá vµ d©y dÉn ®−îc nèi trë l¹i ®Õn bé 
nguån lµ cßn nguyªn vÑn, kh«ng bÞ ®øt, vµ kh«ng bÞ láng. 

5) L¾p qu¹t giã bæ sung (tïy chän): Mét sè vá cã dµnh kh«ng gian 
cho qu¹t lµm m¸t bæ sung. NÕu cÇn dïng qu¹t thø hai th× l¾p nã. §èi víi hÖ 
thèng AT, qu¹t thø hai cã thÓ thæi vµo bªn trong vá.  

6) Th¸o panel BMC: HÇu hÕt c¸c vá tower míi hiÖn nay cã panel 
th¸o l¾p ®−îc, trªn ®ã g¸ l¾p BMC. Th¸o panel ®ã ra. Th«ng th−êng lµm viÖc ®ã 
b»ng c¸ch Ên c¸i mãc h×nh ch÷ U trªn mÆt ngoµi cña panel xuèng. Trªn mét sè 
vá, panel ®−îc ®Þnh vÞ b»ng vÝt. 
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Vi- Quy tr×nh l¾p ®Æt æ ®Üa mÒm 
   
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng ®Én ®Ó l¾p ®Æt vËt lý æ ®Üa mÒm vµo trong 
vá th©n m¸y. Thùc tÕ ®ã lµ qu¸ tr×nh kh«ng cã g× lµ khã vµ kh«ng mÊt nhiÒu thêi 
gian. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho æ ®Üa 3.5” vµ chØ ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt lý. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã:  2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: VÆn vÝt vµ vÝt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5-10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

-  CÇn ch¾c ch¾n c¸p ®Üa mÒm kÐo ®ñ tõ BMC ®Õn vÞ trÝ ®Þnh 
l¾p chóng. 

- CÇn ch¾c ch¾n c¸p nguån tõ bé nguån víi ®−îc ®Õn æ ®Üa 
mÒm. C¸c æ 3.5” th−êng dïng ®Çu c¾m mini nhá h¬n, nªn nÕu dïng trong hÖ cò 
th× cÇn cã bé ®æi ®Çu. 

- CÇn ®¶m b¶o æ kh«ng bÞ g¸ l¾p lén ng−îc. §èi víi æ 3.5” nót 
Ên ra ®Üa n»m bªn d−íi khe ®Üa. 

- Vá th©n m¸y cÇn ®−îc më ra tr−íc khi b¾t ®Çu.  
- Mét sè vá rÎ tiÒn ®−îc lµm tõ thÐp l¸ rÊt máng vµ cã thÓ ®ßi 

hái ph¶i lùa mét chót ®Ó ®−a æ ®Üa vµo r·nh. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) T×m ch©n 1 trªn æ: Xem xÐt kü l−ìng æ vµ x¸c ®Þnh cuèi cña ®Çu 
c¾m lµ ch©n 1 ë ®©u sau khi l¾p ®Æt nã. Cã mét sè c¸ch ®¸nh dÊu ë bªn tr¸i ch©n 
1 ®Ó chØ thÞ nã, nh− sè “1” nhá, dÊu chÊm, mòi tªn, h×nh vu«ng quanh ch©n ë ®ã 
nã nèi víi b¶ng m¹ch, hoÆc mét sè chØ thÞ kh¸c. CÇn biÕt ch©n 1 sÏ nèi víi æ 
n»m ë ®©u, ®iÒu ®ã cã thÓ cÇn nhiÒu h¬n ë giai ®o¹n sau, nh−ng khi ®ã qu¸ khã 
®Ó x¸c ®Þnh cuèi cña ®Çu c¾m giao diÖn lµ ch©n 1 n»m ë ®©u sau khi ®· l¾p ®Æt råi. 
 

2) L¾p ®Æt bé g¸ (nÕu cÇn): NÕu l¾p ®Æt æ 3.5” vµo hèc 5.25”, th× cÇn 
dïng bé g¸ hoÆc bé tiÕp hîp (adapter). §Ó dïng bé tiÕp hîp, ®Æt æ 3.5” vµo gi÷a 
nã, sau ®ã dïng 4 vÝt ®Ó g¸ l¾p æ vµo trong bé tiÕp hîp. Mét sè bé tiÕp hîp dïng 
lç vÝt ë ®¸y æ vµ mét sè dïng lç vÝt ë thµnh bªn. CÇn ch¾c ch¾n æ g¸ l¾p ®óng 
chiÒu. Sau ®ã thö æ ®· g¸ l¾p b»ng c¸ch ®Èy nã vµo trong hèc æ ®Üa. CÇn ch¾c 
ch¾n nã võa khÝt.  
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3) G¸ l¾p æ vµo vá: Cã Ýt nhÊt 4 c¸ch g¸ l¾p æ ®Üa mÒm vµo trong vá. 

X¸c ®Þnh vá phï hîp víi c¸i nµo d−íi ®©y vµ lµm theo nh÷ng chØ dÉn thÝch hîp: 
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• G¸ l¾p trùc tiÕp: Ph−¬ng ph¸p g¸ l¾p th«ng dông nhÊt vµ ®¬n 
i¶n nhÊt lµ g¸ l¾p trùc tiÕp b»ng c¸ch ®Èy æ ®Üa tr−ît vµo trong hèc vµ g¸ l¾p 
rùc tiÕp æ vµo thµnh hèc. §Èy tr−ît æ vµo trong hèc vµ ke b»ng mÆt æ víi mÆt 
r−íc cña vá. Sau khi æ ®−îc th¼ng hµng, th× cè ®Þnh nã b»ng 4 vÝt. §èi víi 
h÷ng vá cã mÆt tr−íc th¸o l¾p ®−îc, th× ph¶i th¸o mÆt tr−íc råi míi ®Èy æ vµo 
−îc. 

• C¸c ®−êng tr−ît (rails): Mét sè vá dïng hai ®−êng tr−ît 
¶nh g¸ bªn æ ®Ó ®Èy tr−ît æ vµo hèc. NÕu dïng c¸c vá nh− vËy, cÇn chän hai 
−êng tr−ît thÝch hîp, mét c¸i cho mét bªn cña æ. GhÐp c¸c ®−êng tr−ît vµo mÆt 
ªn cña æ b»ng 2 vÝt. Sau ®ã ®Èy tr−ît æ vµo hèc. KiÓm tra mÆt tr−íc cña æ thËt 
h¼ng hµng. Mét sè vá kiÓu cã ®−êng tr−ît æ cã mãc h·m kiÓu nhÝp  (spring-
oaded clips) ë mÆt tr−íc ®Ó gi÷ vµo vÞ trÝ khi æ ®−îc c¾m vµo theo mäi ®−êng 
c¸c æ míi nhÊt). Nh÷ng kiÓu kh¸c ®ßi hái ph¶i b¾t vÝt æ vµo trong hèc, th× dïng 
¸c lç ë mÆt tr−íc cña hèc æ ®Üa. C¸ch nµo th× còng ph¶i ®¶m b¶o æ kh«ng bÞ 
Þch chuyÓn tù do khi lµm viÖc. 

• TÊm/hép g¸ l¾p: Mét sè vá l¾p æ 3.5” cã dïng tÊm g¸ l¾p 
áng ghÐp vµo ®¸y æ. NÕu vá cã c¸i ®ã, th× ph¶i th¸o nã khái vá. Sau ®ã b¾t vÝt 

 vµo tÊm g¸ l¾p, vµ c¾m l¹i tÊm g¸ l¾p vµo trong vá. T−¬ng tù nh− vËy ®èi víi 
ép g¸ l¾p. æ ph¶i th¼ng hµng khi c¾m l¹i. 

 
4) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: CÇn ®¶m b¶o æ ®· ®−îc l¾p ®óng 

µo trong vá vµ kh«ng g©y v−íng vÝu cho c¸c bé phËn kh¸c. Còng cÇn ®¶m b¶o 
ã kh«ng bÞ láng trong vá.  
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viI- Quy tr×nh l¾p ®Æt æ ®Üa cøng 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn vÒ l¾p ®Æt æ ®Üa cøng vµo trong vá 
th©n m¸y. ViÖc thùc hiÖn l¾p ®Æt nµy kh«ng khã, miÔn lµ lµm ®óng chØ dÉn d−íi 
®©y. L¾p ®Æt ®óng æ ®Üa cøng lµ ®iÒu quan träng, v× æ ®Üa cøng lµ mét trong 
nh−ng thiÕt bÞ quan träng nhÊt trong PC. Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt 
lý æ ®Üa cøng. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2-4 (thÊp ®Õn cao). Rñi ro thùc sù ®èi víi æ ®Üa 

cøng lµ rÊt thÊp. Rñi ro ®ã lµ ®èi víi d÷ liÖu cã thÓ ®ang cã trong æ. NÕu æ rçng 
hoÆc tr−íc ®ã ®· sao l−u, th× thùc tÕ ch¼ng cã rñi ro g×. 

• Yªu cÇu phÇn cøng: VÆn vÝt vµ vÝt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng cã. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5-10 phót. Cã thÓ l©u h¬n mét 

chót nÕu cã vÊn ®Ò hoÆc cÇn cã bé tiÕp hîp (adapter). 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn ph¶i biÕt cÊu h×nh æ ®Üa mong muèn vµ ®· ®Æt s½n c¸c 
cÇu nh¶y. 

- CÇn ch¾c ch¾n c¸p giao diÖn víi ®−îc tíi æ ë vÞ trÝ dù kiÕn 
cña nã. Kh«ng gièng víi æ ®Üa mÒm, kh«ng thÓ kiÕm ®−îc c¸p dµi h¬n trong hÇu 
hÕt c¸c vá khi dïng æ IDE/ATA. ChiÒu dµi c¸p bÞ h¹n chÕ ë 18” vµ trong mét sè 
vá cßn bÞ bít ®i. 

- CÇn ch¾c ch¾n c¸p nguån tõ bé nguån víi ®−îc tíi æ. 
- CÇn ch¾c ch¾n æ kh«ng bÞ ®Æt ®¶o lén hoÆc ®¶o ng−îc. Nh·n 

cña æ n»m bªn trªn, phÇn cã b¶ng m¹ch n»m bªn d−íi. C¸c ®Çu c¾m cña æ quay 
mÆt vµo gi÷a vá th©n m¸y ®Ó c¸p giao diÖn cã thÓ nèi ®−îc víi chóng. 

- Vá th©n m¸y cÇn ®−îc më ra tr−íc khi b¾t ®Çu.  
- Mét sè vá rÎ tiÒn ®−îc lµm tõ thÐp l¸ rÊt máng vµ cã thÓ ®ßi 

hái ph¶i lùa mét chót ®Ó ®−a æ ®Üa vµo r·nh. 
- C¸c æ ®Üa cøng cã b¶ng m¹ch lé ra ë ®¸y æ (b¶ng logic tÝch 

hîp víi æ). CÇn ®Æc biÖt cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm h− h¹i b¶ng m¹ch, vµ cÇn ®¶m 
b¶o trong khi l¾p ®Æt kh«ng cã c¸i g× tiÕp xóc víi nã. KiÓm tra sau khi l¾p ®Æt ®Ó 
ch¾c ch¾n kh«ng cã c¸i g× cã thÓ t×nh cê tiÕp xóc víi b¶ng m¹ch. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 

1) T×m ch©n 1 trªn æ: Xem xÐt kü l−ìng æ vµ x¸c ®Þnh cuèi cña ®Çu 
c¾m giao diÖn lµ ch©n 1 ë ®©u sau khi l¾p ®Æt nã. Cã mét sè c¸ch ®¸nh dÊu ë bªn 
tr¸i ch©n 1 ®Ó chØ thÞ nã, nh− sè “1” nhá, dÊu chÊm, mòi tªn, h×nh vu«ng quanh 
ch©n ë ®ã nã nèi víi b¶ng m¹ch, hoÆc mét sè chØ thÞ kh¸c. CÇn biÕt ch©n 1 sÏ nèi 
víi æ n»m ë ®©u, ®iÒu ®ã cã thÓ cÇn nhiÒu h¬n ë giai ®o¹n sau, nh−ng khi ®ã qu¸ 
khã ®Ó x¸c ®Þnh cuèi cña ®Çu c¾m giao diÖn lµ ch©n 1 n»m ë ®©u sau khi ®· l¾p 
®Æt råi. 
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2) L¾p ®Æt bé g¸ l¾p (nÕu cÇn): Th−êng c¸c vá hiÖn ®¹i cã c¸c hèc 

3.5” dµnh riªng cho æ ®Üa cøng. Tuy vËy, nÕu l¾p ®Æt vµo trong vá cò hoÆc c¸c 
hèc 3.5” trong nã ®· dïng hÕt, th× cã thÓ ph¶i dïng bé g¸ l¾p hoÆc bé tiÕp hîp. 
§Ó dïng nã, cÇn ®Æt æ vµo gi÷a bé tiÕp hîp, sau ®ã dïng 4 vÝt ®Î g¸ l¾p æ vµo 
trong bé tiÕp hîp. Mét sè bé tiÕp hîp dïng c¸c lç vÝt ë ®¸y æ vµ mét sè dïng lç 
vÝt ë bªn. CÇn ®¶m b¶o l¾p æ ®óng h−íng. Sau ®ã thö æ ®· g¸ l¾p b»ng c¸ch ®Èy 
nã tr−ît vµo trong hèc æ ®Üa. CÇn ®¶m b¶o nã thËt khÝt. 

3) G¸ l¾p æ vµo trong vá: Cã 3 c¸ch th«ng dông ®Ó g¸ l¾p æ ®Üa cøng 
vµo trong vá th©n m¸y. X¸c ®Þnh vá phï hîp víi c¸i nµo d−íi ®©y vµ lµm theo 
nh÷ng chØ dÉn thÝch hîp: 

 
• G¸ l¾p trùc tiÕp: Ph−¬ng ph¸p g¸ l¾p th«ng dông nhÊt vµ ®¬n 

gi¶n nhÊt lµ g¸ l¾p trùc tiÕp b»ng c¸ch ®Èy æ ®Üa tr−ît vµo trong hèc vµ g¸ l¾p 
trùc tiÕp æ vµo thµnh hèc. §Èy tr−ît æ vµo trong hèc vµ ke ®óng c¸c lç bªn thµnh 
æ víi c¸c khe trªn hèc. Cã thÓ cã nhiÒu khe trong hèc mµ æ sÏ ®−îc ®Èy vµo. Sau 
khi æ thËt th¼ng hµng, th× cè ®Þnh nã b»ng 4 vÝt. 

• C¸c ®−êng tr−ît (rails): Mét sè vá dïng hai ®−êng tr−ît 
m¶nh g¸ bªn æ ®Ó ®Èy tr−ît æ vµo hèc, nh− ®èi víi æ ®Üa mÒm. Mét sè vá kiÓu cã 
®−êng tr−ît æ cã mãc h·m kiÓu nhÝp (spring-loaded clips) ë mÆt tr−íc ®Ó gi÷ vµo 
vÞ trÝ khi æ ®−îc c¾m vµo theo mäi ®−êng (c¸c æ míi nhÊt). Nh÷ng kiÓu kh¸c ®ßi 
hái ph¶i b¾t vÝt æ vµo trong hèc, th× dïng c¸c lç ë mÆt tr−íc cña hèc æ ®Üa. C¸ch 
nµo th× còng ph¶i ®¶m b¶o æ kh«ng bÞ dÞch chuyÓn tù do khi lµm viÖc. 

5) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: CÇn ®¶m b¶o æ ®· ®−îc l¾p khÝt vµo 
trong vá vµ kh«ng g©y v−íng vÝu cho c¸c bé phËn kh¸c. §Æc biÖt, ph¶i ®¶m b¶o 
b¶ng logic ë ®¸y æ kh«ng bÞ ®ông ch¹m víi bÊt cø c¸i g×. Còng cÇn ®¶m b¶o nã 
kh«ng bÞ láng trong vá. 
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viii- Quy tr×nh l¾p ®Æt æ ®Üa quang 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ viÖc l¾p ®Æt c¸c lo¹i æ ®Üa quang nh− CD/DVD-
ROM/RW vµo vá th©n m¸y nh− thÕ nµo. Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt 
lý æ CD-ROM, ®èi víi c¸c æ kh¸c, quy tr×nh còng t−¬ng tù. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: VÆn vÝt vµ vÝt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5-10 phót. Cã thÓ l©u h¬n nÕu cã 

vÊn ®Ò ph¸t sinh. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn ph¶i biÕt cÊu h×nh æ CD-ROM mong muèn vµ ®· ®Æt s½n 
c¸c cÇu nh¶y. 

- CÇn ch¾c ch¾n c¸p giao diÖn víi tíi æ ë vÞ trÝ dù kiÕn l¾p nã. 
Kh«ng gièng víi æ ®Üa mÒm, kh«ng thÓ kiÕm ®−îc c¸p dµi h¬n trong hÇu hªt c¸c 
vá khi dïng æ CD-ROM ATAPI. ChiÒu dµi c¸p bÞ h¹n chÕ ë 18” vµ trong mét sè 
vá cßn bÞ bít ®i. 

- CÇn ch¾c ch¾n c¸p nguån tõ bé nguån víi ®−îc tíi æ. 
- NÕu dïng Sound card, cÇn ch¾c ch¾n c¸p audio ch¹y gi÷a æ 

CD-ROM vµ sound card víi tíi æ ë vÞ trÝ dù kiÕn l¾p nã. 
- CÇn ch¾c ch¾n kh«ng g¸ l¾p lén ng−îc æ. Nót ra ®Üa (eject) 

cña æ n»m bªn d−íi bªn ph¶i cña khay æ. 
- NhiÒu æ CD-ROM kh«ng thÓ g¸ l¾p trªn thµnh bªn, v× CD sÏ 

kh«ng n»m l¹i trªn khay nÕu nã bÞ dùng ®øng. Mét sè æ dïng nh÷ng tÊm ®Öm 
(caddies) cã thÓ g¸ l¾p trªn thµnh bªn cña nã. 

- Vá th©n m¸y cÇn ®−îc më ra tr−íc khi b¾t ®Çu.  
- Mét sè vá rÎ tiÒn ®−îc lµm tõ thÐp l¸ rÊt máng vµ cã thÓ ®ßi 

hái ph¶i lùa mét chót ®Ó ®−a æ ®Üa vµo r·nh. 
 
C¸c b−íc qu¸ tr×nh: 
 

1) T×m ch©n 1 trªn æ: Xem xÐt kü l−ìng æ vµ x¸c ®Þnh cuèi cña bé nèi 
giao diÖn lµ ch©n 1 ë ®©u sau khi l¾p ®Æt nã. Trong khi ®iÒu ®ã lµ khã ®èi víi æ 
®Üa cøng, th× hÇu hÕt æ CD-ROM cã nh·n h¼n hoi trªn æ tù nã cho biÕt “cuèi cña 
nã lµ bªn trªn”. CÇn biÕt ch©n 1 sÏ nèi v¬i æ n»m ë ®©u, ®iÒu ®ã cã thÓ cÇn nhiÒu 
h¬n ë giai ®o¹n sau. Khi ®ã qu¸ khã ®Ó x¸c ®Þnh cuèi cña bé nèi giao diÖn lµ 
ch©n 1 n»m ë ®©u sau khi l¾p ®Æt. 
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2) G¸ l¾p æ vµo trong vá: Cã 3 c¸ch th«ng dông ®Ó g¸ l¾p æ CD-ROM 

vµo trong vá th©n m¸y. X¸c ®Þnh vá phï hîp víi c¸i nµo d−íi ®©y vµ lµm theo 
nh÷ng chØ dÉn thÝch hîp: 

• G¸ l¾p trùc tiÕp: Ph−¬ng ph¸p g¸ l¾p th«ng dông nhÊt vµ ®¬n 
gi¶n nhÊt lµ g¸ l¾p trùc tiÕp b»ng c¸ch ®Èy æ ®Üa tr−ît vµo trong hèc vµ g¸ l¾p 
trùc tiÕp æ vµo thµnh hèc. §Èy tr−ît æ vµo trong hèc vµ ke th¼ng hµng mÆt æ  (cÇn 
®Ëy t¹m thêi mÆt tr−íc cña vá vµo ®Ó lµm viÖc nµy). Sau khi æ thËt th¼ng hµng, 
th× cè ®Þnh nã b»ng 4 vÝt.  
 

 
• C¸c ®−êng tr−ît (rails): Mét sè vá dïng hai ®−êng tr−ît 

m¶nh g¸ bªn æ ®Ó ®Èy tr−ît æ vµo hèc, nh− ®èi víi æ ®Üa mÒm. Mét sè vá kiÓu cã 
®−êng tr−ît æ cã mãc h·m kiÓu nhÝp (spring-loaded clips) ë mÆt tr−íc ®Ó gi÷ vµo 
vÞ trÝ khi æ ®−îc c¾m vµo theo mäi ®−êng (c¸c æ míi nhÊt). Nh÷ng kiÓu kh¸c ®ßi 
hái ph¶i b¾t vÝt æ vµo trong hèc, th× dïng c¸c lç ë mÆt tr−íc cña hèc æ ®Üa. C¸ch 
nµo th× còng ph¶i ®¶m b¶o æ kh«ng bÞ dÞch chuyÓn tù do khi lµm viÖc. 

 
3) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: CÇn ®¶m b¶o æ ®· ®−îc l¾p khÝt vµo 

trong vá vµ kh«ng g©y v−íng vÝu cho c¸c bé phËn kh¸c. Còng cÇn ®¶m b¶o nã 
kh«ng bÞ láng trong vá. 
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iX- Quy tr×nh l¾p ®Æt Bé xö lý 
 

Quy tr×nh nµy m« t¶ l¾p ®Æt BXL nh− thÕ nµo trªn BMC. §ã lµ qu¸ 
tr×nh hoµn toµn kh«ng phøc t¹p, tuy vËy tÊt nhiªn cÇn rÊt thËn träng khi thùc hiÖn 
do tÝnh dÔ g·y cña linh kiÖn. Quy tr×nh nµy cho c¸c b−íc vµ c¸c dù kiÕn l¾p ®Æt 
tÊt c¶ c¸c kiÓu BXL dïng ®Õ c¾m (socket) ZIP. Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn l¾p 
®Æt vËt lý BXL, vµ kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c b−íc cÇn thiÕt cho n©ng cÊp BXL.  

  
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 2-4 (thÊp ®Õn cao).  
• YÕu tè rñi ro: 2-3 (thÊp ®Õn võa ph¶i). MÆc dï tÝnh dÔ g·y cña 

BXL, nh−ng còng rÊt hiÕm khi bÞ háng nÕu cÈn thËn khi l¾p ®Æt nã. NÕu c¾m 
kh«ng ®óng BXL vµo æ c¾m, tÊt nhiªn sÏ g©y h− h¹i cho nã.  

• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: D−íi 5 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- Quy tr×nh nµy ¸p dông khi ®Õ c¾m cßn ®Ó trèng vµ kh«ng 
bao gåm nh÷ng h−íng dÉn ®Ó th¸o BXL ®· ®−îc c¾m tr−íc ®ã. 

- Quy tr×nh nµy ¸p dông khi BXL ch−a l¾p bé t¶n nhiÖt trªn 
nã. Tuy vËy, c¸c h−íng dÉn còng sÏ kh«ng kh¸c nhiÒu nÕu bé t¶n nhiÖt ®· l¾p 
s½n trªn nã. 

- CÇn ®¶m b¶o BMC ®−îc ®Æt trªn bÒ mÆt ph¼ng, s¹ch, ch¾c 
ch¾n vµ kh«ng cã tÝch ®iÖn. 

- Kh«ng cè l¾p ®Æt BXL, nÕu ch−a ch¾c ch¾n h−íng BXL 
®óng vµo ®Õ c¾m.  

- §Ò phßng g©y nhiÔu cho BXL. Lu«n tiÕp ®Êt th©n ng−êi ®Ó 
tr¸nh g©y nhiÔu, b»ng c¸ch dïng vßng khö nhiÔu cã tiÕp ®Êt ®eo ë hai cæ tay, 
hoÆc tr−íc khi cÇm vµo linh kiÖn ®iÖn tö ph¶i sê hai tay vµo khung kim lo¹i cña 
th©n m¸y. CÇm BXL ë mÐp cña nã. 
 
C¸c b−íc qu¸ tr×nh: 
 

1) KiÓm tra ch©n vµ g¾n c¶m biÕn nhiÖt:  
KiÓm tra ch©n BXL ®Ó ch¾c ch¾n kh«ng bÞ cong, gÉy. 

Khi dïng qu¹t cã ®iÒu chØnh tù ®éng tèc ®é theo nhiÖt 
®é BXL, cÇn g¾n c¶m biÕn vµo ®¸y BXL b»ng b¨ng 
dÝnh hai mÆt, d©y dÉn cña c¶m biÕn rÊt m¶nh nªn dÔ 
dµng lät vµo khe gi÷a c¸c ch©n BXL. 
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2) Më ®Õ c¾m ZIP:  

¸p dông cho c¸c b¶ng m¹ch cã ®Õ c¾m ZIP ®Ó më nã 
ra. Lµm ®iÒu ®ã b»ng c¸ch nÝu ®ßn bÈy xuèng ®Õ c¾m, 

 
 
 
 

h
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vµ sau ®ã n©ng nã lªn vµ kÐo nã ng−îc l¹i cho ®Õn khi 
nã ®øng th¼ng, vu«ng gãc víi BMC. Trªn mét sè ®Õ 
c¾m ZIP, ®Çu tiªn kÐo ®ßn bÈy mét chót ra khái ®Õ c¾m 
sau ®ã n©ng nã lªn. Lµm nh− vËy v× phÇn trªn cña ®Õ 
c¾m di chuyÓn vµ do ®ã më ®Õ c¾m. Trªn mét sè BMC 
cò ®ßn bÈy cã thÓ bÞ gi÷ l¹i vµ cã thÓ nh¶ nã ra b»ng 
c¸ch Ên nhÑ ®ßn bÈy ®Ó më tÊt c¶ c¸c ®−êng. 
 
 
 

3) H−íng BXL vµo ®Õ c¾m: 
BXL vµ ®Õ c¾m lµ hai h×nh vu«ng, nªn cÇn ®¶m b¶o 
h−íng BXL sao cho nã thËt th¼ng hµng víi ®Õ c¾m. C¶ 
hai chi tiÕt phÇn cøng ®Òu cã dÊu ph©n biÖt ë mét gãc 
®Ó chØ thÞ ch©n 1 ë ®ã. Trªn BXL, t×m kiÕm mét c¸i sau 
®©y: mét dÊu chÊm ë mét gãc trªn bÒ mÆt chip; mét vÕt 
kh¾c h×nh ch÷ V ë mét gãc; mét mÈu chÐo mµu vµng tõ 
miÕng ®¾p trªn mÆt d−íi cña chip; 

oÆc mét miÕng ®Öm h×nh vu«ng mµu vµng n»m ë mét trong c¸c ch©n ë gãc nèi 
íi mÆt d−íi cña chip. C¸c ®¸nh dÊu ®iÓn h×nh trªn ®Õ c¾m lµ mÉu h×nh h¬i kh¸c 
hau cña lç c¾m ë mét gãc, nh− “1”, hoÆc vÕt kh¾c h×nh ch÷ V trªn ®Õ c¾m. Mét 
è BXL míi ®−îc chèt b»ng c¸ch dïng c¸c ch©n ®Æc biÖt ®Ó chóng kh«ng thÓ bÞ 
¾m sai. 

4) C¾m BXL vµo ®Õ c¾m:  
KiÓm tra kÐp h−íng cña BXL, vµ sau ®ã ®Æt nã vµo ®Õ 
c¾m. §Õ c¾m ZIP chØ yªu cÇu BXL ®−îc th¶ ®óng vµo 
®Õ c¾m vµ kh«ng cÇn dïng søc ë ®©y. NÕu kh«ng ®−îc, 
th× cã thÓ lµ ®Õ c¾m ch−a më hÕt c¸c ®−êng. NhÑ nhµng 
l¾p BXL vµo vÞ trÝ trong ®Õ c¾m. 
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5) KiÓm tra chip ®· vµo hÕt: KiÓm tra cÈn thËn BXL ®Ó ®¶m b¶o nã 
®· vµo hÕt trong ®Õ c¾m. Cã thÓ cã mét khe rÊt nhá gi÷a mÆt ®¸y BXL vµ mÆt 
trªn ®Õ c¾m, d−íi 1/16” (d−íi 1 mm). 

 
6) §ãng ®Õ ZIP l¹i:  

Dïng cho b¶ng m¹ch cã ®Õ c¾m ZIP ®Ó ®ãng ®Õ c¾m. 
Ên nhÑ nhµng ®ßn bÈy xuèng. Cã thÓ gÆp lùc c¶n khi 
lµm viÖc nµy, ®ã lµ chuyÖn th−êng, nh−ng nÕu nã bÞ 
nghiªng ®i th× hoÆc lµ ®Õ c¾m bÞ khuyÕt tËt hoÆc BXL bÞ 
c¾m sai.  
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X- Quy tr×nh l¾p ®Æt bé t¶n nhiÖt 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ l¾p ®Æt bé t¶n nhiÖt lªn trªn BXL cã ®Õ c¾m thÝch 
hîp. C¸c BXL hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã lµm m¸t ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o cho chóng 
ho¹t ®éng tèt, vµ bé t¶n nhiÖt ph¶i ®¶m b¶o l¾p ®Æt ®óng ®Ó thùc hiÖn ®−îc 
nhiÖm vô cña nã. Mét sè BXL ®−îc tÝch hîp cïng víi bé t¶n nhiÖt vµ qu¹t vµ 
nÕu l¾p ®Æt mét c¸i nµo ®ã, th× cÇn tu©n theo quy tr×nh nµy. ViÖc cµi ®Æt ë ®©y 
bao trïm lªn c¶ bé t¶n nhiÖt thô ®éng vµ chñ ®éng (nh÷ng bé bao gåm c¶ qu¹t). 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã:  2 (thÊp) 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). Quy tr×nh nµy ¸p dông cho BXL ®· 

cã s½n trªn æ c¾m, ng−îc l¹i th× rñi ro do h− h¹i CPU t¨ng lªn râ rÖt. 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Tæ hîp bé t¶n nhiÖt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: D−íi 5 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho BXL ®· l¾p ®Æt s½n trªn BMC.  
- KiÓm tra kÐp nh·n hiÖu trªn BXL, tr−íc khi l¾p bé t¶n nhiÖt. 

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) G¾n qu¹t vµo bé t¶n nhiÖt:  
Mét sè bé t¶n nhiÖt tÝch cùc thùc tÕ ch−a g¾n s½n qu¹t 
vµo bé t¶n nhiÖt. NÕu vËy, cÇn g¾n qu¹t lªn c¸c v©y cña 
bé t¶n nhiÖt. §iÒu ®ã th−êng ®−îc lµm b»ng c¸ch b¾t 
vÝt qu¹t vµo trong bé t¶n nhiÖt nhê 4 c¸i vÝt ®−îc cung 
cÊp cïng víi nã. 
 
 

2) PhÕt hîp chÊt g¾n bé t¶n nhiÖt:  
B¬m hîp chÊt g¾n bé t¶n nhiÖt ra vµ phÕt mét líp máng 
lªn bÒ mÆt cña BXL. Trªn BXL mµ nã ph¼ng toµn bé, 

Nh

Tr
th× hÇu nh− phÕt ra hÕt ®Õn tËn c¸c mÐp. Trªn BXL cã 
næi lªn miÕng kim lo¹i ë gi÷a, th× ph¶i phÕt hîp chÊt 
hÇu nh− ®Õn mÐp cña miÕng kim lo¹i ®ã; cÇn cè g¾ng 
phÕt tr¶i ra kÝn bÒ mÆt cña chip, ®óng vïng nh« lªn. 
Kh«ng phÕt qu¸ nhiÒu hîp chÊt – nhiÒu h¬n th× kh«ng 
tèt h¬n, vµ nhiÒu qu¸ sÏ lµm r©y bÈn khi g¾n bé t¶n 

nhiÖt. 
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3) G¾n bé t¶n nhiÖt: §Æt bé t¶n nhiÖt lªn trªn bÒ mÆt BXL. Sau ®ã Ên 
chÆt bé t¶n nhiÖt vµo BXL. Mét sè bé t¶n nhiÖt ®¬n gi¶n neo vµo c¸c mÐp cña 
BXL vµ ®óng kiÓu “ngåi trªn ®ã” (sit there). HÇu hÕt nh÷ng c¸i míi th× dïng c¸c 
mãc kim lo¹i ®Ó kÑp vµo æ c¾m BXL. §Ó lµm ®−îc nh− vËy, neo mét c¸i mãc 
kim lo¹i lªn trªn c¸i vÊu b»ng nhùa ë mét bªn cña æ c¾m, sau ®ã quµng c¸i mãc 
qua BXL vµ tíi c¸i vÊu ë bªn kia cña æ c¾m. CÇn dïng mét lùc ®Ó uèn cong c¸i 
mãc kim lo¹i sao cho nã trïm khÝt æ c¾m; C¸i ®ã t¹o ra lùc Ðp bé t¶n nhiÖt lªn 
BXL ®Ó ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt. Nh−ng kh«ng ®−îc Ðp qu¸ m¹nh. 

 §Ò phßng: Søc hót h×nh thµnh bëi hîp chÊt cã thÓ lµm cho bé t¶n nhiÖt 
dÝnh chÆt vµo BXL. Trong nh÷ng b−íc tiÕp theo, cã thÓ ph¶i nhÊc bé t¶n nhiÖt ra 
khái BXL ngay lËp tøc mµ kh«ng ®−îc tr−ît nã. ChØ lµm ®iÒu ®ã khi cã thÓ lµm 
mµ kh«ng dïng søc, nÕu kh«ng cã thÓ lµm h− h¹i BXL.  

 
Víi BMC P4, viÖc l¾p bé t¶n nhiÖt cã kh¸c mét chót. 
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4) KiÓm tra vµ  ®iÒu chØnh hîp chÊt t¶n nhiÖt: CÈn thËn th¸o bé t¶n 

nhiÖt ra, b»ng c¸ch níi láng nã vµ nhÊc th¼ng nã lªn khái BXL (kh«ng tr−ît nã 
ra, nh−ng nªn nhí ®Õn c¶nh b¸o nªu ë ngay trªn). Sau ®ã xem xÐt cÈn thËn líp 
hîp chÊt t¶n nhiÖt trªn BXL. Cã thÓ thÊy mét sè vïng nµy líp hîp chÊt vÉn cßn 
ph¼ng phiu tõ khi phÕt nã b»ng ngãn tay, vµ nh÷ng vïng kh¸c ®· bÞ lç chç 
(gièng nh− trÇn tr¸t v÷a). Nh÷ng vïng lç chç cã ë chç bé t¶n nhiÖt tiÕp xóc víi 
hîp chÊt t¶n nhiÖt; nh÷ng vïng ph¼ng cã ë chç nã kh«ng tiÕp xóc. ë nh÷ng vïng 
kh«ng tiÕp xóc tèt, cÇn phÕt thªm mét líp máng hîp chÊt. Sau ®ã g¾n l¹i bé t¶n 
nhiÖt. LÆp l¹i b−íc nµy nÕu cÇn cho ®Õn khi tiÕp xóc tèt trªn toµn bé bÒ mÆt cña chip. 

 
5) Dän dÑp vÖ sinh (nÕu cÇn): KiÓm tra xung quanh chu vi cña BXL 

cã hîp chÊt thõa thßi ra tõ gi÷a bé t¶n nhiÖt vµ BXL, vµ lau s¹ch nã ®i. CÇn lµm 
ngay, v× khi BXL lµm nãng hîp chÊt lªn th× nã trë thµnh láng h¬n vµ sÏ lµm 
thµnh khèi bÈn lín. 
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Xi- Quy tr×nh l¾p ®Æt modul bé nhí. 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn vÒ l¾p ®Æt vËt lý modul bé nhí, bao 
gåm h−íng dÉn l¾p ®Æt bé nhí ®ãng gãi c¶ kiÓu SIMM lÉn kiÓu DIMM. ViÖc l¾p 
®Æt c¸c modul nhí cã thÓ ®ßi hái khÐo lÐo mét chót, v× c¸c khe c¾m SIMM võa 
máng m¶nh võa ®«i khi khã sö dông. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 2-3 (thÊp ®Õn võa ph¶i). Mét sè khe c¾m SIMM 
cã thÓ rÊt khã dïng vµ ®ßi hái ph¶i kiªn nhÉn ®Ó l¾p ®óng. Nh÷ng lo¹i kh¸c dÔ 
dïng h¬n. C¸c khe c¾m DIMM rÊt dÔ xö lý.  

• YÕu tè rñi ro: 2-3 (thÊp ®Õn võa ph¶i). Khe c¾m SIMM cã thÓ 
bÞ h− h¹i do cè ®−a kh«ng ®óng modul vµo khe c¾m. §iÒu ®ã còng cã thÓ lµm h− 
h¹i BMC. 

• Yªu cÇu phÇn cøng: VÆn vÝt ®Çu dÑt, m¶nh, nhá. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: D−íi 5 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c¸c khe c¾m cßn trèng vµ kh«ng 
bao gåm c¸c h−íng dÉn ®Ó th¸o bÊt kú modul nµo hiÖn cã s½n. 

- CÇn ®¶m b¶o BMC n»m trªn bÒ mÆt ph¼ng, s¹ch, ch¾c ch¾n, 
vµ kh«ng tÜnh ®iÖn. 

- CÇn ch¾c ch¾n dïng ®óng kiÓu modul bé nhí hÖ thèng cÇn. 
-  §èi víi c¸c hÖ thèng Pentium vµ c¸c hÖ thèng gÇn ®©y, c¸c 

DIMM 72 ch©n ph¶i dïng mét ®«i gièng hÖt nhau ®Ó lµm thµnh mét d¶i (bank); 
c¸c DIMM 128 ch©n cã thÓ dïng riªng biÖt.  

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c¸c khe c¾m SIMM tiªu chuÈn 
c«ng nghiÖp ®· l¾p trªn BMC, sao cho khi l¾p ®óng, c¸c SIMM sÏ vu«ng gãc víi 
BMC. Cã mét sè BMC cã khe c¾m kiÓu kh¸c vµ c¸c h−íng dÉn d−íi ®©y cã thÓ 
ngÉu nhiªn thÝch hîp víi chóng. 

- §Ò phßng g©y nhiÔu cho modul nhí. Lu«n tiÕp ®Êt th©n 
ng−êi ®Ó tr¸nh g©y nhiÔu, b»ng c¸ch dïng vßng khö nhiÔu cã tiÕp ®Êt ®eo ë hai 
cæ tay, hoÆc tr−íc khi cÇm vµo linh kiÖn ®iÖn tö ph¶i sê hai tay vµo khung kim 
lo¹i cña th©n m¸y. CÇm modul nhí ë mÐp cña nã. 

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) §Þnh d¹ng khe c¾m: X¸c ®Þnh c¸c khe c¾m nµo ®−îc dïng cho c¸c 
modul bé nhí cÇn l¾p. Th«ng th−êng, tèt nhÊt lµ dïng tµi liÖu h−íng dÉn kÌm 
theo BMC; hÇu hÕt BMC cã ghi nh·n vËt lý c¸c modul b»ng ®¸nh sè. §èi víi hÖ 
thèng míi, th−êng lµ dïng d¶i bé nhí thø nhÊt, mµ nã th−êng lµ khe c¾m cã sè 
thÊp nhÊt. NÕu cÇn l¾p ®Æt nhiÒu h¬n 1 modul, cÇn ®¶m b¶o l¾p ®Æt chóng theo 
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®óng thø tù. §iÒu ®ã lµm ®−îc b»ng c¸ch t×m h−íng cña c¸c khe c¾m trªn BMC. 
NÕu l¾p ®Æt chóng theo thø tù sai, th× ph¶i më khãa khe c¾m, th¸o SIMM ra vµ 
l¾p l¹i. CÇn l−u ý mét sè khe c¾m SIMM vµ DIMM ®−îc ®¸nh sè b¾t ®Çu tõ 0, 
th× d¶i thø nhÊt lµ “SIMM0” vµ “SIMM1”. NÕu dïng “SIMM1” vµ “SIMM2”, th× 
sÏ v« t×nh l¾p nöa d¶i bé nhí vµo mçi d¶i cña 2 d¶i thø nhÊt trªn BMC, vµ hÖ 
thèng khi ®ã sÏ kh«ng lµm viÖc. 

 

 
 
2)  §Þnh h−íng modul: §Æt th¼ng hµng modul s¸t bªn khe c¾m. C¸c 

modul cã cùa khãa ®Ó ng¨n ngõa c¾m sai. Cùa khãa trªn modul rÊt râ, nh−ng cÇn 
nh×n kü vµo khe c¾m ®Ó t×m xem vÕt kh¾c h×nh ch÷ V ë ®©u, vµ modul cã thÓ 
®−îc phÐp ®−a vµo khe c¾m hay kh«ng. Còng kh«ng cÇn bËn t©m nhiÒu vÒ viÖc 
nµy, v× nÕu ®−a modul vµo sai nã sÏ bÞ nghiªng ®i (kh«ng thÓ lµm viÖc ®−îc). 
 

  
3) C¾m modul vµo:  

C¾m modul vµo khe c¾m. C¸c h−íng dÉn d−íi ®©y tïy 

c
t

k
c

®

g

N

T

thuéc kiÓu modul: 
 
 
 
 

• SIMM: CÇm modul nghiªng chõng 600 so víi BMC vµ sau ®ã 
¾m vµo khe c¾m. CÇn ®¶m b¶o modul ®Æt ®−îc tÊt c¶ c¸c ®−êng tiÕp xóc vµo 
rong ®¸y cña khe c¾m, nÕu kh«ng cÇn ®¶o ng−îc l¹i h−íng. 

• DIMM: Ên døt kho¸t nh−ng nhÑ nhµng modul th¼ng xuèng 
he c¾m. Ch−a ®−a ®−îc tÊt c¸c ®−êng tiÕp xóc vµo tËn ®¸y ë b−íc nµy, nh−ng 
Çn ch¾c ch¾n lµ nã ®−îc Ên vµo cho ®Õn hÕt mµ kh«ng cÇn dïng qu¸ søc. 

 
4) Khãa t¹i vÞ modul: Modul vÉn cßn láng lÎo trong khe c¾m ë thêi 

iÓm nµy; nã ch−a ®−îc l¾p ®Æt xong chõng nµo ch−a khãa t¹i vÞ nã: 
• SIMM: LËt nghiªng modul tõ gãc 450 ®Õn 600 khi ®−a vµo tíi 

ãc 900 (vu«ng gãc víi BMC). Cã thÓ ph¶i dïng søc mét chót, nh−ng nÕu modul 
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kh«ng lËt ®øng lªn ®−îc, th× ch¾c ch¾n lµ bÞ c¾m ng−îc hoÆc c¸c ®−êng dÉn ch−a 
vµo ®Õn ®¸y khe c¾m. Kh«ng b¾t Ðp modul. KÐo nã ra vµ c¾m l¹i nÕu cÇn. Sau 
khi lËt modul vÒ vÞ trÝ, cã thÓ nh×n thÊy (vµ cã thÓ nghe thÊy) nh÷ng c¸i kÑp kim 
lo¹i hoÆc nhùa ®ãng t¸ch mét c¸i vµo vÞ trÝ quanh b¶ng m¹ch cña modul, ë bªn 
nµy hay bªn kia. §«i khi c¸c kÑp ®ã kh«ng ®ãng t¸ch mét c¸i vµ cã thÓ ph¶i bÈy 
chóng ®Ó chóng gËp vµo sau SIMM. 

• DIMM: Cã mét ®ßn bÈy b»ng nhùa ë ®Çu nµy hoÆc ®Çu kia 
cña khe c¾m. Tú vµo ®ßn bÈy vµ lËt nã lªn. Sau khi ®· lµm nh− vËy, DIMM bÞ 
kÐo xuèng vµo trong khe c¾m. LËt c¶ hai ®ßn bÈy lªn vµ modul ®−îc l¾p ®Æt xong. 
 

   
 

5) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: Modul cÇn ®−îc gi÷ an toµn vµ ch¾c 
ch¾n trong khe c¾m cña chóng. Nã cã thÓ bÞ l¾c l− mét chót, nÕu thö lay nã, 
nh−ng nã cÇn kh«ng bÞ láng ra. §èi víi SIMM, cã c¸c kÑp ë mét bªn nµo ®ã cña 
modul gi÷ cho nã n»m trong khe c¾m. C¸c ®−êng tiÕp xóc cÇn n»m h¼n trong 
khe c¾m. NÕu l¾p ®Æt hai modul gièng nhau, th× cÇn kiÓm tra chiÒu cao cña 
chóng so víi BMC, chóng ph¶i cao ®Òu nhau.  
 

6) LÆp l¹i (nÕu cÇn): LÆp l¹i c¸c b−íc tõ 2 ®Õn 5 nÕu cÇn ®èi víi mçi 
modul. 
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XIi- Quy tr×nh l¾p ®Æt B¶ng m¹ch chÝnh 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ l¾p ®Æt BMC vµo trong vá th©n m¸y nh− thÕ nµo. L¾p 
®Æt vËt lý BMC ch¾c ch¾n lµ phÇn ®ßi hái khÐo lÐo nhÊt khi dùng PC míi hoÆc 
khi n©ng cÊp BMC. §iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ l¾p ®Æt thùc tÕ lµ khã, nh−ng cÇn 
hiÓu nã lµ qu¸ tr×nh ®ßi hái nhiÒu kinh nghiÖm h¬n so víi c¸c l¾p ®Æt kh¸c hoÆc 
nhiÖm vô ®Þnh cÊu h×nh. Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt lý BMC, tr−íc 
®ã trong ®a sè tr−êng hîp BMC ph¶i ®−îc ®Þnh cÊu h×nh. 
 C¸c h−íng dÉn trong quy tr×nh nµy chñ yÕu dµnh cho l¾p ®Æt c¸c BMC 
kÝch cì ATX, AT ®· tÝch hîp c¸c ®Çu c¾m bµn phÝm, chuét, vµ c¸c cæng serial, 
parallel,… ë mÐp BMC, víi vá th©n m¸y kÝch cì ATX, AT cã s½n c¸c lç t−¬ng 
øng víi c¸c ®Çu c¾m ®ã trªn panel I/O ë mÆt sau cña vá. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 
 

• Møc ®é khã: 4 (cao). CÇn khÐo lÐo vµ kiªn nhÉn ®Ó l¾p ®Æt 
®óng BMC.  

• YÕu tè rñi ro: 3-4 (võa ph¶i ®Õn cao). Kh¸ dÔ l¾p ®Æt kh«ng 
®óng BMC, nã cã thÓ lµ kÕt qu¶ cña thao t¸c sai hoÆc cña h− háng phÇn cøng. 

• Yªu cÇu phÇn cøng:  
- VÆn vÝt ®Çu Phillips (®Çu ch÷ thËp). 
- Chi tiÕt g¸ l¾p BMC: c¸c trô chèng (standoffs) b»ng ®ång 

thau vµ/hoÆc b»ng nhùa, vµ vßng ®Öm. Chóng ®−îc ®ãng trong 1 c¸i bao nhá 
cïng víi vá th©n m¸y. 

- KÐo c¾t d©y (snips), dao hoÆc kÐo nhá (scissors). 
- §Ò nghÞ cã: VÆn èc lôc l¨ng 3/16”. Nã cÇn phï hîp víi kÝch 

cì ®−îc dïng bëi c¸c miÕng ®Öm kim lo¹i n»m gi÷a BMC vµ vá th©n m¸y. NÕu 
kh«ng, cÇn cã mét ®«i kÑp má nhän (needle-nose pliers) hoÆc t−¬ng tù. 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 10-20 phót, nÕu kh«ng ph¶i söa 

ch÷a g× BMC. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- BMC vµ vá th©n m¸y thay ®æi rÊt nhanh, nªn nh÷ng h−íng 
dÉn nµy cÇn ®−îc vËn dông linh ho¹t. 

- CÇn rÊt thËn träng khi thao t¸c vËt lý BMC ®Ó tr¸nh va ®Ëp 
m¹nh vµo nã hoÆc bÊt kú linh kiÖn nµo trªn nã, hoÆc va ®Ëp nã vµo bÊt cø c¸i g×. 
CÇm BMC ë c¸c mÐp cña nã. 

- NÕu vá th©n m¸y cã panel BMC th¸o l¾p ®−îc (vá tower míi 
nhÊt cã nh− vËy), th× cÇn th¸o nã ra tr−íc khi b¾t ®Çu quy tr×nh nµy, nã sÏ lµm 
cho c«ng viÖc dÔ dµng h¬n. C¸c h−íng dÉn d−íi ®©y nh»m vµo c¶ hai lo¹i l¾p ®Æt 
trùc tiÕp trong vá vµ l¾p ®Æt trªn panel th¸o l¾p ®−îc. 
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-  CÇn l−u ý khi l¾p ®Æt xong, nÕu BMC kh«ng ®−îc ®ì ch¾c 
ch¾n ë Ýt nhÊt 6 vÞ trÝ quanh BMC, trong ®ã Ýt nhÊt 1 ®iÓm ë gi÷a, th× cÇn ph¶i l¾p 
®Æt l¹i. NÕu BMC kh«ng ®−îc ®ì ch¾c ch¾n, th× h− h¹i sau nµy lµ kh«ng tr¸nh khái.  

- Khi kÕt thóc l¾p ®Æt, cÇn kiÓm tra c¸c vÝt d−íi BMC hoÆc c¸c 
chi tiÕt kh¸c cã bÞ láng kh«ng; cÇn x¸c ®Þnh kh«ng bá quªn chóng bªn trong vá 
th©n m¸y. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) S¾p ®Æt vá hoÆc panel g¸ l¾p:  
 

 
B¶ng m¹ch chÝnh s½n sµng l¾p vµo trong vá 
 

 
Vá cã panel g¸ l¾p BMC th¸o l¾p ®−îc   Vá ph¶i l¾p trùc tiÕp BMC vµo trong vá 

 
§Æt vá (hoÆc panel g¸ l¾p BMC th¸o l¾p ®−îc) sao cho c¸c khe c¾m card më 
réng vµ ®Çu c¾m bµn phÝm vµ c¸c ®Çu c¾m kh¸c (sau nµy gäi lµ “mÐp sau” BMC) 
gÇn ng−êi l¾p nhÊt. 

 
2) T×m c¸c lç g¸ l¾p cña BMC: Xem kü BMC vµ ®Þnh vÞ c¸c lç g¸ l¾p 

nã. Th−êng t×m thÊy nh÷ng c¸i sau: 
• Mét hµng ba hoÆc bèn lç däc theo mÐp sau BMC, ë ®ã cã c¸c 

khe c¾m card më réng. 
• Hµng thø hai hai hoÆc ba lç n»m ë gi÷a BMC. Chóng cã thÓ 

kh«ng th¼ng hµng. 
• Hµng thø ba th−êng lµ 2 lç, nh−ng cã thÓ lµ 3, n»m däc theo 

mÐp tr−íc cña BMC. 
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3) T×m c¸c lç cña vá th©n m¸y hoÆc panel g¸ l¾p:  

Xem kü vá th©n m¸y vµ x¸c ®Þnh kiÓu lç ®−îc dïng. 
Nãi chung thÊy nh÷ng c¸i sau:  

• C¸c lç ren: Cã nh÷ng lç vÝt nhá dµnh ®Ó b¾t vÝt 
c¸c trô chèng b»ng kim lo¹i. TÊt c¶ c¸c vá ®Òu cã mét 
cÆp ®ã, mét sè kh¸c cã nhiÒu h¬n. 

• C¸c lç x©u: Chóng lµ nh÷ng lç réng, h×nh thu«n, 
mét ®Çu hÑp h¬n ®Çu kia, dµi chõng 1” hoÆc h¬n ®Ó 
tr−ît ®−îc c¸c trô chèng b»ng nhùa.  

 
3) §Æt h−íng BMC vµ ke c¸c lç g¸ l¾p cña BMC vµ cña vá:  

CÇm BMC vµ gi÷ nã bªn trªn c¸ch vá (hoÆc panel th¸o 
l¾p ®−îc) vµi inch. Xª dÞch BMC ®Õn gÇn chç sÏ l¾p ®Æt 

t
c

t

t
b
t
c
v

c

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

T

nã sao cho c¸c ®Çu c¾m tÝch hîp ë mÐp sau BMC  th¼ng 
hµng víi c¸c lç dµnh cho chóng ë trªn vá. Sau ®ã lµm 
nh÷ng viÖc sau: 

• X¸c ®Þnh nh÷ng lç nµo cña BMC th¼ng hµng víi nh÷ng lç ren 
rªn vá hoÆc panel g¸ l¾p. Ph¶i cã Ýt nhÊt 2 lç, nÕu kh«ng kh«ng ®¶m b¶o an toµn 
ho BMC.  

• X¸c ®Þnh nh÷ng lç nµo cña BMC th¼ng hµng víi lç x©u nµo ®ã 
rªn vá hoÆc panel g¸ l¾p. Chóng cÇn th¼ng hµng víi ®Çu hÑp cña lç x©u. 

• X¸c ®Þnh nh÷ng lç nµo cña BMC kh«ng th¼ng hµng víi lç nµo 
rªn vá hoÆc panel g¸ l¾p. §iÒu ®ã hoµn toµn b×nh th−êng vµ kh«ng cã g× ph¶i 
Ën t©m vÒ viÖc cã qu¸ nhiÒu lç kh«ng th¼ng hµng. §a sè c¸c lç däc theo mÐp 
r−íc BMC kh«ng th¼ng hµng víi c¸c lç däc theo mÐp tr−íc cña vá, v× kÝch cì 
ña BMC biÕn thiªn so víi tiªu chuÈn danh ®Þnh. Nh−ng c¸c lç däc theo mÐp sau 
µ ë gi÷a lu«n lu«n ph¶i th¼ng hµng. 

• X¸c ®Þnh nh÷ng lç vµ khe nµo trªn panel I/O th¼ng hµng víi 
¸c ®Çu c¾m tÝch hîp ë mÐp sau BMC, vµ cËy miÕng che ®i. 
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5) L¾p ®Æ
  

 
GhÐp nh÷ng chi tiÕ
kh¸c nhau cña vá ®·

• §è
th× b¾t vÝt trô chèng
nÕu cã. 

• §è
chèng cã khe tr−ît b
vµo lç thÝch hîp tõ b

• §è
còng c¾m trô chèng
®Üa nhùa nhá ë ®Çu 
vµo trong lç tõ d−í
dïng ®Ó ®ì BMC ë v

6) Tr−ît B
kiÓu lç ®−îc dïng: 

• NÕ
nhùa trßn ë mét ®Çu
x©u. Sau ®ã tr−ît BM
lµm xong viÖc nµy,
chèng kim lo¹i t−¬n
tr−ît BMC ®Ó phÇn 
trô chèng kim lo¹i tr

• NÕ
vµo trong vá. KiÓm 
lo¹i ë bªn d−íi chón

7) X¸c ®Þn
®Ó cè ®Þnh BMC vµo
vÝt ®ñ réng ®Ó sau k
ph¶i dïng vßng ®Öm
m¹ch trªn BMC.  
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t trô chèng:  

t g¸ l¾p tu©n theo nh−ng h−íng dÉn riªng cho mçi kiÓu lç 
 nªu trªn: 
i víi nh÷ng lç cña BMC th¼ng hµng víi nh÷ng lç vÝt trªn vá, 

 b»ng kim lo¹i lªn vá (hoÆc panel g¸ l¾p). Dïng vÆn èc 3/16” 

i víi c¸c lç cña BMC th¼ng hµng víi c¸c lç x©u, th× c¾m trô 
»ng nhùa (plastic slider standoff) vµo BMC. Thäc ®Çu nhän 
ªn d−íi lªn, cho ®Õn khi thäc qua lªn ®Õn trªn BMC. 
i víi c¸c lç cña BMC kh«ng cã c¸c lç t−¬ng øng trªn vá, th× 
 cã khe tr−ît nh− võa nªu trªn. Dïng kÐo hoÆc dao c¾t ®øt 
®èi diÖn víi ®Çu nhän cña trô chèng. Sau ®ã thäc ®Çu nhän 
i lªn nh− ®èi víi c¸c lç x©u. Trô chèng bÞ c¾t ®Üa ë ®Çu sÏ 
Þ trÝ kh«ng t×m thÊy lç t−¬ng øng. 
MC vµo vÞ trÝ: Tu©n theo nh÷ng chØ dÉn thÝch hîp tïy theo 

u cã nh÷ng lç x©u trªn vá, th× ®Æt BMC sao cho nh÷ng ®Üa 
 c¸c trô chèng b»ng nhùa ®−îc ®−a vµo phÇn réng cña c¸c lç 
C sao cho trô chèng di chuyÓn vÒ phÝa phÇn hÑp cña lç. Khi 

 c¸c lç g¸ l¾p kh¸c cña BMC cÇn th¼ng hµng víi c¸c trô 
g øng. KiÓm tra kÐp ®óng lµ th¼ng hµng. CÇn thËn träng khi 
d−íi cña BMC kh«ng bÞ cä x¸t víi bÊt kú c¸i g×, kÓ c¶  c¸c 
ong vá. 
u kh«ng cã c¸c lç x©u, th× cÇn ph¶i ®Æt BMC xuèng trùc tiÕp 
tra kÐp xem tÊt c¶ c¸c lç th¼ng hµng víi c¸c trô chèng kim 
g. 
h nÕu cã ®ßi hái vßng ®Öm: Xem kü c¸c ®Çu vÝt ®−îc dïng 
 c¸c trô chèng kim lo¹i d−íi c¸c lç g¸ l¾p b»ng vÝt. NÕu mò 
hi siÕt chÆt vÝt mò vÝt cã thÓ ch¹m ®Õn b¶ng m¹ch, th× cÇn 
 b»ng nhùa hoÆc giÊy bªn d−íi mò vÝt ®Ó ®Ò phßng chËp 
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8) B¾t vÝt BMC vµo vÞ trÝ:  

 

 
Dïng vßng ®Öm (nÕu cÇn), b¾t vÝt BMC vµo trô chèng kim lo¹i bªn d−íi nã. §Çu 
tiªn c¾m tÊt c¶ c¸c vÝt vµo vµ vÆn chÆt chóng b»ng tay, sau ®ã dïng vÆn vÝt siÕt 
chÆt chóng l¹i (kh«ng qu¸ chÆt).  
 

9) §Æt panel th¸o l¾p ®−îc vµo chç cò:  
NÕu vá dïng panel g¸ l¾p BMC, th× ®Æt nã l¹i chç cò 

C
li
tr
 

ng
m
B

vá

xó

kh
bµ
pa

®ù
ch
 

Nh

Tr
trong vá vµ dïng c¸c vÝt ®Ó cè ®Þnh nã. CÇn thËn träng 
®Ó ®¶m b¶o mÆt d−íi cña panel lµ ë vÞ trÝ thÝch hîp ¨n 
khíp víi vá; trong ®a sè vá cã ®−êng dÉn hoÆc d¶i kim 
lo¹i ®Ó panel ph¶i th¼ng hµng khi ®Æt l¹i nã.  
 
 

òng cÇn thËn träng kh«ng ®Ó h− h¹i BMC ë b−íc nµy do va ®Ëp nã (hoÆc bÊt kú 
nh kiÖn nµo ®· c¾m trªn nã nh− CPU hoÆc modul bé nhí) vµo bÊt kú c¸i g× cã 
ong  vá. 

10) Thö (test) viÖc l¾p ®Æt BMC: BMC l¾p ®Æt kh«ng ®óng cã thÓ lµ 
uyªn nh©n g©y háng PC; nh÷ng hµnh vi bÊt th−êng vµ kh«ng l−êng tr−íc ®−îc 
µ kÕt qu¶ lµ rÊt khã chuÈn ®o¸n. CÇn kiÓm tra nh÷ng c¸i sau ®©y sau khi l¾p ®Æt 
MC: 

• §é ph¼ng: KiÓm tra BMC ®Ó ®¶m b¶o nã lµ ph¼ng bªn trong 
. Mäi bé phËn cña BMC ®Òu cã kho¶ng c¸ch víi vá. 

• TiÕp xóc: CÇn ®¶m b¶o kh«ng cã bé phËn nµo cña BMC tiÕp 
c víi bÊt  kú c¸i g×. Còng cÇn nh×n bªn d−íi BMC nÕu cã thÓ. 

• §é chÆt: KiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o BMC kh«ng bÞ láng. 
• Th¼ng hµng: KiÓm tra kÐp ®Ó ®¶m b¶o BMC ë vÞ trÝ ®óng. C¸c 

e c¾m card më réng cÇn th¼ng hµng víi c¸c khe më réng trªn vá. §Çu c¾m 
n phÝm, chuét vµ c¸c ®Çu c¾m I/O còng cÇn th¼ng hµng víi c¸c lç vµ khe trªn 
nel I/O ë mÆt sau cña vá. 

• §é bÒn cøng: BMC ph¶i ®−îc ®ì tháa ®¸ng ®Ó ®¶m b¶o chÞu 
ng ®−îc nh÷ng thö th¸ch nÆng nÒ nhÊt mµ bÊt kú BMC nµo còng ph¶i tr¶i qua: 
Þu ¸p lùc cña viÖc c¾m vµo vµ rót ra c¸c card më réng, mµ kh«ng bÞ cong ®i.  

ãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  
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XiII- Quy tr×nh l¾p ®Æt video card 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ l¾p ®Æt card video lªn BMC nh− thÕ nµo. §ã lµ 
quy tr×nh rÊt dÔ dµng, nhÊt lµ víi nh÷ng card video míi. Quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp 
®Õn l¾p ®Æt vËt lý card video hiÖn ®ang th«ng dông lµ card video PCI, ISA vµ 
AGP.  
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 1-2 (rÊt thÊp ®Õn thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: vÆn vÝt vµ vÝt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5-10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn cã hiÓu biÕt vÒ AGP, PCI vµ ISA, hoÆc h×nh dung ®−îc 
kiÓu card cã ®−îc. 

- NÕu card ®−îc c¾m nh− lµ mét bé phËn cña hÖ thèng míi 
dùng, th× cÇn bè trÝ s½n n¬i dù kiÕn card lµm viÖc (xem Quy tr×nh bè trÝ trong hÖ 
thèng). 

- CÇn më vá th©n m¸y tr−íc khi b¾t ®Çu. 
- Kh«ng dïng søc qu¸ m¹nh ®Ó c¾m card video vµo khe c¾m nã.  
- NÕu BMC bÞ cong qu¸ khi thö c¾m card vµo, th× nghÜa lµ nã 

kh«ng ®−îc chèng ®ì ®óng (cÇn xem l¹i Quy tr×nh vÒ l¾p ®Æt BMC). 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) X¸c ®Þnh khe më réng: T×m vµ më khe më réng dµnh cho card 
video. Víi nh÷ng card video ®êi míi, khe c¾m lµ khe AGP. Tuy vËy, còng cã thÓ 
c¾m vµo khe PCI nh− c¸c card video ®êi cò. 
 

2) Th¸o thanh ch¾n kim lo¹i: Dïng vÆn vÝt, nh¶ vÝt gi÷ thanh ch¾n 
kim lo¹i trªn vá tïy theo khe më réng ®−îc dïng, ®Ó cã thÓ cÇm lÊy card video 
vµ chØnh cho nã th¼ng hµng víi khe. C¸ch nµy còng gióp cho nh×n thÊy khe c¾m 
nµo cña BMC ®ang dïng víi khe më réng nµo cña vá th©n m¸y (tõ khi card PCI 
®èi lËp víi ISA, ®iÒu nµy kh«ng lu«n lu«n lµ hiÓn nhiªn n÷a). Mét sè vá cã c¸c 
thanh ch¾n nhæ ®−îc ra ®¬n gi¶n (simple punch-outs) thay cho c¸c thanh ch¾n 
vÆn vÝt; ®Ó th¸o thanh ch¾n chØ cÇn kÐo nã ra vµ / hoÆc l¾c ®i l¾c l¹i nã cho ®Õn 
khi rêi ra. 
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3) C¾m card: 

  

  

Cæng VGA 
9 ch©n

Cæng VGA 
15 ch©n

 

 
 

S¾p cho th¼ng hµng ®Çu nèi cña card video víi khe. Sau ®ã c¾m card 
video vµo khe c¾m AGP. Cã thÓ ph¶i l¾c card ®Ó cho nã vµo. Kh«ng cè b¾t Ðp 
card vµo khe hoÆc Ên nã vµo chç lµm BMC cong ®i râ rÖt. NÕu cÇn, th× ph¶i mét 
tay ®ì BMC, mét tay Ên card.  
 

4) §Þnh vÞ card: B¾t vÝt card video vµo vÞ trÝ. 
 

5) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: CÇn ®¶m b¶o card n»m an toµn trong khe 
c¾m nã. Card cã thÓ h¬i bÞ dÞch chuyÓn bªn nµy sang bªn kia khi l¾c nã, nh−ng 
kh«ng ®−îc bÞ láng. CÇn ch¾c ch¾n card kh«ng g©y v−íng vÝu cho bÊt bÊt kú c¸i 
g× trong vá. CÇn ch¾c ch¾n card ®−îc c¾m hÕt vµo khe më réng. 
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XIv- Quy tr×nh l¾p ®Æt card më réng 
 
 Quy tr×nh con nµy m« t¶ tãm t¾t viÖc l¾p ®Æt vµ ®Þnh cÊu h×nh cña ngo¹i vi 
thø cÊp. Nguyªn c«ng nµy ®−îc lµm tr−íc khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®Ó bít 
ph¸t sinh vÊn ®Ò khã kh¾c phôc ®−îc trong hÖ thèng. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: 

- VÆn vÝt. 
- C¸p CD audio, nÕu l¾p ®Æt sound card. 
- Cã thÓ cÇn thªm phÇn cøng kh¸c tïy theo cÇn l¾p c¸i g×. 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: Cã thÓ cÇn ®Üa driver hoÆc ch−¬ng tr×nh 
khëi ®éng cho mét sè ngo¹i vi. 

• Thêi gian thùc hiÖn: Tïy thuéc hoµn toµn vµo thiÕt bÞ nµo cÇn 
®Þnh cÊu h×nh vµ kinh nghiÖm cña ng−êi thùc hiÖn. Kho¶ng 10-15 phót nÕu thùc 
hiÖn toµn bé quy tr×nh. 

• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  
- CÇn ch¾c ch¾n c¸c thiÕt bÞ ®−îc cÊu h×nh ®óng ®Ó tr¸nh xung 

®ét nguån. §Æc biÖt, cÇn ®Ò phßng c¸c modem ®−îc mÆc ®Þnh dïng COM2, v× 
chóng sÏ xung ®ét víi cæng COM2 ®−îc cµi s½n, trõ phi tr−íc ®ã ®· bÞ disabled 
trong BIOS hÖ thèng. 

- TÊt c¶ c¸c b−íc cña quy tr×nh nµy lµ tïy chän, bao gåm l¾p 
®Æt sound card, modem vµ card m¹ng. 

- HÖ thèng c¬ së ®· ®−îc l¾p r¸p vµ ë trong t×nh tr¹ng lµm viÖc tèt. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 

1) T¾t hÖ thèng: NÕu hÖ thèng ®ang bËt, th× ph¶i t¾t nã vµ rót ®iÖn. 
 

2) L¾p sound card: Tu©n theo c¸c b−íc phô nµy ®Ó l¾p sound card, 
nÕu muèn ®−a nã vµo hÖ thèng: 

• NÕu sound card lµ kiÓu th«ng th−êng dïng cÇu nh¶y ®Ó ®Æt cÊu 
h×nh vµ nguån, th× cÇn ®Þnh cÊu h×nh c¸c cÇu nh¶y tïy theo c¸c h−íng dÉn trong 
tµi liÖu h−íng dÉn. NÕu sound card lµ kiÓu Plug and Play (hÇu hÕt sound card 
míi lµ nh− vËy), th× kh«ng ph¶i ®Þnh cÊu h×nh cÇu nh¶y trªn nã. 

• Chän mét khe c¾m më réng cßn trèng cã kiÓu thÝch hîp víi 
kiÓu bus hÖ thèng mµ sound card dïng. Cè g¾ng ®Ó sound card xa c¸c thiÕt bÞ 
kh¸c nÕu cã thÓ. 

• Nh¶ vÝt vµ th¸o thanh kim lo¹i bÞt khe ë l−ng vá th©n m¸y ®èi 
diÖn víi khe c¾m card më réng ®ã. 

• ThËn träng c¾m card vµo khe c¾m më réng. Cã thÓ ph¶i l¾c qua 
l¾c l¹i cho nã vµo. 
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• Cè ®Þnh card b»ng c¸ch vÝt nã vµo vÞ trÝ. 
• Nèi c¸p CD audio gi÷a sound card vµ æ CD-ROM. Do mét sè 

¶n xuÊt cã c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau cho c¸c æ cña m×nh, nªn nhiÒu sound 
b©y giê cã nhiÒu h¬n 1 lç c¾m cho c¸p CD audio, vµ chóng cã thÓ kh«ng 
h¸c nhau tÊt c¶ vÒ mÆt vËt lý, nªn cã thÓ bÞ lÉn lén. 

3) L¾p modem: Tu©n theo c¸c b−íc phô nµy ®Ó l¾p modem, nÕu muèn 
ã vµo hÖ thèng: 

• NÕu modem lµ kiÓu th«ng th−êng dïng cÇu nh¶y ®Ó ®Æt cæng 
 vµ sè hiÖu IRQ, th× cÇn ®Þnh cÊu h×nh c¸c cÇu nh¶y theo c¸c h−íng dÉn 
 tµi liÖu h−íng dÉn modem. NÕu modem lµ kiÓu Plug and Play (phÇn lín 
m míi lµ nh− vËy) th× kh«ng cÇn ®Þnh cÊu h×nh cÇu nh¶y trªn nã. 

• Chän khe c¾m më réng PCI cßn trèng, tèt nhÊt lµ c¸ch cµng xa 
nh kiÖn kh¸c cµng tèt. 

• Nh¶ vÝt vµ th¸o thanh kim lo¹i bÞt khe ë l−ng vá th©n m¸y ®èi 
íi khe c¾m card më réng ®ã. 

• ThËn träng c¾m card vµo khe c¾m më réng. Cã thÓ ph¶i l¾c qua 
i cho nã vµo. 

•  Cè ®Þnh card b»ng c¸ch vÝt nã vµo vÞ trÝ. 

   

Line 

Phone 
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4) L¾p card m¹ng: Tu©n theo c¸c b−íc phô sau ®Ó l¾p card m¹ng, nÕu 
muèn ®−a nã vµo hÖ thèng: 

• NÕu card m¹ng lµ kiÓu th«ng th−êng dïng cÇu nh¶y ®Ó ®Æt sè 
hiÖu IRQ vµ ®Þa chØ I/O, th× cÇn ®Þnh cÊu h×nh cÇu nh¶y theo h−íng dÉn trong tµi 
liÖu h−íng dÉn. NÕu card lµ kiÓu Plug and Play (hÇu hÕt sound card míi lµ nh− 
vËy), hoÆc dïng ch−¬ng tr×nh tiÖn Ých ®Þnh cÊu h×nh b»ng phÇn mÒm, th× kh«ng 
ph¶i ®Þnh cÊu h×nh cÇu nh¶y trªn nã. 

• Chän mét khe c¾m më réng cßn trèng cã kiÓu thÝch hîp víi 
kiÓu bus hÖ thèng mµ card m¹ng dïng. Cè g¾ng ®Ó card m¹ng xa c¸c thiÕt bÞ 
kh¸c nÕu cã thÓ. 

• Nh¶ vÝt vµ th¸o thanh kim lo¹i bÞt khe ë l−ng vá th©n m¸y ®èi 
diÖn víi khe c¾m card më réng ®ã. 

• ThËn träng c¾m card vµo khe c¾m më réng. Cã thÓ ph¶i l¾c qua 
l¾c l¹i cho nã vµo. NÕu card m¹ng cã ®Çu nèi c¸p ®ång trôc (10base2) trªn nã, 
th× cÇn cÈn thËn khi l¾p card v× ®Çu nèi c¸p ®ång trôc ®«i khi bÞ m¾c kÑt trong 
khe trªn l−ng vá. 

• Cè ®Þnh card b»ng c¸ch vÝt nã vµo vÞ trÝ. 
 

5) KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt: Lµm bao trïm lªn c¸c môc ph¶i l¾p ®Æt 
®Ó ®¶m b¶o r»ng card ®−îc ®−a vµo ®óng vµ kh«ng cã bÊt kú vÊn ®Ò nµo víi 
chóng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PhÇn B – Chuyªn ®Ò 2.1 - Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c   

Trang  59 



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 

 
Xv- Quy tr×nh Nèi æ ®Üa mÒm víi b¶ng m¹ch chÝnh 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn ®Ó nèi nguån vµ giao diÖn tíi æ ®Üa 
mÒm. Quy tr×nh nµy ®Ò cËp ®Õn viÖc nèi æ ®¬n trong cÊu h×nh 1 æ hoÆc 2 æ.  
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5 phót hoÆc Ýt h¬n. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- ChuÈn bÞ c¸p nèi. 
- Dïng c¸c æ tiªu chuÈn c«ng nghiÖp vµ c¸p tiªu chuÈn c«ng 

nghiÖp (c¸p cã “vÆn” 7 sîi ë gi÷a).  
-  C¸c æ ®Üa mÒm 3.5” dïng phÝch c¾m mini lµ kiÓu phÝch 

th−êng dïng trong bé nguån hiÖn ®¹i. NÕu dïng bé nguån kiÓu cò th× cÇn cã bé 
chuyÓn ®æi ®Ó c¾m võa vµo ®Çu c¾m cña æ. 

- æ ®Üa mÒm ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong vá th©n m¸y tr−íc khi b¾t ®Çu. 
  
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) C¾m c¸p nguån: C¾m mét trong c¸c ®Çu nèi cña bé nguån vµo æ 
®Üa. C¸c ®Çu nèi cã v¹t gãc, nªn chØ cã mét chiÒu c¾m vµo.  
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2) C¾m c¸p giao diÖn:  
 

 
 C¾m c¸p giao diÖn vµo æ ®Üa. ViÖc nµy phô thuéc vµo æ ®Üa ®−îc 
dïng lµ æ thø nhÊt hay thø hai trong hÖ thèng: 

• C¸p æ ®Üa mÒm tiªu chuÈn cã chç vÆn ë gi÷a nã. æ nèi sau chç 
vÆn lµ æ A, tr−íc chç vÆn lµ æ B. §èi víi æ tiªu chuÈn, kh«ng cÇn thay ®æi cÇu 
nh¶y (jamper). Ph¶i ®Þnh vÞ trÝ æ ®óng trªn c¸p, nÕu kh«ng th× quy t¾c sau A lµ B 
cña c¸c æ ®· ®−îc viÕt trong BIOS hÖ thèng sÏ bÞ ®¶o ng−îc. 

• §Çu nèi ®¬n n»m ë cuèi c¸p dïng ®Ó nèi vµo BMC hoÆc bé 
®iÒu khiÓn ®Üa mÒm. 

• Lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o ®óng ®−êng ch©n 1 cña mçi ®Çu c¾m 
æ ®Üa mÒm víi ch©n 1 cña BMC, b»ng c¸ch c¾m c¸p sao cho d©y ®á ë mÐp c¸p 
dÑt nèi víi ch©n 1 cña mçi æ. Trªn mét sè æ ®Üa nã ®−îc thÓ hiÖn qua h×nh vÏ 
trªn ®ã cuèi cña phÇn ®Çu lµ ch©n 1, do vËy cÇn xem kü æ ®Üa tr−íc khi l¾p ®Æt 
vËt lý nã. 

• NhiÒu æ 3.5” hiÖn nay kh«ng cã cùa khãa ®Ó chèng nèi ng−îc 
c¸p æ ®Üa mÒm. Do vËy cã thÓ nèi ng−îc c¸p, vµ sau ®ã tÊt nhiªn æ kh«ng lµm 
viÖc. Trong nhiÒu tr−êng hîp ®iÒu ®ã kh«ng g©y ra h− h¹i. NÕu khi khëi ®éng 
PC ®Ìn LED b¸o hiÖu ho¹t ®éng cña æ ®Üa mÒm s¸ng lªn vµ gi÷ nguyªn s¸ng, th× 
®ã lµ b¸o hiÖu kh«ng lµm viÖc. Ph¶i ®¶o l¹i ®Çu nèi. 
 

3) KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi: KiÓm tra c¸c ®Çu nèi ®Ó ch¾c ch¾n 
chóng lµ ®óng. Ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ bÊt ngê bËt ra do bÞ láng. 
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XVi- Quy tr×nh Nèi æ ®Üa cøng víi b¶ng m¹ch chÝnh 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn ®Ó nèi nguån vµ giao diÖn tíi æ ®Üa 
cøng. Quy tr×nh nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt lý æ ®Üa, chØ liªn quan víi viÖc 
nèi cÇn thiÕt. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2-4 (thÊp ®Õn cao). Rñi ro thùc sù ®èi víi æ ®Üa 

lµ kh¸ thÊp. Rñi ro ®èi víi d÷ liÖu cã thÓ ®ang cã trong ®Üa. NÕu æ ®Üa rçng hoÆc 
tr−íc ®ã ®· ®−îc sao l−u, th× thùc tÕ kh«ng cã rñi ro g×. 

• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5 phót hoÆc Ýt h¬n. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c¸c æ ®Üa IDE/ATA. Trong khi ®ã 
cÊu h×nh c¬ häc c¸c æ ®Üa cøng SCSI lµ t−¬ng tù, nh−ng nèi giao diÖn lµm sau ®ã 
th× cã kh¸c. 

- TÊt nhiªn, æ ®Üa cøng ph¶i ®−îc l¾p ®Æt vËt lý trong hÖ thèng 
tr−íc khi b¾t ®Çu.  
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) C¾m c¸p nguån: C¾m mét trong c¸c ®Çu nèi cña bé nguån vµo æ 
®Üa. NhÑ nhµng c¾m mét trong c¸c ®Çu nèi 4 d©y tiªu chuÈn vµo æ ®Üa. C¸c ®Çu 
nèi cã v¹t gãc, nªn chØ cã mét chiÒu c¾m vµo.  
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2) C¾m c¸p giao diÖn:  
 

 
C¾m c¸p giao diÖn IDE vµo æ ®Üa. Ph¶i b¶o ®¶m ®óng ®−êng ch©n 1 

cña ®Çu nèi víi ch©n 1 cña BMC, b»ng c¸ch c¾m c¸p sao cho d©y ®á ë mÐp c¸p 
dÑt nèi víi ch©n 1 cña mçi æ. Trªn mét sè æ ®Üa nã ®−îc thÓ hiÖn qua h×nh vÏ 
trªn ®ã cuèi cña phÇn ®Çu lµ ch©n 1, do vËy cÇn xem kü æ ®Üa tr−íc khi l¾p ®Æt 
vËt lý nã. C¸c ®Çu nèi IDE vµ c¸p kh«ng cã cùa khãa, nªn rÊt dÔ c¾m ng−îc nÕu 
kh«ng cÈn thËn. Chän mét trong nh÷ng c¸i sau tïy theo kªnh ®Þnh nèi ®· cã s½n 
æ ®Üa hay kh«ng: 

• ThiÕt bÞ thø nhÊt trªn kªnh: §¬n gi¶n lµ c¾m mét ®Çu c¸p vµo æ 
®Üa, vµ ®Çu kia vµo bé ®iÒu khiÓn æ ®Üa hoÆc BMC. 

• Thiªt bÞ thø hai trªn kªnh: Xem xÐt c¸p hiÖn nèi æ thø nhÊt trªn 
kªnh; nã sÏ cã ®Çu nèi thø ba ch−a dïng. NÕu c¸p cã ®Çu nèi thø ba, th× c¾m nã 
vµo æ ®Üa ®ang l¾p ®Æt. Nh−ng mét sè c¸p chØ cã 2 ®Çu nèi trªn nã, khi ®ã ph¶i 
cã c¸p míi víi 3 ®Çu nèi. NÕu cÇn chuyÓn m¹ch ®Ó c¸p ®−îc nèi víi mét trong 
hai æ ®Üa, th× cã thÓ l¾p thªm mµ kh«ng cã vÊn ®Ò g× víi cµi ®Æt tiªu chuÈn ®èi 
víi æ ®Üa. 
 

 
PhÇn B – Chuyªn ®Ò 2.1 - Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c   

Trang  63 



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 

 
2)  KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi: KiÓm tra c¸c ®Çu nèi chØ ®Ó ®¶m b¶o 

r»ng chóng lµ ®óng c¸i cÇn. Ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã c¸i nµo bÞ láng. 
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XVii- Quy tr×nh Nèi æ ®Üa quang víi b¶ng m¹ch chÝnh 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn ®Ó nèi nguån vµ giao diÖn tíi æ CD-
ROM. Quy tr×nh nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt lý æ, mµ chØ ®Õn viÖc nèi cÇn 
thiÕt. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã:  2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5 phót hoÆc Ýt h¬n. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c¸c æ ®Üa CD-ROM IDE/ATA. 
Trong khi lËp cÊu h×nh c¬ häc c¸c æ ®Üa SCSI lµ t−¬ng tù, th× viÖc nèi giao diÖn 
cã kh¸c.  

- Cã thÓ nèi CD-ROM tíi cæng IDE hoÆc bé ®iÒu khiÓn IDE. 
NÕu nèi thiÕt bÞ tíi sound card, tÊt nhiªn cÇn ®¶m b¶o sound card ®· cµi ®Æt s½n 
tr−íc khi xö lý ë ®©y. 

- æ CD-ROM ph¶i ®−îc l¾p ®Æt vËt lý trong hÖ thèng tr−íc khi 
b¾t ®Çu.  

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) C¾m c¸p nguån:  
 

  
 
 C¾m mét trong c¸c ®Çu nèi cña bé nguån vµo æ ®Üa. NhÑ nhµng c¾m ®Çu 
nèi vµo æ ®Üa. C¸c ®Çu nèi cã v¹t gãc, nªn chØ cã mét chiÒu c¾m vµo. 
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2) C¾m c¸p giao diÖn:  

 
 

 
C¾m c¸p giao diÖn IDE vµo æ ®Üa. Ph¶i b¶o ®¶m ®óng ®−êng ch©n 1 

cña ®Çu nèi víi ch©n 1 cña BMC, b»ng c¸ch c¾m c¸p sao cho d©y ®á ë mÐp c¸p 
dÑt nèi víi ch©n 1 cña mçi æ. Trªn mét sè æ ®Üa nã ®−îc thÓ hiÖn qua h×nh vÏ 
trªn ®ã cuèi cña phÇn ®Çu lµ ch©n 1, tuy vËy nhiÓu æ CD-ROM cã ch©n 1 vµ 40 
®−îc ®¸nh dÊu ë mét chç nµo ®ã trªn æ ®Üa, dÔ thÊy h¬n dÊu 
®¸nh trªn æ ®Üa cøng. C¸c ®Çu nèi IDE vµ c¸p kh«ng cã cùa khãa, nªn rÊt dÔ c¾m 
ng−îc nÕu kh«ng cÈn thËn. Chän mét trong nh÷ng c¸i sau tïy theo kªnh ®Þnh nèi 
®· cã s½n æ ®Üa hay kh«ng: 

• ThiÕt bÞ thø nhÊt trªn kªnh: §¬n gi¶n lµ c¾m mét ®Çu c¸p vµo æ 
®Üa, vµ ®Çu kia vµo bé ®iÒu khiÓn æ ®Üa hoÆc BMC. 

• Thiªt bÞ thø hai trªn kªnh: Xem xÐt c¸p hiÖn nèi æ thø nhÊt trªn 
kªnh; nã sÏ cã ®Çu nèi thø ba ch−a dïng. NÕu c¸p cã ®Çu nèi thø ba, th× c¾m nã 
vµo æ ®Üa ®ang l¾p ®Æt. Nh−ng mét sè c¸p chØ cã 2 ®Çu nèi trªn nã, khi ®ã ph¶i 
cã c¸p míi víi 3 ®Çu nèi. NÕu cÇn chuyÓn m¹ch ®Ó c¸p ®−îc nèi víi mét trong 
hai æ ®Üa, th× cã thÓ l¾p thªm mµ kh«ng cã vÊn ®Ò g× víi cµi ®Æt tiªu chuÈn ®èi 
víi æ ®Üa. 
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3) C¾m c¸p Audio CD: NÕu hÖ thèng cã sound card trong ®ã, th× c¾m 
c¸p Audio CD 3 d©y b¶n hÑp gi÷a æ CD-ROM vµ sound card. NÕu hÖ thèng ch−a 
cã sound card, th× viÖc c¾m c¸p thùc hiÖn sau nµy. Do mét sè nhµ s¶n xuÊt cã 
nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau ®èi víi æ ®Üa cña hä, nªn nhiÒu sound card hiÖn nay 
cã nhiÒu lç c¾m (jack) cho c¸p audio CD, vµ chóng cã thÓ kh«ng hoµn toµn kh¸c 
nhau vÒ vËt lý, nªn cã thÓ bÞ lÉn víi nh÷ng c¸i kh¸c. Th−êng c¸c ®Çu nèi trªn 
sound card ®−îc d¸n nh·n víi tªn nh·n hiÖu chung cña CD-ROM. NÕu CD-
ROM kh«ng cã nh·n hiÖu, th× ph¶i c¨n cø vµo tµi liÖu cña nã. NÕu kh«ng thÓ t×m 
®−îc th«ng tin trªn tµi liÖu, th× cÇn tiÕp xóc víi hç trî kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt, 
hoÆc ®¬n gi¶n lµ thö tõng ®Çu nèi cho ®Õn khi nã lµm viÖc ®−îc. 
 

4) KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi: KiÓm tra c¸c ®Çu nèi chØ ®Ó ®¶m b¶o 
r»ng chóng lµ ®óng c¸i cÇn. Ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã c¸i nµo bÞ láng. 
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XViiI- Quy tr×nh nèi B¶ng m¹ch chÝnh víi vá th©n m¸y 
  
 Quy tr×nh nµy m« t¶ lµm thÕ nµo ®Ó nèi ®iÖn vµ tÝn hiÖu bªn trong gi÷a 
BMC vµ vá th©n m¸y. Nã bao gåm c¶ cÊp nguån cho BMC, vµ nèi LED vµ 
chuyÓn m¹ch trªn vá th©n m¸y. §ã lµ mét phÇn quan träng cña l¾p r¸p hÖ thèng 
míi hoÆc l¾p ®Æt BMC míi. Quy tr×nh nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn l¾p ®Æt vËt lý BMC, 
chØ ®Õn lµm nh÷ng kÕt nèi cÇn thiÕt. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 3 (võa ph¶i). Mét sè kÕt nèi ®ßi hái ph¶i lµm 
khÐo lÐo trong mét sè tr−êng hîp. 

• YÕu tè rñi ro: 3 (võa ph¶i). BMC kiÓu AT cã thÓ bÞ tiªu hñy 
nÕu c¾m d©y nguån ng−îc chiÒu.  

• Yªu cÇu phÇn cøng: §Ìn flash rÊt cã Ých cho b−íc nµy, nã cã 
thÓ gióp nh×n thÊy dÊu trõ (-) in trªn BMC sau khi nã ®−îc l¾p ®Æt vµo trong vá 
th©n m¸y. 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 10 ®Õn 15 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn ®äc m« t¶ vÒ c¸p vµ ®Çu nèi ®Õn tõ bé nguån, vµ / hoÆc 
m« t¶ kÕt nèi víi BMC. 

- §Ò phßng nh÷ng lçi kiÓu “thßi mét ch©n ra ngoµi” (“off by 
one”) khi c¾m c¸p vµo ®Çu c¾m. §Æc biÖt, mét sè BMC cã tæ hîp mét vµi ®Çu 
c¾m vµo trong mét block lín. Nh÷ng ®Çu c¾m riªng biÖt th× nh− nhau, BMC 
gép chØ vÒ mÆt vËt lý c¸c ch©n l¹i víi nhau vµo trong mét matrËn lín. CÇn 
xem tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC. 

- LED cã 2 d©y vµ lµ ®¬n h−íng, nªn chóng sÏ kh«ng lµm viÖc 
nÕu c¾m ng−îc chiÒu. CÇn nèi ®Çu d−¬ng cña vá víi ch©n d−¬ng cña BMC, 
vµ còng nh− vËy ®èi víi ®Çu ©m. §¸ng tiÕc lµ ®Çu nèi cña vá th−êng kh«ng 
®¸nh dÊu ©m vµ d−¬ng. Nh−ng rÊt may lµ c¾m ng−îc chóng th−êng kh«ng 
g©y ra h− h¹i g×; chØ cã LED lµ kh«ng lµm viÖc. 

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 

1) Nèi nguån vµo BMC:  
T×m c¸c ®Çu nèi nguån ®Æc biÖt tõ bé nguån vµ c¾m chóng vµo ®Çu 

c¾m thÝch hîp trªn BMC. KiÓu ®Çu nèi nguån tïy thuéc vµo kiÓu d¹ng bé nguån 
®−îc dïng: 

• KiÓu d¹ng AT: Chóng cã thÓ lµ mét ®«i c¸p 6 d©y kÐo tõ bé 
nguån ®Õn. Chóng ®−îc c¾m vµo ®Çu c¾m nguån 12-ch©n trªn BMC. §Çu nèi cã 
12 ch©n theo d·y dµi. §iÒu quan träng lµ: bèn d©y mµu ®en ®i cïng nhau ë gi÷a 
vµ c¸c d©y mµu ®i bªn c¹nh chóng. 
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 §Çu nèi kiÓu ATX-12 vµ P6 cña bé nguån AT vµ ®Çu c¾m t−¬ng øng trªn BMC 
 
 

• KiÓu d¹ng ATX: Chóng cã thÓ lµ c¸p ®¬n víi 20 d©y trong cÊu 
h×nh 2 lÇn 10 h×nh ch÷ nhËt. §Çu nèi nµy cã cùa khãa nªn kh«ng thÓ c¾m ng−îc 
chiÒu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

      §Çu nèi kiÓu cæ ®iÓn cña bé nguån ATX 
 
 
 

2) Nèi nguån vµo qu¹t
 C¾m ®Ç
nguån 4
cã kÕt n
nã cho p
c¾m vµo
mini 2 h
bé nguå
dïng nã
qu¹t kh¸
 
 

 CPU:  
u nèi kÐo tõ qu¹t CPU 
 d©y tõ bé nguån. PhÇn l
èi kÐp qua vµo/ra (dual 
hÐp nèi qu¹t vµ vÉn ®Ó d
 thiÕt bÞ kh¸c. Mét sè 
oÆc 3 lç lÊy nguån tõ BM
n. NÕu BMC cã ®Çu c¾m
; ng−îc l¹i cÇn cã ®Çu 
c. 
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ín c¸c qu¹t nµy thùc tÕ 

in/out “pass-through”), 
µnh mét ®Çu nèi rçi ®Ó 
qu¹t CPU dïng æ c¾m 
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3) KÕt nèi B¶ng m¹ch chÝnh víi vá th©n m¸y: 

 

 
 

• KÕt nèi chuyÓn m¹ch nguån cña vá th©n m¸y: Trªn hÖ thèng 
ATX, chuyÓn m¹ch nguån trªn vá ®−îc c¾m vµo BMC chø kh«ng c¾m vµo bé 
nguån. T×m ®Çu nèi 2 ch©n thÝch hîp vµ c¾m c¸c d©y kÐo tõ chuyÓn m¹ch ®Õn 
chóng. Ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhÇm lÉn víi chuyÓn m¹ch reset. 

• KÕt nèi chuyÓn m¹ch Reset: T×m c¸c d©y kÐo tõ chuyÓn m¹ch 
reset vµ c¾m chóng vµo ®Çu nèi cã ch©n thÝch hîp trªn BMC. ChuyÓn m¹ch 
nµy kh«ng cã cùc tÝnh nªn kh«ng cã vÊn ®Ò g× khi nèi nã víi BMC. 

• KÕt nèi chuyÓn m¹ch Power LED vµ/hoÆc Keylock: PhÇn 
lín BMC cã ®Çu c¾m 5 ch©n dïng ®Ó nèi cho c¶ Power LED lÉn chuyÓn m¹ch 
Keylock. C¸c ch©n c¾m th−êng bè trÝ nh− sau: 

 
Pin # Signal

1 Power LED Output (positive) 
2 No Connection (NC) 
3 Power LED Ground (negative) 
4 Keylock Signal (positive) 
5 Keylock Ground (negative) 

 
  

 
 
 

  
 Lý do mµ hai chøc n¨ng bÒ ngoµi cã vÎ kh«ng liªn quan nµy l¹i g¾n víi 
nhau trong ®Çu ®¬n 5 ch©n trªn BMC lµ c¸c vá cò cã 4 tÝn hiÖu nèi vµo ®Çu nèi 
®¬n 5 ch©n nªn ®iÒu ®ã lµ phï hîp. Cã thÓ t×m thÊy mét c¸i trong vá, hoÆc t×m 
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thÊy 2 ®Çu nèi t¸ch riªng, mét cho Power LED, mét cho chuyÓn m¹ch Keylock. 
Ph¶i ®¶m b¶o nèi chóng ®óng, vµ tham kh¶o tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC ®Ó biÕt 
chi tiÕt vÒ bè trÝ c¸c ®Çu nèi. Mét sè vá tÊt nhiªn kh«ng cã chuyÓn m¹ch 
Keylock, nªn cho phÐp c¸c ch©n ®ã kh«ng nèi trong t×nh huèng  
nµy.  

• KÕt nèi LED chØ thÞ ho¹t ®éng cña æ ®Üa cøng: T×m c¸c ch©n 
c¾m thÝch hîp trªn BMC vµ nèi c¸c d©y kÐo tõ LED chØ thÞ ho¹t ®éng cña æ ®Üa 
cøng víi chóng.  ë ®©y còng vËy, cã mét sè biÕn thiªn xung quanh BMC. Mét sè 
cã hai ch©n cho LED ®Ó kÕt nèi ®¬n gi¶n (miÔn lµ ®óng d−¬ng vµ ©m). Tuy thÕ 
mét sè cã 4 ch©n. Trong tr−êng hîp ®ã, chØ cã 2 ch©n cã thÓ lµm viÖc, vµ ph¶i 
®¶m b¶o lÊy ®óng ®«i nµy. Tuy vËy, trªn BMC kh¸c, cã thÓ dïng hoÆc lµ ch©n 1 
vµ 2, hoÆc 3 vµ 4. Cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC. 

• KÕt nèi loa: Loa hÖ thèng dïng 2 d©y ®Ó nèi víi BMC. Th«ng 
th−êng, dïng ®Çu c¾m 4 ch©n vµ ®Çu nèi, víi 2 d©y ®−a ra ngoµi (ch©n 1 vµ 4). 
BMC cã thÓ cã ®Çu c¾m 4 ch©n thÝch hîp. Mét sè vá tr−íc ®©y cã ®Çu nèi  4 
ch©n, vµ thay v× ph¶i cã hai ®Çu nèi ch©n ®¬n. Khi ®ã ®¬n gi¶n lµ nèi vµo ch©n 1 
vµ 4 trªn ®Çu c¾m cña BMC. 
 

4) KiÓm tra kÐp c¸c kÕt nèi: KiÓm tra c¸c kÕt nèi ®Ó ®¶m b¶o r»ng 
chóng ®óng. Ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng cã c¸i nµo bÞ láng, viÖc c¾m c¸c ®Çu nèi 
kh«ng lµm cong ch©n, hoÆc bá quªn ®Çu nèi kÐo ®i tõ vá. KiÓm tra ®Ó ch¾c ch¾n 
r»ng c¸c d©y kÐo tõ vá kh«ng g©y v−íng vÒ c¬ häc víi bÊt kú linh kiÖn bªn trong 
nµo trªn BMC, ®Æc biÖt lµ qu¹t CPU. 
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Xix- Quy tr×nh kiÓm ®Þnh sau l¾p r¸p 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ hÖ thèng kiÓm tra tæng thÓ sau khi hoµn thµnh c¸c 
quy tr×nh l¾p r¸p quan träng, còng nh− khi dùng PC míi hoÆc n©ng cÊp BMC. 
MÆc dï trong mçi quy tr×nh con dùng PC ®Òu cã b−íc ®Ò nghÞ kiÓm tra c¸i ®· 
lµm, nh−ng nã vÉn chØ lµ vµi phót kiÓm tra kÐp mét sè khÝa c¹nh quan träng cña 
l¾p r¸p, ®Ó gi¶m bít nh÷ng sù cè ngÉu nhiªn cña lÇn bËt m¸y kh¬Ø ®Çu. VÉn cÇn 
ph¶i thùc hiÖn mét sè kiÓm ®Þnh quan träng nhÊt. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 1 (rÊt thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: NÕu cã ®Ìn soi th× tèt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: Kh«ng, nh−ng cÇn cÈn thËn khi kiÓm 

tra nh÷ng vÊn ®Ò ch−a ®−îc biÕt ®Õn. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) KiÓm ®Þnh nguån: X¸c nhËn nh÷ng yÕu tè then chèt sau cã liªn quan 
víi nguån cña hÖ thèng: 

• NÕu vá th©n m¸y cã chuyÓn m¹ch ®iÖn ¸p kÐp, th× cÇn ®¶m b¶o 
nã ®−îc ®Æt vÒ møc ®iÖn ¸p mong muèn. 

• CÇn ch¾c ch¾n c«ng t¾c nguån ë vÞ trÝ t¾t (off). Kh«ng ®Ó PC khëi 
®éng ngay khi nèi d©y nguån. Thö lµm viÖc cña c¸c c«ng t¾c (ch−a c¾m ®iÖn) 
b»ng c¸ch bËt t¾t vµi lÇn, nÕu lµ c«ng t¾c bËp bªnh, hoÆc Ên ®i Ên l¹i vµi lÇn, nÕu 
lµ c«ng t¾c nót Ên. 

• NÕu lµm viÖc víi hÖ thèng AT, cÇn kiÓm tra kÐp vÒ 2 c¸p nguån 6 
d©y nèi gi÷a bé nguån vµ BMC ®· ®−îc c¾m vµo hÕt vµ ®óng, vµ vÒ 4 d©y ®en 
cïng n»m ë gi÷a. 

• NÕu lµm viÖc víi hÖ thèng ATX, cÇn kiÓm tra kÐp vÒ c¸p nguån 
®· nèi ®óng víi BMC. 

• CÇn ch¾c ch¾n vÒ ®Çu nèi nguån cña tÊt c¶ c¸c æ ®Üa ®· ®−îc c¾m 
®óng víi bé nguån. 

• CÇn ch¾c ch¾n vÒ c¸c ®Çu nèi nguån cña qu¹t CPU vµ qu¹t bæ 
sung trªn vá ®· ®−îc c¾m víi bé nguån. 
 

2) KiÓm ®Þnh c¸p: KiÓm tra c¸c ®Çu nèi cña c¸p ®Ó ch¾c ch¾n chóng 
lµ ®óng. KiÓm tra ®èi víi “off by one" vÒ sai sãt th¼ng hµng, ®Çu nèi láng hoÆc 
c¸p qu¸ c¨ng. CÇn ®¶m b¶o vÒ th¼ng hµng mÐp ®á cña c¸p víi ch©n 1 cña mçi 
thiÕt bÞ: 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  

Trang 72  



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 
 

• KiÓm tra c¸p IDE ®i tíi æ ®Üa cøng vµ CD-ROM. CÇn ®¶m b¶o 
vÒ th¼ng hµng mÐp ®á víi ch©n 1 cña mçi æ. 

• KiÓm tra c¸p ®Üa mÒm ®i tíi æ ®Üa mÒm. 
• CÇn ®¶m b¶o vÒ c¸c c¸p ch¹y tíi c«ng t¾c nguån vµ LED trªn 

vá lµ ®óng. 
 

3) KiÓm ®Þnh BMC: KiÓm tra kÐp vÒ cÊu h×nh vµ l¾p ®Æt cã liªn quan 
víi BMC: 

• KiÓm tra kÐp c¸c cµi ®Æt cÇu nh¶y cña BMC. NÕu kh«ng kiÓm 
tra tÊt c¶, th× Ýt nhÊt còng ph¶i kiÓm tra cµi ®Æt cÇu nh¶y ®iÖn ¸p CPU. 

• CÇn ®¶m b¶o vÒ bé nhí ®−îc c¾m vµo ®óng khe c¾m vµ c¾m 
vµo hÕt. 

• CÇn ®¶m b¶o vÒ BXL ®−îc c¾m ®óng vµ mäi ®−êng tiÕp xóc 
®Òu vµo hÕt khe c¾m cña nã. 

• CÇn ®¶m b¶o vÒ bé t¶n nhiÖt ®−îc ®Þnh vÞ an toµn trªn BXL. 
• Lau s¹ch hîp chÊt nhiÖt cã thÓ phßi ra quanh BXL, nÕu cã 

dïng nã. 
• CÇn ®¶m b¶o vÒ card video ®−îc n»m ®óng trong khe c¾m cña nã. 

 
4) KiÓm ®Þnh v−íng vÝu vËt lý: KiÓm tra nh÷ng hËu qu¶ vËt lý sau: 

• CÇn ®¶m b¶o vÒ tÊt c¶ c¸c æ ®Üa lµ hoµn toµn an toµn vËt lý 
trong hèc chøa nã. 

• CÇn ®¶m b¶o vÒ kh«ng cã d©y trong vá bÞ láng ®Ó cã thÓ g©y ra 
v−íng vÝu víi bÊt kú vËt nµo di chuyÓn bªn trong vá, nhÊt lµ ®èi víi qu¹t CPU. 

•  ThÝch hîp nhÊt lµ lóc ®Çu ch¹y PC ë tr¹ng th¸i kh«ng ®Ëy n¾p. 
Do vËy, cÇn ®¶m b¶o vÒ kh«ng cã mét c¸i g× tõ bªn ngoµi vá cã thÓ t×nh cê v¨ng 
vµo hoÆc r¬i vµo trong vá. 
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XX- Quy tr×nh Khëi ®éng lÇn ®Çu  
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ viÖc bËt m¸y lÇn ®Çu vµ khëi ®éng hÖ thèng. ChØ mét 
lÇn cÇn sö dông quy tr×nh nµy lµ ngay sau khi c¸c quy tr×nh l¾p r¸p quan träng ®· 
hoµn thµnh.  

Lý do ®Ó quy tr×nh ®Æc biÖt nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng lµ cã nhiÒu vÊn 
®Ò lín h¬n ®èi víi hÖ thèng míi hoµn thµnh, vµ cÇn ph¶i tèi ®a kh¶ n¨ng ph¸t 
hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò nÕu cã thÓ. Còng cÇn ph¶i nhanh chãng t¾t m¸y nÕu vÊn ®Ò ®· 
râ. Còng cÇn s½n sµng ®−a vµo ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt BIOS cµng sím cµng tèt ë 
lÇn khëi ®éng ®Çu tiªn cña hÖ thèng míi. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2-4 (thÊp ®Õn cao). Quy tr×nh nµy rÊt ®¬n gi¶n vµ 
nÕu hÖ thèng lµm viÖc th× kh«ng cÇn thùc hiÖn nã, tuy vËy nh÷ng vÊn ®Ò háng 
khëi ®éng ë hÖ thèng míi cã thÓ rÊt kh¸c nhau. 

• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: ®Üa mÒm khëi ®éng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: d−íi 5 phót nÕu kh«ng ph¸t sinh vÊn ®Ò 

g×, ng−îc l¹i sÏ rÊt mÊt thêi gian. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- Cã s½n hÖ thèng ®· l¾p r¸p xong, ®· kiÓm tra nh÷ng vÊn ®Ò 
th«ng th−êng, vµ ®· nèi víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi bªn ngoµi. 

- NÕu hÖ thèng ®ang ®−îc th«ng ®iÖn vµ ®ang më n¾p (th−êng 
lÇn ®Çu tiªn lµ nh− vËy), th× cÇn ®¶m b¶o vÒ c¸c vËt ®Òu ph¶i n»m c¸ch xa vá 
trong toµn bé thêi gian th«ng ®iÖn. 

- CÇn ®äc vµ hiÓu vÒ qu¸ tr×nh khëi ®éng hÖ thèng tr−íc khi 
bËt m¸y lÇn ®Çu. 

- §Üa mÒm khëi ®éng cÇn chøa c¸c c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó cµi 
®Æt ®Üa cøng. Riªng ®èi víi m¸y ch¹y DOS/Windows nãi chung cÇn “FDISK” vµ 
“FORMAT” trong ®Üa ë møc tèi thiÓu. 

- Nãi chung, lµ kh«ng tèt nÕu t¾t m¸y trong khi ®Üa cøng ®ang 
dïng hoÆc tøc th× sau khi bËt m¸y. Tuy vËy, khi cµi ®Æt míi toanh, cÇn chuÈn bÞ 
t¾t m¸y ngay lËp tøc nÕu xÈy ra mét trong c¸c hiÖn t−îng sau: bèc khãi hoÆc bÞ 
dß ®iÖn tõ bÊt kú phÇn cøng nµo; ¸nh s¸ng trong phßng bÞ tèi ®i khi bËt m¸y; 
hoÆc cã tiÕng kin kÝt, tiÕng c¹o hoÆc nh÷ng ©m thanh l¹ tai ph¸t ra tõ nh÷ng chi 
tiÕt phÇn cøng. Cã nh÷ng dÊu hiÖu ng¾n m¹ch, cã vÊn ®Ò kÕt nèi ®iÖn nghiªm 
träng, hoÆc kÑt c¬. KiÓm tra toµn bé m¸y mét c¸ch kü l−ìng  (with fine-toothed 
comb - b»ng mét c¸i l−îc khÝt) vµ t×m ra chç g©y ra vÊn ®Ò tr−íc khi bËt l¹i m¸y.  

- CÇn ch¾c ch¾n ®· biÕt phÝm nµo hoÆc tæ hîp phÝm nµo lµ 
®óng ®Ó ®−a vµo ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt BIOS trªn BMC tr−íc khi khëi ®éng. Trong 
c¸c hÖ thèng hiÖn ®¹i nhÊt ®ã hoÆc lµ {Del} hoÆc lµ {F2}. 
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- NÕu hÖ thèng cã chuyÓn m¹ch Keylock, cÇn ch¾c ch¾n lµ hÖ 
thèng kh«ng bÞ khãa nÕu kh«ng bµn phÝm cÇn dïng ®Õn trong quy tr×nh nµy sÏ 
kh«ng lµm viÖc. 

- CÇn cã tµi liÖu "Troubleshooting Guide" do nhµ s¶n xuÊt 
BMC cung cÊp. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) BËt mµn h×nh: BËt mµn h×nh ®· kÕt nèi víi th©n m¸y vµ chê nã 
nãng m¸y lªn. CÇn ch¾c ch¾n vÒ nh×n thÊy bÊt kú th«ng ®iÖp nµo hiÖn trªn mµn 
h×nh. Nªn nhí r»ng mét sè mµn h×nh míi, ph¶i mÊt vµi gi©y ®Ó “®ång bé” víi tÝn 
hiÖu göi tõ PC, nªn cã thÓ kÕt thóc “bøc mµnh bay” vµo lóc kh«ng chó ý ®Çu tiªn. 

2) §−a ®Üa khëi ®éng vµo: §−a ®Üa khëi ®éng hÖ ®iÒu hµnh vµo æ ®Üa 
mÒm A. 

3) Ên c«ng t¾c nguån: Ên c«ng t¸c nguån vµ s½n sµng hµnh ®éng. 
Quan s¸t ®Ó xem cã hiÖn t−îng g×, ®Ó ch¾c ch¾n hÖ thèng ®ang khëi ®éng ®óng. 
NÕu nã khëi ®éng ®óng, cÇn s½n sµng Ên (c¸c) phÝm thÝch hîp ®Ó ngay lËp tøc 
n¹p ch−¬ng tr×nh BIOS hÖ thèng. Khi hÖ thèng khëi ®éng ®óng, tÊt c¶ nh÷ng c¸i 
cÇn kiÓm tra ë ®©y sÏ xuÊt hiÖn rÊt nhanh: 

• LED nguån sÏ s¸ng lªn trªn vá, vµ tïy theo hÖ thèng, LED 
turbo còng s¸ng lªn. 

• Qu¹t trong bé nguån vµ trªn CPU b¾t ®Çu quay. 
• §Üa cøng sÏ quay. 
• Cã thÓ c¶m nhËn thÊy mét tiÕng “bip” khi hÖ thèng hoµn thµnh 

viÖc test ®ãng nguån (power-on test), ®ã lµ b×nh th−êng.  
• C¸i ®Çu tiªn trªn mµn h×nh hÇu nh− ch¾c ch¾n lµ th«ng ®iÖp tõ 

BIOS cña card video trªn BMC; sau ®ã BMC sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh khëi ®éng 
BIOS cña nã vµ b¾t ®Çu ®Õm bé nhí hÖ thèng. 

• Cã thÓ nhËn ®−îc mét th«ng ®iÖp vÒ lçi ch¼ng h¹n “CMOS 
options not set”, "Date/time not set" hoÆc "CMOS checksum error". §iÒu nµy 
kh«ng hay gÆp khi th«ng nguån mét hÖ thèng míi ®èi víi lÇn ®Çu tiªn. 

 
4) N¹p BIOS Setup: Ngay khi mµn h×nh BIOS lÊm chÊm s¸ng hiÖn ra, 

Ên (c¸c) phÝm thÝch hîp ®Ó n¹p BIOS setup. Tæ hîp phÝm thÝch hîp th−êng sÏ 
®−îc hiÓn thÞ ë ®¸y mµn h×nh. 

5) Kh¾c phôc sù cè cho hÖ thèng, nÕu cã: Cã thÓ gÆp ph¶i tr−êng hîp 
hÖ thèng kh«ng khëi ®éng ®−îc, hoÆc cã mét sè th«ng b¸o lçi hoÆc mét sè vÊn 
®Ò trong thêi gian khëi ®éng. GÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò khi khëi ®éng lÇn ®Çu hÖ 
thèng míi tÊt nhiªn kh«ng ph¶i lµ hiÕm. Chi tiÕt vÒ kh¾c phôc chóng xin xem ë 
Troubleshooting Guide, trong ®ã cã phÇn Boot Process Troubleshooter, nã sÏ 
dÉn d¾t tõng b−íc qua nh÷ng phÇn phæ biÕn nhÊt cña qu¸ tr×nh khëi ®éng vµ sÏ 
gióp ph©n lËp vÊn ®Ò víi hÖ thèng míi trong ®a sè tr−êng hîp. PhÇn nµy ®−îc 
ph¸t triÓn riªng ®Ó gióp gì bá nh÷ng vÊn ®Ò víi khëi ®éng c¸c hÖ thèng míi. 
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XXi- Quy tr×nh cµi ®Æt BIOS lÇn ®Çu 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ viÖc ®Æt c¸c tham sè BIOS quan träng nhÊt nh− thÕ 
nµo ®Ó “an toµn” c¸c cµi ®Æt. Cã thÓ dïng quy tr×nh nµy khi cµi ®Æt hÖ thèng míi 
hoÆc khi cã vÊn ®Ò víi PC. Cµi ®Æt BIOS vµo c¸c gi¸ trÞ Ýt rñi ro cã thÓ gióp ph¬i 
bÇy nh÷ng vÊn ®Ò víi hÖ thèng vµ gióp lo¹i trõ nã. 
  
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 3 (võa ph¶i). C¸c cµi ®Æt BIOS cã thÓ ë møc ®é 
nµo ®ã. 

• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5-10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- CÇn n¹p ch−¬ng tr×nh BIOS setup tr−íc khi b¾t ®Çu quy tr×nh nµy. 
- CÇn biÕt vÒ c¸c ph−¬ng ¸n cµi ®Æt BIOS vµ ph−¬ng ¸n ®−îc 

chän thÝch hîp cho hÖ thèng.  
- ë ®©y kh«ng bao trïm lªn tÊt c¶ c¸c cµi ®Æt BIOS cã thÓ, mµ 

chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng c¸i quan träng nhÊt cho ho¹t ®éng cña chÝnh hÖ thèng. 
- Quy tr×nh nµy h−íng tíi c¸c hÖ thèng líp Pentium hoÆc muén h¬n. 
- CÇn ®¶m b¶o nhí l¹i ®Ó b¶o l−u nh÷ng thay ®æi tr−íc khi ra 

(quitting) hoÆc ®Ó kÕt thóc lµm viÖc ®ã tÊt c¶ ®−îc quay trë l¹i. 
- CÇn cã tµi liÖu "BIOS Setings" vµ " Troubleshooting Guide" 

(Xem vÝ dô ë Phô lôc). 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) Tù dß t×m (autodetect) ®Üa cøng: T×m vµ n¹p vµo trong b¶ng chän 
(menu) BIOS Setup Menu ®Ó dß t×m tù ®éng ®Üa cøng vµ sö dông nã. C¸i ®ã cã 
thÓ dß t×m ®Üa cøng vµ cµi ®Æt nh÷ng tham sè c¬ së cña nã. CÇn biÕt r»ng mét sè 
hÖ thèng kh«ng cã n¹p t¸ch riªng b¶ng chän cho dß t×m tù ®éng ®Üa cøng, nh−ng 
thay cho cã tù dß t×m b»ng tïy chän (option) trong b¶ng chän Standard Settings 
Menu, ë ®ã c¸c tham sè cña ®Üa cøng tù nã cã. 
 

2) §Æt nh÷ng cµi ®Æt tiªu chuÈn (Standard Settings): N¹p Standard 
Settings menu vµ ®Þnh cÊu h×nh c¸c lùa chän sau: 

• Date (Ngµy th¸ng): CÇn ®¶m b¶o n¹p ®óng quy c¸ch, th−êng 
lµ MM/DD/YY (th¸ng/ngµy/n¨m víi 2 ch÷ sè). 

• Time (Thêi gian): Th−êng n¹p theo quy c¸ch 24 giê. 
• IDE Primary Master/Primary Slave/Secondry Master/ 

Secondry Slave: Nh÷ng c¸i n¹p vµo nµy chøa c¸c tham sè cho c¸c thiÕt bÞ 
IDE/ATA. NÕu c¸c ®Üa cøng ®−îc dß t×m cã kÕt qu¶ ë b−íc tr−íc, th× sau ®ã cã 
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thÓ thÊy c¸c tham sè cña ®Üa cøng mµ BIOS ®· thiÕt lËp ®−îc hiÓn thÞ ë ®ã. NÕu 
hÖ thèng kh«ng cã b¶ng chän dß t×m tù ®éng t¸ch riªng, th× hÇu nh− ch¾c ch¾n 
nã dß t×m c¸c thiÕt bÞ b»ng c¸ch Ên {Enter} khi con trá n»m ë vÞ trÝ cµi ®Æt 
“Type”; xem tµi liÖu h−íng dÉn cña BMC hoÆc hÖ thèng. Mçi thiÕt bÞ cÇn ®−îc 
dß t×m tù ®éng riªng. CÇn x¸c nhËn dß t×m tù ®éng thiÕt lËp ®óng c¸c cµi ®Æt ®Üa 
cøng b»ng c¸ch ®−a ra danh s¸ch nµy, v× ®«i khi c¸c cµi ®Æt hoÆc lµ kh«ng ®óng, 
hoÆc lµ BIOS thö chän nh÷ng gi¸ trÞ tèi −u nhÊt (vµ chóng ta t×m nh÷ng gi¸ trÞ an 
toµn ë ®Êy): 

- Type (KiÓu): Th−êng lµ ®Æt “User” ®èi víi ®Üa cøng, “CD-
ROM” cho æ CD-ROM, nÕu cã. 

- Size (kÝch cì): Ph¶i tÝnh vµ kh«ng cÇn n¹p c¸i g× c¶. Kh«ng 
cÇn bËn t©m vÒ nã. 

- Cylinders / Heads / Sectors / Write Precompensation / 
Landing Zone: Cã thÓ gi÷ nguyªn ë c¸c gi¸ trÞ mµ dß t×m tù ®éng ®· cho. 

- Translation Mode: §èi víi nhiÓu æ ®Üa cøng hiÖn ®¹i, cã thÓ 
®Æt “LBA”. C¸c æ ®Üa cøng cò h¬n d−íi 504 MB nhÞ ph©n (528 MB thËp ph©n, cã 
thÓ ®Æt “Normal” hoÆc “CHS”, tïy theo BIOS. Kh«ng thay ®æi translation mode 
trªn æ cã chøa s½n d÷ liÖu nÕu kh«ng cã thÓ c¾t xÐn mÊt néi dung cña æ.  

- Block Mode: Mèt nµy ®−îc hç trî bëi ®a sè ®Üa cøng, nh−ng 
cÇn ®Æt disabled ®Ó kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch lµ tèi ®a. 

- PIO Mode: Mèt nµy th−êng ®−îc cho qua ë bÊt kú BIOS ®· 
dß t×m ®−îc. Tuy vËy, nÕu BIOS ®Æt nã vµo gi¸ trÞ v−ît qu¸ møc tèi ®a ®èi víi æ, 
th× cÇn ®Æt l¹i nã vµo bÊt kú gi¸ trÞ nµo lµ tèi ®a. CD-ROM nãi chung cã PIO 
mode tèi ®a lµ 3. 

- 32-Bit Transfer Mode: §Æt vµo disabled ®Ó kh¶ n¨ng t−¬ng 
thÝch lµ tèi ®a; cã thÓ ®Æt l¹i enabled sau nµy. 

• Floppy Drive A / Floppy Drive B: §Æt vµo kiÓu ®óng ®èi víi 
(c¸c) æ ®Üa mÒm trong hÖ thèng. 

• Video Display Type: §Æt vµo “VGA” hoÆc “VGA/EGA”. 
• Halt On: §Æt vµo "All Errors" ®Ó ®¶m b¶o mäi sai sãt ®Òu 

®−îc BIOS chÆn l¹i. 
 

3) §Æt Advanced Features: N¹p Advanced Features Menu vµ ®Þnh 
cÊu h×nh c¸c tïy chän sau ®©y: 

• Virus Protection / Virus Warning: §Æt disabled khi ®Þnh cÊu 
h×nh hoÆc cµi ®Æt hÖ thèng míi, nÕu kh«ng nã sÏ lµm ®øt qu·ng c«ng viÖc b»ng 
nh÷ng th«ng ®iÖp khuyÕn c¸o khi ph©n vïng (partition) vµ ®Þnh d¹ng (format) 
®Üa cøng.  

• Internal Cache: Cã thÓ chän enabled. NÕu ®Æt disabled th× nã 
®−a hÖ thèng vµo lµm viÖc sau khi cã vÊn ®Ò víi BMC hoÆc BXL mµ nã ch¾c 
ch¾n xuÊt hiÖn b»ng nh÷ng c¸ch kh¸c (nh− lµm suy gi¶m nghiªm träng c«ng 
n¨ng). 
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• External Cache: Còng vËy, cã thÓ ®Æt enabled ë mäi lóc. §Æt 

vµo disabled trõ phi biÕt ch¾c c¸i hÖ thèng yªu cÇu ®Ó ho¹t ®éng æn ®Þnh, nÕu 
kh«ng ch¾c ch¾n cã vÊn ®Ò phÇn cøng BMC. Nã còng cã thÓ lµ vÊn ®Ò CPU, nhÊt 
lµ víi BXL cã tÝch hîp bé nhí ®Öm møc 2. 

• Quick Power On Self Test / Quick Boot: §Æt disabled ®Ó 
®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c test POST ®−îc thùc hiÖn lóc khëi ®éng. 

• Boot Sequence: C¸c tïy chän cho tham sè nµy phô thuéc hoµn 
toµn hÖ thèng. Cã thÓ chän æ ®Üa thø hai mµ nã cã æ ®Üa mÒm (A:) lµ æ thø nhÊt, 
sao cho ®Üa khëi ®éng lµm viÖc ®óng. 

• Swap Floppy Drives: CÇn ®¶m b¶o c¸i nµy ®−îc ®Æt ®óng 
(th−êng lµ disabled) nÕu kh«ng ho¹t ®éng cña æ ®Üa mÒm rÊt lén xén. 

• Fast A20 / A20 Gate Option: §Æt vµo disabled ®Ó kh¶ n¨ng 
t−¬ng thÝch lµ tèi ®a. 

• Video BIOS Shadow: §Æt vµo disabled ®Ó kh¶ n¨ng t−¬ng 
thÝch lµ tèi ®a. 

• System BIOS Shadow: §Æt vµo disabled ®Ó kh¶ n¨ng t−¬ng 
thÝch lµ tèi ®a. 

• xx00-xxFF Shadow: Cã mét sè tïy chän ®Ó ng¨n chÆn c¸c 
lo¹i bé nhí cao h¬n kh¸c nhau. CÇn ®¶m b¶o vÒ tÊt c¶ chóng ®Æt vµo disabled. 
 

4) §Æt Advanced Chipset Features: N¹p Advanced Chipset Feature 
Menu vµ ®Þnh cÊu h×nh c¸c tïy chän sau. CÇn l−u ý lµ phÇn lín lµ muèn lÊy c¸c 
gi¸ trÞ ®ã tõ c¸c mÆc ®Þnh cña chóng: 

• Chipset Special Features / Global Features: §Æt ngay vµo 
disabled. 

• Cache Timing: §Ó nguyªn nã ë “Auto” hoÆc lµ bÊt kú c¸i g× 
thÝch hîp cho kiÓu bé nhí ®Öm. 

• Level 2 Cache Size: NÕu hÖ thèng cã tïy chän nµy, th× ®Æt nã 
ë c¸i thÝch hîp. 

• DRAM Parity Checking: §Æt vµo enabled, nÕu dïng bé nhí 
ch½n lÎ hoÆc ECC. 

• DRAM Parity / ECC Mode: §Ó nguyªn nã ë "Parity" nÕu 
dïng bé nhí ch½n lÎ ®óng. §Æt vÒ "ECC" nÕu dïng bé nhí ECC. Mèt ch½n lÎ 
®−îc −a thÝch h¬n ®èi víi hÖ thèng míi hoÆc khi gì lçi (debugging) th«ng b¸o 
ngay khi ph¸t sinh vÊn ®Ò. 

• DRAM Speed / DRAM Timing / DRAM Auto 
Configuration: §Æt vµo hoÆc lµ “Auto” hoÆc vµo tèc ®é ®óng cña bé nhí ®· l¾p 
®Æt. §iÒu ®ã cã thÓ khãa l¹i nhiÒu tïy chän kh¸c trong phÇn nµy. 

• DRAM Speculative Leadoff: NÕu tïy chän nµy kh«ng bÞ 
khãa, th× ®Æt vµo disabled. 

• Turn-Around Insertion: NÕu tïy chän nµy kh«ng bÞ khãa, th× 
®Æt vµo disabled. 
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5) §Æt PCI / PnP Configuration Settings: N¹p PCI/PnP 
Configuration Menu vµ ®Þnh cÊu h×nh c¸c tïy chän sau. L−u ý lµ ®a phÇn kh«ng 
muèn ®Æt c¸c gi¸ trÞ ®ã tõ mÆc ®Þnh (defaults) cña chóng; khi ®ã dïng cµi ®Æt 
“Auto” ë bÊt kú n¬i nµo cã thÓ: 

• Plug and Play Aware OS: NÕu cµi ®Æt cho hÖ Windows th× 
®Æt enabled, nÕu kh«ng th× gi÷ nguyªn nã ë disabled. 

• Automatic Resource Allocation: Gi÷ nguyªn nã ë “Auto”. 
Nã sÏ khãa nhiÒu cµi ®Æt kh¸c trong phÇn nµy. 

• PCI VGA Palette Snoop: §Æt vµo disabled, trõ phi biÕt ch¾c 
c¸i hÖ thèng yªu cÇu. 
 

6) Disable Power Management: N¹p Power Management Menu. CÇn 
thÊy r»ng cµi ®Æt thø nhÊt lµ lo¹i cµi ®Æt bao trïm hoÆc cµi ®Æt chÝnh khèng chÕ 
tÊt c¶ c¸c cµi ®Æt qu¶n lý nguån kh¸c. Nªn ®Æt nã vµo disabled ë lÇn ®Çu khi cµi 
®Æt hÖ thèng míi, nÕu kh«ng cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò phÇn cøng hoÆc hÖ 
thèng. Tuy vËy, nÕu disabled toµn bé qu¶n lý nguån, th× còng sÏ lo¹i bá nhiÒu 
®Æc ®iÓm cña bé nguån tiÒn tiÕn nh− kh¶ n¨ng Windows t¾t ®−îc PC trªn hÖ 
thèng kiÓu d¹ng ATX. C¸ch kh¸c lµ gi÷ nguyªn enabled ®èi víi c¸c cµi ®Æt qu¶n 
lý nguån nh−ng disabled c¸c tham sè standby/suspend timing ®Ó BIOS kh«ng tù 
®éng t¾t c¸c bé phËn cña hÖ thèng sau mét chu kú thêi gian. 
 

7) §Æt Integrated Peripherals Settings: N¹p Integrated Peripherals 
Menu vµ ®Þnh cÊu h×nh c¸c tïy chän sau: 

• Integrated Floppy Disk Controller: CÇn ch¾c ch¾n lµ ®Æt vµo 
enabled, nÕu kh«ng æ ®Üa mÒm sÏ kh«ng ho¹t ®éng. 

• Integrated IDE / Hard Disk Controllers: HoÆc lµ t×m hai 
tham sè ®ã – mét cho kªnh Primary IDE vµ mét cho Secondary IDE, hoÆc lµ cµi 
®Æt mét thø ®Ó khèng chÕ c¶ hai b»ng sö dông c¸c tïy chän nh− "Disabled", 
"Primary", "Secondary" vµ "Both". Enabled ë bÊt kú kªnh nµo ®ang ®−îc dïng. 
PhÇn lín hÖ thèng cã Ýt nhÊt 1 thiÕt bÞ ë kªnh s¬ cÊp (primary). Mét sè cã thiÕt bÞ 
ë c¶ kªnh thø cÊp (secondary). 

• Integrated Serial Port 1 (COM1): Th−êng ®Æt vµo enabled, 
vµ cµi ®Æt nguån tiªu chuÈn (standard resource) lµ IRQ#4, víi ®Þa chØ I/O lµ 
3F8h. 

• Integrated Serial Port 2 (COM2): Th−êng ®Æt vµo enabled, 
vµ cµi ®Æt nguån chuÈn lµ IRQ#3, víi ®Þa chØ I/O lµ 2F8h. §Æt COM2 vµo 
disabled nÕu kh«ng cÇn nã, hoÆc nÕu cã dù ®Þnh l¾p ®Æt modem ®−îc cÊu h×nh 
b»ng dïng nguån mÆc ®Þnh cña COM2 (NhiÒu modem ®−îc cÊu h×nh ®Ó dïng 
COM2 b»ng mÆc ®Þnh default). 

• Integrated Parallel Port: Th−êng ®Æt vµo enabled. Standard 
resource assignment lµ IRQ #7, víi ®Þa chØ I/O 378h (3BCh trªn mét sè hÖ 
thèng).  
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• Integrated Parallel Port Mode: §Æt nã hoÆc lµ vµo “SPP” 

hoÆc lµ “EPP”. Kh«ng ®Æt vµo “ECP”, v× mèt nµy ®ßi hái dïng c¸c nguån DMA 
bæ sung vµ lµ kh«ng t−¬ng thÝch. 

• PS/2 Mouse Enable: §Æt vµo “Auto” nÕu hÖ thèng cã tïy 
chän ®ã, nÕu kh«ng th× ®Æt vµo enabled nÕu dïng chuét kiÓu PS/2, disabled nÕu 
kiÓu kh¸c. 

• USB Enable: §Æt vµo disabled trªn phÇn lín hÖ thèng, trõ phi 
cã dïng USB. 
 

8) §Æt Hardware Device Settings (chØ nh÷ng hÖ thèng kh«ng dïng 
cÇu nh¶y): NÕu cã BMC kh«ng cÇu nh¶y, th× n¹p CPU Soft Menu (hoÆc c¸i ®−îc 
hÖ thèng gäi ®Õn) vµ ®Þnh cÊu h×nh c¸c tïy chän cña BMC: 

• CPU Operating Speed: NÕu tïy chän nµy hiÖn lªn, th× ®Æt tèc 
®é CPU ë ®Êy. Nã sÏ thiÕt lËp vµ khãa c¸c cµi ®Æt  "External Clock" vµ 
"Multiplier Factor".  

• External Clock: §Æt vµo tèc ®é ®óng cña bus hÖ thèng cña PC. 
• Multiplier Factor: §Æt hÖ sè nh©n cho PC. 
• CPU Power Plane: §Æt vµo hoÆc lµ "Single Voltage" hoÆc lµ 

"Dual Voltage" tïy theo CPU ®ßi hái c¸i g×. 
• I/O Plane Voltage: §Æt ®iÖn ¸p ngoµi hoÆc ®iÖn ¸p I/O thÝch 

hîp cho BXL. 
• Core Plane Voltage: §Æt ®iÖn ¸p trong hoÆc ®iÖn ¸p nh©n 

thÝch hîp cho BXL. 
 

9) Save and Exit Setup: Trë l¹i b¶ng chän chÝnh (Main Menu) vµ 
chän tïy chän ®Ó nhí vµ ra khái ch−¬ng tr×nh BIOS setup. Nã sÏ khëi ®éng l¹i 
hÖ thèng. NÕu ®ang cµi ®Æt hÖ thèng míi, cÇn ®¶m b¶o vÒ ®Üa mÒm khëi ®éng 
vÉn cßn n»m trong æ ®Üa mÒm ®Î hÖ thèng sÏ khëi ®éng tõ ®ã. 
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XXiI- Quy tr×nh thö hÖ thèng lÇn ®Çu 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ c¸c phÐp thö hÖ thèng cÇn ph¶i thùc hiÖn sau khi cµi 
®Æt hÖ thèng PC. Dïng quy tr×nh nµy sÏ gióp x¸c nhËn vÒ ®· hoµn thµnh l¾p r¸p 
cã kÕt qu¶ vµ vÒ tÊt c¶ c¸c linh kiÖn kh¸c nhau trong hÖ thèng lµm viÖc ®−îc tèt. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Cã thÓ cÇn ®Õn ®Ìn soi, vÆn vÝt hoÆc kÑp 

má nhän nÕu cÇn ®iÒu chØnh bÊt kú phÇn cøng nµo, nh−ng nÕu kh«ng th× kh«ng 
cÇn phÇn cøng nµo. 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: §Üa mÒm khëi ®éng ®−îc. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- CÇn ®¶m b¶o ng−êi thö ®−îc tiÕp ®Êt tr−íc khi tiÕp xóc víi 
bÊt kú linh kiÖn. Còng cÇn rÊt thËn träng khi lµm viÖc bªn trong vá khi th«ng ®iÖn. 

- CÇn t¾t nguån an toµn tr−íc khi thay ®æi bÊt kú c¸i g× bªn 
trong hép. 

- HÖ thèng hÇu nh− ch¾c ch¾n bÞ thay ®æi, nªn cÇn ®¶m b¶o 
thö mäi thø thùc tÕ cã trong hÖ thèng. 

- NÕu cã vÊn ®Ò khi ®−a hÖ thèng vµo khëi ®éng, th× tr−íc tiªn 
cÇn gi¶i quyÕt nã tr−íc khi b¾t ®Çu quy tr×nh nµy. 

- NÕu cã AMI BIOS víi graphical BIOS setup program, khi ®ã 
cÇn ph¶i biÕt chuét lµm viÖc ®−îc dï cã hay kh«ng. NÕu kh«ng, cã thÓ ph¶i chê 
cho ®Õn khi cµi ®Æt Windows ®Ó thö chuét.  
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) KiÓm tra LED: KiÓm tra LED nguån vµ LED turbo (nÕu cã nèi). 
C¶ hai cÇn ph¶i s¸ng. Còng cÇn xem LED ®Üa cøng trë nªn s¸ng trong khi khëi 
®éng, khi BIOS ®ang thö nã, nh−ng cã thÓ kh«ng cã LED nµy. CÇn ®¶o chiÒu 
®Çu LED ®Üa cøng, nÕu nã kh«ng s¸ng, nh−ng còng cÇn ph¶i chê cho ®Õn khi 
®¶m b¶o ®−îc ®Üa cøng ®ang ho¹t ®éng. 

 
2) KiÓm tra æ ®Üa cøng: §Üa cøng cÇn ph¶i quay. 

 
3) KiÓm tra qu¹t: CÇn ®¶m b¶o vÒ qu¹t nguån, qu¹t CPU, vµ bÊt kú 

qu¹t nµo kh¸c trong hÖ thèng tÊt c¶ ®Òu quay vµ kh«ng bÞ kÑt. 
 

4) Thö c¬ cÊu æ CD-ROM: Ên nót ra ®Üa (eject) trªn æ CD-ROM ®Ó 
thö nÕu æ cã nguån vµ khay ®ang lµm viÖc. 
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5) KiÓm tra CÊu h×nh hÖ thèng (trong lÇn khëi ®éng tiÕp theo): 

Trong b−íc tiÕp theo sÏ x¸c lËp l¹i (reset) hÖ thèng. Trong khi hÖ thèng ®ang 
khëi ®éng l¹i, kiÓm tra cÈn thËn mµn h×nh cÊu h×nh hÖ thèng mµ BIOS hiÓn thÞ 
lªn. CÇn ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c æ nhí, c¸c cæng serial vµ parallel vµ c¸c thiÕt bÞ 
kh¸c ®· ®−îc liÖt kª. KiÓm tra tæng sè bé nhí hÖ thèng ®· liÖt kª vµ ®¶m b¶o 
r»ng nã ®óng. CÇn ®¶m b¶o tèc ®é ®· liÖt kª cña BXL lµ ®óng. X¸c lËp l¹i hÖ 
thèng lÇn thø hai nÕu cÇn (mµn h×nh cã thÓ cuén c¸i cò l¹i rÊt nhanh). 

 
6) Thö nót Reset: Ên nót Reset vµ hÖ thèng ®−îc khëi ®éng l¹i. 

 
7) Thö khãa bµn phÝm (Keylock): NÕu hÖ thèng cã Keylock, thö nã 

b»ng c¸ch bËt nã vÒ vÞ trÝ khãa vµ khëi ®éng l¹i. CÇn nhËn ®−îc th«ng ®iÖp nãi 
r»ng bµn phÝm ®· bÞ khãa. Më khãa trªn vá. 
 
Sau khi hÖ thèng ®· ch¹y Ýt nhÊt 10 phót, tiÕp tôc víi c¸c b−íc sau: 
 

8) T¾t m¸y: §¶o nguån vÒ t¾t hÖ thèng. 
 

9) Tù tiÕp ®Êt: Sê vµo bªn ngoµi hép kim lo¹i cña bé nguån ®Ó ch¾c 
ch¾n vÒ nã ®· ®−îc tiÕp ®Êt. 
 

10) KiÓm tra nhiÖt ®é cña chip BXL, chip bé nhí vµ bé nhí ®Öm: 
ThËn träng sê lªn phÇn kim lo¹i cña bé t¶n nhiÖt gÇn chç g¾n nã vµo BXL, hoÆc 
vµo mÐp cña chÝnh BXL. Nã cã thÓ Êm, nh−ng kh«ng ®−îc nãng qu¸ ®èi víi sê 
tay. LÆp l¹i ®èi víi chip bé nhí, vµ chip bé nhí ®Öm trªn BMC hoÆc modul nhí 
®Öm. 
 

11) KiÓm tra nhiÖt ®é ®Üa cøng: PhÇn gi÷a æ ®Üa cã thÓ Êm, nh−ng 
tuyÖt nhiªn kh«ng ®−îc nãng (thùc tÕ, th−êng nã kh«ng ®−îc v−ît qu¸ nhiÖt ®é 
phßng nhiÒu l¾m). 
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XXiii- Quy tr×nh nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi  
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn c¬ b¶n ®Ó kÕt nèi th©n m¸y víi 
c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi bªn ngoµi ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c cµi ®Æt vµ test. Quy tr×nh nµy 
®−îc dïng khi l¾p r¸p PC míi. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 1 (rÊt thÊp). 
• YÕu tè rñi ro:  1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: CÇn vÆn vÝt ®Çu bÑt. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5 phót hoÆc Ýt h¬n. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- Khi kÕt nèi ban ®Çu víi PC ë gi÷a chu tr×nh l¾p r¸p PC míi, 
sÏ ch−a cã mét sè thiÕt bÞ ngo¹i vi trong m¸y. §Æc biÖt lµ modem, sound card cã 
thÓ ch−a l¾p ®Æt. 

- Kh«ng vÆn qu¸ chÆt c¸c vÝt. 
- Kh«ng dïng søc khi c¾m bµn phÝm hoÆc con chuét vµo æ 

c¾m cña chóng, hoÆc lµm h− h¹i BMC khi c¾m vµo c¸c æ c¾m trªn nã. 
- Cã thÓ ph¶i dïng mét sè lo¹i thiÕt bÞ b¶o vÖ nguån.  

 
C¸c b−íc quy tr×nh: 

1) Nèi nguån ®iÖn vµo monitor: C¾m d©y nguån vµo l−ng monitor vµ 
nèi nã víi thiÕt bÞ b¶o vÖ nguån ®iÖn. 

2) Nèi monitor vµo vá th©n m¸y: C¾m c¸p video vµo monitor vµ vµo 
vá th©n m¸y. Trªn c¸c hÖ thèng hiÖn ®¹i, c¸p sÏ cã ®Çu nèi ®ùc ë c¶ hai ®Çu, mçi 
c¸i cã 15 ch©n. CÇn biÕt r»ng trªn mét sè monitor, c¸p d÷ liÖu ®−îc tÝch hîp vµo 
trong b¶n th©n monitor thay cho c¸p th¸o l¾p ®−îc. Mét sè monitor cao cÊp míi 
®©y cßn cã thÓ dïng 5 ®Çu nèi BNC trßn ®Ó nèi víi monitor thay cho ®Çu nèi 15 
ch©n D-shell. 

3) Nèi nguån víi vá: C¾m d©y nguån vµo l−ng PC vµ c¾m ®Çu c¾m 
cña nã vµo thiÕt bÞ b¶o vÖ nguån. 

4) Nèi bµn phÝm: C¾m bµn phÝm vµo l−ng cña vá th©n m¸y, dïng ®Çu 
nèi trßn. Tïy theo hÖ thèng sÏ cã ®Çu nèi 5 ch©n ®−êng kÝnh lín hoÆc ®Çu nèi 6 
ch©n nhá h¬n. §Çu nèi cã cùa khãa vµ chØ cã thÓ c¾m vµo mét chiÒu. Trªn hÖ 
thèng ATX, ph¶i ®¶m b¶o dïng ®Çu nèi ®óng, v× ®Çu nèi bµn phÝm vµ con chuét 
cã kÝch cì vµ h×nh d¹ng nh− nhau. 

5) Nèi chuét: C¾m chuét vµo l−ng vá th©n m¸y. Tïy theo chuét, cã thÓ 
cã hoÆc lµ ®Çu nèi 9 ch©n h×nh ch÷ D (chuét serial) hoÆc lµ ®Çu nèi 6 ch©n, trßn, 
nhá (chuét PS/2). NÕu dïng chuét PS/2, ph¶i ®¶m b¶o dïng ®óng ®Çu nèi ë vá, 
v× ®Çu nèi bµn phÝm vµ chuét cã kÝch cì vµ h×nh d¹ng nh− nhau. 
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xxiv- quy tr×nh ph©n vïng vµ ®Þnh d¹ng æ ®Üa cøng 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ viÖc thiÕt lËp mét æ ®Üa cøng míi, cßn rçng nh− thÕ 
nµo ®Ó nã s½n sµng lµm viÖc víi hÖ ®iÒu hµnh nµo ®ã cµi ®Æt trªn nã. Quy tr×nh 
nµy bao gåm ph©n vïng vµ ®Þnh d¹ng vµ kÕt qu¶ lµ cã mét ®Üa cøng khëi ®éng 
®−îc; vµ sao chÐp hÖ ®iÒu hµnh mong muèn lªn nã ®Ó kÕt qu¶ lµ cã mét ®Üa cøng 
®· cµi s½n hÖ ®iÒu hµnh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (nÕu cã), hoÆc theo yªu cÇu 
cµi s½n cña nhµ s¶n xuÊt, hoÆc ®Ó ch¹y phÇn mÒm thö nãng.  

Quy tr×nh nµy bao trïm lªn viÖc ®Þnh cÊu h×nh ®Üa cøng nh− lµ ph©n vïng 
®¬n réng hay lµ ph©n chia nã thµnh nhiÒu vïng nhá h¬n. Quy tr×nh cho nh÷ng 
h−íng dÉn ®Æc biÖt ®Ó sö dông ch−¬ng tr×nh FDISK vµ dùa trªn phiªn b¶n 
Windows FDISK cã hç trî FAT32. 

 
 L−u ý: Quy tr×nh nµy dù ®Þnh dïng cho x¸c lËp ®Üa cøng míi ch−a cã th«ng tin trªn nã. Kh«ng lµm theo 
c¸c b−íc ®ã nÕu ®Üa cøng ®· ®−îc ph©n vïng vµ ®Þnh d¹ng tõ tr−íc, v× sÏ lµm háng d÷ liÖu. 

 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2 (thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). NÕu ®Üa cøng ch−a cã d÷ liÖu. 
• Yªu cÇu phÇn cøng: Kh«ng. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: §Üa khëi ®éng cã chøa ch−¬ng tr×nh 

FDISK.EXE vµ FORMAT.COM. 
• Thêi gian thùc hiÖn: 5-20 phót, tïy theo dung l−îng vµ tèc 

®é ®Üa cøng. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- §Ó an toµn, lu«n lu«n ch¹y FDISK chØ tõ DOS. 
- ThËt thËn träng khi dïng ch−¬ng tr×nh FDISK, v× mét c¸i 

bÊm phÝm sai trªn bµn phÝm cã thÓ g©y h− h¹i nghiªm träng d÷ liÖu. Riªng 
trong hÖ thèng cã nhiÓu æ ®Üa cøng, cÇn thËn träng ®Ó ®¶m b¶o lµ lµm viÖc trªn 
®óng æ ®Üa vËt lý dù ®Þnh, nÕu kh«ng sau khi lµm xong cã thÓ lµm rèi läan néi 
dung cña æ dïng nhÇm. §Ò phßng vÒ c¸c mÉu tù (letters) cã thÓ thay ®æi sau khi 
t¹o ra hoÆc xãa bá ph©n vïng, vµ vÒ víi nhiÒu æ ®Üa cøng c¸c vïng cã thÓ bÞ ghi 
mét dÉy sè ngÉu nhiªn. 

- Kh«ng thùc hiÖn quy tr×nh nµy chõng nµo hÖ thèng vÉn ®ang 
ho¹t ®éng tèt. CÇn gi¶i quyÕt bÊt kú xung ®ét phÇn cøng nµo hoÆc c¸c hiÖn 
t−îng kh¸c tr−íc khi b¾t ®Çu. 

- HÖ thèng ®· ®−îc bËt vµ ®· ®−îc khëi ®éng tõ ®Üa mÒm. 
- FDISK dïng megabytes nhÞ ph©n khi hiÓn thÞ æ vµ dung 

l−îng vïng, chø kh«ng dïng megabytes thËp ph©n. 
- TÊt c¶ c¸c lÖnh trªn DOS hoÆc trong FDISK ®Òu yªu cÇu Ên 

{Enter} ®Ó chän chóng. 
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C¸c b−íc quy tr×nh: 
 
Ph©n vïng ®Üa cøng: 

1) KiÓm tra sè hiÖu phiªn b¶n: ë DOS prompt, n¹p lÖnh sau: "ver". 
HÖ thèng sÏ giao dÞch víi phiªn b¶n cña DOS/Windows ®· khëi ®éng. CÇn ®¶m 
b¶o vÒ nã khíp víi c¸i ®Þnh cµi ®Æt trªn ®Üa cøng.  
 

2) Bè trÝ c¸c vïng: QuyÕt ®Þnh ph©n vïng ®Üa cøng nh− thÕ nµo. §èi 
víi ®Üa cøng lín, tuú theo nhu cÇu cã thÓ  quyÕt ®Þnh x¸c lËp ®Üa cøng víi mét 
vïng FAT32 lín ®éc nhÊt, hoÆc vµi vïng FAT16 nhá h¬n (tÊt nhiªn cã thÓ hçn 
hîp). 
 

3) Ch¹y FDISK.EXE: Tõ dÊu nh¾c lÖnh, ®−a vµo lÖnh "fdisk". NÕu 
cã ®Üa cøng ®ñ lín ®Ó ®¶m b¶o dïng FAT32, m¸y sÏ hái nÕu muèn cho phÐp 
"Large Disk Support". N¹p "Y" nÕu muèn cho phÐp FAT32, hoÆc "N" nÕu kh«ng 
muèn cho phÐp FAT32. NÕu cho phÐp ®iÒu ®ã, th× c¸c vïng trªn 500 MB muèn 
t¹o ra sÏ cã FAT32. CÇn biÕt r»ng, nÕu kh«ng cho phÐp FAT32, th× sÏ kh«ng thÓ 
®Æt toµn bé ®Üa cøng thµnh mét vïng nÕu dung l−îng cña nã lín h¬n 2 GB. 
 
NÕu quyÕt ®Þnh ®Æt toµn bé ®Üa cøng thµnh mét vïng ®¬n, khi ®ã lµm b−íc d−íi 
®©y: 

4) Ph©n vïng ®Üa cøng (vïng ®¬n): Tu©n theo c¸c b−íc nµy ®Ó x¸c 
lËp ®Üa cøng: 

A. Chän tõ FDISK menu "1. Create DOS Partition or Logical DOS 
Drive".  

B. Chän "1. Create Primary DOS Partition". FDISK sÏ x¸c nhËn 
tÝnh nguyªn vÑn cña æ. Sau ®ã hÖ thèng sÏ hái muèn dïng dung 
l−îng cã s½n tèi ®a cña ®Üa cho phÇn s¬ cÊp vµ ®−a nã vµo ho¹t 
®éng hay kh«ng, th× n¹p "Y". HÖ thèng sÏ ®Þnh phÇn toµn bé ®Üa 
vµo mét phÇn, vµ thÕ lµ xong.   

C. Ên {Esc} ®Ó ra khái FDISK. 
 
NÕu thay v× muèn x¸c lËp ®Üa cøng víi nhiÒu vïng, th× lµm theo b−íc sau ®©y. 
  

5) Ph©n vïng ®Üa cøng (nhiÒu vïng): Tu©n theo c¸c b−íc sau ®Ó x¸c 
lËp ®Üa cøng: 

A.  Chän tõ FDISK menu "1. Create DOS Partition or Logical 
DOS Drive". 

B.  Chän "1. Create Primary DOS Partition". FDISK sÏ x¸c nhËn 
tÝnh nguyªn vÑn cña æ. Sau ®ã hÖ thèng sÏ hái, muèn dïng 
dung l−îng cã s½n tèi ®a cña ®Üa cho phÇn thø nhÊt vµ ®−a nã 
vµo ho¹t ®éng hay kh«ng, th× n¹p "N". HÖ thèng sÏ cho xem 
dung l−îng cña toµn bé ®Üa tÝnh b»ng MB. 
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C.  N¹p dung l−îng phÇn thø nhÊt. HÖ thèng sÏ b¸o ®· t¹o ra phÇn 

thø nhÊt, vµ sÏ g¸n cho nã mÉu tù æ “C”. 
D.  Ên {Esc} ®Ó trë vÒ FDISK menu. 
E.  Chän "2. Set Active Partition". Chän phÇn 1. FDISK sÏ b¸o nã 

®· cã phÇn thø nhÊt lµ chñ ®éng (active). 
F.  Ên {Esc} ®Ó trë vÒ FDISK menu. 
G. Chän tõ FDISK menu "1. Create DOS Partition or Logical 

DOS Drive".  
H. Chän  "2. Create Extended DOS Partition". 
I. Khi cã dÊu nh¾c, Ên {Enter} ®Ó chän toµn bé phÇn cßn l¹i cña 

®Üa cho phÇn DOS më réng (extended). FDISK sÏ b¸o ®· t¹o ra 
phÇn extended DOS. 

J. Ên {Esc}. FDISK sÏ tù ®éng nh¾c ®Ó t¹o ra dung l−îng DOS 
logic thø nhÊt trong ph¹m vi phÇn DOS më réng. 

K. N¹p dung l−îng cña phÇn logic thø nhÊt (bao trïm c¶ phÇn 
thø hai). FDISK sÏ t¹o ra mét phÇn víi nh·n lµ “D”, vµ sau ®ã 
tuyªn bè "Logical DOS Drive created, drive letters changed or 
added" (®· t¹o ra æ DOS logic, mÉu tù æ ®· söa ®æi hoÆc bæ 
sung). Kh«ng ®ông ch¹m vµo bÊt kú c¸i g×, ph¶i chê, vµ FDISK 
sÏ nh¾c cho dung l−îng tiÕp theo. 

L. LÆp l¹i c¸c b−íc tr−íc cho c¸c phÇn cßn l¹i. Khi ®· t¹o ra tÊt 
c¶ c¸c phÇn, FDISK sÏ b¸o "All available space in the 
Extended DOS Partition is assigned to logical drives" (Toµn bé 
kh«ng gian cã s½n trong phÇn DOS më réng ®· g¸n cho c¸c æ 
logic). 

M. Ên {Enter} ®Ó ra khái FDISK. 
 

TiÕp tôc víi quy tr×nh d−íi ®©y: 
 

6) Khëi ®éng l¹i: Khëi ®éng l¹i hÖ thèng b»ng c¸ch dïng hoÆc lµ nót 
Reset hoÆc lµ Ên cïng lóc 3 phÝm {Ctrl}+{Alt}+{Delete}. CÇn ®¶m b¶o ®Üa mÒm 
®ang trong æ cña nã, do vÉn cßn cÇn ®Õn nã. CÇn biÕt r»ng cã thÓ b¸o lçi  
"Invalid media type reading drive C" (kiÓu media æ C ®ang ®äc kh«ng cã hiÖu 
lùc) khi khëi ®éng l¹i. §iÒu ®ã lµ b×nh th−êng ë giai ®o¹n nµy. 
 

7) §Þnh d¹ng vïng s¬ cÊp: Tõ dÊu nh¾c DOS “A:”, ®−a vµo lÖnh sau 
"format c:/s". Kh«ng ®−îc quªn “/s”, v× ®ã lµ c¸i lµm cho æ C lµ khëi ®éng 
®−îc. SÏ cã th«ng ®iÖp c¶nh b¸o “rïng rîn” nh− "WARNING, ALL DATA ON 
NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: WILL BE LOST. Proceed with Format 
(Y/N)?" (C¶nh b¸o, tÊt c¶ d÷ liÖu trªn æ ®Üa C kh«ng th¸o l¾p ®−îc sÏ bÞ mÊt. Xö 
lý víi ®Þnh d¹ng nµo (Y/N)?). TÊt nhiªn do kh«ng cã d÷ liÖu trªn æ C, nªn n¹p 
“Y” vµ hÖ thèng sÏ ®Þnh d¹ng ®Üa cøng. Ch−¬ng tr×nh sÏ tr×nh diÔn tiÕn tr×nh ®Þnh 
d¹ng cña nã vµ khi kÕt thóc sÏ nh¾c vÒ nh·n bé ®Üa (volume label). N¹p nã vµo, 
nÕu muèn.  
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8) §Þnh d¹ng c¸c vïng bæ sung (nÕu cÇn): NÕu x¸c lËp nhiÒu vïng, 
th× cÇn ®Þnh d¹ng ngay c¸c vïng bæ sung. ViÖc ®ã ®−îc lµm hoµn toµn gièng nh− 
®Þnh d¹ng vïng DOS s¬ cÊp, trõ viÖc bá “/s”. Th−êng th× cÇn n¹p  "format d:", 
"format e:" v©n v©n, cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c vïng ®Òu ®−îc ®Þnh d¹ng. DÊu nh¾c 
cã thÓ cã gièng nh− trong b−íc xö lý. 

§Ò phßng: NÕu cã ®Üa cøng thø hai trong hÖ thèng vµ nã cã mét vïng DOS thø cÊp, th× nã ®−îc g¸n lµ æ 
D do DOS g¾n mÉu tù cho tÊt c¶ c¸c vïng s¬ cÊp tr−íc bÊt kú vïng logic nµo. CÇn thËn träng vÒ ®Þnh d¹ng c¸i nµo. 

 

9) Th¸o ®Üa khëi ®éng: Cho ra ®Üa khëi ®éng tõ æ ®Üa mÒm. 
 

10) Khëi ®éng l¹i: Khëi ®éng l¹i hÖ thèng b»ng c¸ch hoÆc lµ dïng 
nót Reset hoÆc lµ {Ctrl}+{Alt}+{Delete}. Lóc nµy hÖ thèng sÏ khëi ®éng l¹i tõ 
®Üa cøng vµ dõng l¹i ë dÊu nh¾c “C:”. CÇn biÕt r»ng nÕu cã b¸o lçi nh− "NO 
ROM BASIC, SYSTEM HALTED" hoÆc "No boot device found" ë giai ®o¹n 
nµy, th× cã nghÜa lµ ®· quªn kh«ng x¸c lËp vïng DOS s¬ cÊp lµ “active”. Khëi 
®éng l¹i tõ ®Üa mÒm, ch¹y FDISK vµ dïng tïy chän 2 ®Ó x¸c lËp vïng s¬ cÊp lµ 
active, sau ®ã khëi ®éng l¹i. NÕu cã b¸o lçi nh− "No operating system", th× cã 
nghÜa lµ ®· quªn tham sè “/s” khi ®Þnh d¹ng æ C. Cho ®Üa mÒm trë l¹i vµo æ vµ 
sau ®ã ch¹y l¹i tõ b−íc 5. 
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xxv- quy tr×nh cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn vµ hÖ ®iÒu hµnh 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn vÒ cµi ®Æt tr×nh ®iÒu khiÓn (driver) 
cña æ ®Üa quang, cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh vµ cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn c¸c card më 
réng. Quy tr×nh nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó chuÈn bÞ cho mét hÖ thèng ®· l¾p xong s½n 
sµng vµo thö nãng.  
  
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 2-3 (thÊp ®Õn võa ph¶i).  
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: ThiÕt bÞ sao chÐp ®Üa cøng chuyªn dông 

hoÆc PC cã ®Üa cøng gèc chøa hÖ ®iÒu hµnh mong muèn (nÕu cã). 
• Yªu cÇu phÇn mÒm:  

- §Üa driver cña æ ®Üa quang vµ card më réng. 
- Windows (hoÆc hÖ ®iÒu hµnh kh¸c) CD-ROM (nÕu cã 

phÇn cøng nªu trªn, th× kh«ng cÇn phÇn mÒm nµy). 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5 phót ®Ó cµi ®Æt driver vµ 30 

®Õn 60 phót ®Ó cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh. NÕu sao chÐp - kho¶ng 10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 

- §Üa cøng ®· ®−îc ph©n vïng vµ ®Þnh d¹ng. 
- §· kÕt nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi. 
- Dïng ngo¹i vi (monitor, bµn phÝm, chét) ®ang sö dông tèt, 

®Ó tr¸nh chuÈn ®o¸n sai nguyªn nh©n sù cè. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 
Tù cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh trªn hÖ thèng ®· l¾p r¸p xong 
 

1- §−a ®Üa vµo: §Æt ®Üa driver CD-ROM vµo æ ®Üa mÒm.              
     §¸nh "dir a:" vµ {Enter} ®Ó x¸c nhËn ®Üa ®äc ®−îc.  
 

2- Copy Tr×nh biªn tËp (editor): NÕu cã Editor trªn ®Üa mÒm, th× 
copy nã vµo ®Üa cøng ®Ó dÔ sö dông. NÕu nã lµ EDIT.COM vµ file n»m trªn ®Üa 
mÒm, th× lÖnh nµy sÏ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t ra tõ th− môc gèc cña æ C: "copy 
a:edit.com c:". 
 

3- T¹o ra c¸c files hÖ thèng (nÕu cÇn): Trªn mét hÖ thèng míi, cÇn 
ch¾c ch¾n cã s½n CONFIG.SYS vµ AUTOEXEC.BAT files trªn ®Üa cøng. NÕu 
ch−a cã, cÇn lµm: 

• Sö dông Editor: T¹o ra mét file rçng khi dïng editor, vµ sau 
®ã l−u gi÷ nã nh− "CONFIG.SYS". Còng cã thÓ lµm c¸i ®ã b»ng c¸ch ®−a vµo 
lÖnh "edit config.sys", nÕu cã EDIT.COM, vµ sau ®ã Ên {Space Bar} mét lÇn vµ 
chän tïy chän ®Ó l−u gi÷ file. LÆp l¹i cho "AUTOEXEC.BAT" hoÆc copy 
CONFIG.SYS vµo AUTOEXEC.BAT.  
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•  Sö dông COPY: Lµm theo c¸c b−íc nµy ®Ó t¹o ra c¸c files 
rçng CONFIG.SYS vµ AUTOEXEC.BAT: 
   A.Tõ dÊu nh¾c lÖnh, ®¸nh lÖnh nµy: "copy con: config.sys". 

HÖ thèng sÏ kh«ng ®¸p øng, nh−ng vÉn ph¶i rª con trá 
xuèng mét dßng vµ dÞch ra mÐp tr¸i cña mµn h×nh.  

   B. Ên {Space Bar} mét lÇn; con trá sÏ di chuyÓn mét vÞ trÝ sang 
ph¶i. 

   C. Ên Control-Z (b»ng c¸ch ®¸nh {Ctrl}+{Z}). “^Z” sÏ hiÖn ra 
trªn mµn. 

   D. Ên {Enter}. HÖ thèng sÏ ®¸p øng "1 file(s) copied". 
CONFIG.SYS b©y giê ®· ®−îc t¹o ra víi mét ký tù space 
trong ®ã. 

   E. §−a vµo lÖnh nµy: "copy config.sys autoexec.bat". Nã sÏ 
t¹o ra AUTOEXEC.BAT file. 

    
4- Ch¹y ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt drive: Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt 

driver. LÖnh chÝnh x¸c sÏ tïy thuéc vµo c¸i nµo cã trªn ®Üa cøng, nh−ng th−êng 
lµ "a:setup" hoÆc "a:install". §¸p øng víi nh÷ng c©u hái, vµ cho phÐp ch−¬ng 
tr×nh söa ®æi c¸c files CONFIG.SYS vµ AUTOEXEC.BAT. Ch−¬ng tr×nh sÏ ®¸p 
øng b»ng c¸ch b¶o khëi ®éng l¹i hÖ thèng ®Ó lµm ho¹t ®éng driver. 
 

5- KiÓm tra c¸c files hÖ thèng: KiÓm tra c¸c files CONFIG.SYS vµ 
AUTOEXEC.BAT b»ng c¸ch hoÆc lµ biªn tËp chóng hoÆc lµ hiÓn thÞ chóng trªn 
mµn nhê dïng lÖnh "type config.sys" or "type autoexec.bat". SÏ thÊy nh÷ng c¸i 
sau: 

• CONFIG.SYS: Chóng lµ mét dßng ®äc gièng nh− 
"DEVICE=C:\CDROM\CDATAPI.SYS /D:MSCD001", vµ chóng cã thÓ cã c¸c 
tham sè “/” kh¸c trong chóng còng ®−îc. 

• AUTOEXEC.BAT: T×m mét dßng ®äc lµ  "C:\MSCDEX 
/D:MSCD001". Tham sè sau “/D” cÇn phï hîp víi tham sè cña CONFIG.SYS. 
Chóng cã thÓ lµ c¸c tham sè kh¸c còng ®−îc. 
 
 6- Thay ®æi mÉu tù æ CD-ROM: B»ng mÆc ®Þnh (default), CD-ROM 
sÏ ®−îc g¸n mÉu tù æ tiÕp theo sau bÊt kú c¸c vïng ®Üa cøng ®−îc dïng. VÊn ®Ò 
lµ ë chç nÕu bæ sung muén h¬n mét ®Üa cøng kh¸c, th× nã lÊy mÉu tù CD-ROM 
®· dïng, vµ ®iÒu ®ã cã thÓ  lµm cho mét phÇn phÇn mÒm dùa trªn CD-ROM 
kh«ng lµm viÖc ®óng n÷a. §Ó tr¸nh ®iÒu ®ã, tèt nhÊt lµ chän mÉu tù æ ph¶i “cao 
h¬n h¼n”. Sau ®ã, b¶o hÖ thèng dïng mÉu tù ®ã b»ng c¸ch biªn tËp 
AUTOEXEC.BAT vµ bæ sung tham sè ®ã vµo dßng MSCDEX.EXE. V× thÕ bÊy 
giê sÏ thÊy mét dßng lµ "C:\MSCDEX /D:MSCD001 /céng víi bÊt kú c¸c tham 
sè kh¸c ®· cã tr−íc ®ã. 
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 Chó ý: Kh«ng cÇn chê cµi ®Æt xong Windows míi thay ®æi mÉu tù æ, 
v× nÕu lµm ®iÒu ®ã, Windows sÏ lu«n lu«n thö t×m CD cña nã ë vÞ trÝ cò bÊt kú 
driver nµo nã cÇn tr−íc ®ã. Thay ®æi nã b©y giê, vµ Windows sÏ thay ®æi vµ 
chóng sÏ lµm viÖc tèt h¬n. 
 
 7- Khëi ®éng l¹i: Th¸o ®Üa mÒm ra khái æ ®Üa mÒm vµ khëi ®éng l¹i 
hÖ thèng. Sau khi ®Üa cøng khëi ®éng, sÏ thÊy mét th«ng ®iÖp tõ driver CD-ROM 
do nã n¹p vµo, vµ sau ®ã tõ MSCDEX, b¶o r»ng CD-ROM ®· ®−îc g¸n mÉu tù 
æ. NÕu gÆp lçi, cÇn cè g¾ng x¸c ®Þnh ®Þa chØ cña chóng b»ng c¸ch ®¶m b¶o phÇn 
cøng ®· nèi ®óng, vµ kiÓm tra kÐp c¸c lÖnh trong c¸c files hÖ thèng.  
 
 8- §−a CD-ROM vµo vµ truy nhËp nã: §Æt Windows CD-ROM 
(hoÆc ®Üa cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh kh¸c) vµo æ CD-ROM. §¸nh lÖnh "dir" víi mÉu 
tù cña æ vµ c¸c néi dung cña CD-ROM sÏ ®−îc hiÓn thÞ. NÕu lµm ®iÒu ®ã, driver 
®· cµi ®Æt vµ s½n sµng cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh. CÇn biÕt r»ng cã thÓ mÊt vµi gi©y cho 
®Üa ®−îc ®¨ng ký, nªn cÇn kiªn nhÉn. NÕu gÆp th«ng ®iÖp b¸o lçi nh−  "Invalid 
drive specification", th× ch¾c ch¾n driver ®· kh«ng ®−îc cµi ®Æt ®óng hoÆc æ 
ch−a ®−îc thiÕt lËp. NÕu gÆp lçi kh¸c, th× cã thÓ lµ cã vÊn ®Ò víi æ hoÆc ®Üa ®−a 
vµo. 

 
9- Cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh: Cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh theo h−íng dÉn ghi 

trªn CD-ROM vµ sau ®ã trªn mµn h×nh cña ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt nã. 
   
Sao chÐp hÖ ®iÒu hµnh  
 

10) KÕt nèi æ cøng víi thiÕt bÞ sao chÐp: KÕt nèi b»ng c¸p nguån vµ 
c¸p giao diÖn cña thiÕt bÞ nh©n b¶n chuyªn dông. NÕu dïng PC ®Ó sao chÐp th× 
ph¶i ®Þnh l¹i cÊu h×nh “slave” cho æ vµ kÕt nèi vµo PC. 
 

11) Sao chÐp: Sao chÐp hÖ ®iÒu hµnh vµ ch−¬ng tr×nh tiÖn Ých cÇn 
thiÕt tõ æ ®Üa gèc. 
 

12) Th¸o æ cøng: Th¸o æ cøng khái thiÕt bÞ sao chÐp. §Æt l¹i cÊu 
h×nh “master” cho æ. 
 
Cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn card më réng 
 

13)  §−a ®Üa vµo: §−a ®Üa cµi ®Æt tr×nh ®iÒu khiÓn cña c¸c card më 
réng vµo CD-ROM hoÆc æ ®Üa mÒm. Ch¹y ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt theo h−íng dÉn 
trªn ®Üa vµ sau ®ã trªn mµn h×nh.   
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xxvi- quy tr×nh thö nãng 
 
 Quy tr×nh nµy cho nh÷ng h−íng dÉn vÒ thö ®é bÒn (reliability) vµ ®é æn 
®Þnh (stability) cïng mét lóc tÊt c¶ c¸c ph©n hÖ cña m¸y tÝnh nãi chung vµ cña 
th©n m¸y tÝnh nãi riªng, bao gåm: BXL, c¸c lo¹i æ (®Üa mÒm, ®Üa cøng, ®Üa 
quang vµ b¨ng tõ), kÕt nèi bé nhí vµ m¹ng, card graphic/video 2D/3D vµ card 
sound, c¸c lo¹i cæng (serial, parallel, USB), Monitor EMC test, Printer test. 
 B¸o c¸o thö cña nã lµ c¨n cø ®Ó xem xÐt c«ng nhËn chÊt l−îng th©n m¸y 
xuÊt x−ëng. 
 Quy tr×nh nµy còng cã thÓ dïng ®Ó kiÓm ®Þnh m¸y tÝnh tr−íc khi ®−a vµo 
dÞch vô. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 3-4 (võa ph¶i ®Õn cao).  
• YÕu tè rñi ro: 2 (thÊp). Thö nãng kh«ng g©y h− h¹i d÷ liÖu 

trªn ®Üa cøng, nh−ng nh÷ng linh kiÖn kh«ng ®ñ chÊt l−îng kh«ng qua næi c¸c 
chu kú thö sÏ bÞ háng. §ã lµ môc ®Ých cña thö nãng, kh«ng ph¶i rñi ro. 

• Yªu cÇu phÇn cøng:  
- §Çu c¾m m¹ch vßng ng−îc cho c¸c cæng serial DB-9, cæng 

parallel DB-25 vµ cæng USB 1.1/2.0. 
• Yªu cÇu phÇn mÒm: PhÇn mÒm Burn-in Test vµ c¸c ch−¬ng 

tr×nh tiÖn Ých cã s½n trªn ®Üa mÒm hoÆc trªn CD-ROM, cã kÌm theo file key.dat 
(trong ®ã cã tªn ng−êi dïng vµ khãa license). 

• Thêi gian thùc hiÖn: Tïy theo yªu cÇu sè l−îng chu kú lµm 
viÖc. Th−êng cÇn thö tèi thiÓu 6-24 giê ®Ó ®ñ x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh vµ ®é bÒn. 

• ChuÈn bÞ / §Ò phßng: 
- Th©n m¸y cÇn thö ®· cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh Windows (95, 

98, NT4, 2000, ME, XP) vµ phÇn mÒm DirectX, tèi thiÓu cã 16 MB RAM vµ 2 
MB ®Üa cøng cßn trèng (céng víi 10 MB ®Ó ch¹y test ®Üa). 

- M¸y in (nÕu cÇn test m¸y in). 
- 1 ®Üa CD nh¹c hoÆc d÷ liÖu (nÕu cÇn test CD). 
- §· nèi m¹ng vµ cµi ®Æt phÇn mÒm m¹ng TCP/IP (nÕu cÇn 

test m¹ng). 
- C¾m ®Çu c¾m m¹ch vßng ng−îc vµo c¸c cæng cÇn test.  
- §· kÕt nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi. 
- Dïng ngo¹i vi (monitor, bµn phÝm, chuét) ®ang sö dông 

tèt, ®Ó tr¸nh chuÈn ®o¸n sai nguyªn nh©n sù cè. 
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C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1- §−a ®Üa mÒm vµo æ. 
 

2- Dïng tïy chän Windows Start / Run menu n¹p dßng lÖnh 'a:\bit.exe' 
®Ó ch¹y BurnInTest tõ ®Üa mÒm. NÕu ®óng tªn ng−êi dïng vµ khãa license, sÏ 
hiÓn thÞ  
 

  kÝch vµo OK ®Ó tiÕp tôc.  
 
Cöa sæ BurnIn Test sÏ hiÖn lªn. 
 

 
 
 

3- Dïng cöa sæ Machine Identity and Notes (truy nhËp tõ Edit Menu 
trong BurnIn Test) ®Ó ®−a vµo kiÓu m¸y, sè hiÖu vµ ghi chó. 

 

 
 
 4- Dïng cöa sæ Test Configuration and Duty Cycles (truy nhËp tõ 
Configuration Menu trong BurnIn Test) ®Ó chän kiÓu test cÇn thùc hiÖn vµ sè chu 
tr×nh lµm viÖc lÆp. 
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4- Dïng cöa sæ Test References (truy nhËp tõ Test Menu trong 
BurnIn Test) ®Ó cµi ®Æt c¸c tham sè muèn dïng cho mçi kiÓu test.  
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6- N¹p giÊy vµo m¸y in, CD d÷ liÖu vµo æ CD-ROM, vµ ®Üa mÒm vµo æ 

®Üa mÒm, nÕu chän test ®ã. 
 

7- KÝch vµo nót GO trong BurnIn Test Menu ®Ó ch¹y. 
 
8-  Sau khi test xong, nÕu kh«ng cã lçi, th× sè file nhËt ký trong ®Üa 

mÒm sÏ hiÖn lªn. Chóng sau ®ã cã thÓ truyÒn vµo kho d÷ liÖu trung t©m (cïng 
víi sè hiÖu m¸y). NÕu test hoµn thµnh cã Ýt nhÊt 1 lçi, th× thÊy khung h×nh sau 
 

  
 
KÝch vµo OK ®Ó xem PhiÕu kÕt qu¶ test 
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9- In file nhËt ký (nÕu cÇn) 
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XXvii- Quy tr×nh hoµn tÊt l¾p r¸p 
 
 Quy tr×nh nµy m« t¶ kÕt thóc viÖc l¾p r¸p PC míi nh− thÕ nµo. Nã bao 
gåm chñ yÕu lµ x¾p xÕp gän l¹i c¸c ®Çu d©y lßng thßng, tèi −u cµi ®Æt BIOS vµ 
cµi ®Æt thªm hoÆc th¸o dì c¸c cµi ®Æt phÇn mÒm theo yªu cÇu cña ®¬n hµng. 
 
M« t¶ quy tr×nh: 

• Møc ®é khã: 1 (rÊt thÊp). 
• YÕu tè rñi ro: 1 (rÊt thÊp). 
• Yªu cÇu phÇn cøng: 

- VÆn vÝt. 
- D©y nhùa vµ kÐo c¾t d©y. 
- Cã thÓ cÇn mét ®«i kÑp má nhän. 

• Yªu cÇu phÇn mÒm: Kh«ng. 
• Thêi gian thùc hiÖn: Kho¶ng 5-10 phót. 
• ChuÈn bÞ / §Ò phßng:  

- CÇn ®¶m b¶o ®· t¾t nguån tr−íc khi quay trë l¹i hÖ thèng ®Ó 
hoµn tÊt nã.  

- CÇn thËn träng kh«ng ®Ó c¸c c¸p bÞ láng khi x¾p xÕp gän 
gµng bªn trong hÖ thèng. 

- CÇn ®¶m b¶o hÖ thèng lµ æn ®Þnh vµ lµm viÖc tèt tr−íc khi 
®ãng vá trë l¹i. 
 
C¸c b−íc quy tr×nh: 
 

1) T¾t m¸y: NÕu hÖ thèng ®ang bËt, th× cÇn t¾t m¸y vµ rót ®iÖn ra. 
 

2) X¾p xÕp gän gµng bªn trong vá:  
Xem xÐt bªn trong vá c¸c c¸p lßng thßng cã thÓ v−íng vÝu qu¹t CPU 

hoÆc c¸c linh kiÖn kh¸c. CÇn ®¶m b¶o chóng kh«ng bÞ thõa hoÆc lµm láng c¸c bé 
phËn kh¸c trong vá. Thö gÊp chóng l¹i. Còng cã thÓ dïng d©y nhùa (c¾t c¸c ®Çu 
b»ng kÐo c¾t d©y) ®Ó cè ®Þnh c¸c d©y lßng thßng. 

 

 
 
 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  

Trang 96  



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 
 

3) L¾p l¹i vá th©n m¸y: §Æt n¾p hoÆc thµnh bªn vµo vÞ trÝ. Cµi khãa 
®Ó cè ®Þnh vá. 

4) BËt m¸y trë l¹i: BËt m¸y vµ ®¶m b¶o nã vÉn lµm viÖc tèt, vµ ngay 
tøc kh¾c vµo ch−¬ng tr×nh BIOS setup. 
 

5) Tèi −u cµi ®Æt BIOS: B©y giê ®· cã hÖ thèng lµm viÖc tèt, cÇn tèi 
−u c«ng n¨ng cña hÖ thèng b»ng c¸ch ng¾t bít mét sè cµi ®Æt BIOS mµ tr−íc ®©y 
®· gi÷ l¹i ë default hoÆc c¸c trÞ sè an toµn. Khëi ®éng l¹i hÖ thèng vµ vµo BIOS 
setup, sau ®ã tèi −u c¸c cµi ®Æt. Nhí l−u gi÷ l¹i nh÷ng thay ®æi ®· lµm. 
 

6) Cµi ®Æt thªm hoÆc th¸o dì c¸c cµi ®Æt: Tïy theo yªu cÇu cña ®¬n 
hµng mµ thùc hiÖn cµi ®Æt thªm phÇn mÒm hoÆc th¸o dì c¸c cµi ®Æt phÇn mÒm ®· lµm. 
 

7) Th¸o c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi bªn ngoµi: Th¸o c¸p nèi th©n m¸y víi 
c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi bªn ngoµi (monitor, bµn phÝm, chuét). 
 

8) ChuyÓn sang c«ng ®o¹n ®ãng gãi vµ x¸c nhËn chÊt l−îng. 
 
 

∴ 
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KhuyÕn nghÞ 
ph¹m vi øng dông vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ 

 
 
 
 
 
 
 Bé quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c ®−îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së nh÷ng 
kinh nghiÖm thùc tÕ l¾p r¸p m¸y tÝnh ë trong vµ ngoµi n−íc, vµ nh÷ng h−íng dÉn 
cña c¸c nhµ s¶n xuÊt linh kiÖn vµ phÇn mÒm. Nã cã thÓ ¸p dông cho l¾p r¸p quy 
m« nhá. §Ó dïng ®−îc cho l¾p r¸p quy m« lín h¬n theo d©y chuyÒn, cÇn cã sù 
s¾p xÕp l¹i tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng (xem phÇn C - chuyªn ®Ò 2.2). Nã còng cã 
thÓ dïng cho khi n©ng cÊp hoÆc söa ch÷a lín PC. 
 Tuy vËy, do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm, nªn 
khi c«ng tr×nh nµy ®Õn tay ng−êi dïng cã thÓ ®· l¹c hËu Ýt nhiÒu. Do vËy, ®Ó ¸p 
dông ®−îc, cÇn chän läc, cËp nhËt l¹i thµnh quy tr×nh thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n 
xuÊt cña mçi ®¬n vÞ. ViÖc dïng ngay kh«ng cã sù thÝch øng sÏ kh«ng ®em l¹i 
hiÖu qu¶ tèt. 
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Introduction to BIOS 
 

 

 

The BIOS (which stands for basic input / output system) is the central nervous system of a 
computer. It is vital to ensuring the smooth operation of your PC. It handles all the grunt work and 
housekeeping chores required to keep your PC operating. This includes cache and disk access, IDE 
controllers, system timing, and serial/parallel ports. The BIOS is the first thing operating when you 
turn on your PC and is visible on your screen as it loads the operating system. 

Since the BIOS is so important to your PC, it is necessary to know how to manipulate it. Over the 
years, the BIOS has advanced to the point where it now has many user defined options. Today's 
BIOS can auto-detect drives as well as many other types of hardware through plug-n-play, in 
addition to offering advanced power management. Many of the recent improvements have been 
incorporated to reduce the amount of time a user must spend configuring the BIOS settings. There 
is no doubt you will need to go into your BIOS at some time.  

The Basics 
As mentioned in the introduction, the BIOS is the core to the operation of your PC. It is the 
framework for your computer to be able to run the rest of its software. It performs the POST, or 
Power On Self Test. This is the sequence of system checks the BIOS goes through every time you 
turn on your system. 

The BIOS is what underlies the operating system. In a way, the operating system is a simplified 
user-interface to the BIOS. This is of course rather exaggerated, since the OS is also very core to 
your system. But, without the BIOS, the operating system does not do anything. For instance, 
when you hit a key on your keyboard, the processor performs an interrupt to read that key. This 
interrupt is handled by the BIOS, which assigns and manages the interrupts. This is similar for 
other components on the system, which also operate by interrupts. By using this method, the 
processor is able to conduct many jobs at once in regards to other hardware. 

BIOS is often confused with CMOS. The two are often, and mistakenly, thought of to be one and 
the same. Actually, CMOS, which stands for Complementary Metal Oxide Semiconductor, is the 
little 64 byte piece of RAM which stores the settings for the BIOS to work off of. It is because of the 
CMOS that the BIOS remembers your PC's configuration and is able to load it properly upon each 
boot-up. The CMOS resides in a small integrated circuit, or IC, found on your motherboard. The 
memory is maintained by a small current generated by a battery which also resides on your 
motherboard. Newer board use a NiCad battery which recharges whenever the PC is on, but the 
older ones use a standard battery, which when it runs out of juice, must be replaced. In a similar 
fashion, if you wish, for some reason, to clear your CMOS and start fresh, simply disconnect the 
battery. Of course, on newer boards, there is a CMOS-clear jumper, usually located near the 
battery, which performs the same function. 
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BIOS Setup 
The BIOS setup is an area where you can configure your computer based on the hardware that is 
in it. It allows you to change the BIOS settings, which in turn changes the way the BIOS configures 
your chipset. 

BIOS setup has been complicated by the growing complexity of computer hardware. As new 
technology comes out, the BIOS too must grow to support them. This combines with the problem 
of little standardization. since there are many BIOS makers, as well as many chipset and 
motherboard makers, the whole scene has been quite complicated. The BIOS setup, therefore, is 
really not well documented in most motherboard manuals. In some cases, technicians themselves 
find themselves baffled by some of the settings available in the BIOS setup.  

Below is a list of articles in this section. Note that due to all of the different BIOS versions on the 
market, it is impossible to address all available settings as well as name them right. Some BIOS's 
call the same setting different things. 
 

Standard Setup  
This is the most commonly changed section of the CMOS setup. When you first go into your CMOS 
setup, this is the first option available to you. Hit Enter to go into "Standard CMOS Setup". 

Here's a rundown of the options: 

Date (mm:dd:yy): 

Used to set the system date. 

Time (hh:mm:ss) 

Set the system clock. You may want to do this every once in a while. The system clock is not the 
most accurate clock in the world. 

Hard Disks 

Usually, this will be a little table showing all installed IDE hard disks and their settings. Typically, 
these settings are all set to Auto, meaning the BIOS senses the settings automatically for you. In 
some BIOS, though, you may need to do this yourself. Three options are usually allowed. These 
are "Auto", "User", or "None". "User" means that you will specify the hard disk settings yourself. 
"None" means that you are telling the computer there is no hard disk on that IDE channel. 

If set to "User", the settings are:  

• Size: Usually set automatically depending on the settings for heads, sectors, and cylinders.  

• Cylinders: The number of cylinders on hard disk. Should be written on drive.  

• Heads: Number of heads. Should be written on drive.  

• Write precompensation:  Not much used on modern drives. It was used to accomodate 
drives that had the same number of sectors per track, including both the inner and outer 
tracks. On SCSI drives, set this to -1. On IDE drives, it is not necessary to worry about it 
as it will be determined automatically.  

• Landing zone: Used for drives that don't have auto-parking. All modern drives do, so just 
set to 0.  

• Sector: Number of sectors per track. It's often 17 for MFM drives, and 26 for RLL drives.  
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Floppy Drive A 

Used to choose the type of floppy drive you are using for Drive A. The most common setting is 
1.44M, 3.5", but you should change it depending on your hardware. 

Floppy Drive B 

Same as Floppy Drive A. If you only have one floppy drive, set this setting to NONE. 

Primary Display / Video 

Choose the type of video display adapter you use. Most commonly set to VGA. If you have two 
video cards, use the primary display to dictate this setting. 

Keyboard 
If you do not have a keyboard installed, this option tells the BIOs to skip the keyboard test in the 
POST. this is useful for computers such as servers that may be booted without a keyboard. 

Halt On 

Tells the BIOS which errors to skip in the POST. For example, if you want the BIOS POST to 
continue whether or not it gets an error on a missing keyboard, set this to "All, but keyboard".  

Advanced Settings 

 
This section of the BIOS looks like Greek to most people. It controls more of the nitty gritty of the 
system. Below we will look at the settings in this area. Keep in mind that some of these will vary 
depending on the year and brand of your BIOS. 

Virus Warning 

This will control the virus detection abilities of your BIOS, if your BIOS has such a thing. It basically 
monitors the boot sector and notifies you if anything tries to write to it. Award BIOS now 
incorporates Trend virus detection in their BIOS, so you will see a BIOS option for that as well. You 
can either enable or disable it, although it may cause problems with some Disk Utilities such as 
Nortons. Plus, a full anti-virus program is better. 

Typematic Rate programming 

Disabled recommended. This feature must be supported by the keyboard. If enabled, you have two 
settings to specify. The Typematic rate delay is the amount of time the system will wait when 
holding a key down before it will start repeating the value of that key. Set it to 500 for 500ms 
delay. The typematic rate (chars/sec) is how fast the value will be repeated when the key is held 
down. Set to whatever you want. 15 is good. 

Above 1MB Memory Test 

Disabled recommended. This controls whether the POST will test all system memory for errors 
upon boot-up. This is made redundant by DOS's HIMEM.SYS, so save boot time and leave it 
disabled. 

Memory Tick Sound 

Controls whether you hear an audible clicking while the memory is being counted at boot-up. Kinda 
trivial, if you ask me. 

Memory Parity Error Check 

Controls whether the memory is checked for errors. This is done by looking at a ninth bit of data 
which is a parity value. The parity bit is set so that the parity of all bits together is odd. When 
checked, if the parity of the byte does not have an odd value, then the system issue a Non-
Maskable Interrupt, or NMI, and stops. On some boards, you can disable this feature altogether, 
but enabled is recommended if your memory supports it. 
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Wait for F1 

This controls whether the system will wait for you to press F1 after any error before continuing with 
the boot process. Disabled is good for faster boot-up or for file servers, but enabled will make sure 
you see every error if there is one. 

Boot Up NumLock Status 

Specifies whether the NumLock will be activated on start-up or not. 

Numeric Processor Test 

If you have a processor with math coprocessor, which all modern processors have, then enable this 
function. Disabling it means that the system will ignore the FPU, significantly decreasing 
performance if your processor DOES have one. Disable only with a old processor without an FPU or 
coprocessor. 

Floppy Drive Seek at Boot 

Controls whether the Floppy drive A is powered up at boot-up. Disable for a faster boot-up and 
longer lasting floppy drive. 

Boot Sequence 

Controls the order in which the BIOS looks for a bootable device on start-up. Depending on your 
hardware, there may be a variety of options available here, including booting off the ZIP drive or 
LS-120 (if your BIOS supports this). Most users have this set to A, C. This makes the system look 
at the A: drive first for a system disk before going to the hard drive. If you are using SCSI drives, 
the set to A, SCSI. 

Bootup CPU Speed 

Set to High. If any problems, try Low. 

External Cache Memory 

Most systems today have L2 cache, therefore it is recommended for most to have this enabled for 
increased performance. It is common for users to have L2 cache and have this option disabled. 
This leads to a slower machine. If you do not have L2 cache, then disable this. If it is enabled and 
you don't have it, the system will probably lock up. 

Internal Cache Memory 

Enabled for most. This enables any L1 cache on-board your CPU. Most modern CPU's, 486 or 
higher, have this. If not, leave it disabled. 

Fast gate A20 option 

A20 refers to the first 64K of extended memory, known as the high memory area. This option 
controls whether this chunk of memory is used to control all memory above 1MB. In older systems 
this was traditionally handled by the keyboard controller chip. For faster performance, enable this. 

Turbo Switch 

Disable recommended on most systems. 

Shadow Memory Cacheable 

Enable for faster performance. This copies BIOS code to system RAM for faster access. Disable if 
there are any problems. 

Video ROM Shadow 

A relic from the past. When enabled, it copies code from the video portion of your BIOS over to 
RAM for faster access. In old DOS games, this sped up video performance. But, with Windows, it 
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does not help. Since Windows games use API's like DirectX to write directly to the video card 
bypassing BIOS, enabling this option could decrease stability of your system since games could 
overwrite video instructions in RAM. 

Adapter ROM Shadow... 

This is followed by some cryptic memory addresses. This controls whether you want to shadow the 
ROM on any adapter cards on your system. Because you need to know what card take what 
memory addresses in order to use this wisely, it is recommended that this be disabled just like 
Video ROM shadow. 

 

Quick Power on Self Test 

This option enables a quicker boot-up by skipping some of the internal diagnostics that would 
usually take place on start-up. It makes boot-up faster, but also leaves you more susceptible to 
errors wince some problems will not be detected at start-up. 

 

 

IDE HDD Block Mode 

Enabling this function can speed up IDE drives by allowing multiple sector read/write operations, a 
feature most modern IDE drives support. For Win 9x, give it a whirl. Under NT, Microsoft 
recommends it is disabled to prevent data corruption. 

Report No FDD for Windows 95 

This setting fools Windows 9x into thinking there is no floppy controller installed, thus freeing up 
that IRQ. If you're on a laptop with no internal floppy drive, you should enable this as well as 
disable the FDD controller in Integrated Peripherals.  

 

Bus Settings 

 
This section varies quite a bit on your BIOS version and brand. 

AT Bus Clock Selection 

This setting determines the divider used on the CPU clock to determine the speed of the ISA/ EISA 
bus. The settings are in terms of a divider, in the form CLK/ x. X is the divider. It is the number by 
which the CPU clock is divided to determine the ISA bus speed. The CPU clock is the CPU 
frequency, but the external CPU frequency. This means that, for example, if you have a 486DX33, 
66, or 100, you need to put this setting on the external CPU clock of 33MHz. the good thing here is 
that most modern boards automatically detect this setting for you. 

ISA Bus Speed 

Same thing, but for PCI. 

Bus mode 

Synchronous or asynchronous. In synchronous mode, the CPU clock is used above. In 
asynchronous mode, the ATCLK is used. 

Wait States 

whenever something is done over the AT bus, it indicates the number of wait states. This, like with 
memory, helps to have the older ISA cards work with faster systems. 
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Fast AT cycle 

enable this for faster operations using ISA cards, especially video. 

ISA IRQ 

Used to tell the PCI cards what IRQ's are being used by the ISA cards so that they can work around 
them. Used for plug-n-play OS's. 

Memory Remapping 

Disabled recommended. 

DMA Wait States 

The number of wait states inserted before DMA. Lower the better.  

 
 
 
 
 
 

Cache Settings 
 

Cache Read Option 

Also SRAM read wait state. It controls how many clocks are needed to load four 32-bit words into 
the CPU internal cache. It is typically caleed "clocks per word". It is usually notated in the m-n-n-n 
notation, and is limited to CPU's supporting burst mode. 2-1-1-1, 3-1-1-1, or 3-2-2-2 are common. 
It determines the number of wait states for the cache RAM. The lower the better. 4-1-1-1 is good. 

Fast cache Read/ Write 

Enable this if you have two banks of cache memory, 64K or 256K. 

Cache wait states 

As with any wait state, the lower , the faster.Set this to 0 for best performance. For bus speeds 
over 33MHz, you may need to set this to 1. 

Tag RAM Includes Dirty 

Enabling this will increase performance because cache RAM is simply written over instead of 
actually replaced.  

 

 

Chipset Feature Settings 
 

This section varies quite a bit on your BIOS version and brand, so i will include names from 
different BIOS versions. Many people try the settings as tests to see if they help. Feel free to mess 
around, but make a record of what you change, and if there are problems, put it back.  

Automatic Configuration 

Easiest setting. BIOS determines all of these settings for you. 
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Slow Refresh 

This allows the memory refresh cycle to occur less often, thus increasing performance and reducing 
power. Enabled is recommended, if your memory will support it. 

Concurrent Refresh 

This allows both the refresh hardware and the processor to have access to the memory at the 
same time. Enable this for increased performance. 

Burst Refresh 

Perform several memory refreshes at once. Increases performance. 

DRAM burst at Four refresh 

Refreshes memory in bursts of four. Enable for more performance. 

High-Speed Refresh 

If memory supports it, this allows for faster refresh cycles. 

Staggered Refresh 

Refreshes are performed on the memory banks one after the other. This means they will not be 
done at the same time. This reduces power. 

Decoupled Refresh 

This allows the ISA bus and the memory to be refreshed separately. since refreshing the ISA bus 
takes longer, this eases up the strain a little. 

Refresh Value 

The lower, the better. 

Read Wait States 

Since the CPU is usually much faster than the memory, wait states are used to keep the memory 
in-tune with the faster CPU and thus avoid parity errors. 

Write Wait StatesSame as above, for for write. In many cases, the two are combined into one 
setting, called DRAM Wait State. 

SDRAM RAS-to-CAS Delay 

Default is to have no delay. CAS stands for Column Access Strobe. DRAM is organized into rows 
and columns. Each area is accessed through strobes. When a memory access is performed by the 
CPU, it activates RAS (Row Access Strobe) to find the row containing the needed data. then, a CAS 
specifies the specific column to show the exact data needed. RAS speed is the speed of the chip, 
while CAS is half that speed. The delay setting tweaks the delay between the two signals that 
control the RAS and CAS. The number dictates how many CPU clock cycles the memory needs in 
order to prepare for another access. A setting of 3 is normal, but decreasing to 2 might speed up 
performance. As usual, if this results in any instability, change it back to 3. 

System BIOS, Video BIOS, Video RAM Cacheable 

This setting copies this data into the L2 cache, thus increasing performance. Problem is that 
Windows hardly ever uses this feature. So, it is recommend that these options remain disabled so 
as to preserve L2 space. 

Passive Release 

Controls whether the CPU can read and write to the PCI bus concurrently over the ISA bus. In 
general, leave it enabled for increased performance. If you are having problems with any ISA 
cards, though, try disabling it.  
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AGP Aperture Size 

This setting controls just how much system RAM can be allocated to AGP for video purposes. Some 
say that the more the better, but in reality, a setting of 64 MB should be fine for anyone unless 
your manual says more. 

AGP 2X Mode 

A way to manually set the AGP mode of your system. The setting you choose depends on what 
mode your video card supports. 

Spread Spectrum Modulated 

Enabling this allows the system to turn off the AGP, PCI, and SDRAM signals when not in use in 
order to reduce electro-magnetic interference. Award says this can lead to some instability, so it 
should be disabled unless you're having an EMI problem.  

 
 
 

Integrated Peripherals 
 

This section of the BIOS is used to control the various ports of the computer, including parallel, 
serial, and IDE ports. Since a PC only has 15 IRQs, some of these settings can be used to free 
some up if you don't need them. 

Lets go through the settings. Of course, the names, etc. do vary depending on the BIOS version 
you have. 

IDE HDD Block Mode 

Enabled recommended. This enables multi-sector transfers. 

Primary PIO 

This function allows IDE drive to transfer several sectors at a time. Several modes are possible. 
Mode 0 means one sector at a time. Mode 1 is no interrupts. Mode 2 means sectors are transferred 
in a single burst. Mode 3 means 32-bit instructions at up to 11.1 MB per sec. Mode 4 is 16.7 
MB/sec. and Mode 5 is up to 20 MB/sec. Standard for most drives today is PIO Mode 4. But, many 
BIOS's offer an AUTO setting that will automatically make the best call for your drive. These modes 
must be set for each drive, including primary master, slave, secondary master, slave. 

Ultra DMA 

Set to Auto. Enable if your drives are UDMA capable. Win98 can set this up for you. 

On-Chip PCI IDE, or IDE Controller 

Used to either enable or disable your either of your on-board IDE controllers. You can disable one 
of these if you do not need it, freeing up resources. For example, if IDE-2 is unused, you can 
disable it, thus freeing up IRQ 15 so something else can use it. 

 

SMART 
Some BIOS offer this option to enable or disable a hard disk's SMART capability. SMART stands for 
Self Monitoring Analysis and Reporting Technology. It is used to detect and report impending disk 
problems. Some utilities use this technology to make disk diagnostics. 

USB Controller 

Enable or disable your motherboard's on-board USB controller. 
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FDD Controller 

Enable or disable your motherboard's on-board floppy disk controller. You probably want this 
enabled. 

OnBoard Serial Port 

Used to enable or disable the serial ports. Setting to AUTO will usually default to IRQ 4, and 3F8 
(COM 1) or IRQ 3 and 2F8 for COM 2. Disabling will, of course, free up the IRQ's. 

Parallel Port 

See Serial Port. You may also see a parallel port mode, options being SPP, EPP/SPP, ECP, ECP/EPP. 
Set to either ECP, EPP, or both. These modes offer high transfer rates over the port as well as add 
bi-directional capabilities. Of course, ECP uses a DMA channel. 

You may also see other options in this menu, depending on your computer. For example, there are 
functions for controlling the POWER ON procedure, such as Button Only or space bar of your 
keyboard, if your board supports that. You'll have to consult your manual for these other settings.  

 
Power Management 
 

PC's having the "Green PC" specification offer a power management section in the BIOS. 
This is used to control the various power saving features of the PC. 

There are three power management setups: APM (Advanced Power Management) which 
was set forth by Intel and Microsoft, ATA (AT Attachment) for IDE drives, and DPMS 
(Display Power Management Signaling) which shuts down both the monitor and video 
card at the same time. 

Power Management 

The level of power management can be set. Disable if you don't want any of it. You can 
use min or max settings that are pre-determined, or set to "User Define" to specify. 

PM by APM 

Used to either enable or disable APM power management. 

Video Off 

Either disable or set to DPMS. You can also just go to blank screen. 

PM Timers 

Used to set the waiting period before the PC starts shutting down its components. 
Disable to make sure this doesn't happen. Or you can set up times for things such as 
HDD power down, doze mode, and suspend mode. 

Soft-on by Power BTTN 

Controls whether the PC shuts off immediately after hitting the power button or delaying 
a few seconds.  
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Updating BIOS 
 

Flash BIOS  

Older computers may have BIOS too old to handle plug and play, fancy video cards, or large hard 
drives. In this case, it is wise to upgrade your BIOS.  

Many machines require that you install a whole new motherboard in order to swap the BIOS for 
something newer. Many Pentium machines, though, have Flash ROM, or Flash EPROM. If such chips 
are used in the BIOS, the machine is said to have Flash BIOS. In such machines, you simply run an 
update utility to upgrade your BIOS. The software performs all of the modifications for you. While 
this can be very easy to do, you must do it according to the instructions that come with the 
update. If installed wrong, your computer might not start at all.  

Before installing any new BIOS, first make sure you get the right BIOS, Contact the company that 
made your machine and ask them what they think your machine should be running. Next, enter 
your CMOS and record your settings. On most machines you can get to CMOS by pressing F1 or 
Delete after start up or CTRL-ALT-ESC. Once there, record your setting either by hand, or printing 
them. Make sure you get all of the settings. Using the PRINT SCREEN button might be the best 
way. This step will make sure you can rebuild the settings if your CMOS gets erased during the 
upgrade.  

 

If the computer you're upgrading has a modem, you can log on to the company's BBS or web site 
and usually download the new BIOS program for free. When you download it, download to a 
bootable, high-density diskette. Make sure you format and copy system files to the diskette before 
use. This option is given in the Windows95 format screen. If the system has no modem, you will 
need to contact the company and ask them to send you the BIOS on diskette.  

Once you have the upgrade file on diskette, pop the disk in Drive A:. Unzip the file if it is zipped. 
Then read any *.TXT files or any other file that has installation instructions. These are your prime 
instructions to follow and take precedence over anything I could write here. You may want to print 
them. Below, I will outline the procedure:  

1. Insert the bootable floppy disk in drive A:.  

2. The file that you downloaded from the manufacturer will be a compressed self-extracting 
archive. Move the file into a temporary directory and uncompress it by typing in the file's 
name and Enter.  

3. It should uncompress into a license agreement and an executable. Read the license 
agreement. Then, you want to extract the contents of the executable to your floppy disk. 
Do this by typing the filename A: and Enter. For example, if the file is called BIOS.EXE, 
then type BIOS A: and hit Enter. This will extract it to the A: drive.  

4. Place the floppy disk containing the new BIOS into the A: drive of the computer you wish to 
update. Reboot the system with the disk in the drive.  

5. Press Enter to go to the Main Menu. Select "Update flash memory from a file." Then select 
"Update system BIOS."  

6. When it asks you to type the file path, just press enter, tab, then enter again.  

7. Once the process is complete, remove the floppy and reboot the machine.  

8. As it boots watch the BIOS identifier to make sure the new version is actually being used. 
During boot, hit the appropriate key to go into the CMOS setup.  

9. Assign all of your settings. You can use the BIOS Guide stated above.   

10. Save your settings and reboot.  
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Recovering from a Failed Upgrade 

It is rare, but sometimes something goes wrong while trying to upgrade the BIOS. If something 
interrupts it, it could leave the computer in an unstartable state. Although this can really freak you 
out, it is possible to recover. Below is an outline of how to do so:  

1. Make sure you have the power supply connected and floppy drive connected as A:. Also, 
make sure you have a PC speaker connected. More than likely, you will have no video at 
all, so your PC speaker and the floppy LED will be the only way to tell what is going on.  

2. Find the "flash recovery" jumper on your motherboard and put it into recovery mode.  

3. Install the bootable upgrade disk into Drive A:.  

4. Reboot the system.  

5. When the system beeps and the floppy LED is lit, it is copying code. When the LED goes 
off, it is done.  

6. Turn the system off.  

7. Change the flash recovery mode jumper back to default.  

8. Leaving the disk in drive A:, turn the system back on.  

9. Continue the upgrade process laid out above.  

If your motherboard does not offer the flash recovery mode option, it will be necessary to contact 
the manufacturer.  

Installing A New Chip 

Most of the time, if one can't flash the BIOS, then he/she just buys another board. This is usually 
the recommended option. But, some boards will allow you to just pluck the old BIOS chip off and 
put a new on. Usually, it is the older boards that can do this.  

Finding the BIOS chips can be somewhat frustrating. To make sure you get the right kind, you can 
go to the place where you bought your motherboard and see if they have any. You can also look in 
computer mags for ads that advertise ROM-BIOS. Just make sure you know what kind you have 
and a computer guy at the shop should be able to fit you with something better. Remember, I 
described how to find your BIOS in the Motherboards page. You can also find out what type you 
have on start-up. Watch the screen, and it may say something similar to AMIBIOS (C)1992.  

Now let me tell you how to put it in:  

1. Turn off the computer, unplug it, and take the case off.  

2. Find your old BIOS. If you have several BIOS chips, note what order they are in. 
Sometimes they are marked as such. The new BIOS will need to be put in in the same 
order.  

3. Remove the old chips. If there is anything in the way, get it out of there. Now get a chip-
puller. This is a tweezer-like tool. This makes it easier to yank it out. If you don't have a 
chip-puller, and not everyone does, you can gently use a flat head screwdriver to lift up 
each side of the chip little by little until it is out.  

4. Insert the new ones. Install them in the correct order. Also, make sure the notched end of 
the chip matches the notched end of the socket. Make sure that the little pins on the chip 
are straight. While installing them, put the first row of pins in first. Then slowly lower the 
other side into the socket, making sure they line up with the holes. After you're finished, 
give the chips a final push down, just to make sure.  

5. Put everything you took out back in. Clean up your mess. Put the case on.  

6. Turn it on. It should boot up and give you a new BIOS date on the screen.  
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Troubleshooting 
 

Sometime during the life of your PC something will go wrong. Unless you want to pay 
someone big bucks to fix it, you will need to learn how to troubleshoot it yourself. That is 
why we have created this section.  

Attempting to troubleshoot your own computer can be a real nightmare. After awhile, 
you feel like trading your screwdriver for a sledge hammer.  I know.  I've been 
there. Before trying to troubleshoot, you must keep a few things in mind: 

• A computer isn't that complicated. Its just a collection of parts.  

• Do not panic. Chances are that your problem is really pretty simple.  

• What has changed since it last worked? Sometimes one has done some small 
upgrade that seems unrelated to the problem, but in reality caused the problem 
to begin with.  

There are also some things that you should think about: 

• Beta software: Remember that this software is beta because it still has bugs. 
Some problems may be the result of this.  

• Jerry-Rigging. If you have built some strange setup on your computer to "make 
due", this could result in a problem.(i.e., short cables, missing screws)  

• Viruses. Scan for viruses. Some of them can do some nasty things.  

• If its under warranty, let them do it. 

Here is a list of the current troubleshooting articles: 

 
  Beep Codes 

    

Beep codes are the beeps you hear from the PC speaker when you turn on your 
computer. They are your computer's way of letting you know what's going on when there 
is no video signal. These codes are programmed into the BIOS of the PC.  

There is no official standard for these codes due to the many brands of BIOS there are on 
motherboards, but two popular brands are Phoenix and American Megatrends, Inc.. As a 
result, these beep code formats are the most common, and will be covered here. If you 
don't know who made your BIOS, you can consult the manual for your motherboard. If 
you don't have a manual, simply take off the case and look. Once you find the BIOS 
chip(s), just look at the sticker on it and see if it says "AMI" or "Phoenix".  

Once you have determined your BIOS make, consult the following to see what's wrong 
with your computer.  

Normally, a computer with AMI BIOS doesn't bother with beeps. It will flash a nice little 
error message right across your screen. Its when the video card isn't working or 
something rather serious goes wrong that your computer will start beeping.  
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AMI BIOS BEEP CODES 
# of beeps 
What's Wrong 
 

none 
You're supposed to hear at least one beep. If you truly don't hear anything, either your 
computer's power supply, motherboard, or PC speaker is no good. 
 

1 short 
System RAM Refresh failure. Your programmable interrupt timer on your motherboard 
has failed. It could also be your interrupt controller, but either way, your motherboard 
will need to be replaced to fix it. 
 

2 short 
Your computer has memory problems. First, check video. If video is working, you'll see 
an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. Check 
your SIMMs. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be 
bad. You can try switching the first and second bank memory chips. First banks are the 
memory banks in which your CPU finds its first 64K of base memory. You'll need to 
consult your manual to see which bank is first. If all of your memory tests good, you 
probably need to buy another motherboard. 
 

3 short 
Same as 2 beeps; follow diagnosis above. 
 

4 short 
Your problem could be a bad timer. The system timer failed to work properly. It will 
require motherboard replacement. 
 

5 short 
CPU Failure. Replace the CPU or possibly the motherboard. 
 

6 short 
The chip on your motherboard that controls your keyboard isn't working. First, try 
another keyboard. If that doesn't help, reseat the chip that controls the keyboard, if it 
isn't soldered in. If it still beeps, replace the chip if possible. The chip is erroring in the 
gate A20 switch that allows the system to run in virtual mode. Replace the motherboard 
if the chip is soldered in. 
 

7 short 
Your CPU has generated an exception error. This could be a fault of the CPU or a 
combination of problems with the motherboard. Try replacing the motherboard. 
 

8 short 
Your video card isn't working. Make sure it is seated well in the bus. If it still beeps, 
either the whole card is bad or the memory on it is. Your best bet is to install another 
video card. 
 

9 short 
ROM checksum error. This means that the checksum error checking value does not 
match the content of the BIOS ROM. This means the BIOS ROM is probably bad, and 
needs to be replaced. 
 

10 short 
Your problem lies deep inside the CMOS. All chips associated with the CMOS will likely 
have to be replaced. Your best bet is to get a new motherboard. 
 

11 short 
Your L2 cache memory is bad and your computer disabled it for you. You could 
reactivate it by pressing -Ctrl- -Alt- -Shift- -+- , but you probably shouldn't. Instead, 
replace your L2 cache memory. Obviously, this could lead to outright motherboard 
replacement. 
 

1 long, 3 short 
Memory test failure. An error has been detected in the memory over the first 64K. Try 
replacing the memory, and if that doesn't do it, the motherboard. 
 

1 long, 8 short 
Display test failure. Your video card is either missing or defective. Replace it. If its part 
of your motherboard, you'll need to replace it or bypass it. 
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Phoenix beep codes are more detailed than are the AMI codes. It emits three sets of 
beeps. For example, 1 -pause- 3 -pause 3 -pause-. This is a 1-3-3 combo and each set of 
beeps is separated by a brief pause. So, you need to listen and count when your 
computer starts doing this. Reboot and recount if you have to. 

 

PHOENIX BEEP CODES 
Beep sequence 
What's Wrong 
 

1-1-3 
Your computer can't read the configuration information stored in the CMOS. Replace the 
motherboard. 
 

1-1-4 
Your BIOS needs to be replaced. 
 

1-2-1 
You have a bad timer chip on the motherboard; you need a new motherboard. 
 

1-2-2 
The motherboard is bad. 
 

1-2-3 
The motherboard is bad. 
 

1-3-1 
The motherboard is bad. 
 

1-3-3 
Same as AMI BIOS 2 beeps. Replace the motherboard. 
 

1-3-4 
The motherboard is bad. 
 

1-4-1 
The motherboard is bad. 
 

1-4-2 
Some of your memory is bad. 
 

2-_-_ 
Any combination of beeps after two means that some of your memory is bad, and 
unless you want to get real technical, you should probably have the guys in the lab 
coats test the memory for you. Take your computer to the shop. 
 

3-1-_ 
One of the chips on your motherboard is broken. You'll likely need to get another board. 
 

3-2-4 
Same as AMI BIOS 6 beeps: keyboard controller failure. 
 

3-3-4 
Your computer can't find the video card. Is it there? If so, try swapping it with another 
one and see if it works. 
 

3-4-_ 
Your video card isn't working. You'll need to replace it. 
 

4-2-1 
There's a bad chip on the motherboard. You need to buy another board. 
 

4-2-2 
First, check the keyboard for problems. If there are none, you have a bad motherboard. 
 

4-2-3 
See 4-2-2. 
 

4-2-4 
One of the cards is bad. Try taking out the cards one by one to isolate the culprit. 
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Replace the bad one. The last possibility is to buy another motherboard. 
 

4-3-1 
Replace the motherboard. 
 

4-3-2 
See 4-3-1 
 

4-3-3 
See 4-3-1 
 

4-3-4 
Time of day clock failure. Try running the setup program that comes with the computer, 
and check the date and time. If that doesn't work, replace the battery. If that doesn't 
work, replace the power supply. You may have to replace the motherboard, but that is 
rare. 
 

4-4-1 
Your serial ports are acting up. Reseat or replace the I/O card. If the I/O is on the 
motherboard itself, disable it with a jumper (consult your manual to know which one) 
and then add an I/O card. 
 

4-4-2 
See 4-4-1 
 

4-4-3 
Your math coprocessor is malfunctioning. Run a test program to double-check it. If it is 
indeed bad, disable or replace it. Disabling is fine, because you probably don't need it 
anyway. 
 
 

 
 
 

 
Award BIOS is very common. But, they don't do much in the way of beep codes. Award 
holds that the only BIOS beeps you will hear are 1 Long, and some short combination 
after. They all indicate a problem either with memory or video, as these are the only 
problems that would keep the system from doing anything. Any other errors will be given 
an on-screen error. 

 
Beep sequence 
What's Wrong 
 

1 Long Beep 
indicates a problem with memory in the first bank, usually an unseated memory module 
 

1 Long, 2 Short 
indicates a problem with the video card or the memory on it 
 

1 Long, 3 short 
also indicates a problem with video or the memory on video card 
 

Continuous 
this usually indicates a problem with the memory, but sometimes is a video problem 
 

Other 
Award really only used the beep codes above, so any others you may get are new to me 
as well. 
 

 
These tables serve as a stepping stone to troubleshooting your system. You can use 
them to read into the beep codes and better steer yourself in the right direction. You can 
then use our main troubleshooting section for help on troubleshooting the specific 
components you think could be the problem. 

 
PhÇn B – Chuyªn ®Ò 2.1 - Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c   

Trang  117 



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 

 
Before Submitting Contacting Tech Support 
  

 
Attempt to isolate the problem  

This is an exercise in thinking like a computer. Take whatever problem you have and try 
to pin it down or rule out possibilities. If you are having problems with a component, 
begin by ruling out everything related to it. If there are any vias on the line, remove 
them. For example, if you are having printer problems but the printer is attached in 
tandem to other items such as a scanner or ZIP drive, remove those items. Then, if the 
trouble persists, you know it has nothing to do with those other things. This could also go 
for items on an IDE channel, etc.  

If wires or cables are used (such as IDE cables, printer cables, phone cords) always test 
these wires. Try another one. Try another IDE cable, for example. If it involves a phone 
wire on a modem, use a phone to test the phone wire and jack and make sure they are 
active. Many times in doing this, you may also fix the problem inadvertantly by fixing a 
previously bad connection.  

Many times on PC assembly, people will go to far and install everything before making 
that first boot. Once again, you need to isolate the problem. This is why we recommend 
always building a PC only to barebone status before making that first boot. This way you 
have less to worry about.  

It is nice to have extra hardware around. Techs often ask if you do, because a great way 
to rule out problems is to throw in a replacement and see what happens. for example, 
you just installed a new video card or are having problems with it all of a sudden. Well, 
you could play with drivers and all sorts of crap, but you need to rule out a hardware 
failure as well. After double checking connections per above (monitors connected, card 
fully seated in slot), you can remove the video card and put in another, such as a simple 
VGA or SVGA card. If your system comes back to life, then you can assume your other 
video card is broken, because even with crappy drivers, any video card should at least 
pump out the old 16-color display if it works.  

 

 

Update the Drivers  

A high percentage of PC problems can be fixed simply by downloading the latest drivers 
for your hardware and updating or installing them. Especially if you have just changed 
operating systems, this needs to be done.  

Sometimes (and this also goes for narrowing down the problem) you update your drivers 
and then it doesn't work whereas before it was. In this case, you may be using buggy 
drivers or incompatible ones. Always make sure the drivers you install are specifically 
stated on the manufacturer web site that they are for your specific hardware and your 
specific operating system. Also, while in most cases beta drivers will work fine, you never 
really know otherwise they wouldn't be in beta. So, if, after installing beta drivers, you 
start seeing problems, un-install those drivers and go again with the tried-and-true. 
Sometimes it is good to start with a clean slate, so you can just completely un-install the 
hardware by deleting it from Device List in system properties (after un-installing any 
drivers) and then rebooting and letting Windows re-detect and install.  
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Be Aware of your Resources  

Always check the web site of your manufacturer. Check the Support section of their web 
site. Some sites offer really bad support, but many others offer great support or even 
interactive support. We get a lot of more specific Windows error questions. We can help 
with the basic ones, but the more specific ones can be searched for over at the Microsoft 
Knowledge Base. I recommend you do so because, quite frankly, we use it quite a bit so 
you might as well save us the hassle and look it up yourself.  

You can also use newsgroups and internet search engines to find solutions. Very often 
you will find other people who have the same exact problem and can tell you what they 
did, or if they ever even fixed it.  
 
 
 

Common Hard Drive Problems  

 
If you’re like most people, you have either already ran out of space on your hard drive, 
or you are soon to do so. And you’ll probably go out and get a new hard drive, either new 
or used. The new ones usually come with software that set the drive up for you, by 
partitioning and formatting it. The used ones usually don’t. That’s where the trouble 
starts.  

The most common problem I get from people trying to set up their hard drive is: "My 
(Larger than 2GB) Drive is only showing 2GB." The problem for that is usually in the 
Operating System (OS for short). The first version of Windows 95, for example, uses a 
file system called FAT16. That file system limits the size of the hard drive that is visible 
to the OS to only 2GB. So when you try to make that larger, it won’t let you. Plain and 
simple as that. You either must partition your hard drive into several 2GB partitions, or 
upgrade to an OS that with a file system that will support more than 2GB on a partition.  

Another reason is because your BIOS has limits. 386 and 486 and lower end Pentium 
systems have limits of 512MB. Some Pentium Systems are limited to 2GB, and some of 
the newer ones, are limited to 8GB. It’s all in how the BIOS address the clusters on the 
Hard drive. It can be corrected with software, that comes with most new drives, like 
Western Digital’s EZ Drive, and Quantum’s Disk manager just to name a few. They take 
over where your real BIOS can’t perform, and then addresses the hard drive correctly. 
 
The next most common problem I get is "My hard drive says it’s 2GB, but Windows is 
saying it’s 1.86GB. Where’d that 90MB of space go?" Well, that problem is all in the 
numbers. The makers of the hard drive count 1MB as 1,000,000 Bytes. Windows counts 
1MB as 1,048,576 bytes, a difference of 48,576 bytes. That adds up when you are 
talking 2,000MB. Let’s do the math. 

Makers of hard drive says there are 2,000,000,000 bytes on the drive, so divide that by 
1024 to get the number of kilobytes on the drive. Do that again to get the number of 
megabytes on the drive. Once more for the number of Gigabytes on the drive. You 
should get 1.862645149GB, or just 1.86GB, which is what Windows is thinking. That’s 
where your space went, in the numbers. 

Another problem I am asked the answer for are a lot of FAT32 ones. "What is FAT32?" 
"Should I switch to FAT32?" "Can I switch to FAT32 and keep my data on the drive." 
"What OSs support FAT32."  

Versions of Windows95 older than OSR2, as well as any DOS version, operate on a file 
system called FAT16 (or FAT12 in some cases). The existence of large hard drives has led 
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to large partition sizes, which mean large cluster sizes and wasted space. Under FAT16, a 
smaller cluster size is better, because a small file takes up a whole cluster if there is even 
one byte in it; the leftover space is called "slack." FAT32 changed that. 
 
FDISK in Windows 95 OSR2 or later will only allow you to put FAT32 on drives larger than 
512MB. (Unless you use the /fprmt switch when starting FDISK) Inside FDISK, you must 
enable "large disk support," to choose FAT32. After exiting FDISK and rebooting, 
FORMAT the drive. NOTE that you must manually reboot after exiting FDISK, this is not 
automatic as in previous versions of FDISK. If you do not reboot between FDISKing and 
FORMATing, you will get strange-looking error messages. 
 
As always, when you FDISK a drive, you will loose all data. But there are programs out 
there, like the one that comes with Windows 98, and Partition Magic, that will convert 
your drive to FAT32 without loosing your data. 
 
With that, I hope that somehow, and someway, your Hard drive upgrades, and future 
problems, will be easily corrected. 

 

DOS Error Messages 
 

 
128K NOT OK, PARITY DISABLED 

The first 128K of your RAM has failed the POST. First, reboot. If the error is still there, 
you likely have a problem with your RAM. Try switching banks of memory. Move your 
second bank to your first bank, and vice versa. If you really want to fix the problem, 
replace the SIMM that is located in SIMM slot 1.  

 

8042 GATE-A20 ERROR 

Usually caused by a bad keyboard. Try a different one.  

8087 NMI AT XXXX.XXXX. TYPE (S)HUT OFF NMI, (R)EBOOT, OTHER KEYS TO 
CONTINUE 
Your math coprocessor has generated a Non-maskable interrupt. Have your math 
coprocessor tested. If it has failed, replace it.  

ACCESS DENIED 

Your have tried to perform a write function to a read-only file. If using a floppy, make 
sure the disk is not write-protected. If you really want to delete the file, you can change 
it be a regular file, then delete it. In Windows 95, right click the file, choose Properties, 
then un-check the "Read-Only" box. In DOS, use the ATTRIB command.  

ALLOCATION ERROR, SIZE ADJUSTED 

CHKDSK is telling you that the physical size and the allocated size of a file do not match. 
It is not a big deal, but if this error is gotten often, backup your hard drive, because this 
is sign of a coming failure.  

ATTEMPTED WRITE-PROTECT VIOLATION 

You tried to format a write-protected floppy diskette.  
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BAD DMA PORT = XX 

Your DMA controller chip on the motherboard has failed the POST. You will likely have to 
replace your motherboard.  

BAD OR MISSING COMMAND INTERPRETER 

More than likely, you are trying to boot from a disk that is missing COMMAND.COM. If 
this is a hard disk, replace this file into the root directory.  

BAD PARTITION TABLE 

Try reperforming FDISK on this drive. After this, if you still get this error, try low-level 
formatting the drive. Another possibility is that you have picked up a computer virus 
which has damaged the partition table. Try running anti-virus software.  

BUS TIMEOUT NMI AT SLOT X 

There is a error with your EISA bus. Make sure the card in slot X is configured correctly. 
If this doesn't do it, call the manufacturer of the card. If all else fails, there is a possibility 
of a faulty motherboard.  

C: DRIVE ERROR 

Your C: drive is not properly configured in the CMOS. Run setup and reconfigure.  

C: DRIVE FAILURE 

This is a time out message saying the computer has gotten no response from the hard 
drive. There is a possibility your hard drive has crashed, but first check to be sure the 
drive is receiving power from the power supply and that the data cable is attached 
correctly.  

CACHE MEMORY BAD, DO NOT ENABLE CACHE! 

The cache memory chips on your motherboard are malfunctioning. Locate and reseat 
them. You may have to replace the cache.  

CH-2 TIMER ERROR 

The timer chip on your motherboard is not working. Replace the motherboard.  

CMOS BATTERY STATE LOW 

Replace the CMOS battery.  

CMOS CHECKSUM FAILURE 

The checksum error correcting has detected corruption in your CMOS data. Replace your 
CMOS battery and re-run setup. If the problem persists, the CMOs chip is probably bad, 
and you'll have to replace the motherboard.  

CMOS DISPLAY TYPE MISMATCH 

Your CMOs says you have a monochrome video card installed. Correct this information in 
setup.  

COM PORT DOES NOT EXIST 

You are trying to use a COM port that does not exist. Run a diagnostic utility and see if 
the computer recognizes the COM port you are trying to use.  
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DATA ERROR READING DRIVE X: 

Usually caused by the slow misalignment of disk drives over time. Use a disk fixing utility 
to realign the disk's data.  

DISK BAD 

A rather general error meaning some thing related to your hard drive is not working 
anymore. First, check to be sure all of your data cables are attached correctly. Listen and 
see if the hard drive platters are spinning. If necessary, unplug the drive and then re-
plug it in in order to better differentiate the drive's sound from the rest of the system. If 
it is not spinning, try another power supply lead. If that doesn't help, your hard drive is 
probably shot.  

DISK BOOT ERROR, REPLACE AND STRIKE ANY KEY WHEN READY 

You are trying to boot of a disk that is not bootable. Make sure it is a valid system disk.  

DISK CONFIGURATION ERROR 

Usually caused by trying to use a newer technology drive on a system that is too old. 
Your BIOS does not recognize the code in the CMOS for this newer drive. This problem 
can be fixed by updating your BIOS, in most cases.  

 

 

DISK DRIVE 0 SEEK FAILURE 

Drive 0 and 1 refer to your a: and b: drive. Most often, if you get this error it is because 
your BIOS is looking for a drive that is not there. Check your setup and be sure that only 
the floppy drives located on your machine are activated.  

DISK DRIVE RESET FAILED 

The disk drive controller cannot reset. Trying turning the system off and back on again. If 
this doesn't fix anything, you'll probably have to replace the drive controller.  

DISK BOOT FAILURE 

Most likely, the boot disk in the A: drive is bad. Try another one.  

DISK READ FAILURE 

Many potential problems. Try another disk. Make sure the cables are correctly attached 
to the drive. If all this is ruled out, your floppy drive is probably bad.  

DISPLAY SWITCH NOT SET PROPERLY 

Some older 286-486 computers have a jumper on the motherboard that controls 
monochrome vs. color. Check to be sure that it is set correctly.  

DMA ERROR 

Your DMA chip has failed. You'll have to replace the motherboard.  

 

 

 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn A : M« t¶ vËt lý thµnh phÈm vµ linh kiÖn l¾p r¸p  

Trang 122  



 
KC-06-03 CN                                                                            Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 

 
 

DRIVE NOT READY 

If this is a floppy drive, make sure the disk is inserted all the way. Try another disk. 
Make sure the floppy drive cable is not damaged. If this doesn't pinpoint the problem, 
you'll have to replace the floppy drive. You may have a bad sensor, so it can't sense a 
disk inside it.  

EXPANSION BOARD NMI AT SLOT X 

The board in slot X has produced a nonmaskable interupt error. Remove the card and 
inspect it for damage. Consult its manual or the manufacturer.  

FAIL SAFE TIMER NMI 

An EISA device has gone awry. It is taking up the entire bus. Try rebooting. If this 
doesn't help, try to narrow down which expansion card is producing the error by 
removing them one by one and rebooting. If none of the cards seem to be suspect, the 
problem may lie with the motherboard itself.  

FDD CONTROLLER FAILURE 

This often means your floppy drive controller has failed, or possibly the drive itself. If 
using an I/O card, make sure it is still seated fully in the bus. Check all cables. If the 
obvious is ruled out, buy a new controller.  

 

FILE ALLOCATION TABLE BAD 

There is a problem with the FAT. Try running a disk repair utility.  

FIXED DISK CONFIGURATION ERROR, CONTROLLER FAILURE 

See Hard Disk Configuration Error.  

GATE A20 FAILURE 

The computer has had to switch into protected mode in order to count its memory. First, 
try another keyboard. A bad keyboard cam cause the controller to send misc. signals 
across the address line 20. If this doesn't help, then you'll have to replace the 
motherboard.  

GENERAL FAILURE READING DRIVE X: 

First, press I for ignore, then use a diagnostic utility to test the disk. If this doesn't help, 
press A for abort, then inspect all cables related to the drive producing the error. If it a 
floppy, try another diskette.  

HARD DISK FAILURE 

See C: DRIVE FAILURE above.  

HARD DISK READ FAILURE - STRIKE F1 TO RETRY BOOT 

First, check the hard drive cables. f this isn't the problem, press F1 and see if it reboots. 
If it does, run a diagnostic on the drive. If it doesn't reboot, boot the system off a system 
disk then switch to C:. If you get an Invalid Drive message, then the computer is getting 
no signal from the drive. Make sure the drive is properly set up in CMOS. Try rebooting 
again. If all else fails, try reformatting the drive. If this doesn't help, your drive or 
controller is crashed.  
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INFINITE RETRY ON PARALLEL PRINTER TIMEOUT, PRINTER DEVICE FAILURE 

Makes sure your printer is turned on and on-line. If you have a device between the 
printer and the computer, such as a ZIP drive, make sure it is turned on, too.  

INSUFFICIENT MEMORY 

Your software is trying to use more memory than is physically installed in your system. 
Try adding more memory, or running a memory management program. See if you have 
any unnecessary programs running. Check your start up folder to see what starts on boot 
up.  

INTERNAL CACHE TEST FAILED 

Reboot and try again. If this doesn't help, your CPU cache is probably dead. You'll need a 
new processor.  

INTR1 ERROR 

Replace your motherboard. The interrupt controller is fried.  

 

INVALID BOOT DISKETTE 

Try another valid system disk.  

KEYBOARD BAD 

Your keyboard has failed the post. Make sure it is connected. If it is, replace the 
keyboard.  

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE, STUCK KEY FAILURE 

The keyboard is not responding to the controller's POST tests. Either the keyboard is bad 
of its cable is bad. Makes sure there are no stuck keys.  

KEYBOARD ERROR 

Your keyboard may be incompatible with the AMIBIOS in your system. You can try to get 
around this by setting the keyboard to "Not Installed" in setup in order to skip the 
keyboard POST.  

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT XXX:XXX, ... 

Impossible to fix. Replace the motherboard.  

MEMORY PARITY ERROR AT XXXX 

One of your memory chips is bad. Locate and replace.  

NO BOOT DEVICE AVAILABLE 

Your system can't find anything to boot off of. It displays this error after searching for a 
Drive A: and a C: and finding nothing. Make sure your drive cables are in place. Make 
sure you have a valid system disk in Drive A:. If there is not supposed to be a disk in 
Drive A:, then the problem lies with your hard drive. Try hitting F1 to reboot. Then run a 
disk diagnostic utility. It is possible your boot segment is damaged or out of alignment.  
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NON-DOS DISK ERROR READING(WRITING) DRIVE X: 

The computer can't find a boot track on the disk. Boot off a floppy then use SYS to 
recopy the system files over.  

NON SYSTEM DISK OR DISK ERROR 

You are trying to boot of a non-system disk. If it a floppy disk, then try another one, or 
simply remove the one you forgot to remove. If it a hard drive, you'll have to boot off a 
floppy then use SYS to recopy system files to the hard drive.  

NO TIMER TICK INTERRUPT 

Your timer chip can't get the interrupt controller to designate interrupt 0. Your 
motherboard will have to be replaced.  

 

 

NOT READY READING DRIVE X: 

Usually, the cause of this is that the drive door of your diskette drive is not closed all the 
way. If it is, then you may have a bad sensor in your disk drive.  

POINTER DEVICE FAILURE 

There is a problem with your pointer device attached to your PS/2 mouse port. Make sure 
it is properly connected to the computer. Try another device.  

PROCESSING CANNOT CONTINUE 

Happens when you run a DOS utility without enough memory. Add more RAM.  

RAM BAD 

Pretty self explanatory. Usually, one or more of your RAM chips is bad. Its best to bring 
your system on just the RAM to a shop and have them test for the bad chip. If no 
memory is bad, the problem could lie with your motherboard.  

REAL TIME CLOCK FAILURE 

Run setup again and reset the time. If the problem persists, try replacing the battery. If 
that doesn't do it, replace the power supply.  

RESUME='F1' KEY 

Some type or error has occurred, but hitting F1 allows you to continue.  

XX=SCANCODE, CHECK KEYBOARD 

The computer received a strand signal from the keyboard. It may be caused by a bad 
connector a maybe even a stuck key. Either fix the stuck key or try another keyboard.  

TARGET DISK IS WRITE PROTECTED 

Often seen when trying to do a DISKCOPY to a write protected floppy disk. If the disk is 
not write protected, then that part of your floppy drive that senses write protection may 
be broken. Best bet is to buy another diskette drive.  
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TRACK 0 BAD - DISK UNUSABLE 

This error may be seen if trying to format a larger disk in a lower capacity floppy drive. It 
could also mean your disk is bad, in which case you just try another. If this is your hard 
drive, then you'll likely have to replace the hard drive.  

UNLOCK SYSTEM UNIT KEYLOCK 

You have locked the keyboard out by locking the keylock on the front of your computer. 
Unlock it then reboot.  

 

 

Windows 2000 Command Prompt Troubleshooting Tools 
 

 
There's nothing like a command prompt tool for getting down and dirty with Windows 
2000 troubleshooting. While many of these same functions can be provided in a GUI, 
some people still prefer the command prompt. Most of these command prompt tools are 
related to networking, however some potential disaster recovery areas are covered as 
well. What I will be presenting in this article is a list of some of the more common tools 
and the information they provide. On any of these tools you can get a listing of the 
switches and context of the command by using /? as the switch. These Tools are 
generally for the advanced user, but then aren't most people using Windows 2000 
advanced users?  

Example: 

c:ping /? 

gives you a list of tools available with the ping command. 

Networking Tools 

• Ping.exe : The BIG one. This is probably one of the most used tools for TCP/IP. 
Ping sends ICMP Echo Requests to verify that TCP/IP is configured correctly and 
that a remote TCP/IP system is available. Ping is very customizable through 
switches. This should be your first stop during times of networking problems. 
Using it to test network response time is but one of it's many functions.  

• Arp.exe : allows you to view and modify the ARP (Address Resolution Protocol) 
cache on the interface of the local computer to detect invalid entries.  

• Nslookup.exe : Check records, domain host aliases, domain host services, and 
operating system information by querying Internet domain name servers. When 
you start Nslookup, it shows the host name and IP address of the DNS server that 
is configured for the local system, and then display a command prompt for further 
queries. If you type a question mark (?), Nslookup shows all available commands. 
You can exit the program by typing exit. To look up a host's IP address using 
DNS, type the host name and press Enter. Nslookup defaults to using the DNS 
server configured for the computer on which it is running, but you can focus it on 
a different DNS server by typing server (where is the host name of the server you 
want to use for future lookups). Once another server is specified, anything 
entered after that point is interpreted as a host name.  

• Hostname.exe : Displays the hostname of the computer.  
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• Ipconfig.exe : Displays current TCP/IP network configuration values. You can 
update or release DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) allocated leases, 
and display register, or flush DNS (Domain Name System) names. Output can be 
redirected to a file if desired.  

• Nbtstat.exe : Check the state of current Netbios over TCP/IP connections, update 
the NETBIOS name cache, and determine the registered names and scope ID. 
Nbtstat is designed to help troubleshoot NetBIOS name resolution problems. 
When a network is working ok, NetBIOS over TCP/IP (NetBT) resolves NetBIOS 
names to IP addresses. It does this through several options for NetBIOS name 
resolution, including local cache lookup, WINS server query, broadcast, LMHOSTS 
lookup, Hosts lookup, and DNS server query.  

• Netstat.exe : Displays protocol statistics and current TCP/IP connections. Very 
cool utility. Try running it while connected to the net.  

• Pathping.exe : Trace a path to a remote system and report packet losses at each 
router along the way. Pathping combines features of Tracert and ping.  

• Route.exe : Display the IP routing table, and add or delete IP routes.  

• Tracert: Trace a path to a remote system. This tool gives you the number of hops 
a packet must make to get there, and the IP address of each hop. It does this for 
a maximum of 30 hops. This tool is very useful for seeing where a problem with a 
slow response time may lie.  

• NetDiag.exe : a diagnostic tool that helps isolate networking and connectivity 
problems by performing a series of tests to determine the state your network 
client and whether it is functional. Using the /l switch will output results to 
netdiag.log as the results can be lengthy. This tool will likely not be installed on 
your system by default. What you must do is go into your Windows 2000 CD in 
the support/tools directory. Run the setup file there for full access to the Windows 
2000 Support Tools. I had problems with getting this program running due to fatal 
errors from it, but see how you make out. I'll keeps troubleshooting it to see what 
I can do.  

Non Networking Tools 

            /? switch displays options on these utilities as well. 

• Sfc.exe : System File Checker. This utility scans protected system files and 
replaces files overwritten with the correct system files provided by Microsoft. This 
could prove to be an invaluable tool for repairing your system after some of those 
search and replace programs that we all know so well get through with your 
system files.  

• Verifier.exe : Driver Verifier. This utility runs a series of checks in the Windows 
2000 Kernel to expose errors in kernel-mode drivers. It can gather statistics from 
the kernel, which are displayed by the GUI or logged in a file. Running verifier 
with no command line switches starts Driver Verifier Manager, which is in a GUI 
interface.  

• Drivers.exe : Lists all drivers currently running on a system from the 
%SystemRoot%System32drivers folder. You can use this tool to identify a driver 
that may be causing problems due to corruption or because it is missing, not 
loaded, or outdated.  
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By no means are these the complete set of tools. However, these should nicely cover the 
basics and get or keep you running. I highly recommend playing around with these tools 
to get a feels for them.   

If you have any other tools you would like spotlighted, send me an email with your 
favorites and I will try to do another column like this in the future. 

∴ 
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Install The Operating System 
At this point, the CD-ROM drivers are installed. So, you are ready to install the operating system. 
You can choose whatever operating system you wish. I generally use Windows, as do most people. 
For the sake of this tutorial, I will assume you are installing Windows. I will offer a broad outline of 
the installation processes to each version of Windows I think you have any chance of using. 

As a note, as we all know, a lot of the Microsoft operating systems out there are “upgrades”. This 
means that it will ask for and check to make sure you have a previous version of the OS before 
installing. In some cases, if you only have upgrades, you may need to install more than one 
operating system on a machine to eventually get the one you want. For example, my version of 
Windows XP is an upgrade. To get it installed, I typically install Windows 98 first. Since it itself is 
an upgrade, I have it detect some old Windows for Workgroup diskettes I have. The reason I use 
Windows 98 as a start is because you can run its setup directly from DOS, whereas you cannot run 
Windows 2000 or XP setup programs directly in DOS Mode. Once 98 is installed, I turn around and 
install Windows XP (or Windows 2000 if you wish) as a “New Installation” rather than upgrade 
(although that’s my personal preference). This is described below. When you are done, you can use 
the built-in OS Loader to choose which operating system you want to use when you boot. 

Windows 95 Installation: 

1. Begin Setup. At the DOS prompt, type "D:setup". If your CD-ROM is a letter other than 
D:, type in that drive letter instead.  

2. SCANDISK. Once begun, the setup program will begin to run a SCANDISK on your hard 
drive. This will proceed automatically and, hopefully, without error. If you get an immediate 
error stating that you have no extended memory manager, don't fret. This is probably 
because this drive is brand new and you don't have DOS installed on it. Simply hit ESC and 
move on.  

3. Welcome Screen. At this point, you will see the graphical interface of Windows 95 and a 
Welcome screen. You should see a mouse cursor. Makes sure your mouse works. If not, 
double-check its connections. You can setup Win95 without a mouse, but I wouldn't 
recommend it. Now, hit "Continue".  

4. License Agreement. You should see the Setup Wizard load, then a license agreement. 
Read it, if you want, then click Yes.  

5. Setup Start. Setup will tell you all about the three phases of this install process. How nice 
of Microsoft to warn us.=) Click Next.  

6. Choose Install Directory. You will be prompted to tell the computer what directory to 
install Windows to. The default is C:WINDOWS, and I strongly recommend leaving this 
value at default.  

7. Options. Upon continuation, setup will run some routine tests on your system. After this, 
you will be offered four options for a setup routine, "Typical", "Portable", "Compact", and 
"Custom". Pick the options that best suits you. For most people, I recommend choosing 
"Typical". If you wish to have more control over what Microsoft would like to install on your 
machine, choose "Custom".  

8. Authentication Code. Setup will prompt you for a long string of numbers and letters that 
proves you indeed bought this software. This code should be available with a Certificate of 
Authenticity.  

9. Hardware Search. At this point, setup will analyze your computer to see what 
components are installed. When asked if it has a MIDI or sound card, or video capture 
card, check the appropriate boxes. This search may take several minutes, and expect your 
hard drive to be very loud and active.  
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10. Select Components. Windows will ask you which components you would like to install. 
Simply click on those you want. I recommend choosing at least Accessories, 
Communications, Multimedia, and Disk Tools.  

11. Network Configuration. Even if you don't have a network, Windows will want to add a 
network card. Just accept the defaults and move on. This can be fixed later.  

12. ID. You will be asked for your network identification. Just type something in for each line 
just to make Windows happy. You can always change these names later.  

13. Double-Check Settings. Change any settings that aren't right. Some drivers will have to 
be installed later.  

14. StartUp Disk. Windows will ask you if you want to make a startup disk. Make one if you 
would like. You can always make one later as well.  

15. Copy Files. Setup will now copy all of the files to your computer's hard drive. This may 
take awhile depending on the speed of your system. When it is finished, click "Finished".  

16. First Boot. Well, first Windows 95 boot. You will see a nice blue screen. At the bottom, it 
will say "Getting Ready To Run Windows 95 For The First Time". It will do some thinking, 
and it might take a while. Just let it go.  

17. Password. You might be prompted for a password. Just hit "Cancel".  

18. Hardware Setup. Windows will now detect all plug-and-play devices and configure them 
automatically.  

19. Time Zone. You will see a lovely world map. If you are installing OSR1, you can click on 
the map on your location and set the time zone. In OSR2, Microsoft made the map 
unclickable (to be politically correct with regards to border disputes) so you will have to 
chose it manually below.  

20. Add Printer. The Add Printer Wizard will appear. You can install your printer now, if you 
like, or later if you want. If you'd like to wait, just hit "Cancel".  

21. SetUp Finished. You will see a dialog saying setup is done. Click OK and the system will 
reboot.  

22. Check Settings. Upon reboot, you should see basic Widows 95. At this point, you can 
check a few things to just to make sure setup did its job and that there are no problems. 
Right-click on "My Computer" and choose "Properties". Then, just double-check everything. 
Is the correct CPU detected? Right amount of memory? All of your hardware listed?  

23. Optimize the OS. At this point, you might as well optimize the system a tad from the 
start. Follow the procedures in the section on OS optimization. This includes optimizing 
your swap file and disk cache settings, integral components of performance that Microsoft 
configured poorly.  

24. Install Additional Drivers. If you're like most, you have additional hardware that is not 
yet set up. This probably includes your video card, sound card, modem, etc. Install these 
drivers now. Follow the procedures outlined in their documentation. You may have to 
reboot a few times.  

25. Last-minute changes. At this point, reboot your machine and make sure all parts work. 
Then, change your wallpaper, screensaver, etc to match your innermost desires. Then, YOU 
ARE DONE! 
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Windows 98 Installation: 

1. Your CD-ROM drive should already be set up. If you had the luxury of a Windows 98 
system disk, you can get the CD-ROM going easily by using this disk to boot the system 
and choosing to boot with CD-ROM support when asked.  

2. Type “Setup” at the command prompt to start the process. It will warn you that setup is 
going to do a routine check on your system. This is fine. Press Enter.  

3. It will do it’s thing. When its done, you’ll be presented with the Windows 98 setup screen, 
with the Welcome box. Here it says this could take from 30-60 minutes. Choose Continue.  

4. It’ll load the wizard and present the license agreement. If you are feeling weird, you can 
read through it. Otherwise, hit “I accept this Agreement.”  

5. It will then ask for the product key. You can find this on the CD-slip that help the Windows 
CD when you bought it. Type it into the blank boxes. The key is quite cryptic, so you need 
to be careful that you are hitting the right keys.  

6. If you are using an Upgrade CD, then you will be shown the Upgrade Compliance Check 
window. Find your disks or CD that contains a previous Microsoft OS. It could be that you 
have Windows 95 on your hard disk already. In my case, I used my old Windows for 
Workgroup diskettes. Choose the drive that contains the old OS. Follow the prompts. It will 
ask for several disks, if you are using floppies. Once it is happy that you are indeed 
upgrading, it will move on.  

7. Select the directory to which you want to install Windows. For most people, the default of 
C:WINDOWS will do just fine. Hit Next.  

8. Setup will “prepare the directory”. Just wait.  

9. You will be presented with your setup options. You are given four options: Typical, 
Portable, Compact, and Custom. The explanations for them are given. Choose the one you 
want. For the regular user, Typical will do just fine. If you want more control, and don’t 
necessarily want everything Microsoft thinks should be on your computer, choose Custom.  

10. Type in your name and company name in the provided spaces.  

11. If you chose custom, you will be given a window to select those components you want 
installed. Go ahead and do that now.  

12. You will be shown an Identification window, where you can choose your computer’s 
network ID. Even if you will not be on a network, make up a name.  

13. Computer Settings: Most likely, these are right. If not, hit Change and change them to the 
suitable settings.  

14. Choose your location from the Scroll Box and hit next.  

15. The next window informs you that setup will make a startup disk for you. If this is your first 
install and you do not already have a Win98 system disk, I recommend you do this. Just 
follow the prompts. If you don’t want to make one, Microsoft doesn’t really give you an 
easy out. Just hit next. It will start compiling the data. When it pops up with a window 
saying to put a floppy in drive A:, just hit cancel and you will get away with not making a 
startup disk. Sneaky, huh.  

16. The next window just says that Windows is ready to start copying files. Hit next.  

17. Now you can sit back for a bit, watch the little Microsoft messages flash across the screen, 
watch the Estimated time remaining get smaller, or just leave and go get coffee. Windows 
will sort of take care of things from here, but I’ll walk you through the rest anyway.  

18. When the system needs to re-start, Windows will do it automatically for you.  
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19. The hard drive will click away for a few minutes while setup does its thing. When the blue 
screen comes back, you will see a window saying Setting up Hardware. This is where setup 
is detecting your plug-n-play hardware and other components and installing the drivers for 
it. Just be patient. When its done, it will re-start again.  

20. After it has finalized the settings, it will first give you a window to set your time zone and 
date. Go ahead and do this.  

21. It will continue to coast for a few minutes.  

22. When it re-starts this time, it will go into Windows and you are done.  

Windows will install some of the drivers for you, but these are stock drivers and may be old. It is 
probably a good idea to grab the latest drivers for all of your hardware and update the drivers 
yourself. Some hardware you will outright have to install yourself. After the drivers are installed, 
you can customize the video settings, get that nagging “Welcome” window to go away along with 
that stupid web menu. 

 

 

 

Windows 2000 Installation 

Windows 2000 is a great OS, but I recommend being able to test your hardware first under the OS. 
Some hardware has problems under Win2000, or at the least, settings disabled. I’d recommend 
sticking to Win98 unless you’d had a chance to mess with Win2000 with your hardware. 

1. When starting setup, you will first see a “Windows 2000 Setup Wizard”. Here you can select 
an upgrade or a clean install.  

2. Plug in the product key when asked. It is every bit as cryptic has the Win98 codes.  

3. It will then ask you if you feel like hopping over to the Microsoft site to check out the 
Hardware Compatibly list. Whatever. Not much of a point.  

4. A window will ask if you have an upgrade packs. These are small patches to make certain 
programs work under Win2000. You probably don’t have any, so move on.  

5. It will then ask whether you want to upgrade your file system to NTFS. If you want 
increased compatibility or simply want to dual-boot with Win98, then leave your file system 
as FAT32. If, after understanding the ins and outs or NTFS, you still want to go with it, 
then go ahead.  

6. It will start to wind and grind, detect things, and otherwise make noise. It will then spit out 
an upgrade report.  

7. The upgrade report may show a few issues. Probably not a big deal. You can handle them 
later.  

8. It then gives you a message that you’re ready to install, that it will take 75 to 90 minutes, 
and that it will restart 3 times. Yes, good, whatever….hit next.  

9. Sit back and watch the pretty pictures. You’re pretty much done, other than the wait. 
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Windows XP Installation 

1. Insert the CD into the CD-ROM. Click Install Windows. If your CD doesn’t automatically run 
when inserted, then run setup.exe manually on the CD.  

2. Choose the type of installation you want: Upgrade or New Installation. Upgrade is 
recommended if you just want one OS on your machine, but choose New Installation for an 
easier process. I’ve had problems trying to do an upgrade to XP.  

3. Agree to the license agreement.  

4. Enter the product key.  

5. Choose whether or not to do Dynamic Update. This will download the latest setup files from 
Microsoft before continuing. You must have an active internet connection, and obviously a 
modem, set up to do this.  

6. Skip 7-10 if you are doing an upgrade.  

7. You will have the option to control some “Advanced Options”. In here, the important things 
to set are the location of the setup files, the folder name of Windows (which you might 
want to define if you are putting more than one version of Windows on this machine) and 
whether or not to copy the install files to the hard drive.  

8. After continuing, you will have a slight difference in that that PC will boot into a DOS setup 
area.  

9. You will be asked which file system to use. You can convert to an NTFS file system or use 
FAT 32 or, the default, which is to leave the file system as is, which I recommend.  

10. You will be asked to select which partition to install Windows XP to. It is best to install it to 
a different partition than any other version of Windows, as Microsoft recommends it. But, 
you have full control.  

11. Once these steps are done, you will sit back and watch it copy all your files over and do its 
thing. 

 
 
 

∴ 
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PhÇn C  
 

Quy tr×nh l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng 
(Chuyªn ®Ò 2.2) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

nh÷ng vÊn ®Ò chung 

 

 

 Trong phÇn B ®· tr×nh bÇy "Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c", bao 
gåm c¸c nguyªn c«ng ®Ó dùng nªn mét th©n m¸y tÝnh. Nã lµ quy tr×nh c¬ së ®Ó 
mçi nhµ s¶n xuÊt, tuú theo ®iÒu kiÖn cña m×nh, lùa chän c¸ch thøc tæ chøc thùc 
hiÖn c¸c nguyªn c«ng theo thêi gian (ph©n c«ng ®o¹n) vµ vÞ trÝ c«ng t¸c, mµ x©y 
dùng cho m×nh quy tr×nh l¾p r¸p thñ c«ng (nÕu tæ chøc l¾p r¸p mét ng−êi lµm 
toµn bé c«ng viÖc b»ng tay), l¾p r¸p tiÓu c«ng nghiÖp (nÕu tæ chøc l¾p r¸p mét 
hoÆc mét vµi ng−êi cïng lµm toµn bé c«ng viÖc b»ng tay vµ m¸y mãc), hay l¾p 
r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng hoÆc tù ®éng (nÕu tæ chøc l¾p r¸p nhiÒu ng−êi, mçi 
ng−êi chØ lµm mét viÖc, theo d©y chuyÒn b»ng m¸y mãc). 

 "Quy tr×nh l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng" ®−îc tr×nh bÇy ë phÇn nµy lµ 
quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng theo bè trÝ d©y chuyÒn (chain layout) víi mét sè 
c«ng ®o¹n vËn chuyÓn, n©ng h¹, ®ãng gãi vµ thö trong qu¸ tr×nh ®−îc c¬ giíi hãa 
b»ng m¸y mãc do ng−êi ®iÒu khiÓn (b¸n tù ®éng).  

 Quy tr×nh gåm c¸c phÇn chÝnh sau: 

PhÇn I  -S¬ ®å c«ng nghÖ 

PhÇn II -M« t¶ mét sè thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh 

PhÇn III  -M« t¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chÝnh 

PhÇn IV -C¸c quy tr×nh thö trong qu¸ tr×nh 
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PhÇn I 
 s¬ ®å c«ng nghÖ l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng 

 
 

 

 S¶n phÈm m¸y tÝnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th−êng cã 2 d¹ng chÝnh: 

  -PC ®Çy ®ñ (Complete Systems) 

  -PC rçng (Barebone Systems - hÖ thèng ch−a cã CPU, RAM, HDD, 
hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c tïy theo ®¬n hµng)  

 Do vËy, S¬ ®å c«ng nghÖ d−íi ®©y ®Ò xuÊt cho: 

  -D©y chuyÒn l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng th©n m¸y tÝnh ®Ó bµn 
víi ®Çy ®ñ linh kiÖn (cßn gäi lµ "d©y chuyÒn dµi"). 

  -D©y chuyÒn l¾p r¸p b¸n tù ®éng th©n m¸y rçng (cßn gäi lµ "d©y 
chuyÒn ng¾n"). 

 Hai d©y chuyÒn nµy kh¸c nhau ë chç d©y chuyÒn dµi cã ®ñ c¸c nguyªn 
c«ng, trong khi ®ã d©y chuyÒn ng¾n th× bít ®−îc mét sè nguyªn c«ng vÒ l¾p cÊu 
kiÖn, cµi ®Æt phÇn mÒm vµ test phÇn mÒm. 
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I.1- S¬ ®å d©y chuyÒn l¾p r¸p PC ®Çy ®ñ (D©y chuyÒn dµi) 

 
VËt t−, linh kiÖn

®· test 
C«ng ®o¹n chuÈn bÞ  

 

   

 

 

 

                                     
                                                        
                                                                                                               
                     

       

 
    Göi cho mçi ®éi chuyªn gia QC  

§Þnh cÊu h×nh Ph©n vïng & §Þnh d¹ng HDD N¹p phÇn mÒm vµo HDD

Ph©n phèi bé linh kiÖn ®Õn c¸c vÞ trÝ l¾p r¸p

B
¨n

g 
t¶

i 

Vá
Nguån

L¾p c¸c b¶ng m¹ch
(M/B, VGA, modem, soud card…)

L¾p CD-ROM, 
HDD, FDD 

L¾p RAM,
 CPU 

TEST nguéi
(test lÇn thø nhÊt) 

Kho
X−ëng

LÊy mÉu 
ngÉu nhiªn 

cho thö ORT 

Hoµn tÊt vµ 
§ãng gãi 

KiÓm ®Þnh 
bªn ngoµi 

TEST lÇn hai
(HÖ thèng ®Çy ®ñ)

Burnning
(24-48 giê) 

TEST 
phÇn mÒm 
vµ hÖ ®iÒu 

hµnh 

C«ng ®o¹n 
 l¾p r¸p & test
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I.2- S¬ ®å d©y chuyÒn l¾p r¸p PC rçng (D©y chuyÒn ng¾n) 

 

VËt t−, linh kiÖn
®· test 

C«ng ®o¹n chuÈn bÞ  

 

   

 

 

 

                                     
                                                        
                                                                                                               

C«ng ®o¹n 
 l¾p r¸p & test

                     

       

 
    Göi cho mçi ®éi chuyªn gia QC                                                Tr¶ l¹i 

Ph©n phèi bé linh kiÖn ®Õn c¸c vÞ trÝ l¾p r¸p

§Þnh cÊu h×nh

Vá
Nguån

L¾p c¸c b¶ng m¹ch
(M/B, VGA, modem, soud card…)

L¾p FDD, CD-ROM 
L¾p HDD mÉu 

L¾p RAM, CPU mÉu
Cµi ®Æt BIOS 

Kho
X−ëng

LÊy mÉu 
ngÉu nhiªn 

cho thö ORT 

Hoµn tÊt vµ 
§ãng gãi 

Th¸o HDD, 
RAM vµ 

CPU mÉu

TEST lÇn hai
(HÖ thèng ®Çy ®ñ)

Burnning
(24-48 giê) 

TEST nguéi
(test lÇn 1) 

B
¨n

g 
t¶

i 
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    I.3- Bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt 
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I.4-M« t¶ tãm t¾t d©y chuyÒn l¾p r¸p m¸y tÝnh 
 

1-KÕt cÊu d©y chuyÒn: 

  -Hë bªn trªn, tÊm nÒn ®ì h×nh ch÷ nhËt, tÊm khung lµm b»ng thÐp. ChiÒu 
cao ®Ønh d©y chuyÒn lµ 2000 +/- 20 mm. 

  -Dµn r·nh b¸nh l¨n ®Ó vËn chuyÓn mÆt bµn c«ng t¸c trong c¸c c«ng ®o¹n 
l¾p r¸p, kiÓm ®Þnh, thö vµ hoµn tÊt. 

  -Dµn con l¨n ®Ó vËn chuyÓn m¸y ®· ®ãng gãi vµo kho. 

  -XÝch cã 3 tèc ®é kh¸c nhau lµ ph−¬ng tiÖn truyÒn ®éng. Vïng c«ng t¸c lµ 
d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 

  -Mçi vÞ trÝ c«ng t¸c ®−îc trang bÞ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, khe gµi tµi liÖu (phiÕu 
thao t¸c, chØ dÉn, v.v.), hép chu«ng, æ c¾m (cho ®Çu c¾m 2 vµ 3 lç), gi¸ ®ì hµn, 
vµ èng hµn.  

  -Mçi vÞ trÝ c«ng t¸c ®−îc trang bÞ thiÕt bÞ khèng chÕ vµ chuyÓn m¹ch ®¹p 
ch©n.  

  -Mçi vÞ trÝ c«ng t¸c cã chiÒu réng kho¶ng 672 mm, chiÒu cao 750 mm+/-20 
mm. 

  -§èi víi ®©y chuyÒn c«ng suÊt 1200 m¸y/th¸ng: Sè l−îng vÞ trÝ c«ng t¸c lµ 
20; Tæng ®é dµi cïng lµm viÖc lµ 43,15 m ; Sè l−îng mÆt bµn c«ng t¸c b»ng gç 
chèng tÜnh ®iÖn lµ 30 c¸i. 

  -Tèc ®é cña mÆt bµn c«ng t¸c lµ 10000mm/phót, tèc ®é ®−îc ®iÒu chØnh 
b»ng chuyÓn m¹ch ®¹p ch©n. KÝch th−íc mÆt bµn lµm viÖc lµ  700x600x21 
mm. 

 -ChiÒu truyÒn t¶i ng−îc víi chiÒu kim ®ång hå. 

  -D©y chuyÒn ®ång bé ®−îc trang bÞ mét ®−êng èng dÉn khÝ nÐn cho thiÕt 
bÞ khèng chÕ vµ chuyÓn m¹ch ®¹p ch©n, l¾p bªn d−íi d©y chuyÒn. 

2-Khu vùc ®iÒu chØnh lµ vïng c«ng t¸c xoay ®−îc b»ng ®iÖn vµ cã kÝnh phãng 
®¹i ®Ó ®iÒu chØnh. 

3-Mét m¸y biÕn thÕ ®−îc l¾p ë mét bé phËn cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, nã lµm 
viÖc víi 3 d©y dÉn ®iÖn b»ng ®ång l¾p d−íi vïng c«ng t¸c, cã líp cao su chèng 
tÜnh ®iÖn phñ lªn trªn bÒ mÆt vµ hai æ c¾m. 

4-ë mét ®Çu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã kÝch n©ng vµ kÕt cÊu d©y chuyÒn liÒn 
m¹ch chuyÓn t¶i ®Ó d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã thÓ chuyÓn hµng ho¸ tù ®éng hoÆc 
b¸n tù ®éng. 

5-Ph©n bæ vïng c«ng t¸c: 

 -Vïng sè 1-6 lµ khu vùc l¾p r¸p: tõ chuÈn bÞ vá vµ nguån, ®Õn l¾p b¶ng 
m¹ch chÝnh, c¸c b¶ng m¹ch chøc n¨ng kh¸c, æ ®Üa cøng, æ ®Üa mÒm, CD-
ROM, RAM, CPU. Tæng sè 6 vÞ trÝ c«ng t¸c;  
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 -Vïng sè 7-8 lµ khu vùc ®iÒu chØnh: kiÓm ®Þnh nguéi vµ cµi ®Æt hÖ ®iÒu 
hµnh, tr×nh ®iÒu khiÓn vµ test b»ng phÇn mÒm chuyªn dông ®Ó quÐt vµ kiÓm 
tra m¸y tÝnh. Tæng sè 2 vÞ trÝ c«ng t¸c. Cã mét tÊm kim lo¹i nghiªng trªn ®ã 
®Æt bµn phÝm dïng ®Ó thao t¸c.  

 -Vïng sè 9-10 lµ khu vùc söa ch÷a, cã 2 vÞ trÝ c«ng t¸c. M¸y cã lçi sÏ 
kh«ng ®−îc phÐp ®−a qua thö l·o hãa (thö nhiÖt) vµ sÏ bÞ tr¶ l¹i vÞ trÝ lµm viÖc 
söa ch÷a. ë mét ®Çu cña phÇn nµy, 4 hÖ thèng di chuyÓn b»ng kÝch n©ng vµ 
nèi liÒn thiÕt bÞ di chuyÓn víi mét hÖ thèng vßng chuyÓn ®éng 2 chiÒu. PhÇn 
nµy còng lµ khu vùc lµm viÖc víi ®iÖn, cã 3 ®−êng dÉn ®iÖn kiÓu b¸nh xe 
®−îc l¾p bªn trong modul d©y chuyÒn tù ®éng (Alu). Vµ b¸nh xe dÉn ®iÖn 
nµy nèi víi mÆt bµn c«ng t¸c ®Ó truyÒn ®iÖn tíi mÆt bµn c«ng t¸c. 

M¸y tÝnh ®i tíi c«ng ®o¹n thö l·o hãa (thö nhiÖt - burn-in) sau qu¸ tr×nh ®iÒu 
chØnh. Ph−¬ng tiÖn thö l·o hãa lµ Gi¸ thö l·o hãa (thö nhiÖt) theo nhiÖt ®é 
chuÈn cã b¸nh xe ®Ó di chuyÓn linh ho¹t. C¸c Gi¸ thö l·o hãa (thö nhiÖt) nµy 
®−îc chia thµnh vµi líp nh−ng chØ cã mét c¸p nguån ®iÖn vµo. Mçi líp cã 
mét sè æ c¾m. Sau khi thö l·o hãa (thö nhiÖt), m¸y tÝnh sÏ ®−îc tù ®éng 
chuyÓn tíi khu vùc kiÓm tra. 

M¸y tÝnh ®· qua thö l·o hãa (thö nhiÖt) sÏ ®−îc ®−a tíi mÆt bµn c«ng t¸c ®Ó s½n ë 
vïng gi¸p ranh khu vùc kiÓm tra nhê d©y chuyÒn. MÆt bµn c«ng t¸c sÏ lµm viÖc 
sau khi nã ®i tíi mÐp khu vùc kiÓm tra.  

  -Vïng sè 11-12 lµ khu vùc thö l¹i toµn bé chøc n¨ng cña m¸y sau thö 
nãng. Tæng sè 2 vÞ trÝ c«ng t¸c. ChiÒu chuyÓn t¶i lµ ®Çu vµo tõ bªn ph¶i vµ ®Çu 
ra tõ bªn tr¸i. Khu vùc thö nµy ®èi víi m¸y tÝnh thö vµ vïng c«ng t¸c thö ®Çu 
vµo lµ lµm viÖc, vïng c«ng t¸c ®Çu ra lµ kh«ng ho¹t ®éng. 

  -Vïng sè 13-18 lµ khu vùc kiÓm ®Þnh cuèi cïng cã 6 vÞ trÝ c«ng t¸c. Sau 
khi thö, m¸y tÝnh ®i vµo khu vùc hoµn tÊt l¾p r¸p ®Ó kiÓm ®Þnh an toµn vµ ®Æc t¶ 
®iÖn vµ ®ãng n¾p vá m¸y tr−íc khi ®ãng gãi. C¸c m¸y tÝnh ®· qua QC sÏ ®−îc 
®−a vµo dµn con l¨n ®ãng gãi kh«ng cã dÉn ®éng. 

6-Dµn con l¨n ®ãng gãi cã kÕt cÊu bªn trªn hë víi chç ®Ó c¸c phô kiÖn sÏ ®−îc 
®ãng gãi bªn trong thïng cïng víi m¸y tÝnh. 

7-Toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã thÓ ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng PLC. Mçi d©y 
chuyÒn cã mét bé dõng khÈn cÊp l¾p ë gi÷a d©y chuyÒn ®ã. ¸nh s¸ng ®−îc 
®iÒu khiÓn b»ng m¹ch ®iÖn. 

8-Nguån ®iÖn: 380V/50Hz, 5P; nguån khÝ lµ 5kg/cm2, t¹i cæng vµo cña ®−êng khÝ 
cã l¾p van ®iÖn. Nguån ®iÖn ®−îc ®−a vµo b»ng m¸y biÕn thÕ. Bé æn ¸p xoay 
chiÒu do ng−êi sö dông cung cÊp. §Ó an toµn, ng−êi sö dông kh«ng vËn hµnh 
m¸y tr−íc khi nèi ®iÖn víi c¸p tiÕp ®Êt.  
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phÇn II 

m« t¶ mét sè thiÕt bÞ  c«ng nghÖ chÝnh 

 

 

II.1- thiÕt bÞ nh©n b¶n ®Üa cøng 

 
 D−íi ®©y tr×nh bÇy mét sè mÉu thiÕt bÞ nh©n b¶n ®Üa cøng (HDD Cloning 
Duplicator) ®ang cã trªn thÞ tr−êng. 
 
ThiÕt bÞ sao chÐp (nh©n b¶n) ®Üa cøng tõ 1 æ ®Üa gèc (master) sang 15 æ ®Üa ®Ých. 

 
 

ThiÕt bÞ sao chÐp (nh©n b¶n) ®Üa cøng tõ 1 æ ®Üa gèc (master) sang 4, 5, 10, 15, 
vµ 30 æ ®Üa ®Ých. 
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ii.2- d©y chuyÒn 

 

 
D©y chuyÒn l¾p r¸p víi c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c 

 

 
 

Dµn con l¨n víi tÊm ®Æt m¸y chèng phãng tÜnh ®iÖn (ESD) 
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Dµn con l¨n víi ®−êng rÏ h−íng 

 

 

 
D©y chuyÒn l¾p r¸p víi vÞ trÝ c«ng t¸c test 
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D©y chuyÒn l¾p r¸p víi c«ng ®o¹n thö toµn bé hÖ thèng 

 

 

 
D©y chuyÒn l¾p r¸p víi c«ng ®o¹n hoµn tÊt 
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ii.3- Phßng Burn-in 

 
 

 
Bªn trong Gian thö nhiÖt kiÓm so¸t ®−îc nhiÖt ®é víi gi¸ ®Ó m¸y cã b¸nh xe 
 
 
 

Bªn ngoµi Gian thö nhiÖt     Bè trÝ PC trªn gi¸   
 
 
 
 

 
 
Bªn trong Gian thö nhiÖt kiÓm so¸t ®−îc nhiÖt ®é víi 4 tÇng b¨ng t¶i 
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Cöa vµo Gian thö nhiÖt – quan s¸t ®−îc bªn trong vµ theo dâi nhiÖt ®é 
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PhÇn III 

m« t¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt 

 

 Trong c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªu trªn, theo ®Æc tr−ng lao ®éng, cã 
thÓ chia thµnh 4 c«ng ®o¹n chÝnh sau: 

 -C«ng ®o¹n chuÈn bÞ 

 -C«ng ®o¹n l¾p r¸p 

 -C«ng ®o¹n kiÓm ®Þnh  

 -C«ng ®o¹n thö vµ hoµn tÊt 

Chi tiÕt vÒ c¸c thao t¸c cña tõng nguyªn c«ng trong c¸c c«ng ®o¹n nµy xin xem 
trong phÇn B- Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. 

 

III.1-C«ng ®o¹n chuÈn bÞ 

C«ng ®o¹n chuÈn bÞ bao gåm c¸c nhãm nguyªn c«ng chÝnh sau: 

  1-Thu gom vµ KiÓm tra linh kiÖn vµ dông cô: 

   1.1-NhËn vµ kiÓm tra bé linh kiÖn l¾p r¸p chÝnh 

   1.2-NhËn vµ kiÓm tra vËt t−, linh kiÖn phô 

   1.3-NhËn dông cô vµ thiÕt bÞ l¾p r¸p kh¸c 

   1.4-NhËn ®Üa phÇn mÒm vµ c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn 

  2-Bè trÝ c¸c bé phËn hÖ thèng: 

   2.1-S¬ ®å bè trÝ chung trong th©n m¸y 

   2.2-VÞ trÝ c¸c æ ®Üa 

   2.3-VÞ trÝ c¸c card më réng 

  3-*§Þnh cÊu h×nh thiÕt bÞ IDE/ATA: 

   3.1-X¸c ®Þnh cÊu h×nh 

   3.2-X¸c ®Þnh æ ®Üa cÇn ®Æt cÇu nh¶y 

   3.3-X¸c ®Þnh ®Æt cÇu nh¶y cho mçi æ ®Üa 

   3.4-§Æt cÇu nh¶y 

  4-§Þnh cÊu h×nh B¶ng m¹ch chÝnh: 

   4.1-RTMF 

   4.2-ThiÕt lËp cÇu nh¶y ®iÖn ¸p cña bé xö lý 

   4.3-ThiÕt lËp cÇu nh¶y tèc ®é bé xö lý 

   4.4-ThiÕt lËp cì Cache vµ cÇu nh¶y Type 
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   4.5-KiÓm tra cÇu nh¶y Flassh BIOS 

   4.6-KiÓm tra cÇu nh¶y xãa CMOS 

   4.7-KiÓm tra cÇu nh¶y nguån pin 

   4.8-KiÓm tra c¸c cÇu nh¶y v« hiÖu (disable) 

   4.9-KiÓm tra kÐp c¸c cµi ®Æt 

  5-*N¹p hÖ ®iÒu hµnh vµ phÇn mÒm vµo c¸c æ ®Üa cøng. 

   5.1-L¾p æ Master, trong ®ã ®· ghi hÖ ®iÒu hµnh vµ tr×nh ®iÒu khiÓn 
cÇn thiÕt theo quy ph¹m nhµ m¸y hoÆc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, vµ c¸c æ 
®Ých vµo m¸y nh©n b¶n 

   5.2-Nh©n b¶n theo quy tr×nh cña m¸y 

   5.3-Th¸o c¸c æ ®Üa ®Ých ra. 

  6-Ph©n phèi c¸c bé linh kiÖn ®Õn c¸c vÞ trÝ l¾p r¸p: 

   6.1-Ph©n chia linh kiÖn vµo c¸c hép linh kiÖn 

   6.2-Mang ®Õn tõng vÞ trÝ c«ng t¸c 

 

Chi tiÕt vÒ thao t¸c cña c¸c nhãm nguyªn c«ng 1-4 trong c«ng ®o¹n nµy xin xem 
trong c¸c môc I-IV phÇn B- Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. 

 

 

Ghi chó: 

 a)-C¸c linh kiÖn ®−a vµo l¾p r¸p ®Òu ®· qua kiÓm tra chÊt l−îng ®Çu vµo 
IQC. C¸c dông cô, c«ng cô cho l¾p r¸p theo chuÈn cña nhµ m¸y hoÆc theo yªu 
cÇu cña kh¸ch hµng. 

 b)-Nguyªn c«ng 5 thùc hiÖn theo quy tr×nh sau: 

   1-HÖ ®iÒu hµnh vµ c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn theo quy ph¹m cña nhµ m¸y, 
hoÆc theo yªu cÇu cña kh¸c hµng ®−îc cµi ®Æt vµo æ ®Üa cøng ®· ph©n vïng vµ 
®Þnh d¹ng theo quy tr×nh nªu t¹i c¸c môc XXIV vµ XXV phÇn B- Quy tr×nh tÝch 
hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. æ ®Üa nµy dïng lµm æ ®Üa chñ (master) trong quy tr×nh 
sao chÐp æ ®Üa cøng. 

   2-Sao chÐp tõ æ ®Üa chñ sang c¸c æ ®Üa kh¸c trªn m¸y sao chÐp ®Üa 
cøng. ViÖc kiÓm tra sao chÐp thùc hiÖn tù ®éng trªn m¸y sao chÐp. 

  §Ó biÕt vÒ thiÕt bÞ sao chÐp ®Üa cøng, xin xem phÇn II-M« t¶ mét 
sè thiÕt bÞ chÝnh. 

 c)-Trong l¾p r¸p PC rçng, bá c¸c nguyªn c«ng 3 vµ 5. 
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III.2-c«ng ®o¹n l¾p r¸p 

 

 C«ng ®o¹n l¾p r¸p gåm c¸c nhãm nguyªn c«ng l¾p r¸p vËt lý vµ c¸c 
nhãm nguyªn c«ng kÕt nèi d−íi ®©y: 

C¸c nhãm nguyªn c«ng l¾p r¸p vËt lý 

 1-ChuÈn bÞ vá th©n m¸y cho l¾p r¸p: 

  1.1-Më vá 

  1.2-KiÓm tra nh÷ng c¸i bªn trong vá 

  1.3-KiÓm tra bé nguån hoÆc l¾p bé nguån, nÕu ch−a l¾p s½n 

  1.4-KiÓm tra chuyÓn m¹ch nguån 

  1.5-L¾p qu¹t giã bæ sung (nÕu cã yªu cÇu) 

  1.6-Thao panel b¶ng m¹ch chÝnh 

 2-L¾p ®Æt æ ®Üa mÒm: 

  2.1-T×m ch©n 1 trªn æ 

  2.2-L¾p bé g¸ æ (nÕu cã yªu cÇu) 

  2.3-G¸ l¾p æ vµo vá 

  2.4-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 

 3-*L¾p ®Æt æ ®Üa cøng: 

  3.1-T×m ch©n 1 trªn æ 

  3.2-L¾p bé g¸ æ (nÕu cã yªu cÇu) 

  3.3-G¸ l¾p æ vµo trong vá 

  3.4-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 

 4-L¾p ®Æt æ ®Üa quang: 

  4.1-T×m ch©n 1 trªn æ 

  4.2-G¸ l¾p æ vµo trong vá 

  4.3-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 

 5-*L¾p ®Æt bé xö lý: 

  5.1-KiÓm tra ch©n vµ g¾n c¶m biÕn nhiÖt 

  5.2-Më ®Õ c¾m ZIP 

  5.3-H−íng bé xö lý vµo ®Õ c¾m 

  5.4-C¾m bé xö lý vµo ®Õ c¾m 

  5.5-KiÓm tra chip ®· vµo hÕt 

  5.6-§ãng ®Õ ZIP l¹i 
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 6-*L¾p ®Æt bé t¶n nhiÖt: 

  6.1-G¾n qu¹t vµo bé t¶n nhiÖt 

  6.2-PhÕt hîp chÊt g¾n bé t¶n nhiÖt 

  6.3-G¾n bé t¶n nhiÖt 

  6.4-KiÓm tra, ®iÒu chØnh hîp chÊt t¶n nhiÖt vµ dän dÑp vÖ sinh 

 7-*L¾p ®Æt c¸c modul bé nhí: 

  7.1-§Þnh d¹ng khe c¾m 

  7.2-§Þnh h−íng modul 

  7.3-C¾m modul vµo khe 

  7.4-Khãa t¹i vÞ modul 

  7.5-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 

 8-L¾p ®Æt B¶ng m¹ch chÝnh: 

  8.1-S¾p ®Æt vá hoÆc panel g¸ l¾p 

  8.2-T×m c¸c lç g¸ l¾p cña b¶ng m¹ch chÝnh 

  8.3-T×m c¸c lç cña vá th©n m¸y hoÆc panel g¸ l¾p 

 8.4-§Æt h−íng vµ ke c¸c lç g¸ l¾p cña b¶ng m¹ch chÝnh vµ cña vá 

 8.5-L¾p ®Æt trô chèng 

 8.6-Tr−ît b¶ng m¹ch chÝnh vµo vÞ trÝ 

 8.7-X¸c ®Þnh nÕu cã ®ßi hái vßng ®Öm 

 8.8-B¾t vÝt b¶ng m¹ch chÝnh vµo vÞ trÝ 

 8.9-§Æt panel th¸o l¾p vµo chç cò 

 8.10-Test viÖc l¾p ®Æt b¶ng m¹ch chÝnh 

 9-L¾p ®Æt Video Card: 

  9.1-X¸c ®Þnh khe më réng 

  9.2-Th¸o thanh ch¾n kim lo¹i 

  9.3-C¾m card 

  9.4-§Þnh vÞ card 

  9.5-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 

 10-L¾p ®Æt Cards më réng (tïy chän): 

  10.1-C¾m sound card vµo khe PCI vµ b¾t vÝt 

  10.2-C¾m modem card vµo khe PCI vµ b¾t vÝt 

  10.3-C¾m card m¹ng vµo khe PCI vµ b¾t vÝt 

  10.4-KiÓm tra kÐp viÖc l¾p ®Æt 
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C¸c nhãm nguyªn c«ng kÕt nèi 

 11-Nèi æ ®Üa mÒm víi B¶ng m¹ch chÝnh: 

  11.1-C¾m c¸p nguån 

  11.2-C¾m c¸p giao diÖn 

  11.3-KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi 

 12-Nèi æ ®Üa cøng víi B¶ng m¹ch chÝnh: 

  12.1-C¾m c¸p nguån 

  12.2-C¾m c¸p giao diÖn 

  12.3-KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi 

 13-Nèi æ ®Üa quang víi B¶ng m¹ch chÝnh: 

  13.1-C¾m c¸p nguån 

  13.2-C¾m c¸p giao diÖn 

  13.3-C¾m c¸p Audio CD 

  13.4-KiÓm tra kÐp c¸c ®Çu nèi 

 14-Nèi B¶ng m¹ch chÝnh víi vá th©n m¸y: 

  14.1-Nèi nguån vµo b¶ng m¹ch chÝnh 

  14.2-Nèi nguån vµo qu¹t bé xö lý 

  14.3-KÕt nèi b¶ng m¹ch chÝnh víi c¸c bé phËn trªn vá th©n m¸y 

  14.4-KiÓm tra kÐp c¸c kÕt nèi 

Chi tiÕt vÒ thao t¸c cña c¸c nhãm nguyªn c«ng 1-14 trong c«ng ®o¹n nµy xin 
xem trong c¸c môc V-XVIII phÇn B-Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. 

Ghi chó: 

 Trong l¾p r¸p PC rçng, linh kiÖn ph¶i l¾p trong c¸c nhãm c«ng 3,5,6 vµ 7 
lµ c¸c linh kiÖn mÉu cã c¸c ®Æc t¶ t−¬ng øng víi quy ph¹m l¾p r¸p hoÆc yªu cÇu 
cña kh¸ch hµng, trong ®ã æ ®Üa cøng ®· ®−îc cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh vµ c¸c ch−¬ng 
tr×nh tiÖn Ých t−¬ng øng. C¸c linh kiÖn mÉu nµy ph¶i ®−îc chuÈn bÞ tr−íc ë 
nguyªn c«ng 1 cña c«ng ®o¹n chuÈn bÞ, nh− lµ nh÷ng c«ng cô lµm viÖc. Sau khi 
test lÇn 2 hÖ thèng ®Çy ®ñ ë c«ng ®o¹n Thö vµ Hoµn tÊt, c¸c linh kiÖn mÉu ®−îc 
th¸o ra vµ ®−a trë l¹i vÞ trÝ l¾p r¸p chóng. M¸y rçng khi ®ã tiÕp tôc sang c«ng ®o¹n 
§ãng gãi. 
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III.3-C«ng ®o¹n kiÓm ®Þnh sau l¾p r¸p (thö nguéi) 

 

C«ng ®o¹n kiÓm ®Þnh bao gåm c¸c nhãm nguyªn c«ng chÝnh sau: 

 1-KiÓm ®Þnh sau l¾p r¸p vµ xö lý lçi: 

  1.1-KiÓm ®Þnh nguån 

  1.2-KiÓm ®Þnh c¸p 

  1.3-KiÓm ®Þnh b¶ng m¹ch chÝnh 

  1.4-KiÓm ®Þnh v−íng vÝu vËt lý 

 2-Khëi ®éng lÇn ®Çu: 

  2.1-BËt mµn h×nh 

  2.2-§−a ®Üa khëi ®éng vµo 

  2.3-Ên c«ng t¾c nguån 

  2.4-N¹p BIOS Setup 

  2.5-Kh¾c phôc sù cè cho hÖ thèng (nÕu cã) 

 3-Cµi ®Æt BIOS lÇn ®Çu: 

  3.1-Tù dß t×m (autodetect) ®Üa cøng 

  3.2-§Æt Standard Setting 

  3.3-§Æt Advanced Features 

  3.4-§Æt Advanced Chiset Features 

  3.5-§Æt PCI/PnP Configuration Settings 

  3.6-§Æt Disable Power Management 

  3.7-§Æt Integrated Peripherals Settings 

  3.8-§Æt Hardware Device Settings 

  3.9-Save and Exit Setup 

 4-Thö hÖ thèng lÇn ®Çu vµ xö lý lçi: 

  4.1-KiÓm tra LED 

  4.2-KiÓm tra æ ®Üa cøng 

  4.3-KiÓm tra qu¹t 

  4.4-Thö c¬ cÊu æ CD-ROM 

  4.5-KiÓm tra CÊu h×nh hÖ thèng 

  4.6-Thö nót Reset 

  4.7-Thö khãa bµn phÝm (Keylock) 
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 Sau khi hÖ thèng ®· ch¹y Ýt nhÊt 10 phót, tiÕp tôc c¸c b−íc sau: 

  4.8-T¾t m¸y 

  4.9-Tù tiÕp ®Êt 

  4.10-KiÓm tra nhiÖt ®é cña chip bé xö lý, chip bé nhí vµ cache 

  4.11-KiÓm tra nhiÖt ®é æ ®Üa cøng 

 Chi tiÕt vÒ thao t¸c cña c¸c nhãm nguyªn c«ng 1-4 trong c«ng ®o¹n nµy 
xin xem trong c¸c môc XIX - XXII phÇn B- Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. 

Ghi chó: 

 a)-C¸c m¸y bÞ lo¹i sau nhãm nguyªn c«ng 4 ®−îc xö lý ngay, sau ®ã kiÓm 
®Þnh l¹i. NÕu ®¹t, sÏ tiÕp tôc chuyÓn sang c«ng ®o¹n sau; nÕu kh«ng ®¹t, sÏ tr¶ vÒ 
c«ng ®o¹n chuÈn bÞ ®Ó xö lý. 

 b)-Trong l¾p r¸p PC rçng, vÉn ph¶i lµm ®ñ c¸c nguyªn c«ng nµy. 
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II.4-C«ng ®o¹n thö vµ hoµn tÊt l¾p r¸p 

 

C«ng ®o¹n thö (kiÓm nghiÖm) vµ hoµn tÊt l¾p r¸p bao gåm c¸c nhãm nguyªn 
c«ng chÝnh sau: 

 1-Thö nãng (burn-in) trong phßng nhiÖt ®é cao. 

 2-Thö l¹i toµn bé chøc n¨ng cña hÖ thèng sau thö nãng vµ xö lý. 

 3-KiÓm nghiÖm ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh (On-line Reliability Test – 
ORT) vµ −íc tÝnh Thêi gian trung b×nh lµm viÖc tèt (MTBF). 

 4-Hoµn tÊt l¾p r¸p vµ ®ãng gãi. 

 Chi tiÕt vÒ thao t¸c cña c¸c nhãm nguyªn c«ng 4 trong c«ng ®o¹n nµy xin 
xem trong c¸c môc XXIII - XXVII phÇn B-Quy tr×nh tÝch hîp hÖ thèng côm rêi r¹c. 

 

Ghi chó: 

 a)-Trong l¾p r¸p c«ng nghiÖp, 100% m¸y ph¶i qua thö nãng (burn-in), hay 
cßn gäi lµ thö l·o hãa, trong m«i tr−êng nãng 35-39oC hay 95-102 oF (t¹o ra 
trong gian nhiÖt) Ýt nhÊt 12 giê ®Ó lo¹i bá nh÷ng m¸y kh«ng ®¹t ®é tin cËy. 
Trong gian nhiÖt m¸y vÉn ë tr¹ng th¸i ch¹y burn-in b»ng phÇn mÒm chuyªn 
dông, nh− BurnIn (PassMark), PC-Doctor Factory (PC-Doctor), P.H.D PCI 
(Ultra-X), TooolStar (ProTech Diagnostics), Sandra (SiSoftware). Quy tr×nh ch¹y 
Burn-in trong m«i tr−êng d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã kh¸c mét chót so víi ch¹y 
trong m«i tr−êng tÝch hîp hÖ thèng (môc XXVI phÇn B-Quy tr×nh tÝch hîp hÖ 
thèng côm rêi r¹c). §Ó tham kh¶o, xin xem “H−íng dÉn dïng BurnInTest trong m«i 
tr−êng d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña PassMark Software” ë Phô lôc. 

 b)Trong l¾p r¸p c«ng nghiÖp, 100% m¸y ph¶i thö l¹i toµn bé chøc n¨ng 
sau thö nãng. Quy tr×nh thö l¹i toµn bé chøc n¨ng cña hÖ thèng sau thö nãng xin 
xem ë phÇn IV-C¸c quy tr×nh thö trong qu¸ tr×nh. 

 c)-Sau khi thö l¹i toµn bé chøc n¨ng, ph¶i lÊy mÉu ®Ó kiÓm nghiÖm ®é tin 
cËy trong qu¸ tr×nh. Quy tr×nh kiÓm nghiÖm ORT nµy xin xem ë phÇn IV-C¸c 
quy tr×nh thö trong qu¸ tr×nh. 

 d)-Trong l¾p r¸p PC rçng, nguyªn c«ng hoµn tÊt l¾p r¸p bao gåm c¶ viÖc 
th¸o c¸c linh kiÖn mÉu l¾p vµo th©n m¸y ë c«ng ®o¹n tr−íc. 

 ®)-Sau khi ®ãng gãi, m¸y ®−îc chuyÓn vµo kho x−ëng. Tr−íc khi giao s¶n 
phÈm vµo kho thµnh phÈm cña nhµ m¸y hoÆc giao hµng cho kh¸ch hµng, sÏ lÊy 
mÉu ngÉu nhiªn theo yªu cÇu kiÓm tra chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng OQC 
(xem PhÇn D-HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng). 
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phÇn iV 

c¸c quy tr×nh thö trong qu¸ tr×nh 

 

 

iii.1- quy tr×nh thö toµn bé chøc n¨ng cña hÖ thèng PC ®Çy ®ñ 

 

C«ng dông: 

 1-Thö l¹i toµn bé chøc n¨ng cña hÖ thèng PC ®Çy ®ñ, sau khi qua thö l·o 
hãa (burn-in), ®Ó ph¸t hiÖn , xö lý lçi vµ lo¹i bá nh÷ng m¸y kh«ng ho¹t ®éng tèt. 

 2-Còng cã thÓ ¸p dông trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thö nghiÖm mÉu m¸y míi; 
còng nh− trong ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng, hoÆc ®¸nh gi¸ chÊt 
l−îng m¸y tÝnh kh¸ch hµng khiÕu n¹i. 

Quy tr×nh: 

 1-Mçi lÇn bËt m¸y, kiÓm tra: 

  -§Ìn LED Power s¸ng; 

  -Loa ph¸t ©m thanh "tu-tu"; 

  -§Ìn LED FDD s¸ng lªn khi tù ®éng kiÓm tra FDD; 

  -§Ìn LED HDD nhÊp nh¸y khi ®äc-ghi d÷ liÖu. 

 2-Mçi lÇn bËt m¸y, kiÓm tra trªn mµn h×nh BIOS c¸c th«ng sè thiÕt bÞ cã 
phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kh«ng: 

  -Logo m¸y; 

  -Phiªn b¶n BIOS; 

  -KiÓu CPU; 

  -Dung l−îng bé nhí RAM; 

  -HDD / CD-ROM / FDD; 

  -NhiÖt ®é; 

  -Tèc ®é qu¹t CPU; v.v. 

 Vµo BIOS, ®Æt First Device Boot vÒ CD/DVD-ROM, ch¹y (Start) vµ tho¸t 
ra (Exit). 

 3-Sau khi khëi ®éng mµn h×nh hiÓn thÞ, cho ®Üa Boot CD vµo. Sau khi Boot 
Test tù ®éng thùc hiÖn xong, lÊy ®Üa ra, Ên nót Reset ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. 
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 4-KiÓm tra tèc ®é qu¹t CPU, nhiÖt ®é, ®iÖn ¸p nguån CPU (trong BIOS 
hoÆc ch−¬ng tr×nh): 

  -KiÓm tra tèc ®é qu¹t CPU (b×nh th−êng lµ 4.000 vßng/phót); 

  -KiÓm tra hÖ thèng chØ thÞ nhiÖt ®é (b×nh th−êng nhá h¬n hoÆc b»ng 
600C); 

  -KiÓm tra hÖ thèng chØ thÞ ®iÖn ¸p (b×nh th−êng lµ 3% ®iÖn ¸p trung 
t©m CPU, 5% ®iÖn ¸p nguån). 

 5-KiÓm tra Hardware Reset: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên nót Reset ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. Lµm 10 lÇn, kiÓm tra vµ ghi 
l¹i kÕt qu¶ (sau khi Ên 5-7 gi©y, m¸y cã tù t¾t kh«ng). 

 6-Vµo-ra ®Üa mÒm 20 lÇn, ®Ó kiÓm tra cã kÑt ®Üa kh«ng. 

 7-LÊy ®Üa kiÓm tra cho vµo ch¹y phÇn mÒm, dïng ®Üa A chØ dÉn hÖ thèng, 
hÖ thèng sÏ tù ®éng vµo kiÓm tra FDD, I/O. 

 8-KiÓm tra Software Reset: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên tæ hîp nót (Ctrl + Alt + Del) ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. Lµm 10 
lÇn, kiÓm tra vµ ghi l¹i kÕt qu¶ (m¸y cã tù t¾t kh«ng). 

 9-KiÓm tra Power ON/OFF: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên nót Power ON/OFF ®Ó bËt/t¾t m¸y. Lµm 10 lÇn, kiÓm tra vµ 
ghi l¹i kÕt qu¶ (m¸y cã bËt/t¾t kh«ng). 

 10-Cµi ®Æt Win98 / Win ME / Win2000 / WinXP Setup vµ Driver. KiÓm 
tra cã th«ng b¸o bÊt th−êng, nh− "!" hay "?", hay kh«ng. 

 11-KiÓm tra Suspend To RAM / Stand By: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; ®Æt Windows XP vµo ACPI 
MODE vµ chän S3 trong khëi ®éng BIOS. Sau khi cµi ®Æt xong, sö dông c«ng t¾c 
®iÖn nguån ®Ó kiÓm tra chøc n¨ng STR cã b×nh th−êng kh«ng, loa cã ph¸t ra ©m 
thanh kh«ng, LED hiÓn thÞ th«ng tin cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng. 

  -Sau khi kiÓm tra xong, kiÓm tra thêi gian ngµy th¸ng cã ®óng 
kh«ng, qu¹t CPU cã ch¹y kh«ng (kiÓm tra c¸c chøc n¨ng cña m¸y). 

 12-KiÓm tra chøc n¨ng cña video card (PCI, ISA, AGP, v.v.) qua hiÓn thÞ, 
mµu s¾c cã phï hîp víi yªu cÇu kh«ng. 

 13-KiÓm tra t¾t m¸y: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; t¾t m¸y. Lµm 5 lÇn, kiÓm tra 
mçi lÇn vµo mµn h×nh cã ph¶i t×m l¹i phÇn mÒm hoÆc cã c¸c hiÖn t−îng bÊt 
th−êng hay kh«ng, vµ ghi l¹i kÕt qu¶. 
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 14-KiÓm tra cæng USB: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; c¾m vµo/rót ra ®Çu USB cña 
chuét USB. Lµm 5 lÇn xem cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng. 

 15-KiÓm tra æ ®Üa quang: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; cho ®Üa CD/DVD-ROM 
vµo/ch¹y/ra. Lµm 20 lÇn xem cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng (®äc môc lôc cã 
chÝnh x¸c kh«ng), cã tiÕng kªu l¹ kh«ng. Khi lÊy ®Üa ra, quan s¸t ®Üa ®· t¾t ch−a 
míi cã thÓ cho ®Üa ra. 

 16-KiÓm tra chøc n¨ng Soud Card vµ CD/DVD-ROM: 

 a)-KiÓm tra chøc n¨ng Line Out vµ CD/DVD-ROM: chän "CD Player" 
hoÆc "Media Player". 

  -KiÓm tra ©m thanh ph¸t ra cã ®−îc kh«ng, cã bÞ mÊt tiÕng kh«ng; 
kªnh ©m thanh tr¸i / ph¶i; chÊt l−îng ©m thanh; hiÓn thÞ loa; treo m¸y, ho¹t ®éng 
cña c¸c nót chøc n¨ng CD/DVD-ROM cã lµ kh«ng tèt (NG) hay kh«ng. 

 b)-KiÓm tra chøc n¨ng MIC vµ Recording: 

  -KÝch ®óp vµo biÓu t−îng "Speaker" gãc d−íi bªn ph¶i, xuÊt hiÖn 
môc lùa chän ®iÒu chØnh; chän "Properties" trong "Options"; chän tiÕp 
Recording, më tÊt c¶ c¸c môc, chän OK; chän tiÕp Recorder, Ên nót ghi ©m, ph¸t 
kiÓm tra kÕt qu¶. NÕu cã ©m thanh th× lµ OK, nÕu kh«ng cã ©m thanh th× lµ NG. 

 c)-KiÓm tra chøc n¨ng Line In: 

  -KÝch ®óp biÓu t−îng "Speaker", chän "Properties" trong "Options", 
®¸nh OK vµo tÊt c¶ c¸c môc ®· chän; t¹i hép kiÓm Line In  vµ CD Audio , 
®¸nh dÊu kiÓm √; xem kÕt qu¶ kiÓm tra. Khi Line In ë tr¹ng th¸i cã dÊu kiÓm, 
©m thanh ë Line Out lµ ©m thanh cña CD Audio. Khi CD Audio vµ bèn Speaker 
ë tr¹ng th¸i cã dÊu kiÓm, th× ©m thanh ë Line Out lµ ©m thanh truyÒn vµo trong 
Line In. 

 17-KiÓm tra chøc n¨ng GAME PORT qua WinXP: 

  -KÝch ®óp “Shorrtcut to Game Controller”, chän “Properties” trong 
“General”; chän tiÕp “Test”; Ên nót “Joystick”, kiÓm tra vµ xem kÕt qu¶ hiÖn ra. 
NÕu ho¹t ®éng lµ OK, nÕu kh«ng ho¹t ®éng lµ NG. 

 18-Cµi ®Æt card DAA (nÕu m¸y ®· l¾p card Modem hoÆc Modem on 
board): vµo Control Panel → Modem → Analysis →COM (®· cµi ®Æt modem); 
kÝch vµo “More Information”, kiÓm tra c¸c th«ng tin liªn quan cña modem cã 
®óng yªu cÇu kh«ng. 

 19-KiÓm tra c¸c chøc n¨ng card LAN (nÕu m¸y ®· l¾p card LAN hoÆc 
LAN on board): më m¹ng néi bé, kiÓm tra nÕu thÊy c¸c m¸y kh¸c lµ OK, nÕu 
kh«ng cã lµ NG. 
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 20-Thö Wake up on LAN:  

  -Tr−íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc lùa chän cña WOL trong BIOS vµ 
cã 2 m¸y tÝnh nèi m¹ng víi nhau. 

  -§Ó mét m¸y ë tr¹ng th¸i STANDBY, cßn m¸y kia vµo m¹ng néi bé 
®Ó nh×n m¸y nµy. KiÓm tra m¸y nµy cã quay trë l¹i tõ tr¹ng th¸i STANDBY 
kh«ng. 

 21-KiÓm tra chøc n¨ng cæng USB:  

  -Nèi chuét, hoÆc bµn phÝm, hoÆc ngo¹i vi kh¸c cã dïng ®Çu nèi 
USB víi cæng USB. 

  -KiÓm tra chøc n¨ng cña c¸c thiÕt bÞ nµy cã ho¹t ®éng b×nh th−êng 
kh«ng. NÕu ho¹t ®éng chËm, lçi, treo m¸y, v.v. lµ NG. 
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iii.2- quy tr×nh thö toµn bé chøc n¨ng cña hÖ thèng PC rçng 

(HÖ thèng rçng ®· ®−îc l¾p ®ñ cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p) 

 

Quy tr×nh: 

 1-Mçi lÇn bËt m¸y, kiÓm tra: 

  -§Ìn LED Power s¸ng; 

  -Loa ph¸t ©m thanh "tu-tu"; 

  -§Ìn LED FDD s¸ng lªn khi tù ®éng kiÓm tra FDD; 

  -§Ìn LED HDD nhÊp nh¸y khi ®äc-ghi d÷ liÖu. 

 2-Mçi lÇn bËt m¸y, kiÓm tra trªn mµn h×nh BIOS c¸c th«ng sè thiÕt bÞ cã 
phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kh«ng: 

  -Logo m¸y; 

  -Phiªn b¶n BIOS; 

  -KiÓu CPU; 

  -Dung l−îng bé nhí RAM; 

  -HDD / CD-ROM / FDD; 

  -NhiÖt ®é; 

  -Tèc ®é qu¹t CPU; v.v. 

 Vµo BIOS, ®Æt First Device Boot vÒ CD/DVD-ROM, ch¹y (Start) vµ tho¸t 
ra (Exit). 

 3-Sau khi khëi ®éng mµn h×nh hiÓn thÞ, cho ®Üa Boot CD vµo. Sau khi Boot 
Test tù ®éng thùc hiÖn xong, lÊy ®Üa ra, Ên nót Reset ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. 

 4-KiÓm tra tèc ®é qu¹t CPU, nhiÖt ®é, ®iÖn ¸p nguån CPU (trong BIOS 
hoÆc ch−¬ng tr×nh): 

  -KiÓm tra tèc ®é qu¹t CPU (b×nh th−êng lµ 4.000 vßng/phót); 

  -KiÓm tra hÖ thèng chØ thÞ nhiÖt ®é (b×nh th−êng nhá h¬n hoÆc b»ng 
600C); 

  -KiÓm tra hÖ thèng chØ thÞ ®iÖn ¸p (b×nh th−êng lµ 3% ®iÖn ¸p trung 
t©m CPU, 5% ®iÖn ¸p nguån). 

 5-KiÓm tra Hardware Reset: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên nót Reset ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. Lµm 10 lÇn, kiÓm tra vµ ghi 
l¹i kÕt qu¶ (sau khi Ên 5-7 gi©y, m¸y cã tù t¾t kh«ng). 
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 6-Vµo-ra ®Üa mÒm 20 lÇn, ®Ó kiÓm tra cã kÑt ®Üa kh«ng. 

 7-LÊy ®Üa kiÓm tra cho vµo ch¹y phÇn mÒm, dïng ®Üa A chØ dÉn hÖ thèng, 
hÖ thèng sÏ tù ®éng vµo kiÓm tra FDD, I/O. 

 8-KiÓm tra Software Reset: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên tæ hîp nót (Ctrl + Alt + Del) ®Ó khëi ®éng l¹i m¸y. Lµm 10 
lÇn, kiÓm tra vµ ghi l¹i kÕt qu¶ (m¸y cã tù t¾t kh«ng). 

 9-KiÓm tra Power ON/OFF: 

  -LÊy DOS phiªn b¶n míi nhÊt lµm mÆt b»ng kiÓm tra hoÆc sau khi 
POST m¸y chñ; Ên nót Power ON/OFF ®Ó bËt/t¾t m¸y. Lµm 10 lÇn, kiÓm tra vµ 
ghi l¹i kÕt qu¶ (m¸y cã bËt/t¾t kh«ng). 

 10-Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, kiÓm tra trong “Device Management” cã 
th«ng b¸o bÊt th−êng, nh− "!" hay "?", hay kh«ng. 

 11-KiÓm tra chøc n¨ng cña video card (PCI, ISA, AGP, v.v.) qua hiÓn thÞ, 
mµu s¾c cã phï hîp víi yªu cÇu kh«ng. 

 12-KiÓm tra cæng USB: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; c¾m vµo/rót ra ®Çu USB cña 
chuét USB. Lµm 5 lÇn xem cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng. 

 13-KiÓm tra æ ®Üa quang: 

  -LÊy WinXP lµm mÆt b»ng kiÓm tra; cho ®Üa CD/DVD-ROM 
vµo/ch¹y/ra. Lµm 20 lÇn xem cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng (®äc môc lôc cã 
chÝnh x¸c kh«ng), cã tiÕng kªu l¹ kh«ng. Khi lÊy ®Üa ra, quan s¸t ®Üa ®· t¾t ch−a 
míi cã thÓ cho ®Üa ra. 

 14-KiÓm tra chøc n¨ng Soud Card vµ CD/DVD-ROM: 

 a)-KiÓm tra chøc n¨ng Line Out vµ CD/DVD-ROM: chän "CD Player" 
hoÆc "Media Player". 

  -KiÓm tra ©m thanh ph¸t ra cã ®−îc kh«ng, cã bÞ mÊt tiÕng kh«ng; 
kªnh ©m thanh tr¸i / ph¶i; chÊt l−îng ©m thanh; hiÓn thÞ loa; treo m¸y, ho¹t ®éng 
cña c¸c nót chøc n¨ng CD/DVD-ROM cã lµ kh«ng tèt (NG) hay kh«ng. 

 b)-KiÓm tra chøc n¨ng MIC vµ Recording: 

  -KÝch ®óp vµo biÓu t−îng "Speaker" gãc d−íi bªn ph¶i, xuÊt hiÖn 
môc lùa chän ®iÒu chØnh; chän "Properties" trong "Options"; chän tiÕp 
Recording, më tÊt c¶ c¸c môc, chän OK; chän tiÕp Recorder, Ên nót ghi ©m, ph¸t 
kiÓm tra kÕt qu¶. NÕu cã ©m thanh th× lµ OK, nÕu kh«ng cã ©m thanh th× lµ NG. 

 c)-KiÓm tra chøc n¨ng Line In: 

  -KÝch ®óp biÓu t−îng "Speaker", chän "Properties" trong "Options", 
®¸nh OK vµo tÊt c¶ c¸c môc ®· chän; t¹i hép kiÓm Line In  vµ CD Audio , 
®¸nh dÊu kiÓm √; xem kÕt qu¶ kiÓm tra. Khi Line In ë tr¹ng th¸i cã dÊu kiÓm, 
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©m thanh ë Line Out lµ ©m thanh cña CD Audio. Khi CD Audio vµ bèn Speaker 
ë tr¹ng th¸i cã dÊu kiÓm, th× ©m thanh ë Line Out lµ ©m thanh truyÒn vµo trong 
Line In. 

 15-KiÓm tra chøc n¨ng GAME PORT qua WinXP: 

  -KÝch ®óp “Shorrtcut to Game Controller”, chän “Properties” trong 
“General”; chän tiÕp “Test”; Ên nót “Joystick”, kiÓm tra vµ xem kÕt qu¶ hiÖn ra. 
NÕu ho¹t ®éng lµ OK, nÕu kh«ng ho¹t ®éng lµ NG. 

 16-Cµi ®Æt card DAA (nÕu m¸y ®· l¾p card Modem hoÆc Modem on 
board): vµo Control Panel → Modem → Analysis →COM (®· cµi ®Æt modem); 
kÝch vµo “More Information”, kiÓm tra c¸c th«ng tin liªn quan cña modem cã 
®óng yªu cÇu kh«ng. 

 17-KiÓm tra c¸c chøc n¨ng card LAN (nÕu m¸y ®· l¾p card LAN hoÆc 
LAN on board): më m¹ng néi bé, kiÓm tra nÕu thÊy c¸c m¸y kh¸c lµ OK, nÕu 
kh«ng cã lµ NG. 

 18-Thö Wake up on LAN:  

  -Tr−íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc lùa chän cña WOL trong BIOS vµ 
cã 2 m¸y tÝnh nèi m¹ng víi nhau. 

  -§Ó mét m¸y ë tr¹ng th¸i STANDBY, cßn m¸y kia vµo m¹ng néi bé 
®Ó nh×n m¸y nµy. KiÓm tra m¸y nµy cã quay trë l¹i tõ tr¹ng th¸i STANDBY kh«ng. 

 19-KiÓm tra chøc n¨ng cæng USB:  

  -Nèi chuét, hoÆc bµn phÝm, hoÆc ngo¹i vi kh¸c cã dïng ®Çu nèi 
USB víi cæng USB. 

  -KiÓm tra chøc n¨ng cña c¸c thiÕt bÞ nµy cã ho¹t ®éng b×nh th−êng 
kh«ng. NÕu ho¹t ®éng chËm, lçi, treo m¸y, v.v. lµ NG. 
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III.3- KiÓm nghiÖm ®é tin cËy trªn d©y chuyÒn (ORT) 

 

C«ng dông: 

 1-KiÓm nghiÖm ®é tin cËy trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®Ó so s¸nh víi yªu 
cÇu cña l« hµng. 

 2-Còng cã thÓ ¸p dông trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thö nghiÖm mÉu m¸y míi; 
còng nh− trong ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng, hoÆc ®¸nh gi¸ chÊt 
l−îng m¸y tÝnh kh¸ch hµng khiÕu n¹i. 

 3-ViÖc kiÓm nghiÖm tiÕn hµnh trong Phßng kiÓm nghiÖm ®é tin cËy cao 
(Hi-ReL) 

Quy tr×nh: 

 1-KiÓm tra mÉu: 

  Sau c«ng ®o¹n FPIA (kiÓm tra toµn bé chøc n¨ng), nÕu s¶n xuÊt 
d−íi 200 m¸y th× kiÓm tra 2 chiÕc, trªn 200 - kiÓm tra 5 chiÕc; khi cã yªu cÇu ®Æc 
biÖt th× kiÓm tra theo yªu cÇu. 

 2-C¸c b−íc kiÓm tra: 

 2.1-Khi kiÓm tra ORT, tr−íc tiªn cÇn x¸c ®Þnh s¶n phÈm mÉu ®· ch¹y thö 
Run-in (ch¹y th«ng ch−¬ng tr×nh) vµ FPIA víi kÕt qu¶ OK. 

 2.2-Sau khi lÊy s¶n phÈm mÉu, l¾p s¶n phÈm mÉu (nÕu lµ hÖ thèng rçng), 
nÕu kh«ng l¾p ®−îc th× b¸o cho bé phËn chøc n¨ng vµ tr¶ l¹i ®Ó xö lý. 

 2.3-L¾p c¸c linh kiÖn, cÊu kiÖn liªn quan vµo s¶n phÈm mÉu. Khëi ®éng 
hÖ thèng vµ thùc hiÖn tr×nh tù d−íi ®©y. 

  1)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n (diagnostics), nh−: P.H.D PCI / 
TooolStar / PC-DOCTOR / QAPLUS 

  2)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh 3D MARK 2001 hoÆc phiªn b¶n míi nhÊt. 

  3)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh Winstone 2000 hoÆc phiªn b¶n míi nhÊt. 

  4)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh Windows MediaPlay. 

  5)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh IE-CHANGE. 

  6)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh 3D WINBENCH. 

  7)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh QA Win32. 

  8)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh Final Reality. 

  9)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh BWS2001. 

  10)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh CC Winstone2002. 

  11)-Ch¹y ch−¬ng tr×nh WinDVD, PowerDVD. 
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 2.4-Trong qu¸ tr×nh ch¹y thö, cø 2 giê l¹i quan s¸t mét lÇn vµ ghi l¹i kÕt 
qu¶ vµo "B¸o c¸o ch¹y thö ORT". Thêi gian ch¹y thö ORT tÝnh b»ng thêi gian 
ch¹y c¸c ch−¬ng tr×nh, tr−êng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt th× sÏ ch¹y theo yªu cÇu ®ã. 

 2.5-KiÓm tra t×nh tr¹ng vËn hµnh s¶n phÈm mÉu kiÓm nghiÖm, nÕu kh«ng 
cã hiÖn t−îng kh¸c th−êng th× ®¹t OK; nÕu cã sù cè, khëi ®éng hÖ thèng vµ ch¹y 
thö l¹i. NÕu vÉn cã sù cè, th× viÕt "GiÊy b¸o xö lý s¶n phÈm bÊt th−êng" th«ng 
b¸o cho kü s− ph©n tÝch vµ ghi l¹i t×nh h×nh vµo "B¸o c¸o ch¹y thö ORT" vµ ThÎ 
quy tr×nh. 

 2.6-OK ghi kÕt qu¶ cuèi cïng vµo "B¸o c¸o ch¹y thö ORT" vµ ®ãng dÊu 
PASS lªn ThÎ quy tr×nh. 

 3-Sau khi kÕt thóc kiÓm nghiÖm, ph¸t hµnh "B¸o c¸o thö ORT"; c¸c s¶n 
phÈm kh«ng ®¹t tr¶ vÒ bé phËn xö lý ®Ó söa ch÷a. 

 4-Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý: 

 4.1-Sö dông SDRAM, HDD cña c¸c h·ng kh¸c nhau. KiÓm tra SDRAM 
c¨n cø vµo sè l−îng t−¬ng øng c¾m vµo DIMM trªn b¶ng m¹ch chÝnh. 

 4.2-C¨n cø vµo chñng lo¹i ®Õ c¾m CPU trªn b¶ng m¹ch chÝnh, chän CPU 
t−¬ng øng. 

 4.3-C¸c h¹ng môc 7, 8, 9, 10 vµ 11 trong 2.3 chØ lµm theo yªu cÇu chØ ®Þnh. 

 5-Tr−êng hîp ch¹y thö tr−íc khi s¶n xuÊt chñng lo¹i míi, th× lÊy 6 m¸y 
mÉu vµ ch¹y c¸c ch−¬ng tr×nh sau ®Ó kiÓm nghiÖm: 

  1-Checklist 

  2-QA Win32 / RST 

  3-Play DVD&CD&VCD / IE Change 

  4-Final Reallity / OpenGL    -ch¹y 7 giê 

  5-3D-Mark2001     -ch¹y 4 giê 

  6-BWS2001      -ch¹y 4 giê 

  7-CC Winstone 

 6-Tr−êng hîp ch¹y s¶n xuÊt m¸y míi, th× lÊy 4 mÊy mÉu / ngµy vµ ch¹y 
c¸c ch−¬ng tr×nh sau ®Ó kiÓm nghiÖm: 

  1-Thö toµn bé chøc n¨ng    4 m¸y mÉu / ngµy 

  2-QA Win32 / RST 

  3-Play DVD&CD&VCD / IE Change 

  4-Final Reallity / OpenGL    -ch¹y 7 giê 

  5-3D-Mark2001     -ch¹y 4 giê 

  6-BWS2001      -ch¹y 4 giê 

  7-CC Winstone 
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KhuyÕn nghÞ 
ph¹m vi øng dông vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ 

 
 
 
 
 
 
 Bé quy tr×nh l¾p r¸p c«ng nghiÖp b¸n tù ®éng ®−îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së 
nh÷ng thùc tÕ thiÕt kÕ d©y chuyÒn l¾p r¸p m¸y tÝnh ë trong vµ ngoµi n−íc, vµ 
nh÷ng h−íng dÉn cña c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Nã cã thÓ ¸p dông cho 
l¾p r¸p c«ng nghiÖp quy m« trung b×nh.  
 Tuy vËy, do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm, nªn 
khi c«ng tr×nh nµy ®Õn tay ng−êi dïng cã thÓ ®· l¹c hËu Ýt nhiÒu. Do vËy, ®Ó ¸p 
dông ®−îc, cÇn chän läc, cËp nhËt l¹i thµnh quy tr×nh thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n 
xuÊt cña mçi ®¬n vÞ. ViÖc dïng ngay kh«ng cã sù thÝch øng, sÏ kh«ng ®em l¹i 
hiÖu qu¶ tèt. 
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PhÇn D 

hÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

(Chuyªn ®Ò 2.4) 

 

 

 1-ChÊt l−îng (quality) vµ Tin cËy (reliability) cña s¶n phÈm lu«n lµ 2 vÊn 
®Ò hµng ®Çu cña bÊt kú nhµ s¶n xuÊt m¸y tÝnh nµo. Doanh nghiÖp ph¶i t¹o dùng 
danh tiÕng cña m×nh (tªn tuæi c«ng ty hoÆc th−¬ng hiÖu) qua: 

  -Sù chøng tá kh¶ n¨ng cung cÊp mét c¸ch æn ®Þnh s¶n phÈm ®¸p 
øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh thÝch hîp, vµ 

  -N©ng cao sù tháa m·n cña kh¸ch hµng th«ng qua viÖc ¸p dông cã 
hiÖu lùc hÖ thèng, bao gåm c¶ c¸c qu¸ tr×nh, ®Ó c¶i tiÕn liªn tôc hÖ thèng vµ ®¶m 
b¶o sù phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu cña chÕ ®Þnh ¸p dông.  

 §èi víi l¾p r¸p m¸y tÝnh ë n−íc ta, nhu cÇu ®ã dÉn ®Õn x©y dùng vµ triÓn 
khai HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001:2000 trong 
c¸c doanh nghiÖp m¸y tÝnh. 

 2-Trong thùc tÕ, thuËt ng÷ ChÊt l−îng vµ Tin cËy th−êng hay dïng lÉn lén, 
tuy gi÷a chóng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. Tin cËy liªn quan ®Õn c«ng n¨ng 
(perfomance) cña s¶n phÈm bao trïm lªn c¶ ®êi s¶n phÈm, cßn ChÊt l−îng còng 
liªn quan ®Õn c«ng n¨ng cña s¶n phÈm nh−ng chØ ë mét thêi ®iÓm, th−êng lµ 
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tin cËy ®¶m b¶o r»ng c¸c linh kiÖn, cÊu kiÖn vµ hÖ 
thèng m¸y tÝnh ho¹t ®éng kh«ng háng ë nh÷ng kú h¹n mong muèn trong toµn bé 
tuæi thä thiÕt kÕ cña chóng, tõ lóc sinh ra (quan niÖm - conception) tíi lóc chÕt 
(bá ®i - junking).  

 KiÓm tra ChÊt l−îng (quality control - QC) lµ mét kh©u ®¬n gi¶n, mÆc dï 
lµ sèng cßn, trong qu¸ tr×nh Tin cËy tæng thÓ tõ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®Õn dÞch vô 
kh¸ch hµng. Tuy vËy ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 
(kh«ng cã ®¸nh gi¸ thiÕt kÕ), th× viÖc ®¸nh gi¸ ®é tin cËy chØ lµ mét kh©u kÐo dµi 
cña kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, chñ yÕu phôc vô cho quyÕt ®Þnh giao hµng 
cho kh¸ch hµng vµ bæ sung th«ng tin ph¶n håi cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ. 

 KiÓm tra ChÊt l−îng ®¶m b¶o phï hîp víi c¸c ®Æc t¶ vµ c«ng n¨ng. Nã 
lµm gi¶m nh÷ng biÕn ®éng s¶n xuÊt cã thÓ h¹ thÊp ®é tin cËy. KiÓm tra chÊt 
l−îng cßn kiÓm so¸t vÒ c¸c linh kiÖn, cÊu kiÖn ®Çu vµo phï hîp víi c¸c ®Æc t¶, vÒ 
s¶n phÈm ®−îc kiÓm ®Þnh vµ thö nghiÖm ®óng, vµ vÒ s¶n phÈm ®· giao cã møc 
chÊt l−îng b»ng hoÆc lín h¬n møc ®· ®Þnh. Møc chÊt l−îng ®· ®Þnh lµ møc chÊp 
nhËn ®−îc víi ng−êi sö dông, ng−êi tiªu dïng, vµ céng ®ång. S¶n phÈm kh«ng 
thÓ lµm viÖc mét c¸ch tin cËy nÕu kh«ng cã c¸c ®Çu vµo cña kiÓm tra chÊt l−îng, 
v× cÇn cã c¸c linh kiÖn, cÊu kiÖn chÊt l−îng ®−a vµo s¶n phÈm ®Ó ®é tin cËy cña 
nã ®−îc ®¶m b¶o.  
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 3-KiÓm tra ChÊt l−îng (quality control - QC) trong nhµ m¸y lµ mét hÖ 
thèng kiÓm ®Þnh (inspection), ph©n tÝch vµ hµnh ®éng (action) ¸p dông cho qu¸ 
tr×nh l¾p r¸p m¸y vi tÝnh sao cho b»ng viÖc kiÓm ®Þnh mét phÇn nhá s¶n phÈm 
võa s¶n xuÊt, ph©n tÝch chÊt l−îng cña nã, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc hµnh ®éng nµo 
(chÊp nhËn, lo¹i bá, lµm l¹i, kh¾c phôc,…) ph¶i tiÕn hµnh ®Ó ®¹t ®−îc vµ duy tr× 
møc chÊt l−îng mong muèn. 

 Trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo TCVN ISO/IEC, ph−¬ng ph¸p 
kiÓm ®Þnh chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng lµ kiÓm ®Þnh qua thuéc tÝnh (chÊp 
nhËn hoÆc lo¹i bá) tõng l« mét (lot-by-lot) dùa trªn c¸c quy tr×nh lÊy mÉu theo 
giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (acceptance quality limit - AQL) tu©n theo ISO 
2859-1:1999 (E); tr−êng hîp xuÊt khÈu m¸y tÝnh hoÆc theo yªu cÇu cña kh¸ch 
hµng, cã thÓ tu©n theo MIL-STD-105D, ANSI/ASQC Z1.4, ABC-STD-105, DIN 
40080, BS 6001…, hoÆc tiªu chuÈn kh¸c do kh¸ch hµng ®−a ra. 

 4-MÉu kiÓm ®Þnh ®−îc kiÓm nghiÖm theo nh÷ng chØ tiªu chÊt l−îng ®· 
®Þnh b»ng nh÷ng kü thuËt chuyªn dông trong Phßng KiÓm nghiÖm (Test LAB) 
cña nhµ m¸y. Trang bÞ cho Phßng KiÓm nghiÖm, hay thuª dÞch vÞ kiÓm nghiÖm 
cña c¸c doanh nghiÖp kiÓm nghiÖm chuyªn nghiÖp vµ chi phÝ cho Ch−¬ng tr×nh 
KiÓm nghiÖm chÊt l−îng lu«n lµ vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp, tïy thuéc vµo Môc 
tiªu ChÊt l−îng, ChÝnh s¸ch ChÊt l−îng cña hä. 

 Kü thuËt kiÓm nghiÖm ®Æc t¶ vµ c«ng n¨ng (testing tools) cña m¸y vi tÝnh 
gåm nh÷ng c«ng cô phÇn cøng vµ phÇn mÒm chuyªn dông gióp cho kiÓm 
nghiÖm viªn ®¸nh gi¸ ®−îc chÊt l−îng m¸y tÝnh theo nh÷ng chØ tiªu ®· ®Þnh. 

 Kü thuËt kiÓm nghiÖm ®é tin cËy (reliability engineering) cña m¸y vi tÝnh 
gåm nh÷ng c«ng cô vµ thiÕt bÞ kiÓm nghiÖm an toµn vµ kh¶ n¨ng sèng cña m¸y 
tÝnh trong m«i tr−êng m« pháng ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ sö dông nã. 
Nhê ®ã x¸c suÊt vµ kh¶ n¨ng c¸c linh kiÖn, cÊu kiÖn vµ hÖ thèng m¸y tÝnh thùc 
hiÖn c¸c chøc n¨ng cÇn cã cña m×nh kh«ng háng ë kú mong muèn, trong m«i 
tr−êng ®· ®Þnh, vµ víi sù ch¾c ch¾n mong muèn cã thÓ ®−îc ®Þnh râ, ®−îc thiÕt 
kÕ, ®−îc dù b¸o, ®−îc kiÓm nghiÖm vµ chøng minh.  

 D÷ liÖu lÊy tõ c¸c nguån ®ã ®−îc sö dông ®Ó ®o l−êng chÝnh x¸c vµ c¶i 
tiÕn chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña m¸y tÝnh xuÊt x−ëng. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan 
träng do thÞ tr−êng cã xu thÕ lu«n thóc Ðp h¹ gi¸ thµnh. Nã t¹o ra sù c¸m dç ®i 
t¾t vµ tiÕt kiÖm chi phÝ ban ®Çu b»ng c¸ch sö dông nh÷ng linh kiÖn, cÊu kiÖn rÎ 
tiÒn hoÆc c¾t gi¶m ch−¬ng tr×nh kiÓm nghiÖm. TiÕc lµ, nh÷ng bé phËn rÎ tiÒn 
th−êng lµ kÐm tin cËy, vµ viÖc thiÕu ch−¬ng tr×nh kiÓm nghiÖm cã thÓ lµm cho 
s¶n phÈm cã chç háng tiÒm Èn. TiÕt kiÖm nhanh trong thêi gian ng¾n, b»ng c¸ch 
sö dông linh kiÖn rÎ tiÒn hoÆc cì mÉu kiÓm nghiÖm nhá, th−êng lµ cho kÕt qu¶ 
víi chi phÝ dµi h¹n cao h¬n ë d¹ng chi phÝ b¶o hµnh hoÆc mÊt tÝn nhiÖm cña 
kh¸ch hµng. Mét c©n b»ng tháa ®¸ng cÇn ®−îc thiÕt lËp gi÷a sù tin cËy, tháa m·n 
cña kh¸ch hµng, thêi gian ®−a ra thÞ tr−êng, b¸n, vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña m¸y 
tÝnh. Th«ng qua kiÓm nghiÖm thÝch hîp vµ ph©n tÝch trong Phßng KiÓm nghiÖm 
cña nhµ m¸y, còng nh− thu thËp d÷ liÖu ®Çy ®ñ vµ cã nghÜa vÒ c«ng n¨ng cña s¶n 
phÈm trong lÜnh vùc nµy, chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña s¶n phÈm bÊt kú cã thÓ ®o 
l−êng, theo dâi vµ c¶i tiÕn ®−îc. 
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 5-HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng bao gåm hÖ thèng 
kiÓm tra chÊt l−îng vµ hÖ thèng ®¸nh gi¸ ®é tin cËy thèng nhÊt trong hÖ thèng 
®¶m b¶o chÊt l−îng (quality assurance system - QAS) cña nhµ m¸y.  

 Trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy, chóng t«i ®Ò xuÊt mét "HÖ thèng ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng" x©y dùng trªn quy tr×nh lÊy mÉu ®Ó kiÓm ®Þnh 
qua thuéc tÝnh theo ISO 2859-1:1999(E), c¸c tiªu chuÈn IEC/ISO/TCVN vÒ an 
toµn vµ m«i tr−êng ®èi víi m¸y vi tÝnh sÏ ®−îc ¸p dông ë n−íc ta trong thêi gian 
tíi, vµ m« h×nh QAS ®iÓn h×nh trong c¸c nhµ m¸y l¾p r¸p m¸y tÝnh trong khu 
vùc. Trong phÇn tham kh¶o, chóng t«i nªu ra chuÈn ISO 2859-1:1999(E) (b¶n 
dÞch tiÕng ViÖt) vµ tiªu chuÈn MIL-STD-105D, ANSI/ASQC Z1.4 (nguyªn b¶n 
tiÕng Anh); ®ã lµ tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 2859, hiÖn vÉn ®−îc dïng 
trong c¸c nhµ m¸y l¾p r¸p m¸y tÝnh ë §µi Loan, Hµn Quèc, Trung Quèc ®Ó 
doanh nghiÖp cã thÓ ®èi chiÕu khi ®Æt hµng gia c«ng ë nh÷ng n−íc ®ã. 

 Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ ®é tin cËy cña m¸y tÝnh trªn d©y 
chuyÒn xin xem chuyªn ®Ò 2.1 cña §Ò tµi KC-06-03CN; cña thiÕt kÕ m¸y vi tÝnh, 
hoÆc kiÓm nghiÖm chøng nhËn v¨n b»ng (certificate), kiÓm nghiÖm chøng nhËn 
chÊp thuËn (approval), kiÓm nghiÖm hµng hãa xuÊt-nhËp khÈu kh«ng thuéc 
ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy. Cã thÓ tham kh¶o chóng trong Nhãm chuyªn ®Ò 3 vÒ HÖ 
thèng KiÓm chuÈn m¸y tÝnh cÊp Nhµ n−íc, c¸c tµi liÖu kh¸c cña ISO/IEC vµ c¸c 
tæ chøc tiªu chuÈn kh¸c. 
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PhÇn I 

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kiÓm tra chÊt l−îng 

 

 

 

 Trong phÇn nµy, tr×nh bÇy tãm t¾t nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan víi chÊt 
l−îng vµ kiÓm tra chÊt l−îng trong nhµ m¸y, lµ c¬ së cho ®Ò xuÊt hÖ thèng qu¶n 
lý chÊt l−îng vµ hÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng ë phÇn sau. 

 

I.1-KiÓm tra chÊt l−îng trong nhµ m¸y 

I.1.1-ChÊt l−îng trong nhµ m¸y 

 I.1.1.1-ChÊt l−îng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt 
cña s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, quyÕt ®Þnh uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ doanh 
sè b¸n hµng. Tïy theo thÞ hiÕu hoÆc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch c¹nh 
tranh cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cña m×nh, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chØ 
tiªu nµo lµ thÝch hîp, ch¼ng h¹n: 

  -§Æc t¶ kü thuËt (Specifications) 

  -Chøc n¨ng (Functions)  

  -§é tin cËy (Reliability) 

  -§é bÒn (Stability, Durability) 

  -An toµn (Safety) 

  -Kh¶ n¨ng b¶o tr× (Maintainance) 

  -Chi phÝ chÊt l−îng (Quality Cost); v.v. 

 I.1.1.2-Khi cã thay ®æi s¶n xuÊt, ph¶i söa ®æi trong c¸c phÇn d−íi ®©y ®Ó: 

  -§Æc t¶ - lµm s¸ng tá ®Æc tr−ng nµo lµ quan träng nhÊt trong s¶n 
phÈm, cßn l¹i lµ −u tiªn thø hai. 

  -ThiÕt kÕ - chØ thiÕt kÕ mét s¶n phÈm tháa m·n nh÷ng ®Æc t¶. 

  -S¶n xuÊt - tháa m·n nh÷ng ®Æc t¶ 

  -§¸nh gi¸ - ®¶m b¶o theo ®óng c¸c ®Æc t¶, vµ phôc håi s¶n phÈm 
cho ®óng ®Æc t¶. 
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  -Rµ so¸t l¹i c¸c ®Æc t¶ - ch¾c ch¾n c¸c ®Æc t¶ m« t¶ s¶n phÈm lµ 
®óng, c¸c ®Æc t¶ lµ dïng ®−îc cho kh¸ch hµng, v.v… 

 I.1.1.3-Cã hai c¸ch tiÕp cËn chÝnh víi chÊt l−îng: 

  a)-§¸nh gi¸ - ChÊp nhËn/Lo¹i bá 

  b)-KiÓm tra qu¸ tr×nh - KiÓm tra th−êng xuyªn ®Çu vµo, ®Çu ra vµ 
c¶i tiÕn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. 

 I.1.1.4-C¸c tïy chän ®iÓn h×nh khi s¶n phÈm  bÞ ®¸nh gi¸ lµ háng: 

  -Lµm l¹i (gi¸ thµnh cao) 

  -Vøt ®i (gi¸ thµnh cao) 

  -B¸n b»ng bÊt kú c¸ch nµo (lµm kh¸ch hµng khã chÞu, mÊt uy tÝn) 

  -H¹ cÊp (®−a s¶n phÈm xuèng cÊp chÊt l−îng thÊp h¬n) 

 I.1.1.5-Nh÷ng c¸ch kh¸c nhau ®Ó kiÓm ®Þnh qu¸ tr×nh: 

  a)-Qua cæng (gating) - ChØ kiÓm tra s¶n phÈm cuèi cïng ®Ó cho qua 
hay gi÷ l¹i. Kh«ng thËt hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò phôc håi s¶n phÈm.  

  b)-ThiÕt kÕ c¸c thùc nghiÖm - C¸c tham sè cña qu¸ tr×nh kh¸c nhau 
cã thÓ biÕn thiªn vµ c¸c kÕt qu¶ cã thÓ ®−îc kh¶o nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh bé tham sè 
tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh. 

  c)-KiÓm so¸t qu¸ tr×nh b»ng thèng kª (SPC) - C¸c phÐp ®o kh¸c 
nhau cã thÓ ®−îc lµm trªn phÇn ®· qua chÕ biÕn, vµ qu¸ tr×nh cã thÓ ®−îc ®iÒu 
chØnh ®Ó gi÷ nã trong ph¹m vi ®Æc t¶. 

 I.1.1.6-Møc chÊt l−îng tèi −u. BiÓu diÔn chi phÝ s¶n xuÊt c¬ së, chi phÝ 
kiÓm tra chÊt l−îng vµ thiÖt h¹i do s¶n phÈm khuyÕt tËt trªn cïng mét ®å thÞ. 
Trong ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt c¬ së lµ h»ng sè; chi phÝ kiÓm tra chÊt l−îng t¨ng lªn 
khi % bÞ lo¹i bá gi¶m ®i; cßn thiÖt h¹i th× t¨ng  theo % bÞ lo¹i bá. Tån t¹i mét 
®iÓm tèi −u ®Ó chän møc chÊt l−îng s¶n phÈm kinh tÕ nhÊt. 
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I.1.1.7-Chi phÝ chÊt l−îng (cost of quality) gåm hai phÇn:  

  -Chi phÝ cho Phï hîp (Cost of Conformance): lµ tæng chi phÝ ®Ó 
®¶m b¶o s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt, bao gåm chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng ®¶m 
b¶o chÊt l−îng nh− tiªu chuÈn, ®µo t¹o, vµ c¸c qu¸ tr×nh; chi phÝ cho c¸c ho¹t 
®éng kiÓm tra chÊt l−îng nh− rµ so¸t l¹i, kiÓm tra néi bé, ®¸nh gi¸, vµ kiÓm 
nghiÖm - nã thÓ hiÖn ®Çu t− cña doanh nghiÖp cho chÊt l−îng s¶n phÈm;  

  -Chi phÝ cho Kh«ng Phï hîp (Cost of Non-Conformance): lµ chi phÝ 
trªn qu¸ tr×nh ph¸t sinh do kÐm chÊt l−îng, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cho lµm l¹i, lÉn 
chi phÝ sau giao hµng gåm lµm l¹i sau nµy, thùc hiÖn l¹i c«ng viÖc bÞ mÊt, mÊt 
kh¶ n¨ng kinh doanh, båi th−êng theo ph¸p luËt, vµ c¸c chi phÝ tiÒm Èn kh¸c - nã 
thÓ hiÖn tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp ®Ó giµnh ®−îc s¶n phÈm chÊt l−îng tèt. 

 Cã thÓ biÓu diÔn chi phÝ s¶n xuÊt vµ  Gi¸ trÞ s¶n phÈm cña kh¸ch hµng theo 
Chi phÝ chÊt l−îng vµ ChÊt l−îng thiÕt kÕ nh− ®å thÞ d−íi ®©y. Theo ®ã, chÊt 
l−îng thiÕt kÕ tèi −u t−¬ng øng víi gi¸ trÞ gia t¨ng lín nhÊt. 
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 I.1.1.8-Vai trß cña c¸c bé phËn kh¸c nhau ®èi víi chÊt l−îng 

  +Bé phËn TiÕp thÞ: 

   -C¸c tiªu chuÈn cña kh¸ch hµng 

   -ThÞ tr−êng hiÖn t¹i 

   -C¹nh tranh 

   -NghÜa vô ph¸p lý 

   -C¸c tiªu chuÈn cña ChÝnh phñ 

   -C¸c tiªu chuÈn cña Phßng kiÓm nghiÖm (Lab) ®éc lËp 

   -C¸c ®iÒu tra kh¸ch hµng 

   -C¸c ®iÒu tra ng−êi b¸n bu«n vµ tån kho 

  +Bé phËn ThiÕt kÕ: 

   -C¸c ®Æc t¶ 

   -C¸c tiªu chuÈn 

   -Dung sai 

   -Duy tr× mÉu cña nã 

   -§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 

   -An toµn 

   -MÉu 

   -Thö nghiÖm ho¹t ®éng 

   -Thay ®æi kü thuËt 

  Bé phËn Mua hµng: 

   -Chän vËt liÖu, linh kiÖn vµ §¸nh gi¸ ng−êi cung cÊp  
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   -Nh÷ng ng−êi cung cÊp mét lo¹i hµng/nhiÒu lo¹i hµng 

   -Theo dâi s¶n phÈm bÞ lo¹i bá  

   -LÞch tr×nh 

  +Bé phËn Kü thuËt s¶n xuÊt: 

   -Quy tr×nh  

   -ThiÕt bÞ 

   -Tiªu chuÈn 

   -Bè trÝ mÆt b»ng 

  +Bé phËn S¶n xuÊt: 

   -Th¸i ®é ng−êi lao ®éng 

   -§µo t¹o 

  +Bé phËn §¸nh gi¸ chÊt l−îng: 

   -§Çu vµo 

   -ThiÕt bÞ   

  +Bé phËn §ãng gãi vµ Giao hµng: 

   -§ãng gãi 

   -Giao hµng 

  +Bé phËn DÞch vô s¶n phÈm 

   -L¾p ®Æt 

   -Söa ch÷a 

   -Cung cÊp phô tïng 

  +Ban l·nh ®¹o (CEO): 

   -Hç trî 

   -CÊp tµi chÝnh, ®Þnh biªn, ®µo t¹o 

   -§¸nh gi¸ 

 

I.1.2-§¸nh gi¸ chÊt l−îng 

 I.1.2.1-ChÊp nhËn l« lµ sù sµng läc l« s¶n phÈm ®−a ®Õn theo kiÓu: nÕu cã 
phÇn nµo ®ã cña l« bÞ háng lµ lo¹i bá c¶ l« ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng tháa ®¸ng cho 
sö dông. C¬ së cña ph−¬ng ph¸p lµ quan niÖm nÕu ®−a mét bé phËn (part) n»m 
ngoµi ®Æc t¶ vµo s¶n xuÊt hoÆc sö dông tÊt nhiªn sÏ cho kÕt qu¶ n»m ngoµi ®Æc t¶ 
vµ sÏ lµm mÊt chi phÝ nhiÒu h¬n. 

 -Nh÷ng −u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ: 

  -TËp trung bµi to¸n chÊt l−îng vµo nguån 

  -Lµm gi¶m viÖc kiÓm ®Þnh ®−îc ®ßi hái 
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  -Cã thÓ sö dông thö nghiÖm cã ph¸ mÉu 

  -Lo¹i bá toµn bé nh÷ng l« ng−êi cung cÊp t¨ng thªm ®Ó khÝch lÖ 
chÊt l−îng  

  -Sö dông nh÷ng rñi ro vµ x¸c suÊt ®· biÕt 

 -Nh÷ng nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ: 

  -C¸c l« tèt/xÊu cã thÓ chÊp nhËn/lo¹i bá kh«ng cã nguyªn nh©n 

  -§ßi hái ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ ph¶i cã hÖ thèng tµi liÖu 

  -ChØ m« t¶ mét phÇn cña l« 

 I.1.2.2-Chän lùa (screening) lµ sù kiÓm tra tÊt c¶ c¸c phÇn cña l« ®−a ®Õn 
theo kiÓu: nh÷ng phÇn kh«ng phï hîp (non-conforming) cã thÓ ®−îc bá ra, vµ 
thay b»ng nh÷ng phÇn tèt. Nh÷ng l« ®· chän lùa cã thÓ ®−îc trén lÉn víi c¸c l« 
tèt ®Ó c¶i thiÖn AOQ (chÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh). 

 I.1.2.3-Chi phÝ lÊy mÉu 

 So s¸nh kinh tÕ ®¬n gi¶n cña kiÓm ®Þnh ®èi chäi víi chän lùa cã thÓ ®−îc 
lµm b»ng ph−¬ng ph¸p sau, 

   
trong ®ã: CI = tæng chi phÝ kiÓm ®Þnh 

  = tæng chi phÝ kiÓm ®Þnh mçi phÇn riªng biÖt 
  CD = chi phÝ trung b×nhph¶i bá ra do mçi phÇn cã khuyÕt tËt 
  p = tû lÖ phÇn cã khuyÕt tËt 
  n = sè phÇn trong mÉu 
  N = sè phÇn trong mét l«  
 ThÊy r»ng ®èi víi kiÓm ®Þnh 100%, n=N. Do ®ã, khi lùa chän gi÷a chän 
lùa, hoÆc lÊy mÉu, cÇn c©n nh¾c ®iÓm hßa vèn ®−îc chi tiÕt d−íi ®©y. NÕu ®¼ng 
thøc nªu trªn kh«ng ®óng, khi cã thÓ ¸p dông kiÓm ®Þnh 100%, th× ng−îc l¹i, lÊy 
mÉu cã thÓ lµ ph−¬ng ¸n tèt h¬n. 

  chi phÝ 100% > chi phÝ mÉu (®èi víi kiÓm ®Þnh kiÓu lÊy mÉu) 

   
 I.1.2.4-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n/kÐp/béi 

 a)-LÊy mÉu ®¬n - ChØ lÊy mét mÉu trong l«, kh¶o nghiÖm vµ lo¹i bá. NÕu 
cã nhiÒu h¬n 2 mÉu kh«ng phï hîp, th× l« bÞ tr¶ l¹i. 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn D : HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

Trang 10 



KC-06-03 CN                                                                              Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 
 
 b)-LÊy mÉu kÐp - Mét mÉu ®−îc lÊy ra. NÕu nã lµ phï hîp, th× l« ®−îc 
gi÷ l¹i. NÕu cã qu¸ nhiÒu kh«ng phï hîp trong mÉu th× ph¶i göi tr¶ l¹i l« nµy, 
ng−îc l¹i th× lÊy mÉu thø hai. NÕu tæng hîp c¸c mÉu thø nhÊt vµ thø hai cã qu¸ 
nhiÒu lo¹i bá, th× göi tr¶ l« nµy. 

 c)-LÊy mÉu béi - Gièng nh− ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kÐp, nh−ng t¨ng sè l−îng 
kiÓm nghiÖm lín h¬n. 

 C¸c giíi h¹n chÊp nhËn/thö nghiÖm l¹i/lo¹i bá ®−îc thiÕt lËp b»ng ph−¬ng 
ph¸p thèng kª. 

 Chän MÉu L« ph¶i lµ ngÉu nhiªn: 

  -dïng ch−¬ng tr×nh sinh sè ngÉu nhiªn, hoÆc 

  -dïng ph−¬ng ph¸p theo s¸ch vë kh¸c. 

I.1.2.5-§Æc tuyÕn lµm viÖc (Operating Characteristic curves - OV) 

 -§Æc tuyÕn lµm viÖc ®−îc dïng ®Ó −íc l−îng x¸c suÊt lo¹i bá l«, vµ thiÕt 
kÕ ph−¬ng ¸n lÊy mÉu. 

 -VÏ ®−êng lÊy mÉu ®¬n (theo ph©n bè Poisson) 

 
 

 
 Pa - X¸c suÊt l« ®−îc chÊp nhËn 

 Po - PhÇn l« kh«ng phï hîp 

 N - Sè l−îng trong l« 

 n - Cì mÉu thö nghiÖm 

 c - Sè l−îng tèi ®a kh«ng phï hîp ®Ó ®−îc chÊp nhËn 
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 -VÏ ®−êng lÊy mÉu kÐp 

 
 -C¸c yÕu tè lµm thay ®æi ®Æc tuyÕn lµm viÖc 

 
-Rñi ro cña Nhµ s¶n xuÊt/Ng−êi tiªu dïng 
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 -Nh÷ng c©n b»ng c¬ b¶n ph¶i tÝnh ®Õn khi thiÕt kÕ ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 

  -Nhµ s¶n xuÊt kh«ng muèn cã c¸c l« cã lo¹i bá cao h¬n AQL ®Ó bÞ 
lo¹i bá. Nh÷ng l« ®iÓn h×nh cã c¸c møc chÊp nhËn 95% khi ë AQL. §iÒu ®ã dÉn 
®Õn rñi ro α = 100% - 95% = 5%. Trong c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ c¸ch thøc nµy, nÕu 
c¸c s¶n phÈm gÇn víi AQL, th× chóng cã 5% kh¶ n¨ng bÞ lo¹i ngay c¶ khi chóng 
lµ chÊp nhËn ®−îc. 

  -Ng−êi tiªu dïng/kh¸ch hµng kh«ng muèn chÊp nhËn nh÷ng phÇn 
râ rµng kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc. NÕu chÊt l−îng v−ît qu¸ giíi h¹n kh«ng chÊp 
nhËn ®−îc thø hai, Møc ChÊt l−îng ThÊp h¬n (LQL) mµ hiÖn nay th−êng ®−îc 
chÊp nhËn b»ng 10%, th×  cho rñi ro cña ng−êi tiªu dïng lµ β = 10%. Giíi h¹n 
nµy còng ®· ®−îc biÕt nh− lµ dung sai l« tÝnh b»ng phÇn tr¨m khuyÕt tËt (LTPD) 
hoÆc Møc ChÊt l−îng BÞ lo¹i bá (RQL). 

 -ChÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (AOQ) 

 
 ChÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (AOQ) - quan hÖ ®¬n gi¶n gi÷a chÊt 
l−îng ®· giao vµ chÊt l−îng ®· chÊp nhËn. 

  AOQ = (chÊt l−îng ®· cung cÊp) Pa  
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*Ghi chó: ®iÒu nµy kh«ng tÝnh ®Õn c¸c ®¬n vÞ bÞ th¶i ra, nh−ng ®ñ gÇn.(is close 
enough) 

 -Sè l−îng mÉu trung b×nh (ASN) - lµ sè l−îng mÉu ng−êi nhËn ®· lµm 

 

 
 

I.1.3-§¸nh gi¸ theo AQL 

 I.1.3.1-C¸c ph−¬ng ¸n ®¸nh gi¸ mÉu theo AQL ®−îc thiÕt kÕ ®Ó b¶o vÖ 
ng−êi cung cÊp tr¸nh khái cã l« hµng hoÆc s¶n phÈm tèt bÞ lo¹i bá dùa trªn ®¸nh 
gi¸ mÉu cã giíi h¹n nÕu khuyÕt tËt n»m trong giíi h¹n ®· ®Þnh râ. Do ®¸nh gi¸ 
dùa trªn mÉu, nªn cã mét sè rñi ro lµm l« hµng tèt bÞ lo¹i bá. Tuy nhiªn, rñi ro bÞ 
lo¹i bá cña ng−êi cung cÊp lµ thÊp. 

 I.1.3.2-Cã 3 tiªu chuÈn ®−îc dïng lµ MIL-STD-105E, ANSI/ASQC Z1.4 vµ 
ISO 2859-1. 

• Tiªu chuÈn MIL-STD-105E. Tiªu chuÈn nµy Bé Quèc phßng Mü 
chÝnh thøc lo¹i bá tõ th¸ng 2/1995 vµ ng−êi dïng còng ®· chuyÓn sang t−¬ng 
®−¬ng th−¬ng m¹i cña nã lµ ANSI/ASQC Z1.4. 

• Tiªu chuÈn ANSI/ASQC Z1.4. Th¸ng 12/2003 phiªn b¶n 1993 ®· 
®−îc thay b»ng phiªn b¶n ANSI/ASQC Z1.4-2003 ( cã thÓ tham kh¶o trªn 
http://www.asq.org/) ANSI/ASQC Z1.4-1993 rÊt gÇn víi MIL-STD-105E. Kh«ng 
cã thay ®æi trong b¶ng ph−¬ng ¸n lÊy mÉu, chØ cã thay ®æi trong quy t¾c chuyÓn 
(switching) cña ANSI/ASQC Z1.4-1993 lµ dïng sè l−îng chuyÓn h¹n chÕ ®Ó 
gi¶m bít tïy chän. Ngoµi ra, ANSI/ASQC Z1.4-1993 cã chøa c¸c ®Æc tuyÕn lµm 
viÖc ®−îc gäi lµ §Æc tuyÕn lµm viÖc dù ®Þnh (scheme), ®Ó m« t¶ viÖc b¶o vÖ do 
thñ tôc chuyÓn t¹o ra trong nh÷ng kú chÊt l−îng kh«ng thay ®æi. 

• Tiªu chuÈn ISO cho kiÓm ®Þnh theo thuéc tÝnh ®−îc giíi thiÖu 
n¨m 1989 lµ ISO 2859-1:1989, s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn ANSI/ASQC Z1.4-1993 
vµ MIL-STD-105E. Tiªu chuÈn ISO 2859-1 ®· ®−îc söa ®æi trong phiªn b¶n 
1999, trong ®ã cã söa ®æi ph−¬ng ¸n lÊy mÉu. 

 I.1.3.2-§¸nh gi¸ mÉu theo AQL ®−îc chÊp nhËn réng r·i ®Ó kiÓm ®Þnh theo 
thuéc tÝnh (inspection by attributes) trong nhiÒu lÜnh vùc øng dông c«ng nghiÖp, 
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quèc phßng vµ phi quèc phßng kh¸c nhau, trong ®ã cã s¶n xuÊt phÇn cøng m¸y 
tÝnh, vµ ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. AQL ®· ®−îc Anh vµ Canada chÊp nhËn nh− 
lµ tiªu chuÈn quèc tÕ ABC-STD-105. ë n−íc ta, trong ch−¬ng tr×nh hµi hßa tiªu 
chuÈn, ISO 2859-1 còng sÏ ®−îc chÊp nhËn trong t−¬ng lai kh«ng xa.  

 -Trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p nµy, ®· s¶n xuÊt vµ cã b¸n trªn thÞ tr−êng h¬n 35 
n¨m qua (tõ 1968) Th−íc cho KiÓm ®Þnh viªn AQL theo tiªu chuÈn MIL-STD-
105E vµ ANSI/ASQC Z1.4. ThiÕt kÕ ®¬n gi¶n ë d¹ng th−íc rót (gièng nh− th−íc 
logarit) nªn dÔ dïng  vµ cã thÓ nhanh chãng t×m ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu. 
TÊt c¶ d÷ liÖu ®−îc ph©n nhãm thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®äc ra ngay ph−¬ng ¸n lÊy 
mÉu. Th−íc bao trïm lªn c¸c AQL (0.065 ®Õn 15), vµ c¸c møc ®¸nh gi¸ Th−êng, 
ChÆt vµ Láng cho c¶ ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n lÉn kÐp. 

 -HiÖn nay, do ®· cã m¸y tÝnh ®Ó bµn hoÆc m¸y tÝnh cÇm tay cho KiÓm ®Þnh 
viªn AQL, nªn cã thÓ dïng ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm tÝnh ph−¬ng ¸n lÊy mÉu vµ 
l−u trong m¸y c¸c B¶ng tÝnh s½n vµ Sæ tay ®¸nh gi¸ AQL vµo m¸y ®Ó tiÖn tra cøu. 

 

I.1.4-ChÊt l−îng s¸u xÝch-ma 

 Ph−¬ng ph¸p 6σ cã nguån gèc tõ Motorola tõ nh÷ng n¨m 1980. Trong 
nh÷ng n¨m 90 nã ®−îc phæ cËp nhê kÕt qu¶ triÓn khai c¸c quan niÖm 6σ ë 
General Electric vµ Allied Signal (b©y giê lµ Honeywell). 

 Môc ®Ých c¬ b¶n cña 6σ lµ c¶i thiÖn c¸c qu¸ tr×nh cã Ýt nhÊt 6 ®é lÖch 
chuÈn gi÷a giíi h¹n ®Æc tr−ng xÊu nhÊt vµ trung b×nh biÕn thiªn cña qu¸ tr×nh. 
C¸c c«ng cô cña 6σ kh«ng ph¶i lµ míi. HÇu hÕt chóng lµ nh÷ng c«ng cô c¬ b¶n 
®· ®−îc c¸c §éi c¶i tiÕn chÊt l−îng (Quality Improvement Teams) dïng trong 
nh÷ng n¨m 70 vµ ®Çu nh÷ng n¨m 80. Gi¸ trÞ thùc cña nã n»m ë tiÕp cËn hÖ thèng 
víi viÖc c¶i tiÕn, lµ chiÕn l−îc tíi vÊn ®Ò chÊt l−îng ®Ých. 

 Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®¬n gi¶n, 

  Cp = 2 

  Cpk = 1,5 

Nh¾c l¹i, nÕu Cp = Cpk th×  = µ vµ qu¸ tr×nh lu«n lu«n n»m ë t©m. 

   U - L 
  Cp = - 
    6σ 

   hoÆc , chän c¸i nhá h¬n trong hai ®é lÖch trung 
b×nh gÇn víi 1,5σ, nh− ®· thiÕt lËp bëi ®iÒu kiÖn lÞch sö vµ, chÊt l−îng +/-6σ cho 
khuyÕt (default) 2 trong 1 triÖu kh«ng cã biÕn thiªn. Víi biÕn thiªn trung b×nh 
1,5σ tû lÖ lo¹i bá lµ 3,4 trong 1 triÖu. 
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 Cã thÓ tãm t¾t 6σ biÕn thiªn ®¬n thuÇn bá qua ®é lÖch t©m qu¸ tr×nh. ChÊp 
nhËn r»ng t©m cña qu¸ tr×nh biÕn thiªn +/- 1,5σ lµm cho m« h×nh s¶n xuÊt chÝnh 
x¸c h¬n. 

 C¸c b−íc triÓn khai lµ: 

 1-NhËn biÕt nh÷ng ®Æc tr−ng tíi h¹n th«ng qua c¸c chøc n¨ng vµ ho¹t 
®éng nh− tiÕp thÞ, thiÕt kÕ c«ng nghiÖp, kü thuËt R&D,v.v. 

 2-NhËn biÕt c¸c yÕu tè s¶n phÈm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®Æc tr−ng tíi h¹n ®· 
x¸c ®Þnh ë b−íc 1. 

 3-X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè qu¸ tr×nh ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®Æc tr−ng tíi h¹n ®· 
x¸c ®Þnh ë b−íc 2. 

 4-ThiÕt lËp dung sai tèi ®a ®èi víi mçi yÕu tè s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh ®· 
x¸c ®Þnh ë b−íc 2 vµ 3. 

 5-X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c¸c yÕu tè tr×nh bÇy ë b−íc 2 vµ 3. 

 6-ChÊp nhËn Cp >= 2 vµ Cpk >= 1,5 

 Phæ biÕn nhÊt lµ m« h×nh DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-
Control)  

 

 Define - §Þnh nghÜa lµ b−íc ®Çu tiªn trong tiÕp cËn 6σ cña DMAIC. 
DMAIC ®Çu tiªn yªu cÇu ng−êi l·nh ®¹o ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng qu¸ tr×nh cèt lâi. 
§ã lµ ®iÒu quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vi cña cña dù ¸n ®· chän, nh÷ng mong 
®îi, nguån vµ thêi gian. B−íc ®Þnh nghÜa trong tiÕp cËn 6σ x¸c nhËn c¸i nµo lµ 
bé phËn cña dù ¸n vµ c¸i nµo lµ kh«ng, vµ gi¶i thÝch ph¹m vi cña dù ¸n. NhiÒu 
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khi phÇn thø nhÊt nµy ®−îc ®−a vµo phÇn tæng qu¸t cña tµi liÖu qu¸ tr×nh. C«ng 
viÖc bæ sung ®−îc ®ßi hái ®Ó hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vµ lËp ®óng hå s¬ qu¸ tr×nh. 

 Measure - §o l−êng cña tiÕp cËn 6σ ®ßi hái gi¸m ®èc dù ¸n vÒ chÊt l−îng 
vµ ®iÓm ®Þnh chuÈn (benchmark) cña qu¸ tr×nh theo d÷ liÖu thùc tÕ. Tèi thiÓu 
ph¶i biÕt ®iÒu kiÖn trung b×nh hoÆc c«ng n¨ng trung b×nh vµ mét sè −íc l−îng ®é 
ph©n t¸n hoÆc biÕn thiªn (thËm chÝ cã thÓ ph¶i tÝnh to¸n ®é lÖch chuÈn). C¸c 
khuynh h−íng vµ chu tr×nh cã thÓ còng ph¶i lµm râ. Hai ®iÓm d÷ liÖu vµ ngo¹i 
suy tíi v« h¹n kh«ng ph¶i lµ tiÕp cËn cña 6σ. C¸c kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh cã thÓ 
®−îc tÝnh to¸n chØ khi cã d÷ liÖu c«ng n¨ng.   

 Analyze. ChØ khi dù ¸n ®−îc hiÓu vµ c«ng n¨ng nÒn (baseline) ®−îc chøng 
minh b»ng tµi liÖu vµ x¸c nhËn ®−îc r»ng cã c¬ héi thùc sù, th× ®ã lµ lóc theo 
tiÕp cËn 6σ b¾t ®Çu ph©n tÝch qu¸ tr×nh. Trong b−íc nµy, tiÕp cËn 6σ ¸p dông c¸c 
c«ng cô thèng kª ®Ó x¸c nhËn c¨n nguyªn cña vÊn ®Ò. BÊt kú c«ng cô vµ phÐp 
thö nµo còng cã thÓ ®−îc dïng. Môc ®Ých lµ hiÓu qu¸ tr×nh ë møc ®ñ ®Ó h×nh 
thµnh c¸c ph−¬ng ¸n c¶i tiÕn. 

 Improve. Trong b−íc c¶i tiÕn cña tiÕp cËn 6σ, c¸c ý t−ëng vµ gi¶i ph¸p 
®−îc thùc thi. Gi¸m ®èc cña 6σ ®· ph¸t hiÖn vµ x¸c nhËn tÊt c¶ c¨n nguyªn ®· 
biÕt ®èi víi c¬ héi thùc sù. TiÕp cËn 6σ ®ßi hái gi¸m ®èc ph¶i nhËn biÕt gi¶i 
ph¸p. Mét sè ý t−ëng hoÆc c¬ héi lµ tèt ®Õn møc cã kÕt qu¶ ngay. Mét bé phËn 
cña tiÕp cËn 6σ ph¶i kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o thu ®−îc kÕt qu¶ mong ®îi. Mét sè 
thùc nghiÖm vµ phÐp thö cã thÓ cÇn ®Õn ®Ó t×m ®−îc gi¶i ph¸p tèt nhÊt. Khi lµm 
thùc nghiÖm hoÆc phÐp thö, ®iÒu quan träng lµ tÊt c¶ ng−êi tham gia dù ¸n ph¶i 
hiÓu r»ng ®ã lµ nh÷ng phÐp thö vµ thùc tÕ lµ mét phÇn cña tiÕp cËn 6σ. 

 Control - KiÓm so¸t. Nh− lµ mét bé phËn cña tiÕp cËn 6σ, viÖc b¸m s¸t 
c¸c c¬ chÕ vµ thö nghiÖm ®−îc ®Æt ra ®Ó ®¶m b¶o ë møc tèi thiÓu r»ng nh÷ng c¸i 
ph¶i t¨ng thªm trong dù ¸n kh«ng thÓ v−ît qu¸ mét chu kú thêi gian. Nh− mét 
phÇn cña b−íc kiÓm so¸t, cÇn khuyÕn khÝch chia sÎ víi nh÷ng ng−êi kh¸c trong 
tæ chøc.  
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I.1.5-Quy t¾c B¸o c¸o hµnh ®éng kh¾c phôc (CAR) vµ Yªu cÇu ph©n tÝch 
s¶n phÈm (PAR) - Hµnh ®éng 8D 

 

 

 

c¨n nguyªn 

 
Quy t¾c 1: 

Chän §éi vµ 
v« ®Þch cña 

®éi 

 
Quy t¾c 8: 
Khen ngîi 

®éi 

 
Quy t¾c 7: 
Ng¨n ngõa 
t¸i diÔn vÊn 

®Ò 

Quy t¾c 6: 
Thùc hiÖn 
Hµnh ®éng 
kh¾c phôc 

l©u dµi 

Quy t¾c 5: 
Chän vµ X¸c 
nhËn Hµnh 
®éng kh¾c 

phôc l©u dµi

Quy t¾c 4: 
NhËn biÕt vµ 

X¸c nhËn 

 
Quy t¾c 3: 
ChÝnh s¸ch 
ng¨n chÆn 

néi bé 

 
 

Quy t¾c 2: 
M« t¶ vÊn ®Ò
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I.2-§¸nh gi¸ ®é tin cËy chÊt l−îng trong nhµ m¸y 

 §¸nh gi¸ ®é tin cËy chÊt l−îng trong nhµ m¸y gåm ®¸nh gi¸ ®é tin cËy 
cña m¸y tÝnh ®ang lµm viÖc trong m«i tr−êng m« pháng víi thùc tÕ sö dông 
chóng vµ ®¸nh gi¸ cã tÝnh chÊt dù b¸o ®é bÒn (æn ®Þnh) cña m¸y tÝnh khi sö dông 
thùc tÕ. 

 

I.2.1-Nh÷ng yÕu tè m«i tr−êng chÝnh 

 Trong thùc tÕ vËn chuyÓn, l−u kho vµ sö dông m¸y tÝnh th−êng gÆp nh÷ng 
yÕu tè m«i tr−êng chÝnh lµ Rung, R¬i, Nãng&Èm, NhiÖt ®é cao, NhiÖt ®é thÊp. 

 Ngoµi ra cßn gÆp mét sè m«i tr−êng ®Æc biÖt nh− kh«ng khÝ cã ®é mÆn 
cao ë vïng ven biÓn, ¸p suÊt thÊp trªn m¸y bay,... 

 KiÓm nghiÖm ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh trong c¸c m«i tr−êng ®ã tr−íc khi 
xuÊt x−ëng sÏ gióp nhµ s¶n xuÊt ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h− háng 
sÏ xÈy ra; ®¶m b¶o uy tÝn cho nhµ s¶n xuÊt vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng. 

 

I.2.2-Thêi gian trung b×nh ho¹t ®éng tèt (M.T.B.F) 

 MTBF lµ th−íc ®o s¶n phÈm bÒn (æn ®Þnh) ®Õn møc nµo hoÆc lµ th−íc ®o 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng xuÊt x−ëng tin cËy ®Õn møc nµo. MTBF th−êng ®−îc tÝnh 
b»ng ®¬n vÞ giê, MTBF cµng cao th× s¶n phÈm cµng bÒn (æn ®Þnh). 

 §èi víi c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, trong ®ã cã phÇn cøng m¸y tÝnh, th−êng gi¶ 
thiÕt r»ng trong chu kú thêi gian lµm viÖc ®−îc (useful operating life period) c¸c 
bé phËn cã tû lÖ háng cè ®Þnh, vµ tû lÖ háng bé phËn tu©n theo luËt ph©n bè hµm 
sè mò. Trong tr−êng hîp ®ã, MTBF cña s¶n phÈm cã thÓ ®−îc tÝnh lµ: 
  MTBF = Tæng thêi gian lµm viÖc cña hÖ thèng / tæng sè háng 
    = 1/(tæng sè tû lÖ háng cña tÊt c¶ c¸c bé phËn)  
 
I.2.3-§é tin cËy chÊt l−îng 
 §é tin cËy cña chÊt l−îng xuÊt x−ëng lµ s¸c xuÊt ®Ó s¶n phÈm sÏ lµm viÖc 
kh«ng háng trong thêi gian T nµo ®ã sÏ lµ: 
  R(T) = exp (-T/MTBF) 
 Ch¼ng h¹n, víi mét s¶n phÈm cã MTBF lµ 250.000 giê, vµ thêi gian lµm 
viÖc mong muèn lµ 5 n¨m (43.800 giê), th× R = exp (-43800/250000) = 
0,839289. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng s¶n phÈm sÏ lµm viÖc kh«ng háng trong 5 n¨m 
víi s¸c xuÊt 83,9%, hoÆc 83,9% ®¬n vÞ s¶n phÈm trong lÜnh vùc nµy vÉn sÏ cßn 
lµm viÖc ë thêi ®iÓm 5 n¨m. 
 Sè liÖu MTBF ®èi víi s¶n phÈm cã thÓ lÊy ®−îc b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau: 
d÷ liÖu cña Phßng kiÓm nghiÖm, d÷ liÖu háng thèng kª thùc tÕ, hoÆc m« h×nh dù 
b¸o (nh− MIL-Hdbk-217, hoÆc Telcordia/Bellcore). PhÇn mÒm RelCalc cho 
Windows cã thÓ ®−îc dïng ®Ó dù b¸o MTBF. 
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I.3- HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng toµn thÓ (TQM) 

 Bao trïm lªn mäi cÊp qu¶n lý víi ý t−ëng ChÊt l−îng lµ ®iÒu ®Çu tiªn vµ 
chñ yÕu trong t©m trÝ mäi ng−êi. 

 M« h×nh ®¬n gi¶n nhÊt cña TQM tr×nh bÇy trong s¬ ®å sau. 

 M« h×nh b¾t ®Çu b»ng t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Tæ chøc TQM cã 
c¸c qu¸ tr×nh thu thËp th−êng xuyªn, ph©n tÝch, vµ hµnh ®éng trªn th«ng tin 
kh¸ch hµng. C¸c ho¹t ®éng ®−îc ®ßi hái më réng ®Ó hiÓu c¸c kh¸ch hµng  cña 
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Ph¸t triÓn hiÓu biÕt kü vÒ nhu cÇu kh¸ch hµng cho c¸c tæ 
chøc TQM dù b¸o ®−îc hµnh vi t−¬ng lai cña kh¸ch hµng. 

    

 

 C¸c tæ chøc TQM tÝch hîp kiÕn thøc kh¸ch hµng víi th«ng tin kh¸c vµ ¸p 
dông qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµo hµnh ®éng s¾p ®Æt th«ng qua viÖc tæ chøc ®Ó 
qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy vµ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu t−¬ng lai. C¸c kÕ 
ho¹ch ®−îc ®Þnh kú xem xÐt l¹i vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt. Qu¸ tr×nh lËp kÕ 
ho¹ch lµ chÊt kÕt dÝnh toµn bé ho¹t ®éng TQM víi nhau. 

 Tæ chøc TQM hiÓu r»ng kh¸ch hµng sÏ chØ tin t−ëng nÕu hä nhËn ®−îc s¶n 
phÈm vµ dÞch vô thÝch hîp, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña hä, ®−îc chuyÓn giao khi 
cã thÓ, vµ ®−îc ®Þnh gi¸ ®óng víi gi¸ trÞ. C¸c tæ chøc TQM dïng c¸c kü thuËt 
qu¶n trÞ qu¸ tr×nh ®Ó ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh kiÓm so¸t gi¸ thµnh ®−îc mµ chóng 
æn ®Þnh vµ cã kh¶ n¨ng gÆp gì c¸c mong ®îi cña kh¸ch hµng. 
 Tæ chøc TQM còng hiÓu r»ng hiÖu qu¶ næi bËt h«m nay cã thÓ lµ hiÖu qu¶ 
kh«ng chÊp nhËn ®−îc trong t−¬ng lai nªn hä dïng quan niÖm c¶i tiÕn qu¸ tr×nh 
®Ó ®¹t ®−îc c¶ b»ng c¸ch t¨ng thªm nh÷ng tiÕn bé míi lÉn c¶i tiÕn liªn tôc t¨ng 
thªm. Qu¸ tr×nh c¶i tiÕn vÉn ph¶i ¸p dông ngay c¶ ®èi víi hÖ thèng TQM! 
 YÕu tè cuèi cïng cña m« h×nh TQM lµ tham gia toµn thÓ. C¸c tæ chøc 
TQM hiÓu r»ng toµn bé c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn th«ng qua con ng−êi. §iÒu ®ã 
b¾t ®Çu tõ ng−êi l·nh ®¹o. Trong c¸c tæ chøc TQM, qu¶n trÞ cÊp cao chÞu tr¸ch 
nhiÖm c¸ nh©n vÒ c¶i tiÕn, ch¨m sãc, vµ tinh läc tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng TQM. Hä 
ph¶i ®¶m b¶o con ng−êi ®−îc ®µo t¹o ®óng ®¾n, cã kh¶ n¨ng, vµ tham gia tÝch 
cùc vµo viÖc giµnh ®−îc kÕt qu¶ tæ chøc. C«ng viÖc qu¶n trÞ vµ nh©n sù cïng t¹o 
ra m«i tr−êng hµnh ®éng hîp ph¸p ë ®ã con ng−êi cã ®−îc gi¸ trÞ. 
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 TÊt c¶ c¸c yÕu tè cña m« h×nh TQM lµm viÖc cïng nhau ®Ó ®¹t ®−îc kÕt 
qu¶. Trong chu tr×nh s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l−îng ®−îc x¸c ®Þnh lµ: 
  1-ThiÕt kÕ míi: 

   -b¸n s¶n phÈm cã chÊt l−îng 

   -øng dông kiÕn thøc khoa häc vµo thiÕt kÕ, chÕ t¹o s¶n phÈm 
cã chÊt l−îng 

   -ho¹ch ®Þnh qu¸ tr×nh cã chÊt l−îng 

  2-KiÓm tra vËt t− ®−a vµo: 

   -mua vËt t− cã chÊt l−îng 

   -nhËn vµ kiÓm ®Þnh vËt t− cã chÊt l−îng 

  3-KiÓm tra qu¸ tr×nh: 

   -s¶n xuÊt c¸c bé phËn vµ s¶n phÈm cã chÊt l−îng 

   -kiÓm ®Þnh vµ kiÓm nghiÖm s¶n phÈm cã chÊt l−îng 

   -giao s¶n phÈm cã chÊt l−îng 

   -l¾p ®Æt vµ dÞch vô s¶n phÈm cã chÊt l−îng 

 Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn 

  1-Qu¶n lý ph¶i chó träng vµo c¸c kh¶ n¨ng chÊt l−îng, vµ tr¸ch 
nhiÖm cña mçi ng−êi bÊt kÓ vÞ trÝ nµo. 

  2-LËp Bé phËn ChÊt l−îng mµ nã sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm duy tr× chÊt 
l−îng. 
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PhÇn II 

HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng trong nhµ m¸y theo TCVN ISO  

 

 

II.1- HÖ thèng Qu¶n lý ChÊt l−îng (QMS)  

 

 II.1.1-Môc ®Ých triÓn khai HÖ thèng Qu¶n lý ChÊt l−îng lµ ®Ó ®¶m b¶o s¶n 
phÈm vµ dÞch vô m¸y vi tÝnh cña nhµ m¸y ®¸p øng ®−îc mét c¸ch tr−íc sau nh− 
mét vµ cã hiÖu qu¶ c¸c mong ®îi cña kh¸ch hµng, c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh thÝch 
hîp vµ ®Ó hoµn thµnh viÖc c¶i tiÕn liªn tôc. M« h×nh QMS dùa trªn qu¸ tr×nh nh− 
tr×nh bÇy ë s¬ ®å d−íi ®©y cho mét khung tæ chøc, tõ ®ã nh©n viªn hiÓu râ ®−îc 
c¸c thñ tôc vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. 

(Chi tiÕt xin xem TCVN ISO 9001:2000, b¶n so¸t xÐt lÇn thø 2 n¨m 2000) 
 

 II.1.2-HÖ thèng tµi liÖu cña QMS doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng gåm 4 
phÇn: Sæ tay ®¶m b¶o chÊt l−îng, c¸c Quy tr×nh, c¸c H−íng dÉn c«ng viÖc vµ c¸c 
MÉu biÓu; vµ mçi phÇn tö cña hÖ thèng ®−îc ®Þnh râ trong TCVN ISO 
9001:2000.  

 -Sæ tay ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ chØ dÉn dïng cho tÊt c¶ nh©n viªn vµ c¸c bé 
phËn cña doanh nghiÖp. Sæ tay ®Þnh râ c¸c quy t¾c vµ ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt 
l−îng vµ ®Ó tháa m·n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi mäi s¶n phÈm s¶n 
xuÊt ra. Quan niÖm chñ ®¹o trong Sæ tay lµ nhÊn m¹nh viÖc ng¨n ngõa s¶n phÈm 
háng vµ c¶i tiÕn kh«ng ngõng chÊt l−îng.  
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 -C¸c quy tr×nh gåm: 

1. Quy tr×nh "§¶m b¶o chÊt l−îng cña ng−êi cung cÊp": C¸c bé phËn 
vµ vËt t− mua vµo ®−îc kiÓm ®Þnh ®Ó ch¾c ch¾n chóng thÝch hîp víi yªu cÇu ®Æc 
t¶/b¶n vÏ tr−íc khi nhËp kho. 

2. Quy tr×nh "KiÓm ®Þnh chÊt l−îng s¶n xuÊt": Mçi s¶n phÈm, bé phËn 
®Òu ®−îc kiÓm ®Þnh vµ thö nghiÖm theo quy tr×nh thö nghiÖm cña nhµ m¸y, gåm: 

   a)-KiÓm ®Þnh trªn d©y chuyÒn (trong qu¸ tr×nh) 

   b)-Thö nghiÖm l¾p r¸p cuèi cïng (s¶n phÈm xuÊt x−ëng) 

3. Quy tr×nh "KiÓm ®Þnh QC": 

   -Theo dâi viÖc kiÓm ®Þnh vµ ph−¬ng tiÖn thö nghiÖm ë kh¾p n¬i: 
Trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh (th−êng lµ 3 giê), kiÓm tra x¸c nhËn (verify) 
vËt t−, c«ng cô vµ c¸c quy tr×nh lµm viÖc lµ phï hîp vµ c¸c kÕt qu¶ tu©n theo 
chuÈn mùc ®−îc chÊp nhËn. 

   -KiÓm so¸t xuÊt x−ëng QA: C¸c s¶n phÈm ®· qua thö nghiÖm cuèi 
cïng ®−îc kiÓm so¸t b»ng kiÓm ®Þnh lÊy mÉu chÊp nhËn l« ®Ó kiÓm tra x¸c nhËn 
chøc n¨ng s¶n phÈm vµ h×nh thÓ ®ãng gãi tr−íc khi giao cho kh¸ch hµng. 

4. Quy tr×nh "KiÓm so¸t qu¸ tr×nh b»ng thèng kª (SPC) vµ ph©n tÝch": 

   -Bé phËn QA ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh kiÓm so¸t chÊt l−îng qu¸ tr×nh 
b»ng thèng kª (BiÓu ®å X-R, P, U) ®Ó ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n cña qu¸ tr×nh vµ 
s¶n phÈm. 

   -Bé phËn s¶n xuÊt/kü thuËt cho nh÷ng ph©n tÝch háng vµ dù kiÕn 
hµnh ®éng kh¾c phôc. 

   -Bé phËn QA lµm tiÕp hµnh ®éng kh¾c phôc. 

5. Quy tr×nh "HiÖu chuÈn (calibration) ph−¬ng tiÖn ®o": Bé phËn QA 
x¸c ®Þnh nh÷ng ph−¬ng tiÖn ®−îc dïng nµo cÇn ph¶i hiÖu chuÈn. C¸c ph−¬ng 
tiÖn ®o l−êng vµ kiÓm nghiÖm kh«ng ®−îc phÐp dïng trùc tiÕp víi s¶n phÈm nÕu 
ch−a ®−îc hiÖu chuÈn. Mäi ph−¬ng tiÖn vµ c«ng cô ®o l−êng ®· ®−îc hiÖu chuÈn 
ph¶i cã thÎ hiÖu chuÈn trong hå s¬, trong ®ã cã ngµy th¸ng quy ®Þnh, ngµy th¸ng 
hiÖu chuÈn, dÊu kiÓm ®Þnh. TÊt c¶ tiªu chuÈn ®o l−êng ®−îc dïng cho hiÖu 
chuÈn ph¶i cã kh¶ n¨ng vÒ ®é chÝnh x¸c, æn ®Þnh, cÊp ®o vµ cã nguån gèc tõ 
Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Nhµ n−íc. 

6. Quy tr×nh "Yªu cÇu hµnh ®éng kh¾c phôc": Th«ng b¸o hµnh ®éng 
kh¾c phôc do doanh nghiÖp göi tíi bé phËn cã liªn quan, nhµ thÇu phô vµ ng−êi 
b¸n ®Ó cam ®oan cã hµnh ®éng h÷u hiÖu ®Ó lo¹i bá ngay lËp tøc triÖu chøng vÊn 
®Ò vµ ®Ó ng¨n ngõa t¸i diÔn trë l¹i sù kh«ng ®ång nhÊt trong khi s¶n xuÊt. 

7. Quy tr×nh "§é tin cËy vµ Ph©n tÝch háng":  

   -§é tin cËy: §é tin cËy lµ x¸c suÊt thùc hiÖn kh«ng cã háng mét 
chøc n¨ng riªng nµo ®ã d−íi ®iÒu kiÖn ®· nªu cho mét chu kú ®· ®Þnh. CÇn ®Þnh 
kú lÊy mÉu tõ nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã ®Ó tÝnh to¸n tuæi thä (life time) vµ thêi 
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gian trung b×nh ho¹t ®éng tèt (MTBF - Mean Time Between Failure) vµ nh÷ng 
kho¶n cã liªn quan kh¸ch hµng ®Ò nghÞ. 

   -Ph©n tÝch háng: C¸c ch−¬ng tr×nh ph©n tÝch háng ®−îc thùc hiÖn ®Ó 
t×m ra nguyªn nh©n khuyÕt tËt vµ vÞ trÝ khuyÕt tËt theo b¸o c¸o kiÓm ®Þnh hoÆc 
kiÓm nghiÖm hµng ngµy. 

8. Quy tr×nh "Duy tr× hå s¬": Toµn bé hå s¬ cña c¸c hµnh ®éng kiÓm 
tra chÊt l−îng ®Òu ®−îc duy tr×. C¸c d÷ liÖu nµy ®−îc sö dông nh− chøng cø cña 
c¸c hµnh ®éng ®−îc yªu cÇu vµ / hoÆc ®· lµm tr−íc ®©y, c¸c hå s¬ ®ã ®−îc s¾p 
xÕp thø tù ®Ó tiÖn cho tham kh¶o sau nµy. 

9. KiÓm so¸t vËt t−: Mäi vËt t− s¶n xuÊt liªn quan ®Òu bÞ kiÓm so¸t bëi 
ng−êi ®−îc ñy quyÒn theo c¸ch ®¶m b¶o hîp thµnh ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ chÊt 
l−îng tr−íc khi cÊp ph¸t hoÆc bëi trung t©m kiÓm so¸t vËt t− tíi møc xÐt duyÖt 
l¹i gÇn nhÊt.  

10. VËt t− kh«ng phï hîp: VËt t− kh«ng phï hîp sÏ bÞ gi÷ l¹i trong 
kho riªng víi PhiÕu nhËn biÕt (ID) râ rµng. B¸o c¸o vÒ nh÷ng vËt t− kh«ng nhÊt 
qu¸n sÏ ®−îc lËp vµ xö lý th«ng qua bé phËn cã liªn quan, sau ®ã th«ng b¸o cho 
Héi ®ång xem xÐt vËt t− (Material Review Board - MRB) ®Ó xem l¹i vËt t− vµ 
s¾p xÕp, lËp b¸o c¸o hµnh ®éng kh¾c phôc cho c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi 
vËt t− kh«ng phï hîp. 

11. L−u gi÷, tr×nh bÇy vµ chuyÓn giao: Mäi vËt t− ®−a ®Õn sÏ ®−îc 
®¸nh dÊu lªn mÆt b»ng nh·n "th«ng qua" (pass) hoÆc "lo¹i bá" (reject) sau khi 
kiÓm ®Þnh ®Çu vµo ®Ó ®−a vµo kho. ViÖc ®ãng gãi vµ giao s¶n phÈm tíi kh¸ch 
hµng sÏ ®−îc lµm ®óng c¸ch nh− diÔn gi¶i trong ®¬n hµng riªng. 

 II.1.3-§Ó duy tr× nhËn thøc vÒ chÊt l−îng chung trong toµn doanh nghiÖp, 
Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o b»ng viÖc ®µo t¹o vµ theo dâi ®Ó nh÷ng 
yªu cÇu vÒ HÖ thèng ChÊt l−îng ®−îc hiÓu, triÓn khai vµ duy tr× bëi tÊt c¶ nh©n 
viªn mµ nh÷ng ho¹t ®éng cña hä t¸c ®éng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô 
doanh nghiÖp cung cÊp. 

 II.1.4-Ngoµi ph−¬ng ph¸p luËn theo TCVN ISO, cã thÓ ¸p dông ph−¬ng 
ph¸p luËn quen thuéc "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) theo s¬ ®å d−íi ®©y. 

  P-LËp kÕ ho¹ch: ThiÕt lËp môc tiªu vµ c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó giao 
c¸c kÕt qu¶ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ chÝnh s¸ch cña tæ chøc. 

  D-Thùc hiÖn: Thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh. 

  C-KiÓm tra: Theo dâi vµ ®o c¸c qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm theo c¸c chÝnh 
s¸ch, môc tiªu vµ yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm vµ b¸o c¸o c¸c kÕt qu¶. 

  A-Hµnh ®éng: Cã c¸c hµnh ®éng ®Ó c¶i tiÕn liªn tôc kÕt qu¶ ho¹t ®éng 
cña qu¸ tr×nh. 
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II.2- HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng (QAS) 

HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng cña nhµ m¸y cã thÓ biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: 

 

 

 

 

 

 

 

     
     §iÒu tra Ng−êi b¸n               KiÓm ®Þnh ®Çu vµo              KiÓm tra FIFO               IPQC  
    KiÓm tra CL Ng−êi b¸n      Ph©n lo¹i Ng−êi b¸n     KiÓm so¸t ®iÒu kiÖn       (AQL:0,65/1,5) 
    B¸o c¸o hµnh ®éng             MRB                     kh«ng khÝ         §¸nh gi¸ 
    kh¾c phôc cña ng−êi b¸n     B¸o c¸o ChÊt l−îng    B¸o c¸o          B/c CL hµng ngµy  
     ChÊp thuËn mÉu hµng      B/c kh«ng phï hîp          B/c hµnh ®éng       
     §¸nh gi¸                                          vøt bá 
       
                                                                       
 
                                          

 
 

 

 

 
Ng−êi b¸n / 

Ng−êi cung cÊp 
Qu¸ 
tr×nh 

KiÓm tra 
 giao-nhËn 

/ IQC 
(AQL:0.65/1.5)
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                   B/c CL hµng ngµy       B¸o c¸o chÊt l−îng  B/c¸o chÊt l−îng 
                   B/c hµnh ®éng vøt bá                  B/c hµnh ®éng vøt bá 
                   B/c kh«ng phï hîp       B/c kh«ng phï hîp 
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Thö hÖ thèng 
Ch¹y thö 
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 II.2.1-ChÝnh s¸ch chÊt l−îng: 

  -ChÊt l−îng lµ hµng ®Çu:  

   1-HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng toµn thÓ 

   2-Thö nãng (burn-in) chøc n¨ng 100% 

   3-Thö ®é tin cËy 

 4-KiÓm tra x¸c nhËn (verification) c¸c tiªu chuÈn ®−îc chÊp 
thuËn.  

  -Tháa m·n kh¸ch hµng: 

   1-Hç trî hËu cÇn 

   2-Giao hµng ®óng h¹n 

   3-DÞch vô kh¸ch hµng toµn cÇu 

  -C¶i tiÕn liªn tôc: 

   1-C¸c c«ng cô kiÓm so¸t qu¸ tr×nh b»ng thèng kª  (SPC) 

   2-Kh¾c phôc vµ ng¨n ngõa theo nguyªn t¾c 8D 

   3-Ph©n tÝch d÷ liÖu 

   4-KiÓm tra QSA/QPA 

 II.2.2-Ch−¬ng tr×nh chÊt l−îng:  

  Ph¶i cã ch−¬ng tr×nh chÊt l−îng hµng n¨m cã chia ra theo quý vÒ: 

  1-Môc tiªu chÊt l−îng. 

  2-ChÝnh s¸ch chÊt l−îng. 

  3-C¸c chuÈn mùc chÊt l−îng ®−îc chän: 

 a)-HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng: TCVN/ISO 9002 & QS 9000(BSI). 

 b)-HÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng: TCVN/ISO 1400 (BSI); v.v. 

 c)-HÖ thèng kiÓm ®Þnh thÞ gi¸c: IPC-610B; v.v. 

 d)-AQL:TCVN/ISO2859-1 møc II; MIL-STD-105E møc II; v.v. 

 ®)-B¶o vÖ phãng tÜnh ®iÖn (ESD): GJB 3007-97; v.v. 

 e)-Thö nghiÖm vÒ an toµn vµ m«i tr−êng (nhiÖt, Èm, rung, r¬i,  

 sèc): TCVN/ISO/IEC, MIL-STD, v.v. 

  4-S¬ ®å HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng. 

  5-Chøng nhËn vµ gi¶i th−ëng. 

  6-Tæ chøc chÊt l−îng vµ tr¸ch nhiÖm. 

  7-Ch−¬ng tr×nh kiÓm so¸t chÊt l−îng vÒ: 
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   a)-§¶m b¶o chÊt l−îng Ng−êi b¸n: KiÓm ®Þnh vËt t− ®Çu vµo 
(ph−¬ng ¸n lÊy mÉu dùa trªn lÊy mÉu ®¬n møc II cña ISO 2859-1, víi AQL thÝch 
hîp 0,1/0,25/0,4/0,65); §iÒu tra vµ §¸nh gi¸ Ng−êi b¸n; Qu¶n lý c¬ së cung cÊp; 
Tháa thuËn chÊt l−îng (KiÓm tra chÊt l−îng vËt t− ®Çu vµo kh«ng phï hîp,...); 
Xem xÐt cña MRB; v.v. 

   b)-KiÓm so¸t chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh: PhiÕu qu¸ tr×nh ®¶m 
b¶o chÊt l−îng; KiÓm so¸t chÊt l−îng l¾p r¸p (100% thö nghiÖm chøc n¨ng cuèi 
cïng, b¶o vÖ ESD,...); Xö lý nh÷ng bÊt th−êng (Tµi liÖu kü thuËt, th«ng b¸o triÓn 
khai kü thuËt -EI, th«ng b¸o thay ®æi kü thuËt-ECN, nhiÖt ®é phßng thö nãng,...); v.v. 

   c)-KiÓm so¸t chÊt l−îng xuÊt x−ëng: Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 
®éng (dùa trªn lÊy mÉu ®¬n møc II cña ISO 2859-1, víi AQL thÝch hîp 0,65/1,5 
...); KiÓm ®Þnh xuÊt x−ëng (kiÓm ®Þnh 100% ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt lín lÇn 
®Çu, kh¸ch hµng OEM míi, thay ®æi linh kiÖn); KiÓm tra SPC; v.v. 

   d)-Kü thuËt ®é tin cËy cña chÊt l−îng: thö nghiÖm ®é tin cËy 
trong qu¸ tr×nh; §¸nh gi¸ Thêi gian trung b×nh lµm viÖc tèt (M.T.B.F); §o l−êng 
an toµn cña s¶n phÈm; v.v. 

 II.2.3-Chøng chØ vµ gi¶i th−ëng: 

  Ph¶i ®−îc cÊp c¸c chøng chØ vµ ®−îc c«ng nhËn tu©n theo c¸c tiªu 
chuÈn cÇn thiÕt hoÆc theo ®ßi hái cña kh¸ch hµng. 

 II.2.4-Tiªu chuÈn ®¶m b¶o chÊt l−îng: 

  Ph¶i x¸c ®Þnh hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn chÊt l−îng néi bé vµ tiªu 
chuÈn quèc gia, quèc tÕ hoÆc tiªu chuÈn ngµnh, nhµ m¸y (factor standard) ®−îc 
c«ng nhËn lµm tiªu chuÈn néi bé. 
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II.3- HÖ thèng gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng 

 HÖ thèng gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng tr×nh bÇy trong s¬ ®å sau: 

 

 
                         KhiÕu n¹i 

 
                           Tr¶ lêi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé phËn DÞch vô kh¸ch hµng & 
Ph©n tÝch d÷ liÖu 

Kh¸ch hµng 

VÊn ®Ò cña qu¸ tr×nhVÊn ®Ò thiÕt kÕ VÊn ®Ò vËt t−

Ph©n tÝch R/D  
& C/A 

VÊn ®Ò thiÕt kÕ  
& C/A 

VÊn ®Ò thiÕt kÕ 
& C/A 

Tõng b−íc ®−a vµo s¶n xuÊt

KiÓm tra & X¸c 
nhËn QA 

KiÓm tra x¸c nhËn 
cña kh¸ch hµng 

KÕt thóc

 

 

 

 

 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn D : HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

Trang 31 



KC-06-03 CN                                                                             Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 
 

 
II.4- HÖ thèng Tr¶ l¹i hµng (RMA) 

 HÖ thèng RMA ®èi víi kh¸ch ®Æt hµng tr×nh bÇy trong s¬ ®å sau: 

 

 

 

 

 

 

                

                      kh«ng       ®· chÊp thuËn  

                      

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

     cã                                            cã                                                                                     

 

 

 

ASP - §iÓm dÞch vô ñy quyÒn 

KhiÕu n¹i cña kh¸ch hµng 
EMS/White Box/OEM 

Yªu cÇu sè hiÖu RMA 

§· ®−îc gi¸m ®èc 
RMA chÊp thuËn

Trao ®æi th«ng tin víi kh¸ch 
hµng 

Göi sè hiÖu RMA tíi kh¸ch 
hµng trùc tiÕp & ASP 

M¸y RMA cña kh¸ch hµng trùc tiÕp 
®−îc chuyÓn ®Õn ASP 

 theo sè hiÖu RMA 

M¸y RMA cña kh¸ch hµng cÊp 2 
®−îc chuyÓn ®Õn ASP 

 theo sè hiÖu RMA 

Trung t©m dÞch vô 
S¶n phÈm söa ch÷a 

Trung t©m dÞch vô 
S¶n phÈm ®æi l¹i 

Tr¶ l¹i kh¸ch hµng trùc tiÕp hoÆc 
kh¸ch hµng cÊp 2 

KÕt thóc
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HÖ thèng RMA ®èi víi kh¸ch mua hµng tr×nh bÇy trong s¬ ®å sau: 
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II.4- Bé phËn KiÓm tra chÊt l−îng 

 

II.4.1-Tæ chøc c«ng viÖc: 

 Th−êng thÊy trong c¸c c«ng ty s¶n xuÊt m¸y tÝnh trong khu vùc tæ chøc 
c«ng viÖc kiÓm tra chÊt l−îng nh− biÓu ®å d−íi ®©y 
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II.4.2-Tæ chøc bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng  

 Bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng cña mét nhµ m¸y ®−îc ®Þnh biªn mét nhãm 
kü s− chuyªn ngµnh vµ nh©n viªn thèng kª nh»m môc tiªu chÊt l−îng s¶n phÈm 
tèt nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. 

 §Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu nµy, vµ ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña 
bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng, vÞ trÝ cña nã trong tæ chøc cña nhµ m¸y th−êng n»m 
ngang møc víi c¸c bé phËn chñ yÕu kh¸c, nh−ng ®éc lËp vµ trùc tiÕp b¸o c¸o víi 
ng−êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña nhµ m¸y vµ cña s¶n xuÊt. 

 

II.4.3-Chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng  

  Bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý c¸c 
ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l−îng nh»m ®¹t ®−îc chÊt l−îng tèi −u cho mäi s¶n 
phÈm s¶n xuÊt ra. Nã ®Æc tr¸ch vÒ ®¶m b¶o cho s¶n phÈm tháa m·n ®−îc lÖnh 
s¶n xuÊt vµ ®Æc t¶ kü thuËt cña kh¸ch hµng. 

 C¸c chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm ®Æc biÖt gåm: 

 1-KiÓm ®Þnh vËt t− ®Çu vµo, vËt t− trong qu¸ tr×nh l¸p r¸p (trªn d©y 
chuyÒn) vµ thµnh phÈm ®Ó ®¶m b¶o r»ng nã tháa m·n nh÷ng ®Æc t¶ kü thuËt 
trong lÖnh s¶n xuÊt vµ c¸c tiªu chuÈn tay nghÒ. 

 2-Biªn so¹n vµ duy tr× nh÷ng v¨n b¶n h−íng dÉn kiÓm tra chÊt l−îng vµ 
H−íng dÉn KiÓm ®Þnh. C¸c h−íng dÉn kiÓm tra chÊt l−îng ®ã ph¶i ®−îc ®−a vµo 
Sæ tay cña nhµ m¸y vµ ph©n ph¸t cho c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi bé phËn nµy. 
ViÖc kiÓm so¸t cÈn thËn Sæ tay ®−îc duy tr× ®Ó ®¶m b¶o phæ biÕn réng r·i vµ ®Çy 
®ñ. BÊt kú ®ßi hái ®Æc biÖt nµo cña hîp ®ång còng ph¶i ®−îc thùc thi b»ng viÖc 
ban hµnh nh÷ng h−íng dÉn ®Æc biÖt. 

 Bæ sung phÇn thñ tôc cña Sæ tay lµ phÇn thø hai gåm c¸c H−íng dÉn KiÓm 
®Þnh vµ c¸c phiÕu c«ng t¸c m« t¶ chi tiÕt c¸c b−íc ph¶i lµm khi kiÓm ®Þnh ®Ó 
nh©n viªn kiÓm tra chÊt l−îng thu thËp d÷ liÖu. 

 §Ó ®¶m b¶o xa h¬n r»ng mäi ®Æc tr−ng chÊt l−îng cã t¸c ®éng râ rÖt ®Õn 
s¶n phÈm cuèi cïng ®Òu ®−îc liÖt kª vµ s½n sµng cho môc ®Ých kiÓm ®Þnh, bé 
phËn kiÓm tra chÊt l−îng vËn dông nh÷ng H−íng dÉn KiÓm ®Þnh kh¸c nhau cho 
kiÓm ®Þnh giao-nhËn, kiÓm ®Þnh ®Çu vµo, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh, xuÊt x−ëng, 
®ãng gãi vµ ®¶m b¶o ®é tin cËy. 

 C¸c ®Æc tr−ng chÊt l−îng chøc n¨ng ®−îc ®Þnh râ. C¸c kiÓm nghiÖm chøc 
n¨ng Êy lµ mét phÇn theo dâi c¬ b¶n cÇn cho ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ dông cña thµnh 
phÈm. 

 Ph−¬ng tiÖn h−íng dÉn kiÓm ®Þnh nªu trªn ®−îc bæ sung b»ng Danh môc 
®¸nh gi¸ ho¹t ®éng bÞ chØ trÝch vÒ kiÓm tra chÊt l−îng, mµ nã ®−îc cho lµ cÇn 
thiÕt v× nh÷ng lý do nh− ®¶m b¶o r»ng c¸c kiÓm ®Þnh ®−îc thùc hiÖn trong mét 
c¸ch nhÊt qu¸n vµ tíi mét cÊp ®é tèi −u. 
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 3-Gi÷ g×n ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ kiÓm ®Þnh cña m×nh, ph©n tÝch chóng, vµ 
chuÈn bÞ c¸c b¶n tãm t¾t, sao cho l·nh ®¹o th−êng xuyªn ®−îc th«ng b¸o vÒ t×nh 
h×nh chÊt l−îng cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng. 

 4-Th−êng xuyªn theo dâi tÊt c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ x©y dùng nh÷ng quy 
tr×nh vÒ hµnh ®éng kh¾c phôc n»m ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn kiÓm so¸t thùc t¹i. 

 5-Cïng víi ho¹t ®éng vÒ ®é tin cËy, cÇn xem xÐt vµ nhËn biÕt bÊt kú vÊn 
®Ò chÊt l−îng tinh vi nµo, vµ x©y dùng hµnh ®éng kh¾c phôc, ®Ó chÊt l−îng s¶n 
phÈm ®−îc c¶i tiÕn kh«ng ngõng. 

 6-§¸nh gi¸ c«ng n¨ng (Xem xÐt H−íng dÉn cho Ng−êi thao t¸c) - mét 
ch−¬ng tr×nh ®ang ®−îc dïng nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña c¸c ®Æc t¶ s¶n xuÊt 
vµ kü thuËt vµ H−íng dÉn cho Ng−êi thao t¸c. KiÓm tra ®Þnh kú nµy do mét 
nhãm kü s− kiÓm tra chÊt l−îng thùc hiÖn ®Ó kiÓm tra x¸c nhËn H−íng dÉn cho 
Ng−êi thao t¸c cã theo kÞp s¶n xuÊt hay kh«ng vµ ®Ó theo dâi toµn bé qu¸ tr×nh 
cã H−íng dÉn nµy. C¸c th¶o luËn vµ d÷ liÖu ®−îc ra so¸t l¹i trong b¸o c¸o göi 
l·nh ®¹o. Ch−¬ng tr×nh nµy ®−îc ph¸t triÓn do yªu cÇu c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn 
ch−a tháa ®¸ng vµ c¸c kiÓm tra phô thªm ®−îc lµm ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña 
ch−¬ng tr×nh nµy. 

 7-Tham m−u cho l·nh ®¹o trong mäi ho¹t ®éng cã thÓ lµm t¨ng chÊt l−îng 
s¶n phÈm. 

 8-Duy tr× quan hÖ víi kh¸ch hµng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm 
kiÓm tra chÊt l−îng cña c«ng ty. 

 

II.4.4-C¸c chøc n¨ng kiÓm so¸t chÊt l−îng ®Çu vµo (IQC) 

 Tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu cña IQC lµ kiÓm so¸t chÊt l−îng ®· ®Þnh cña c¸c 
linh kiÖn, cÊu kiÖn vµ vËt t− l¾p r¸p.  

1) §iÒu tra Ng−êi cung cÊp. 

2) §¸nh gi¸ Ng−êi b¸n míi khíp víi kü thuËt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 

3) KiÓm ®Þnh tõng l« vËt t− ®Çu vµo. 

4) §¸nh gi¸ vµ kiÓm tra thèng kª vËt t− ®Çu vµo. 

5) Ph©n tÝch vËt t− khíp víi kü thuËt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 

6) Phèi hîp víi bé phËn Mua hµng vÒ chÊt l−îng vËt t− ®Çu vµo. 

7) Hµnh ®éng kh¾c phôc ®èi víi vËt t− cã khuyÕt tËt. 

 (S¬ ®å minh häa chøc n¨ng theo luång vËt t− xem ë môc II.4.4.1) 

 Doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng "HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ng−êi cung 
cÊp" cña m×nh, bao gåm: 

a)- Quy tr×nh §iÒu tra vµ §¸nh gi¸ chÊt l−îng Ng−êi cung cÊp. 

b)- Danh môc Ng−êi b¸n cã chÊt l−îng. 
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c)- §¸nh gi¸ Ng−êi b¸n vµ 3 b−íc hç trî: 

 -B−íc 1: §¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng. 

 -B−íc 2: N©ng cÊp kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 

 -B−íc 3: Phßng ngõa bÊt tr¾c vµ kh¶ n¨ng c¶i tiÕn 

d)- Quy tr×nh ChÊp thuËn linh kiÖn / PhÇn s¶n xuÊt chÊp thuËn qu¸ tr×nh. 

e)- C¸c ®Æc tr−ng kiÓm ®Þnh IQC. 

f)- Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu IQC (xem II.4.4.2). 

g)- S¬ ®å chuyÓn kiÓu lÊy mÉu. 

h)- Quy tr×nh KiÓm ®Þnh chung. 

i)- S¬ ®å kiÓm ®Þnh IQC (xem II.4.4.3). 

j)- Quy tr×nh §ßi hái hµnh ®éng kh¾c phôc cña Ng−êi b¸n 

  (xem II.4.4.4). 

k)- Ph©n lo¹i chÊt l−îng Ng−êi cung cÊp. 

l)- Hå s¬ Ng−êi cung cÊp. 
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 II.4.4.2-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu IQC  

 

MÆt hµng Ph−¬ng ¸n lÊy 
mÉu 

AQL Tham sè  
kiÓm ®Þnh 

Ph−¬ng ph¸p 
kiÓm ®Þnh 

ChuÈn mùc 
lo¹i bá 

Linh kiÖn 
®iÖn tö 

ISO 2859-1 hoÆc 
MIL-STD-105E 
/ ANSI/ASQC 
Z1.4 
lÊy mÉu ®¬n 
møc II 

MA: 
0,4 
MI: 
0,4 

-Tham sè ®iÖn 
-KÝch th−íc 
-Cosmetic IC: 
m¸c, bao gãi, 
trang ®iÓm 

-Thö b»ng LCR 
meter, m¸y thö an 
toµn ®iÖn, m¸y thö 
dßng rß vµ ®o b»ng 
compa kü thuËt, 
dông cô ®o kÝch 
th−íc 
-KiÓm tra b»ng 
kÝnh lóp 

-N»m ngoµi 
®Æc t¶ 

Bé phËn 
c¬ khÝ, c¬-
®iÖn 

ISO 2859-1 hoÆc 
MIL-STD-105E 
/ ANSI/ASQC 
Z1.4 
lÊy mÉu ®¬n 
møc II 

MA: 
0,4 
MI: 
0,4 

-KÝch th−íc 
-KÕt cÊu 
-VËt liÖu 
-Trang ®iÓm 

-§o b»ng compa kü 
thuËt 
-KiÓm tra b»ng 
kÝnh lóp 

-N»m ngoµi 
®Æc t¶ 

VËt liÖu 
®ãng gãi 
vµ Nh·n 

ISO 2859-1 hoÆc 
MIL-STD-105E 
/ ANSI/ASQC 
Z1.4 
lÊy mÉu ®¬n 
møc II 

MA: 
0,4 
MI: 
0,4 

-Trang ®iÓm 
-VËt liÖu 
-ChÊt l−îng in 
-KÝch th−íc 

-KiÓm tra b»ng m¾t 
-Do b»ng th−íc 

-N»m ngoµi 
®Æc t¶ 

 
 

 II.4.4.3-S¬ ®å kiÓm ®Þnh IQC  

 

 

 

 
  OK 

       lo¹i bá 

       
   chÊp nhËn    ®óng       
            
            (ph¸n xÐt)
                
         sai 

 
       th«i xem xÐt                  

 

NhËn 

KiÓm ®Þnh IQC 

Tr¶ l¹i  
ng−êi cung cÊp 

MRB 

Tr¶ l¹i  
ng−êi cung cÊp

TuyÓn chän ng−êi cung cÊp 
hoÆc/vµ lµm viÖc l¹i 

Kho 

B¾t ®Çu
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 II.4.4.4-Quy tr×nh §ßi hái hµnh ®éng kh¾c phôc cña Ng−êi b¸n 

  (®èi víi vËt t− ñy th¸c) 

       PE:  Kü thuËt s¶n xuÊt 

       PMC: KiÓm tra vËt t− s¶n xuÊt 

       MRB: Héi ®ång xem xÐt vËt t− 
          lo¹i bá 

 
    chÊp nhËn 

 

 

 
         kh«ng   
      
          cã 

          

KiÓm 
®Þnh IQC PE/PMC

Kh¸ch hµng

PMC/IQC

Ph¸n xÐt

Ph¸n quyÕt
Kho 

Häp MRB 

NhËn 

 

 

 

II.4.5-C¸c chøc n¨ng KiÓm so¸t chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh (IPQC) 

 

 Tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu cña IPQC lµ kiÓm so¸t qu¸ tr×nh ®· ®Þnh vµ ®¶m 
b¶o s¶n phÈm cuèi cïng tháa m·n c¸c tiªu chuÈn chÊt l−îng xuÊt x−ëng nghiªm ngÆt. 

a)- KiÓm so¸t chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh. 

b)- KiÓm so¸t chÊt l−îng ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh. 

c)- KiÓm tra tõng l« ®èi víi c¸c côm l¾p r¸p bÞ chØ trÝch (critical) trong 
qu¸ tr×nh bÞ chØ trÝch. 

d)- Ph©n tÝch háng trong qu¸ tr×nh vµ ph©n tÝch thèng kª. 

e)- Xem xÐt H−íng dÉn lµm viÖc (Operating Instruction). 

f)- Xem xÐt H−íng dÉn KiÓm ®Þnh trong qu¸ tr×nh. 

g)- Th«ng b¸o thay ®æi kü thuËt (ECN) 

h)- KiÓm so¸t vµ ph©n tÝch phÕ liÖu. 

i)- Ph©n tÝch l« bÞ kiÓm tra chÊt l−îng xuÊt x−ëng OQC lo¹i bá. 

j)- Hµnh ®éng kh¾c phôc. 

k)- KiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn thiÕt bÞ thö nghiÖm. 

l)- KiÓm nghiÖm ®é tin cËy. 
Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn D : HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

Trang 40 



KC-06-03 CN                                                                             Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 
 

 
e)- Hå s¬ kiÓm ®Þnh hµng ngµy / Hå s¬ kh¸ch hµng. 

f)- KiÓm l¹i tµi liÖu vµ ®ãng gãi lÇn cuèi. 

g)- ChÊp thuËn vµ cÊp chøng nhËn chÊp thuËn (certificate of  

 compliance) khi kh¸ch hµng yªu cÇu. 

h)- Ph¶n håi th«ng tin chÊt l−îng tíi d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ bé  

 phËn kü thuËt. 

i)- Thùc hiÖn ph©n tÝch thèng kª ®Ó c¶i tiÕn møc chÊt l−îng xuÊt x−ëng. 

j)- ChuÈn bÞ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. 

k)- C¸c quy tr×nh lÊy mÉu xuÊt x−ëng khi dïng ISO 2859-1 møc 
kiÓm ®Þnh chung lµ II víi AQL 0,65% kÕt hîp víi tham sè ®iÖn 
AQL 0,04 % ®èi víi c¸c kho¶n th¶m häa, vµ AQL 1,5% cho 
kiÓm ®Þnh b»ng m¾t. 
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II.4.7- Thö nghiÖm ®é tin cËy 
 
 Môc ®Ých cña thö nghiÖm nµy lµ ®¶m b¶o r»ng c¸c m¸y tÝnh cã thÓ chÞu 
®ùng ®−îc nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i cña nh÷ng yÕu tè tù nhiªn vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö 
dông ®Õn nh÷ng cÊu kiÖn kh¸c nhau trong m¸y vµ toµn bé m¸y. Thö nghiÖm cho 
kÕt qu¶ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô thùc tÕ hiÖn cã trong lÜnh vùc nµy 
vµ r»ng m¸y tÝnh sÏ lµm viÖc theo ®óng c¸c ®Æc t¶. 
 

a)- §¶m b¶o ®ñ kh¶ n¨ng tån t¹i vµ sèng trong m«i tr−êng: 
Sèc 
 Thö nghiÖm nµy x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng m¸y tÝnh chÞu ®ùng ®−îc c¸c có sèc 
võa ph¶i. C¸c có sè kiÓu nµy cã thÓ lµm thay ®æi c¸c ®Æc tr−ng ho¹t ®éng hoÆc 
nh÷ng thay ®æi kh«ng mong muèn kh¸c. 
 
Rung víi tÇn sè biÕn thiªn 
 Thö nghiÖm rung víi tÇn sè biÕn thiªn x¸c ®Þnh m¸y tÝnh chÞu ®ùng tèt 
nh− thÕ nµo tr−íc nh÷ng t¸c ®éng rung trong nh÷ng cÊp tÇn sè ®· ®Þnh. Rung, do 
lµm r· cÊu tróc l¾p r¸p, cã thÓ lµm h− háng ®iÖn, hoÆc c¸c ®Æc tr−ng tíi h¹n. 
 
Gia tèc cè ®Þnh 
 Thö nghiÖm nµy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng t¸c ®éng lªn m¸y tÝnh cña 
lùc ly t©m. §ã lµ kiÓm nghiÖm gia tèc ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chØ b¸o nh÷ng ®iÓm yÕu 
cÊu tróc trong m¸y tÝnh kh«ng thÓ dß t×m thÊy trong thö nghiÖm sèc vµ rung. 
(Thö nghiÖm nµy chØ lµm khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt) 
 
Sèng (kh«ng lµm viÖc) trong nhiÖt ®é cao 
 Môc ®Ých cña thö nghiÖm nµy lµ ®¶m b¶o r»ng m¸y tÝnh cã thÓ chÞu ®ùng 
®−îc nh÷ng t¸c ®éng cña kho b¶o qu¶n d−íi nhiÖt ®é cao ®· ®Þnh. 
 
Sèng (cã lµm viÖc) trong nhiÖt ®é cao 
 Thö nghiÖm nµy nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh nh÷ng t¸c ®éng lªn c¸c ®Æc 
tr−ng ®iÖn vµ c¬ cña mét bé phËn hoÆc toµn bé m¸y tÝnh ®èi víi nhiÖt ®é xung 
quanh cao ë nh÷ng chu kú ®· ®Þnh, trong khi nã ®ang ho¹t ®éng. Thö nghiÖm 
nµy m« pháng ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh víi ®iÒu kiÖn lµm m¸t kh«ng ®ñ. 
 
KhÝ ¸p (gi¶m) 
 Thö nghiÖm khÝ ¸p ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c ®iÒu kiÖn m« pháng ¸p suÊt 
khÝ quyÓn thÊp gÆp ph¶i trong m¸y tÝnh khi sö dông ë n¬i cã ®é cao lín so víi 
mÆt biÓn. Nã tr−íc hÕt ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cña vËt liÖu, linh kiÖn 
tr¸nh ®−îc h− h¹i ®iÖn m«i chÞu ®iÖn ¸p (dielectric-withstanding-voltage) do ®é 
c¸ch ®iÖn cña kh«ng khÝ vµ c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn kh¸c bÞ h¹ thÊp khi ¸p suÊt 
gi¶m. Ngay c¶ khi ¸p suÊt thÊp kh«ng g©y ra ®¸nh thñng ®iÖn m«i hoµn toµn, th× 
còng lµm t¨ng hå quang vµ c¸c t¸c ®éng kh«ng mong muèn nh− tæn hao vµ ion 
hãa. (Thö nghiÖm nµy chØ lµm khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt) 
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Kh«ng khÝ mÆn 
 Thö nghiÖm nµy m« pháng t¸c ®éng ¨n mßn cña kh«ng khÝ ven biÓn ®Õn 
m¸y tÝnh. KiÓm nghiÖm nµy ®¸nh gi¸ tÝnh kh«ng biÕn hãa cña líp m¹ hoÆc d¸n 
thµnh mµu xØn vµ  nh÷ng t¸c ®éng trªn vËt liÖu.  
(Thö nghiÖm nµy chØ lµm khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt) 
 
ChÞu Èm 
 §ã lµ thö nghiÖm nhanh ®Ó x¸c ®Þnh m¸y tÝnh tèt nh− thÕ nµo cã thÓ chÞu 
®ùng ®−îc nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i cña c¸c ®iÒu kiÖn ®é Èm vµ nãng cao ®iÓn h×nh 
cña m«i tr−êng nhiÖt ®íi. 

b)- Ph©n tÝch c¸c theo dâi dßng s¶n phÈm. 
c)- Nh÷ng v¨n b¶n chøng nhËn ®Æc t¶ cña kh¸ch hµng. 
d)- X©y dùng quy tr×nh thö nghiÖm. 
e)- Khai th¸c ph−¬ng tiÖn míi 
f)- Ph©n tÝch háng. 
g)- Hµnh ®éng kh¾c phôc. 
h)- C¸c tiªu chuÈn s¶n phÈm. 

 
II.4.8- §¶m b¶o chÊt l−îng (QA) 

a)- §¸nh gi¸ hÖ thèng QC. 
b)- §¸nh gi¸ chi phÝ chÊt l−îng. 
c)- Theo dâi hÖ thèng hiÖu chuÈn. 
d)- C¸c hµnh ®éng c¶i tiÕn chÊt l−îng. 
e)- Chu tr×nh kiÓm tra chÊt l−îng. 
f)- Ch−¬ng tr×nh PPM. 
g)- Xem xÐt thiÕt kÕ. 
h)- Xem xÐt thµnh phÈm trong kho theo tr×nh tù vµo tr−íc xem xÐt  

 tr−íc (FI-FO). 
 
II.4.9- DÞch vô chÊt l−îng (QS) 

a)- Tr¶ lêi khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. 
b)- §iÒu tra chÊt l−îng tiÕp thÞ. 
c)- Ph©n tÝch khuyÕt tËt theo kiÓu háng, vµ kiÓm tra x¸c nhËn. 
d)- Ph©n tÝch viÖc giao hµng, ®ãng gãi vµ l−u kho. 
e)- Xem xÐt ®Æc t¶ an toµn s¶n phÈm. 
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  S¬ ®å hÖ thèng dÞch vô chÊt l−îng vµ lé tr×nh hµnh ®éng yªu cÇu nh− sau: 
 
 
      Yªu cÇu 

 
 
    Tr¶ lêi 

 
 
      Tr¶ lêi    RMA  
          hoÆc yªu cÇu 

 
         Yªu cÇu 

 
         Tr¶ lêi 

 
             RMA 

 
  

Bé phËn  
B¸n hµng 

Tæng qu¶n lý c«ng 
viÖc vµ 

 Bé phËn liªn quan 

Bé phËn  
TiÕp thÞ 

Bé phËn QA cña 
X−ëng s¶n xuÊt 

Bé phËn  
KiÓm so¸t vËt t−

Bé phËn S¶n xuÊt cña 
X−ëng s¶n xuÊt 

Kh¸ch hµng 

 
 
 
 
 
II.4.10- Kü thuËt øng dông (AE) 
 
 Tr¸ch nhiÖm cña Nhãm kü thuËt øng dông lµ tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ 
®¶m b¶o kh¸ch hµng chÊp nhËn c¸c s¶n phÈm. 
 a)-Duy tr× vµ xem xÐt ®Æc t¶ cña kh¸ch hµng. 

 b)-Ph¸t hµnh vµ xem xÐt ®Æc t¶ néi bé. 

 c)-X¸c ®Þnh ®Æc t¶ cho catalog. 

 d)-ChuÈn bÞ phiÕu d÷ liÖu. 

 ®)-§¶m b¶o s¶n phÈm phï hîp víi øng dông cña kh¸ch hµng. 

 e)-ChuÈn bÞ ®¬n hµng lµm mÉu. 

 g)-Xem xÐt ®¬n mua hµng cña kh¸ch hµng. 

 h)-LËp quy tr×nh kiÓm nghiÖm vµ m¹ch kiÓm nghiÖm. 

 i)-Ph©n tÝch h− háng vµ hµnh ®éng kh¾c phôc. 

 k)-§¸nh gi¸ s¶n phÈm míi. 

 l)-§¸nh gi¸ s¶n phÈm cña ®èi thñ. 

 o)-T− vÊn øng dông. 
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S¬ ®å sau minh häa c¸c chøc n¨ng Kü thuËt øng dông (Application Engineering) 
nh− sau: 
 
 
 

 
 
 
II.4.11- HiÖu chuÈn 

a)- HiÖu chuÈn thiÕt bÞ vµ ®−a vµo ho¹t ®éng. 

b)- Khai th¸c, hiÖu chuÈn vµ kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ míi. 
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II.5- S¬ ®å tæng qu¸t KiÓm tra chÊt l−îng trong nhµ m¸y 

 
       KiÓm so¸t tån kho             Trë l¹i l¾p r¸p hÖ thèng                                                                     KiÓm  so¸t 

                                                                                      A/S 

     A/S                 KiÓm tra                                          L¾p r¸p phô                                                                                          B¸n hµng 
                         L¾p r¸p                               KiÓm tra      HÖ thèng 
    L¾p r¸p phô                                                                               ®Çy ®ñ, 
                            HÖ thèng     Linh kiÖn 

                                                          Qu¶n lý ®Çu vµo/®Çu ra, A/S           A/S cña hÖ thèng                                       
                                                                                                                                                                                                                                               vµ l¾p r¸p 

          QC 

            
      Th¸o dì 

 
    Göi cho mçi ®éi chuyªn gia QC  

 

 

 

   

§éi thö 
nghiÖm 

Ng−êi 
cung cÊp 

KiÓm so¸t 
tån kho ®èi 

víi 
tæn thÊt 

S¶n xuÊt

Mua hµng

KiÓm 
so¸t 

D©y chuyÒn s¶n xuÊt

D©y chuyÒn

B
¨n

g 
t¶

i 

Vá C¾m c¸c b¶ng m¹ch
(M/B, VGA, modem, soud card…)

CD-ROM, 
HDD, FDD 

RAM
 CPU 

TEST nguéi
(test lÇn thø nhÊt) 

Kho LÊy mÉu 
ngÉu nhiªn 

§ãng gãi KiÓm ®Þnh 
bªn ngoµi 

TEST lÇn hai
(HÖ thèng ®Çy ®ñ)

Burnning
(24-48 giê) 

TEST 
phÇn mÒm 
vµ hÖ ®iÒu 

hµnh 

§é æn ®Þnh TEST linh kiÖn vÒ chÊt l−îng tiªn tiÕn,
gi¸ thµnh h¹ / tr−íc vµ sau dÞch vô §éi TEST 

linh kiÖn 
TEST OK Mua linh 

kiÖn 

HËu cÇn

Cung cÊp 
linh kiÖn 
 hÖ thèng 

®Çy ®ñ

B¸n hµng

Tèi ®a hiÖu qu¶ 
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II.6- Phßng thö nghiÖm vµ hiÖu chuÈn 

 Phßng thö nghiÖm m¸y tÝnh vµ hiÖu chuÈn thiÕt bÞ ®−îc x©y dùng tu©n 
theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn quèc tÕ ISO/IEC 17025:2001 ®Ó c¬ quan 
c«ng nhËn cña ViÖt Nam (VILAS) vµ cña c¸c quèc gia kh¸c thõa nhËn. 

 Trong "§Ò ¸n kiÓm chuÈn m¸y tÝnh cÊp Nhµ n−íc", phÇn "Quy ®Þnh vÒ 
nh÷ng yªu cÇu chung cña Phßng thö nghiÖm m¸y tÝnh" vµ phÇn "Ph−¬ng ¸n 
trang bÞ Phßng thö nghiÖm m¸y tÝnh" thuéc ®Ò tµi KC-06-03CN, ®· tr×nh bÇy kü 
vÒ vÊn ®Ò nµy, nªn ë ®©y kh«ng nªu l¹i n÷a. 
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PhÇn III 

§¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng theo TCVN ISO 

 

 

III.1-Môc ®Ých, ®èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 

 III.1.1-Môc ®Ých ®¸nh gi¸: KiÓm ®Þnh lÇn cuèi m¸y tÝnh xuÊt x−ëng (tr−íc 
hoÆc sau khi ®ãng gãi), theo tiªu chuÈn néi bé nhµ m¸y hoÆc tiªu chuÈn kh¸c do 
kh¸ch hµng yªu cÇu, ®Ó ph¸n quyÕt giao hµng hoÆc gi÷ l¹i. 

 III.1.2-§èi t−îng ®¸nh gi¸: C¸c l« m¸y tÝnh xuÊt x−ëng. 

 III.1.3-Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸:  

  -§¸nh gi¸ qua mÉu. ViÖc lÊy mÉu kiÓm ®Þnh qua thuéc tÝnh theo AQL 
dùa trªn ISO 2859-1, hoÆc dùa trªn tiªu chuÈn kh¸c do kh¸ch hµng yªu cÇu. 

  -Nh÷ng tr−êng hîp s¶n xuÊt lín lÇn ®Çu; hoÆc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt 
hµng OEM cña kh¸ch hµng míi, hoÆc cã thay ®æi thiÕt kÕ, linh kiÖn th× ®Ó ®¸nh 
gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng, ®Ó ®¸nh gi¸ ph¶i kiÓm ®Þnh 100%. 

  -C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ c¸c c«ng cô ®Ó thö nghiÖm mÉu theo c¸c chØ 
tiªu nµy tr×nh bÇy ë phÇn V. 

 

III.2-Quy tr×nh lÊy mÉu dùa trªn ISO 2859-1:1999 

(Chi tiÕt ISO 2859-1:1999 xem ë phÇn Tham kh¶o 1) 

III.2.1-Kh©u qu¶n lý: 

1. X¸c ®Þnh Ng−êi cã quyÒn tr¸ch 

2. Ph©n h¹ng lçi (sù cè): 

   -Lçi th¶m häa (CR): Lçi cã thÓ lµm chÕt ng−êi, ch¸y næ m¸y, vµ 
mÊt an toµn. 

   -Lçi chÝnh (MA): Lçi cã thÓ g©y ra sù cè chøc n¨ng cña m¸y tÝnh, 
lµm gi¶m c«ng n¨ng sö dông xuèng møc thÊp nhÊt, hoÆc cã liªn quan ®Õn yªu 
cÇu chÊt l−îng do kh¸ch hµng quy ®Þnh. 

   -Lçi phô (MI): Lçi chØ ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng sö dông bªn ngoµi 
cña m¸y tÝnh vµ kh«ng ph¶i lµ lçi c«ng n¨ng. 

   -Lçi nhÑ (WR): Lçi chØ cÇn söa ch÷a qua lµ kh¾c phôc ®−îc. 

3. C¸c mÉu PhiÕu yªu cÇu kiÓm ®Þnh, B¸o c¸o thö nghiÖm, LÞch thö 
nghiÖm, LÞch hiÖu chuÈn ph−¬ng tiÖn vµ c«ng cô ®o l−êng, ... 

 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn D : HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

Trang 50 



KC-06-03 CN                                                                              Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 
 
III.2.2-Kh©u chuÈn bÞ 

1. X¸c ®Þnh yªu cÇu: 

   -Yªu cÇu kiÓm ®Þnh th−êng, chÆt hay láng: th«ng th−êng, nÕu 
kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt, th× lµ kiÓm ®Þnh th−êng. 

   -Yªu cÇu møc kiÓm ®Þnh chung (I,II,III) hay kiÓm ®Þnh ®Æc biÖt (S-
1, S-2, S-3, S-4): th«ng th−êng, nÕu kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt, th× lµ kiÓm ®Þnh 
chung møc II. 

   -Yªu cÇu kiÓu ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n, kÐp hay béi: th«ng th−êng, 
nÕu kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt, th× dïng kiÓu lÊy mÉu ®¬n. 

   -Ên ®Þnh AQL: th«ng th−êng, nÕu kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt, th× 
AQL: 0,65/1,5 hoÆc AQL víi MA = 2MI. 

   -Cho cì l«: lÊy tõ PhiÕu yªu cÇu kiÓm ®Þnh.  

2. TÝnh cì mÉu: 

   -Theo cì l«, møc kiÓm ®Þnh ®· cho ë (1), x¸c ®Þnh ch÷ m· cì mÉu 
trong b¶ng 1 ISO 2859-1:1999(E). 

3. LËp l«: 

   -Theo Môc 6 ISO 2859-1:1999(E). 

4. Rót mÉu: 

   -Theo Môc 8 ISO 2859-1:1999(E). 

5. X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n lÊy mÉu: 

   -Theo AQL, cì l« ®· cho ë (1), ch÷ m· cì mÉu ®· x¸c ®Þnh ë (2), 
x¸c ®Þnh Sè chÊp nhËn Ac vµ Sè lo¹i bá Re trong c¸c b¶ng sau cña ISO 2859-
1:1999(E): 

• B¶ng 2-A, nÕu kiÓm ®Þnh th−êng theo kiÓu lÊy mÉu ®¬n; 

• B¶ng 2-B, nÕu kiÓm ®Þnh chÆt theo kiÓu lÊy mÉu ®¬n; 

• B¶ng 2-C, nÕu kiÓm ®Þnh láng theo kiÓu lÊy mÉu ®¬n; 

• B¶ng 3-A, nÕu kiÓm ®Þnh th−êng theo kiÓu lÊy mÉu kÐp; 

• B¶ng 3-B, nÕu kiÓm ®Þnh chÆt theo kiÓu lÊy mÉu kÐp; 

• B¶ng 3-C, nÕu kiÓm ®Þnh láng theo kiÓu lÊy mÉu kÐp; 

• B¶ng 4-A, nÕu kiÓm ®Þnh th−êng theo kiÓu lÊy mÉu béi; 

• B¶ng 4-B, nÕu kiÓm ®Þnh chÆt theo kiÓu lÊy mÉu béi; 

• B¶ng 4-C, nÕu kiÓm ®Þnh láng theo kiÓu lÊy mÉu béi; 
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6. X¸c ®Þnh chuyÓn møc: 

   -Theo Môc 9 ISO 2859-1:1999(E). 

 

       B¾t ®Çu 

10 l« liªn tiÕp 
®−îc chÊp nhËn 

vµ  
s¶n xuÊt æn ®Þnh 

2 l« bÞ lo¹i bá 
trong sè 5 l« 
 thö nghiÖm 

5 l« bÞ lo¹i bá 
trong  

kiÓm ®Þnh chÆt 

1 l« bÞ lo¹i bá 
hoÆc s¶n xuÊt 
kh«ng ®Òu ®Æn 

5 l« liªn tiÕp 
®−îc chÊp nhËn

VÊn ®Ì  
®· ®−îc 

 gi¶i quyÕt 

kiÓm ®Þnh 
láng 

kiÓm ®Þnh 
th−êng 

kiÓm ®Þnh 
chÆt 

ngõng 
kiÓm ®Þnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3- Thö nghiÖm mÉu m¸y tÝnh: 

   -Theo PhÇn IV vµ V d−íi ®©y. 

III.2.4- Ph¸n quyÕt: 

   -Giao hµng hay gi÷ l¹i tu©n theo Môc 11 ISO 2859-1:1999(E), dùa 
trªn kÕt qu¶ thö nghiÖm mÉu m¸y tÝnh ë (7) vµ sè chÊp nhËn Ac, Sè lo¹i bá Re 
cña ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®· x¸c ®Þnh ë (5). 
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PhÇn IV 

Thö nghiÖm mÉu m¸y tÝnh xuÊt x−ëng theo chØ tiªu chÊt l−îng 

  

 

IV-1 C¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ chÊt l−îng 

 Tïy theo chÝnh s¸ch vµ ch−¬ng tr×nh chÊt l−îng cña doanh nghiÖp l¾p r¸p 
m¸y tÝnh, hoÆc theo yªu cÇu cña ®¬n hµng, cã thÓ chän mét phÇn hoÆc toµn bé 
c¸c chØ tiªu d−íi ®©y lµm chØ tiªu cÇn kiÓm ®Þnh.  

 1-M« t¶ hµng hãa (Descriptions) - kiÓm ®Þnh theo thiÕt kÕ hay ®¬n hµng. 

 2-Chøc n¨ng (Functions) - kiÓm ®Þnh theo tr¹ng th¸i s½n sµng lµm viÖc cña 
PC vµ c¸c ngo¹i vi trong PC.  

 3-T−¬ng thÝch (Compatibility) - kiÓm ®Þnh t−¬ng thÝch víi hÖ ®iÒu hµnh 
Windows, Linux hoÆc hÖ ®iÒu hµnh nguån më kh¸c, nÕu ®¬n hµng ®ßi hái. 

 

IV.2- KiÓm nghiÖm m« t¶ hµng hãa 

 KiÓm nghiÖm b»ng m¾t, th−íc ®o, ®ång hå ®o ®iÖn c¸c m« t¶ l¾p r¸p theo 
thiÕt kÕ hoÆc ®¬n hµng ®èi víi toµn bé m¸y vµ c¸c ®Æc t¶ cña linh kiÖn, cÊu kiÖn 
trong m¸y.  

 Nhµ m¸y cÇn lËp ra Quy ph¹m kü thuËt vÒ kiÓm nghiÖm m« t¶ cña m×nh, 
bao gåm tiªu chuÈn, ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, ph¹m vi vµ quyÒn tr¸ch thùc hiÖn. 
Th−êng Quy ph¹m bao trïm lªn c¸c phÇn chÝnh sau: 

 1-KiÓm nghiÖm l¾p r¸p theo c¸c h¹ng môc sau: 

  -Sè l−îng, vÞ trÝ, dung sai l¾p r¸p c¸c cÊu kiÖn vµ chi tiÕt. 

  -Khe hë ë c¸c mÆt A, B, C, D. 

  -Dung sai l¾p r¸p c¸c chi tiÕt trªn tõng mÆt A, B, C, D. 

  -§inh rót trªn khung vá m¸y. 

  -Lç ®ét vµ chi tiÕt khö nhiÔu ®iÖn tõ (EMI). 

  -PhÇn trong khung m¸y. 

  -èc vÝt. 

  -D©y c¾m, v.v. 

 2-KiÓm nghiÖm bé phËn b»ng nhùa ë tõng cÊp mÆt (mÆt cÊp A - bé phËn 
nh×n trùc tiÕp ®−îc ë phÇn tr−íc vµ trªn ®Ønh; mÆt cÊp B - bé phËn cã thÓ nh×n 
thÊy ë hai bªn c¹nh; mÆt cÊp C - phÇn phÝa sau thïng m¸y; mÆt cÊp D - phÇn ®¸y 
vµ phÇn trong thïng m¸y) vµ theo c¸c h¹ng môc sau: 
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  -VÕt c¾t, ®é s¾c cña mÐp c¾t. 

  -§iÓm ®en, chÊm mÇu. 

  -Tr¾ng ®Çu, d·n dµi tr¾ng. 

  -§é co. 

  -L−u l¹i vÕt. 

  -KhuyÕt vËt liÖu. 

  -Lé cèt nÒn. 

  -MÐp. 

  -HiÖn v©n hoa do lçi khu«n. 

  -VÕt ch¸y. 

  -VÕt è bÈn. 

  -Bät khÝ. 

  -BiÕn d¹ng. 

  -Sai mÇu.v.v.  

 3-KiÓm nghiÖm bé phËn b»ng kim lo¹i vµ s¬n m¹ ë tõng cÊp mÆt (mÆt A - 
bé phËn nh×n trùc tiÕp ®−îc ë phÇn tr−íc vµ trªn ®Ønh; mÆt B - bé phËn cã thÓ 
nh×n thÊy ë hai bªn c¹nh; mÆt C - phÇn phÝa sau thïng m¸y; mÆt D - phÇn ®¸y vµ 
phÇn trong thïng m¸y) vµ theo c¸c h¹ng môc sau: 

  -Lêm xêm ë mÐp c¾t. 

  -VÕt c¾t, vÕt mµi. 

  -GØ. 

  -L−u vÕt, vÕt do khu«n. 

  -ChÊm, è, trãc s¬n, bong m¹. 

  -T¹p chÊt. 

  -Bät khÝ.v.v. 

 4-KiÓm nghiÖm nh·n (Label), Logo vµ c¸c nh·n hiÖu theo c¸c h¹ng môc 
chÝnh sau: 

  -Yªu cÇu vÒ nh·n, logo vµ c¸c nh·n hiÖu. 

  -KÝch th−íc trªn tõng mÆt A, B, C, D. 

  -VÕt c¾t trªn tõng mÆt A, B, C, D. 

  -§é lÖch vÞ trÝ  trªn tõng mÆt A, B, C, D vµ trªn d·y v¹ch Bare Code.  

  -BÈn, è.v.v. 
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 5-KiÓm nghiÖm ®ãng gãi theo c¸c h¹ng môc chÝnh sau: 

  -C¸c phô kiÖn kÌm theo m¸y vµ bao gãi (nh− chuét, bµn phÝm, loa, 
adapter, d©y nguån, qu¹t CPU, ®Üa CD, ®Üa mÒm tµi liÖu h−íng dÉn sö dông, 
phiÕu b¶o hµnh, v.v.) 

  -Thïng m¸y (carton) vµ tói PE. 

  -ChÌn, lãt bªn trong thïng m¸y. 

 

IV.3- Thö chøc n¨ng 

 Thö toµn bé chøc n¨ng cña PC theo quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p nh− tr×nh 
bÇy ë phÇn KiÓm tra chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh (IPQC) phÇn C (chuyªn ®Ò 2.1 
§Ò tµi KC-06-03CN). 

 

IV.4- Thö t−¬ng thÝch 

IV.5.1-Thö t−¬ng thÝch Windows 

  Thö t−¬ng thÝch Windows theo quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p WHQL 
(Windows Hardware Quality Labs) cña Microsoft, víi bé thö t−¬ng thÝch phÇn 
cøng HCT (Hardware Compatible Test). HiÖn nay HTC míi nhÊt lµ phiªn b¶n 
HTC 11.2 (2003). (Cã thÓ t×m trªn trang web cña Microsoft 
http://www.microsoft.com/whdc/hwtest/system  ®Ó biÕt râ h¬n) 

 

IV.5.2-Thö t−¬ng thÝch Linux vµ nguån më kh¸c 

 HiÖn nay ch−a cã quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p thö t−¬ng thÝch cho Linux vµ 
phÇn mÒm nguån më kh¸c. 
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PhÇn V 

Thö nghiÖm mÉu m¸y tÝnh xuÊt x−ëng theo chØ tiªu ®é tin cËy 

 

 

V-1 C¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ ®é tin cËy 

 Tïy theo chÝnh s¸ch vµ ch−¬ng tr×nh chÊt l−îng cña doanh nghiÖp l¾p r¸p 
m¸y tÝnh, hoÆc theo ®ßi hái cña ®¬n hµng, yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã thÓ chän 
mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c chØ tiªu d−íi ®©y lµm chØ tiªu cÇn kiÓm ®Þnh.  

 1-An toµn (Safety) vÒ  ®iÖn, bøc x¹ theo TCVN hay tiªu chuÈn quèc tÕ 
kh¸c. 

 2-Tin cËy trong m«i tr−êng (Environmental Reliability) ®èi víi m«i 
tr−êng lµm viÖc ®Æc tr−ng rung, r¬i, nhiÖt, Èm theo TCVN hay tiªu chuÈn quèc tÕ 
kh¸c. 

 3-§é bÒn (Stability, Durability) tÝnh theo tuæi thä cña m¸y. 

 Tiªu chuÈn, ph−¬ng ph¸p ®o thö tu©n theo c¸c TCVN, TCN 3581-3:2000, 
hoÆc tiªu chuÈn quèc tÕ kh¸c. 

 

V.2- Thö nghiÖm an toµn  

V.2.1- Thö nghiÖm an toµn ®iÖn 

  -Thö nghiÖm theo TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-1:2000) - ThiÕt bÞ 
CNTT-An toµn. PhÇn I: Yªu cÇu chung (do §Ò tµi KC-06-03CN dù th¶o vµ ®−îc 
c«ng nhËn TCVN n¨m 2003) - theo c¸c chØ tiªu sau: 

  1-Ghi nh·n vµ kÕt cÊu (Marking and Construction) 

  2-Dßng ®iÖn ch¹m (Touch current) 

  3-§é bÒn ®iÖn (Electric strength)  

  4-ChÞu ®iÖn ¸p xung (Impulse test)  

  5-Cao ¸p (Hi-POT test) vµ Nèi ®Êt (Grounding test)  

V.2.2- Thö nghiÖm t−¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) 

 Thö nghiÖm theo c¸c chØ tiªu sau: 

  1-Møc ®é g©y nhiÔu ®iÖn tõ do s¶n phÈm ph¸t ra (EMS) theo TCVN 
7189:2002 (CISRP 22:1997) - ThiÕt bÞ CNTT-§Æc tÝnh nhiÔu tÇn sè radio-Giíi 
h¹n vµ ph−¬ng ph¸p ®o (do §Ò tµi KC-06-03CN dù th¶o vµ ®−îc c«ng nhËn 
TCVN n¨m 2002). 
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  2-Møc ®é miÔn nhiÔm do nguån ®iÖn tõ g©y ra tõ bªn ngoµi (EMI) theo 
TCVN 7317:2003 (CISRP 24:1997) - ThiÕt bÞ CNTT-§Æc tÝnh miÔn nhiÔm tÇn sè 
radio-Giíi h¹n vµ ph−¬ng ph¸p ®o (do §Ò tµi KC-06-03CN dù th¶o vµ ®−îc c«ng 
nhËn TCVN n¨m 2003); hoÆc theo tiªu chuÈn IEC, FCC, VCCI, CE. 

(Chñ yÕu lµ thö miÔn nhiÔm phãng tÜnh ®iÖn ESD Immunity) 

V.3- Thö m«i tr−êng  

 Thö ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh trong m«i tr−êng m« pháng víi thùc tÕ lµm 
viÖc cña chóng theo s¬ ®å sau: 

 

 

 
 
                               
                Háng                                      Háng                                    Háng                     
 

 

 

 
                 Háng 
                           Háng                                Háng                         Háng 

 

 

 

 

Thö 
 r¬i 

Thö 
nãng Èm theo chu kú 

cã bËt m¸y 

Thö  
nhiÖt ®é 

thÊp 

Ho¹t ®éng 
tèt 

Ho¹t ®éng tèt

Thö 
nhiÖt ®é 

cao
Ho¹t ®éng tèt

Ph©n tÝch c¨n nguyªn
 vµ chän hµnh ®éng 

kh¾c phôc 

Ho¹t ®éng tèt Ho¹t ®éng tèt 
Thö  

va ®Ëp 

Ho¹t ®éng 
tèt 

Thö rung
cã bËt m¸y/cã  bao b×

Thö   
nhiÖt ®é nãng-l¹nh theo chu kú

cã bËt m¸y 

V.3.1-Thö nhiÖt ®é thÊp (kh«ng bËt m¸y) 

  Theo TCVN 5198-90 - Thö chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi: Thö 
t¸c ®éng cña nhiÖt ®é thÊp; hoÆc TCN 3581-5:2000 - M¸y tÝnh c¸ nh©n: Thö kh¶ 
n¨ng chÞu t¸c ®éng cña nhiÖt ®é thÊp; hoÆc MIL-STD-810C - C¸c ph−¬ng ph¸p 
thö nghiÖm m«i tr−êng: Thö t¸c ®éng cña nhiÖt ®é thÊp. 

V.3.2-Thö nhiÖt ®é cao (kh«ng bËt m¸y) 

  Theo TCVN 5199-90 - Thö chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi: Thö 
t¸c ®éng cña nhiÖt ®é n©ng cao; hoÆc TCN 3581-5:2000 - M¸y tÝnh c¸ nh©n: Thö 
kh¶ n¨ng chÞu t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao; hoÆc MIL-STD-810C - C¸c ph−¬ng 
ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: Thö t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao. 

V.3.3-Thö nhiÖt nãng-l¹nh theo chu kú (cã bËt m¸y) 

  Theo TCVN 5058-90 - Thö chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi: Thö 
t¸c ®éng cña thay ®æi nhiÖt ®é; hoÆc TCN 3581-5:2000 - M¸y tÝnh c¸ nh©n: Thö 
kh¶ n¨ng chÞu t¸c ®éng cña ®ét biÕn nhiÖt ®é; hoÆc MIL-STD-810C - C¸c 
ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: Thö t¸c ®éng cña nhiÖt ®é ®ét biÕn. 
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V.3.4-Thö nãng & Èm theo chu kú (cã bËt m¸y) 

  Theo TCVN  5056-90 - Thö chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè ngoµi: T¸c ®éng cña 
®é Èm ë nhiÖt ®é cao trong chÕ ®é chu kú; hoÆc TCN 3581-6:2000 - M¸y tÝnh 
c¸c nh©n: Thö t¸c ®éng cña ®é Èm; hoÆc IEC 60068-2 - Thö nãng Èm; hoÆc MIL-
STD-810C - C¸c ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: Thö t¸c ®éng cña ®é Èm. 

V.3.5-Thö va ®Ëp 

  Theo tiªu chuÈn TCVN 4903-89 - Thö chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè bªn ngoµi: 
Thö va ®Ëp; hoÆc MIL-STD-810C - C¸c ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: 
Thö t¸c ®éng cña va ®Ëp. 

V.3.6-Thö rung (cã bËt m¸y / cã bao b×) 

  Theo tiªu chuÈn TCVN 5278-90 - Thö chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè bªn ngoµi: 
Thö rung h×nh sin; hoÆc TCN 3581-7:2000 - M¸y tÝnh c¸c nh©n ®Ó bµn: thö t¸c 
®éng cña rung; hoÆc IEC 60068-2-6 - Thö Fc rung h×nh sin; hoÆc MIL-STD-
810C - C¸c ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: Thö t¸c ®éng cña rung. 

V.3.7-Thö r¬i 

  Theo tiªu chuÈn TCVN 4902-89 - Thö chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè bªn ngoµi: 
Thö r¬i tù do; hoÆc MIL-STD-810C - C¸c ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm m«i tr−êng: 
Thö t¸c ®éng cña r¬i. 

V.4- KiÓm nghiÖm ®é bÒn 

 KiÓm nghiÖm ®é bÒn qua tuæi thä (thêi gian trung b×nh lµm viÖc tèt 
MTBF) theo quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p nh− tr×nh bÇy ë phÇn KiÓm tra ®é tin cËy 
trong qu¸ tr×nh (IPQC) phÇn C (chuyªn ®Ò 2.1 §Ò tµi KC-06-03CN). 
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Phô lôc 
 

 

tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 2859-1:1999 

quy tr×nh lÊy mÉu kiÓm ®Þnh chÊt l−îng qua thuéc tÝnh 

 

 

PhÇn 1: C¸c s¬ ®å lÊy mÉu chØ sè hãa theo giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn 

 cho kiÓm ®Þnh tõng l« mét 

 

1-Ph¹m vi 
 

1.1-PhÇn nµy cña ISO 2859 nªu râ hÖ thèng lÊy mÉu chÊp nhËn cho kiÓm ®Þnh 
theo thuéc tÝnh. Nã ®−îc chØ sè hãa theo giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (AQL). 

Môc ®Ých cña ph−¬ng ph¸p kiÓm ®Þnh qua thuéc tÝnh theo AQL lµ dÉn d¾t ng−êi 
cung cÊp v−ît qua søc Ðp kinh tÕ vµ t©m lý cña viÖc kh«ng chÊp nhËn l« hµng ®Ó 
duy tr× møc trung b×nh cña qu¸ tr×nh Ýt nhÊt lµ hÇu nh− n»m trong giíi h¹n chÊt 
l−îng chÊp nhËn ®· ®Þnh, tuy vËy ®«i lóc ph¶i chuÈn bÞ giíi h¹n cao h¬n ®Ó ®èi 
phã víi rñi ro cho kh¸ch hµng chÊp nhËn l« hµng thØnh tho¶ng bÞ xÊu. 

C¸c s¬ ®å lÊy mÉu AQL ®−îc Ên ®Þnh trong phÇn nµy cña ISO 2859 lµ dïng 
®−îc, mµ kh«ng bÞ h¹n chÕ, ®Ó kiÓm ®Þnh: 

 -mÆt hµng cuèi, 

 -linh kiÖn vµ vËt liÖu, 

 -c¸c nguyªn c«ng, 

 -vËt t− trong qu¸ tr×nh, 

 -hµng cung cÊp trong kho, 

 -c¸c nguyªn c«ng b¶o tr×, 

 -d÷ liÖu vµ hå s¬, vµ 

 -c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. 

1.2-C¸c s¬ ®å nµy dù kiÕn tr−íc hÕt dïng cho ®ît s¶n xuÊt liªn tôc c¸c l« hµng, 
nghÜa lµ ®ît s¶n xuÊt ®ñ dµi ®Ó cho phÐp ¸p dông c¸c quy t¾c chuyÓn møc (9.3). 
C¸c quy t¾c ®ã cho thÊy: 

a)-ViÖc b¶o hé cho ng−êi tiªu dïng (b»ng c¸ch chuyÓn møc sang kiÓm ®Þnh chÆt 
hoÆc ngõng kiÓm ®Þnh mÉu) sÏ lµm chÊt l−îng t×m ®−îc bÞ xÊu ®i.  
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b)-Sù khÝch lÖ (trªn c¬ së xÐt ®o¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn tr¸ch nhiÖm) ®Ó gi¶m 
chi phÝ kiÓm ®Þnh (b»ng c¸ch chuyÓn møc sang kiÓm ®Þnh láng) sÏ cho chÊt 
l−îng ®¹t ®−îc tèt mét c¸ch nhÊt qu¸n. 

C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu trong phÇn nµy cña ISO 2859 còng cã thÓ ®−îc dïng ®Ó 
kiÓm ®Þnh nh÷ng l« hµng biÖt lËp, nh−ng trong tr−êng hîp ®ã ng−êi dïng cÇn 
thËn träng tham kh¶o t− vÊn vÒ ®Æc tuyÕn lµm viÖc ®Ó t×m ph−¬ng ¸n mang l¹i sù 
b¶o hé mong muèn (xem 12.6). Trong tr−êng hîp nµy, ng−êi dïng còng cÇn 
tham kh¶o c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu theo chÊt l−îng h¹n chÕ (LQ) ®−a ra trong 
ISO 2859-2. 

 

2-Tiªu chuÈn trÝch dÉn 

 

C¸c tµi liÖu tiªu chuÈn sau ®©y cung cÊp, qua trÝch dÉn trong c¸c v¨n b¶n ®ã, c¸c 
®iÒu kho¶n cÊu thµnh cña phÇn nµy cña ISO 2859. §èi víi c¸c trÝch dÉn lçi thêi, 
c¸c bæ sung sau ®ã, hoÆc c¸c söa ®æi th× bÊt lú lÇn c«ng bè nµo còng kh«ng ¸p 
dông n÷a. V× vËy, c¸c bªn tháa thuËn dùa trªn phÇn nµy cña ISO 2859 khÝch lÖ 
t×m ra kh¶ n¨ng ¸p dông xuÊt b¶n míi nhÊt cña c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn nªu d−íi 
®©y. §èi víi c¸c trÝch dÉn ch−a lçi thêi, lÇn xuÊt b¶n gÇn nhÊt cña tµi liÖu tiªu 
chuÈn vÉn nh¾c ®Õn ®Ó ¸p dông. C¸c thµnh viªn cña ISO vµ IEC duy tr× ®¨ng ký 
c¸c Tiªu chuÈn quèc tÕ  hiÖn cßn hiÖu lùc. 

 ISO 2859-3:1991, Sampling procedures for inspection by attributes - Part 
3: Skip-lot sampling procedures 

 ISO 3534-1:1993, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probablity 
and general statistical terms 

 ISO 3534-2:1993, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Statistical 
quality control 

 

3-ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ ký hiÖu 

3.1-ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 

§èi víi môc ®Ých cña phÇn nµy cña ISO 2859, c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ®· 
nªu trong ISO 3534-1 vµ ISO 3534-2 vµ ®−îc ¸p dông nh− sau. 

Ghi chó - §Ó dÔ trÝch dÉn, c¸c ®Þnh nghÜa cña mét sè thuËt ng÷ nµy ®−îc nh¾c l¹i tõ ISO 3534-
1 vµ ISO 3534-2, trong khi ®ã nh÷ng c¸i kh¸c  ®−îc ®Þnh nghÜa l¹i hoÆc ®Þnh nghÜa míi. 

3.1.1 

KiÓm ®Þnh 

lµ ho¹t ®éng nh− ®o l−êng (measuring), kh¶o nghiÖm (examining), kiÓm nghiÖm 
(testing) hoÆc hiÖu chuÈn (gauging) mét hoÆc nhiÒu ®Æc tr−ng cña s¶n phÈm hay 
dÞch vô, vµ so s¸nh c¸c kÕt qu¶ víi c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh ®Ó x¸c minh ®¹t ®−îc 
thÝch hîp hay kh«ng ®èi víi mçi ®Æc tr−ng. 
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3.1.2 

KiÓm ®Þnh nguyªn gèc (original inspection) 

lµ kiÓm ®Þnh lÇn ®Çu mét l« theo c¸c ®iÒu kho¶n cña phÇn nµy cña ISO 2859. 

Ghi chó - KiÓm ®Þnh nµy ph©n biÖt víi kiÓm ®Þnh mét l« ®−îc ®Ò nghÞ l¹i mµ tr−íc ®Êy lµ 
kh«ng chÊp nhËn. 

3.1.3 

KiÓm ®Þnh qua thuéc tÝnh (inspection by attributes) 

lµ kiÓm ®Þnh nhê ®ã hoÆc lµ kho¶n nµy ®−îc ph©n lo¹i ®¬n gi¶n lµ phï hîp hay 
kh«ng phï hîp ®èi víi yªu cÇu ®· ®Þnh, hoÆc lµ sè kh«ng phï hîp trong kho¶n 
®ã lµ ®Õm ®−îc. 

Ghi chó - KiÓm ®Þnh qua thuéc tÝnh bao gåm kiÓm ®Þnh phï hîp cña c¸c kho¶n còng nh− kiÓm 
®Þnh sè kh«ng phï hîp trªn 100 kho¶n. 

3.1.4 

Kho¶n (Item) 

lµ c¸i cã thÓ m« t¶ ®−îc vµ xem xÐt ®−îc mét c¸ch riªng biÖt. 

VÝ dô:  -kho¶n vËt lý (mÆt hµng, mãn hµng,...);  

   -l−îng vËt t− x¸c ®Þnh;  

   -dÞch vô, hµnh ®éng hoÆc qu¸ tr×nh;  

   -tæ chøc hoÆc c¸ nh©n; hoÆc  

   -mét sè tæ hîp nh÷ng c¸i ®ã. 

3.1.5 

Kh«ng phï hîp (nonconformity) 

lµ sù kh«ng tháa m·n yªu cÇu ®· ®Þnh. 

Ghi chó 1 - Trong mét sè hoµn c¶nh c¸c yªu cÇu ®· ®Þnh trïng víi nh÷ng yªu cÇu sö dông cña 
kh¸ch hµng (xem khuyÕt tËt, 3.1.6). Trong nh÷ng hoµn c¶nh kh¸c chóng cã thÓ kh«ng trïng, 
hoÆc lµ ngÆt h¬n nhiÒu hay Ýt, hoÆc lµ quan hÖ chÝnh x¸c gi÷a hai c¸i kh«ng hoµn toµn biÕt hay 
hiÓu ngÇm ®−îc.  

Ghi chó 2 - Kh«ng phï hîp nãi chung ®−îc ph©n lo¹i theo cÊp ®é nghiªm träng nh−: 

• H¹ng A: c¸c kh«ng phï hîp cña lo¹i (type) linh kiÖn, cÊu kiÖn ®−îc quan t©m 
nhÊt; trong lÊy mÉu chÊp nhËn c¸c lo¹i kh«ng phï hîp nh− vËy sÏ ®−îc g¸n cho mét gi¸ trÞ 
giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn rÊt nhá. 

• H¹ng B: c¸c kh«ng phï hîp cña lo¹i (type) linh kiÖn, cÊu kiÖn cã cÊp ®é quan t©m 
thÊp h¬n tiÕp sau; do ®ã, chóng cã thÓ ®−îc g¸n gi¸ trÞ giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn lín h¬n 
so víi gi¸ trÞ ®ã trong h¹ng A vµ nhá h¬n so víi gi¸ trÞ ®ã trong h¹ng C (nÕu cã). 

Ghi chó 3 - Bæ sung c¸c ®Æc tr−ng vµ h¹ng kh«ng phï hîp nãi chung sÏ ¶nh h−ëng ®Õn toµn 
bé x¸c suÊt chÊp nhËn cña s¶n phÈm. 

Ghi chó 4 - Sè h¹ng, viÖc quy vµo h¹ng, vµ chän giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn cho mçi h¹ng 
sÏ ph¶i thÝch hîp víi c¸c yªu cÇu chÊt l−îng cña mçi hoµn c¶nh riªng. 
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3.1.6 

KhuyÕt tËt (defect) 

lµ sù kh«ng tháa m·n yªu cÇu sö dông mong muèn. 

Ghi chó 1 - ThuËt ng÷ "khuyÕt tËt" thÝch hîp ®Ó dïng khi ®Æc tr−ng chÊt l−îng cña s¶n phÈm 
hoÆc dÞch vô ®−îc ®¸nh gi¸ trong ®iÒu kiÖn sö dông (tr¸i ng−îc víi phï hîp ®Æc t¶). 

Ghi chó 2 - Do thuËt ng÷ "khuyÕt tËt" b©y giê ®−îc x¸c ®Þnh nghÜa trong ph¹m vi ph¸p luËt, 
nªn nã kh«ng ®−îc dïng nh− thuËt ng÷ chung. 

3.1.7 

Kho¶n kh«ng phï hîp (nonconforming item) 

lµ kho¶n cã mét hoÆc nhiÒu kh«ng phï hîp. 

Ghi chó 1 - C¸c kho¶n kh«ng phï hîp nãi chung ®−îc ph©n lo¹i theo cÊp ®é nghiÖm träng nh−: 

• H¹ng A: kho¶n cã chøa mét hoÆc nhiÒu kh«ng phï hîp h¹ng A vµ còng cã thÓ chøa 
c¸c kh«ng phï hîp h¹ng B vµ / hoÆc h¹ng C, v.v. 

• H¹ng B: kho¶n cã chøa mét hoÆc nhiÒu kh«ng phï hîp h¹ng B vµ còng cã thÓ chøa 
c¸c kh«ng phï hîp h¹ng C, v.v. nh−ng kh«ng cã kh«ng phï hîp h¹ng A. 

3.1.8 

PhÇn tr¨m kh«ng phï hîp (percent nonconforming) 

<trong mÉu> lµ mét tr¨m lÇn sè kho¶n kh«ng phï hîp trong mÉu chia cho cì 
mÉu, tøc lµ: 

   d/n x 100, trong ®ã: d lµ sè kho¶n kh«ng phï hîp trong mÉu 

      n lµ cì mÉu  

3.1.9 

PhÇn tr¨m kh«ng phï hîp (percent nonconforming) 

<trong d©n hoÆc l«> lµ mét tr¨m lÇn sè kho¶n kh«ng phï hîp trong d©n hoÆc l« 
chia cho cì l«, tøc lµ:   

 100p = 100 D/N, trong ®ã: p lµ tû lÖ c¸c kho¶n kh«ng phï hîp 

      D lµ sè kho¶n kh«ng phï hîp trong d©n hoÆc l« 

      N lµ cì l« 

Ghi chó 1 - Trong phÇn nµy cña ISO 2859 thuËt ng÷ phÇn tr¨m kh«ng phï hîp (3.1.8 vµ 
3.1.9) hoÆc kh«ng phï hîp trªn 100 kho¶n (3.1.10 vµ 3.1.11) chñ yÕu ®−îc dïng thay cho 
thuËt ng÷ lý thuyÕt "tû lÖ kho¶n kh«ng phï hîp" vµ "kh«ng phï hîp theo kho¶n" v× c¸c thuËt 
ng÷ cò ®−îc sö dông réng r·i nhÊt. 

Ghi chó 2 - §Þnh nghÜa nµy kh¸c víi c¸i ®· nªu trong ISO 3534-2. 

3.1.10 

Kh«ng phï hîp  cho 100 kho¶n (nonconforming per 100 items)  

<trong mÉu> lµ mét tr¨m lÇn sè kh«ng phï hîp trong mÉu chia cho cì mÉu, tøc lµ: 
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 100 d/n , trong ®ã:  d lµ sè kh«ng phï hîp trong mÉu 

      n lµ cì mÉu  

3.1.11 

Kh«ng phï hîp  cho 100 kho¶n (nonconforming per 100 items)  

<trong d©n hoÆc l«> lµ mét tr¨m lÇn sè kh«ng phï hîp trong d©n hoÆc l« chia 
cho cì l«, tøc lµ:   

 100p = 100 D/N, trong ®ã: p lµ sè kh«ng phï hîp trªn mét kho¶n 

      D lµ sè kh«ng phï hîp trong d©n hoÆc l« 

      N lµ cì l« 

Ghi chó - Kho¶n cã thÓ chøa mét hoÆc nhiÒu kh«ng phï hîp. 

3.1.12 

Ng−êi cã quyÒn tr¸ch (responsible authority)  

lµ quan niÖm ®−îc dïng ®Ó x¸c nhËn tÝnh trung gian cña phÇn nµy cña ISO 2859 
(tr−íc hÕt cho môc ®Ých ®Æc t¶), bÊt chÊp nã cã viÖn dÉn ®−îc hoÆc ¸p dông ®−îc 
bëi bªn thø nhÊt, thø hai hay thø ba hay kh«ng.  

Ghi chó 1 - Ng−êi cã quyÒn tr¸ch cã thÓ lµ: 

a)-Bé phËn chÊt l−îng trong tæ chøc cña ng−êi cung cÊp (bªn thø nhÊt); 

b)-Ng−êi mua hµng hoÆc tæ chøc thu mua (bªn thø hai); 

c)-Ng−êi kiÓm tra x¸c nhËn (verification) hoÆc cÊp chøng chØ (certification) (bªn thø ba); 

d)-BÊt kú a), b), hoÆc c), kh¸c nhau tïy theo chøc n¨ng (xem Ghi chó 2) ®· m« t¶ trong tháa 
thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a hai bªn, vÝ dô v¨n kiÖn gi÷a ng−êi cung cÊp vµ ng−êi mua. 

Ghi chó 2 - C¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña ng−êi cã tr¸ch nhiÖm ®−îc m« t¶ tãm t¾t trong 
phÇn nµy cña ISO 2859 (xem 5.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 9.1, 9.3.3, 9.4, 10.1, 10.3, 13.1). 

3.1.13 

L« (Lot) 

x¸c ®Þnh sè l−îng cña s¶n phÈm, vËt t− hay dÞch vô nµo ®ã, ®· gom l¹i víi nhau. 
Ghi chó - Mét l« kiÓm ®Þnh cã thÓ chøa mét vµi ®ît hoÆc c¸c phÇn cña ®ît s¶n xuÊt. 

3.1.14 

Cì l« (lot size) 

lµ sè kho¶n trong l«. 

3.1.15 

MÉu (Sample) 

lµ bé mét hay nhiÒu kho¶n lÊy tõ mét l« vµ dù kiÕn cho th«ng tin vÒ l«. 

3.1.16 

Cì mÉu (sample size) 

lµ sè kho¶n trong mÉu. 
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3.1.17 

Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu (sampling plan) 

lµ tæ hîp (c¸c) cì mÉu ®−îc dïng vµ ®−îc g¾n kÕt theo chuÈn mùc chÊp nhËn l«. 

Ghi chó 1 - Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n lµ tæ hîp cì mÉu vµ sè chÊp nhËn vµ lo¹i bá. Ph−¬ng ¸n 
lÊy mÉu kÐp lµ tæ hîp hai cì mÉu vµ sè chÊp nhËn vµ lo¹i bá ®èi víi mÉu thø nhÊt vµ ®èi víi 
mÉu tæ hîp. 

Ghi chó 2 - Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kh«ng bao hµm c¸c quy t¾c vÒ t¹o ra nhãm nh− thÕ nµo. 

Ghi chó 3 - §èi víi môc ®Ých cña phÇn nµy cña ISO 2859, sù kh¸c nhau cã thÓ xÈy ra gi÷a c¸c 
thuËt ng÷ ph−¬ng ¸n lÊy mÉu (3.1.17), s¬ ®å lÊy mÉu (3.1.18) vµ hÖ thèng lÊy mÉu 
(3.1.19). 

3.1.18 

S¬ ®å lÊy mÉu (sampling scheme) 

lµ tæ hîp c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu víi c¸c quy t¾c ®Ó chuyÓn møc tõ ph−¬ng ¸n 
nµy sang ph−¬ng ¸n kh¸c. 

Ghi chó - Xem 9.3 

3.1.19 

HÖ thèng lÊy mÉu (sampling system) 

lµ bé c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu, hoÆc c¸c s¬ ®å lÊy mÉu, mµ mçi c¸i cã quy t¾c 
chuyÓn møc ph−¬ng ¸n riªng, cïng víi c¸c thñ tôc lÊy mÉu chøa ®ùng chuÈn 
mùc mµ nhê nã cã thÓ chän ®−îc ®óng ph−¬ng ¸n hoÆc s¬ ®å.  

Ghi chó - PhÇn nµy cña ISO 2859 lµ hÖ thèng lÊy mÉu theo c¸c h¹ng cì l«, møc kiÓm ®Þnh vµ 
AQL. HÖ thèng lÊy mÉu cho ph−¬ng ¸n LQ cho trong ISO 2859-2 

3.1.20 

KiÓm ®Þnh th−êng (normal inspection) 

dïng ph−¬ng ¸n lÊy mÉu (3.1.17) víi chuÈn mùc chÊp nhËn ®· ®Æt ra ®Ó ®¶m 
b¶o cho nhµ s¶n xuÊt x¸c suÊt chÊp nhËn cao khi trung b×nh qu¸ tr×nh (3.1.25) 
cña l« lµ tèt h¬n so víi giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (3.1.16).  

Ghi chó - KiÓm ®Þnh th−êng ®−îc dïng khi kh«ng cã lý do g× ®Ó nghi ngê trung b×nh qu¸ 
tr×nh (3.1.25) kh¸c víi møc chÊp nhËn ®−îc. 

3.1.21 

KiÓm ®Þnh chÆt (tightened inspection) 

dïng ph−¬ng ¸n lÊy mÉu (3.1.17) víi chuÈn mùc chÊp nhËn chÆt h¬n c¸i ®èi víi 
ph−¬ng ¸n t−¬ng øng cho kiÓm ®Þnh th−êng (3.1.20).  

Ghi chó - KiÓm ®Þnh chÆt cã thÓ ®−îc viÖn ®Õn khi c¸c kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh mét sè ®Þnh tr−íc 
c¸c l« liªn tiÕp cho thÊy r»ng trung b×nh qu¸ tr×nh (3.1.25) cã thÓ thÊp h¬n AQL (3.1.26). 
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3.1.22 

KiÓm ®Þnh láng (reduced inspection)  

dïng ph−¬ng ¸n lÊy mÉu (3.1.17) víi cì mÉu (3.1.16) nhá h¬n c¸i ®èi víi 
ph−¬ng ¸n t−¬ng øng cho kiÓm ®Þnh th−êng (3.1.20) vµ víi chuÈn mùc chÊp 
nhËn so s¸nh ®−îc víi c¸i ®èi víi ph−¬ng ¸n t−¬ng øng cho kiÓm ®Þnh th−êng.  

Ghi chó 1 - Kh¶ n¨ng ph©n biÖt d−íi kiÓm ®Þnh láng Ýt h¬n so víi d−íi kiÓm ®Þnh th−êng.  

Ghi chó 2 - KiÓm ®Þnh láng cã thÓ ®−îc viÖn ®Õn khi c¸c kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh mét sè ®Þnh tr−íc 
c¸c l« liªn tiÕp cho thÊy r»ng trung b×nh qu¸ tr×nh (3.1.25) lµ tèt h¬n so víi AQL (3.1.26). 

3.1.23 

§iÓm sè chuyÓn møc (switching score) 

lµ ®iÓm sè b¸o hiÖu r»ng dïng kiÓm ®Þnh th−êng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕt qu¶ kiÓm 
®Þnh hiÖn t¹i lµ tháa ®¸ng hay kh«ng ®Ó chuyÓn møc sang kiÓm ®Þnh láng. 

Ghi chó - Xem 9.3.3 

3.1.24 

§iÓm sè chÊp nhËn (Acceptance score) 

lµ ®iÓm sè b¸o hiÖu r»ng ®· dïng ph−¬ng ¸n sè chÊp nhËn ph©n sè ®Ó x¸c ®Þnh 
tÝnh chÊp nhËn ®−îc cña l«. 

Ghi chó-Xem 13.2.1.2. 

3.1.25 

Trung b×nh qu¸ tr×nh (Process average) 

lµ møc qu¸ tr×nh trung b×nh trªn mét kú ®· ®Þnh hoÆc trªn s¶n l−îng 

[ISO 3534-2:1993, 3.1.2] 

Ghi chó - Trong phÇn nµy cña ISO 2859 trung b×nh qu¸ tr×nh lµ møc chÊt l−îng (phÇn tr¨m 
kh«ng thÝch hîp hoÆc sè kh«ng thÝch hîp trªn mét tr¨m kho¶n) trong kú qu¸ tr×nh ë tr¹ng th¸i 
kiÓm tra thèng kª. 

3.1.26 

Giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (Acceptance quality limit - AQL) 

lµ møc chÊt l−îng mµ nã lµ trung b×nh qu¸ tr×nh xÊu nhÊt chÞu ®ùng ®−îc khi 
mét lo¹t l« tiÕp diÔn ®−îc ®−a ra xem xÐt cho lÊy mÉu chÊp nhËn. 

Ghi chó 1 - Quan niÖm nµy chØ ¸p dông khi s¬ ®å lÊy mÉu víi c¸c quy t¾c cho chuyÓn møc vµ 
cho chÊm døt, nh− trong ISO 2859-1 hoÆc ISO 3951 ®· dïng. 

Ghi chó 2 - MÆc dï nh÷ng l« c¸ biÖt cã chÊt l−îng xÊu ë møc giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn 
cã thÓ ®−îc chÊp nhËn víi Ét¸c suÊt kh¸ cao, viÖc chØ râ giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn kh«ng 
cã nghÜa ®ã lµ møc chÊt l−îng mong muèn. C¸c s¬ ®å lÊy mÉu lËp theo ISO 2859-1, víi nh÷ng 
quy t¾c cña nã cho chuyÓn møc vµ cho chÊm døt kiÓm ®Þnh lÊy mÉu, ®−îc thiÕt kÕ ®Ó khÝch lÖ 
ng−êi cung cÊp cã c¸c trung b×nh qu¸ tr×nh tèt h¬n AQL ®ã mét c¸ch nhÊt qu¸n. Ng−îc l¹i, ®ã 
lµ rñi ro cao mµ sù nghiªm ngÆt kiÓm ®Þnh ®ßi hái ph¶i chuyÓn møc sang kiÓm ®Þnh chÆt theo 
®ã chuÈn mùc  cho chÊp nhËn l« trë thµnh kh¾t khe h¬n. Khi kiÓm ®Þnh chÆt, trõ khi hµnh 
®éng lµm ®Ó t¨ng c−êng qu¸ tr×nh, rÊt cã thÓ lµ quy t¾c ®ßi hái chÊm døt kiÓm ®Þnh lÊy mÉu 
trong khi c¶i tiÕn nh− thÕ ®−îc viÖn ®Õn. 
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3.1.27 

ChÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng (Consumer's risk quality)  

CRQ  

lµ møc chÊt l−îng cña l« hay qu¸ tr×nh mµ trong ph−¬ng ¸n lÊy mÉu t−¬ng øng 
víi rñi ro cña ng−êi tiªu dïng ®· ®Þnh.  

Ghi chó - Rñi ro cña ng−êi tiªu dïng th−êng lµ 10%. 

3.1.28 

ChÊt l−îng giíi h¹n (Limiting qua lity) 

LQ 

khi l« ®−îc xem xÐt biÖt lËp, lµ møc chÊt l−îng mµ ®èi víi môc ®Ých kiÓm ®Þnh 
lÊy mÉu lµ bÞ giíi h¹n vµo x¸c suÊt chÊp nhËn thÊp. 

 

3.2 Ký hiÖu vµ ch÷ viÕt t¾t 
   Ac  sè chÊp nhËn  

   AQL  giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (b»ng phÇn tr¨m c¸c 
kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc b»ng kh«ng phï hîp trªn mét tr¨m kho¶n) 

   AOQ  chÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (b»ng phÇn tr¨m c¸c 
kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc b»ng kh«ng phï hîp trªn mét tr¨m kho¶n) 

   AOQL giíi h¹n chÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (b»ng phÇn 
tr¨m c¸c kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc b»ng kh«ng phï hîp trªn mét tr¨m kho¶n) 

   CRQ  chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng (b»ng phÇn tr¨m 
c¸c kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc b»ng kh«ng phï hîp trªn mét tr¨m kho¶n) 

   d  sè kho¶n kh«ng phï hîp (hoÆc kh«ng phï hîp) thµnh 
lËp trong mét mÉu tõ mét l« nµo ®ã 

   D  sè kho¶n kh«ng phï hîp trong l« 

   LQ  chÊt l−îng giíi h¹n (b»ng phÇn tr¨m c¸c kho¶n kh«ng 
phï hîp hoÆc b»ng kh«ng phï hîp trªn mét tr¨m kho¶n) 

   N  cì l« 

   n  cì mÉu 

   p  trung b×nh qu¸ tr×nh 

   Pa  x¸c suÊt chÊp nhËn (b»ng phÇn tr¨m) 

   Re  sè lo¹i bá 

Ghi chó: Ký hiÖu n cã thÓ kÌm theo chØ sè phô. ChØ sè phô 1 ®Õn 5 biÓu hiÖn t−¬ng øng mÉu 
thø nhÊt ®Õn mÉu thø n¨m. Nãi chung, ni lµ cì cña mÉu thø i trong lÊy mÉu kÐp hoÆc béi. 
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4-DiÔn ®¹t vÒ kh«ng phï hîp 

4.1-Tr−êng hîp chung 
Ph¹m vi kh«ng phï hîp ®−îc biÓu lé hoÆc lµ trong thuËt ng÷ phÇn tr¨m kh«ng 
phï hîp (xem 3.1.8 vµ 3.1.9) hoÆc trong thuËt ng÷ kh«ng phï hîp cho 100 kho¶n 
(xem 3.1.10 vµ 3.1.11). C¸c b¶ng 7, 8 vµ 10 dùa trªn c¬ së gi¶ thiÕt r»ng kh«ng 
phï hîp x¶y ra ngÉu nhiªn vµ víi sù ®éc lËp thèng kª. NÕu biÕt r»ng mét c¸i 
kh«ng phï hîp trong mét kho¶n nµo ®ã cã thÓ x¶y ra do mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã 
còng cã thÓ x¶y ra do ®iÒu kiÖn kh¸c, th× c¸c kho¶n sÏ ph¶i ®−îc xem xÐt nh− 
phï hîp hoÆc kh«ng vµ kh«ng phï hîp béi ®−îc bá qua. 

4.2-Ph©n lo¹i kh«ng phï hîp 
Do ®a sè phÐp lÊy mÉu chÊp nhËn t¹o ra sù ®¸nh gi¸ nhiÒu h¬n mét ®Æc tr−ng 
chÊt l−îng, vµ do chóng cã thÓ kh¸c nhau ë tÇm quan träng vÒ chÊt l−îng 
vµ/hoÆc t¸c ®éng kinh tÕ, nªn th−êng ph©n lo¹i c¸c kiÓu kh«ng phï hîp theo c¸c 
h¹ng ®· ®Þnh nghÜa ë 3.1.5. Sè h¹ng, viÖc quy kh«ng phï hîp vµo h¹ng, vµ chän 
AQL cho mçi h¹ng ph¶i thÝch hîp víi c¸c yªu cÇu chÊt l−îng cña hoµn c¶nh ®Æc 
thï. 

 

5-Giíi h¹n chÊt l−îng chÊp nhËn (AQL) 

5.1-Sö dông vµ øng dông 
AQL, cïng víi ch÷ m· c¬ mÉu (xem 10.2) ®−îc dïng ®Ó chØ ra c¸c ph−¬ng ¸n vµ 
s¬ ®å lÊy mÉu nªu ra trong phÇn nµy cña ISO 2859. 

Khi mét gi¸ trÞ AQL cô thÓ ®−îc Ên ®Þnh cho mét kh«ng phï hîp nµo ®ã hoÆc 
nhãm kh«ng phï hîp, mµ thÊy r»ng s¬ ®å lÊy mÉu sÏ chÊp nhËn phÇn lín c¸c l« 
®−a ra xem xÐt, th× møc chÊt l−îng ®· cho (phÇn tr¨m kh«ng phï hîp hoÆc c¸c 
kh«ng phï hîp cho 100 kho¶n) trong c¸c l« nµy kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ AQL ®· 
Ên ®Þnh. C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®· cho ®−îc s¾p xÕp sao cho x¸c suÊt chÊp nhËn 
ë gi¸ trÞ AQL ®· thiÕt kÕ tïy thuéc vµo cì mÉu cho AQL ®· Ên ®Þnh, nãi chung 
lµ cao h¬n ®èi víi mÉu lín so víi mÉu nhá. 

AQL lµ tham sè cña s¬ ®å lÊy mÉu vµ ph¶i kh«ng ®−îc lÉn víi trung b×nh qu¸ 
tr×nh mµ nã m« t¶ møc lµm viÖc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mong r»ng trung b×nh 
qu¸ tr×nh sÏ tèt h¬n AQL ®Ó tr¸nh ph¶i lo¹i bá qu¸ ®¸ng d−íi hÖ thèng nµy. 

Chó ý: Ên ®Þnh AQL kh«ng ngô ý r»ng ng−êi cung cÊp cã quyÒn chñ t©m 
cung cÊp mét kho¶n kh«ng phï hîp nµo ®ã. 

5.2-C¸c AQL chØ ®Þnh (specifying) 

AQL ®−îc dïng sÏ ®−îc Ên ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc bëi (hoÆc theo tháa thuËn 
víi quy ®Þnh ®−a ra bëi) ng−êi cã tr¸ch nhiÖm. AQL kh¸c nhau cã thÓ ®−îc Ên 
®Þnh cho c¸c nhãm kh«ng phï hîp ®· xem xÐt chung hoÆc cho c¸c kh«ng phï 
hîp c¸ biÖt ®· ®Þnh nghÜa ë 3.1.5. ViÖc ph©n lo¹i thµnh c¸c nhãm ph¶i thÝch hîp 
víi c¸c yªu cÇu chÊt l−îng cña hoµn c¶nh ®Æc thï. AQL cho mét nhãm kh«ng 
phï hîp nµo ®ã cã thÓ ®−îc Ên ®Þnh thªm AQL cho c¸c kh«ng phï hîp c¸ biÖt, 
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hoÆc nhãm con trong nhãm ®ã. Khi møc chÊt l−îng biÓu hiÖn b»ng phÇn tr¨m 
c¸c kho¶n kh«ng phï hîp (3.1.8 vµ 3.1.9), c¸c gi¸ trÞ AQL sÏ kh«ng v−ît qu¸ 
10% kh«ng phï hîp. Khi møc chÊt l−îng biÓu hiÖn b»ng sè kh«ng phï hîp cho 
100 kho¶n (3.1.10 vµ 3.1.11), c¸c gi¸ trÞ AQL t¨ng ®Õn 1000 kh«ng phï hîp cho 
100 kho¶n cã thÓ dïng. 

5.3-AQL −a thÝch (preferred) 

D·y gi¸ trÞ AQL cho s½n trong c¸c b¶ng hiÓu lµ d·y AQL ®−îc −a thÝch. §èi víi 
s¶n phÈm bÊt kú, nÕu AQL ®−îc Ên ®Þnh kh¸c víi mét trong c¸c gi¸ trÞ ®ã, th× 
c¸c b¶ng nµy kh«ng ¸p dông ®−îc. 

 

6-Tr×nh bÇy s¶n phÈm cho lÊy mÉu 

6.1-H×nh thµnh l« 

S¶n phÈm ®−îc ghÐp thµnh nh÷ng l« nhËn biÕt ®−îc, hoÆc theo c¸ch kh¸c nh− cã 
thÓ nh− tr×nh bÇy d−íi ®©y (xem 6.2). Mçi l«, ®Õn møc cã thÓ thùc hiÖn ®−îc, sÏ 
gåm c¸c kho¶n kiÓu ®¬n, cÊp ®é, h¹ng, cì vµ thµnh phÇn ®−îc s¶n xuÊt d−íi 
cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn ë mét sè thêi ®iÓm c¬ b¶n. 

6.2-Tr×nh bÇy l« 

ViÖc h×nh thµnh l«, cì l« vµ c¸ch theo ®ã mçi l« ®−îc ng−êi cung cÊp tr×nh bÇy 
vµ nhËn biÕt sÏ ®−îc Ên ®Þnh hoÆc chÊp thuËn, hoÆc theo, bëi ng−êi cã quyÒn 
tr¸ch. Khi cÇn thiÕt, ng−êi cung cÊp ph¶i cung cÊp chç ®Ó ®ñ vµ thÝch hîp cho 
mçi l«, thiÕt bÞ cÇn cho nhËn biÕt vµ tr×nh bÇy ®óng c¸ch, vµ nh©n viªn tr×nh bÇy 
nh÷ng s¶n phÈm ®ßi hái cã b¶n vÏ. 

 

7-ChÊp nhËn vµ kh«ng chÊp nhËn 

7.1-Møc chÊp nhËn l« 

Møc chÊp nhËn l« sÏ do ng−êi dïng ph−¬ng ¸n hoÆc c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu x¸c 
®Þnh. 

ThuËt ng÷ "kh«ng chÊp nhËn" ®−îc dïng trong ng÷ c¶nh nµy ®Ó chØ "lo¹i bá" khi 
nãi ®Õn kÕt qu¶ cña quy tr×nh tiÕp theo. C¸c d¹ng cña thuËt ng÷ "lo¹i bá" ®−îc 
dïng khi chóng nãi vÒ hµnh ®éng ng−êi tiªu dïng cã thÓ lµm, nh−  trong "sè lo¹i bá".   

7.2-Vøt bá (disposition) l« kh«ng chÊp nhËn 

Ng−êi cã quyÒn tr¸ch sÏ quyÕt ®Þnh nh÷ng l« kh«ng ®−îc chÊp nhËn nµo ph¶i vøt 
bá. C¸c l« nh− vËy cã thÓ th¶i ra, ph©n lo¹i (cã hoÆc kh«ng cã c¸c kho¶n ®· ®−îc 
thay thÕ), lµm l¹i, ®¸nh gi¸ l¹i theo nhiÒu chuÈn mùc kh¶ dông riªng, hoÆc gi÷ 
l¹i chê cã th«ng tin thªm. 

7.3-C¸c kho¶n kh«ng phï hîp 

NÕu l« ®· ®−îc chÊp nhËn, th× quyÒn ®ã ®−îc b¶o l−u cho kh«ng chÊp nhËn mét 
kho¶n bÊt kú thÊy lµ kh«ng phï hîp trong khi kiÓm ®Þnh, dï lµ kho¶n ®ã cã lµ 
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mét phÇn cña mÉy hay kh«ng. C¸c kho¶n thÊy lµ kh«ng phï hîp cã thÓ ®−îc lµm 
l¹i hoÆc thay thÕ b»ng c¸c kho¶n phï hîp, vµ l¹i ®−a ra ®Ò nghÞ kiÓm ®Þnh víi 
chÊp thuËn (approval) nµy, vµ theo c¸ch ng−êi cã quyÒn tr¸ch ®Þnh ra. 

7.4-H¹ng (classes) cña c¸c kh«ng phï hîp hoÆc c¸c kho¶n kh«ng 
phï hîp 

ViÖc ph©n riªng c¸c kho¶n phï hîp vµ kh«ng phï hîp vµo hai hoÆc nhiÒu h¹ng 
h¬n ®ßi hái dïng mét bé ph−¬ng ¸n lÊy mÉu. Nãi chung, bé ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 
cã cì mÉu nh− nhau, nh−ng sè chÊp nhËn kh¸c nhau cho mçi h¹ng cã AQL kh¸c 
nhau, nh− trong b¶ng 2,3 vµ 4. 

7.5-H¹n chÕ ®Æc biÖt cho h¹ng kh«ng phï hîp tíi h¹n (critical) 

Mét sè kiÓu kh«ng phï hîp cã thÓ cã møc quan träng tíi h¹n . Môc nµy ®Þnh râ 
nh÷ng ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt cho c¸c kiÓu kh«ng phï hîp ®· Ên ®Þnh nh− vËy. Theo 
ý muèn cña ng−êi cã quyÒn tr¸ch, mçi kho¶n trong l« cã thÓ ph¶i kiÓm ®Þnh cho 
h¹ng kh«ng phï hîp ®· Ên ®Þnh nh− vËy. QuyÒn nµy ®−îc b¶o l−u cho kiÓm ®Þnh 
mçi kho¶n ®· tr×nh bÇy ®èi víi kh«ng phï hîp ®· Ên ®Þnh nh− vËy vµ cho kh«ng 
chÊp nhËn l« ngay lËp tøc nÕu kh«ng phï hîp cña h¹ng nµy ®−îc thµnh lËp. 
QuyÒn nµy còng ®−îc b¶o l−u cho mÉu, ®èi víi h¹ng kh«ng phï hîp ®· ®Þnh, 
mäi l« ng−êi cung cÊp ®· tr×nh bÇy vµ cho kh«ng chÊp nhËn bÊt kú l« nµo nÕu 
b¶n vÏ mÉu cña nã  ®−îc lËp cã mét hoÆc nhiÒu kh«ng phï hîp ®ã.    

7.6-L« tr×nh bÇy l¹i 
Mäi bé phËn ph¶i ®−îc th«ng b¸o ngay lËp tøc nÕu l« lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. 
L« nh− vËy sÏ kh«ng ®−îc tr×nh bÇy l¹i cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c kho¶n ®−îc thÈm 
tra l¹i hoÆc kiÓm nghiÖm l¹i vµ ng−êi cung cÊp ®· tháa m·n r»ng tÊt c¶ c¸c 
kho¶n kh«ng phï hîp ®· ®−îc th¸o ra vµ thay b»ng nh÷ng kho¶n phï hîp, hoÆc 
tÊt c¶ c¸i kh«ng phï hîp ®· ®−îc kh¾c phôc. Ng−êi cã quyÒn tr¸ch sÏ x¸c ®Þnh 
hoÆc lµ ¸p dông kiÓm ®Þnh th−êng hay chÆt ®èi víi kiÓm ®Þnh l¹i vµ hoÆc lµ kiÓm 
®Þnh l¹i sÏ bao gåm tÊt c¶ c¸c kiÓu hoÆc c¸c h¹ng kh«ng phï hîp hay chØ c¸c 
kiÓu hoÆc h¹ng kh«ng phï hîp c¸ biÖt sinh ra tõ kh«ng chÊp nhËn ban ®Çu. 

 

8-Rót (drawing) mÉu 

8.1-Lùa chän mÉu 

Nh÷ng kho¶n ®−îc lùa chän cho mÉu sÏ ®−îc rót tõ l« ®ã b»ng c¸ch lÊy mÉu 
ngÉu nhiªn ®¬n gi¶n (xem 2.1.5 trong ISO 3534-2:1993). Tuy nhiªn, khi l« chøa 
c¸c l« phô ®−îc nhËn biÕt b»ng mét vµi chuÈn mùc cã lý, th× viÖc lÊy mÉu theo 
ph©n tÇng sÏ ®−îc dïng theo c¸ch nh− vËy ®Ó cì mÉu phô tõ mçi l« phô tû lÖ víi 
cì cña l« phô ®ã (chi tiÕt xem 2.25 trong ISO 2859-0:1995). 

8.2-Thêi gian rót mÉu 

MÉu cã thÓ ®−îc rót sau khi l« ®−îc s¶n xuÊt ra, hoÆc trong khi s¶n xuÊt l« ®ã. 
Trong c¶ hai ttr−êng hîp, mÉu sÏ ®−îc lùa chän theo môc 8.1. 
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8.3-LÊy mÉu kÐp hoÆc béi 
Khi lÊy mÉu kÐp hoÆc béi ®−îc ¸p dông, mçi mÉu tiÕp theo sÏ ®−îc lùa chän tõ 
nh÷ng c¸i cßn l¹i cña cïng l«. 

 

9-KiÓm ®Þnh th−êng, chÆt vµ láng 

9.1-B¾t ®Çu kiÓm ®Þnh 

KiÓm ®Þnh th−êng ®−îc thùc hiÖn khi b¾t ®Çu kiÓm ®Þnh, nÕu kh«ng cã chØ ®¹o 
ng−îc l¹i cña ng−êi cã quyÒn tr¸ch. 

9.2-TiÕp tôc kiÓm ®Þnh 

KiÓm ®Þnh th−êng, chÆt hoÆc láng sÏ tiÕp tôc kh«ng thay ®æi trªn c¸c l« liªn tiÕp, 
trõ khi møc ®é nghiªm ngÆt cña kiÓm ®Þnh bÞ thay ®æi ®ßi hái ph¶i chuyÓn møc 
(xem 9.3).  Quy tr×nh chuyÓn møc  sÏ ®−îc ¸p dông cho mçi h¹ng kh«ng phï 
hîp hoÆc kho¶n kh«ng phï hîp mét c¸ch ®éc lËp. 

9.3-Quy t¾c vµ quy tr×nh chuyÓn møc (xem h×nh vÏ) 

9.3.1-Th−êng sang chÆt 

Khi kiÓm ®Þnh th−êng ®ang ®−îc thùc hiÖn, kiÓm ®Þnh chÆt sÏ ®−îc thi hµnh 
ngay khi 2 trong 5 (hoÆc Ýt h¬n 5) l« liªn tiÕp lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc thuéc 
kiÓm ®Þnh nguyªn gèc (original) (nghÜa lµ, b¸c bá c¶ l« ®· tr×nh bÇy ®èi víi quy 
tr×nh nµy). 

9.3.2-ChÆt sang th−êng 

Khi kiÓm ®Þnh chÆt ®ang ®−îc thùc hiÖn, kiÓm ®Þnh th−êng sÏ ®−îc x¸c lËp l¹i 
khi 5 l« liªn tiÕp ®−îc chÊp nhËn thuéc kiÓm ®Þnh nguyªn gèc. 

9.3.3-Th−êng sang láng 

9.3.3.1-Tr−êng hîp chung 

Khi kiÓm ®Þnh th−êng ®ang ®−îc thùc hiÖn, kiÓm ®Þnh láng sÏ ®−îc thi hµnh nÕu 
tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®−îc tháa m·n: 

a)-Gi¸ trÞ ®iÓm chuyÓn møc hiÖn cã (xem 9.3.3.2 d−íi ®©y) Ýt nhÊt lµ 30; vµ 

b)-S¶n xuÊt ë tèc ®é ®Òu ®Æn; vµ  

c)-KiÓm ®Þnh láng ®−îc coi lµ mong muèn bëi ng−êi cã quyÒn tr¸ch. 

9.3.3.2-§iÓm sè chuyÓn møc 

ViÖc tÝnh ®iÓm chuyÓn møc ®−îc lµm lóc b¾t ®Çu kiÓm ®Þnh th−êng nÕu ng−êi cã 
quyÒn tr¸ch kh«ng ®Þnh kh¸c ®i. 

§iÓm chuyÓn møc ®−îc ®Æt ë 0 lóc b¾t ®Çu vµ ®−îc cËp nhËt theo sau kiÓm ®Þnh 
mçi l« liªn tiÕp thuéc kiÓm ®Þnh th−êng nguyªn gèc. 

a)-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n: 
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 1-Khi sè chÊp nhËn lµ 2 hoÆc nhiÒu h¬n, th× céng 3 vµo ®iÓm chuyÓn møc 
nÕu l« nµy ®· ®−îc chÊp nhËn khi AQL ë b−íc gÇn h¬n, ng−îc l¹i th× ®Æt ®iÓm 
chuyÓn møc vÒ 0. 

 2-Khi sè chÊp nhËn lµ 0 hoÆc 1, th× céng 2 vµo ®iÓm chuyÓn møc nÕu l« 
nµy ®−îc chÊp nhËn sau mÉu thø nhÊt, ng−îc l¹i th× ®Æt ®iÓm chuyÓn møc vÒ 0. 
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B¾t ®Çu 
 

-Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña
®iÓm sè chuyÓn møc
Ýt nhÊt lµ 30 
-S¶n xuÊt ®Òu ®Æn,
vµ 
-Ng−êi cã quyÒn
tr¸ch muèn 

KiÓm 
®Þnh 
láng 

2 trong 5 
 hoÆc Ýt h¬n 
 l« liªn tiÕp 
kh«ng ®−îc 
chÊp nhËn 

KiÓm 
®Þnh 

th−êng

5 l«  
kh«ng ®−îc 
chÊp nhËn  

khi kiÓm ®Þnh 
chÆt 

Ng−êi 
 cung cÊp 
 c¶i tiÕn 

chÊt l−îng

KiÓm 
®Þnh 
chÆt 

Ngõng 
kiÓm 
®Þnh 

5 l« liªn tiÕp 
®−îc 

chÊp nhËn 

-L« kh«ng ®−îc chÊp
nhËn hoÆc 
-S¶n xu¸t kh«ng ®Òu
®Æn hoÆc 
-C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c
®¶m b¶o chuyÓn møc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 1 - S¬ ®å c¸c quy t¾c chuyÓn møc (xem 9.3)
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b)-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kÐp vµ béi: 

 1-Khi ¸p dông ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kÐp, céng 3 vµo ®iÓm chuyÓn møc nÕu 
l« nµy ®−îc chÊp nhËn sau mÉu thø nhÊt; ng−îc l¹i th× ®Æt ®iÓm chuyÓn møc vÒ 
0. 

 2-Khi ¸p dông ph−¬ng ¸n lÊy mÉu béi, céng 3 vµo ®iÓm chuyÓn møc nÕu 
l« nµy ®−îc chÊp nhËn  sau mÉu thø ba; ng−îc l¹i th× ®Æt ®iÓm chuyÓn møc vÒ 0. 

Ghi chó: ¸p dông ®iÓm chuyÓn møc minh häa ë Phô lôc A 

9.3.4-Láng sang th−êng 

Khi kiÓm ®Þnh láng ®ang ®−îc thùc hiÖn, kiÓm ®Þnh th−êng ®−îc x¸c lËp l¹i nÕu 
bÊt kú tr−êng hîp nµo sau ®©y x¶y ra thuéc kiÓm ®Þnh nguyªn gèc: 

a)-L« kh«ng ®−îc chÊp nhËn; hoÆc 

b)-S¶n xuÊt kh«ng ®Òu ®Æn hoÆc bÞ chËm trÔ; hoÆc 

c)-C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®¶m b¶o r»ng kiÓm ®Þnh th−êng sÏ ®−îc x¸c lËp l¹i. 

9.4-Ngõng kiÓm ®Þnh 
 NÕu sè lòy kÕ cña l« kh«ng ®−îc chÊp nhËn trong d·y c¸c l« liªn tiÕp 
thuéc kiÓm ®Þnh chÆt nguyªn gèc lµ 5, th× c¸c quy tr×nh chÊp nhËn cña phÇn nµy 
cña ISO 2859 sÏ kh«ng ®−îc tiÕp tôc cho ®Õn khi ng−êi cung cÊp ®· cã nh÷ng 
hµnh ®éng ®Ó c¶i tiÕn chÊt l−îng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®· tr×nh bÇy, vµ 
ng−êi cã quyÒn tr¸ch ®· tháa thuËn r»ng hµnh ®éng nµy ®−îc coi lµ h÷u hiÖu. 
KiÓm ®Þnh chÆt sau ®ã sÏ ®−îc dïng  nÕu 9.3.1 ®−îc viÖn ®Õn. 

9.5-LÊy mÉu l« c¸ch qu·ng (skip-lot) 
 KiÓm ®Þnh l« liªn tiÕp (lot-by-lot) trong phÇn nµy cña ISO 2859 cã thÓ 
®−îc thay b»ng lÊy mÉu l« c¸ch qu·ng (skip-lot) khi c¸c yªu cÇu cña ISO 2859-3 
®−îc ®¸p øng. 

Ghi chó: Cã nh÷ng h¹n chÕ cho viÖc ¸p dông quy tr×nh lÊy mÉu l« c¸ch qu·ng cña ISO 2859-3 
thay cho quy tr×nh kiÓm ®Þnh láng cña phÇn nµy cña ISO 2859. Mét sè AQL vµ møc kiÓm 
®Þnh kh«ng ®−îc ¸p dông. 

 

10-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 

10.1-Møc kiÓm ®Þnh 
Møc kiÓm ®Þnh Ên ®Þnh sè l−îng kiÓm ®Þnh t−¬ng ®èi. Ba møc kiÓm ®Þnh I, II, vµ 
II ®−îc cho trong B¶ng 1 cho sö dông chung. NÕu kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ®i, th× 
møc II sÏ ®−îc dïng. Møc I cã thÓ ®−îc dïng khi kh«ng cÇn ph©n biÖt hoÆc møc 
III khi cÇn ph©n biÖt nhiÒu h¬n. Bèn møc ®Æc biÖt bæ sung S-1, S-2, S-3 vµ S-4 
còng ®−îc cho trong B¶ng 1 vµ cã thÓ ®−îc dïng khi cì mÉu t−¬ng ®èi nhá lµ 
®iÒu tÊt nhiªn vµ rñi ro lÊy mÉu lín h¬n cã thÓ tha thø ®−îc. 
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Møc kiÓm ®Þnh ®ßi hái bÊt kú øng dông riªng biÖt nµo còng ph¶i ®−îc ng−êi cã 
quyÒn tr¸ch ®Þnh râ. §iÒu ®ã cho phÐp ng−êi cã quyÒn ®ßi hái sù ph©n biÖt lín 
h¬n cho nh÷ng môc tiªu nµy vµ kh«ng cho môc tiªu kh¸c. 

ë mçi møc kiÓm ®Þnh, c¸c quy t¾c chuyÓn møc sÏ ho¹t ®éng ®Ó ®ßi hái kiÓm 
®Þnh th−êng, chÆt vµ láng, nh− ®· nªu ë ®iÒu 9. ViÖc chän møc kiÓm ®Þnh hoµn 
toµn t¸ch rêi ba c¸i ngÆt nghÌo cña kiÓm ®Þnh. Nh− thÕ, møc kiÓm ®Þnh ®· ®Þnh 
râ sÏ ®−îc tu©n theo kh«ng cã thay ®æi khi chuyÓn møc gi÷a kiÓm ®Þnh th−êng, 
chÆt vµ láng. 

 Trong viÖc Ên ®Þnh c¸c møc kiÓm ®Þnh S-1 ®Õn S-4, cÇn thËn träng ®Ó 
tr¸nh c¸c AQL m©u thuÉn víi c¸c møc kiÓm ®Þnh ®ã. VÝ dô, ch÷ m· d−íi S-1 
kh«ng qu¸ D, t−¬ng øng víi cì mÉu ®¬n lµ 8, nh−ng nÕu AQL lµ 0,1 % mµ ®èi 
víi nã cì mÉu tèi thiÓu lµ 125, th× kh«ng chØ ®Þnh dïng S-1 ®−îc.  

 L−îng th«ng tin vÒ chÊt l−îng l« ®· lÊy tõ c¸c mÉu kh¶o nghiÖm rót tõ l« 
tïy thuéc cì mÉu tuyÖt ®èi, kh«ng tïy thuéc vµo cì mÉu t−¬ng ®èi liªn quan víi 
cì l« cho thÊy mÉu lµ t−¬ng ®èi nhá ®èi víi l« ®−îc kh¶o nghiÖm. MÆc dï vËy,  
cã ba lý do lµm thay ®æi cì mÉu ®èi víi cì l«: 

  a)-Khi thiÖt h¹i do quyÕt ®Þnh sai lµ cao, quan träng h¬n ra quyÕt ®Þnh 
kh¾c phôc.   

  b)-Víi l« lín, cì mÉu cã thÓ lµ ®ñ mµ nã lµ kh«ng kinh tÕ ®èi víi l« nhá. 

  c)-LÊy mÉu thËt sù ngÉu nhiªn lµ kh¸c t−¬ng ®èi nhiÒu nÕu mÉu cã tû 
lÖ qu¸ nhá trong l«. 

10.2-Ch÷ m· cì mÉu 
Cì mÉu ®−îc Ên ®Þnh b»ng ch÷ m· cì mÉu. B¶ng 1 ®−îc dïng ®Ó t×m ch÷ m· 
®−îc dïng cho cì l« riªng biÖt vµ møc kiÓm ®Þnh ®· ®Þnh. 

10.3-§¹t ®−îc mét ph−¬ng ¸n mÉu 
AQL vµ ch÷ m· cì mÉu sÏ ®−îc dïng ®Ó ®¹t ®−îc ph−¬ng ¸n lÊy mÉu tõ b¶ng 2, 
3, 4 hoÆc 11. §èi víi AQL ®· ®Þnh vµ cì l« ®· g¸n cho, tæ hîp nh− nhau AQL vµ 
ch÷ m· cì mÉu sÏ ®−îc dïng ®Ó ®¹t ®−îc ph−¬ng ¸n mÉu tõ b¶ng cho kiÓm ®Þnh 
th−êng, chÆt vµ láng. 

Khi kh«ng cã s½n ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cho tæ hîp AQL vµ ch÷ m· cì mÉu ®· g¸n 
cho, c¸c b¶ng nµy chØ dÉn cho ng−êi dïng tíi ch÷ m· kh¸c. Cì mÉu ®−îc dïng 
®−îc g¸n bëi ch÷ m· cì mÉu míi, chø kh«ng bëi ch÷ m· nguyªn gèc. NÕu quy 
tr×nh nµy dÉn ®Õn nh÷ng cì mÉu kh¸c nhau cho nh÷ng h¹ng kh¸c nhau cña c¸c 
kh«ng phï hîp hoÆc kho¶n kh«ng phï hîp, th× ch÷ mÉu cì m· t−¬ng øng víi cì 
mÉu lín nhÊt ®· t×m thÊy cã thÓ ®−îc dïng cho tÊt c¶ c¸c h¹ng kh«ng phï hîp 
hoÆc c¸c kho¶n kh«ng phï hîp, khi ®· ®−îc Ên ®Þnh hoÆc ®−îc chÊp thuËn bëi 
ng−êi cã quyÒn tr¸ch. Khi chän ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n víi sè chÊp nhËn lµ 0, 
th× ph−¬ng ¸n víi sè chÊp nhËn lµ 1 víi cì mÉu t−¬ng øng lín h¬n cña nã ®èi víi 
AQL ®· Ên ®Þnh (khi sã s½n) cã thÓ ®−îc dïng, khi ®−îc Ên ®Þnh hoÆc chÊp 
thuËn bëi ng−êi cã quyÒn tr¸ch. Khi chän kh¸c ®i,  c¸c ph−¬ng ¸n sè chÊp nhËn 
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lµ ph©n sè tïy chän ®−îc m« t¶ ë ®iÒu 13 cã thÓ ®−îc dïng khi ®−îc chÊp thuËn 
bëi ng−êi cã quyÒn tr¸ch. 

10.4-C¸c kiÓu ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 
Ba kiÓu ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n, kÐp vµ béi cho ë b¶ng 2, 3 vµ 4 t−¬ng øng. Khi 
mét sè kiÓu ph−¬ng ¸n lµ cã s½n ®èi víi AQL vµ ch÷ m· cì mÉu ®· g¸n cho, cã 
thÓ dïng bÊt kú c¸i nµo. ViÖc quyÕt ®Þnh kiÓu ph−¬ng ¸n, hoÆc lµ ®¬n, kÐp hay 
béi, khi cã s½n ®èi víi AQL vµ ch÷ m· cì mÉu, th−êng ph¶i dùa trªn sù so s¸nh 
gi÷a trë ng¹i hµnh chÝnh vµ c¸c cì mÉu trung b×nh cña nh÷ng ph−¬ng ¸n cã s½n. 
§èi víi c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cho trong phÇn nµy cña ISO 2859, cì mÉu trung 
b×nh cña c¸c ph−¬ng ¸n béi lµ nhá h¬n so víi ph−¬ng ¸n kÐp, vµ c¶ hai ®Òu nhá 
h¬n cì mÉu ®¬n (xem b¶ng 9). Th«ng th−êng trë ng¹i hµnh chÝnh ®èi víi lÊy 
mÉu ®¬n vµ chi phÝ trªn mét kho¶n trong mÉu lµ nhá h¬n lÊy mÉu kÐp vµ béi. 

 

11-Ph¸n quyÕt vÒ chÊp nhËn ®−îc 

11.1-KiÓm ®Þnh c¸c kho¶n kh«ng phï hîp 
§Ó ph¸n quyÕt vÒ chÊp nhËn ®−îc mét l« theo kiÓm ®Þnh phÇn tr¨m kh«ng phï 
hîp, ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kh¶ dông ®−îc dïng theo 11.1.1 ®Õn 11.1.3. 

11.1.1-C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n (sè chÊp nhËn nguyªn) 

Sè c¸c kho¶n mÉu ®· kiÓm ®Þnh sÏ b»ng cì mÉu ®· g¸n cho bëi ph−¬ng ¸n. NÕu 
sè c¸c kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp trong mÉu b»ng hoÆc nhá h¬n sè chÊp 
nhËn, th× l« nµy sÏ ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc. NÕu sè kho¶n kh«ng phï hîp 
b»ng hoÆc lín h¬n sè lo¹i bá, th× l« nµy ®−îc coi lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. 

11.1.2-C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kÐp 

Sè c¸c kho¶n mÉu ®· kiÓm ®Þnh thø nhÊt sÏ b»ng cì mÉu thø nhÊt ®· g¸n cho bëi 
ph−¬ng ¸n. NÕu sè c¸c kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp trong mÉu thø nhÊt b»ng 
hoÆc nhá h¬n sè chÊp nhËn thø nhÊt, th× l« nµy sÏ ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc. 
NÕu sè kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp trong mÉu thø nhÊt b»ng hoÆc lín h¬n sè 
lo¹i bá thø nhÊt, th× l« nµy ®−îc coi lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. 

NÕu sè kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp trong mÉu thø nhÊt lµ n»m gi÷a sè chÊp 
nhËn vµ lo¹i bá thø nhÊt, th× mÉu thø hai cã cì mÉu ®−îc cho bëi ph−¬ng ¸n sÏ 
®−îc kiÓm ®Þnh. Sè kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp trong mÉu thø nhÊt vµ thø 
hai sÏ ®−îc tÝch lòy l¹i. NÕu sè tÝch lòy c¸c kho¶n kh«ng phï hîp lµ b»ng hoÆc 
nhá h¬n sè chÊp nhËn thø hai, th× l« nµy sÏ ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc. NÕu sè 
tÝch lòy c¸c kho¶n kh«ng phï hîp lµ b»ng hoÆc lín h¬n sè lo¹i bá thø hai, th× l« 
nµy sÏ ®−îc coi lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. 

11.1.3-C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu béi 

Trong lÊy mÉu béi, quy tr×nh t−¬ng tù nh− ®· x¸c ®Þnh trong 11.1.2. Trong phÇn 
nµy cña ISO 2859, cã n¨m giai ®o¹n ®Ó t×m ®−îc quyÕt ®Þnh ë giai ®o¹n thø n¨m 
muén nhÊt 
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11.2-KiÓm ®Þnh kh«ng phï hîp 
§Ó ph¸n quyÕt vÒ chÊp nhËn l« trong kiÓm ®Þnh kh«ng phï hîp cho 100 kho¶n, 
quy tr×nh ®Þnh ra ®èi víi kiÓm ®Þnh kh«ng phï hîp (xem 11.1) sÏ ®−îc dïng, trõ 
phi thuËt ng÷ "kh«ng phï hîp" ®−îc thay thÕ cho "kho¶n kh«ng phï hîp". 

 

12-Th«ng tin xa h¬n 

12.1-§Æc tuyÕn lµm viÖc OC (Operating characteristic curves) 

§Æc tuyÕn lµm viÖc ®èi víi kiÓm ®Þnh th−êng vµ chÆt, tr×nh bÇy trong b¶ng 10,  
chØ ra tû lÖ phÇn tr¨m l« cã thÓ tr«ng ®îi ®−îc chÊp nhËn theo c¸c ph−¬ng ¸n lÊy 
mÉu kh¸c nhau cho chÊt l−îng qu¸ tr×nh ®· g¸n cho. C¸c ®−êng cong ®· tr×nh 
bÇy lµ cho ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n, sè chÊp nhËn nguyªn; c¸c ®−êng cong cho 
lÊy mÉu kÐp vµ béi cµng s¸t nhau cµng kh¶ thi. C¸c ®Æc tuyÕn ho¹t ®éng tr×nh 
bÇy ®èi víi AQL lín h¬n 10 lµ ¸p dông ®−îc cho kiÓm ®Þnh theo sè kh«ng phï 
hîp; cßn ®èi víi AQL b»ng hoÆc nhá h¬n 10 th× chóng lµ ¸p dông ®−îc cho kiÓm 
®Þnh theo kho¶n kh«ng phï hîp. §èi víi b»ng hoÆc nhá h¬n 10 còng lµ ¸p dông 
®−îc cho kiÓm ®Þnh theo sè kh«ng phï hîp. 

§èi víi mçi ®−êng cong ®· tr×nh bÇy, c¸c gi¸ trÞ cña chÊt l−îng cña s¶n phÈm 
®−îc xem xÐt t−¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ ®· chän cña s¸c xuÊt chÊp nhËn ®−îc 
tr×nh bÇy ë d¹ng b¶ng biÓu. Ngoµi ra, c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng víi kiÓm ®Þnh chÆt, 
vµ gi¸ trÞ t−¬ng øng víi lÊy mÉu theo sè kh«ng phï hîp ®èi víi AQL lµ 10 hoÆc 
h¬n mét chót c¸c kh«ng phï hîp cho 100 kho¶n còng lµ ®· ®−îc g¸n cho. 

12.2-Trung b×nh qu¸ tr×nh 
Trung b×nh qu¸ tr×nh cã thÓ ®−îc −íc l−îng b»ng phÇn tr¨m trung b×nh kh«ng 
phï hîp hoÆc sè trung b×nh c¸c kh«ng phï hîp cho 100 kho¶n (bÊt cø c¸i nµo lµ 
¸p dông ®−îc) ®· thµnh lËp trong mÉu s¶n phÈm ®−a ra xem xÐt bëi ng−êi cung 
cÊp ®èi víi kiÓm ®Þnh nguyªn gèc, miÔn lµ kiÓm ®Þnh kh«ng bÞ c¾t bít. Khi dïng 
lÊy mÉu kÐp hoÆc béi, chØ nh÷ng kÕt qu¶ cña mÉu thø nhÊt sÏ ®−îc bao hµm 
trong −íc l−îng trung b×nh qu¸ tr×nh. 

12.3-ChÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (AOQ) 
 ChÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh lµ chÊt l−îng trung b×nh dµi h¹n cña s¶n 
phÈm xuÊt x−ëng ®èi víi gi¸ trÞ ®· g¸n cho cña chÊt l−îng s¶m phÈm ®Çu vµo, 
bao gåm tÊt c¶ c¸c l« ®· chÊp nhËn, c«ng tÊt c¶ c¸c l« kh«ng ®−îc chÊp nhËn, 
sau khi nh÷ng l« nh− vËy ®· ®−îc kiÓm ®Þnh cã kÕt qu¶ 100%  vµ tÊt c¶ c¸c 
kho¶n kh«ng phï hîp ®· ®−îc thay thÕ b»ng c¸c kho¶n phï hîp. 

12.4-Giíi h¹n chÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh (AOQL) 
AOQL lµ møc tèi ®a cña c¸c chÊt l−îng xuÊt x−ëng trung b×nh ®èi víi tÊt c¶ c¸c 
chÊt l−îng cã thÓ ®−îc xem xÐt cho ph−¬ng ¸n lÊy mÉu chÊp nhËn ®· g¸n cho. 
C¸c gi¸ trÞ AOQL gÇn ®óng ®· cho trong b¶ng 8-A cho mçi ph−¬ng ¸n lÊy mÉu 
®¬n ®èi víi kiÓm ®Þnh th−êng vµ trong b¶ng 8-B cho mçi ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n 
®èi víi kiÓm ®Þnh chÆt. 
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12.5-§−êng cong cì mÉu trung b×nh 
C¸c ®−êng cong cì mÉu trung b×nh ®èi víi lÊy mÉu kÐp vµ béi, nh− ®· so s¸nh 
víi ph−¬ng ¸n lÊy mÉu ®¬n t−¬ng øng cho mçi sè chÊp nhËn, ®−îc cho trong 
b¶ng 9. Nh÷ng ®−êng cong nµy thÓ hiÖn c¸c cì mÉu trung b×nh cã thÓ tr«ng 
mong t×m thÊy theo c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kh¸c nhau ®èi víi c¸c møc chÊt 
l−îng qu¸ tr×nh ®· g¸n cho. C¸c ®−êng cong nµy cho biÕt gi¸m ®Þnh kh«ng bÞ c¾t 
bít (xem ISO 3534-2:1993, 2.5.7). 

12.6-Rñi ro cña ng−êi tiªu dïng vµ cña nhµ s¶n xuÊt 
12.6.1-Dïng ph−¬ng ¸n c¸ biÖt 

PhÇn nµy cña ISO 2859 dù ®Þnh ®−îc dïng nh− mét hÖ thèng dµnh cho kiÓm 
®Þnh chÆt, th−êng vµ láng trªn nh÷ng lo¹t liªn tiÕp c¸c l« ®Ó thùc hiÖn viÖc b¶o 
vÖ ng−êi tiªu dïng khi ®¶m b¶o cho nhµ s¶n xuÊt r»ng viÖc chÊp nhËn hÇu hÕt sÏ 
x¶y ra nÕu chÊt l−îng lµ tèt h¬n AQL nµy. 

§«i khi, nh÷ng ph−¬ng ¸n c¸ biÖt riªng ®−îc chän tõ phÇn nµy cña ISO 2859 vµ 
®−îc dïng mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c quy t¾c chuyÓn møc. VÝ dô, ng−êi mua cã thÓ 
dïng c¸c ph−¬ng ¸n thuÇn tóy chØ ®Ó kiÓm tra x¸c nhËn (verification). Khi ®ã 
kh«ng cÇn ¸p dông hÖ thèng cho trong phÇn nµy cña ISO 2859 vµ viÖc sö dông 
cña hä theo c¸ch Êy sÏ kh«ng ®−îc nãi ®Õn nh− lµ "gi¸m ®Þnh tu©n theo ISO 
2859-1". Khi dïng theo c¸ch nµy, phÇn nµy cña ISO 2859 ®¬n thuÇn tr×nh bÇy 
mét kho chøa (repository) bé s−u tËp c¸c ph−¬ng ¸n c¸ biÖt ®−îc chØ râ bëi 
AQL. C¸c ®Æc tuyÕn ho¹t ®éng vµ c¸c ®o l−êng kh¸c cña mét ph−¬ng ¸n ®· chän 
nh− thÕ sÏ ®¸nh gi¸ mét c¸c c¸ biÖt cho ph−¬ng ¸n tõ c¸c b¶ng ®· cung cÊp. 

12.6.2-B¶ng chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng 

NÕu mét lo¹t l« kh«ng ®ñ dµi ®Ó cho phÐp ¸p dông c¸c quy t¾c chuyÓn møc, th× 
cã thÓ h¹n chÕ viÖc chän c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu, kÕt hîp víi gi¸ trÞ AQL ®· Ên 
®Þnh, ë c¸i mµ chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng ®· g¸n cho kh«ng lín h¬n 
møc b¶o vÖ chÊt l−îng h¹n chÕ ®· ®Þnh. C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cho môc ®Ých 
nµy cã thÓ ®−îc lùa chän b»ng c¸ch chän chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng 
(CRQ) vµ rñi ro cña ng−êi tiªu dïng (x¸c suÊt chÊp nhËn l«) ®−îc kÕt hîp víi nã. 

B¶ng 6 vµ 7 cho c¸c gi¸ trÞ chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng (CRQ) ®èi víi 
rñi ro cña ng−êi tiªu dïng lµ 10%. B¶ng 6 ¸p dông khi kiÓm ®Þnh ®èi víi c¸c 
kho¶n kh«ng phï hîp vµ b¶ng 7 ¸p dông khi kiÓm ®Þnh ®èi víi sè kh«ng phï 
hîp. §èi víi nh÷ng l« c¸ biÖt víi c¸c møc chÊt l−îng thÊp h¬n hoÆc b»ng c¸c gi¸ 
trÞ trong b¶ng vÒ chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng, th× x¸c suÊt chÊp nhËn l«  
b»ng hoÆc nhá h¬n 10%. Khi cã lý do b¶o vÖ chÊt l−îng h¹n chÕ ®· ®Þnh nµo ®ã 
trong mét l« nµo ®ã, cã thÓ dïng b¶ng 6 vµ 7 ®Ó Ên ®Þnh cì mÉu tèi thiÓu kÕt hîp 
víi AQL vµ møc kiÓm ®Þnh ®· ®Þnh cho kiÓm ®Þnh lo¹t l« nµy. ISO 2859-2 cho 
chi tiÕt quy tr×nh lùa chän ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cho c¸c l« biÖt lËp. 

VÝ dô. Gi¶ sö chÊt l−îng rñi ro cña ng−êi tiªu dïng lµ 5% kho¶n kh«ng phï hîp víi  x¸c suÊt 
chÊp nhËn kÕt hî lµ 10% hoÆc thÊp h¬n lµ mong muèn ®èi víi nh−ng l« c¸ biÖt. NÕu AQL lµ 
1% kho¶n kh«ng phï hîp ®−îc Ên ®Þnh cho kiÓm ®Þnh lo¹t l« nµy. B¶ng 6-A cho thÊy r»ng cì 
mÉu tèi thiÓu sÏ ®−îc cho bëi ch÷ m· cì mÉu L. 
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12.6.3-B¶ng rñi ro cña nhµ s¶n xuÊt 

 B¶ng 5-A, 5-B vµ 5-C cho x¸c suÊt lo¹i bá ®èi víi nh÷ng l« cã chÊt l−îng 
AQL trªn c¸c kiÓm ®Þnh th−êng, chÆt vµ láng t−¬ng øng. X¸c suÊt nµy cã nghÜa 
nh− rñi ro cña nhµ s¶n xuÊt trong 2.6.7 cña ISO 3534-2:1993. 

 

13-C¸c ph−¬ng ¸n sè chÊp nhËn lµ ph©n sè cho lÊy mÉu ®¬n 

13.1-¸p dông ph−¬ng ¸n sè chÊp nhËn lµ ph©n sè 
Môc nµy x¸c ®Þnh c¸c quy tr×nh tïy chän cho ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cã sè chÊp 
nhËn lµ ph©n sè. C¸c quy tr×nh tïy chän nµy cã thÓ ®−îc dïng víi sù chÊp thuËn 
cña ng−êi cã quyÒn tr¸ch. Trõ phi cã quy ®Þnh kh¸c ®i, sÏ lµm theo c¸c quy tr×nh 
chuÈn nªu d−íi ®©y. 

C¸c ph−¬ng ¸n cã sè chÊp nhËn lµ ph©n sè ®−îc lËp trong b¶ng 11-A, 11-B vµ 
11-C. §èi víi kiÓm ®Þnh th−êng vµ chÆt, c¸c ph©n sè 1/3 vµ 1/2 ®−îc lËp thay thÕ 
cho 2 lèi vµo cã mòi tªn trong b¶ng 2-A vµ 2-B gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n cã sè chÊp 
nhËn lµ 0 vµ 1. §èi víi kiÓm ®Þnh láng, c¸c ph©n sè 1/5, 1/3 vµ 1/2 ®−îc lËp thay 
thÕ cho 3 lèi vµo cã mòi tªn trong b¶ng 2-C gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n ®ãi víi sè chÊp 
nhËn lµ 0 vµ 1. 

ViÖc dïng c¸c ph−¬ng ¸n cã sè chÊp nhËn lµ ph©n sè kh«ng ®ßi hái thay ®æi c¸c 
ch÷ m· cì mÉu, víi thay ®æi t−¬ng øng trong cì mÉu, khi tæ hîp ch÷ m· cì mÉu 
vµ c¸c kÕt qu¶ AQL trong ph−¬ng ¸n gi÷a sè chÊp nhËn 0 vµ 1 ®−îc m« t¶ trong 10.3. 

13.2-Ph¸n quyÕt vÒ chÊp nhËn ®−îc 
13.2.1-KiÓm ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n kh«ng phï hîp 

13.2.1.1-C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kh«ng thay ®æi 

Khi c¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cã sè chÊp nhËn lµ ph©n sè vÉn kh«ng thay ®æi ®èi 
víi tÊt c¶ c¸c l«, ¸p dông quy t¾c sau: 

a)-Khi kh«ng cã kho¶n kh«ng phï hîp trong mÉu th× l« nµy ®−îc coi lµ chÊp 
nhËn ®−îc. 

b)-Khi cã hai kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc nhiÒu h¬n trong mÉu, th× l« nµy ®−îc 
coi lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. 

c)-Khi chØ cã mét kho¶n kh«ng phï hîp trong mÉu tõ l« hiÖn t¹i, th× l« nµy ®−îc 
coi lµ chÊp nhËn ®−îc chØ nÕu kh«ng cã c¸c kho¶n kh«ng phï hîp thµnh lËp 
trong mÉu tõ mét sè thÝch ®¸ng c¸c l« ngay tr−íc ®ã. 

 §èi víi sè chÊp nhËn lµ 1/2 chØ ®ßi hái 1 l«. §èi víi sè chÊp nhËn lµ 1/3 ®ßi 
hái 2 l«. §èi víi sè chÊp nhËn lµ 1/5 ®ßi hái 4 l«. NÕu kh¸c ®i, l« hiÖn t¹i sÏ bÞ 
coi lµ kh«ng chÊp nhËn ®−îc. NÕu l« ®Çu tiªn ®−îc kiÓm ®Þnh cã 1 kho¶n kh«ng 
phï hîp, th× l« nµy lµ kh«ng chÊp nhËn. 
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13.2.1.2-C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cã thay ®æi 

Khi ph−¬ng ¸n lÊy mÉu thay ®æi ®èi víi mçi l« ®Õn l−ît, do cì l« thay ®æi 
vµ/hoÆc chuyÓn møc, nªn dïng sè ®iÓm chÊp nhËn ®−îc tÝnh vµ dïng nh− sau. 

a)-§Æt l¹i sè ®iÓm chÊp nhËn tõ 0 lóc b¾t ®Çu mçi pha kiÓm ®Þnh th−êng, chÆt 
hay láng. 

b)-NÕu ph−¬ng ¸n lÊy mÉu thu ®−îc c¸c b¸o hiÖu ®iÓm chÊp nhËn lµ 0, th× ®iÓm 
chÊp nhËn sÏ ®−îc gi÷ nguyªn. 

 NÕu cho sè chÊp nhËn lµ 1/5, th× thªm 2 vµo ®iÓm chÊp nhËn. 

 NÕu cho sè chÊp nhËn lµ 1/3, th× thªm 3 vµo ®iÓm chÊp nhËn. 

 NÕu cho sè chÊp nhËn lµ 1/2, th× thªm 5 vµo ®iÓm chÊp nhËn. 

 NÕu cho sè chÊp nhËn lµ 1 hoÆc lín h¬n, th× thªm 7 vµo ®iÓm chÊp nhËn. 

c)-Khi, ®èi víi c¸c ph−¬ng ¸n sè chÊp nhËn lµ ph©n sè, ®iÓm chÊp nhËn ®· cËp 
nhËt tr−íc khi kiÓm ®Þnh lµ 8 hoÆc nhá h¬n, th× l« ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc chØ 
khi kh«ng cã kho¶n kh«ng phï hîp nµo trong mÉu. Khi, ®èi víi c¸c ph−¬ng ¸n 
sè chÊp nhËn lµ ph©n sè, ®iÓm chÊp nhËn ®· cËp nhËt tr−íc khi kiÓm ®Þnh lµ 9 
hoÆc lín h¬n, th× l« ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc chØ khi cã nhiÒu nhÊt mét kho¶n 
kh«ng phï hîp trong mÉu. Khi sè chÊp nhËn lµ sè nguyªn, th× dïng sè chÊp nhËn 
nµy ®Ó ph¸n quyÕt chÊp nhËn ®−îc (theo 11.1.1 hoÆc 11.2). 

d)-NÕu thµnh lËp mét kho¶n kh«ng phï hîp hoÆc nhiÒu h¬n trong mÉu, th× ®Æt 
l¹i ®iÓm chÊp nhËn vÒ 0 (nghÜa lµ sau khi quyÕt ®Þnh vÒ chÊp nhËn mét l«). 

§iÓm sè chÊp nhËn sÏ ®−îc cËp nhËt (céng thªm vµo) sau khi thu ®−îc ph−¬ng 
¸n lÊy mÉu nh−ng tr−íc khi quyÕt ®Þnh vÒ chÊp nhËn l«. ®iÓm chÊp nhËn sÏ ®−îc 
®Æt l¹i sau khi quyÕt ®Þnh chÊp nhËn ®−îc lµm. Ng−îc l¹i, ®iÓm chuyÓn møc 
(xem 9.3.3.2) sÏ ®−îc céng thªm vµo hoÆc ®Æt l¹i sau khi quyÕt ®Þnh vÒ chÊp 
nhËn l« nµy. 

Ghi chó - Khi dïng ®iÓm chÊp nhËn cho tr−êng hîp ph−¬ng ¸n lÊy mÉu kh«ng thay ®æi, c¸c 
kÕt qu¶ lµ gièng nh− 13.2.1.1. 

13.2.2-KiÓm ®Þnh ®èi víi sè kh«ng phï hîp 

§Ó ph¸n quyÕt chÊp nhËn ®−îc mét l« nµo ®ã khi kiÓm ®Þnh ®èi víi sè kh«ng 
phï hîp, c¸c quy tr×nh ®· ®Þnh cho kiÓm ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n kh«ng phï hîp 
(xem 13.2.1) sÏ ®−îc dïng, trõ ®iÒu thuËt ng÷ "kh«ng phï hîp" sÏ ®−îc thay cho 
"kho¶n kh«ng phï hîp". 

 

13.3-C¸c quy t¾c chuyÓn møc 

13.3.1-Th−êng sang chÆt vµ chÆt sang th−êng 

C¸c quy t¾c nµy gièng nh− ®· thÊy ë 9.3.1 vµ 9.3.2 t−¬ng øng 

13.3.2-Th−êng sang láng 

Quy t¾c cho cËp nhËt ®iÓm chuyÓn møc (9.3.3.2) theo lÊy mÉu ®¬n khi dïng sè 
chÊp nhËn lµ ph©n sè nh− sau. 

Nhãm chuyªn ®Ò 2 - PhÇn D : HÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m¸y tÝnh xuÊt x−ëng 

Trang 79 



KC-06-03 CN                                                                             Quy tr×nh l¾p r¸p M¸y tÝnh th−¬ng hiÖu ViÖt Nam 
 

 
a)-Khi cho sè chÊp nhËn lµ 1/3 hoÆc 1/2, th× céng thªm 2 vµo ®iÓm chuyÓn møc 
nÕu l« nµy ®−îc chÊp nhËn; ng−îc l¹i th× ®Æt l¹i ®iÓm chuyÓn møc vÒ 0. 

b)-Khi sè chÊp nhËn lµ 0, th× céng thªm 2 vµo ®iÓm chuyÓn møc nÕu kh«ng cã 
kho¶n kh«ng phï hîp nµo ®−îc thµnh lËp trong mÉu; ng−îc l¹i, th× ®Æt l¹i ®iÓm 
chuyÓn møc vÒ 0. 

13.3.3-KiÓm ®Þnh láng sang th−êng vµ ngõng kiÓm ®Þnh 

C¸c quy t¾c nµy gièng nh− ®· thÊy ë 9.3.4 vµ 9.4 t−¬ng øng 

Ghi chó - C¸c ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cã sè chÊp nhËn lµ ph©n sè kh«ng ¸p dông ®−îc theo hÖ 
thèng lÊy mÉu bá c¸ch l« ISO 2859-3. 

13.4-Ph−¬ng ¸n lÊy mÉu cã thay ®æi 
VÝ dô cho ë Phô lôc A minh häa ¸p dông hÖ thèng lÊy mÉu chÊp nhËn nµy dïng 
c¸c ph−¬ng ¸n cã sè chÊp nhËn lµ ph©n sè víi cì l« thay ®æi. 

Qua vÝ dô nµy thÊy r»ng mét lo¹t l« nµo ®ã ®−îc xem xÐt ®Ó kiÓm ®Þnh ®èi víi 
c¸c kho¶n kh«ng phï hîp, vµ r»ng nã ®−îc tháa thuËn dïng AQL lµ 1% kho¶n 
kh«ng phï hîp víi møc kiÓm ®Þnh tæng qu¸t lµ II. C¸c kÕt qu¶ cho 25 l« ®Çu tiªn 
cho ë phô lôc A. 
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   Chương 10 - Lắp ráp máy tính 

    Chọn thiết bị 

  Chọn thiết bị là việc làm cần thiết khi lắp một bộ máy vi tính, nếu 
thiết bị chọn không đúng cách có thể làm cho máy chạy không ổn 
đinh, không tối ưu về tốc độ hoặc không đáp ứng được công việc . 

     Chọn tốc độ cần dựa trên các yếu tố  

Mục đích sử dụng máy tính  
Tính tương thích của thiết bị  

    1. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng  

Máy tính sử dụng cho các công việc đồ hoạ như 
+ Vẽ thiết kế 
+ Xử lý ảnh 
+ Chơi Game 3D 
+ Tạo phim hoạt hình. 
 
Cần thiết phải sử dụng cấu hình  
 
+ Chíp Pentium tốc độ từ 1,8 GHz trở lên . 
+ Bộ nhớ RAM từ 512MB trở lên  
+ Mainboard có Card video rời 
+ Card video 8x với bộ nhớ 32MB trở lên. 
+ Ổ cứng từ 40GB trở lên . 
 
Nếu cấu hình thấp hơn thì máy sẽ chậm và không đảm bảo cho 
công việc, nếu cấu hình cao hơn thì càng tốt . 
   
Máy tính sử dụng cho các công việc văn phòng như 
+ Soạn thảo văn bản 
+ Học tập  
+ Truy cập Internet 
+ Nghe nhạc, xem phim . 
+ Các công việc khác  
 
Có thể sử dụng cấu hình  
 
+  Chíp Celeron   
+  Bộ nhớ RAM từ 512MB trở xuống  
+  Mainboard có Card video Onboard 
+ Ổ cứng từ 40G trở xuống . 
 
Với cấu hình như vậy thì bạn có thể tiết kiệm được khoảng 
40% chi phí so với bộ máy cấu hình cao mà vẫn đảm bảo cho 
công việc . 
 



Nếu cấu hình cao hơn thì càng tốt nhưng sẽ không cần thiết nếu 
bạn muốn tiết kiệm kinh phí .  

    2. Tính tương thích khi chọn thiết bị  

Trong  máy tính có 3 thiết bị có tính  tương thích , bạn phải 
chọn đồng bộ nếu không có thể chúng sẽ không hoạt động hoặc 
không phát huy hết tác dụng, ba thiết bị đó là  
 
+ Mainboard   
+ CPU  
+ Bộ nhớ RAM  
 
Ba thiết bị này rằng buộc ở tốc độ Bus, bạn hãy chọn theo 
nguyên tắc sau : 
=>  Chọn Mainboard trước, Mainboard phải đáp ứng được các 
yêu cầu của công việc sử dụng . 
=> Chọn CPU có tốc độ Bus ( FSB ) nằm trong phạm vi 
Mainboard hỗ trợ . 
=> Chọn RAM có tốc độ Bus > = 50% tốc độ Bus của CPU  
 
Theo bảng dưới dây là tốc độ tương thích tốt nhất  

   
    3. Khảo sát báo giá từ các công ty  

Tốc độ FSB của 
CPU

 Tốc độ Bus của 
RAM       Loại Mainboard     

400 MHz DDR 266 MHz Có hỗ trợ hai tốc độ 
trên 

533 MHz DDR 333 MHz -
667 MHz DDR 400 MHz -
800 MHz DDR 400 MHz -

Các thông số CPU Giải thích 

Intel Celeron 2.53 GHz (SK 
478/ 256KB/ Bus 533) - Tray

Chip Intel Celeron / Tốc độ 
2,53GHz / Socket 478 / Bộ nhớ 
Cache 256KB / Tốc độ Bus 533 - 
hàng tray ( là hàng không đi theo 
quạt )

Intel Pentium 4  2.4E GHz 
(SK 478 / 1.0MB/ FSB 533) - 
Tray

Chip Intel Pentium4 / Tốc độ 
2,4GHz / Socket 478 / Bộ nhớ 
Cache 1MB / Tốc độ Bus 533 - hàng 
Tray ( là hàng không đi theo quạt )

Intel Pentium 4  - 2.66E GHz 
(SK 775/ 1.0MB/ FSB 533/ - 
Box

Chip Intel Pentium4 / Tốc độ 
2,66GHz / Socket 775 / Bộ nhớ 
Cache 1MB / Tốc độ Bus 533 - hàng 
Hộp( là hàng  đóng hộp có kèm theo 
quạt )



  

  

  

Các thông số Mainboard Giải thích 
ASUS P4RD1-MX 
(ATIS200/SK 478/VGA & 
Sound & NIC onboard/800 
FSB)

Main ASUS P4RD1 -MX 
Socket 478 / Card màn hình, Card 
sound, Card mạng tích hợp trên 
Main / Hỗ trợ Bus CPU 800MHz

ASUS P5P800-MX  
(Intel 865GV/SK 775/VGA & 
Sound & NIC/ 800 FSB)

Main ASUS P5P800-MX  
Chipset Intel 865GV / Socket 775 / 
Card Video, Card sound, Card net 
tích hợp trên Main / Hỗ trợ Bus 
CPU 800MHz

Các thông số RAM Giải thích 

DDR 512MB bus 400 
Kingston

 Thanh DDRam dung lượng 
512MB / tốc độ Bus 400MHz / hãng 
Kingston

DDR II 256MB bus 533 
SamSung, KingMax 

  

  

 DDRII  256MB / tốc độ Bus 
533MHz / hãng Samsung 

DDRII có tốc độ từ 533 MHz trở lên 
và chúng không thay thế cho DDR 
được vì có điện áp khác nhau  

   4. Chuẩn bị  thiết bị  cho một bộ máy tính 

        Một bộ máy tính tối thiểu cần những thiết bị sau  

1. Case ( Hộp máy ) 
Case là vỏ máy, hãy chọn case sao cho đảm bảo được độ 
thoáng mát cho máy, bộ nguồn thường đi theo case hoặc bán 
rời, hiện nay ta nên dùng nguồn có công suất > =  350W  
 



 
   

2. Mainboard  
   Mainboard là thiết bị quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm, 
Mainboard nó quyết định trực tiếp đến tốc độ và độ bền của 
máy, nên chọn mainboard của các hãng uy tín như Intel, 
Gigaby, Asus, và một số hãng khác và có sử dụng chipset của 
Intel 
  Khi chọn Mainboard cần quan tâm đến Socket và FSB của 
CPU và Bus của RAM 

 
   

3. CPU  
Phải chọn CPU thích hợp với Mainboard mà bạn đã chọn và 
CPU đó phải có tốc độ đảm bảo với yêu cầu công việc của 
khách hàng . 



 
   

4. RAM 
 Bạn phải chọ RAM có dung lượng đảm bảo cho yêu cầu công 
việc của khách hàng, còn tốc độ Bus thì phụ thuộc vào Bus của 
CPU 
 

 
   

5. Card Video ( Nếu Mainboard chưa có )  
Nếu như Mainboard chưa có Card Video on board thì bạn cần 
phải lắp thêm Card Video rời,  dung lượng RAM trên Card 
video càng lớn thì cho phép bạn xử lý được các bức ảnh đẹp 
hơn và khi chơi Game ảnh không bị giật , còn tốc độ bao nhiêu 
"x" của Card phải phụ thuộc vào Mainboard 

 
   

6. Ổ cứng HDD  
Bạn có thể mua ổ cứng từ 10GB trở lên là máy đã có thể chạy 
bình thường với Win XP, tuy nhiên bạn nên chọn dung lượng ổ 
gấp 2 lần dung lượng bạn sẽ sử dụng là tốt nhất, không nên 
dùng ổ quá lớn trong khi dung lượng sử dụng quá ít . 
 

 
   



7. Keyboard 
Bạn có thể chọ một bàn phím bất kỳ theo sở thích 

 
   

8. Mouse 
Bạn có thể chọ một con chuột bất kỳ theo sở thích 

 
 
----------------------------------------------------------- 
 
   Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau :  
 
   

9. Ổ đĩa CD Rom 
Bạn có thể lắp hay không lắp ổ CD Rom đều được, nhưng khi 
muốn cài đặt phần mềm ta phải cần đến nó, bạn có thể dùng ổ 
CD Rom cũ hay mới đều được mà không ảnh hưởng đến độ 
tương thích của máy . 

 
   

10. Card Sound ( Nếu Mainboard chưa có )  
Nếu Mainboard bạn chọn mà không có Card sound on board thì 
bạn sẽ không nghe được nhạc, để có thể nghe nhạc bạn cần lắp 
thêm Card sound rời . 
 



 
   

11. Speaker 
Bạn có thể mua một bộ loa bất kỳ tùy theo sở thích miễn là loa 
đó có bộ khuếch đại công suất âm tần ở trong . 

 
   

12. FDD 
Bạn có thể lắp hay không lắp ổ mềm đều được, xu hướng ngày 
nay ít sử dụng ổ mềm mà thay vào đó là các ổ di động USB có 
độ bền cao hơn và dung lượng lớn hơn. 
 

 
   

13. Card Net ( Nếu Mainboard chưa có ) 
Khi bạn có nhu cầu nối mạng LAN hay mạng Internet thì cần 
phải lắp Card net nếu như Mainboard chưa có Card on board .   
 

  

       => Như vậy bộ máy tính tối thiểu để có thể hoạt động được cần 
       có 8 thiết bị  và bộ máy tính tương đối đầy đủ có tới 13 thiết bị .  

  

       5. Các bước tiến hành lắp ráp 

Lắp CPU, quạt CPU và thanh RAM vào Mainboard



   
 Lắp CPU và RAM vào Mainboard từ bên ngoài  
   
Lắp Mainboard ( đã có CPU và RAM ) vào hộp máy, cần chú ý 
các chân ốc nếu bắt sai các chân ốc có thể làm chập điện hỏng 
Mainboard hoặc đứt mạch in trên Mainboard . 
 

       
  Khi lắp vào Case cần lưu ý các chân ốc bắt Mainboard 
   
Đấu dây cấp nguồn cho Mainboard, đấu các dây công tắc 
nguồn, công tắc Reset, đèn báo nguồn, báo ổ cứng và loa vào 
Mainboard theo hướng dẫn trên Mainboard hoặc trên quyển 
hướng dẫn đi theo Mainboard . 
   
Gắn Card Video vào ( nếu Mainboard chưa có Card onboard ) 
   
Cắm dây tín hiệu màn hình, bàn phím, chuột  vào máy , cấp 
điện nguồn và bật công tắc 
=> Nếu sau vài giây bật công tắc có một tiếng bíp và màn hình 
xuất hiện các dòng chữ ( phiên bản BIOS - như hình dưới ) là 
quá trình lắp đặt trên đã đúng và máy đã chạy . 
 



 
Sau khi lắp xong Mainboard, CPU, RAM vào Case  
ta cấp điện và bật nguồn để thử , nếu có màn hình 
 như trên là quá trình lắp trên đã OK 
 
=> Nếu mà hình không lên, có các tiếng bíp dài ở loa thì bạn 
cần cắm lại RAM và Card Video . 
   
Sau khi báo lên phiên bản BIOS bạn tắt điện và lắp tiếp ổ cứng 
và ổ CD ROM vào máy, khi lắp ổ cứng và ổ CD Rom bạn lưu 
ý :  
+ Nên lắp mỗi ổ trên một sợi cáp riêng => máy cho tốc độ tốt 
hơn, khi lắp như vậy ta không cần thiết lập Jumper 
+ Trường hợp bắt buộc phải lắp 2 ổ trên một cáp thì bạn cần 
thiết lập Jumper cho một ổ là Master ổ kia là Slave, bạn có thể 
lắp môt ổ cứng và một ổ CD Rom trên cùng một cáp hoặc 2 ổ 
cứng trên cùng một cáp . 
+ Cáp tín hiệu chia làm 2 đoạn thì lắp đoạn dài hơn về phía 
Mainboard 
 

 
Nếu các ổ lắp chung cáp thì thiết lập một ổ là Master  
và một ổ là Slave, nếu bạn không thiết lập như vậy có 
 thể máy sẽ không nhận ổ đĩa  

    6. Thiết lập cấu hình cho máy . ( CMOS SETUP ) 



    Đây là việc làm bắt buộc sau khi lắp ráp và trước khi cài đặt hệ 
điều hành, quá trình này cho phép ta thiết lập cấu hình của máy , 
trong đó có một số thiết lập cần thiết ta phải thực hiện trước khi cài 
đặt đó là : 

Thiết lập CMOS về chế độ mặc định (Default )  
Kiểm tra xem máy nhận ổ cứng chưa ?  
Khai báo ổ đĩa mềm .  
Thiết lập ổ CD-ROM khởi động trước .  

     Các bước thiết lập CMOS được đề cập ở bài sau : 

    7. Vì sao phải thiết lập cấu hình cho máy ? 

Khi ta bật máy tính, đầu tiên BIOS sẽ cung cấp chương trình để 
khởi động máy, tiếp sau đó là quá trình kiểm tra thiết bị còn gọi 
là POST ( Power On Seft Test - Bật nguồn và kiểm tra ), quá 
trình POST được thực thi theo nội dung nạp trong RAM 
CMOS.  
Cấu hình mặc định (Default) của máy được nhà sản xuất nạp 
trong BIOS, khi ta kích hoạt chương trình CMOS SETUP thì 
phiên bản mặc định  được nạp lên bộ nhớ và hiển thị lên màn 
hình cho phép ta có thể thay đổi các lựa chọn .  
Sau khi thay đổi xong, nếu ta bấm SAVE thì bản CMOS ta vừa 
thay đổi đó được nhớ vào bộ nhớ RAM CMOS, nếu RAM 
CMOS đã có nội dung thì mỗi lần khởi động CMOS SETUP nó 
sẽ lấy nội dung từ đây.  
RAM CMOS là một loại bộ nhớ tiêu thụ rất ít điện năng, RAM 
CMOS hiện nay được tích hợp trong Chipset Sourth Bridge và 
được nuôi bằng Pin 3V trên Mainboard, môt quả Pin có thể sử 
dụng được khoảng 5 năm.  
Trong quá trình POST máy thì CPU sẽ lấy thông tin trong 
RAM CMOS để thực thi, trường hợp dữ liệu trong RAM 
CMOS bị xoá hoặc hết Pin thì máy sẽ chạy tạm bằng chương 
trình mặc định có trong ROM, nếu chương trình mặc định mà 
không phù hợp với cấu hình của máy hiện tại thì máy sẽ bị báo 
lỗi trong khi khởi động . 

Bước 1 : Vào màn hình CMOS 
 
Khởi động lại máy, trong lúc máy khởi động => bấm liên tiếp 
vào phím Delete để đi vào màn hình CMOS 
( Chú ý nếu bấm Delete không được thì bấm F2 hoặc F10 ) 
 
 => Màn hình CMOS sẽ được hiển thị như sau :  

Bạn đưa trỏ chuột vào để xem chi tiết 



  

Màn hình thiết lập CMOS SETUP  

*  Để mở một mục, bạn di vệt sáng đỏ vào mục đó và Enter 
Để di chuyển vệt sáng ta dùng các phím mũi tên   

 

  
Di chuyển vệt sáng bằng các phím mũi tên  

*  Để thay đổi lựa chọn ta sử dụng phím PageUp hoặc PageDow  

* Các lựa chọn  Enabled :  là cho phép  
                                   Disabled : là không cho phép  

Bước 2 . Thiết lập CMOS về chế độ mặc định  
 
Thiết lập CMOS về chế độ mặc định là trả về trạng thái ban đầu 
của máy, thông thường trạng thái ban đầu là trạng thái chuẩn . 
 
Di vệt sáng xuống dòng  
 
   LOAD BIOS DEFAULTS       ( Enter ) 
 
Hộp thoại sau xuất hiện 

Bạn chọn phím    Y    và ( Enter )  

 
Load Option Settings (Y/N)? N 



 
Di tiếp vệt sáng xuống dòng  
   LOAD SETUP DEFAULTS   
Và cũng làm tương tự như trên  
 
   

Bước 3 : Kiểm tra xem máy đã nhân ổ cứng chưa ?  
 
Vào mục  
   STANDARD CMOS SETUP    
 
Để ý các dòng  
  

Nếu như các dòng trên có hiển thị các thông số của ổ đĩa như 
SIZE, CYLS, HEAD  v v.. thì ổ đĩa đó  máy đã  nhận . 
Ngược lại nếu các thông số đó bằng 0 thì ổ đĩa đó chưa được 
nhận  
 

 
 
   Như hình trên ta thấy dòng   Primary Master       và dòng  
   Secondary Master    ta thấy xuất hiện các thông số của ổ đĩa 
   => Như vậy là máy đã nhận các ổ đĩa trên . 
   Nếu như thông số của cả 4 dòng trên đều là số 0 thì nghĩa là 
máy chưa nhân các ổ đĩa . 
  => Trường hợp máy chưa nhận ổ đĩa, bạn cần kiểm tra lại cáp 
tín hiệu, dây cấp nguồn và đặc biệt là các Jumper nếu như bạn 
đấu 2 ổ đĩa chung 1 cáp tín hiệu thì phải thiết lập một ổ là 
Master ổ kia là Slave  . 

                     
        Jumper thiết lập cho ổ đĩa 
   

Bước 4 : Thiết lập ổ đĩa mềm  FDD  

  Primary Master 
  Primary Slave 
  Secondary Master 
  Seconmary Slave



 
Vẫn trong mục 
   STANDARD CMOS SETUP    
Trong phần thiết lập ổ đĩa mềm  

 
   Trường hợp có lắp ổ mềm thì ta khai báo như trên máy mới 
sử dụng được ổ mềm . 
 
   Trường hợp máy không lắp ổ mềm  thì ta phải khai báo như 
sau :  
   Drive A :  None      
   Drive B :  None      
 
Chú ý : Nếu không có ổ mềm trong máy mà ta thiết lập là có ổ 
mềm thì máy sẽ báo lỗi và dừng lại trong quá trình khởi động . 
 
   

Bước 5 : Thiết lập cho ổ CD ROM khởi động trước 
 
Vào mục    BIOS FEATURES SETUP      
 
Di vệt sáng xuống mục 
  Boot Sequence     :   CDROM, C, A  
Thiết lập cho CDROM đứng trước  . 
 

 
 
Hoặc một số máy có các tuỳ chọn khác 
 First Boot          :  CDROM    
 Second Boot     :  HDD1         
 Third Boot        :   FDD           
 



Thì bạn chọn mục First Boot  là  CDROM  
   

Bước 6 :  Lưu lại và thoát  
 
Bấm phím F10 sau đó chọn Y  ( Enter ) 
 
Hoặc di vệt sáng xuống dòng  
   SAVE & EXIT SETUP      ( Enter )  => Ra bảng lựa chọn  
 
  SAVE TO CMOS and EXIT (Y/N)?N     Chọn Y và (Enter)  

      Lưu ý : Ở trên là các thay đổi cần thiết để chuẩn bị cho quá trình  
      cài đặt tiếp theo, các lựa chọn khác khi ta đưa về chế độ mặc định 
      là máy đã thiết lập về chế độ tối ưu, vì vậy ta không cần phải thiết 
lập 
      trên các mục khác .  

      Sau khi thiết lập CMOS xong, lúc này bạn bắt tay vào cài  
      đặt Hệ điều hành cho máy  ( Xem trong phần cài đặt )  
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LẮP RÁP MÁY VI TÍNH 

 

 
 

 

Các thành phần chính của máy tính cá 

nhân để bàn. 

 1: màn hình, 2: bo mạch chủ, 3: CPU, 4: 

chân cắm ATA, 5: RAM, 6: các thẻ cắm mở 

rộng chức năng cho máy, 7: nguồn điện, 8: ổ 

đĩa quang, 9: ổ đĩa cứng, 10: bàn phím, 11: 

chuột 

 

Trước khi lắp ráp, để an toàn cho thiết bị, 

bạn cần khử tĩnh điện trên người bằng cách 

đeo vòng khử tĩnh điện có nối đất. Nếu không 

có, bạn hãy sờ tay vào thùng máy, nền đất để 

“xả điện” trước khi làm việc. 

 

1. Cách ráp Mainboard vào thùng máy vi tính : 

Mainboard là bản mạch chính của máy vi tính, các thiết bị của máy vi tính đều 

được kết nối với Mainboard. Nên ráp CPU và RAM vào Mainboard trước khi 

ráp Mainboard vào thùng máy (Case).  

Sau đây là các bước ráp Mainboard vào thùng máy:  

 Kiểm tra vị trí các lỗ bắt vit trên Mainboard và các chân đỡ trong 

thùng máy. Nếu chưa có các chân này thì phải bắt các chân này vào thùng 

máy bằng cách so sánh các lỗ trên Mainboard tương ứng với các chân đở 

trên thùng máy. Các chân đỡ được kèm theo thùng máy, được làm bằng kim 

loại hoặc bằng nhựa. Lưu ý nếu các chân đỡ không nằm đúng vị trí, dư hoặc 

thiếu thì phải điều chỉnh lại cho đúng nếu không sẽ làm hỏng Mainboard.  

 Đặt Mainboard vào thùng máy một cách cẩn thận, tránh va chạm làm 

hỏng mạch và các linh kiện trên Mainboard. Nếu Mainboard có kèm theo 
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một miếng Inox để che các đầu cắm thì phải gắn miếng Inox này vào thùng 

máy trước rồi mới ráp Mainboard.  

 

 Các đầu cắm của Mainboard hướng ra mặt sau của thùng máy.   

 Bắt các vit định vị mainboard.  

 

 Cắm các đầu dây cung cấp nguồn vào Mainboard, các đầu dây này đều có 

chiều và khớp với các đầu cắm trên Mainboard.  

 

 Cắm các đầu dây: công tắc Power SW, Reset SW, Power LED (đèn báo 

nguồn), HDD LED (đèn ổ dĩa cứng) và các dây USB, Audio,... của thùng 
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máy vào Mainboard. Xem trong sách hướng dẫn kèm theo Mainboard để 

biết rõ vị trí các đầu cắm và cách cắm dây.  

 

 Cắm các đầu dây cáp của các ổ dĩa vào đúng vị trí trên Mainboard. Gắn 

các Card mở rộng (nếu có) vào các khe cắm của Mainboard.  

 

Lưu ý: Các thao tác phải cẩn thận, không làm rơi vit kẹt vào Mainboard sẽ gây 

chạm và hỏng Mainboard. Nếu sau khi bật công tắc mà máy không hoạt động 

thì phải kiểm tra  các dây nguồn, dây công tắc,...cắm trên Mainboard. Nếu đèn 

báo nguồn hoặc đèn HDD không hoạt động thì có thể là do cắm không đúng vị 

trí hay cắm sai chiều (+ hoặc -).  
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2. Cách ráp CPU vào Mainboard của máy vi tính : 
 

 

Mặt lưng CPU 478 chân 

 
 

Mặt bụng CPU 478 chân 
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Quạt dành cho CPU 478 chân 

 
 

 

 
CPU 775 chân 
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Quạt dành cho CPU 775 chân 

 

Con chip đầu não và quan trọng này đáng giá nhất đối với mọi máy tính. Ở Việt 

Nam, người ta chuộng nhãn hiệu Intel, nhãn hiệu này cũng chiếm đến 80% thị 

trường thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn mạo hiểm, mua CPU của AMD sản xuất thì 

cùng giá tiền bạn sẽ có tốc độ cao hơn, nhưng nhớ là phải có quạt / thiết bị giải 

nhiệt bằng chất lỏng cho tốt. 

 

 
CPU do hãng AMD sản xuất 

 

Cấu hình sử dụng trong bài viết sử dụng CPU Intel P4 533 Ghz socket 775, và 

trước tiên chúng ta sẽ xem xét các đặc điểm và cách gắn loại CPU này vào 

mainboard mà không gây nguy hiểm, hư hại đến phần cứng. 
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Hình trên là CPU sử dụng socket 775, không sử dụng các chân cắm vào socket 

như trước đây, các loại CPU này sử dụng các điểm tiếp xúc với các chân tiếp 

xúc có sẵn ở socket mainboard, và các điểm tiếp xúc này đều bằng đồng nên rất 

dễ bị oxi hóa khi tiếp xúc với mồ hôi tay, do vậy cần hạn chế đến mức thấp nhất 

việc chạm tay vào phần này, tốt nhất là như trong hình. 
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Tiếp theo là việc gắn CPU vào socket. Hình ảnh bên dưới minh họa khá rõ ràng 

các điểm cần lưu ý khi lắp ráp CPU vào mainboard. 
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2 rãnh nhỏ được khoét vào nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc gắn lộn đầu 

CPU, do vậy người dùng cũng cần để ý đến vấn đề này. 

Sau khi hoàn tất việc gắn CPU và Socket 775, bây giờ bạn phải tiến hành gắn 

quạt giải nhiệt cho CPU. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta dùng quạt chính 

hãng Intel được cung cấp kèm theo CPU LGA775 đóng hộp. Bạn chú ý cho, lần 

này, Socket được đổi khác một cách triệt để nên quạt cũng không giống các bậc 

đàn anh. Bất cứ dùng loại quạt nào, trước tiên, bạn cần phải biết cơ chế gài chốt 

và tháo chốt của nó. 

 

Đây là loại quạt đi kèm theo CPU Intel LGA775 đóng hộp. 
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Miếng giải nhiệt đã được gắn sẵn lên phần lõi tản nhiệt (heatsink) của quạt. 

Trước khi gắn quạt, bạn cần phải tháo miếng che của miếng giải nhiệt. Phải thật 

cẩn thận, đừng làm hư hỏng, sần sùi, bong tróc miếng giải nhiệt để bảo đảm bề 

mặt của nó sẽ tiếp xúc hoàn hảo với mặt lưng của CPU. 
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Kiểm tra để bảo đảm rằng tất cả 4 chân gài dạng đẩy trên quạt đang ở vị trí 

không khóa. Cụ thể là cái đầu chốt lõi đen phía trong chưa ló lên phần đầu của 

chốt ngoài màu trắng. 
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Nếu chốt đẩy bị khóa (hay đóng lại) như trong ảnh (đầu chốt đen bên trong đang 

nằm sẵn ở ở vị trí khóa), bạn sẽ không thể gắn nó vào lỗ quạt trên mainboard. 

Nếu cố sức mà nhấn xuống, bạn sẽ làm gãy chân quạt đó nhé. 

 

Nếu chốt đẩy bị khóa, bạn mở khóa nó bằng cách xoay đuôi của chốt đen theo 

hướng mũi tên cho tới khi nằm ở vị trí mũi tên trỏ thẳng vào thân quạt. Sau đó, 

nắm đầu trên của chốt đen kéo lên và đầu chốt đẩy sẽ thụt vào trở lại vị trí mở. 
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Chú ý là khi đầu mũi tến trên thân chốt đen quay ra ngoài (như trong hình) bạn 

sẽ không thể nào kéo đầu chốt đẩy lên đâu đó nhé. Và cũng nên nhớ, trong quá 

trình gắn quạt CPU, vị trí mũi tên cũng phải nằm xoay ra ngoài như thế. Xin lặp 

lại lần nữa, cần phải kiểm tra để bảo đảm các đầu chốt gài màu trắng lọt qua một 

cách chính xác các lỗ chốt trên mainboard. Do hai mảnh của đầu chốt trắng lúc 

này ở vị trí mở ra, nếu không cẩn thận, bị vướng hay cấn một chút là có thể làm 

gãy chúng 

Trên đây là mô tả quá trình lắp ráp CPU và những điều cần lưu ý, vì đây là khâu 

quan trọng nhất nên cần sự lưu tâm đặc biệt trong quá trình thao tác. 

 

CPU là bộ vi xử lý chính của máy vi tính, được gắn vào đế cắm của Mainboard. 

Ráp CPU vào Mainboard của máy vi tính cũng không quá khó và thường chỉ 

mất khoảng từ 15 đến 20 phút.  

Sau đây là các bước ráp CPU vào Mainboard:  

Nếu Mainboard chưa được ráp vô thùng máy thì tốt nhất nên ráp CPU vào trước, 

đặt Mainboard lên một mặt phẳng, êm.  
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Tháo thanh khóa CPU bằng cách dùng ngón tay cái kéo ngang ra phía ngoài sau 

đó đưa lên trên.  

 

Tùy theo từng loại CPU nhưng tất cả đều được đánh dấu vạt tại một góc cho biết 

vị trí ráp CPU vào Mainboard. Đặt CPU nhẹ nhàng vào khe cắm sao cho vị trí A 

và B trùng nhau và đảm bảo CPU phải nằm sát xuống khe cắm.  

 

Gạt thanh khóa CPU xuống và được giữ lại bởi một khấc của khe cắm.  

 

Các khe cắm CPU đời mới sẽ không có các lỗ cắm mà sử dụng kiểu tiếp xúc, 

bên trên có một miếng đậy để bảo vệ. Khi gắn CPU thì tháo miếng này ra và đặt 

CPU vào đúng vị trí,  và phải giữ lại miếng che để sau này sử dụng khi cần.  
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 Làm sạch bề mặt của CPU và lắp quạt vào. Bôi một lớp mỏng chất dẫn 

nhiệt lên bề mặt CPU nếu có kèm theo.  

 

 Lắp quạt vào bằng cách đặt quạt ngay ngắn lên bề mặt của CPU, giữ quạt 

và nhấn các khóa gài ở 4 góc vào lỗ của đế cắm quạt.  

Lưu ý: đầu cắm và khe cắm đều có khớp để tránh cắm sai và sợi dây màu đỏ 

tương ứng với chân số 1.  
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 Tùy theo mỗi loại quạt sẽ có các khóa giữ khác nhau, có loại sử dụng hai 

thanh khóa hai bên, có loại sử dụng 4 vit bắt xuống Mainboard hoặc dùng 

miếng lót đặt dưới Mainboard và bắt vit ngược lên trên.  

 Cắm dây nguồn của quạt vào chấu cắm CPU Fan trên Mainboard.  

 

Lưu ý: Không nhấn mạnh làm cong hoặc gãy chân CPU, đối với các CPU đời 

mới sẽ không có các chân cắm mà dùng kiểu chân tiếp xúc, không được chạm 

tay vào các chân này.  

 

3. Cách ráp các Card mở rộng cho máy vi tính : 

Sau đây là các bước gắn Card mở rộng cho máy vi tính:  

Trước hết cần phải xác định loại Card cần gắn là gì và gắn vào khe cắm nào, có 

thể xem sách hướng dẫn kèm theo Mainboard và Card để biết rõ.  
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Tháo miếng che khe cắm nằm ở phía sau của thùng máy, vị trí của các miếng 

che này sẽ nằm trên khe cắm một chút.  

 

Gắn Card vào khe cắm và dùng tay nhấn chặt Card vào khe cắm.  

 

 



LẮP RÁP MÁY VI TÍNH  TRẦN ANH TUẤN 

 - 18 - 

Bắt vit định vị Card với thùng máy.  

 

Lưu ý: Phải gắn Card vào đúng loại khe cắm, các chân cắm phải sát vào khe 

cắm. Thông thường sau khi bật máy hệ điều hành sẽ tự phát hiện ra thiết bị và 

yêu cầu cài chương trình điều khiển (Driver) cho thiết bị. Nếu việc cài đặt Driver 

không thành công, thường là do xung đột giữa các thiết bị với nhau thì có thể 

khắc phục bằng cách đổi Card sang khe cắm khác nếu còn trống.  

Các Mainboard hiện nay hầu hết đều có tích hợp sẵn các thiết bị như Video, 

Audio, Net... trên đó, tuy nhiên nếu muốn vẫn có thể gắn thêm các thiết bị khác 

như Video Card (Card màn hình), Sound card (Âm thanh)...  

Card âm thanh  

 

Một loại card âm thanh với các đầu cắm. Ảnh: Answer. Phần lớn các sản phẩm 

loại này 

được sản xuất từ năm 1999 đến nay đều tuân theo chuẩn PC 99 của Microsoft. 

Theo đó, màu sắc của đầu cắm có ý nghĩa như sau: 

Màu Chức năng Hồng Cắm microphone dạng tín hiệu analog. Xanh dương 

nhạt Cắm đầu line-in dạng analog (như ampli, đầu đĩa…) Xanh lá cây Cho ra tín 
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hiệu stereo (ở loa trước hoặc tai nghe) Đen Cho ra tín hiệu ở loa sau. Da cam 

Cho ra tín hiệu kỹ thuật số giao diện S/PDIF. Ở các máy tính phổ thông thường 

chỉ có 2 đầu cắm màu hồng và xanh lá cây. 

Tùy theo chân của card thuộc dạng nào, bạn cắm vào khe tương ứng. Có 3 loại 

slot là AGP, PCI và ISA. AGP có màu nâu, PCI màu trắng và dài hơn AGP một 

chút, còn ISA là slot đen và dài. 

 

Slot AGP màu nâu. 

 

. Slot PCI màu trắng.  

 

 

 Slot ISA màu đen. 

 

Opc-marketing. Chú ý phần đầu cắm (xanh, hồng…) hướng ra các lỗ nhỏ trên 

thân case. Cắm nhẹ chân card vào khe và ấn xuống từ từ. 
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Card đồ họa (còn gọi là card hình hoặc card video) 

Thiết bị này có chứa vi xử lý đồ họa GPU. Chip càng mạnh thì hình ảnh càng 

sắc nét và có hiệu ứng chân thực hơn. Hiện nay, loại card dùng chân cắm AGP 

hay PCI Express tỏ ra ưu thế hơn so với các loại khác. 

 

 
 

Cắm card đồ họa vào khe AGP.Khi đưa chân card vào khe, bạn cũng cần cắm 

nhẹ nhàng. Phần nối với dây màn hình xoay ra lỗ tương ứng trên case. Chú ý, 

nếu muốn dùng 2 màn hình trên một máy tính, trước đó, bạn có thể mua card đồ 

họa 2 đầu và case phù hợp  

Card mạng 

Thiết bị này có khả năng hỗ trợ các kết nối LAN, Ethernet, Internet… Cách cắm 

card mạng cũng tương tự như các loại khác. 

Một sản phẩm card mạng. Ảnh: 

Putergeeks. Card USB 

Ngoài phần chân cắm USB sẵn có trên mainboard, bạn có thể dùng khe PCI để 

đưa thêm một loạt ổ USB vào máy tính, phục vụ nhu cầu của mình. Hiện nay có 

khá nhiều card với 4, 5, 7 hay 10 ổ. 
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Một loại card USB 4 cổng. Ảnh: ComputerGeeks. 

Cắm các dây nối vào vỏ máy tính 

Cắm dây nguồn 

Thường thì bộ nguồn luôn được đặt ở vị trí trên cùng của case với cổng cho 

nguồn điện và cho màn hình. 

4. Cách ráp ổ dĩa mềm cho máy vi tính : 

Ổ dĩa mềm (FDD) là thiết bị đọc (hoặc ghi) các dĩa mềm, giúp chuyển chương 

trình hoặc dữ liệu từ bên ngoài vào máy vi tính và ngược lại. Ngày nay với sự 

xuất hiện của nhiều loại thiết bị lưu trữ nên FDD không được sử dụng nhiều.  

Sau đây là các bước ráp FDD cho máy vi tính:  

Kiểm tra các vị trí của các chân cắm.  

 

Tháo miếng nhựa ở mặt trước của thùng máy, đưa FDD từ ngoài vào vị trí của 

nó trong thùng máy, vị trí này thường nẳm ở phía dưới ổ dĩa CD. Bắt chặt các vit 

định vị FDD với thùng máy.  
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 Cắm dây cung cấp nguồn cho FDD.  

 

Cắm Một đầu dây cáp dữ liệu vào FDD.  

 

Đầu còn lại cắm vào khe cắm trên Mainboard.  
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5. Cách ráp ổ dĩa cứng cho máy vi tính: 

Lắp ổ cứng 

Ở phía mặt sau ổ cứng có 2 chỗ để cắm. Một là phần dành để cắm nguồn (có 4 

chân), nằm về phía bên tay phải. Phần chân cắm dài hơn phái bên trái dùng để 

cắm cáp dữ liệu. 

Dây cáp IDE có 3 đầu cắm, 1 dành để cắm vào khe trên bo mạch chủ (gọi là IDE 

0), 2 dành để nối vào ổ cứng. Khi chỉ dùng một ổ cứng duy nhất, người ta 

thường dùng đầu cáp còn lại (IDE1). 

Một đầu của cáp IDE được 

cắm vào khe slot trên bo mạch chủ. Ảnh: T.H.  

Dây nguồn đã có một đầu cắm sẵn vào nguồn điện của máy tính, phần còn lại có 

3 đầu, 2 đầu to dùng để cắm ổ cứng/ổ CD, 1 đầu nhỏ (cũng 4 chân) dành để cắm 

vào ổ mềm. 
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Một dây nguồn có 3 đầu nối. Ảnh: T.H. 

Cả hai dây này chỉ vừa ổ theo chiều duy nhất. Kinh nghiệm cắm đúng là viền 

màu đỏ/xanh trên cáp dữ liệu IDE “úp mặt” về phía sợi dây màu đỏ của cáp 

nguồn. 

Viền màu đỏ trên cáp IDE quay về phía 

sợi dây màu đỏ trên cáp nguồn. Ảnh: T.H. Khi muốn cắm 2 ổ cứng trên cùng 1 

máy, bạn chú ý đến phần chân răm nằm giữa và sơ đồ trên mặt ổ. Lúc này, bạn 

phải quy định ổ chính (master) và ổ phụ (slave) theo sơ đồ này. Chân răm màu 

trắng sẽ được kéo ra khỏi chỗ để ban đầu của nhà sản xuất và cắm vào vị trí 

đúng (ví dụ cắm vào vị trí số 2 để làm ổ master, số 3 để làm ổ slave). Sau đó, 

bạn sẽ phải thiết lập quy định này trong Bios. 

 
Sơ đồ gắn chân răm để làm ổ chính hoặc phụ.Chân răm màu trắng thường được 

để ở đây. Nếu ổ này được làm ổ chính/ phụ, nó sẽ được lấy ra để cắm vào vị trí 

khác (thường là số 2,3). Ảnh: PCstats.  
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Ổ dĩa cứng (HDD) là thiết bị lưu trữ chương trình và dữ liệu của người sử dụng. 

Một máy vi tính có thể gắn nhiều HDD nếu còn đủ khe cắm cho dây cáp của 

HDD.  

Sau đây là các bước ráp HDD cho máy vi tính:  

 Trước hết cần phải xác định xem máy vi tính gắn bao nhiêu HDD và cái 

nào sẽ làm ổ chính (Master) cái nào sẽ là ổ phụ (Slaver) để điều chỉnh các 

chân cắm (Jumper) nằm ở phía sau HDD. Cách cắm các Jumper này thường 

được ghi rõ trên bề mặt của HDD.  

  

 

 

Đặt HDD vào vị trí của nó trong thùng máy, vị trí này thường nẳm ở phía dưới ổ 

dĩa mềm.  

 

 Bắt chặt các vit định vị HDD với thùng máy.  



LẮP RÁP MÁY VI TÍNH  TRẦN ANH TUẤN 

 - 26 - 

 

 Cắm dây cung cấp nguồn cho HDD.  

 

 Cắm đầu dây cáp dữ liệu (ATA có 80 đầu dây) vào HDD.  

 

 Cắm đầu dây còn lại vào khe cắm trên Mainboard. Lưu ý đầu cắm và khe 

cắm đều có khớp để tránh cắm sai và sợi dây màu đỏ tương ứng với chân số 
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1. Một dây cáp dữ liệu thường có 3 đầu và có thể gắn được 2 HDD chung 

một dây.  

 

 Các HDD đời mới (SATA) sẽ dùng cắm theo chuẩn khác, đối với dây dữ 

liệu nếu Mainboard không hỗ trợ loại chuẩn cắm này thì có thể dùng Card 

SATA để chuyển đổi.  

   

 Còn đối với dây cung cấp nguồn SATA nếu bộ nguồn không có đầu dây 

này thì có thể dùng thêm dây chuyển đổi.  

 

Lưu ý: Thông thường máy vi tính sẽ tự nhận ra HDD, nếu không thì cần phải 

xem lại cách gắn các Jumper để thiết lập Master, Slaver cho đúng và kiểm tra lại 

các đầu dây cắm. Có thể Setup lại BIOS nếu cần. Nên dùng dây dữ liệu riêng 

cho HDD và CD. 

6.Cách ráp ổ dĩa quang cho máy vi tính: 
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Ổ dĩa quang (CD) là thiết bị đọc (ghi) các dĩa CD, giúp chuyển chương trình 

hoặc dữ liệu từ bên ngoài vào máy vi tính và ngược lại. Một máy vi tính có thể 

gắn nhiều CD nếu còn đủ khe cắm cho dây cáp của CD.  

Sau đây là các bước ráp CD cho máy vi tính:  

 Trước hết cần phải xác định xem máy vi tính gắn bao nhiêu CD và cái nào 

sẽ làm ổ chính (Master) cái nào sẽ là ổ phụ (Slaver) để điều chỉnh các chân 

cắm (Jumper) nằm ở phía sau CD. Cách cắm các Jumper này thường được 

ghi rõ trên bề mặt của CD.  

 

 Tháo miếng chắn nằm ở vị trí cần gắn CD ra khỏi mặt trước của thùng 

máy bằng cách đưa tay vào bên trong và tháo khớp gài hai bên. Đưa CD từ 

ngoài vào vị trí của nó trong thùng máy, vị trí này thường nẳm ở phía trên ổ 

dĩa mềm. Bắt chặt các vit định vị CD với thùng máy.  

 

 Cắm một đầu dây cáp dữ liệu (ATA có 40 đầu dây) vào CD. Đầu cắm và 

khe cắm đều có khớp để tránh cắm sai và sợi dây màu đỏ tương ứng với chân 
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số 1. Một dây cáp dữ liệu thường có 3 đầu và có thể gắn được 2 CD chung 

một dây  

 

 Đầu còn lại vào khe cắm trên Mainboard.   

 

 Cắm dây cung cấp nguồn cho CD.  
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 Các CD đời mới (SATA) sẽ dùng cắm theo chuẩn khác, đối với dây dữ 

liệu nếu Mainboard không hỗ trợ loại chuẩn cắm này thì có thể dùng Card 

SATA để chuyển đổi, còn đối với dây cung cấp nguồn nếu bộ nguồn không 

có đầu dây này thì có thể dùng thêm dây chuyển đổi.  

 

Lưu ý: Thông thường máy vi tính sẽ tự nhận ra CD, nếu không thì cần phải xem 

lại cách gắn các Jumper để thiết lập Master và Slaver cho đúng và kiểm tra lại 

các đầu dây cắm. Có thể Setup lại BIOS nếu cần. Nên dùng dây dữ liệu riêng 

cho CD và HDD 

7. Cách ráp bộ nhớ vào Mainboard của máy vi tính:  

Bộ nhớ (RAM) là thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm cho CPU xử lý, RAM có nhiều 

chuẩn với các dạng chân cắm khác nhau và phải có chuẩn chân cắm tương thích 

với Mainboard.  

Sau đây là các bước gắn RAM vào Mainboard:  

Kiểm tra vị trí của các chân cắm giữa RAM và Mainboard.  

 

Đặt RAM vào khe cắm, lưu ý các rãnh của RAM phải khớp với khe cắm.  

 

Dùng hai ngón tay cái ấn lên phía trên của thanh RAM, đồng thời hai ngón tay 

trỏ gạt hai khóa nằm ở hai bên sao cho khớp vào hai rãnh nằm trên RAM.  
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Kiểm tra lại và gắn tiếp thanh RAM khác nếu có. Nếu Mainboard hỗ trợ RAM 

đôi (Dual Chanel) thì sẽ gắn hai thanh RAM vào vị trí của hai khe cắm có cùng 

màu.  

 

Tháo RAM bằng cách gạt hai khóa của khe cắm ra hai bên, thanh RAM sẽ tự 

trồi lên.  

Lưu ý: RAM phải được ráp chặt và đúng chiều với khe cắm. Sau khi bật công 

tắc nếu máy không hoạt động và có phát ra âm thanh bíp kéo dài thì có thể là do 

RAM bị hỏng hoặc gắn không đúng.  

8. Cách ráp bộ nguồn ATX cho máy vi tính:  

Bộ nguồn (Power Supply) là bộ phận cung cấp điện năng cho các thiết bị bên 

trong máy vi tính. Bộ nguồn thường được đặt nằm ở vị trí phía sau của máy vi 

tính và có quạt để giải nhiệt cho các linh kiện bên trong.  

Sau đây là các bước ráp bộ nguồn ATX cho máy vi tính:  

Mở nắp che bên hông thùng máy (Case) bằng cách vặn các vít phía sau và trượt 

nắp của thùng máy ra phía sau hoặc lên trên tùy thùng máy.  

Đưa bộ nguồn vào vị trí của nó, nằm phía sau thùng máy. Lưu ý đặt đúng chiều 

và vị trí của các lỗ bắt vít, phần quạt hướng ra bên ngoài.  

 

Bắt 4 vít để định vị bộ nguồn và thùng máy.  
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Cắm các đầu dây cung cấp nguồn vào đúng vị trí của các thiết bị bên trong như 

Mainboard và các ổ dĩa.  

 

Đậy nắp che bên hông thùng máy lại bằng cách trượt từ phía sau ra trước, lưu ý 

các khe, rãnh,... giữa nắp che và thùng máy. Bắt các vit để định vị nắp che.  

 

Cắm dây nguồn vào khe cắm phía sau.  

Lưu ý: Có thể dùng dây gút nhựa cột gọn các sợi dây nguồn quá dài, không để 

dây chạm vào quạt của CPU. Nếu bật công tắc mà máy không có điện thì phải 



LẮP RÁP MÁY VI TÍNH  TRẦN ANH TUẤN 

 - 33 - 

kiểm các dây cắm bên trong, một số bộ nguồn có công tắc chỉnh điện 110v/220v 

và công tắc On/Off nằm phía sau. 

9.  Cách kết nối thiết bị bên ngoài với máy vi tính:  

Máy vi tính ngoài thùng máy chính có chứa các bộ phận, thiết bị bên trong còn 

có các cổng giao tiếp kết nối với thiết bị bên ngoài để hỗ trợ điều khiển và hiển 

thị kết quả xử lý. Các thiết bị này đều có đầu cắm được chuẩn hóa với màu sắc 

và hình dáng khác nhau giúp cho người sử dụng dễ dàng nhận biết và không thể 

cắm sai vi trí.  

Sau đây là cách kết nối thiết bị bên ngoài với máy vi tính:  

Cổng kết nối nguồn điện (Power):  

 

 

Đây là đầu dây cắm với nguồn máy tính, đầu còn lại cắm vào ổ điện.  
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 Dây nguồn một đầu có chân cắm được cắm vào ổ điện đầu còn lại được 

cắm vào cổng của bộ nguồn nằm phía sau thùng máy.  

 Một số bộ nguồn có thêm cổng lấy điện cấp cho màn hình, có thể dùng 

dây này để cắm vào màn hình thay vì cắm điện trực tiếp từ màn hình vào ổ 

điện.  

Cổng PS/2:  

Cắm dây chuột và bàn phím 

Cổng để nhận các thiết bị này được gọi là PS/2. Nếu mua đồng bộ, người dùng 

sẽ thấy cổng và đầu dây có màu tương ứng với nhau để dễ nhận biết. Các đầu 

dây được thiết kế theo dạng hình tròn với 6 chân răm (loại cổ có 5 chân). Tuy 

nhiên, nếu dùng chuột và bàn phím kiểu giao diện USB, bạn phải cắm vào cổng 

hình chữ nhật. 

 

 

Cắm đầu dây chuột và bàn phím vào cổng 

 Cổng có màu Tím dùng để kết nối với Bàn phím (Keyboard) loại đầu 

tròn (PS/2).  

 Cổng có màu Xanh lá dùng để kết nối với Chuột (Mouse) loại đầu tròn 

(PS/2).  

 Lưu ý: Cắm đúng chiều để tránh làm cong hoặc gãy chân của đầu cắm.  

Cổng Parallel (song song):  
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 Cổng này có màu đỏ dùng để kết nối với Máy in (Printer), máy quét hình 

(Scaner) hoặc các thiết bị có giao tiếp Parallel.  

Hiện nay các máy in đều sử dụng công USB nên cổng Parallel này ít được sử 

dụng.  

Cổng USB:  
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 Cổng này dùng để kết nối với các thiết bị có giao tiếp USB như bàn phím, 

chuột, ổ dĩa USB, máy in, máy quét hình...  

 Lưu ý: Thông thường máy vi tính sẽ có từ 2 cổng USB trở lên, có thể sử 

dụng cổng nào tùy ý tuy nhiên đối với các thiết bị cố định thì nên cắm và sử 

dụng một cổng nhất định.  

Cổng Firewire:  

   

 Cổng này dùng để kết nối với các thiết bị kỹ thuật số như máy ảnh số, 

Camera,... đa số máy sẽ không có cổng này.  

Cổng Ethernet (mạng):  

Đầu dây mạng thường được thiết kế dạng lẫy. Người dùng chỉ cần bấm ép khóa 

nhựa xuống, đưa vào khe rồi thả tay ra. 
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Đầu dây mạng. 

   

 Cổng này dùng để kết nối các máy vi tính với nhau thông qua các thiết bị 

mạng, kết nối với Router (Modem) ADSL để truy cập Internet tốc độ cao.  

 Lưu ý: Khi tháo dây dây cắm vào cổng này cần phải ấn thanh khóa vào sát 

đầu cắm rối mới rút dây ra.  

Cổng Audio (Âm thanh):  
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 Cổng màu xanh lá kết nối với loa (Speaker) hoạc tay nghe (Headphone).  

 Cổng màu hồng kết nối với Micro.  

 Cổng màu xanh da trời dùng để lấy tín hiệu âm thanh từ các thiết bị bên 

ngoài vào máy vi tính.  

Nếu thiết bị âm thanh có hỗ trợ sử dụng nhiều loa (5.1) thì được kết nối như sau:  

 

 Cổng màu xanh lá kết nối với hai loa (trái và phải) nằm phía trước 

(Front).  

 Cổng màu cam (vàng) kết nối với hai loa (trái và phải) nằm phía sau 

(Rear).  

 Cổng màu đen kết nối với loa trung tâm (Center) và loa trầm 

(SubWoofer).  

 Cổng màu hồng kết nối với Micro.  

 Cổng màu xanh da trời dùng để lấy tín hiệu âm thanh từ các thiết bị bên 

ngoài vào máy vi tính.  

Cổng VGA:  

 

Đầu dây nguồn của màn hình 
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Dạng đầu dây này có 15 chân răm để cắm vào cổng của card đồ họa. Hai bên 

thành của đầu dây có 2 ốc vít. Sau khi đưa chân răm cắm ngập vào cổng, bạn 

vặn 2 con ốc này thật chặt theo chiều kim đồng hồ. 

 

Cắm dây màn hình vào cổng của card đồ họa.  

 

   

 Cổng này có màu xanh dương, dùng để kết nối với dây tín hiệu của màn 

hình (Monitor).  

Cổng S-Video:  
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 Cổng này dùng để lấy tín hiệu Video đưa vào các thiết bị thu hay phát 

hình như Tivi, đầu máy Video,... và các thiết bị này cũng phải có cổng S-

Video. Một số máy có cổng Video thông thường thay cho cổng S-Video.  

Cổng DVI:  

 

 Cổng này dùng để kết nối với các thiết bị sử dụng giao tiếp DVI như màn 

hình LCD, máy chiếu,...  
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Cổng Modem:  

   

Cổng này dùng kết nối với dường dây điện thoại để truy cập Internet thông qua 

mạng điện thoại hoặc truyền dữ liệu Fax.  

Bộ cổng USB mở rộng 

Khi cần dùng nhiều cổng USB như chuột, bàn phím, webcam, thiết bị lưu trữ, 

đầu đọc thẻ nhớ, thiết bị xem truyền hình… mà không muốn cài card USB, bạn 

có thể sử dụng loại này. Chỉ cần cắm dây nối vào một cổng USB sẵn có trên 

thân máy, bạn có thể nối các thiết bị khác vào bộ cổng mở rộng. 

Bộ cổng USB gắn ngoài.  



 

. Lắp ráp máy tính 
cho riêng mình 

 
        Phần khó khăn nhất của việc lắp ráp máy tính riêng của bạn là chọn ra được 
những thành phần linh kiện đúngá 

        Một trong những thay đổi quan trọng nhất của nền công nghiệp máy tính trong 
2 năm qua là các máy tính hữu danh (mang nhãn hiệu của các hãng có uy tín) chiếm 
lĩnh được thị trường bán lẻ.  

        Chỉ mới đây 1991, nhãn hiệu ngự trị tại Hồng Kông - nếu bạn có thể gọi được 
như vậy - là các loại máy nhái (clone) tương thích vô danh (có nhãn của các hãng 
không tên tuổi) bày bán nhan nhản. Các máy này thông thường được lắp ráp theo ý 
muốn của các nhà bán lẻ và chúng được bán với giá chỉ bằng phân nủa của các máy 
hữu danh cùng thời.  

        Việc liên tiếp giảm giá mà khởi đầu là hãng Compaq. Computer đã làm giá của 
hàng loạt máy hữu danh "rớt" xuống mức của các máy tương thích vô danh. Trong 
một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn.  

        Phải chăng là có quá ít động lực thúc đẩy cho mỗi cá nhân để chọn máy nhái 
tương thích vô danh khi mà một máy nổi tiếng tương tự được hổ trợ của một công ty 
lớn cũng có thể mua với giá khoảng chừng đó mà thôi ?  

        Rõ ràng có một vài người trong chúng ta cảm nhận thấy sự ra đi của các máy 
vô danh tương thích rẻ tiền, đã một thời hoàng kim. Thông thường các máy này có 
chất lượng nghi ngại đến nổi các nhà lắp ráp không muốn nhận bảo hành khi ra khỏi 
cơ sở của họ.  

        Nhưng, đã luôn có và đến bây giờ vẫn còn chổ cho những khách hàng lắp ráp 

máy cho bản thân mình. Các máy tính này cho phép một sự kết hợp duy nhất cho 
phần cấu thành được thiết kế cho những công việc chuyên biệt. Do đó, một người sử 
dụng có hiểu biết có thể chọn một máy nhái tương thích vô danh, bởi vì không có sản 
phẩm hữu danh nào đáp ứng chính xác được chỉ tiêu dự kiến của họ.  

        Thực sự, người sử dụng như vậy có thể thích lắp ráp riêng cho mình hơn. Dù tin 
hay không, thì công việc đó cũng không đến nổi khó khăn như tưởng tượng ra. Nó có 

thể được hoàn thành trong thời gian không tới một ngày.  

    Các phương diện cân nhắc 

        Khi quyết định nên chăng lắp ráp riêng cho mình một máy nhái tương thích, 
bạn hãy tự hỏi mình tại sao lại muốn làm điều đó ?  



 

+ Muốn tiết kiệm tiền ?  

+ Muốn có một máy tính tốt hơn ?  

+ Muốn có một máy đáp ứng được chính xác được điều bạn muốn ?  

+ Muốn tái sử dụng một số linh kiện bạn đã có sẵn ?  

+ Muốn học thêm về máy tính ? 

        Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, thì việc lắp máy cho riêng bạn có thể không phải 
là ý tưởng hay nhất. Chẳng hạn, nếu bạn sử dụng máy tính chỉ để đánh văn bản đơn 
giản hoặc có thể tính toán một vài bảng tính bây giờ và sau này, thì máy hữu danh 
hẳn sẽ làm được mọi điều bạn muốn và còn hơn thế. Chi phí cho các thành phần để 
lắp ráp máy của bạn thực sự có thể vượt quá giá của một máy hữu danh có chức 
năng tương tự.  

        Nếu bạn muốn có một máy tính tốt hơn, thì việc lắp ráp một máy tính toàn 
bằng các thành phần hạng nhất có thể có ý nghĩa. Chẳng hạn, thật là khó tìm được 
một máy tính hữu danh nào được trang bị card âm thanh MIDI hoặc card đồ họa 3 
chiều hạng nhất.  

        Các nhà sản xuất có tên tuổi phải cân đối chi phí của họ với chất lượng. Điều 
này thường có nghĩa là họ chọn các thành phần hứa hẹn một thị trường lớn nhất có 
thể được. Nhà sản xuất tính hữu danh từ chối một cách có ý thức việc dùng các 
thành phần cực tối tân, bởi chúng sẽ nâng tổng chi phí máy lên vượt mức mà những 
người mua tiền năng có thể chấp nhận.  

        Tất nhiên, những người bán lẻ luôn muốn thực hiện những thay thế cho khách 
hàng. Nhưng bạn nên cẩn thận vì bạn có thể thấy là việc thay thế sẽ phải thêm một 

khoản lớn vào chi phí cuối cùng của máy tính.  

        Ví dụ giả thiết là bạn muốn có ổ đĩa cứng SCSI - 2.1 GB. Nếu máy hữu danh đi 
kèm ổ đĩa cứng chuẩn IDE 340MB, thì việc thay thế ổ đĩa lớn hơn có thể mất thêm từ 
1.000 đến 1.200 USD vào giá thành máy.  

        Trong thực tế, một số người bán lẻ coi hầu như bất cứ sự thay thế nào cũng là 

một cơ hội vàng. Cuối cùng, nếu bạn tự thấy phải thay thế hơn một hoặc hai thành 
phần, thì có thể tốt hơn hết bạn hãy lắp ráp máy tính cho riêng mình.  

    Đáp ứng yêu cầu của bạn 

        Bạn cũng viện dẫn lý lẽ tương tự, nếu bạn muốn có một máy tính đáp ứng được 
đúng điều bạn cần.  

        Giả sử rằng bạn muốn sử dụng máy tính cho xử lý ảnh bằng số hóa. Có thể 
hiểu được máy đó sẽ đòi hỏi giao diện SCSI cho scanner, 32 RAM, một ổ đĩa 2GB và 
một card hiển thị video với 4M RAM.  



 

        Nếu một nhà cung cấp hữu danh không sẵn sàng chào một máy tính được đặt 
hàng cho thị trường xử lý ảnh thì có lẽ là bạn sẽ không tìm thấy một máy tính có 
những chỉ tiêu kỹ thuật này trên quầy bán.  

        Lựa chọn của bạn còn là : hoặc tự lắp ráp riêng cho mình hoặc mất tiền cho 
nhà bán lẻ, thay thế những thành phần bạn đòi hỏi.  

        Nhưng đa số những người dùng không có những nhu cầu như vậy. Tuy nhiên có 
lý do khác để cân nhắc việc lắp ráp.  

    Đó là bạn đã có sẵn một số thành phần. 

        Giả sử rằng, năm ngoái bạn đã cài đặt một ổ đĩa lớn hoặc một hệ thống 
multimedia hiện đại trong hệ thống máy 386 cũ của bạn và bạn nhận ra rằng nó 
không còn thời thượng nữa.  

        Bạn đã quyết định rằng bạn có thể giữ lại ổ cứng, hệ thống âm thanh, màn 
hình 15 inch, bàn phím và có thể cã vỏ máy.  

        Các nhà bán lẻ máy hữu danh thích bán cả hệ thống nhưng mua cả một hệ 
thống sẽ có nghĩa là lãng phí và trùng lắp. Bằng cách tự lắp ráp cho mình bạn chỉ 
phải mua các thành phần bạn cần nâng cấp. Điều này có thể có ý nghĩa lớn.  

        Hơn nữa, việc lắp ráp cho mình có thể là cách chọn khả thi nếu bạn muốn học 
tập về máy tính. Và, cuối cùng thì đó có thể là lý do xác định nhất để bạn tự thực 
hiện điều này.  

        Nhưng tất nhiên điều này không phải là con đường tốt nhất dành cho tất cả mọi 
người.  

        Hãy đối mặt với sự thật, nếu bạn không biết một tí gì về công việc thì nên quên 
câu chuyện "tự lắp ráp".  

        Đồng thời, có thể bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn đã có. Mỗi thành phần bạn mua 
sẽ đi kèm tài liệu mà bạn cần đọc và hiểu. Nếu bạn không thể làm được điều đó thì 
kết quả có thể là thất bại và lỗi lầm sẽ đắt giá.  

    Đi mua bán 

        Giả thiết rằng : bạn đã quyết định lắp ráp máy tính cho mình. Đó là ý tưởng 
hay và bạn đã sẵn sàng bắt tay vào công việc. Bước đầu tiên là đi thám sát thị 
trường.  

        Hãy ghé vào một số cửa hàng bán máy và quan sát các chàng trai đang bán 
hàng. Bạn có thể học được rất nhiều về cái đã có trên thị trường. Hãy phân tích các 
chỉ tiêu kỹ thuật. Đừng lấy làm ngạc nhiên nếu bạn thấy có máy hữu danh thỏa mãn 
được nhu cầu của bạn. Đồng thời, hãy để mắt tới những thỏa hiệp mà bạn có thể 
chấp nhận được.  

    Rút cuộc, có thể là bạn sẽ không phải tự lắp ráp máy riêng cho mình nữa.  



 

        Một khi bạn đoán chắc là không có ai bán sẵn máy tính mà bạn mong muốn, thì 
hãy bắt đầu mua linh kiện. Sơ bộ bạn phải biết bạn cần cái gì lúc đó, nếu không, bạn 
đừng chọn cách lắp ráp máy riêng cho mình. Sau đây là danh sách các nhu cầu tối 
thiểu :  

        Vỏ máy : Điều này có thể là nhỏ nhặt song không phải là như vậy đối với số 
người lắp ráp máy riêng cho mình, bởi vì không có nhà sản xuất nào đề xuất chọn vỏ 
nào đúng. Vỏ có thể được chia thành một số nhóm : loại "xếp gọn" (compact), loại 
"đặt bàn" (desktop), loại "để đứng" cỡ nhỏ (mini - tower) và "để đứng" toàn phần. 
Trong việc quyết định mua vỏ nào, điều cần thiết là nó phải đủ lớn để chứa được tất 
cả các thứ bạn dự tính sẽ cài đặt. Chẳng hạn, nếu bạn dự tính phải có 3 thiết bị cỡ 

5/12 inch (ví dụ, một ổ đĩa mềm 1.2 M, một ổ CD - ROM và một thiết bị băng từ làm 
dự phòng) thì hãy bảo đảm rằng vỏ máy của bạn có 3 hộc cửa.  

        Đồng thời, hãy lưu ý tới bộ cung cấp điện. Các bộ cung cấp điện 300 W ngày 
nay hiếm khi cần, nhưng bạn nên có được bộ cung cấp điện ít nhất 230 W.  

        Đèn hiển thị LED là tùy chọn. Một số người thích, còn người khác không quan 
tâm. Các đèn LED có thể khó bố trí, nhưng đó cũng là điểm cần cân nhắc.  

    Mặt khác hãy chắc chắn là vỏ máy có tất cả các công tắc, dây cáp cần thiết.  

        Bo mạch hệ thống : Hãy cẩn thận lựa chọn trong số các bo mạch có trên thị 
trường. Đầu tiên hãy chọn loại CPU bạn muốn, chẳng hạn loại Intel 486DX4 hoặc 

Pentium60. Sau đó, quyết định lượng RAM bạn cần. 8 MB có vẽ là tối thiểu hiện nay, 
nhưng nếu bạn dự tính chạy Windows NT hoặc hệ thống điều hành khác DOS, thì 16 
MB có lẽ là tốt hơn. Hãy chắc chắn là bạn nhận được bo mạch hệ thống có cả RAM và 
CPU cần thiết đã được cài và lập cấu hình.  

        Đồng thời hãy quyết sớm kiều Bus (tuyến) mà bạn muốn các card bổ sung sử 
dụng. Thông thường sẽ có 4 hoặc 5 khe cắm ISA (Industry Standard Architeture) và 

2 hoặc 3 khe cắm tốc độ cao của VESA Local Bus hoặc PCI chuẩn. Thế là, bạn có thể 
kết thúc mục này.  

        Chọn Bus 

        Tuy nhiên, hãy chọn bo mạch hệ thống có PCI hoặc là Cocal Bus. Cụ thể cái 
nào cũng không quan trọng lắm, không như các nhà bình luận muốn thuyết phục bạn, 
dù rằng PCI có thể hơn một chút trong cuộc chạy đua gang tấc.  

        Bạn nên tốn nhiều thời gian đi tìm mua thật đúng bo mạch hệ thống. Một số 
người lắp ráp chọn bo mạch theo tên nhãn hiệu. Những người khác soi mói bộ chip 
hoặc ROM BIOS cụ thể. Một cuộc dạo mua cho phép bạn thu hẹp phạm vi tới một loại 
đáp ứng được nhu cầu của bạn.  

        Hãy tìm những bo mạch hệ thống có các cổng sẵn. Rất nhiều bo mạch ngày 
nay cài sẵn các cổng IDE, FDD và các cổng I/O khác nhằm mục đích : bạn không 
phải mua các tấm mạch bổ sung riêng rẽ cho các thiết bị ngoại vi thông dụng.  



 

        Các card bổ sung : Các card bổ sung mà bạn cài đặt sẽ phụ thuộc chủ yếu 
vào 2 yếu tố : cái gì đã được thiết kế trong bo mạch hệ thống và thiết bị ngoại vi gì 
bạn muốn bổ sung.  

        Về nguyên tắc, hãy chỉ mua card bổ sung nào bạn thật sự cần. Chắc chắn là 
card video (được bàn dưới đây), và có thể vài loại card I/O khác.  

        Cho dù ngày càng nhiều nhà sản xuất bo mạch hệ thống đưa các cổng I/O 
thông dụng vào bên bo mạch mẹ, thì điều này cùng còn chưa phải giải quyết xong. 
Bạn có thể cần thứ đã quen biết rộng rãi là card đa cổng I/O (multi-I/O) cho máy in 
và các cổng tuần tự. Ngày nay các loại card như vậy chắc chắn là chứa cả các giao 
tiếp đĩa cứng và đĩa mềm.  

        Nếu bạn muốn âm thanh multimedia thì bạn sẽ cần có card âm thanh có thể 
làm luôn chức năng giao diện của CD - ROM.  

        Hiện nay, một số ổ đọc CD - ROM và số lượng các thiết bị ngoại vi sử dụng giao 

diện SCSI tăng, chúng thông thường có một card bổ sung riêng.  

        Phần lớn các card bổ sung có thể cắm vào các khe cắm ISA, nhưng có một vài 
thứ nên dùng cho khe cắm tốc độ cao. Loại này bao gồm card đồ họa và card điều 
khiển đĩa cứng (hoặc bộ điều khiển đa cổng I/O).  

        Card hiển thị video : Card video bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào màn hình 
bạn có. Không có chuyện nhận được hình ảnh mịn với card video độ phân giải cao 
nếu như màn hình của bạn không cho phép thực hiện điều đó. Thường điều này có 
nghĩa là kích thước màn hình lớn hơn và tần suất "hồi phục" (refresh) nhanh hơn.  

        Chẳng hạn, màn hình 14 inch có thể là quá nhỏ để thể hiện độ phân giải 1024 
x 768. Đối với phần lớn người dùng thì 800 x 600 là kích cỡ thuận tiện nhất trên màn 
hình 14 inch. Nếu bạn muốn sử dụng độ phân giải cao hơn, bạn sẽ cần một màn hình 

lớn, 17 inch chẳng hạn.  

        Sau đó, đến vấn đề màu sắc. Hầu như không có ai thỏa mãn 16 màu chuẩn của 
VGA nữa. Bảng 26 màu được nhiều người thích hơn, nhưng đối với đồ họa sặc sỡ bạn 
có thể muốn hiển thị đầy đủ 24 bit "màu thực" bằng 16,7 triệu sắc độ.  

        Trong độ phân giải 800 x 600, điều này sẽ đòi một bộ tăng tốc độ họa và ít 
nhất 2M video RAM và Bus giao diện tốc độ cao (hoặc là VESA hoặc là PCI). Ơở độ 
phân giải cao hơn bạn sẽ cần 4M video RAM cho các hiển thị màu thực.  

        Thủ thuật ở đây là làm cho các tài nguyên của hệ thống của bạn đáp ứng sự 
hiển thị như vậy. Để có kết quả lạc quan, bạn sẽ cần một CPU toàn năng và rất 
nhiều RAM (ví dụ 8M) cũng như card đồ họa và màn hình tương ứng.  

        Màn hình : Màn hình có thể là một thiết bị ngoại vi mà bạn có thể tái sử dụng. 
Tất nhiên nếu bạn muốn một cảm giác vui tươi, hoàn toàn mới mẽ cho máy tính 
được lắp tại nhà, thì đặt mua một màn hình mới.  



 

        Ngày này xu hướng nghiêng về màn hình lớn. Trong khi chỉ vài năm trước đây, 
màn hình 14 inch (được đo theo đường chéo màn hình) vốn là chuẩn của máy tính 
trong văn phòng, thì ngày nay chiều hướng nghiêng về các kiểu 15 inch.  

        Nếu bạn có thể đủ khả năng, thì hãy cân nhắc đến kiểu 17 inch. Các màn hình 
của hàng loạt cỡ 19, 20, 21 có lẽ không cần đến nếu như bạn không làm công việc 
thiết kế đồ họa hoặc là chế bản các ấn phẩm lớn.  

        Bỏ qua kích cỡ màn hình bạn chọn, hãy tìm các kiểu có kích thước điểm không 
lớn hơn 28mm dot pitch và tần suất "hồiphục" là 70 Hz hoặc lớn hơn nữa. Những chỉ 
tiêu này nổi lên như là chuẩn công nghiệp và nếu bạn muốn màn hình của bạn không 
lạc hậu trong 4 - 5 năm tới thì hãy làm điều đó.  

        Cuối cùng, luôn luôn xem xét bất kỳ màn hình nào trước khi bạn mua nó. Có 
những khác biệt về màu sắc và sự biểu hiện giữa các màn hình. Do đó, để tránh sự 
hối tiếc, hãy xm xét kỹ màn hình bạn mua, trước khi mang về nhà.  

        Đĩa cứng : Kiểu của ổ đĩa cứng của bạn nhận được có thể phụ thuộc vào ngân 
quỹ của bạn cũng như bất kỳ điều gì khác nữa. Thông thường các ổ đĩa như vậy có 2 
loại : IDE hoặc SCSI (SCSI - 2 và ngày nay là SCSI - 3). Đối với đa số mọi người ổ 
đĩa IDE là lựa chọn tốt hơn, bởi vì nó rẻ hơn và dễ cài đặt hơn.  

        Nếu bạn lắp ráp một máy lớn có năng lực hùng mạnh và bạn không phản đối sự 
phức tạp thái quá, thì bạn có thể chọn ổ đĩa SCSI. Nhưng hãy chắc chắn rằng đã 

nhận được một ổ đĩa đủ lớn.  

        Các máy tính hữu danh hầu như được tranh bị dưới mức toàn diện khi nói về 
các ổ cứng. Như vậy đó là lĩnh vực bạn có thể thực hiện việc tiết kiệm to lớn khi bạn 
lắp ráp máy riêng cho mình từ chỡ không có gì.  

        Nếu bạn đang sử dụng OS/2 hoặc Windows NT, thì ổ đĩa cứng 420M hoặc 540 

M là thích hợp. Nếu kém hơn nó sẽ nhanh chóng trở nên chật chội - ngay cả trên 
máy tính chạy DOS/Windows thông thường.  

        Đĩa mềm : Ngày nay hiếm khi cần loại gì khác ngoài ổ đĩa 1,44M 3,5 inch. Nếu 
bạn có nhiều dữ liệu trên đĩa loại 1,2 M cũ thì bạn có thể chọn thêm ổ đĩa này làm ổ 
thứ 2, nhưng thông thường điều này cũng không thực sự cần thiết.  

        Nhưng hãy cố gắng để có một ổ đĩa tốt. Một trong những chuyện hay trục trặc 
nhất mà bạn gặp phải trên một máy tính là các lỗi đọc hoặc viết trên đĩa mềm.  

        Chênh lệch về giá giữa ổ đĩa mềm "tàng tàng" và loại hàng đầu cũng chỉ là vài 
chục USD mà thôi. Nếu quá ham rẻ bạn sẽ hối tiếc về sau.  

        Bàn phím : Hãy hạ cố và kiếm một bàn phím tốt. Các kiểu mẫu "tàng tàng" 
với độ nhạy của phím kém sẽ làm cho toàn diện bộ máy tính có vẻ như là rẻ, nhưng 
có thể là nguồn gốc của hư hỏng hệ thống sớm hơn.  

        Trong lúc này, bạn hãy lưu ý đến bố cục của bàn phím. Bạn cứ tưởng rằng 
chúng chắc là chuẩn mực của ngày hôm nay, nhưng không phải vậy. Một số nhà sản 
xuất dường như thích giấu các phím slash (dấu gạch chéo) tại các vị trí không chuẩn.  



 

        Cuối cùng, hãy kiểm tra chắc chắn là đầu cắm của bàn phím vừa với khe cắm 
bàn phím trên bo mạch hệ thống. Có hai loại khác nhau và loại nào bạn chọn sẽ 
không gây nên sự phân biệt đáng kể. Các đầu cắm chuyển đổi có sẵn, nhưng tốt hơn 
đối với bàn phím là phích cắm vừa vặn với vị trí đầu.  

        Mouse : Nếu hệ thống của bạn cho phép, hãy chọn mouse "bus" kiểu PS/2. 
Nếu không thì mouse serial. Hãy chọn mouse USD chênh lệch đó.  

        Các thứ khác : Danh sách bao gồm những cái cơ bản. Nếu bạn muốn, chẳng 
hạn CD - ROM, một thiết bị băng dự phòng hoặc một card bắt video thì bạn có thể 
nhận được thứ đó bây giờ hoặc bổ sung chúng sau này khi thời gian và ngân quỹ cho 
phép.  

        Cài đặt mọi thứ ngay một lần không có lợi. Thực tế có thể bất lỗi, bởi việc truy 
tìm ra lỗi sẽ khó khăn hơn trên một hệ thống phức tạp.  

        Nhưng, nếu bạn vẫn muốn có những thứ như vậy, thì bạn có lẽ đừng chờ đợi 

nữa. Chỉ có lời khuyên có thể cho bạn được ở đây là hãy kiếm cái bạn cần. Sau cùng, 
thực hiện lắp máy tính của bạn.  

    Lắp ráp 

        Một khi đã có đủ các cụm linh kiện và thành phần cần thiết, bạn đã sẵn sàng 
bắt tay vào lắp ráp.  

        Phần khó khăn nhất của việc lắp ráp máy tính là chọn được đúng các cụm chi 
tiết. Làm xong điều đó, thì việc lắp ráp chúng hầu như là vấn đề của việc đọc hướng 
dẫn đi kèm các thành phần khác nhau.  

        Hãy bắt đầu từ vỏ máy. Thông thường nó được lắp từng phần, cho phép bạn lắp 

đặt bộ cắp điện và các công tắc.  

        Khi vỏ máy đã xong, hãy treo bo mạch hệ thống vào. Nó có một số lỗ tương 
ứng với các lỗ trong ngăn của vỏ máy.  

        Thủ tục ráp thông thường là cài các chốt hãm bằng nhựa vào các lỗ của bo 
mạch hệ thống đúng vào các lỗ trên vỏ máy.  

        Một hoặc 2 lỗ sẽ được vặn bằng ốc vít. Những lỗ này thông thường ở gần đầu 
nối bàn phím và khoảng ở giữa cạnh sau của bo mạch, gần khe cắm mở ở sau lưng 
vỏ máy.  

        Một khi bo mạch đã được gắn, hãy nối các dây cáp khác nhau. Vỏ máy sẽ chứa 
khoảng nửa tá đầu nối có chân và hai đầu nối điện nguồn.  

        Ngày nay, trên phần lớn các vỏ máy các đầu nối có chân được làm dấu như 
sau :  

        KBD : Dành cho công tắc bàn phím và LED điện. Đây là đầu nối 5 chân, thường 
có chân số 2 bị thiếu trên bo mạch và đôi khi đầu nối sẽ có lỗ để khóa. Điều đó bảo 

đảm cho việc kết nối đúng. 



 

        HDD dành cho đèn LED của ổ cứng. Nó là đầu nối 2 hoặc 4 chân. 

        TURBO dành cho công tắc turbo. Nó là đầu nối 3 chân. 

        TURBO LEd dành cho đèn chỉ thị tốc độ turbo và/hoặc màn hiển thị LDE, nếu 
nó được gắn. 

        RS hoặc RESET dành cho công tắc khởi động lại máy. Đây là đầu nối 2 chân. 

        SPKR hoặc SPEAKER dành cho loa. 

        Nếu cả các chân trên bo mạch hệ thống và đầu nối của vỏ máy được đánh dấu 
thì nối chúng dễ dàng. Nếu không bạn sẽ phải lần theo các dây dẫn của đầu nối tới 
các đèn LED khác nhau hoặc các công tắc để tìm ra cái nào gắn vào đâu. Điều đó 
không mấy khó khăn, nhưng nếu bạn chưa từng làm trước đây thì hãy yêu cầu sự 
giúp đỡ lúc này.  

        Một khi bạn hoàn tất toàn bộ các đầu nối có chân (trừ LED của đĩa cứng), hãy 
nối các dây cáp điện. Ơở đây có 2 đầu nối mỗi cái 6 dây. Các đầu nối điện khác chỉ 
có 4 dây.  

        Nối 2 đầu nối 6 dây vào hàng có 12 chân lớn. Hãy cẩn thận, vì chúng có thể bị 
nối sai. Bốn dây màu đen phải sắp xếp trên 4 chân giữa.  

        Bây giờ bạn sẵn sàng bắt tay vào lắp các card bổ sung được rồi. Đó chắc là một 
bộ tương hợp đồ họa. Nếu nó là tấm mạch VESA hoặc PCI thì hãy đặt nó vào khe 
cắm thích hợp.  

        Tại thời điểm này bạn đã có được một máy tính làm việc được. Bây giờ là lúc để 
tiến hành chạy thử lần đầu. Nối cáp dữ liệu của màn hình vào đầu nối đồ họa và bàn 
phím vào khe cắm bàn phím. Tiếp theo, nối các dây cáp điện và bật máy lên.  

        Bạn sẽ nghe tiếng kêu "bíp" và màn hình sẽ bắt đầu hiển thị thông tin. Hãy nhớ 
rằng, bạn còn chưa gắn thiết bị nào vào hết, như thế thông báo đầu tiên bạn sẽ nhìn 
thấy chắc chắn là thông báo lỗi.  

        Nếu mọi việc dường như hoạt động, bạn có thể tắt máy tính và màn hình, ngắt 
phích điện khỏi ổ cắm và lắp đặt các thiết bị ngoại vi.  

    Màu sắc của cáp 

        Lắp đặt đĩa cứng vào trong hộc trống dành cho nó. Nếu bạn có một card riêng 
cho bộ điều khiển đĩa thì hãy lắp nó vào lúc này, sau đó nối cáp dữ liệu vào bộ điều 
khiển.  

        Các dây cáp và đầu nối đôi khi được "khóa" lại, như thế chúng không thể cài 
đặt nhằm được. Đáng tiếc là, điều đó không phải luôn luôn như vậy, mà bạn phải bảo 
đảm là chân số 1 trên ổ đĩa được nối với chân số 1 trên bộ điều khiển. Vì thế sẽ có 1 
cạnh của dải cáp được sơn màu. Nó sẽ tương ứng với chân số 1 trên cả hai thiết bị.  



 

        Một khi dây dữ liệu được nối rồi, hãy nối đầu nối vỏ máy của đĩa cứng vào bộ 
điều khiển.  

        Cuối cùng, nối cáp điện vào thiết bị. Nó chỉ vừa theo một chiều mà thôi. Nếu 
thấy "cộm" hãy thử lật ngược lại.  

        Tuân thủ cách như vậy để lắp ổ đĩa mềm. Vẫn phải bảo đảm rằng chân số 1 
trên ổ đĩa nối vào chân số 1 trên bộ điều kiển.  

        Khi bạn đã hoàn thành, hễ bật máy tính lên để khẳng định là mọi cái đều hoạt 
động. Nếu việc lắp ráp là như bạn dã làm, quả là đơn giản phải không ?  

    Các bước cuối cùng 

        Bước cuối cùng là ấn định ngày tháng giờ giấc và các tham số CMOS trên máy 
tính mới của bạm.  

        Thông thường, khi bạn bật máy tính, CPU sẽ phát giác ra là một thiết bị mới đã 
được cài đặt và ngay lập tức chuyển sang thủ tục thiết lập (Setup).  

        Nếu bạn đang sử dụng toàn bộ thiết bị mới và có một BIOS mới, thì đây là dịp 
cho máy tính tự đặt cấu hình. Nghĩa là nó phát hiện ra cỡ của đĩa cứng, kiểu của đĩa 
mềm, tổng số RAM và những thông tin khác và tự động thiết lập cấu hình.  

        Nhưng, bạn có thể tự cung cấp một số thông tin. Thông thường là kiểu đĩa và 
ngày tháng. Tài liệu đi kèm theo bo mạch hệ thống sẽ nói cho bạn cách phải làm như 
thế nào.  

        Một khi các tham số đã được xác lập, hãy khởi động máy lại để kiểm tra lần 
cuối, khẳng định mọi thứ đã chạy tốt. Nếu thật như vậy, bạn có thể khởi động từ ổ 
đĩa A : và định dạng ổ C : để cài hệ điều hành lên đó.  

        Thường thường nên lắp máy tính của bạn rồi chạy trước khi bổ sung các thiết bị 
ngoại vi thêm như card âm thanh hoặc thiết bị ROM. Nhưng một số hệ điều hành và 
phần mềm có thể được tải từ một CD - ROM. Nếu điều đó là trường hợp của bạn, thì 
hãy bảo đảm rằng phần cứng cần thiết đã được cài đặt.  

    Sự trợ giúp 

        Nếu bạn chưa từng thấy được bên trong của máy tính từ truớc, thì tất cả những 
điều đó có thể là khó khăn ít nhiều. Tuy nhiên, bạn có thể vẫn nhận được máy tính 
lắp riêng cho bạn nhờ tìm một người bán lẻ muốn đảm nhận công việc lắp ráp cho 
bạn.  

        Thật đáng tiếc, phần lớn các người bán lẻ muốn dùng chỉ những cụm chi tiết 
của họ đã có, nhưng với một mức phí phù hợp họ có thể bị thuyết phục lắp ráp máy 
tính của bạn với những thành phần của bạn. 
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NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT KHI LAÉP RAÙP MAÙY TÍNH 

 

_Bạn đã vắt tay lên đùi, vắt chân lên trán nghiền ngẫm nhiều ngày liền và đi đến quyết định 

cuối cùng: Ta sẽ tự mình lắp ráp máy tính cho xứng danh hào kiệt!  

Xin thành kính... hoan hô bạn! 

Và xin được mạn phép cố vấn cho bạn những thứ cần chuẩn bị trước khi ra tay "hành hiệp": 

Chuẩn bị về "phần mềm" 

Tính kiên nhẫn: 

_ Trước khi lắp ráp máy, đương nhiên bạn phải đi mua linh kiện. Mà bạn đã biết rồi đó, cửa 

hàng linh kiện máy tính bây giờ nhiều như nấm. Thêm nữa, phương châm bây giờ người 

bán hàng là... “Thượng đế”. Vì vậy, bạn phải tập cho mình tính kiên nhẫn cao độ để chiều 

lòng “Thượng đế”, mong sao “Ngài” giúp cho bạn mua hàng đúng chất lượng, đúng giá cả.  

_Rồi trong khi lắp ráp, bạn cũng cần phải kiên nhẫn, để lỡ có lắp trật thì mở ra làm lại. Chứ 

chẳng lẽ... bỏ (uổng tiền!), hay nhờ người khác làm dùm (quá quê!). 

Tính cẩn thận:  

_Đa số các linh kiện máy tính đều thuộc loại nhỏ xíu anh thương, có cái thuộc dạng bé tẻo 

tèo teo (như jumper), nên bạn cần phải hết sức chú ý, cẩn thận lúc lắp ráp, chứ nếu bạn vũ 

phu thì em hổng chịu đâu à nha! (Kinh nghiệm thực tế cho biết có người khi lắp ráp máy 

đã... nuốt nhầm linh kiện vô bụng!!!). Lúc làm, đồ nghề, linh kiện để đâu ra đó, trật tự ngăn 

nắp để khỏi quậy tung lên khi cần tìm một cái gì đó. 

Sự bình tĩnh:  

_Kinh nghiệm cho thấy bạn càng run thì càng dễ... làm sai, hoặc làm hư (bẻ gãy vài cái 

cẳng con CPU chẳng hạn!), vì vậy hãy tỉnh queo khi lắp ráp. Cho dù bạn mới lắp ráp cái 

máy tính đầu tiên trong đời mình thì cũng đừng coi như mối tình đầu mà hãy xem như mối 

tình thứ vài ba chục, bạn sẽ yên tâm làm việc. Cứ coi như đang chơi game ấy, cùng lắm là 

Game Over thôi mà! 

Sự vệ sinh:  

_Không phải để phòng ngừa bệnh SARS. Mà bởi vì linh kiện máy tính là những linh kiện 

điện tử, nhạy cảm với bụi, ẩm. Vì thế, nơi làm việc phải sạch sẽ, khô ráo, còn riêng bản 

thân bạn, nên... đi tắm trước khi lắp ráp máy tính. Đừng lắp ráp máy khi vừa... đá banh về, 

mồ hôi là một trong những thứ rất kỵ với linh kiện máy tính đấy, bạn ạ! 

Chuẩn bị về phần cứng 

Bộ đồ nghề công nghệ không dây:  

_Bộ đồ nghề hiện đại này gồm có: một tournevis (vít pa-ke, nếu là vít có từ tính thì càng 

tốt, nếu cẩn thận thì thêm một vít dẹp), một cái kéo, một cái kềm mỏ nhọn (chủ yếu dùng để 

gắp), băng keo trong (để dán dây nối - dán định vị hoặc dán đầu nối). 

Nếu bạn thấy bộ đồ nghề này "hiện đại" quá, thì bạn có thể đơn giản hóa đến mức tối thiểu 

trang thiết bị cho dây chuyền công nghệ trong phân xưởng lắp ráp máy tính của mình gồm 

hai món: tournevis và kéo. Theo kinh nghiệm cá nhân, tui thấy vậy cũng quá đủ! 

Dụng cụ y tế: Gồm bông gòn, băng, cồn, i-ốt,... Phòng ngừa bạn làm ăn... hậu đậu quá bị 

chảy máu. Cẩn tắc vô... áy náy mà. 
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Kỳ I: Lắp ráp và thiết lập thông số cơ bản trong BIOS 

 

Hãy đọc thật kỹ từng câu để làm theo, và xin chú ý những điều e-CHÍP cảnh báo bạn để 

tránh những “sự cố” ngoài ý muốn, đặc biệt với trường hợp lần đầu tiên bạn tập làm... 

“vọc sĩ” trong chuyện này. Vạn lời chúc bạn thành công, để mong nghe tin vui bạn vượt 

qua những trục trặc thường gặp khi lắp ráp cái máy tính tự ên! 

LẮP RÁP 

Dụng cụ cần thiết: Một vít chữ thập. 

Trước khi lắp ráp, để an toàn cho thiết bị, bạn cần khử tĩnh điện trên người 

bằng cách đeo vòng khử tĩnh điện có nối đất. Nếu không có, bạn hãy sờ tay 

vào thùng máy, nền đất để “xả điện” trước khi làm việc. 

Đầu tiên, bạn đọc sách hướng dẫn đi kèm theo mainboard (user manual) để biết vị trí các 

jumper trên main và thiết lập theo đúng thông số đã chỉ dẫn (với các mainboard đời mới, 

bạn rất ít phải đụng đến phần này vì tất cả các thiết lập được xác định trong BIOS). 

Gắn CPU vào đế cắm (socket) 

 

Bạn cần mở socket ra trước khi gắn CPU vào. Để làm điều này, hãy kéo thanh nhựa (hay 

kim loại) nằm bên cạnh socket lên góc 900. Cần chú ý trên bề mặt CPU tại một trong bốn 

góc, có một vạch hình tam giác, đó là vạch chuẩn dùng định vị, ở trên socket, phần lỗ để 

cắm CPU vào có một góc cũng bị vát đi, bạn căn cứ vào đấy để gắn sao cho góc vát của 

CPU trùng với góc định vị của socket, sau đó nhẹ nhàng thả CPU ra cho tụt xuống socket - 

nhớ đừng có ấn nếu bạn thấy hiện tượng kênh vì sẽ làm cong/gãy chân của CPU. Một tay 

đè giữ CPU, tay kia kéo thanh khoá xuống gài vào mấu trên socket. Bôi kem giải nhiệt lên 

phiến giải nhiệt ở bề mặt trên cùng của CPU, sau đó gắn quạt giải nhiệt lên. Nhớ cắm điện 

cho quạt, kiểm tra xem quạt giải nhiệt có bị kênh lên hay không - nếu có, hãy tháo ra làm 

lại. 
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Cắm RAM vào khe cắm (slot) của bộ nhớ 

Hãy chú ý kỹ thanh RAM ở phần dưới, giữa các vạch 

nhỏ màu vàng có một chỗ lõm vào (hoặc hai chỗ, tùy 

loại RAM). Trên slot cắm RAM của mainboard cũng 

có một hoặc hai khấc nhô lên, bạn hãy so cho đúng vị 

trí rồi hãy kéo hai thanh cài ở hai đầu slot ra, sau đó cắm RAM vào slot. Nếu bạn cắm đúng, 

tự động hai thanh cài này sẽ bật ngược lại vị trí ban đầu, kẹp chặt vào khe hình vòng cung 

hai bên thanh RAM. Thường có từ hai-ba khe cắm RAM, có đánh số slot hoặc không có 

đánh số, bạn có thể cắm vào khe nào cũng được. Một số mainboard đòi hỏi phải cắm theo 

thứ tự quy định của nhà sản xuất, việc này có ghi rõ trong sách hướng dẫn. 

 Trong một số sách hướng dẫn của mainboard cũng có hướng dẫn những phần này, bạn hãy 

tham khảo nếu gặp trục trặc khi lắp ráp. 

Tiếp theo, bạn mở nắp bên hông nếu thùng máy (case) đứng, hay nắp trên nếu là case nằm, 

rồi đặt nằm ngang, phần mở ra hướng lên trên, ướm thử mainboard vào các vị trí bắt ốc trên 

case, nạy các miếng kim loại đằng sau case (che các cổng PS/2, serial, parallel) để có thể 

ướm vừa mainboard vào trong case. Bạn chọn ốc đệm (thường có hình lục giác, màu vàng) 

gắn vào các vị trí mà sau này sẽ bắt ốc cố định mainboard vào case. Thông thường, kèm 

theo case có một bịch ốc các loại, dây điện nguồn cho PSU (Power Supply Unit) và một 

miếng che mặt sau của case. Mở sách hướng dẫn xem để biết chỗ cắm các dây đèn và tín 

hiệu. Dây reset, dây mở máy (Power On) không cần cắm đúng chiều nhưng dây đèn báo 

nguồn (Power led), dây đèn ổ cứng (HDD) và dây loa (Speaker) phải cắm đúng chiều. Dây 

có màu (dây dương) cắm vào chân có dấu + (điện dương), dây màu đen hay trắng cắm vào 

chân còn lại. Tiến hành cắm đúng theo chỉ dẫn trong sách. Các case sau này có thêm cổng 

USB nằm ở mặt trước case, bạn xem trong sách vị trí cắm dây USB (dây này một đầu đã 

gắn sẵn vào cổng phía trước, đầu còn lại gắn vào mainboard). Thường thì một đầu cắm trên 

mainboard dùng cho hai cổng USB, đầu cắm này được đánh dấu ở chân số 1 để định vị 

(được đánh vị trí từ 1 trở đi). Trên jack cắm của dây cũng có một vị trí đặc biệt - vị trí này 

thường không có lỗ để cắm vào. Bạn nhớ xem kỹ thứ tự lỗ và dấu hiệu định vị để cắm cho 

đúng. Tham khảo thêm trong sách hướng dẫn. 

Gắn cáp dữ liệu 

Cáp dữ liệu có ba đầu cắm, các đầu này bố trí không 

cân xứng, phần hai đầu cắm (chính - master, phụ - 

slaver) nằm gần nhau để cắm vào ổ đĩa cứng/ổ đĩa 

quang, phần nằm xa thì cắm vào khe IDE trên 

mainboard. Bạn cắm đầu cáp dữ liệu (cáp ATA cho ổ 

đĩa cứng và cho ổ đĩa quang) vào khe IDE (thường được bố trí dọc theo cạnh của 

mainboard). Có hai khe IDE được đánh số IDE 1 và IDE 2 (IDE 0 và IDE 1). Khe IDE1 là 

khe chính (Primary) thường dùng để cắm cáp ổ cứng (để có thể khởi động được), khe IDE2 

là khe phụ (Secondary) dành cho các ổ đĩa quang (Optical drive). 
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Để đạt hiệu năng cao nhất, bạn không nên gắn ổ quang chung cáp với ổ 

cứng hay gắn chung hai ổ đĩa cứng có tốc độ chênh lệch quá lớn. Nếu 

dùng thêm FDD (ổ dĩa mềm), bạn gắn thêm cáp dĩa mềm. Cáp ổ dĩa 

mềm khác với cáp HDD ở chỗ một đầu cáp bị bắt chéo, đầu cắm sát chỗ 

bắt chéo đó cắm vào FDD, đầu kia cắm vào mainboard. Khi cắm cáp, ở 

giữa phần đầu cắm có một “lẫy” nhựa nhỏ nhô ra làm mốc, ổ cắm trên 

mainboard có chỗ lõm xuống tương ứng, bạn cắm sao cho hai phần này 

khớp nhau là đúng. 

Đặt mainboard vào case 

Tiến hành bắt ốc cố định mainboard (bạn cần từ sáu đến tám con ốc là đủ, tùy loại 

mainboard). Tiếp đến, bạn cắm dây nguồn (20 sợi) vào khe Power (ATX Power Connector) 

trên mainboard, thường nằm gần CPU - chú ý có một góc vát định hướng cắm. Một số 

mainboard (thường là P4, gần đây là một số mainboard socket A) cần thêm dây nguồn 12V 

bổ sung, loại này có bốn sợi - hai vàng và hai đen. Cũng tiến hành cắm như trên vào khe 

12V Connector (hình vuông) nằm gần khe ATX Power Connector. 

 

Lắp card màn hình AGP 

Trước khi gắn card màn hình, bạn hãy kiểm tra lại xem card màn hình của mình dùng 

điện thế bao nhiêu volt (nếu cắm nhầm, có thể làm cháy mainboard). Loại card AGP 

1x/2x thường dùng điện thế 3,3V, còn loại 4x/8x dùng điện thế 1,5V. Tuy nhiên, đa số 

các loại mainboard hiện nay đều hỗ trợ 1x/2x/4x (tự động nhận biết card 1,5V hoặc 3,3V) 

hoặc mới nhất là 4x/8x (loại này chỉ hỗ trợ card 1,5V). Mặt sau của case, tương ứng với 

mỗi slot (khe cắm card) có một khung hình chữ nhật, nhớ nạy ra trước khi gắn card vào 

slot. Tiếp đến, bạn kéo lẫy cài ra, cắm card AGP vào, nhớ cắm dây nguồn cho quạt giải 

nhiệt trên card nếu có. Một số card đời mới hiện nay còn dùng thêm nguồn riêng, ví dụ 

ATI R9700 Pro, nên khi mua case, nhớ chọn loại có nhiều dây cấp nguồn để dễ nâng cấp 

sau này. 

 
Lắp card Sound 

Tương tự như trên, sau đó nhớ cắm dây tín hiệu analog của ổ đĩa quang (CD, DVD) vào 

jack cắm trên Sound. Card sound cắm trên khe PCI (màu trắng) thường có từ ba khe trở 

lên, bạn có thể cắm vào khe nào cũng được. Nếu bạn dùng mainboard với Sound và VGA 

onboard tích hợp sẵn thì khỏi cần công đoạn này. Tương tự cho modem, card mạng, v.v... 

 

Lắp đặt Optical Drive (ổ đĩa quang)  

Gỡ miếng nhựa ở mặt trước case ra, thiết lập jumper cho ổ đĩa quang 

là Slaver nếu cắm chung cáp với HDD (đã được thiết lập là Master), 

hay Master nếu cắm cáp riêng. Để thiết lập jumper cho ổ đĩa quang, 

bạn xem các vị trí thiết lập được khắc ở mặt trên phía sau ổ đĩa. Gỡ 



Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm 

 

Nguoàn:INTERNET Trang:5 Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh 

cầu nối (vỏ nhựa nhỏ màu đen hoặc trắng, hoặc xanh) ra và gắn vào vị trí thích hợp đã ghi 

trên ổ đĩa: MA là Master, SL là Slaver, CS là Cable Select (tự động thiết lập Master/Slaver 

cho thiết bị theo vị trí gắn trên sợi cáp, vị trí này được gắn nhãn ghi rõ là Master hoặc 

Slaver). Mặc định là vị trí Slaver. Đẩy từ từ ổ đĩa vào, cắm cáp data vào khe IDE trên ổ đĩa, 

dây điện nguồn (bạn chỉ có thể cắm vào theo một chiều vì có hai góc vát), bắt ốc vào hai 

bên hông. 

Lặp đặt ổ đĩa mềm (FDD) 

Tương tự như trên nhưng nhớ chú ý và cẩn thận khi cắm dây điện nguồn vì 

rất dễ cắm lệch vị trí chân (cắm sai đầu điện nguồn có thể làm cháy thiết 

bị). 

Lắp đặt ổ đĩa cứng (HDD) cũng tương tự  

Thiết lập jumper, cắm cáp data, dây nguồn và bắt ốc cố định vào 

khoang 3,5-inch. Bạn có thể gắn thêm một quạt giải nhiệt vào mặt 

dưới của HDD nếu muốn HDD mát hơn trong quá trình hoạt động. 

Đến đây, bạn đã hoàn tất cơ bản phần lắp ráp rồi đấy, nhưng đừng 

vội đóng nắp case lại. Bạn hãy bật máy tính lên để kiểm tra xem có 

hoạt động bình thường hay không. Sau đó, trong quá trình khởi động, 

bạn vào BIOS của mainboard bằng cách nhấn nút Del hoặc F1... tuỳ loại BIOS (có 

mainboard hiển thị thông báo cho biết bấm nút gì để vào BIOS) để chỉnh lại các thông số 

lưu trong BIOS. Chú ý: Có mainboard PIII và mainboard cho AMD AthlonXP cũng dùng 

nguồn như mainboard P4 (ATX), tuy nhiên dây +12V Connector sẽ thừa ra, không sử dụng. 

 

Cảnh giác: Một số trục trặc dễ phát sinh khi lắp ráp! 

- Khi bạn bắt ốc vào hai bên hông của ổ đĩa quang, nếu thấy khay đĩa mở ra khó khăn, hoặc 

có trường hợp thiết kế tồi, khay đĩa sẽ không đẩy ra: Bạn hãy nới lỏng ốc ra một chút, tốt 

nhất là chỉ nên bắt hai ốc dưới. 

- Sau khi bạn bật máy tính lên, đèn Power (thường là màu xanh) không sáng, đèn HDD 

(thường là màu đỏ) không sáng, hoặc loa không kêu bíp lúc khởi động: Hãy đảo lại jack 

cắm của dây Power/HDD/ Speaker, tùy dây nào bị tình trạng này. 

- Bạn thấy báo lỗi FDD “Floppy disk(s) fail (40)”và yêu cầu nhấn F1 để tiếp tục: Bạn kiểm 

tra lại đầu nối cáp data của FDD, và nhớ là trong BIOS phải cho hiệu lực thiết bị FDD 

(chọn 1.44MB 3.5in và trong phần Super IO Device => On-board FDC Controller là 

Enable) 

- Nếu bật máy lên mà không thấy quạt CPU quay (dù đã cắm dây nguồn cho quạt): Bạn hãy 

xem lại jack cắm Power trên main có cắm đúng vào vị trí Power hay chưa (một số 

mainboard phải cắm dọc theo chiều dài của panel, một số mainboard lại cắm ngang). Tham 

khảo sách hướng dẫn để biết chắc mình đã cắm đúng. 

- Trường hợp bật máy lên, bạn nghe nhiều tiếng bíp (thường là ba tiếng bíp ngắn liên tục, 

tín hiệu bíp này tùy loại lỗi mà có số nhịp khác nhau): Xem lại RAM đã gắn chặt chưa, hay 

là card màn hình gắn còn lỏng. 



Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm 

 

Nguoàn:INTERNET Trang:6 Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh 

- Nếu bật máy chạy sau một thời gian mà hay bị Restart: Hãy kiểm tra lại xem bộ nguồn của 

bạn có đủ công suất để cung cấp điện cho các thiết bị hay không. Để kiểm tra ở mức độ 

tương đối, bạn vào BIOS, phần PC Health Status kiểm tra lại điện thế các đường +3,3V, 

+5V và +12V xem có bị sụt giảm hay không? Cũng có thể xem ngay trong Windows thông 

qua một chương trình của hãng thứ ba như Sisoft Sandard hoặc là phần mềm kiểm tra được 

cung cấp kèm theo mainboard. 

 - Trong trường hợp bật máy lên, bạn hoàn toàn không thấy quạt quay, đèn sáng, không 

tiếng bíp của loa: Xem lại CPU và các thiết bị khác, nếu một thiết bị bị mát (chạm mạch) thì 

sẽ gây ra hiện tượng trên. 

THIẾT LẬP CẤU HÌNH CƠ BẢN TRONG BIOS 

- Khi bạn bắt ốc vào hai bên hông của ổ đĩa quang, nếu thấy khay đĩa mở ra khó khăn, hoặc 

có trường hợp thiết kế tồi, khay đĩa sẽ không đẩy ra: Bạn hãy nới lỏng ốc ra một chút, tốt 

nhất là chỉ nên bắt hai ốc dưới. 

- Sau khi bạn bật máy tính lên, đèn Power (thường là màu xanh) không sáng, đèn HDD 

(thường là màu đỏ) không sáng, hoặc loa không kêu bíp lúc khởi động: Hãy đảo lại jack 

cắm của dây Power/HDD/ Speaker, tùy dây nào bị tình trạng này. 

- Bạn thấy báo lỗi FDD “Floppy disk(s) fail (40)”và yêu cầu nhấn F1 để tiếp tục: Bạn kiểm 

tra lại đầu nối cáp data của FDD, và nhớ là trong BIOS phải cho hiệu lực thiết bị FDD 

(chọn 1.44MB 3.5in và trong phần Super IO Device => On-board FDC Controller là 

Enable) 

- Nếu bật máy lên mà không thấy quạt CPU quay (dù đã cắm dây nguồn cho quạt): Bạn hãy 

xem lại jack cắm Power trên main có cắm đúng vào vị trí Power hay chưa (một số 

mainboard phải cắm dọc theo chiều dài của panel, một số mainboard lại cắm ngang). Tham 

khảo sách hướng dẫn để biết chắc mình đã cắm đúng.  

- Trường hợp bật máy lên, bạn nghe nhiều tiếng bíp (thường là ba tiếng bíp ngắn liên tục, 

tín hiệu bíp này tùy loại lỗi mà có số nhịp khác nhau): Xem lại RAM đã gắn chặt chưa, hay 

là card màn hình gắn còn lỏng. 

 - Nếu bật máy chạy sau một thời gian mà hay bị Restart: Hãy kiểm tra lại xem bộ nguồn 

của bạn có đủ công suất để cung cấp điện cho các thiết bị hay không. Để kiểm tra ở mức độ 

tương đối, bạn vào BIOS, phần PC Health Status kiểm tra lại điện thế các đường +3,3V, 

+5V và +12V xem có bị sụt giảm hay không? Cũng có thể xem ngay trong Windows thông 

qua một chương trình của hãng thứ ba như Sisoft Sandard hoặc là phần mềm kiểm tra được 

cung cấp kèm theo mainboard. 

Trong trường hợp bật máy lên, bạn hoàn toàn không thấy quạt quay, đèn sáng, không tiếng 

bíp của loa: Xem lại CPU và các thiết bị khác, nếu một thiết bị bị mát (chạm mạch) thì sẽ 

gây ra hiện tượng trên. 
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Kyø II:CAØI ÑAËT PHAÀN MEÀM 

Sau khi lắp ráp, chiếc máy tính của bạn giờ đã hoàn thành 50% rồi đấy. Để máy có thể hoạt 

động, bạn cần cài phần mềm vào đĩa cứng. Lần này, xin mách bạn cài hệ điều hành. 

Bạn cần chuẩn bị: Một đĩa cài hệ điều hành (Win 98/ ME hoặc Win2K/XP hay Linux), tuỳ 

bạn thích dùng hệ điều hành (HĐH) nào. Bài này hướng dẫn bạn cài HĐH của Microsoft 

Windows vì nó khá thông dụng. Bạn cần viết số CDKEY của bản Windows sẽ cài ra giấy 

để dùng khi cần.    

Tiến hành phân vùng và định dạng đĩa cứng  

Trước khi tiến hành cài đặt HĐH, bạn phải phân vùng và định dạng đĩa cứng để có thể chép 

dữ liệu lên đó. Đưa đĩa mềm khởi động (tạo bằng Win9X, bằng cách dùng lệnh “format 

a:/s”) vào ổ dĩa mềm (ổ A) đánh lệnh “FDISK” và ấn Enter. Chọn “Y” nếu muốn sử dụng 

FAT32 cho ổ đĩa cứng (HDD) có dung lượng lớn hơn 512MB (hoạt động hiệu quả hơn 

FAT16). Các tuỳ chọn (Options) sẽ hiện ra:  

1. Create DOS partition or Logical DOS drive.  

2. Set active partition.  

3. Delete partition or Logical DOS drive.  

4. Display partition information  

- Mục 1 dùng khởi tạo phân vùng chính (Partition Primary), phân vùng mở rộng (Partition 

Extended) và phân vùng Logic. Một HDD thường có một phân vùng chính và một phân 

vùng mở rộng, trong phân vùng mở rộng được chia thành nhiều phân vùng logic. Ví dụ: 

HDD của bạn chia thành ba ổ dĩa, C, D và E thì ổ C là phân vùng chính, phân vùng phụ có 

hai phân vùng logic là D và E.  

Trong mục nầy còn có các mục con sau:  

a. Create Primary DOS Partition  

b. Create Extended DOS Partition  

c. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition  

- Ðầu tiên, bạn phải tiến hành mục a - tạo Partition DOS thứ nhất (primary). Vùng này có 

đặc điểm là chỉ chứa một ổ đĩa duy nhất có dung lượng chiếm toàn bộ không gian vùng và 

chỉ ổ đĩa này được phép khởi động. Nếu bạn không chia nhỏ ổ đĩa cứng vật lý thì bạn cho 

vùng này chiếm toàn bộ ổ đĩa vật lý và quá trình fdisk kể như hoàn tất, DOS sẽ tự động chỉ 

định cho ổ đĩa này là ổ khởi động. Nếu muốn chia nhỏ ổ đĩa, bạn chỉ định kích thước cụ thể 

cho vùng này rồi tiến hành mục b.  
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- Mục b tạo vùng đĩa mở rộng (extended) dành cho DOS. Dung lượng là không gian còn lại 

của ổ đĩa vật lý, hay chỉ một phần nếu bạn muốn dự trữ một vùng riêng ngoài tầm kiểm soát 

của DOS (dành cho hệ điều hành khác) gọi là vùng Non DOS. Vùng DOS mở rộng này sẽ 

chứa tất cả các ổ đĩa Logic mà bạn muốn tạo và bạn tiến hành tạo chúng bằng mục c. 

- Khi tạo ổ đĩa Logic, đừng nên tạo quá nhiều (tốt nhất là hai hoặc ba) vì dung lượng còn 

trống sẽ bị phân tán trên từng ổ đĩa Logic, khiến cho việc cài đặt các chương trình lớn trở 

nên khó khăn. Ngoài ra, nếu có nhiều ổ đĩa vật lý, bạn cần chú ý cách gán tên ổ đĩa Logic 

của Dos như sau:  

DOS đặt tên theo thứ tự ABC và gán cho vùng Pri trên mỗi ổ đĩa vật lý trước (theo thứ tự ổ 

đĩa vật lý) sau đó mới đến các ổ đĩa Logic trên vùng Ext của từng ổ đĩa theo thứ tự. Thí dụ: 

Có hai ổ đĩa vật lý, trên ổ đĩa master (1) chia 1 Pri, 2 Logic, trên ổ đĩa Slave (2) chia như ổ 

1. Chúng sẽ được gán tên như sau: ổ 1 có C (Pri), E, F (Logic). ổ 2 có D (Pri), G, H (Logic). 

Thứ tự gán tên rất quan trọng, nếu sơ ý sẽ dẫn đến việc format sai ổ đĩa. Tuy nhiên, bạn cần 

chú ý là thứ tự này còn bị chi phối bởi loại BIOS của mainboard.  

- Mục 2 dùng để thiết đặt phân vùng khởi động đầu tiên (được đánh dấu là chữ A - active), 

Fdisk chỉ cho phép bạn chọn phân vùng chính trên mỗi HDD làm phân vùng khởi động.  

- Mục 3 dùng để xóa phân vùng đã khởi tạo, thứ tự xóa phải ngược lại với thứ tự tạo, nghĩa 

là cái gì tạo sau phải được xoá trước.  

- Mục 4 dùng xem thông tin của HDD (Dung lượng, các phân vùng, tên nhãn đĩa, hệ thống 

dùng FAT32 hay NTFS, v.v...).  

Bạn có thể đọc tiếp theo các hướng dẫn trong quá trình phân vùng để làm tiếp.  

Chú ý: Khi bạn fdisk trên ổ đĩa cứng nào (logic hay vật lý) toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa đó sẽ 

bị xoá. Fdisk chỉ dùng cho ổ đĩa cứng, bạn không thể fdisk ổ đĩa mềm.  

Sau khi phân vùng xong, bạn khởi động lại máy. Bước tiếp theo là định dạng tất cả các 

phân vùng đã được khởi tạo bằng lệnh “format <tên ổ đĩa>. Ví dụ : A:\>format C. Bạn có 

thể dùng lệnh Format c: /s để vừa định dạng, vừa làm cho ổ đĩa C khởi động được.  

Với tất cả công đoạn “khổ sở” này, bạn có thể dùng chương trình Disk Manager (đi kèm 

theo HDD, hoặc tải trên internet) để làm, chỉ 2-3 phút là xong.  
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CAØI ÑAËT HEÄ ÑIEÀU HAØNH 

1. Cài đặt Win9x/ME: 

_Đưa CD-ROM cài đặt vào, tại thư mục gốc bạn đánh lệnh Setup và ấn Enter. Ấn Enter tiếp 

tục, trình cài đặt sẽ kiểm tra HDD bằng ScanDisk (nếu HDD có vấn đề, bạn phải sửa trước 

khi trình cài đặt có thể tiếp tục). Nếu không có gì, thì bạn nhấn Exit để thoát khỏi ScanDisk. 

Màn hình cài đặt Win9X hiện ra, bạn ấn vào nút Continue, và chọn thư mục để cài 

Windows (mặc định là C:\Windows).  

_Tiếp theo là thông báo lựa chọn các kiểu cài đặt. Để cho dễ nhất, bạn cứ chọn Typical. 

Nếu thích tự mình lựa chọn những thành phần theo ý riêng của mình, bạn chọn Custom. 

Trong lần đầu cài đặt, bạn hãy chọn Typical => Install the most common components 

(Recommended).  

_Cửa sổ Identification hiện ra, bạn hãy nhập thông tin về tên máy tính, nhóm làm việc, và 

những lời chú thích cho máy tính của bạn (Computer description).  

_Bước tiếp theo, bạn cần xác định vùng (hoặc nước) bạn đang dùng chiếc máy tính này. 

Hãy chọn vùng là Vietnam => Next. Trình cài đặt sẽ hỏi bạn có muốn tạo dĩa khởi động hay 

không (Startup Disk - trong trường hợp Windows bị hư, bạn có thể dùng nó để khởi động 

máy). Bấm Next nếu bạn muốn tạo, đặt dĩa mềm vào ổ A, còn không thì chọn nút Cancel. 

Ấn nút Next để bắt đầu sao chép các file của HĐH. Nếu muốn quay lại giai đoạn trước, bạn 

có thể bấm nút Back.  

_Sau khi ấn Next, trình cài đặt tiến hành sao chép file vào đường dẫn bạn đã chọn (ví dụ 

C:\Windows), bên trái có dự đoán thời gian hoàn tất. Thời gian cài đặt nhanh hay chậm tùy 

thuộc vào tốc độ máy tính của bạn.  

_Khi sao chép xong tất cả các file, máy tính sẽ tự khởi động lại để vào màn hình khởi động 

cho lần đầu tiên xuất hiện (Getting ready to run Windows for the first time).  
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_Tiếp theo là bước nhập thông tin cá nhân của người sử dụng (User information). Bạn hãy 

nhập vào tên mình và tên công ty (không bắt buộc nhập chính xác), sau đó bấm “Next”, bạn 

chọn I accept the Agreement và bấm “Next”.  

_Đến đây, Windows buộc bạn phải nhập CDKEY mới cho phép cài tiếp, bạn hãy nhập 15 

ký tự vào các ô trống (5 ký tự/ô). Khi nhập đủ, nút “Next” có hiệu lực để bạn bấm vào. Nếu 

nhập đúng, bạn chỉ cần bấm vô nút Finish là xong, quá trình cài đặt chuyển qua bước cuối 

cùng: Thiết lập phần cứng và hoàn tất cài đặt (ở giai đoạn này, Windows sẽ tự động phát 

hiện các thiết bị và cài trình điều khiển thích hợp nhất mà Windows có trong bộ cài đặt cho 

các thiết bị nó nhận diện được). Ở bước này, máy tính có thể tự khởi động lại.  

_Tiếp theo, bạn nhập thông số về ngày/giờ và múi giờ tại nơi bạn sống. Nhấn “OK” để chấp 

nhận.  

_Sau lần khởi động tiếp theo này, HĐH bước đầu đã được cài đặt vào máy tính của bạn. 

Nếu muốn thiết lập mật khẩu cho mỗi người dùng, bạn nhập vào ô password, nếu không thì 

đừng nhập vào, bấm “OK” (khi đó, mỗi lần đăng nhập bạn không thấy cửa sổ đăng nhập 

nữa).  

_Màn hình “Welcome to Windows 9x” xuất hiện. Nếu không muốn thấy màn hình này mỗi 

khi khởi động vào Windows, bạn bấm chuột để bỏ dấu chọn ô “Show this screen each time 

Windows 9x Starts”. Bấm nút “Close” để đóng lại.  

_Vậy là bạn đã cài đặt xong rồi đấy!  

2. Cài đặt Win2K/XP:  

Bạn vào BIOS thiết lập chế độ khởi động First Boot là CD-ROM, sau đó đặt CD WinXP 

vào ổ CD-ROM rồi khởi động lại máy tính. Ấn tiếp phím bất kỳ để boot từ CD-ROM. Màn 

hình Windows setup hiện ra, nếu bạn muốn cài HĐH lên hệ thống HDD chạy RAID hoặc 

SCSI thì ấn phím F6 (chú ý dưới màn hình luôn hiện dòng chữ hướng dẫn bạn trong quá 

trình cài đặt). Sau khi tải các driver cần thiết, trình cài đặt cho bạn ba chọn lựa:  

- Cài đặt HĐH: Bạn bấm phím Enter  

- Để sửa chữa bản cài đặt của lần cài đặt trước: Bấm phím R.  

- Thoát khỏi trình cài đặt: Bấm phím F3.  

Sau khi bấm Enter, màn hình License xuất hiện, bạn bấm F8 (đồng ý). Tiếp theo, bạn hãy 

chọn ổ đĩa muốn cài đặt và bấm Enter. Trong trường hợp bạn đã có một HĐH khác đã cài 

rồi, thông tin về HĐH đó nằm trên phân vùng nào sẽ được hiển thị rõ, bạn hãy chọn phân 

vùng khác (cài đặt nhiều HĐH trên cùng một ổ đĩa cứng). Bước tiếp theo, bạn có thể tự 

phân vùng HDD, định dạng lại đĩa cứng (theo NTFS/FAT32). Đối với các HDD có dung 

lượng lớn và đảm bảo dữ liệu ít bị mất khi có sự cố, bạn nên chọn hệ thống file NTFS. Chú 

ý: Nếu muốn chạy Windows 2000/XP cùng với Windows 9x/Me bạn nên dùng FAT32 vì 

Windows 9x/Me không làm việc được với NTFS.  
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Chọn định dạng theo hệ thống NTFS bằng cách ấn phím F, trình cài đặt sẽ tiến hành định 

dạng lại (hoặc mới) ổ đĩa của bạn theo hệ thống file NTFS. Sau khi format xong, trình cài 

đặt sẽ sao chép các file cần thiết cho quá trình cài đặt HĐH lên ổ đĩa cứng của bạn. Sau khi 

sao chép xong, chương trình sẽ tự khởi động lại và tiếp tục cài đặt tự động (trong khi chờ 

đợi, bạn có thể đọc các thông tin giới thiệu thêm về HĐH này trên màn hình cài đặt). Trong 

lúc cài đặt, bạn sẽ được hỏi về vùng/địa phương bạn ở, ngôn ngữ bạn dùng (Regional and 

Language Options). Để thay đổi, bạn chọn Customize. Để xem chi tiết những gì đã chọn, 

bấm Details, bấm Next để nhập vào tên của bạn, tên công ty/tổ chức của bạn làm việc, bấm 

Next.  

Lúc này, cửa sổ nhập CDKEY xuất hiện (nếu bạn dùng đĩa mua ngoài các cửa hàng đã 

được “sửa sang” lại, công đoạn này sẽ không có do setup tự động nhập CDKEY). Bạn nhìn 

bên thùng máy tính của bạn có tờ giấy in mã vạch (dưới dòng chữ Certificate of 

Authenticity) nếu mua “máy hiệu” để tìm CDKEY, hoặc tìm trên bộ đĩa cài đặt của bạn. 

Nếu nhập đúng, bước tiếp theo bạn điền thông tin về tên máy tính và mật mã của Admin 

(người quản trị cao nhất trên máy bạn). Tiếp theo, bạn nhập vào ngày/giờ. Trong khi chờ 

máy hoàn tất phần còn lại, bạn có thể đọc thêm thông tin về HĐH này trên màn hình cài đặt. 

Khi thanh tiến trình xử lý đạt 100% thì máy sẽ restart, bạn có thể gặp thông báo cho biết là 

Windows sẽ thay đổi độ phân giải của màn hình/card màn hình, bạn cứ ấn OK để tiếp tục. 

Màn hình chào mừng đến với Windows xuất hiện, bạn bấm Next để thiết lập tài khoản cho 

người sử dụng. Bạn nhập vào tài khoản cho mình và cho người khác nếu có nhiều người 

dùng chung một máy tính. Bấm Finish để hoàn tất và đăng nhập vào tài khoản bạn vừa tạo.  

Sau khi đăng nhập, bạn phải đăng ký với Microsoft bản Windows của bạn (xuất hiện ở 

system tray thông báo: “30 days left for activation”) bằng cách bấm vào biểu tượng xuất 

hiện câu thông báo trên (hình chiếc chìa khóa) và thực hiện theo hướng dẫn. Nếu bạn 

dùng... bản bẻ khóa thì không thấy thông báo này! 

 

Kỳ III: Cài đặt driver cho các thiết bị và các phần mềm ứng dụng 
 

Cho đến kỳ này, sau khi cài đặt driver cho các thiết bị và các phần mềm ứng dụng, bạn đã 

có thể chạy thử nghiệm cái máy tính “made in... tự tui”! 

Nếu hệ điều hành (HĐH) có sẵn trình điều khiển (driver) cho các thiết bị, bạn có thể không 

cần cài thêm các driver đi kèm. (Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, bạn nên 

cài driver mới nhất, bản chính thức, để đạt được hiệu quả tối ưu). 

Trong trường hợp HĐH của bạn không tự nhận ra được một vài thiết bị trong máy, để sử 

dụng chúng, bạn cần phải cài các driver thích hợp. Để biết thiết bị nào chưa được cài driver 

(hay là hoạt động chưa ổn định, còn bị xung đột với thiết bị/chương trình khác), bạn bấm 

chuột phải vào My Computer, chọn Properties, chọn thẻ Hardware, chọn Device Manager. 

Khung cửa sổ xuất hiện cho bạn biết những thiết bị nào trong máy tính của bạn hoạt động 

tốt (nếu bấm chuột phải vào tên thiết bị nào và chọn Properties, trong ô Device status có 

thông báo This device is working properly) và thiết bị nào còn chưa được HĐH nhận diện, 

chưa hoạt động tốt được (xuất hiện các dấu chấm than trước tên thiết bị). Thông thường, 

bạn cần cài các driver cho card màn hình, card âm thanh, modem hay các card chuyên dùng 

gắn thêm.  
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Chú ý: Nếu bạn dùng card rời mà không dùng loại tích hợp có sẵn trên bo mạch chủ 

(video, sound,...) thì nên vào BIOS vô hiệu hoá (disable) các card on-board này đi, như thế 

sẽ tránh tranh chấp và giải phóng tài nguyên cho máy tính. 

Win98/ME: 

Đây là HĐH ít tự động nhận biết thiết bị (do bản thân nó là “đồ cổ” nên không có các 

driver cho các thiết bị mới ra sau nó). Để cài driver, bạn đặt đĩa driver đi kèm vào, trình cài 

đặt sẽ tự động chạy. Khi đó, thường thì bạn chỉ cần ấn Next hoặc OK. Còn nếu không tự 

động, bạn buộc phải làm theo cách thủ công. Bạn vào Control Panel => System Properties, 

chọn thẻ Device Manager, bạn muốn cài driver cho thiết bị nào, hãy bấm kép chuột lên tên 

thiết bị đó, ở thẻ General bấm nút Reinstall driver, hoặc vào thẻ Driver, bấm nút Update 

Driver. Cửa sổ Update Device xuất hiện, bạn hãy làm theo các bước được hướng dẫn. Để 

dễ dàng, bạn hãy chọn Search for a better driver cho máy tự tìm. Nếu bạn biết rõ mình định 

cài driver cho thiết bị nào, hãy chọn Display a list of all the driver, chọn thiết bị cần cài đặt, 

bấm Have disk và chỉ đường dẫn tới thư mục chứa driver trên dĩa CD driver đi kèm thiết bị. 

Thường thì file driver có tên là *.inf. Sau khi cài xong, bạn phải khởi động lại máy tính để 

các thay đổi có hiệu lực.  

Chú ý: Driver cho các thiết bị tích hợp sẵn trên mainboard (như Sound/ VGA) nằm trong 

CD kèm theo mainboard. 

Win2K/XP:  

Đây là hai HĐH ra sau này, nên tích hợp khá nhiều driver cho các thiết bị (nhất là Windows 

XP Professional) thường thì ít phải cài đặt thêm driver nữa, trừ một số thiết bị đặc biệt 

khác. (Theo một số người dùng Windows XP thì nó hơi bị kén modem gắn trong, ngay cả 

khi cài chính driver cho WinXP được cung cấp kèm theo.) Một số còn không có driver cho 

WinXP, bạn có thể dùng tạm driver của Win2K thay cho WinXP (có thể sẽ không ổn định).  

Cài driver trong Win2K/XP cũng tương tự như Win9X: Bạn vào Start => Control Panel => 

System => Hardware => Device Manager. Trong cửa sổ liệt kê thiết bị, bạn bấm phím phải 

chuột vào thiết bị cần cài driver rồi chọn Update Driver. Bạn có thể chọn phương thức cài 

đặt tự động (Install the sofware automaticcally) hay tự chỉ định driver cho Windows (Install 

from a list or specific location) cài đặt. 

Trong trường hợp cần kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị trước khi cài driver, bạn 

gỡ bỏ driver đang báo lỗi bằng cách bấm phím phải chuột vào thiết bị cần cài driver rồi 

chọn Uninstall, sau đó bấm phím phải chuột vào thiết bị bất kỳ rồi chọn lệnh Scan for 

hardware changed để Windows dò tìm lại. Nếu thiết bị hoạt động tốt, Windows sẽ phát hiện 

được thiết bị và bạn tiến hành cài driver như bình thường. Nếu Windows không phát hiện 

ra thiết bị, bạn cần tắt máy để kiểm tra lại thiết bị.  

Chú ý: Bạn có thể tìm các driver mới nhất cho các thiết bị tại trang chủ của hãng sản xuất 

hay tại các website chuyên cung cấp driver các loại như: http://www.windrivers.com/, 
http://www.driverguide.com. 

 

Cài đặt các phần mềm ứng dụng của bạn  

Thêm một phần mềm (chương trình) nào đó vào máy tính, đó là cài đặt chương trình. Trước 

tiên, bạn cần phân biệt giữa sao chép (Copy) và cài đặt (Install hay Setup). 

http://www.windrivers.com/
http://www.driverguide.com/
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_Với một số phần mềm nhỏ, khi chạy chỉ cần một vài file và chạy độc lập không “quan hệ” 

với các phần mềm khác. Ta chỉ cần có một bản sao của nó, đem về đổ vào đĩa cứng của ta 

(cũng copy) là có thể sử dụng được bằng cách cho thi hành một trong các file .exe của phần 

mềm đó. 

_Nhưng đối với các phần mềm lớn, khi chạy cần nhiều file và có “nhờ vả” đến các phần 

mềm khác: Muốn sử dụng được, trước hết bạn cần có bản gốc trên đĩa mềm hay trên CD-

ROM, sau đó phải cài đặt phần mềm vào đĩa cứng bằng cách cho thi hành một trong các 

file Install.exe hay Setup.exe (tùy theo phần mềm). Chương trình cài đặt sẽ làm công việc 

giải nén các file vào đĩa cứng, xếp đặt chúng vào các thư mục con, tạo vùng môi trường và 

đăng ký các thông số cần thiết vào các file hệ thống của Windows, sao cho phần mềm có 

thể chạy được tốt nhất mà không cần sự can thiệp của chúng ta. Nếu bạn không biết cách 

cài đặt, có thể phần mềm không thể chạy được hay thường xuyên bị lỗi. 

_Để tránh gặp rắc rối trong việc cài đặt và sử dụng chương trình, bạn nên tìm đọc các file 

*.txt, *.doc, *.pdf, có trong mỗi chương trình, đặc biệt là file Readme.txt, các file này luôn 

chứa những thông tin cần thiết và mới nhất (giờ chót) về chính chương trình đó.  

_Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi một đôi điều như: Bạn muốn cài phần mềm vào ổ 

đĩa, thư mục nào? Bạn chọn cài đầy đủ, tối thiểu hay để bạn chọn lựa? Bạn muốn cài 

thường trú hay chỉ khi nào bạn cần sử dụng mới kích hoạt nó? Bạn có cần tạo đĩa mềm khởi 

động không? Có cần đặt các biểu tượng liên kết ở Desktop hay Quick Launch (để dễ tìm 

khi cần chạy chương trình) hay không, nơi lưu file cấu hình,... Nếu hiểu rõ thì bạn sẽ chọn 

được những tùy chọn thích hợp, còn không thì bạn cứ nhấn Enter chấp nhận những mặc 

nhiên do chương trình cài đặt đề nghị. 

_Nếu sau khi cài đặt, bạn không có nhu cầu sử dụng nữa, bạn có thể gỡ bỏ cài đặt 

(uninstall) bằng cách chọn Uninstall trong menu của chương trình; hoặc có thể vào Control 

Panel => Add or Remove Programs để chọn chương trình cần gỡ bỏ. 

Đối với các chương trình đơn giản không cần cài đặt, bạn chỉ cần chạy Windows Explorer 

xoá thư mục của chúng là xong. 

_Còn nếu muốn thêm các phần khác của chương trình mà trước đây chưa cài, bạn cũng làm 

như trên nhưng đừng chọn Remove mà chọn Change. 

_Chú ý: Khi bạn đã cài đặt phần mềm xuống đĩa cứng, bạn không được di chuyển hay đổi 

tên thư mục chứa phần mềm này vì khi cài đặt các thông tin về địa chỉ ban đầu của chúng 

đã được lưu trữ trong phần quản lý hệ thống và môi trường làm việc của Windows. Tốt 

nhất là nên gỡ bỏ rồi cài đặt lại nếu muốn thay đổi địa chỉ. 

_Ví dụ: Cài đặt bộ Microsoft Office XP. 

_Bạn đưa đĩa nguồn vào, nếu trình cài đặt không tự động chạy, bạn chạy file 

SETUPPLS.EXE đặt ở thư mục gốc của đĩa nguồn. Nhập CDKEY vào và bấm Next. Cửa 

số End-user license agreement xuất hiện, bạn chọn “I accept the terms in the License 

Agreement “ và bấm Next. 

Bạn có ba chọn lựa:  

- Install now: Cài đặt ở mức thông dụng (mặc định)  

- Complete: Cài toàn bộ vào dĩa cứng  

- Custom: Lựa chọn các thành phần cần cài đặt theo ý riêng. 

_Dưới cùng có nút Browse, bạn muốn cài vào thư mục nào thì dẫn đến thư mục đó, không 
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nhất thiết phải cài như đường dẫn mặc định. Bấm Next. 

_Cửa sổ thông báo các lựa chọn của bạn xuất hiện để bạn kiểm tra lại những phần đã chọn 

(ở đây là chọn hết, chạy trực tiếp trên HDD không cần CD) và dung lượng yêu cầu, dung 

lượng dĩa cứng còn trống. Bấm Install để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài xong, nếu HĐH là 

Win9X, bạn phải khởi động lại máy mới có thể dùng được, còn Win2K/XP thì không cần, 

có thể dùng ngay được. 

Chạy thử nghiệm  

Sau khi cài đặt thành công tất cả các phần mềm lên máy tính, bạn hãy cho chạy tất cả các 

ứng dụng trong máy bạn, nếu được hãy chạy thật nhiều ứng dụng cùng lúc, và để chạy càng 

lâu càng tốt (thông thường 24-48 tiếng). Song song với việc chạy ứng dụng, bạn cũng nên 

chạy chương trình theo dõi tình trạng hoạt động của máy tính để bạn biết được nhiệt độ, 

lượng tài nguyên CPU/RAM/đĩa cứng, v.v... mà máy tính dùng trong quá trình hoạt động. 

Thông qua đó, bạn có thể thay đổi các thông số giúp máy tính hoạt động hiệu quả hơn, mát 

hơn và ổn định hơn. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng thêm:  

- Các chương trình test CPU/ RAM/Card màn hình,... để đảm bảo các thiết bị chạy ổn định 

không bị lỗi. Một số chương trình thông dụng như: Prime 95, Sisoft Sandard, AIDA 32,...  

- Các chương trình Benchmark để kiểm tra lại “khả năng” của... chính bạn, lắp ráp và cài 

đặt máy thế nào để đạt được hiệu suất tối ưu nhất có thể. Để benchmark card màn hình, bạn 

dùng chương trình 3DMark 2001SE hoặc mới nhất là 3DMark 2003 (tải về tại 

www.futuremark.com) và Sisoftware Sandard cho benchmark CPU/RAM... (tải về tại 

www.sisoftware.net). 

- Về cách sử dụng các chương trình này, sẽ có những bài viết nhỏ hướng dẫn bạn một cách 

cụ thể. 

- Các chương trình benchmark/ test trong bài này bạn có thể tìm trên internet hoặc tìm mua 

đĩa CD-ROM có các chương trình này tại các cửa hàng dịch vụ tin học (vừa nhanh vừa... 

rẻ). 

Khi công đoạn cuối cùng này hoàn tất, chiếc máy tính của bạn đã sẵn sàng làm việc được 

rồi đấy. 

Chúc bạn thành công và có được một máy tính vừa ý! 

CÁC PHẦN MỀM NÊN CÓ TRONG MÁY MỚI LẮP RÁP  

1. Hệ điều hành Windows 9x hay 2000 hay XP.  

2. UniKey 5.x: gõ tiếng Việt trong các ứng dụng.  

3. Font tiếng Việt: Nên cài đặt một font thông dụng cho mỗi bảng mã tiếng Việt (kể cả 1 

byte và 2 byte) như: Bách khoa, Vni, Vietware, ABC, VPS, ... Nên sử dụng font Unicode 

làm mặc định nếu chạy Windows 2000/XP (có sẵn trong Windows).  

4. Office 2000/XP: Thực hiện các công việc văn phòng và gia đình.  

5. Windows Commander (hay Total Commander): Quản lý thư mục/file, nén và giải nén...  

6. Lạc Việt từ điển MTD2002: Tra cứu nhanh Anh / Việt khi cần thiết.  

7. Một trong các chương trình thường trú chống Virus như D32, BKAV, McAfee Virus 

Scan, Norton Anti Virus... 

 

http://www.futuremark.com/
http://www.sisoftware.net/
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 KỲ IV: Chọn CASE, MUA "NHÀ" CHO MÁY TÍNH CÁ NHÂN   
 

_Khi đi mua máy tính cá nhân (PC), mọi người thường quan tâm đến chọn CPU nào, main 

gì, card màn hình chipset gì, bao nhiêu RAM, màn hình phẳng mấy inch, v.v... Nhưng ít 

người chú ý đến cái case (thùng máy) vốn chiếm phần quan trọng không kém. Ngoài việc 

đóng vai trò như ngôi nhà cho các thành phần kể trên “trú ngụ”, case còn là “anh nuôi” tận 

tụy, cung cấp nguồn năng lượng cho tất cả hoạt động của máy tính.  

_Để chọn được case tốt, có nhiều yếu tố cần được xem xét nên tôi sẽ không hướng dẫn một 

cách cứng nhắc rằng bạn phải chọn thế này hay thế kia. Bạn nên tự hiểu và chọn cho vừa ý 

mình...  

Bộ nguồn  

Bộ nguồn (Power Supply Unit - PSU) rất quan trọng, thậm chí 

còn quan trọng hơn cả cái ổn áp mà bạn dùng cho PC “yêu dấu” 

của mình. PSU cung cấp năng lượng cho toàn bộ các hoạt động 

của hệ thống. Bạn nên chú ý: Nếu điện vào bộ nguồn ổn định song 

điện một chiều (DC) ra từ PSU, cung cấp trực tiếp cho hoạt động 

của máy mà “cà giựt” lên xuống thất thường thì cũng chẳng ích gì. 

Công dụng chính của PSU là chuyển điện AC ra thành DC, được phân thành nhiều đường 

nhưng ba đường +12v, +5v, +3,3v là quan trọng nhất. Với một bộ nguồn “ốm yếu” thì khi 

bạn chạy nhiều ứng dụng hoặc CPU chạy hết công suất sẽ dẫn tới tình trạng tự khởi động 

lại thất thường. Nếu dùng lâu dài, nó chính là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi 

thọ của các linh kiện bên trong thùng máy.  

Vậy đơn giản quá, ta cứ chọn bộ nguồn nào có công suất lớn là “OK”? Không sai, nhưng 

cũng... chưa phải là đúng! Bộ nguồn 350W chưa chắc là ngon hơn 250W, vì công suất chưa 

phải là yếu tố quyết định. Vậy cái gì quyết định đây? PSU tốt phải đảm bảo các điện thế ra 

đúng như thiết kế, hoặc trong phạm vi sai số cho phép khi sử dụng hết công suất của bộ 

nguồn. Muốn vậy, bộ nguồn phải có thiết kế mạch chính xác, kỹ lưỡng và linh kiện lắp ráp 

phải có chất lượng cao. Trên thực tế, một số bộ nguồn có ampe cao vẫn bị sụt áp, trong khi 

một số PSU có ampe không cao nhưng lại duy trì ổn định dòng ra.  

Bạn nên "dzuyệt" những loại thiết kế nào?  

1. Cứng cáp:  

Case phải được làm từ thép tốt, không... “ọp ẹp”. Những case tốt thường sử 

dụng thép dày nên... nặng. Được phủ sơn tĩnh điện tốt để không bị rò rỉ điện ra 

bên ngoài (vì lý do này, nhiều case được phủ bên ngoài một lớp nhựa, nhưng 

điều này chưa hẳn tốt vì có thể làm hạn chế khả năng tỏa nhiệt của case).  
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Trước khi mua, bạn nên đề nghị tháo hai tấm kim loại bên hông case 

để xem khung được chế tạo kiểu nào. Đa số được liên kết theo kiểu 

tán rivet, mà như vậy thì không được chắc chắn lắm. Hãy thử “vặn 

vẹo” cái khung một tí xem, loại nào quá “ọp ẹp” thì đừng chọn, và 

nhớ kiểm tra cả khoang gắn ổ đĩa cứng (HDD) nữa, vì nó thường được 

làm rất chi là... ẩu.  

Nên kiểm tra nhất là vách kim loại nơi bạn sẽ gắn mainboard vào: Vách phải chắc chắn, 

không rung như... răng bà lão khi quạt giải nhiệt (fan) CPU chạy! Có một số mainboard chỉ 

gắn một đầu vào khung theo kiểu nẹp cài mà không bắt ốc, như vậy khó giảm được độ rung 

khi bạn dùng fan CPU có tốc độ cao (4.800 vòng/phút); ngoài ra bạn sẽ bị tra tấn vì tiếng 

ồn của máy (không phải do tốc độ quạt, mà do... máy rung!).  

2. Hợp lý và tiện nghi:  

Case phải được sơn tĩnh điện, song những loại sơn dỏm thường rất 

dễ tróc ra. Bạn thử gõ vài cái vào case xem nào. Chưa hết, hãy còn 

lớp xi trước mặt case sau một thời gian rất dễ bị tróc ra, vì vậy nên 

mua loại có mặt nạ bằng nhựa, đỡ bị “phai tàn nhan sắc” theo thời 

gian!  

- Ổ đĩa cứng (HDD): Với lượng dữ liệu khổng lồ hiện nay, sẽ có lúc 

bạn phải mua thêm cái đĩa cứng thứ hai, thứ ba, hay thậm chí nếu 

bạn biên tập video thì bốn cái HDD cũng là chuyện thường. Bạn sẽ 

gắn chúng vào đâu khi mà đa số các case hiện nay đều thiết kế để 

gắn tối đa chỉ có ba cái HDD? Do đó, bạn nên tìm cho mình loại 

case nào có khoang gắn nhiều HDD, và có chỗ để gắn thêm quạt nếu 

bạn thấy HDD chạy quá nóng. Những loại case này, tại Việt Nam 

cũng đã bắt đầu có bán rồi.  

- Ổ đĩa quang (Optical Drive): Thông thường, case có ít nhất ba khoang chứa. Tuy vậy, bạn 

nên chọn loại case càng dài càng tốt. Vì sao vậy? Nếu bạn dùng mainboard có kích thước 

loại ATX lớn, khi bạn gắn ổ đĩa quang vào khe thứ ba trở xuống, nó sẽ nhô ra phía trước 

mặt case một đoạn do mặt sau ổ đĩa quang chạm vào mainboard (chính xác là tụ điện hoặc 

khe cắm RAM chẳng hạn). Tuy một số nhà sản xuất ổ đĩa quang sản xuất ổ đĩa có kích 

thước ngắn lại một chút cho phù hợp (ví dụ ổ DVD-ROM của hãng LiteOn), nhưng không 

phải nhà sản xuất nào cũng làm vậy. 

3. Rộng rãi, lưu thông không khí tốt, thoáng mát: 
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Thông thường, case được đục lỗ hai bên hông và mặt sau để lưu 

thông không khí. Case càng to và càng cao, sự lưu thông không khí 

càng tốt. Case to thường được thiết kế để bạn có thể gắn thêm hai 

quạt: quạt phía trước hút không khí lạnh vào, và quạt phía sau để thổi 

không khí nóng ra. Do đó, mặt sau và mặt trước case thường đục lỗ 

trong phạm vi 80x80mm để gắn quạt. Điều trớ trêu là quạt ở mặt 

trước lại khó có gió để hút vào vì bị cái mặt nạ bằng nhựa che hết cả 

(!). Tốt nhất là bạn nên chọn loại có lỗ thông gió ở mặt nạ đằng trước 

và vị trí lỗ ở hai bên hông, mặt sau phù hợp với việc đối lưu không 

khí (không khí nóng đi từ dưới lên và không khí lạnh đi từ trên 

xuống).  

4. Khả năng mở rộng:  

Hiện nay, phổ biến là loại case có bốn đầu cấp điện (không kể đầu cấp 

điện cho FDD và hai đầu cấp điện thiết kế riêng cho mainboard dùng 

CPU Intel P4). Nếu cần bạn có thể mua thêm loại đầu nối chia một ra hai 

để bổ sung. Bạn nên cẩn thận khi gắn hay rút các đầu cắm vì đa số các bộ 

nguồn hiện nay trên thị trường toàn là các đầu cắm chất lượng thấp, cắm 

vào HDD hoặc ổ đĩa quang thì được nhưng khi muốn gỡ ra là phải... 

“đánh vật”(!) với nó, thậm chí còn làm mẻ nhựa trên HDD và ổ đĩa quang 

(nhiều cửa hàng không nhận bảo hành chỉ vì cái HDD bị mẻ một góc nhựa!). 

Cũng nên chọn case có các cổng USB ở mặt trước để tiện sử dụng, không phải 

lò dò ra đằng sau case cắm vào, không khéo thành “người điện quang” thì nguy 

to! (các thiết bị dùng USB đã rất phổ biến như chuột/bàn phím/ổ cứng USB di 

động/ d i g i c a m . . . ) Ngoài ra, nếu có thêm cổng cắm Loa/ Headphone/ 

Micro đằng trước cũng rất tiện lợi. Chú ý là có một số case chỉ có các lỗ cổng 

phía trước mà không có cáp thật sự! 

Các phụ kiện đi kèm 

Đi kèm theo case luôn có các túi chứa ốc các loại, loa (speaker), dây nguồn, bộ dây tín hiệu 

(đèn led và speaker). Một số case không dùng ốc bắt các thiết bị rời như ổ đĩa quang, card 

PCI mà dùng các thanh kim loại (hoặc thanh nhựa) để cài vào card gắn trên mainboard 

hoặc kẹp hai bên hông ổ đĩa quang, HDD... để bạn chỉ cần bắt hai thanh này vào ổ dĩa và 

đẩy vào khoang cần thiết trong case. Tính năng này thường gặp trong các case ngoại nhập 

(rất tiện lợi), và một số case thấy bán tại Việt Nam cũng đã được sản xuất tương tự. Bạn 

cần kiểm tra xem các phụ kiện kể trên có đủ không.  

Với loại ốc đệm để gắn mainboard vào case, nên chọn ốc kim loại hình lục giác (thường có 

màu vàng). Đừng chọn loại... ốc nhựa, hoặc các miếng kim loại hình lập phương gài vào 

case vì chúng không được chắc lắm. Thường thì phải có đủ ba loại ốc: loại có mũ tròn, răng 

nhỏ, dùng cho ổ đĩa quang và FDD; loại mũ lớn răng to hơn một chút, dùng cho mainboard 

và HDD; và loại ốc lớn dùng cho case.  

Phần cuối cùng là... mẫu mã của case. Do ý thích riêng của mỗi người, nên phần này tùy 
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vào ý định của bạn.  

Chúc bạn khéo chọn case và hài lòng vì sự chọn lựa ấy!  

 

LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG oå CỨNG 
 

Lắp ráp 

Máy tính cá nhân (PC) hiện nay cho phép bạn sử dụng bốn ổ đĩa cứng có giao tiếp IDE/ 

EIDE cùng lúc. Để phân biệt các ổ đĩa trên cùng một cáp tín hiệu, chúng ta phải xác lập 

bằng cách nối tắt các chân cắm được quy định cụ thể trên từng ổ đĩa (set jumper). Nhà 

sản xuất luôn cung cấp sơ đồ set jumper kèm theo ổ đĩa của mình vì nếu thiếu, chỉ có 

cách là set “mò” hay dựa trên ổ đĩa khác. (Chú ý: ổ đĩa CD-ROM theo chuẩn giao tiếp 

IDE cũng được tính vào tổng số này.) 

Nếu muốn sử dụng trên bốn ổ đĩa trong một máy, bạn có thể mua card Ultra ATA gắn 

vào Slot PCI còn trống trên mainboard. Mỗi card Ultra ATA cho phép gắn thêm bốn ổ 

đĩa cứng và mainboard sẽ quản lý các ổ đĩa này tương tự các ổ đĩa SCSI. Chú ý: Bạn phải 

cài driver dành cho từng phiên bản Windows của nhà sản xuất cung cấp kèm theo card. 

Các quy ƣớc khi lắp ráp, kết hợp ổ đĩa: 

- Dây cáp: Cáp tín hiệu của ổ đĩa cứng IDE/EIDE (40 dây) có ba đầu nối giống y nhau. 

Một đầu để gắn vào đầu nối EIDE trên mainboard, hai đầu còn lại để gắn vào đầu nối trên 

hai ổ đĩa cứng. Khi cắm dây, chú ý cắm sao cho vạch màu ở cạnh cáp nối với chân số 1 

của đầu nối. Thường chân số 1 được quy ước trên mainboard là cạnh có ghi số 1 hay có 

dấu chấm tròn, hoặc dấu tam giác. Trên ổ đĩa là cạnh có ghi số 1, hay cạnh nằm sát dây 

cắm nguồn. Có hãng sản xuất đã ngừa trường hợp cắm ngược cáp bằng cách bỏ bớt một 

chân ở đầu nối trên mainboard, và bít một lỗ tương ứng ở đầu nối trên cáp. Khi nối cáp, 

cố gắng xoay trở đầu cáp sao cho đoạn dây đi từ mainboard đến ổ đĩa cứng là ngắn nhất. 

Thậm chí, bạn có thể nối đầu giữa lên Mainboard, hai đầu bìa lên ổ đĩa cứng. Chú ý: Đối 

với cáp Ultra ATA (80 dây) ta phải cắm đúng quy định của nhà sản xuất (thường các đầu 

cắm phân biệt bằng màu sắc). 

Giữa hai nhóm ổ đĩa 1, 2 và 3, 4 phân biệt bởi hai dây cáp gắn vào hai đầu nối Pri (thứ 

nhất 1, 2) hay Sec (thứ nhì 3, 4). Giữa ổ đĩa 1, 2 hay 3, 4 phân biệt bằng cách set Jumper 

trên mỗi ổ đĩa là Master (1, 3) hay Slave (2, 4). 

- Trên ổ đĩa có các set sau: Master (single): Ổ đĩa chính duy nhất. Master (dual): Ổ đĩa 

chính nhưng có kết hợp với ổ khác. 

Slave: Ổ đĩa phụ. 

Cable Select: Xác lập master hay slave bằng vị trí đầu cáp. 

Có một số mainboard bắt buộc ổ đĩa khởi động phải được set là Master và được gắn vào 

cáp Pri (1). Có một số mainboard đời mới cho phép bạn vào BIOS xác lập khởi động 

bằng ổ đĩa nào cũng được hay tự động dò tìm ổ đĩa khởi động theo thứ tự do bạn quy 

định trong BIOS (ổ mềm, CD ROM, SCSI, ổ cứng C hay D, E, F...). Có trường hợp hai ổ 

đĩa không chịu chạy chung với nhau khi gắn cùng một cáp. Bạn phải sử dụng hai cáp cho 

hai ổ đĩa này. 

Sử dụng 
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Để sử dụng được ổ đĩa cứng với hệ điều hành DOS/Win, bạn phải tiến hành các thủ tục 

sau: 

 Fdisk: Phân vùng đĩa. 

 Format: Định dạng đĩa. 

Trong trường hợp bạn mới ráp máy hay làm lại ổ đĩa, bạn phải khởi động bằng đĩa mềm 

rồi dùng chương trình chứa trên đĩa mềm tiến hành thao tác với ổ đĩa cứng. 

Cách làm đĩa mềm khởi động như sau: 

* Đưa đĩa mềm vào ổ đĩa A, đánh lịnh Format A: /S 

* Chép tối thiểu các file sau lên đĩa mềm: Fdisk, Format, Sys. Bạn có thể chép thêm NC, 

các chương trình chống Virus, các chương trình tiện ích...tuỳ theo nhu cầu và dung lượng 

đĩa mềm còn trống. 

FDISK 

Khi bạn đánh lệnh Fdisk, màn hình đầu tiên sẽ hỏi bạn có sử dụng FAT32 hay không 

(DOS 7 hỗ trợ FAT32) rồi đến màn hình có các mục dưới đây: 

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive 

2. Set active partition 

3. Delete partition or Logical DOS Drive 

4. Display partition information 

5. Change current fixed disk drive 

Giải thích: 

* Create DOS partition or Logical DOS Drive: Tạo khu vực trên đĩa (có thể là một phần,  

có thể là toàn bộ) và tạo ổ đĩa Logic Dos. 

Trong mục nầy còn có các mục con: 

a. Create Primary DOS Partition 

b. Create Extended DOS Partition 

c. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 

* Đầu tiên, bạn phải tiến hành mục a tức là tạo Partition DOS thứ nhất. Vùng nầy có đặc 

điểm là chỉ chứa một ổ đĩa duy nhất có dung lượng chiếm toàn bộ không gian vùng và chỉ 

ổ đĩa nầy được phép khởi động. Nếu bạn không chia nhỏ ổ đĩa cứng vật lý thì bạn cho 

vùng nầy chiếm toàn bộ và quá trình fdisk kể như hoàn tất, Fdisk sẽ tự động chỉ định cho 

ổ đĩa nầy là ổ khởi động. Nếu bạn muốn chia nhỏ ổ đĩa, bạn chỉ định kích thước cụ thể 

cho vùng này rồi tiến hành mục b. 

* Mục b tạo vùng đĩa mở rộng dành cho DOS. Dung lượng là không gian còn lại của ổ 

đĩa vật lý hay chỉ một phần nếu bạn muốn dự trữ một vùng riêng ngoài tầm kiểm soát của 

DOS (dành cho hệ điều hành khác) gọi là vùng Non DOS. Vùng DOS mở rộng nầy sẽ 

chứa tất cả các ổ đĩa Logic mà bạn muốn tạo và bạn tiến hành tạo chúng bằng mục c. 

2. Set active partition: Chỉ định ổ đĩa được phép khởi động. Theo quy định của DOS, chỉ 

có ổ đĩa nằm trong Pri Partition mới được phép active (ổ đĩa C). Mục này chỉ dùng khi 

bạn không cho vùng Pri chiếm toàn bộ dung lượng ổ đĩa vật lý. 

3. Delete partition or Logical DOS Drive: Xoá bỏ những gì bạn tạo trong mục 1. Theo 

quy định của DOS, quá trình xóa phải ngược lại với quá trình tạo, nghĩa là cái gì tạo đầu 

tiên phải được xoá sau cùng và ngược lại. 

Trong mục nầy có các mục con: 

a. Delete Primary DOS Partition 

b. Delete Extended DOS Partition 
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c. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 

d. Delete Non-DOS Partition 

Trong mục nầy, bạn phải tiến hành ngược từ dưới lên trên tức là tiến hành theo thứ tự 

4,3,2,1. 

4. Display partition information: Hiển thị tình trạng hiện tại của ổ đĩa cứng. Mục này bạn 

nên chọn đầu tiên để tránh tình trạng thao tác lộn ổ đĩa. 

5. Change current fixed disk drive: Chọn ổ đĩa vật lý để thao tác. 

Chú ý: Khi bạn Fdisk trên ổ đĩa cứng nào (logic hay vật lý) toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa đó 

sẽ bị xoá. Fdisk chỉ dùng cho ổ đĩa cứng, bạn không thể Fdisk ổ đĩa mềm. 

 

FORMAT 

Format được dùng cho đĩa cứng lẫn đĩa mềm và gần như là chương trình thông dụng khi 

sử dụng máy tính. Nhưng Format có hai tính năng chưa được đánh giá đúng mức là 

format triệt để (/u): quá trình kiểm tra đĩa kỹ lưỡng nhất, và format /q (format nhanh): 

cách xoá đĩa có nhiều file nhanh nhất. 

Công dụng chính của Format /u là xóa mọi dữ liệu cũ, định dạng lại ổ đĩa giống như khi 

mới mua. Trong quá trình định dạng lại nó còn kiểm tra đánh dấu các vị trí xấu không sử 

dụng được. 

Công dụng của Format /q là không làm gì ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong ổ cứng, nó 

chỉ làm một việc đơn giản là xoá các thông tin dùng để quản lý dữ liệu. Khi nào cần ghi 

dữ liệu mới thì dữ liệu cũ bị xoá đi. Do đó, nếu format /q, bạn vẫn có thể phục hồi dữ liệu 

lại được nếu chưa ghi dữ liệu mới đè lên. 

Ký tự cho ổ đĩa 

Trên máy có từ hai ổ cứng trở lên mà mỗi ổ cứng lại chia thành nhiều phân vùng 

(partition) thì việc đặt tên đĩa của DOS dễ làm bạn “rối” vì chúng được gán theo một thứ 

tự “kỳ cục”: DOS chỉ định ký tự ổ đĩa cho các phân vùng chính (pri) trước rồi mới đến 

các phân vùng mở rộng (ext). Thí dụ: Có ba ổ đĩa, mỗi ổ đĩa chia hai phân vùng thì tên 

của chúng được gán là C cho phân vùng pri của ổ 1, D cho phân vùng pri của ổ 2, E cho 

phân vùng pri của ổ 3, F cho phân vùng ext của ổ 1, G cho phân vùng ext của ổ 2, H cho 

phân vùng ext của ổ 3. Ðối với những người sử dụng máy tính ít kinh nghiệm, họ khó mà 

biết ký tự ổ đĩa được gán thuộc về ổ cứng nào (trừ ổ C). 

Bạn có thể tránh được rắc rối này bằng cách chỉ chia phân vùng ext cho các ổ cứng từ ổ 

thứ hai trở đi. Khi đó, DOS sẽ gán ký tự ổ đĩa theo đúng trật tự vật lý của chúng, nghĩa là 

lần lượt từ ổ thứ nhất đến ổ cuối cùng (vì chỉ có một phân vùng pri trên ổ 1). 

Biện pháp này có một nhược điểm là tất cả các ổ đĩa không có phân vùng pri sẽ không 

khởi động được và không thể dùng làm ổ C nếu mang sang các máy tính khác. 

Nếu đang sử dụng Windows 98 trên máy Pentium MMX trở lên, bạn có thể áp dụng cách 

đơn giản sau: Không khai báo ổ cứng thứ nhì trở đi trong BIOS. Khi vào Windows, hệ 

điều hành nầy tự phát hiện ra các ổ cứng đó và sẽ quản lý với các ký tự ổ đĩa được sắp 

xếp tiếp theo ổ cứng thứ nhất (thí dụ: C là phân vùng pri trên ổ 1; D là phân vùng ext trên 

ổ 1; E là phân vùng pri trên ổ 2; F là phân vùng ext trên ổ 2). 

Biện pháp này có nhược điểm là không sử dụng được ổ cứng thứ hai khi khởi động với 

DOS, nhưng có ưu điểm là bạn vẫn chia ổ đĩa như bình thường (có thể dùng làm ổ C để 

khởi động khi chạy trên máy khác). 
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Nếu chạy Windows NT/2000/XP, bạn có thể vào Computer Manager/Disk Management 

và thay đổi ký tự ổ đĩa tuỳ ý. 

Format cấp thấp đĩa cứng (low level format) 

Thông thường, nhà sản xuất đã format cấp thấp cho ổ đĩa trước khi xuất xưởng, format 

cấp thấp đĩa cứng (low level format) sẽ ghi lại thông tin định dạng lên từng sector đĩa 

cứng về mặt vật lý phù hợp với trạng thái đầu từ ghi/đọc lúc đó và “loại bỏ” các sector hư 

hỏng (nếu có) khỏi danh sách quản lý của mạch điều khiển (tránh trường hợp ghi vào đây 

làm mất dữ liệu). Sau thời gian sử dụng, có thể có một số sector bị hư hỏng hay tình trạng 

đầu từ đọc/ghi bị thay đổi (do các chi tiết cơ khí bị mài mòn), chúng ta nên format cấp 

thấp lại để cập nhật “tình trạng vật lý” mới cho ổ đĩa. Ảnh hưởng của nó tương đương với 

một lần ghi dữ liệu và không hề làm giảm tốc độ hay tuổi thọ của ổ cứng, tuy nhiên 

chúng ta cần chú ý các vấn đề sau: 

- Format cấp thấp đĩa cứng sẽ phát hiện các sector hỏng và sẽ giấu chúng về mặt vật lý 

(mạch điều khiển ổ đĩa) để tất cả các chương trình (kể cả hệ điều hành) không bao giờ 

dùng được các sector này, do đó mỗi lần format cấp thấp lại, có thể dung lượng đĩa hữu 

dụng sẽ bị giảm (nếu có thêm sector hỏng mới). 

- Trong một số mainboard, BIOS có chức năng format cấp thấp và quá trình thực hiện 

việc format này rất chậm. 

- Có một số phần mềm chuyên dùng để format cấp thấp của các hãng sản xuất ổ cứng 

chạy rất nhanh và có thể sử dụng cho nhiều loại ổ khác nhau. Tuy nhiên, chức năng giấu 

sector hỏng không được hoàn hảo lắm (khi được, khi không...). 

- Quá trình format cấp thấp là một quá trình ghi đọc đĩa toàn diện và trên toàn bộ bề mặt 

vật lý của đĩa cho nên có thể nói đây cũng là một quá trình kiểm tra tình trạng hoạt động 

khá nặng nề đối với các ổ đĩa cũ (ổ nào quá “yếu” thì có thể “tắt thở” luôn do không chịu 

nổi thử thách). Do đó, không nên format ở mức Low Level nhiều lần, mà chỉ thực hiện 

khi thật cần thiết. 

 

Phần mềm cho ổ cứng 
 

BeClean 

Đây là một tiện ích không thể thiếu cho máy tính của bạn, giúp dọn dẹp, làm sạch máy 

tính của bạn bằng cách xóa bớt những thành phần không cần thiết. Nhờ vậy, máy tính của 

bạn sẽ chạy trơn tru và ít bị lỗi hơn. BeClean có những tính năng sau: Registry Cleaner 

(dọn dẹp registry); Internet Cleaner (xóa internet cache); History Cleaner (dọn dẹp 

history); Temporary Files Cleaner (xóa những file tạm); Start Menu Cleaner; Desktop 

Cleaner (xóa những liên kết không hợp lệ trong menu Start và trên Desktop); Empty 

Recycle Bin (làm sạch thùng rác). Ngoài ra, bạn còn có thể chỉ định để chương trình dọn 

dẹp một thư mục, một khóa registry... theo ý bạn. 

BeClean là phần mềm miễn phí, phiên bản 1.3 có dung lượng 1,78 MB, bạn có thể tải 

xuống từ địa chỉ: http://boozet.xepher.net/download/beclean130.exe. 

Active@ File Recovery 

Chương trình cho phép phục hồi lại các file bị mất hoặc đã bị xóa đi trước đó. Phần mềm 

sẽ quét ổ đĩa trong vài phút và sẽ hiển thị tất cả các file được phục hồi. Chương trình có 

thể phục hồi dữ liệu trên đĩa cứng cũng như đĩa mềm và hỗ trợ hầu hết các hệ thống file 

http://boozet.xepher.net/download/beclean130.exe
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như: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5. Hơn nữa, nó còn phục hồi được cả tên file 

dài (long file names). Active@ File Recovery có thể dò tìm và phục hồi dữ liệu trên ổ đĩa 

có kích thước lớn (trên 8GB) một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, phiên bản dùng thử chỉ 

cho phép phục hồi những file có dung lượng nhỏ hơn 32KB, nếu bạn sử dụng phiên bản 

đã đăng ký thì sẽ không bị giới hạn về kích thước file được phục hồi. Phần mềm tương 

thích với hệ điều hành Windows 9x/ME/ NT/2000/XP. Phiên bản 2.0 có dung lượng 321 

KB, địa chỉ tải: http://www.filerecovery.net/downloads/filerecoverydemo.zip. 

 

6 “BÍ AÅN” CỦA Ổ ĐĨA CỨNG 
 

Giới hạn 32GB của FAT32 trong Windows 2000 

Theo lý thuyết, kích thước của phân vùng (partition) đĩa đối với FAT32 trong Windows 

2000 là 2 TB (Terabytes) - tức khoảng 2000GB. Tuy nhiên, trên thực tế kích thước lớn 

nhất của một phân vùng (cũng là kích thước của một ổ đĩa logic) khi sử dụng FAT32 là 

32GB.  

Lƣu ý: Khi cố gắng định dạng một phân vùng đĩa FAT32 lớn hơn 32GB, việc định dạng 

sẽ kết thúc thất bại ở gần cuối quá trình với thông báo lỗi sau đây: Logical Disk Manager: 

Volume size too big. 

Như vậy, nếu bạn có một đĩa cứng từ 40GB trở lên, bạn nên chia thành nhiều phân vùng, 

mỗi phân vùng có kích thước tối đa là 32GB, nếu bạn quyết định sử dụng hệ thống tập tin 

FAT32. 

Thiếu sót vùng đĩa trống (Free Space Flaw) của FAT32 

Hiện tượng Free Space Flaw (thiếu sót vùng đĩa trống) là một sơ sót nhỏ đối với hệ thống 

FAT32, khiến cho Windows thỉnh thoảng không báo đúng dung lượng đĩa còn trống (ví 

dụ “nó” báo chỉ còn vài chục MB đĩa trống, trong khi thực tế là hơn 500 MB), đặc biệt là 

khi máy tính của bạn bị “treo” hay tắt máy “không đúng thủ tục” (do cúp điện chẳng 

hạn). Tình trạng này không có gì nguy hiểm. Tất cả những gì bạn cần làm để sửa chữa là 

chạy tiện ích Scandisk (scandskw.exe trong Windows, scandisk.exe trong DOS). Nên nhớ 

rằng Scandisk chỉ giải quyết nhất thời, vấn đề này vẫn có thể xảy ra sau đó mỗi khi máy 

của bạn bị “treo” hay bạn tắt máy không đúng cách. 

Lưu ý: 

* Windows 95 OSR 2.x và các Windows 9x sau này được cài đặt chế độ tự động chạy 

Scandisk mỗi khi hệ thống của bạn bị tắt không đúng “thủ tục”. 

* Thiếu sót này chỉ ảnh hưởng đến vùng đĩa trống do Windows tính toán chứ không phải 

là nguồn gốc của việc mất dữ liệu. 

Hỗ trợ DMA? 

Tương tự như ổ CD (xem bài “DMA và những vấn đề liên quan đến ổ CD và CD R/W” ở 

e-CHÍP số 4), khi thiết lập đặc tính hỗ trợ DMA cho ổ đĩa cứng, bạn có thể làm cho hệ 

thống của mình chạy nhanh hơn nếu hệ thống đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật 

(loại chipset trên bo mạch chủ hỗ trợ Bus Mastering DMA, trình điều khiển thiết bị thích 

hợp, ổ cứng hỗ trợ DMA). Ngược lại, bạn cũng có thể gặp nhiều rắc rối với nó. Có  một 

điều lạc quan là hiện nay tất cả các bo mạch chủ và ổ cứng có mặt trên thị trường trong 

thời gian gần đây đều hỗ trợ (Ultra) DMA. 

http://www.filerecovery.net/downloads/filerecoverydemo.zip
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Ổ đĩa cứng quá nóng? 

Nói chung, nhiệt độ trong máy khi tăng lên quá cao (do quạt thoát nhiệt bị hư hay hệ 

thống thoát nhiệt không hiệu quả) sẽ có thể gây ra nhiều sự cố đau đầu nếu bạn chưa có 

kinh nghiệm về chuyện này. Riêng về đĩa cứng, nếu nhiệt độ trong môi trường gần nó 

tăng cao có thể gây ra lỗi khi ghi đĩa (disk write error). Nếu bạn để ý thấy khi máy mới 

chạy thì không có gì xảy ra, nhưng khi chạy được một thời gian (khoảng 30 phút) máy 

bắt đầu báo lỗi thì bạn có thể nghi ngờ hệ thống thoát nhiệt của bạn có vấn đề. 

Nhiệt độ ảnh hƣởng đến ổ đĩa cứng nhƣ thế nào? 

Khi được xuất xưởng, mỗi ổ đĩa cứng đã được định dạng cấp thấp (lowlevel format). Sau 

khi được định dạng cấp thấp, mỗi cung từ (sector) được định vị rõ ràng nhờ những thông 

tin ở phần đầu (sector header) và ở phần cuối (sector trailer). Nhờ đó, đầu từ có thể định 

vị chính xác được cung từ cần truy cập. Trong các tác vụ đọc/ghi thông thường, chỉ có 

512 byte dữ liệu cộng với các byte CRC (Cyclic Redundancy Check) ở phần cuối được 

ghi vào cung từ. 

Sau một thời gian hoạt động kể từ lúc bắt đầu bật máy, nhiệt độ đĩa cứng nóng dần lên, 

dẫn tới hiện tượng giãn nở các phiến đĩa (thường bằng nhôm) do tác dụng nhiệt. Như vậy, 

mỗi track (tập hợp của các cung từ theo trục đứng tạo thành một hình trụ tưởng tượng) sẽ 

dịch chuyển ra phía ngoài với một khoảng cách xấp xỉ 1,25 phần ngàn (1,25‰) inch. 

Phần lớn các ổ đĩa cứng kích cỡ 5 ¼-inch có mật độ track giữa 500 đến 1000 TPI (track 

per inch – track trên một inch), như vậy khoảng cách giữa các track liền kề nhau chỉ vào 

khoảng 1-2 phần ngàn (‰) inch. Hậu quả là sự giãn nở nhiệt của các phiến đĩa cứng 5 ¼-

inch có thể làm cho các tracks “di dời” từ ½ đến hơn một khoảng cách track (so với vị trí 

nguyên thủy của track đó) dưới đầu từ. Nếu cơ chế dịch chuyển đầu từ của ổ đĩa không 

bổ trợ bù trừ đối với hiện tượng giãn nở nhiệt trong các phiến đĩa sẽ gây ra sự sai lệch 

track nghiêm trọng. Khi xảy ra sự sai lệch track do hiệu ứng nhiệt, bạn có thể thấy thông 

báo lỗi giống như thế này: Sector not found reading drive C: Abort, Retry, Ignore, Fail? 

May mắn là các ổ đĩa mới hiện nay đều có cơ chế phụ để theo đúng track (track-

following servo): khi track bị “di dời” do nhiệt, bộ phận định vị của đầu từ tự động bù trừ 

để định vị đúng track cần truy cập. Nhiều ổ cứng loại này trải qua một sự bù trừ nhiệt dễ 

nhận biết sau mỗi 5 phút hay sau 30 phút đầu tiên kể từ lúc bật máy, và thường là sau mỗi 

30 phút sau đó. 

Trong quá trình bù trừ nhiệt này, nếu chú ý bạn có thể nghe tiếng đầu từ dịch chuyển tới, 

lui khi chúng ước lượng và bù trừ sự thay đổi vì nhiệt của các phiến đĩa. 

Tuy nhiên, khi ổ đĩa bị quá nóng (do không giải nhiệt tốt) thì sự thay đổi vì nhiệt xảy ra 

nghiêm trọng đến mức cơ chế bù trừ nhiệt của đầu từ không theo kịp; do đó cũng có thể 

dẫn đến lỗi như đã nói ở trên. 

Như vậy, để tránh những sự cố do nhiệt đối với ổ cứng, bạn nên duy trì cho nhiệt độ môi 

trường chung quanh đĩa cứng và trong đĩa cứng đừng tăng quá cao và tương đối ổn định 

bằng cách lưu ý đến việc giải nhiệt cho toàn hệ thống. 

Có một số đĩa cứng được tăng cường làm mát bằng cách gắn thêm quạt ở mặt dưới của 

đĩa (phần gắn bo mạch). Tuy nhiên, nếu quạt có chất lượng “dỏm” thì sau một thời gian 

quạt bị trục trặc (chạy chậm, “giật cục” hay không khởi động nổi), có thể gây ảnh hưởng 

đến đĩa cứng, thậm chí có thể làm hư đĩa cứng. Nếu bạn cảm thấy máy của mình đặt ở 
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nơi thoáng mát, hoặc trong phòng lạnh thì bạn có thể không cần sử dụng quạt làm mát 

này bằng cách ngắt nguồn cấp điện cho quạt, hoặc thay bằng một quạt đảm bảo chất 

lượng cao để bảo vệ ổ đĩa cứng. 

Những thông số “biết nói” 

Khi mua đĩa cứng, thường bạn chỉ quan tâm đến dung lượng đĩa cứng, tốc độ ATA, tốc 

độ quay (5400, 7200 RPM...) chứ ít khi quan tâm đến những thông số khác. Thực ra, đĩa 

cứng còn nhiều thông số “biết nói” khác giúp bạn dễ dàng nhận định chất lượng của đĩa 

cứng; hoặc khi nghe quảng cáo về một đĩa cứng mới bạn cũng không cảm thấy “ù ù, cạc 

cạc”: 
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Nhận diện những ổ đĩa cứng trên thị trƣờng Việt Nam 
  

Hai loại HDD UltraATA và SerialATA có hình dạng như nhau, đều cỡ 

3,5-inch, chỉ khác nhau giao diện kết nối với mainboard. Giao diện 

SerialATA chưa thấy có, mặc dù đã có nhiều loại mainboard hỗ trợ nó. 

* Trên thị trường Việt Nam hiện chỉ phổ biến HDD chuẩn UltraATA/100 và một số ít 

UltraATA/133 (hầu hết là hàng Maxtor). 

* Sau khi Maxtor mua hãng sản xuất HDD nổi tiếng Quantum hồi cuối năm 2000, tới nửa 

cuối năm 2002, thêm Hitachi thâu tóm bộ phận sản xuất HDD của IBM. Hiện nay, 

Quantum đã hết hàng và IBM cũng bắt đầu hiếm. Hàng có chỉ là tồn kho hay hàng bảo 

hành. 

* Trên thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu chỉ còn HDD của hai hãng Seagate và 

Maxtor được sản xuất ở Singapore và Trung Quốc. 

* Thỉnh thoảng có thêm nguồn hàng của hãng IBM sản xuất ở Thái Lan hay Samsung 

(Made in Korea). Gần đây, lại có thêm sản phẩm của Western Digital tham gia thị trường 

Việt Nam. 

* Các HDD của Seagate, Maxtor, IBM có hai loại: bình thường (tốc độ vòng quay 5.400 

rpm) và IBM Plus, Maxtor Plus hay Seagate Barracuda (7.200 rpm). 

* Vì HDD là một bộ phận cực kỳ quan trọng, để chứa hệ điều hành, các ứng dụng và dữ 

liệu, bạn nên mua HDD của các hãng lớn, có tên tuổi. Mua của đại lý chính hãng để được 

hưởng chế độ bảo hành chính thức. Tốt nhất là có dán tem bảo đảm và bảo hành của tổng 

đại lý. 

* Kể từ ngay 1/10/2002, sau phát pháo mở hàng của Maxtor, rồi kéo theo hai hãng 

Seagate và Western Digital, thời gian bảo hành của các loại ổ đĩa cứng desktop từ ba năm 

bị giảm xuống còn một năm. Các ổ cứng mua trước đó vẫn tiếp tục được hưởng chế độ 

bảo hành ba năm. Chế độ này áp dụng trên toàn thế giới. 

 

Hƣớng dẫn cách gắn các ổ đĩa cho máy tính 

GẮN Ổ ĐĨA CỨNG 

Hiện nay các ổ đĩa cứng (HDD) và ổ đĩa quang (nhƣ CDROM, CD-RW...) dành cho máy tính để bàn phổ 
thông có hai giao diện IDE và SerialATA (SATA). Các hệ thống từ Pentium 4 Socket 775 trở đi đã chính 
thức hỗ trợ giao diện SATA. Giá các ổ đĩa SATA cũng đã giảm mạnh, chênh lệch không là bao so với giao 
diện IDE. 

Bạn còn nhớ chứ, khi xài ổ đĩa IDE, bạn bắt buộc phải biết cách gắn jumper để cấu hình nó hoạt động ở vị 
trí Master hay Slave. Nếu ổ đĩa bị cấu hình sai, hệ thống sẽ xảy ra xung đột giữa Master và Slave. Còn với 
công nghệ SerialATA, ổ đĩa chẳng có jumper nào và bạn cũng không còn phải bận tâm về chuyện Master 
hay Slave nữa. Cáp dữ liệu SATA nhỏ dẹp giúp bên trong thùng máy đỡ rối rắm và sẽ thông thoáng hơn so 
với khi dùng cáp dẹt IDE bản bự (40 hay 80 chân). Nhƣng điều gây ấn tƣợng nhất là băng thông của giao 
diện SATA hơn hẳn IDE và đang đƣợc phát triển cao hơn nữa. Hiện nay, với phiên bản đầu tiên, SATA có 
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băng thông dữ liệu 150MB/s, trong khi của IDE tối đa cũng chỉ 133MB/s. 

  

Vì thế, ở đây chúng ta sẽ cùng nhau gắn ổ đĩa SATA. Cách gắn các ổ đĩa cứng và ổ đĩa quang đều giống 
nhau về cơ bản. 

  

GIAO DIỆN SATA CÓ CÁP DỮ LIỆU VÀ CÁP ĐIỆN KHÁC HẲN IDE. CHÖNG “MINHON” HƠN, DẸP 
HƠN. CÁP SATA CÓ HAI ĐẦU GIỐNG HỆT NHAU. BẠN NHỚ GỠ BỎ NẮP ĐẬY TRƢỚC KHI GẮN CÁP 
VÀO MAINBOARD VÀ Ổ ĐĨA. 

 
CÁP DỮ LIÊU SATA (BÊN PHẢI) VÀ CÁP IDE. 

BẠN HÃY QUAN SÁT HAI ĐẦU CÁP VÀ HAI CHÂN CẮM CỦA CÁP DỮ LIÊU (NHỎ HƠN, BÊN TRÁI 
TRONG HÌNH) VÀ CÁP ĐIỆN. 
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KHI CẦM Ổ ĐĨA CỨNG, BẠN NHỚ CHỈ ĐƢỢC CẦM Ở CÁC CẠNH CỦA NÓ. KHÔNG CHẠM TAY LÊN 
MẶT KIM LOẠI VÌ CÓ THỂ DẪN TỚI HIỆN TƢỢNG SỐC TĨNH ĐIỆN. ĐẶC BIÊT, CHỈ CẦN BẠN CHẠM 
LÊN ĐÓ LÀ DẤU TAY CỦA BẠN SẼ IN HẰN LÊN BỀ MẶT KIM LOẠI. NẾU TAY BẠN THUỘC LOẠI 
NHIỀU MỒ HÔI THÌ DẤU VÂN TAY SẼ KHÔNG THỂ CHÙI SẠCH ĐƢỢC ĐÂU. MỒ HÔI TRÊN DẤU VÂN 
TAY LÂU NGÀY SẼ GÂY NHỮNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC BẤT LỢI VỚI LỚP KIM LOẠI MẶT Ổ ĐĨA. 

  

BẠN PHẢI GẮN Ổ ĐĨA CỨNG VÀO KHOANG 3.5-INCH TRONG THÙNG MÁY TRƢỚC KHI GẮN BẤT 
CỨ CÁP NÀO. KHI ĐƢA Ổ ĐĨA VÀO THÙNG MÁY, BẠN PHẢI LỰA THẾ VÀ CẨN THẬN ĐỂ KHÔNG 
GÂY ĐỤNG CHẠM, LÀM TỔN THƢƠNG CÁC CHIP VÀ LINH KIÊN KHÁC TRÊN MAINBOARD. SAU KHI 
BẮT ỐC CỐ ĐỊNH Ổ ĐĨA, BẠN MỚI TIẾN HÀNH GẮN CÁC CÁP DỮ LIÊU VÀ CÁP ĐIÊN VÀO CHÂN 
CẮM TƢƠNG ỨNG TRÊN Ổ ĐĨA VÀ TRÊN MAINBOARD. 

  

BẠN HÃY KIỂM TRA KỸ LƢỠNG ĐỂ CÁC ĐẦU CÁP DỮ LIỆU VÀ CÁP ĐIỆN ĐƢỢC GẮN THẬT CHẶT 
VÀ THẬT KHÍT HOÀN TOÀN VỚI CÁC CHÂN CẮM. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƢỢC ĐỂ BẤT CỨ KHE HỞ 
NÀO GIỮA ĐẦU CẮM VÀ CHÂN CẮM. 

 

CÁP ĐIỆN CỦA SATA HIỆN NAY ĐƢỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG VỚI CÁC BỘ NGUỒN ĐANG THÔNG 
DỤNG. NÓ GỒM MỘT ĐẦU ĐÖNG CHUẨN SATA (MÀU ĐEN) ĐỂ GẮN VÀO CHÂN CẮM NGUỒN TRÊN 
Ổ ĐĨA, VÀ MỘT ĐẦU NỐI 4 CHÂN (MÀU TRẮNG) ĐỂ BẠN NỐI VỚI MỘT ĐẦU CÁP ĐIỆN IDE 4 CHÂN 
CỦA BỘ NGUỒN. 
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TRÊN MAINBOARD CÓ THIẾT KẾ CÁC CHÂN CẮM SATA (CÓ GHI KÝ HIỆU VÀ THỨ TỰ CỤ THỂ). 
ĐỜI TRƢỚC CHỈ CÓ 2 CHÂN CẮM, NHƢNG TỪ HỆ THỐNG CHIPSET INTEL 915 VÀ 925 TRỞ ĐI, 
MAINBOARD CÓ TỚI 4 HAY 8 CHÂN CẮM SATA. TẤT CẢ CÁC CHÂN CẮM SATA NÀY ĐƢỢC CẤP 
ĐIÊN TỪ CHÍP CẦU NAM INTEL ICH6R SOUTHBRIDGE. 

  

VIỆC GẮN CÁP DỮ LIỆU RẤT ĐƠN GIẢN. BẠN CHỈ VIỆC GẮN ĐẦU CÕN LẠI CỦA SỢI CÁP SATA 
VÀO MỘT CHÂN CẮM SATA TRÊN MAINBOARD. NẾU CHỈ CÓ MỘT Ổ ĐĨA SATA, BẠN GẮN VÀO 
CHÂN CẮM SỐ 1 (SATA 1). CHỈ CẦN BẠN CHÖ Ý XOAY CHIỀU ĐẦU CÁP CHO KHỚP VỚI CHÂN 
CẮM. THẬT RA CŨNG DỄ THÔI VÌ CHÂN CẮM VÀ ĐẦU CẮM ĐỀU ĐƢỢC THIẾT KẾ CÓ KHỚP ĐỊNH VỊ 
ĐỂ GIÖP BẠN KHÔNG THỂ GẮN LỘN CHIỀU. BẠN PHẢI GẮN ĐẦU CÁP SATA THẬT KHÍT HOÀN 
TOÀN VỚI CHÂN CẮM. 

  

NẾU CÓ BAO NHIÊU Ổ ĐĨA SATA, BẠN GẮN BẤY NHIÊU ĐẦU CÁP VÀO CÁC CHÂN CẮM TRÊN 
MAINBOARD THEO THỨ TỰ TỪ SATA ĐẦU TIÊN. 
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GẮN Ổ ĐĨA QUANG OPTICAL DRIVE  

Trong quy trình lắp ráp máy tính mới, sau khi ổ đĩa cứng đã đƣợc bạn cho “yên bề gia thất”, bạn tiến hành 
việc gắn ổ đĩa quang (nếu có). Ở đây, chúng ta vẫn còn xài ổ đĩa quang có giao diện IDE. 

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN BẠN PHẢI LÀM TRƢỚC KHI GẮN Ổ ĐĨA VÀO KHOANG LÀ KIỂM TRA VÀ NẾU 
CẦN THÌ CẤU HÌNH LẠI JUMPER XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG CỦA Ổ LÀ MASTER HAY SLAVE. 
CÁC Ổ ĐĨA QUANG TỐC ĐỘ CAO HIỆN NAY ĐỀU ĐƢỢC NHÀ SẢN XUẤT GẮN SẴN JUMPER Ở VỊ 
TRÍ MASTER. DO CHÖNG TA GẮN Ổ ĐĨA QUANG Ở MỘT CÁP TÍN HIÊU RIÊNG BIỆT VỚI Ổ ĐĨA 
CỨNG (HDD Ở CÁP PRIMARY IDE, CÕN Ổ ĐĨA QUANG SẼ Ở CÁP SECONDARY IDE), NÊN NẾU CHỈ 
CÓ MỘT Ổ ĐĨA QUANG, BẠN CỨ VIỆC ĐỂ JUMPER DEFAULT Ở MASTER. TRONG TRƢỜNG HỢP 
CÓ 2 Ổ ĐĨA QUANG (NHƢ Ổ DVDROM VÀ CD-RW), BẠN PHẢI CẤU HÌNH MỘT Ổ Ở MASTER VÀ Ổ 
KIA Ở SLAVE. TRÊN CÁC Ổ ĐĨA QUANG CÓ GHI SẴN KÝ HIỆU VỊ TRÍ CỦA CHÂN CẮM JUMPER, 
PHỔ BIẾN LÀ MA (MASTER) VÀ SL (SLAVE). THƢỜNG THÌ MASTER NẰM NGAY SÁT CHÂN GẮN 
CÁP TÍN HIỆU. BÂY GIỜ, BẠN BẮT ĐẦU GẮN Ổ ĐĨA QUANG VÀO MỘT KHOANG 5,25- INCH CỦA 
THÙNG MÁY. BẠN MỞ NẮP NHỰA CHE MỘT KHOANG 5,25-INCH. THƢỜNG LÀ PHẢI BẺ LUÔN CẢ 
MIẾNG CHE BẰNG KIM LOẠI PHÍA TRONG KHOANG. KHÁC VỚI Ổ ĐĨA CỨNG PHẢI GẮN TỪ BÊN 
TRONG THÙNG MÁY VÀ TỪ SAU ĐẨY RA TRƢỚC, Ổ ĐĨA QUANG ĐƢỢC GẮN TỪ PHÍA TRƢỚC 
KHOANG ĐẨY VÀO TRONG. 

  

BẮT CÁC ỐC VÍT (THƢỜNG LÀ LOẠI NHỎ, KÈM THEO Ổ) ĐỂ CỐ ĐỊNH Ổ VÀO THÂN THÙNG MÁY. 
KHÔNG DÙNG LOẠI ỐC LỚN CÓ THỂ LÀM TUÔN RĂNG CỦA LỖ BẮT ỐC TRÊN THÂN Ổ ĐĨA. 

  

CỐ ĐỊNH XONG Ổ ĐĨA, BẠN BẮT ĐẦU GẮN CÁC CÁP CHO NÓ. ĐẦU TIÊN LÀ CÁP ÂM THANH. BẠN 
CẮM ĐẦU CÁP THEO ĐÖNG CHIỀU (CÓ NGÀM SẴN) VÀO CHÂN CẮM AUDIO OUTPUT Ở PHÍA SAU 
Ổ ĐĨA. CHÂN CẮM TÍN HIỆU ANALOG THƢỜNG NẰM SÁT VỊ TRÍ CÁC JUMPER. 
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RỒI GẮN ĐẦU BÊN KIA CỦA CÁP TÍN HIỆU ÂM THANH VÀO CHÂN CẮM CD-IN TRÊN MAINBOARD 
(NẾU DÙNG ÂM THANH TÍCH HỢP ON-BOARD) HAY VÀO CHÂN CẮM CD-IN CỦA SOUND CARD. 

  

GẮN MỘT ĐẦU CÁP DỮ LIỆU (ĐẦU Ở PHẦN CÁP DÀI NHẤT) VÀO CHÂN CẮM IDE (NẾU CÓ MỘT Ổ 
HDD IDE, BẠN CHỌN CHÂN CẮM SECONDARY IDE CHO Ổ ĐĨA QUANG) CẨN THẬN GẮN CHO ĐÖNG 
CHIỀU ĐẦU CẮM CÁP. NHÀ SẢN XUẤT ĐÃ THIẾT KẾ SẴN MẤU ĐỊNH VỊ TRÊN MỘT CẠNH ĐẦU CÁP 
KHỚP VỚI KHE CẮT ĐỊNH VỊ TRÊN CHÂN CẮM. KIỂM TRA LẠI XEM CÁP DỮ LIỆU ĐÃ ĐƢỢC GẮN 
CHÍNH XÁC KHÔNG (LỌT HOÀN TOÀN VÀO CHÂN CẮM). 

  

GẮN ĐẦU KIA CỦA CÁP DỮ LIÊU VÀO Ổ ĐĨA QUANG. 

  

CHÖ Ý CHIỀU CÁP. CẠNH CÁP CÓ ĐÁNH DẤU (SỌC ĐEN HAY ĐỎ HAY TRẮNG) PHẢI GẮN VÀO 
CHÂN SỐ 1 (PIN 1) CỦA Ổ CHÂN CẮM CÁP DỮ LIỆU TRÊN Ổ ĐĨA QUANG (NẰM SÁT BÊN Ổ CHÂN 
CẮM ĐIỆN IDE 4 CHÂN).GẮN MỘT ĐẦU CÁP CẤP ĐIỆN IDE 4 CHÂN CỦA BỘ NGUỒN VÀO Ổ CHÂN 
CẮM ĐIỆN CỦA Ổ ĐĨA QUANG. CHÖ Ý GẮN ĐÖNG CHIỀU (HAI CẠNH ĐƢỢC VẠT GÓC CỦA ĐẦU 
CẮM KHỚP VỚI HAI GÓC XÉO CỦA Ổ CHÂN CẮM). MẸO NHỎ: HAI DÂY CÁP ĐIỆN MÀU VÀNG CỦA 
ĐẦU CÁP LUÔN NẰM Ở PHÍA NGOÀI, SÁT CẠNH CỦA Ổ ĐĨA QUANG. 
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KHI CẦN PHẢI GỠ CÁP DỮ LIỆU RA KHỎI Ổ ĐĨA QUANG, BẠN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƢỢC NẮM SỢI 
CÁP GIẬT MẠNH RA MÀ PHẢI CẦM Ở ĐẦU CÁP BẰNG NHỰA LẮC NHẸ SANG HAI BÊN ĐỂ GỠ CÁP 
RA. (MỘT SỐ HÃNG MAINBOARD NHƢ GIGABYTE CẨN THẬN ĐÃ GẮN THÊM MỘT MẨU GIẤY NHỰA 
ĐỂ GIÖP GỠ CÁP DỄ DÀNG HƠN). SỞ DĨ PHẢI CẨN THẬN VÌ VIÊC GIẬT MẠNH TRỰC TIẾP SỢI CÁP 
CÓ THỂ LÀM TỔN THƢƠNG HAY ĐỨT CÁC SỢI CÁP PHÍA BÊN TRONG, TUY Ổ ĐĨA VẪN HOẠT 
ĐỘNG ĐƢỢC, NHƢNG DỄ XẢY RA CÁC SỰ CỐ TRUYỀN DỮ LIỆU (ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM ĐỐI VỚI Ổ 
GHI ĐĨA). 

  

Việc gắn các ổ đĩa cứng giao diện IDE cũng tƣơng tự nhƣ vậy. Chỉ khác là 
không có cáp âm thanh mà thôi. Bạn chú ý là khi đƣa ổ HDD vào khoang, cần 
phải thật cẩn thận để không làm tổn thƣơng các chíp, chân cắm,... trên 
mainboard. 

GẮN Ổ ĐĨA MỀM  

Ổ đĩa mềm (Floppy Disk Drive, FDD) bây giờ không còn thông dụng nữa rồi. Để 
boot máy, ngƣời ta đã chuyển sang đĩa CD (híc, giờ còn rẻ hơn đĩa mềm). Còn 
để chép dữ liệu thì đã có các ổ FlashDrive. Nhƣng nói vậy chứ không phải ta đã 
có thể “cắt đứt dây chuông” tuyệt đối với FDD. Chẳng hạn khi sử dụng chức 
năng RAID nhƣ một đĩa boot, bạn vẫn cần phải có một ổ FDD trong hệ thống. 
Nói đâu xa, trong quá trình cài đặt Windows, nếu mainboard có hỗ trợ RAID hay 
thậm chí với một số mainboard xài chíp điều khiển SerialATA riêng (nhất là khi 
không dùng chipset Intel có hỗ trợ sẵn SATA), bạn phải bổ sung thêm driver của 
RAID hay SATA từ nguồn duy nhất là đĩa mềm kèm theo mainboard. 

  

Hiện nay, hầu nhƣ các thùng máy (case) đều thiết kế sẵn khe nạp đĩa mềm cố 
định ở panel phía trƣớc (bạn không còn phải mất công gỡ miếng che nhựa phía 
trƣớc thùng máy ra). Để gắn FDD, bạn đƣa ổ đĩa từ phía trong thùng máy đẩy ra 
phía trƣớc khoang 3,5-inch. 

Do FDD nằm lọt tuốt phía trong khoang, bạn cần phải gắn các cáp cho nó trƣớc 
khi bắt vít. 

Cả ổ chân cắm dữ liệu lẫn cáp dữ liệu của FDD đều khác hẳn IDE. Cáp dữ liệu 
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FDD có 34 chân. 

  

Cắm một đầu cáp dữ liệu FDD vào ổ chân cắm trên FDD. Nếu sợi cáp có một 
đầu chẻ ra và xoắn chéo thì bạn nhớ gắn phần đầu cáp đó vào ổ FDD. 

Chú ý cho đúng chiều: cạnh sọc màu (thƣờng là màu đỏ) trên sợi cáp phải khớp 
với chân số 1 (chân dƣới bên trái). Nếu gắn không đúng chiều, FDD sẽ không 
đọc đƣợc dữ liệu (chỉ việc tắt máy và đảo chiều cáp là xong). 

Gắn cáp điện là việc khó khăn và nguy hiểm. Vì nếu gắn không chính xác, chệch 
chân, có thể gây chạm điện làm cháy không chỉ ổ FDD mà cả mainboard nữa. 
Cũng may là hầu hết các nhà sản xuất FDD sau này đã rút kinh nghiệm thiết kế 
thêm ngàm định vị ở vị trí các chân cắm điện. Bạn cắm đầu cáp điện FDD (4 
chân) của bộ nguồn vào các chân cắm điện trên FDD. Chú ý các ngàm định vị và 
dây màu đỏ nằm ở mép ngoài, sát của ổ FDD. 

Bắt tạm hai ốc vít cố định ổ FDD vào thùng máy. Kiểm tra xem việc nạp đĩa có 
tốt không bằng cách đẩy ổ FDD sát ra phía trƣớc và dùng một đĩa mềm 1.44MB 
nạp vào rồi nhấn phím đẩy (eject) xem chiếc đĩa có đƣợc ổ “tống” ra không. Nếu 
hoàn hảo, bạn siết chặt các ốc vít. 

Bây giờ mới tới lúc gắn đầu cáp dữ liệu vào ổ chân cắm FDD trên mainboard. 
Nếu cáp có một đầu xoắn thì bạn phải gắn đầu không bị xoắn vào mainboard. 
Cũng chú ý để cạnh có sọc đánh dấu của cáp khớp với chân số 1 của ổ chân 
cắm. Tuy vậy, bạn yên tâm vì nhà sản xuất ngày nay đã thiết kế sẵn các chấu và 
khe định vị giúp ngƣời dùng gắn cáp chính xác. Điều này đặc biệt cần thiết khi 
dùng cáp thế hệ mới là cáp tròn (rounded cable) thay cho cáp dẹt (flat cable). 

  

Vậy là bạn đã hoàn tất việc gắn ổ FDD. 

Gắn bộ nhớ cho máy tính 

Sau khi gắn xong CPU và quạt, bạn bắt đầu việc gắn các thanh bộ nhớ hệ thống vào 
các slot DIMM trên mainboard. Trên mainboard của Gigabyte và một số hãng khác, các 
khe DIMM đƣợc phân biệt bằng màu sắc khác nhau giúp bạn dễ dàng cấu hình Dual 
Channel (bộ nhớ kênh đôi) hơn. Cần nhớ là tùy mỗi hãng mà có mã màu khác nhau. Thí 
dụ, có mainboard dùng một màu cho mỗi kênh. Có mainboard dùng màu để đánh dấu 
các khe DIMM tƣơng ứng trong hai kênh để cấu hình Dual. Mainboard Gigabyte thuộc 
loại thứ hai này đó. Vì thế, để cấu hình Dual, bạn chỉ việc gắn hai thanh DDR vào hai 
slot DIMM có cùng màu với nhau. 
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Cũng giống nhƣ hầu hết mainboard khác dựa trên hai bộ chipset Intel 915G Express và 
Intel 915P Express, Gigabyte GA-8GPNXP Duo hỗ trợ cả hai loại bộ nhớ DDR (2,5V) và 
DDR2 (1,8V). Tuy nhiên, bạn chỉ đƣợc phép dùng một trong hai loại, hổng đƣợc “chung 
chạ” à nghen. Cụ thể là bạn có thể tận dụng DDR400 đang có hay tậu mới DDR2-533. 
Mainboard có tới 6 slot DIMM, trong đó có hai slot màu vàng nhạt dành cho DDR2. 

 

Để bảo đảm đƣợc tính tƣơng thích và sự ổn định tốt nhất cho bộ nhớ, bạn cần tuân thủ 
nguyên tắc sau đây: Các cặp DDR phải cùng một hãng sản xuất; cùng một dung lƣợng 
(nhƣ thanh 256MB, 512MB,..); cùng tốc độ (nhƣ DDR333, DDR400,...); cùng số lƣợng 
con chip bộ nhớ trên thanh RAM và cùng số mặt (nhƣ loại một mặt singlesided, hay hai 
mặt double-sided). 

- Lý tƣởng nhất là mua hai thanh DDR, chạy cặp này cùng một lúc với nhau để bảo đảm 
chúng cùng đƣợc gắn các con chíp nhớ có cùng một lô sản xuất. Nếu mua đƣợc hai 
thanh DDR trong bộ kit Dual do hãng sản xuất bộ nhớ cung cấp sẵn, tính tƣơng thích và 
ổn định là tối ƣu. 

 
BỘ KIT 2 THANH DDR2-533 CỦA MUSHKIN. 

Tóm lại, lý tƣởng nhất là khi muốn gắn thêm một cặp DDR nữa vào mainboard, bạn nên 
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tìm mua loại cùng nhãn hiệu, tốc độ và số mặt (DDR một mặt hay hai mặt) nhƣ cặp 
DDR đang có sẵn. 

MAINBOARD GIGABYTE GA- 8GPNXP DUO CÓ TỚI 6 SLOT DIMM. HAI CẶP CHO DDR400 
2,5V (MÀU CAM VÀ MÀU TÍM) VÀ MỘT CẶP CHO DDR2-533 1,8V (MÀU VÀNG NHẠT). 

 
HÃY CHÖ Ý CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU CỦA CÁC KHẤC ĐÁNH DẤU (NOTCH) CHO CÁC LOẠI DDR VÀ 
DDR2. TRONG ẢNH, KHE DIMM MÀU VÀNG NHẠT LÀ DÀNH CHO DDR2. HAI SLOT DIMM MÀU CAM 
VÀ TÍM LÀ CHO DDR. 

 
TRONG BÀI NÀY, CHÖNG TÔI SỬ DỤNG HAI THANH DDR2- 533 VALUERAM (KVR533D2N4/ 
512) 512MB CỦA HÃNG KINGSTON. 

 
TRƢỚC TIÊN, BẠN BẬT HAI NGÀM KHÓA (MÀU TRẮNG) Ở HAI ĐẦU SLOT DIMM RA PHÍA 
NGOÀI. TƢƠNG TỰ NHƢ KHI GẮN HẦU HẾT CÁC LOẠI RAM KHÁC, BẠN PHẢI GIỮ THANH 
DDR BẰNG CẢ HAI TAY VÀ ẤN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG NÓ VÀO KHE DIMM. 

 



Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm 

 

Nguoàn:INTERNET Trang:35 Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh 

BẠN PHẢI LUÔN LUÔN CHẮC CHẮN RẰNG KHE CẮT LÕM TRÊN CẠNH CHÂN THANH DDR 
NẰM CHÍNH XÁC VỚI VỊ TRÍ KHẤC ĐÁNH DẤU TRÊN KHE CẮM. KHẤC NÀY ĐƢỢC THIẾT 
KẾ ĐỂ BẢO ĐẢM BẠN CHỈ CÓ THỂ ẤN THANH DDR VÀO THEO MỘT HƢỚNG. NÓ CŨNG 
GIÖP PHÕNG TRÁNH VIÊC GẮN NHẦM THANH DDR2 VÀO BẤT CỨ KHE DDR NÀO. 

 

ĐỂ GẮN DDR, BẠN ẤN THẲNG ĐỨNG THANH DDR XUỐNG KHE CHO TỚI KHI NÀO HAI 
NGÀM KHÓA (MÀU TRẮNG) Ở HAI ĐẦU SLOT BẬT VÀO KHỚP VỚI CÁC KHE CẮT Ở HAI 
ĐẦU THANH DDR. 

 

THƢỜNG LÀ BẠN SẼ NGHE CÓ MỘT TIẾNG “CLICK” NHỎ BÁO NGÀM ĐÃ KHÓA ĐƢỢC 
THANH DDR. ĐỂ TRÁNH SỰ CỐ ĐÁNG TIẾC LÀ THANH DDR KHÔNG ĐƢỢC GẮN HOÀN 
TOÀN VÀO KHE (CÓ THỂ GÂY CHẠM ĐIÊN VÀ CHÁY), BẠN CẦN KIỂM TRA CHẮC CHẮN 
CÁC NGÀM KHÓA ĐÃ TRỞ VỀ VỊ TRÍ THẲNG ĐỨNG VỚI THANH DDR. 

TỚI KHI MUỐN GỠ THANH RAM RA, BẠN BẬT HAI NGÀM MÀU TRẮNG Ở HAI ĐẦU KHE 
DIMM RA PHÍA NGOÀI ĐỂ BẨY THANH RAM LÊN. CŨNG NHẤC THANH RAM LÊN THEO 
PHƢƠNG THẲNG ĐỨNG  
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Khắc phục những sự cố thông thƣờng của ổ đĩa quang 

 

Dấu hiệu Lý do có thể Chẩn đoán và khắc phục 

Không thể bật 
nguồn cho 
máy tính 

Mất nguồn 

- Kiểm tra dây cấp điện nguồn của ổ đĩa có nối 
với cáp điện bộ nguồn PSU chƣa? 
- Tất cả cáp cấp điện đều bảo đảm đấu nối tốt? 
- Kiểm tra PSU có hoạt động không, quạt nguồn 
có quay không? 

Các thiết bị IDE xung đột 
Kiểm tra lại cáp IDE xem có cắm chính xác 
không? và set jumper chính xác. 

Ổ đĩa không 
có dấu hiệu 
hoạt động 

Không thể đọc đƣợc đĩa 

Thử nghe xem có tiếng đĩa quay không? Nếu 
đĩa quay mà vẫn không đọc đƣợc, thử với đĩa 
khác tốt hơn. Nếu vẫn không đọc đƣợc, có thể 
mắt đọc hoặc motor có vấn đề. 

FlashROM bị hƣ do cập nhật 
firmware không đúng 

Đèn LED phía trƣớc sáng liên tục trong quá 
trình boot, vẫn có thể Flash lại firmware mới. 
Tải đúng phiên bản từ Website chính thức của 
nhà sản xuất và cẩn thận làm chính xác theo 
hƣớng dẫn. 

Không thể 
đóng khay đĩa 
hoặc khay đĩa 
không đẩy ra 
đƣợc 

Mất nguồn Kiểm tra nguồn cấp điện đằng sau ổ đĩa. 

Nút Eject bị trục trặc hoặc 
dây curoa giãn 

Kiểm tra lại nút Eject còn nhạy không? thay dây 
curoa nếu cần. 

FlashROM bị hƣ Tải firmware mới về để flash lại. 

Khay đĩa không ngay ngắn 
Bị tác động của ngoại lực trong quá trình 
đóng/mở khay. Thông thƣờng sẽ không đƣợc 
bảo hành trong trƣờng hợp nhƣ vậy 

Đĩa bị bể, vỡ 

Đĩa bị vỡ trong khi đang quay, các mảnh vụn 
gây kẹt. Dùng cây kim  chọt vào lỗ nhỏ ở mặt 
trƣớc đĩa để đẩy khay đĩa ra. Dọn sạch mảnh 
vỡ trƣớc khi đóng vào. 

Ổ đĩa gây 
tiếng ồn 

Tiếng ồn khi đóng/mở khay 
đĩa 

Do các bánh răng truyền động giữa motor và 
khay đĩa, các ổ đĩa dùng dây curoa sẽ êm hơn. 
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Tiếng ồn phát ra từ phần nào 
đó ở bên trong của ổ đĩa khi 
hoạt động 

Hệ thống cân bằng tự động cho motor khi quay, 
để giảm sự rung và tiếng ồn khi hoạt động ở tốc 
độ cao. Cơ chế chính nằm ở vòng tròn chứa 
các viên bi  kim loại có thể di chuyển tự do và 
lực ly tâm sẽ khiến đĩa trở nên cân bằng hơn. 
Khi không quay, những viên bi này lăn tự do sẽ 
tạo nên một số tiếng ồn nhỏ trong ổ đĩa. 

Tiếng hú khi bắt đầu cho đĩa 
vào 

Tiếng ồn là do các viên bi di chuyển giữa các vị 
trí để tái tạo sự cân bằng. 

Tiếng hú trong quá trình đọc 
đĩa 

Vì nhiều lý do, tốc độ quay của motor trong khi 
đọc thƣờng xuyên đƣợc thay đổi. Trong suốt 
quá trình này, các viên bi sẽ đƣợc sắp xếp lại 
để đảm bảo sự cân bằng. 

Tiếng ồn không đều 

Khi đĩa bắt đầu quay, trƣớc khi motor chuyển 
sang trạng thái quay cân bằng bình thƣờng có 
thể có tiếng ồn không đều là do đĩa không thật 
sự đồng đều về độ phẳng, có thể hơi bị cong, 
đây là điều bình thƣờng. 

Tiếng ồn dị thƣờng 
Bất cứ tiếng kêu phát ra do va chạm đều không 
bình thƣờng. Hãy mang đến dịch vụ bảo hành 
để kiểm tra. 

Máy tính 
không thể 
nhận diện 
đƣợc ổ đĩa 

BIOS không thể nhận ra ổ đĩa 

- Kiểm tra lại cáp IDE ở mặt sau xem có gắn 
chính xác hay không? 
- Kiểm tra jumper xem có bị trùng lặp? Lƣu ý chỉ 
có một Master và một Slaver trên cùng một 
kênh IDE 

Không thấy ổ đĩa trong môi 
trƣờng DOS 

Tải driver dùng trong môi trƣờng DOS về và 
nhớ nạp nó lúc khởi động. 

Không thấy ổ đĩa trong môi 
trƣờng Windows 

Kiểm tra lại “IDE BUS controller” trong BIOS 
mainboard để chắc chắn rằng cả hai kênh IDE 
đều đã đƣợc bật lên (enable). 

Không thể đọc 
đĩa 

Bề mặt đĩa có thể bị dơ 
Lau lại bề mặt đĩa bằng loại vật liệu mềm nhƣ 
dạ để tránh làm trầy xƣớc. Lau từ trong ra 
ngoài, không lau theo vòng tròn. 

Đĩa bị hỏng, trầy xƣớc 
Ổ đĩa không thể đọc đƣợc đĩa bị hỏng do ghi 
không đúng hoặc bị trầy xƣớc quá nhiều. Hãy 
giữ gìn đĩa của bạn cẩn thận. 

Không đúng định dạng 
Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa của bạn cũng hỗ trợ 
định dạng đƣợc ghi trên CD. 

Chơi nhạc 
không bình 
thƣờng 

Kết nối trên kênh IDE có vấn 
đề 

Kiểm tra lại cáp kết nối với kênh IDE. 

Cáp Audio 
Kiểm tra cáp audio có cắm đúng vị trí ở trên ổ 
đĩa và trên sound card. 

Card âm thanh hoặc loa 
Kiểm tra card âm thanh, speaker có đƣợc thiết 
lập đúng và các chức năng hoạt động bình 
thƣờng hay không. 
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Tốc độ truyền 
thấp hơn thiết 
kế 

Đĩa ghi không đầy 
Ổ đĩa dùng công nghệ CAV để đọc đĩa, do vậy 
tốc độ truyền dữ liệu chỉ đạt maximum ở vị trí 
ngoài cùng (từ vị trí phút 70 trở đi). 

Kiểm tra trong môi trƣờng 
không thích hợp 

Tốc độ truyền tối đa chỉ đạt ở những track ngoài 
cùng của đĩa. 
Tiện ích kiểm tra phải test cả track ngoài cùng, 
và đĩa phải đƣợc ghi đúng chuẩn test. 

Thiết lập trong Windows chƣa 
tối ƣu 

Chế độ DMA/UDMA có bật hay không? Nếu 
không, hãy bật nó lên (vào Control panel). 

Chất lƣợng đĩa không tốt (do 
nhà sản xuất hay do bảo 
quản) 

Cất giữ đĩa cẩn thận, tránh làm dơ, trầy xƣớc 
hoặc gần nguồn nhiệt, ánh sáng mặt trời chiếu 
trực tiếp. 

Không thể cập 
nhật firmware 
mới 

Firmware mới không phù hợp 
với model hiện đang dùng 

Kiểm tra lại model ổ đĩa đang dùng và phiên 
bản firmware đã tải về. Hãy download từ 
Website chính thức của nhà sản xuất. 

Sự cố sau khi 
cập nhật 
firmware 

Bị gián đoạn trong khi Flash 
Firmware 

Quá trình Flash Firmware có thể bị gián đoạn 
bởi điện yếu hoặc hệ thống shutdown bất ngờ. 
Hãy thực hiện lại. Nếu không đƣợc, gửi đến 
dịch vụ bảo hành. 

Cập nhật không đúng 
Đọc lại và làm theo hƣớng dẫn Flash Firmware 
của chính nhà sản xuất loại ổ đĩa bạn dùng. 

(Theo tài liệu của hãng LiteOn – sản xuất thiết bị Optical Drive dạng OEM cho Compaq, Sony, 
Gigabyte, TDK, v.v...). 

Vận chuyển ổ đĩa cứng cho an toàn 
 

Cách cầm nắm một ổ đĩa cứng 

Board mạch của ổ đĩa cứng (HDD) do các linh kiện rất nhỏ tạo thành. Các linh kiện này rất mỏng 
manh. Khi cầm HDD không đúng cách, ta có thể làm chúng bể hoặc nứt, cũng nhƣ trầy sƣớt các 
chân mà mắt thƣờng khó phát hiện đƣợc, gây ra hiện tƣợng HDD không còn đƣợc máy tính 
“nhìn thấy” (không detect đƣợc). 

Cách cầm nắm một HDD đúng cách là cầm vào hai bên cạnh của ổ đĩa, không đƣợc chạm tay 
vào board mạch, cũng nhƣ hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với ổ đĩa. 

 

Bảo vệ chống hiện tƣợng tĩnh điện 

Cơ thể chúng ta có thể sản xuất ra tĩnh điện bất cứ lúc nào, cho nên khi tiếp xúc với 
HDD, ta cần phải có dụng cụ bảo vệ hiện tƣợng tĩnh điện nhƣ : bao tay và thiết bị chống 
tĩnh điện. Nếu không có dụng cụ bảo vệ thì nên chạm tay vào thùng máy (để khử tĩnh 
điện) trƣớc khi tiếp xúc với HDD. Nếu hiện tƣợng tĩnh điện xảy ra, dễ gây ra hiện tƣợng 
nổ chíp và hƣ đầu đọc. 
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Bảo vệ chống hiện tƣợng phóng điện 

Vì board mạch đƣợc thu gọn lại rất nhỏ, khi tiếp xúc với board mạch, chúng ta có thể vô 
tình làm các hoa chất và mồ hôi dính lên board khiến cho hiện tƣợng dẫn điện xảy ra 
gây chạm mạch (nổ chip). Cáp nguồn lỏng lẻo sẽ gây nẹt tia lửa điện và cũng gây ra 
hiện tƣợng nổ chíp.  

 

Sử dụng, bảo quản và vận chuyển đúng cách 

Khi sử dụng phải nhẹ nhàng, gắn ổ cứng vào máy tính một cách cố định. Khi gắn cáp tín 
hiệu và cáp nguồn phải gắn nhẹ nhàng, ngay thẳng để khỏi bể miếng nhựa và gãy chân 
trên board mạch. 

Đừng bao giờ dựng đứng một ổ cứng vì dễ bị ngã và phải hạn chế tiếp xúc nhiều với nó. 
Khi vận chuyển một ổ cứng phải bỏ vào bao chống tĩnh điện do nhà sản xuất cung cấp 
khi mua. 

Khi vận chuyển nhiều ổ cứng, chúng ta nên đặt chúng vào thùng có mốp bảo vệ, để 
tránh sự va chạm có thể xảy ra. Khi lấy ra chỉ đƣợc cầm vào cạnh của ổ cứng. Tuyệt đối 
không nên bỏ ổ cứng trong giỏ xe hay kẹp vào gác-ba-ga của xe. 

Không đƣợc rung, lắc hay lấy ổ cứng ra khỏi máy khi nó đang hoạt động. Chỉ sau khi 
HDD dừng hoạt động khoảng mƣời giây mới đƣợc tiếp xúc và phải có dụng cụ bảo vệ 
khử tĩnh điện. Sau khi tắt máy, ta phải đợi chừng 30 giây sau mới khởi động lại. 

11 biện pháp giữ an toàn cho HDD 

Khi mang ổ cứng đi bảo hành, ta nên xem nhƣ mình đang cầm trên tay một ổ cứng mới. 
Nên tuân thủ đúng cách cầm nắm cũng nhƣ vận chuyển và đóng gói. Nếu làm sai, nơi 
bán và nhà sản xuất có thể từ chối bảo hành. 

1. Hạn chế số lần cầm nắm, tháo ráp, cũng nhƣ vận chuyển càng ít càng tốt. 

2. Đừng bao giờ vận chuyển ổ cứng mà không đặt chúng trong bao chống tĩnh điện. 

3. Hãy nghĩ rằng ổ cứng của chúng ta rất mỏng manh, hãy sử dụng cẩn thận. 

4. Phải bảo vệ HDD khỏi hiện tƣợng sốc tĩnh điện và phóng điện. 

5. Không chồng các ổ cứng lên nhau. 

6. Sau khi máy tính ngƣng hoạt động ít nhất mƣời giây, chúng ta mới tháo ổ cứng ra. 

7. Hạn chế sự va chạm mạnh đối với ổ cứng. 

8. Đừng bao giờ sờ vào mặt ngang ổ cứng mà chƣa có sự bảo vệ tĩnh điện. 

9. Đừng dựng đứng ổ cứng, mà nên đặt nằm. 

10. Không bao giờ lấy ổ cứng ra khi nó đang hoạt động. 

11. Khi gắn ổ cứng vào máy tính, bạn nên đặt nó vào nhẹ nhàng, cắm cáp tín hiệu và 
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cáp nguồn ngay thẳng, nếu không sẽ gây ra hiện tƣợng gãy chân nguồn và bể miếng 
nhựa. 

(Theo tài liệu hƣớng dẫn về ổ cứng Maxtor của Công ty AceCom Indochine) 

 

Phân biệt RAM 

SINGLE-SIDED VÀ DOUBLE-SIDED: 

RAM (chủ yếu là SDRAM và DDR) đƣợc đóng gói với hai hình thức chỉ gắn các chíp bộ 
nhớ lên một mặt thanh bo mạch (gọi là RAM một mặt, Single-sided) hay gắn trên cả hai 
mặt bo mạch (RAM hai mặt, Double-sided). Nhƣng không phải nhà sản xuất muốn gắn 
một hay hai mặt tùy ý, mà phải tùy theo cấu trúc của module RAM. 

LONG DIMM VÀ SODIMM: 

Các thanh RAM dành cho máy tính để bàn có nguyên khổ 
nên gọi là LONG DIMM. Còn loại xài cho máy tính xách 
tay có kích thƣớc ngắn hơn gọi là SODIMM (Small Outline 
DIMM, DIMM có viền ngoài nhỏ). SDRAM SODIMM có 
144 chân, trong khi DDR SODIMM và DDR2 SODIMM có 
200 chân. 

BGA VÀ TSOP: 

Đây là cách gắn các con chíp bộ nhớ lên thanh bo mạch. BGA 
(Ball Grip Array) là công nghệ dán chíp lên bo mạch, đƣợc giới 
thiệu là ƣu việt hơn, tản nhiệt tốt hơn, nhiệt độ thấp hơn và có 
khả năng đạt tốc độ cao hơn, cũng nhƣ với kích thƣớc nhỏ 
hơn. Còn TSOP (Thin Small Outline Packages) là công nghệ 
cũ hàn các con chíp lên bo mạch ( t r ô n g giống nhƣ những 
con bọ với vô số chân tua tủa các bên mép). 

SDRAM: 

SDRAM (Synchronous DRAM) là bộ nhớ truy cập ngẫu 
nhiên động đồng bộ). Đây là thế hệ bộ nhớ chủ yếu của 
Pentium III trở về trƣớc. Gia đình chipset Pentium 4 đầu 
tiên của Intel là i845 cũng hỗ trợ bộ nhớ này, nhƣng phải là 
SDRAM 133MHz hay còn gọi là PC133 – đây cũng chính là 
tốc độ cao nhất của SDRAM đƣợc chính thức hỗ trợ. 

RAMBUS: 

Chính xác phải gọi là RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, bộ nhớ truy 
cập ngẫu nhiên động Rambus) hay DRDRAM (Ditrect RamBus). Nhƣ tên gọi của mình, 
Rambus là một dạng bộ nhớ khác hẳn các loại RAM bình thƣờng. Nói cho chính xác, 
đây là một hệ thống phụ về bộ nhớ (memory subsystem). Nó bao gồm bộ nhớ RAM, bộ 
điều khiển RAM, và bus nối RAM với CPU và các thiết bị trong máy tính sử dụng 
Rambus. Tuy chạy nhanh, khỏe, nhƣng quá mắc (do hãng Rambus thu tiền bản quyền 
sáng chế), nên Rambus “chết yểu”. Tốc độ cao nhất đƣợc bán trên thị trƣờng là 
800MHz (PC800). Intel chỉ đƣa ra hai chipset máy để bàn hỗ trợ Rambus là i820 và 
i850. Vì thế, RDRAM PC1066 là tốc độ cuối cùng của Rambus, nhƣng chỉ có vài hãng 
sản xuất và “ngậm” luôn làm ... kỷ niệm. 
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Vì tốc độ quá nhanh nên nhiệt độ rất cao, Rambus phải đƣợc trang bị thêm một miếng 
nhôm tản nhiệt. Rambus có hai loại RDRAM (16-bit, gồm PC-600, PC- 800, PC-1066) 
có 184 chân và RIMM (32-bit, gồm RIMM 3200, RIMM 4200) có 232 chân. 

 

DDR SDRAM: 

Double Data Rate SDRAM hay DDRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động đồng bộ tốc 
độ dữ liệu gấp đôi) là thế hệ bộ nhớ mới đang thịnh hành và là bộ nhớ chính của các hệ 
thống Pentium 4. 

DDR hay DDR SDRAM thế hệ đầu có tốc độ tối đa là 
400MHz/ PC-3200 (200MHz/PC-1600, 266MHz/PC-2100, 
333MHz/PC- 2700) và thanh DDR có 184 chân. 

DDR2 hay DDR SDRAM thế hệ thứ hai hiện có hai tốc độ chính 400MHz (DDR2-
400/PC2-3200) và 533MHz (DDR2-533/PC2- 4300). Một số hãng cũng đã đƣa ra loại 
667MHz (DDR2-667/PC2- 5300). Thanh DDR2 có 240 chân. 

 

 

DIMM, Module và CHIP, RAM, ROM, DRAM, SRAM, SDRAM 
DIMM: 

Viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh Dual-In-line Memory Modules (đơn vị bộ nhớ trực 
tuyến đôi), DIMM thƣờng dùng trong tên gọi của những khe cắm (slot) bộ nhớ 
trên bo mạch chủ. Đó là hai thanh nhựa chạy song song kẹp phía giữa là hai 
hàng tiếp điểm bằng kim loại dạng lò xo để tiếp xúc với chân cắm thanh RAM. 
Số tiếp điểm tƣơng ứng với số chân trên thanh RAM. 

 

Bạn thử tham khảo cách ngƣời ta mô tả việc gắn bộ nhớ nhƣ sau: gắn DDR 
Module vào DIMM Slot (gắn thanh DDR vào khe cắm DIMM). 

SODIMM (Small Outline DIMM, DIMM có viền ngoài nhỏ) là dạng DIMM ngắn 

dùng trong máy tính xách tay. 
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MODULE VÀ CHIP: 

Khi nói về bộ nhớ RAM, ngƣời ta phân biệt rõ module (thanh nhựa, hay gọi là bo 
mạch, có gắn các con chip) và chip (miếng silicon chứa mạch điện tử siêu nhỏ 
gắn trên thanh nhựa). Nhƣ vậy, DDR Module là thanh bộ nhớ DDR hoàn chỉnh, 
còn DDR chip là con chip bộ nhớ DDR. Việc xử lý dữ liệu nằm ở các con chip, 
còn các bo mạch (board) chỉ đơn thuần là giao diện kết nối và tiếp xúc. 

RAM: 

Random Access Memory (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là nơi máy tính sử dụng 
để lƣu trữ tạm thời dữ liệu cho các chƣơng trình đang chạy, hay các file đang 
mở để giúp CPU xử lý tốt nhất. RAM dùng để chỉ bộ nhớ chính của hệ thống. 
Thuật ngữ RAM còn đƣợc hiểu là Read-And-write Memory (bộ nhớ có thể đọc và 
ghi). Nghĩa là bạn có thể ghi dữ liệu vào RAM và đọc dữ liệu từ RAM. RAM phải 
đƣợc nuôi bằng nguồn điện. Khi máy tính tắt, các dữ liệu trong RAM cũng tiêu 
đời nhà ma. Nó trái ngƣợc với bộ nhớ ROM. 

ROM: 

Đúng nhƣ tên cúng cơm của mình, Read Only Memory, ROM là dạng bộ nhớ chỉ 
có thể đọc dữ liệu chứa sẵn trong nó. Để nạp dữ liệu vào ROM, ngƣời ta cần 
phải dùng thiết bị chuyên dùng, gọi nôm na là “nạp ROM”. Nhờ vậy mà dữ liệu 
chứa trong ROM không bị mất đi dù cho máy tính ngƣng hoạt động. Đây chính là 
dạng bộ nhớ dùng cho BIOS của bo mạch chủ. Các máy tính luôn có một lƣợng 
nhỏ ROM lƣu giữ các lệnh cho việc khởi động hệ thống. 

DRAM: 

DRAM (đọc là đi-ram) viết tắt từ Dynamic Random Access Memory (bộ nhớ truy 
xuất ngẫu nhiên động). Đây là dạng RAM phải đƣợc phục hồi (hay còn gọi là làm 
tƣơi, refresh) thƣờng xuyên theo các định kỳ. 

SRAM: 

Khác với DRAM, SRAM (Static Random Access Memory, đọc là éts-ram, bộ nhớ 
truy cập ngẫu nhiên tĩnh) là một dạng bộ nhớ nhanh hơn và có độ tin cậy cao 
hơn DRAM nói chung. Thuật ngữ “tĩnh” là để chỉ việc bộ nhớ SRAM không cần 
phải đƣợc làm tƣơi (refresh) nhƣ DRAM. Vì sao nhanh hơn? Trong khi DRAM hỗ 
trợ thời gian truy cập khoảng 60 nanoseconds (ns), SRAM có thể cho phép truy 
cập với thời gian thấp chỉ 10ns. Thời gian chu kỳ (cycle time) của SRAM cũng 
ngắn hơn rất nhiều so với DRAM vì nó không cần phải “xả hơi” (pause) giữa các 
lần truy cập. Ngặt một nỗi là chi phí sản xuất SRAM đắt hơn DRAM rất nhiều nên 
nó chỉ đƣợc dùng làm bộ nhớ đệm (cache). 

SDRAM: 

Viết tắt từ Synchronous DRAM, SDRAM là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động 
đồng bộ. Đây là một dạng DRAM có thể chạy với các tốc độ xung nhịp (clock 
speed) cao hơn nhiều so với bộ nhớ thƣờng. Chẳng hạn, SDRAM 133MHz có 
tốc độ nhanh hơn 3 lần FPM RAM cơ bản, hơn 2 lần so với EDO RAM và BEDO 
RAM. 

Gọi là đồng bộ vì SDRAM thật sự đồng bộ chính nó với bus của CPU. 
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Một số kinh nghiệm cài đặt phần cứng 
 

Phần cứng (hardware) nói chung là những thiết 
bị đƣợc gắn vào máy ví dụ nhƣ card màn hình, 
card âm thanh, modem, máy in, máy scan, 
webcam... Để phần cứng hoạt động đƣợc chính 
xác, bạn cần phải cài đặt trình điều khiển thiết bị 
(driver) cho nó. Có những phần cứng không cần 
driver nhƣ ổ đĩa cứng (HDD), ổ đĩa mềm (HDD), 
ổ đĩa CD, Ram... do BIOS của mainboard có thể 
tự nhận biết đƣợc. 

Để gắn thiết bị vào máy tính, chỉ cần trình độ trung bình là có thể gắn đƣợc. Có 
những thiết bị đƣợc gắn vào máy tính phía bên ngoài mà không cần mở thùng 
máy, tùy theo đầu cắm của thiết bị mà ta chọn cổng cắm thích hợp, là COM, LPT 
hoặc USB, không sợ nhầm vì các cổng này kích thƣớc khác nhau. Có những 
thiết bị phải mở thùng máy mới gắn đƣợc, nhƣng cũng không phức tạp lắm, chỉ 
cần chọn khe thích hợp với card phần cứng đó, và bạn cũng không sợ cắm lộn 
vì kích cỡ các khe này cũng khác nhau. Thông dụng có 3 loại khe cắm là ISA – 
màu đen, PCI – màu trắng và AGP – màu nâu (AGP chỉ dùng cho card màn 
hình, bạn phải xem tài liệu của mainboard để biết nó hỗ trợ 2X hoặc 4X, 8X). Khi 
gắn thiết bị vào hệ thống máy, bạn phải tắt máy, tắt nguồn điện và yêu cầu cắm 
chặt, cắm sát, bắt vít lại để cố định nó. 

Muốn xem các thiết bị phần cứng nào đã đƣợc 
cài đặt vào trong hệ thống thì bấm phím phải 
chuột vào My Computer trên Desktop, chọn lệnh 
Properties để mở cửa sổ System Properties, 
chọn thẻ Device Manager. 

Để các thiết bị phần cứng hoạt động chính xác, bạn cần cài đặt driver cho nó 
bằng một trong các cách sau: 

- Thông dụng nhất là đƣa đĩa driver của phần cứng đó vào ổ CD, màn hình cài 
đặt sẽ tự động hiện lên. 

- Vào Start\ Settings\ Control Panel\ Add New Hardware, theo các bƣớc hƣớng 
dẫn để cài đặt. 

- Trong hộp thoại System Properties, chọn thẻ Device Manager, chọn đối tƣợng 
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phần cứng không thích hợp (là các đối tƣợng có dấu hiệu màu đỏ hoặc vàng 
phía trƣớc, hoặc các đối tƣợng đã bị gỡ bỏ nhƣng vẫn còn sót lại driver – đa 
phần là modem hay card màn hình), chọn lệnh Remove, rồi bấm lệnh Refresh, 
sẽ xuất hiện các bƣớc hƣớng dẫn để bạn cài đặt. 

Bạn sẽ thấy cửa sổ cài đặt sau: 

 

Điều chính yếu là bạn phải chọn đúng nhãn hiệu, đời của thiết bị phần cứng và 
chọn đúng driver cho bản Windows đang cài trên máy bạn. Ví dụ HP hay Epson? 
Nếu là HP thì HP nào, Laser hay Deskjet? 5L, 6L, 1100 hay 1200...? Bạn đang 
dùng Windows nào? Win 95, 98, NT, Me, 2000 hay XP? 

Nguyên tắc chung nhƣ đã trình bày ở trên, nhƣng đối với card màn hình và máy 
in thì có các bƣớc cài đặt dễ dàng hơn. 

Với card màn hình, bạn bấm phím phải chuột vào Desktop, chọn lệnh Properties. 
Cửa sổ Display Properties xuất hiện, chọn thẻ Settings, bấm chọn Advanced..., 
chọn thẻ Adapter, bấm Change, bạn sẽ thấy các cửa sổ cài đặt quen thuộc hiện 
ra. 

Với máy in, bạn vào Start\ Settings\ Printers, bấm đúp chuột vào Add Printer, 
bấm chọn Have Disk, chọn ổ đĩa chứa Driver của máy in đó. 

 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA MÀN HÌNH VÀ CARD MÀN HÌNH 
VÕ VĂN THÀNH 

Khi bật máy lên màn hình không chịu làm việc (màn hình trống với một màu đen 
thui, không có con trỏ) hoặc có hoạt động nhƣng màu sắc bị sai lệch, có nhiều 
thứ bạn cần phải kiểm tra nhƣ: 

- Kiểm tra xem đầu cắm nguồn có bị lỏng lẻo không (cả đầu cắm với nguồn điện 
nhà hay với bộ nguồn của máy tính và đầu cắm vào màn hình). 

- Kiểm tra xem ổ điện nhà có tốt không (cắm đèn vào ổ xem có sáng lên không). 
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- Kiểm tra đầu cắm cáp dữ liệu của màn hình xem có chân nào bị cong hay bị 
đẩy thụt vào bên trong không. Có thể có một số chân bị bỏ trống, điều đó cũng 
bình thƣờng chứ không phải đầu cáp bị hƣ. Màn hình không sử dụng hết tất cả 
các chân trong một đầu cắm DB15. Nếu có chân nào bị cong, bạn có thể sử 
dụng một cây nhíp nhỏ để uốn thẳng lại. Phải thật thận trọng, chúng rất dễ bị 
gãy. 

- Kiểm tra cáp màn hình để đảm bảo nó đƣợc gắn chặt và đảm bảo nó đƣợc siết 
ốc đủ chặt. Lắc lắc cả hai đầu mút của sợi cáp để kiểm tra xem cáp có bị “gãy 
ngầm” ở bên trong không. 

- Bạn cũng có thể dùng tay vỗ lên màn hình (nhƣng đừng mạnh tay quá) để xem 
có bộ phận nào ở bên trong bị lỏng hay bị hở mạch không. Nên thận trọng vì nếu 
bạn vỗ mạnh có thể làm “tiêu” bóng đèn hình đó! 

- Một vấn đề thƣờng gặp đối với màn hình là sự cố của chức năng tiết kiệm 
năng lƣợng mà nó thƣờng đƣợc điều khiển bằng một rờ le (bạn có thể nghe 
đƣợc tiếng đóng mở khi nó hay mạch điện tử hỗ trợ của nó bị hƣ). Hầu hết các 
màn hình tiết kiệm năng lƣợng đều có một đèn LED, đèn sẽ chuyển sang màu 
xanh khi chúng nhận đƣợc tín hiệu từ máy tính và màu cam hay một màu khác 
khi chúng không nhận đƣợc tín hiệu từ máy tính. Một số sẽ hiển thị dòng chữ 
“No Signal” (không có tín hiệu) hay cái gì đó tƣơng tự khi chúng đƣợc bật lên 
nhƣng lại không phát hiện đƣợc tín hiệu từ máy tính. Thông thƣờng, bạn có thể 
làm cho màn hình kết nối lại tín hiệu với máy tính bằng cách bật tắt công tắc 
nguồn của màn hình (nằm ở phía trƣớc màn hình) lặp đi lặp lại vài lần hay nhấn 
và giữ nó một lát rồi thả ra và nhấn lại. 

- Vấn đề cũng có thể là do máy tính. Thử với một màn hình khác để xác định liệu 
vấn đề là do máy tính hay do chính màn hình. Hoặc thử màn hình của bạn với 
một máy tính khác. 

- Bạn cũng nên thử tháo vỏ máy ra và cắm lại card màn 
hình. Nếu bạn có một card màn hình AGP, bạn hãy dời 
bất kỳ card mở rộng nào khác (card âm thanh, card 
mạng, card modem...) trong khe cắm PCI bên cạnh khe 
cắm AGP sang một khe cắm PCI khác. Khe cắm đó 
thƣờng dùng chung một đƣờng ngắt (interrupt) với khe 

cắm AGP. 

- Thử một card màn hình khác. 

- Thông thƣờng nếu card màn hình hay màn hình bị hƣ thì bạn sẽ nghe các mã 
hiệu báo lỗi bằng các tiếng bíp. Nếu màn hình không có tín hiệu từ máy tính và 
bạn cũng không nghe đƣợc tiếng bíp, bạn nên kiểm tra và cắm lại các thanh 
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RAM. 

- Thử khởi động máy với cấu hình tối thiểu: bo mạch chủ (có nối với loa máy để 
có thể nghe đƣợc tiếng bíp nếu có lỗi ở card màn hình hay màn hình), CPU, bộ 
nhớ RAM và card màn hình. 

- Tham khảo các Website của hãng sản xuất card màn hình, bo mạch chủ, và 
màn hình để biết các vấn đề có liên quan và cách giải quyết. 

- Cuối cùng, nếu đã cố tới mức này mà không giải quyết đƣợc vấn đề, bạn nên 
nhờ đến các chuyên viên có tay nghề kiểm tra và sửa chữa giùm bạn. 

 

Tạo thêm một phân vùng mới trên ổ đĩa hiện có mà không làm mất dữ liệu 

Trong bài viết này, tôi giới thiệu với các bạn cách tạo phân vùng mới trên ổ đĩa 
mà không ảnh hƣởng gì tới dữ liệu hiện có của bạn bằng Paragon Partition 
Manager 5.5 nằm trên đĩa Hiren Boot CD 5.0 (để an toàn, bạn nên sao lƣu dữ 
liệu trƣớc khi thực hành). 

Nguyên lý làm việc: Giảm bớt size (dung lƣợng) của phân vùng đƣợc chọn và 
lấy phần thừa ra để tạo một phân vùng mới. 

Bƣớc 1: Cho đĩa Hiren Boot vào ổ và khởi động bằng đĩa CD-ROM này. Ở menu 
chính, chọn Disk Partition Tools -> Paragon Partition Manager rồi đợi một lúc cho 
chƣơng trình nạp vào bộ nhớ. 

- Chọn ổ đĩa vật lý bạn muốn chia trong khung Hard Disk (đƣợc đánh số thứ tự 
từ 0), ở đây tôi chọn ổ DISK 0 có dung lƣợng 9.766MB. 

 

- Chọn phân vùng trong bảng bên dƣới. Chƣơng trình sẽ liệt kê tất cả các phân 
vùng có trên ổ cứng bạn chọn với các thông tin: tên, định dạng, kích thƣớc, dung 
lƣợng còn trống, dung lƣợng đã sử dụng, chế độ ẩn hiện và nhãn đĩa. Tôi chọn 
ổ D. 

Bƣớc 2: Nhấp nút Ressize, trong bảng Ressize Partition chọn kích thƣớc của ổ 
đĩa cần tạo thêm bằng cách kéo thanh trƣợt về phía trái. Phần phía bên phải 
chính là phần thừa ra để chuẩn bị tạo một phân vùng mới. 
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Lƣu ý: bạn chỉ giảm kích thƣớc phân vùng xuống ngang bằng với dung lƣợng dữ 
liệu đang có. Sau khi chọn xong, nhấn OK và đợi chƣơng trình hoàn tất công 
việc. 

Bƣớc 3: Chọn phần thừa ra ở bƣớc 2. Nhấn nút Create tạo phân vùng mới, nhấn 
Format để định dạng phân vùng. Điền đầy đủ các thông tin mà chƣơng trình yêu 
cầu sau đó OK. 

 

Partition Magic 8.0 - Phân vùng đĩa cứng mà không làm mất dữ liệu 

 

Partition Magic (PM) là một chƣơng trình chuyên dùng để phân chia đĩa nổi tiếng 
(trƣớc đây là của công ty PowerQuest nhƣng đã sáp nhập vào công ty Symantec 
ngày 8-12-2003), rất đƣợc giới kỹ thuật viên máy tính và các “vọc sĩ” ƣa chuộng 
vì tƣơng thích với Windows XP Home/XP Pro/2000 Pro/NT WS/Me/98/ 95 và có 
khả năng phân chia lại đĩa mà không làm mất dữ liệu đang có . PM có các tính 
năng chính nhƣ sau:   

- Sao chép (copy), di chuyển (move), thay đổi kích thƣớc (resize), chia tách 
(split) hay sáp nhập (merge) phân vùng (partition) mà không làm mất dữ liệu. 

- Hƣớng dẫn ngƣời dùng từng bƣớc thao tác trong quá trình thực hiện. 

- Làm việc đƣợc với cả phân vùng của Windows và Linux để chuyển giao dữ 
liệu. 

- Cho phép tạo và điều chỉnh phân vùng trên 300GB. 

- Hỗ trợ ổ cứng rời kết nối qua USB 2.0/ 1.1 và FireWire (IEEE1394). 

- Hỗ trợ định dạng FAT, FAT32, NTFS, Ext2 và Ext3. 

- Chuyển đổi định dạng FAT, FAT32 và NTFS (không mất dữ liệu). 
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- Thay đổi kích thƣớc phân vùng NTFS mà không cần khởi động máy lại (đòi hỏi 
phải có 256MB RAM nếu phân vùng trên 120GB). 

Bạn có thể tìm mua PM (phiên bản mới nhất hiện nay là 8.05) trên đĩa CDROM ở 
các cửa hàng dịch vụ tin học. 

Sau khi cài vào Windows, bạn sẽ đƣợc hai chƣơng trình: một chạy trong DOS 
(chƣơng trình chính) và một chạy trong Windows. Nếu bạn muốn dùng PM để 
phân chia đĩa trong môi trƣờng DOS (khi mua đĩa mới, khi điều chỉnh kích thƣớc 
phân vùng khởi độ ng...), bạn chỉ cần chép các file cần thiết để chạy trong DOS 
gồ m: Mouse.com, Pqdata.002, PQMagic.exe, PQMagic.ovl, PQMagic.pqg, 
PQPB.rtc, Pmhelp.dat (dung lƣợng tổng cộng khoảng 1MB) từ các máy đã cài 
PM, rồi ghi chúng lên đĩa mềm hay đĩa CD khởi động. 

Sau khi khởi động máy ở môi trƣờng DOS, bạn kích hoạt file PQMagic.exe. 

Chƣơng trình PM sẽ chạy và tự động nạp file Mouse.com để bạn có thể thao tác 
bằng chuột trong chƣơng trình. 

Trong cấu hình khởi động DOS, nếu bạn cài đặt trình điều khiển bộ nhớ 
EMM386 thì PM sẽ không thể sử dụng đƣợc bộ nhớ RAM trên 32MB. 

Do đó, bạn nên loại bỏ dòng lệnh DEVICE=A:\EMM386.EXE NOEMS trong file 
Config.sys để PM sử dụng trình điều khiển bộ nhớ riêng của mình. 

Cửa sổ chính của PM có năm thành phần: 

● Thanh menu lệnh: Giúp bạn truy cập tất cả chức năng của PM. 

● Thanh công cụ : Chọn lựa ổ đĩa cứng và truy cập nhanh đến các chức năng 
thƣờng dù ng. 

● Bản đồ đĩa: Hiển thị các phân vùng theo dạng biểu đồ . 

● Bảng liệt kê phân vùng: Liệt kê chi tiết tình trạng các phân vùng (định dạng, 
kích thƣớc, dung lƣợng đã sử dụ ng/chƣa sử dụng...). Bạn có thể bấm phím 
phải chuột vào phân vùng trên thanh bản đồ đĩa (hay trong bảng liệt kê) để truy 
cập nhanh các lệnh trong menu ngữ cảnh, thay vì dùng thanh menu lệnh.   

● Thanh tình trạng: Hiển thị ý nghĩa các nút công cụ và số lƣợng các thao tác sẽ 
thực hiện. 

 

1. CHỌN Ổ ĐĨA  

Nếu máy có nhiều ổ đĩa vật lý (HDD), bạn có thể bấm nút rồi chọn ổ đĩa cần xử 
lý trong khung liệt kê ổ đĩa của thanh công cụ hay mở menu Disks để chọn. Sau 
khi chọn, PM sẽ liệt kê tình trạng phân vùng hiện hành của ổ đĩa trong phần bản 
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đồ đĩa và bảng liệt kê phân vùng. 

2. TẠO (CREATE) PHÂN VÙNG PRIMARY  

- Nếu ổ cứng mới chƣa phân vùng, bạn bấm phím phải chuột vào thanh bản đồ 
đĩa (hay vào partition Unallocated trong bảng liệt kê) rồi chọn lệnh Create. 

Trong hộp thoại Create Partition có các tùy chọn sau: 

+ Create as: Chọn phân vùng này là Primary Partition (Pri - khởi động đƣợc). 

+ Partition Type: Chọn định dạng cho phân vùng. 

+ Label: Đặt tên cho phân vùng. 

+ Size: Dung lƣợng dành cho phân vùng. Giữ nguyên mặc định (toàn bộ dung 
lƣợng hiện có ) nếu chỉ chia một phân vung hay nhâp dung lƣơng chỉ định nếu 
muốn chia nhiều phân vùng. 

+ Position: xác định vị trí khởi tạo phân vùng là ở đầu đĩa (Beginning of 
unallocated) hay cuối đĩa (End of unallocated space). 

 

Sau khi thiết đặt xong, bấm nút OK để PM đƣa tiến trình này vào danh sách chờ 
thực hiện (pending) và cập nhật tình trạng ổ đĩa vào cửa sổ chính. 

PM sẽ tự động gán ký tực cho phân vùng này nếu đây là ổ cứng thứ nhất hay D 
nếu là ổ cứng thứ hai. Bấm nút Apply để tiến hành tạo phân vùng. 

Khi bạn cần tạo cùng lúc nhiều tiến trình trong mỗi phiên làm việc với PM (thí dụ: 
tạo phân vùng Pri > tạo phân vùng Logic > thay đổi kích thƣớc phân vùng > xóa 
phân vùng...), bạn có thể bấm nút Apply (trong cửa sổ chính của PM) sau từng 
tiến trình một để tiến hành thực hiện ngay lập tức hay đƣa tất cả tiến trình vào 
danh sách chờ rồi sau đó bấm nút Apply để thực hiện toàn bộ (theo đúng thứ tự 
khi tạo). 

Bạn có thể hủy bỏ tiến trình đang tạo bằng cách bấm nút Cancel trong hộp thoại 
của tiến trình đó, hay hủy bỏ tất cả tiến trình (để làm lại từ đầu) bằng cách mở 
menu General rồi chọn lệnh Discard All Changes.   

Bạn tiếp tục bấm phím phải chuột vào vùng đĩa còn trống để tạo tiếp phân vùng 
Pri khác theo cách trên. 

Bạn có thể tạo tối đa 4 phân vùng Pri (hay 3 phân vùng Pri + 1 phân vùng Ext) 
trên ổ đĩa cứng và chọn một phân vùng khởi động (Set Active), chỉ phân vùng 
này hiện hữu (Unhide – sử dụng đƣợc) còn các phân vùng khác sẽ tự động 
chuyển sang chế độ ẩn (Hide – không sử dụng đƣợ c). Để thay đổi phân vùng 
khởi động, bấm phím phải chuột vào phân vùng rồi chọn lịnh Advanced/ Set 
Active. 

3. TẠO (CREATE) PHÂN VÙNG LOGICAL  

Bấm phím phải chuột vào vùng đĩa còn trống trong thanh bản đồ đĩa (hay vào 
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partition Unallocated trong bảng liệt kê) > chọn Create. Trong hộp thoại Create 
Partition chọn phân vùng này là Logical (nằm trong phân vùng mở rộng - 
Extanded - không khởi động đƣợc), ở mục Size giữ nguyên mặc định hay nhập 
dung lƣợng chỉ định cho phân vùng rồi làm tƣơng tự nhƣ trên để tạo tiếp các 
phân vùng logic khác. Bạn có thể tạo không hạn chế số lƣợng phân vùng Logical 
trong phân vùng Ext. 

Bạn có thể cho hiện (Unhide) hay ẩn (Hide) bất cứ phân vùng nào bằng cách 
bấm phím phải chuột vào phân vùng đó rồi chọn lệnh Advanced/ Hide (hay 
Unhide). Phân vùng ẩn sẽ “mất tích”, không sử dụng đƣợc cho đến khi nào bạn 
cho hiện trở lại. Nếu ổ cứng khởi động với Windows NT/ 2000/XP, ban co thê 
cho hiên cac phân vùng Pri khác cùng lúc với phân vùng Active và sử dụng 
chúng giống nhƣ các phân vùng Logical. 

 

Sau khi thay đổi số lƣợng phân vùng, bạn nên khởi động máy lại để hệ điều 
hành cập nhật tình trạng mới của ổ đĩa cứng.  

3. ĐỊNH DẠNG (FORMAT) 

Sau khi tạo phân vùng hay khi cần xóa nhanh toàn bộ dữ liệu trong phân vùng, 
bạn bấm phím phải chuột vào phân vùng rồi chọn lệnh Format trong menu ngữ 
cảnh. Chọn kiểu định dạng ở mục Partition Type, đặt tên đĩa ở mục Label, gõ OK 
vào mục Type OK để xác nhận. Bấm OK khi hoàn tất. 

Chú ý : Lệnh Format sẽ xóa tất cả dữ liệu trong phân vùng và bạn cũng có thể 
dùng lệnh này để chuyển đổi nhanh định dạng cho phân vùng khi không cần giữ 
lại dữ liệu đã có . 

4. XÓA (DELETE) PHÂN VÙNG  

Bấm phím phải chuột vào phân vùng cần xóa > chọn Delete. Tất cả dữ liệu hiện 
có trong phân vùng sẽ bị xóa hoàn toàn. 

 

Chú ý : Phải xóa tất cả phân vùng logic trƣớc khi xóa phân vùng Extanded. 

5. THAY ĐỔI KÍCH THƢỚC (RESIZE) VÀ DI CHUYỂN (MOVE) PHÂN VÙNG  

Với PM, bạn có thể thay đổi kích thƣớc hay di chuyển phân vùng đang chứa dữ 
liệu mà không hề làm “sứt mẻ ” dữ liệu đang có trong đó . Tuy vậy, để an toàn 
bạn vẫn nên sao lƣu dữ liệu trƣớc khi làm điều này để tránh những trục trặc bất 
ngờ (cúp điện, va chạm...). 
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Bấm phím phải chuột vào phân vùng cần điều chỉnh kích thƣớc hay di chuyển rồi 
chọn lịnh Resize/ Move để mở hộp thoại Resize/ Move Partition. 

- Di chuyển chuột đến hai đầu biểu tƣợng phân vùng, khi con trỏ chuột có hình 
mũi tên 2 đầu thì giữ phím trái chuột rồi kéo qua trái (hay phải) để thay đổi kích 
thƣớc. Bạn có thể thu nhỏ phân vùng hiện hành để có đƣợc vùng không gian 
trống ở trƣớc hay sau nó rồi tạo phân vùng mới từ chỗ trống này. Bạn có thể mở 
rộng phân vùng nếu có vùng đĩa trống liền kề với nó, nếu không, bạn phải thu 
nhỏ hay xóa phân vùng kế cận để tạo ra vùng trống. 

 

- Để di chuyển phân vùng, bạn đƣa chuột vào giữa biểu 
tƣợng phân vùng (con trỏ chuột có hình mũi tên 4 đầu ) rồi 
giữ phím trái chuột và kéo biểu tƣợng qua trái hay phải tuỳ ý 
. Việc di chuyển vị trí phân vùng trên ổ đĩa về mặt vật lý là 
cần thiết khi bạn muốn thay đổi thứ tự gán tên ổ đĩa trong hệ 
điều hành hay khi cần di chuyển vùng trống đến kề bên 
phân vùng cần mở rộng. 

6. PHỤC HỒI PHÂN VÙNG BỊ XÓA (UNDELETE) 

PM có khả năng phục hồi các phân vùng ngay sau khi chúng bị xóa vì “tai nạn 
bất ngờ” rất hiệu quả . Bạn bấm phím phải chuột vào vùng trống đã từng chứa 
các phân vùng > chọn lịnh Undelete, PM sẽ quét và liệt kê các phân vùng tìm 
thấy > đánh dấu chọn phân vùng cần phục hồi > OK.   

 

Chú ý : Bạn không thể phục hồi phân vùng trong các trƣờng hợp sau: Ổ đĩa có 4 
phân vùng Pri. Có lỗi file hệ thống trên phân vùng bị xóa. Không gian của phân 
vùng bị xóa đã bị phân vùng khác chiế m. 

7. SAO CHÉP (COPY) PHÂN VÙNG  

PM có thể tạo một phân vùng mới giống hệt phân vùng 
hiện hành (kích thƣớc, định dạng hệ thống, dữ liệu) nên 
giúp bạn dễ dàng tạo bản sao lƣu dự phòng khi cần cài 
lại hệ điều hành, nâng cấp hay thử nghiệm phần mềm... 
hay chuyển dữ liệu khi thay ổ đĩa mới. 

Để thực hiện điều này, bạn bấm phím phải chuột lên phân vùng gốc > chọn Copy 
> chọn ổ đĩa chứa phân vùng mới trong mục Disk > chọn vùng không gian trống 
trong khung liệt kê > OK. 
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Chú ý : Khi sao chép, đòi hỏi trên ổ cứng phải có không gian còn trống bằng hay 
lớn hơn dung lƣợng của phân vùng gốc. 

8. SÁP NHẬP (MERGE) PHÂN VÙNG  

PM có thể sáp nhập 2 phân vùng FAT (hay 2 phân vùng NTFS có cùng phiên 
bản và kích thƣớc cluster) thành một phân vùng mới với đầy đủ dữ liệu đã có 
trong 2 phân vùng này. 

Bấm phím phải chuột vào 1 trong 2 phân vùng cần sáp nhập (phân vùng đích) > 
chọn Merge. Trong hộp thoại Merge Adjacent Partitions ban co cac chọn lựa nhƣ 
dƣới đây (xem hình minh họa). 

- Merge options: Chỉ định phân vùng đích (E hay G) để sáp nhập với phân vùng 
nguồn (F), đồng thời chọn phƣơng thức chuyển dữ liệu trên phân vùng đích (sẽ 
bị xóa sau khi sáp nhập) 

thành một thƣ mục trong phân vùng nguồn (E: becomesa folder of F:) hay 
chuyển dữ liệu trên phân vùng nguồn (sẽ bị xóa) thành một thƣ mục trong phân 
vùng đích (F: becomesa folder of E:). 

- Merge Folder: Đặt tên cho thƣ mục chứa dữ liệu của phân vùng sẽ bị xóa. 

Chú ý : Bạn nên chạy Scandisk để bảo đảm không có lỗi file trên các phân vùng 
trƣớc khi sáp nhập chúng và nên nhớ là không thể sáp nhập phân vùng khởi 
động với bất cứ phân vùng nào khác. 

 

9. KIỂM TRA LỖI  

PM có chức năng kiểm tra và đánh dấu loại bỏ các sector hƣ hỏng mỗi khi làm 
việc với phân vùng đĩa, theo mặc định PM sẽ không cho hiệu lực tính năng này 
để không làm suy giảm tốc độ thực hiện các tác vụ (Resize/Move, Create, Copy, 
Format), nhƣng điều này có thể làm bạn “đau khổ ” khi dữ liệu quan trọng đƣợc 
ghi vào các sector hỏng (dữ liệu sẽ bị mất, không phục hồi đƣợc). Khi cần cho 
hiệu lực tính năng này bạn chọn lệnh Preferances trong menu General > bỏ dấu 
chọn trƣớc ổ đĩa cần kiểm tra trong khung Skip bad sector checks > OK. Ngoài 
ra, bạn cũng có thể bấm phím phải chuột vào phân vùng rồi chọn lệnh Check for 
errors để kiểm tra và sửa lỗi (nếu phát hiện). 

 

10. CHUYỂN ĐỔI (CONVERT) 
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- Với phiên bản chạy trong môi trƣờng DOS, PM có thể chuyển đổi định dạng 
phân vùng: FAT -> FAT32, FAT32 -> FAT, NTFS -> FAT, NTFS -> FAT32. Với 
phiên bản chạy trong Windows, PM có thêm chức năng chuyển đổi từ FAT/ 
FAT32 -> NTFS. 

Để chuyển đổi, bạn chỉ cần bấm phím phải chuột vào phân vùng -> chọn 
Convert/ [định dạng] cần chuyển sang > OK. 

Chú ý : Khi chuyển đổi từ FAT32 -> FAT, dữ liệu trong phân vùng phải dƣới 2GB 
(kích thƣớc tối đa của phân vùng FAT). Khi chuyển từ NTFS sang FAT/ FAT32, 
các thông tin về hệ thống file riêng biệt của NTFS sẽ bị mất và bạn phải trả các 
file đặc biệt (nén, mã hóa...) trở về tình trạng bình thƣờng trƣớc khi chuyển đổi. 

- PM có thể chuyển đổi phân vùng Pri thành Logical hay ngƣợc lại. Bấm phím 
phải chuột vào phân vùng > chọn lệnh Convert/ Primary to Logical hay Logical to 
Primary > OK. 

Chú ý : Không đƣợc có phân vùng nào khác nằm ngăn trở giữa 2 phân vùng Pri 
và Logical khi chuyển đổi. 

Đối với phiên bản chạy trong Windows, PM có thêm chức năng chia 1 phân vùng 
FAT hay FAT32 có kích thƣớc lớn hơn 100MB thành 2 phân vùng riêng biệt. Khi 
chia, bạn có thể chọn file hay thƣ mục trên phân vùng cũ để di chuyển sang 
phân vùng mới, chỉ định kích thƣớc và vị trí của phân vùng mới là Pri hay Ext. 

CHIA TÁCH (SPLIT) PHÂN VÙNG  

Trong cửa sổ PM (chạy trong Windows), bấm phím phải 
chuột vào phân vùng cần chia > chọn Split. Trong hộp 
thoại Split Partition, chọn bảng Data > chọn thƣ mục và 
file cần di chuyển trong khung Directory Structure của 
phân vùng gốc (Original partition) > bấm nút có hình mũi 
tên để di chuyển các chọn lựa qua phân vùng mới (New 
partition). 

Trong bảng Size, bạn đƣa chuột đến thanh gạt ở cạnh phải biểu tƣợng phân 
vùng (con trỏ chuột biến thành mũi tên hai đầu) rồi giữ phím trái chuột và kéo 
thanh gạt qua trái (hay phải) để ấn định dung lƣợng cho phân vùng mới. Sau khi 
xác lập xong bấm OK. 
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SYMANTEC NORTON GHOST 9.0 – TIỆN ÍCH SAO LƢU 
ĐĨA CỨNG ĐA NĂNG 

TRẦN ANH VŨ 

Symantec Norton Ghost 9.0 có thể đƣợc xem 
nhƣ phiên bản mới nhất của Drive Image có 
mang chút sắc màu Ghost. Từ giao diện cho đến 
cách làm việc, Ghost 9.0 thật sự làm bạn bất 
ngờ với những gì mà nó làm đƣợc, cho bạn có 
đƣợc sự an toàn tốt nhất trong sao lƣu dữ liệu, 
nhƣng đổi lại những thói quen làm việc trên 
Ghost của bạn cũng sẽ phải thay đổi. 

1. Chƣơng trình Ghost chạy trên DOS ở đâu? 

Trƣớc tiên cũng cần phải nhắc là bạn không thể tạo đƣợc đĩa mềm hay CD khởi 
động DOS có chứa chƣơng trình Ghost, mà phải sử dụng đĩa chứa bộ cài đặt 
Ghost, gọi là Symantec Recovery Disk. Dùng đĩa này bạn sẽ làm việc trong môi 
trƣờng Windows PE, một trong những hệ điều hành giao diện đồ họa giống 
Microsoft Windows nhƣng nhỏ gọn hơn. Do đó, nếu bạn biết cách làm đĩa CD 
Windows PE (đã hƣớng dẫn trong e-CHÍP số 83) thì mới có thể tự tạo đƣợc đĩa 
khởi động có Ghost 9.0. 

Trong Symantec Recovery Disk, có các phần mềm bảo trì hệ thống nhƣ: Norton 
Ghost 2003, Norton Ghost 8 (32bit), Norton Disk Doctor, Norton GoBack, Norton 
AntiVirus và Norton Ghost 9.0 đƣợc cài đặt sẵn. Giao diện các chƣơng trình cài 
đặt trong Windows và trong Windows PE (của đĩa CD) hoàn toàn giống nhau. 

2. Môi trƣờng làm việc: 

Symantec Norton Ghost 9.0 chỉ cài đặt đƣợc trên Windows 2000 Professional, 
Windows XP Home/Professional (đòi hỏi phải có Microsoft .NET Framework 1.1 
cài đặt trên hệ thống) và không thể chạy đƣợc trên họ Windows Server. Bù lại, 
Symantec cung cấp thêm bộ Norton Ghost 2003 trong đĩa cài đặt để hỗ trợ 
ngƣời dùng Windows 9x/ME, Windows NT 4. Thêm nữa, phiên bản Ghost 9.0 
không hề hỗ trợ những tập tin sao lƣu của các phiên bản trƣớc mặc dù trong tài 
liệu có nêu rõ rằng hỗ trợ tất cả phiên bản trƣớc của Ghost và Drive Image. Vì 
thế nếu muốn phục hồi dữ liệu từ các phiên bản cũ bạn phải dùng chƣơng trình 
Norton Ghost 8 trên đĩa CD. 
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3. Sao lƣu dữ liệu: 

Sau khi cài đặt, chƣơng trình sẽ chạy thƣờng trú trong hệ 

thống và xuất hiện biểu tƣợng trong khay hệ thống. 
Để chạy chƣơng trình bạn có thể nhấp kép chuột vào 
biểu tƣợng ấy hoặc nhấp phải chuột rồi chọn Run Norton 
Ghost trong menu. 

Trong cửa sổ chính, nhấp chuột vào liên kết Back Up Drives tại khung Pick a 
backup task bên phải (hoặc chọn trong menu Tools) để gọi chạy tiến trình sao 
lƣu dữ liệu. 

 

Tiếp đến, nhấn Next trong cửa sổ chào mừng đầu tiên rồi chọn một ổ đĩa muốn 
sao lƣu trong danh sách Select a drive, or press <Ctrl> and select multiple 
drives (kết hợp thêm phím Shift hoặc Ctrl nếu muốn chọn nhiều ổ đĩa). Nhấn 
Next. 

 

Tại cửa sổ Back Location, bạn chọn thƣ mục sẽ chứa tập tin sao lƣu trong ô 
Folder to store backup images, điểm đặc biệt của phiên bản Ghost 9.0 này là 

bạn có thể chọn vị trí chứa ngay trên ổ đĩa đang sao lƣu (thậm chí bạn vẫn làm 
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việc bình thƣờng trên ổ đĩa đang sao lƣu). Khung bên dƣới hiển thị tên tập tin 
sao lƣu do chƣơng trình đề nghị, bạn có thể nhấn nút Rename để đổi tên khác. 

Trong trƣờng hợp muốn đặt bản sao lƣu vào máy tính khác trên mạng, hãy chọn 
tùy chọn Network file bên dƣới Back up to (phải dùng địa chỉ mạng), hoặc chọn 
CD-RW/DVD-RW nếu muốn đƣa trực tiếp tập tin sao lƣu vào đĩa CD ReWrite 

(bạn hãy đọc tài liệu đi kèm để biết những ổ đĩa CD-RW/DVD-RW nào đƣợc 
chƣơng trình hỗ trợ). Sau đó nhấn Next. 

 

Trong danh sách Compression, nếu bạn chọn cấp độ nén là High (nén mạnh 
nhất) tốc độ sao lƣu sẽ chậm, nếu chọn None (không nén) tốc độ sẽ nhanh hơn. 
Có thể đánh dấu chọn Verify backup image after creation để chƣơng trình 

kiểm tra lại tập tin sao lƣu đƣợc tạo ra có tốt không, nếu có lỗi thì chƣơng trình 
sẽ thực hiện lại. 

Trƣờng hợp tập tin sao lƣu đƣợc tạo 
ra quá lớn (không chứa vừa trên một 
đĩa CD), hãy đánh dấu chọn mục 
Divide the backup image into 
smaller files to simplify archiving, 

rồi chỉ định dung lƣợng cho mỗi tập 
tin muốn chƣơng trình tự động chia 
ra vào ô File size (tính bằng MB). 

Nếu sợ tập tin sao lƣu bị ngƣời khác sử dụng 
trái phép thì hãy nhấp nút Advanced để cấu 
hình một vài thông số nâng cao nhƣ mật khẩu, 
lỗi sector... Để đặt mật khẩu bảo vệ, đánh dấu 
Use password rồi nhập hai lần mật khẩu giống 
nhau vào ô Password và Confirm password. 
Nếu trên đĩa cứng có khá nhiều lỗi và bạn sợ 
những lỗi này sẽ đƣợc chép vào chung với tập 
tin sao lƣu (khi đem sang ổ cứng khác), tốt 
nhất nên đánh dấu Ignore bad sectors 
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during copy. Chọn xong nhấn OK và Next hai lần để bắt đầu tiến trình sao lƣu 

dữ liệu. 

Thêm một điểm nổi bật nữa của phiên bản Ghost 9.0 là bạn không cần phải khởi 
động lại máy vào môi trƣờng DOS trƣớc khi bắt đầu sao lƣu và đây cũng chính 
là ƣu điểm của Drive Image chứ không phải Ghost. 

4. Phục hồi dữ liệu: 

Tại giao diện chính của chƣơng trình, bạn nhấp Restore a Drive và nhấn Next 
trong cửa sổ chào mừng. Nhập đƣờng dẫn đến tập tin sao lƣu muốn phục hồi 
hoặc nhấn nút Browse nếu không nhớ rõ vị trí (mặc dù chƣơng trình có hỗ trợ 
phần mở rộng .gho nhƣng không cho phục hồi mà yêu cầu phải sử dụng Norton 
Ghost 2003). Nhấn Next. 

 

Nếu khi sao lƣu bạn có dùng mật khẩu bảo vệ, 
lúc này chƣơng trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật 
khẩu vào. Bạn phải nhập đúng mới tiếp tục 
đƣợc. 

Chọn ổ đĩa và phân vùng bạn muốn phục hồi trong cửa sổ tiếp theo rồi nhấn 
Next. Kế đó chọn một vài thiết đặt trƣớc khi phục hồi nhƣ: 

- Verify image file before restore: kiểm tra tập tin sao lƣu trƣớc khi phục hồi. 

- Check for file system errors: kiểm tra lỗi hệ thống tập tin. 

- Set drive active (for booting OS): đặt chế độ khởi động cho đĩa. 

Chọn xong nhấn Next hai lần để tiến hành phục hồi. 
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5. Phục hồi những tập tin và thƣ mục chỉ định: 

Muốn thế, trƣớc tiên bạn phải chạy Symantec Backup Image Browser bằng 
cách nhấp Restore Files or Folders tại giao diện chính của chƣơng trình hoặc từ 
menu Start -> All Programs -> Norton Ghost. 

 

Tuy giao diện chƣơng trình khá giống Ghost Explorer của các phiên bản Ghost 
trƣớc song bạn lại không thể mở tập tin .gho trong đây, nếu bạn vẫn cố gắng mở 
thì một cửa sổ Ghost Explorer hiện ra chứ không phải Symantec Backup Image 
Browser. 

Symantec Backup Image Browser có khả năng ánh xạ tập tin sao lƣu thành một 
ổ đĩa trên hệ thống bằng cách chọn gốc của cây thƣ mục (tức là tên của tập tin 
sao lƣu) trong khung bên trái rồi nhấn nút Mount a v2i drive. Bạn chọn tên ổ đĩa 

ánh xạ trong danh sách Drive letter, nhấn OK là xong. 

 

Bây giờ, muốn phục hồi thƣ mục hoặc 
tập tin nào trong tập tin sao lƣu, bạn 
chỉ việc đánh dấu chọn chúng trong 
vùng bên phải tiếp đó vào menu File 
nhấp mục Restore rồi nhấn nút 
Restore. 

SỨ MẠNG THỨ NHẤT: GẮN CPU 
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Đầu tiên, trƣớc khi lấy bất cứ linh kiện nào ra khỏi bao bì 
của nó, đặc biệt loại đựng trong túi nhựa chống nhiễm 
từ, bạn phải chắc chắn là mình đã đƣợc khử tĩnh điện 
(electrostatically discharged). Bạncó thể làm điều này 

bằng cách đeo vào cổ tay một vòng khử tĩnh điện (electrostaticwrist strap hay 
Antistatic Wrist Strap) có bán tại những cửa hàng linh kiện máy tính, giá không 
mắc đâu. 

Nếu không có sẵn món đồ nghề này, 
bạn có thể đơn giản làm cho mình đƣợc 
“tiếp đất” bằng cách chạm tay vào phần 
kim loại của bộ nguồn đang đƣợc cắm 
cáp điện chính vào ổ cắm điện nhà 
(nhƣng không cần phải bật công tắc 
điện bộ nguồn đâu à nghen). Trong 
trƣờng hợp này, hễ mỗi lần trƣớc khi sờ 
mó đụng chạm gì tới một món linh kiện 
nào, bạn nên “sờ” chạm mát một lần 
cho chắc ăn là mình đã khử tĩnh điện. 

Những ngƣời cẩn thận thƣờng mang bao tay nhựa khi gắn các linh kiện máy 
tính. 

Cũng nên nhắc lại: 
bạn không đƣợc 
để các linh kiện 
xuống sàn nhà, 
xuống đất, dễ làm 
ảnh hƣởng tới các 
bộ phận nhạy cảm 

của chúng. Tốt nhất, nên để linh kiện 
lên bàn và đặt trên túi nhựa chống nhiễm từ của chính nó. 
Bây giờ thì bạn có thể yên tâm lấy con CPU ra khỏi hộp 

nhựa. Hãy cầm cẩn thận và chỉ cầm ở cạnh CPU, không đƣợc để tay chạm lên 
mình nó, nhất là ở các tiếp điểm, chân cẳng của nó. Ngay cả với cái miếng nhôm 
ở mặt trên CPU, bạn cũng chớ táy máy chạm tay vào. Dấu tay bạn sẽ in trên đó 
và mồ hôi trên ngón tay có thể gây nhiều rắc rối khôn lƣờng cho CPU sau này. 
Trƣớc tiên, hãy quan sát xem CPU có bị khuyết tật, trầy trụa, có gì bất thƣờng 
không. À há, đừng có hoảng khi không hề nhìn thấy một cái chân nào trên CPU 
LGA775. Thế hệ CPU này đã đƣợc Intel “đốn bỏ” sạch sành sanh lũ chân tua tủa 
nhƣ râu cằm đàn ông vốn là cách tiếp xúc truyền thống của các dòng họ CPU 
xƣa nay. Thay vì chân cắm (pin), CPU LGA775 dùng các tiếp điểm (point). Đó là 
những chấm tròn nhỏ li ti bằng kim loại màu vàng.  
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Kế đó, lấy 
mainboard ra khỏi 
bao bì của nó. Cẩn 
thận, không chạm 
tay vào các mạch 
điện hay các con 
chíp trên đó. Đây là 
Socket LGA775 
trên mainboard. 
Khác với các thế 

hệ Socket trƣớc với các lỗ cắm chi chít, 
Socket LGA775 có các chân nhỏ li ti nằm rậm rịt (775 
chân chứ ít sao) mà mỗi chân tƣơng ứng với một điểm tiếp xúc trên CPU. Chính 
do kiến trúc mới này mà Socket cần đƣợc bảo vệ bằng một nắp nhựa. Bạn 
không đƣợc chạm tay lên các chân quá nhỏ này. Mồ hôi tay sẽ gây nguy hiểm 
cho chúng. Và cũng vì vậy, Intel khuyến cáo nên gắn CPU vào mainboard trƣớc 
khi đặt mainboard vào case. 

Không phải chỉ để 
có thể gắn chính 
xác CPU và loại 
quạt CPU kiểu 
mới, mà điều này 
còn giúp tránh 
những mạt kim 

loại, ba-dớ có trên những case, nhất 
là case mới mua, rơi xuống Socket gây chạm điện.Tiếp theo, 
bạn cầm hai mép CPU và đặt nhẹ vào Socket. Góc vạc (có 
đánh dấu tam giác) của CPU luôn nằm ngay dƣới chân của 
cần chốt gài. Đƣợc cái là nhà sản xuất đã cẩn thận thiết kế 
đặc biệt để bảo đảm việc gắn CPU dễ dàng và chính xác. 
Trên hai mép CPU có hai chỗ lõm vào. Còn trên Socket có 

hai gờ định vị ở vị trí tƣơng ứng. Bạn chỉ việc để cho các vị trí định vị này của 
CPU và Socket khớp nhau là chính xác. Có thể nói là, cho dù có cố ý, bạn cũng 
không thể gắn nhầm.Đặt ngón tay lên mép trên của nắp kim loại, giữ chặt trong 
khi kéo cần chốt gài vào ngàm ở vị trí nguyên thủy của nó để khóa CPU lại. Hơi 
cứng đó nhé. 

 SỨ MẠNG THỨ HAI: GẮN QUẠT CPU  
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Sau khi hoàn tất việc gắn CPU 
vào Socket 775, bây giờ bạn 
phải tiến hành gắn quạt giải nhiệt 
cho CPU. Trong bài hƣớng 
dẫn này, chúng ta dùng quạt chính 
hãng Intel đƣợc cung cấp kèm theo 
CPU LGA775 đóng hộp. Bạn chú 

ý cho, lần 
này, Socket 
đƣợc đổi 
khác một 
cách triệt để 
nên quạt cũng 

không giống các bậc đàn anh.Bất cứ dùng loại quạt nào, 
trƣớc tiên, bạn cần phải biết cơ chế gài chốt và tháo chốt 
của nó.Miếng giải nhiệt đã đƣợc gắn sẵn lên phần lõi tản 
nhiệt(heatsink) của quạt. 

Trƣớc khi gắn quạt, bạn cần phải tháo 
miếng che của miếng giải nhiệt. Phải 
thật cẩn thận, đừng làm hƣ hỏng, sần 
sùi, bong tróc miếng giải nhiệt để bảo 
đảm bề mặt của nó sẽ tiếp xúc hoàn hảo 
với mặt lƣng của 
CPU. Kiểm tra để bảo đảm rằng tất cả 
4 chân gài dạng đẩy trên quạt đang 
ở vị trí không khóa. Cụ thể là cái 
đầu chốt lõi đen phía trong chƣa ló 
lên phần đầu của chốt ngoài màu 
trắng.Nếu chốt đẩy bị khóa, bạn 
mở khóa nó bằng cách xoay đuôi của chốt đen theo hƣớng 

mũi tên cho tới khi nằm ở vị trí mũi tên trỏ thẳng vào thân quạt.  
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Sau đó, nắm đầu 
trên của chốt đen 
kéo lên và đầu 
chốt đẩy sẽ thụt 
vào trở lại vị trí 
mơ. Bên hông 
thân chụp nhựa 
của quạt có thiết 
kế sẵn hai gờ kẹp 
để giữ các cáp 
điện cho an toàn, 
tránh vƣớng vào 
cánh quạt. Bạn 
chú ý gài cả 4 sợi 
dây điện vào.Tùy 
vào vị trí đầu gắn 

cáp điện quạt CPU bố trí trên mainboard nằm ở phía nào mà bạn có thể chọn 
phía gờ kẹp tƣơng ứng. Đặt phần tản nhiệt kim loại lên trên CPU và cẩn thận 
xoay trở để tất cả 4 đầu chốt gài của quạt lọt chính xác vào 4 lỗ có sẵn trên 
mainboard. Bây giờ, bạn dùng ngón tay nhấn phần đuôi chốt gài màu đen cho nó 
lọt qua lỗ vào vị trí gài của mình. Bạn sẽ nghe có một tiếng “click” khi chốt gài 
đen đã vào vị trí khóa chính xác. Bây giờ thì việc gắn CPU và quạt, công đoạn 
quan trọng nhất và gian nan nhất trong quá trình lắp ráp máy tính, đã xong. 

Bạn chú ý kéo dây cáp điện quạt CPU 
ra xa khỏi quạt để tránh vƣớng vào 
cánh quạt khi máy hoạt động. Khác với 
quạt của Socket 478, quạt Socket 
LGA775này quả là khá “hở hang”, dễ bị 
vƣớng dây nhợ lắm đó. Tốt hơn hết là 
bạn nên tém gọn các cáp điện, cáp data 
ở khu vực “nhạy cảm” này lại. 

* Hình ảnh của HardwareZone  

Cài đặt Windows XP nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết 

ROCK’N’ROLL 

Trƣớc tiên là một số quy ƣớc: 

- Hệ điều hành (HĐH) ở đây chỉ đề cập đến Windows của Microsoft  

- Ổ cứng đƣợc chia làm 2 phân vùng là C: và D:  

- Ổ CD chứa đĩa cài đặt là E:  
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- HĐH đƣợc cài đặt lên phân vùng C:  

- Các hệ điều hành đƣợc cài đặt từ DOS. 

Các bạn nên chú ý đến quy ƣớc này để có thể thay đổi cách làm cho phù hợp 
với cấu hình thực tế và nhu cầu của mình. 

Một lần nữa xin nhắc lại, bài viết này chỉ đề cập đến việc làm thế nào để công 
việc cài đặt HĐH đơn giản và nhanh chóng hơn chứ không đề cập đến các thao 
tác cài đặt một HĐH nhƣ thế nào. 

Windows XP (SP1) 

- Cài đặt tự động 

Trƣớc tiên chép bộ cài đặt lên ổ cứng 

Tạo file msbatch, nhƣng lần này hãy lƣu lại với đuôi .txt với nội dung nhƣ trong 
bảng mã bên dƣới 

;SetupMgrTag 
 
[Data] 

) 
MsDosInitiated="0" 
UnattendedInstall="Yes" 
 
[Unattended] 
UnattendMode=FullUnattended 
OemSkipEula=Yes 
OemPreinstall=Yes 
TargetPath=\WINDOWS 
 
[GuiUnattended] 

) 
) 

OEMSkipRegional=1 
) 

OemSkipWelcome=1 
 
[UserData] 

- - - - ) 
) 

) 
ComputerName=MEGADETH ( ) 
 
[SetupMgr] 
DistFolder=D:\windist 
DistShare=windist 
 
[Identification] 
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JoinWorkgroup=WORKGROUP 
 
[Networking] 
InstallDefaultComponents=Yes 

 

Chép file msbatch.txt vào thƣ mục bộ cài đặt (cùng cấp với file setup.exe) 

Do dòng lệnh khá dài nên bạn có thể tạo thêm một file .bat để chạy nhanh hơn. 
Bạn mở notepad lên, nhập vào dòng lệnh sau: i386\winnt /s:i386 /u:msbatch.txt 

Lƣu lại với tên caidatxp.bat rồi chép file này vào cùng thƣ mục với file 
msbatch.txt 

Ghi bộ cài đặt mới này ra đĩa CD và khi cài đặt, bạn chỉ cần chạy file 
caidatxp.bat để win tự động làm việc. 

Còn một cách khác là, thay vì lƣu lại với tên msbatch.txt, bạn có thể lƣu lại với 
tên winnt.sif và chép đè file này vào thƣ mục I386 của bộ cài đặt. Đây là file chỉ 
định các thông số cài đặt mặc nhiên mỗi khi khởi động bằng đĩa CD Windows XP 
rồi chạy setup tự động (bạn không cần đánh lệnh dài dòng). Tuy nhiên, cách làm 
này hơi nguy hiểm, vì đĩa cài đặt theo cách này giờ đây đã trở thành một “gã bất 
trị”. Một khi đã chạy setup thì nó sẽ chạy liên tục cho đến hết, bạn sẽ không có 
cách nào can thiệp, hay bắt nó ngừng lại. Sau này nếu muốn bạn cũng không 
thể nào cài đặt theo cách thủ công đƣợc. 

Và cũng nhƣ Win98, nếu bạn không có ổ ghi thì hãy chép hai file vừa tạo ở trên 
là msbatch.txt và caidatxp.bat vào một đĩa mềm có thể boot đƣợc. Tuy nhiên nội 
dung của file caidatxp.bat có chút thay đổi nhƣ sau: e:\i386\ winnt /s:e:\i386 / 
u:msbatch.txt 

Với e: là tên ổ CD. /s: chỉ định đƣờng dẫn đến bộ nguồn cài đặt. /u: tên file kịch 
bản. 

Và khi cài đặt bạn boot bằng đĩa mềm và chạy file caidatxp.bat trên đĩa mềm là 
đƣợc. 

Tóm lại  

Trên đây là những thủ thuật nhằm giúp cho bạn tiết kiệm đƣợc thời gian và công 
sức khi phải thƣờng xuyên làm cái công việc chẳng đặng đừng là cài đặt lại các 
hệ điều hành của Microsoft. 

 

Đối với WinXP thì quá tuyệt, một khi bạn đã nhấn Enter là chƣơng trình sẽ tự 
động làm việc từ A đến Z, bạn sẽ không cần phải ngồi chờ đợi mòn mỏi để nhập 
vào những thông tin cá nhân, mà có thể đi đâu đó, hoặc làm việc khác, khoảng 
nửa giờ sau quay lại là mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy. Quá tiện lợi phải 
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không các bạn! Tuy nhiên cũng vì yếu tố tự động này mà bạn phải hết sức cẩn 
thận khi dùng nó. Hãy sao lƣu tất cả các dữ liệu quan trọng. Xem kỹ bài viết và 
các quy ƣớc trong bài để thay đổi lại cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. 

Theo tôi, cho dù có ổ ghi đĩa đi chăng nữa, các bạn cũng chép các file kịch bản 
lên một đĩa mềm, vì nhƣ vậy, bạn có thể giữ lại đĩa CD gốc để cài đặt thủ công 
khi cần thiết. 

 

 

Khi hết thuốc chữa, bạn phải cài lại Windows 
 

Sau khi xài một thời gian, máy tính của bạn bỗng dƣng ba trợn, chạy chậm hẳn 
lại hay Windows thƣờng bị lỗi màn hình xanh (thình lình treo máy). Bạn đã hì hục 
ngồi chỉnh sửa mãi mà Windows vẫn nhƣ con ngựa chứng bất trị. Thôi thì đành 
lắng nghe lời của... "vọc sĩ" khuyên rằng: “Cài lại Windows của bạn - Reinstall 
your Windows”. 

Dĩ nhiên bạn có rất nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này. Các 
vọc sĩ có một "chiêu" rất hay đƣợc lƣu truyền là dùng chƣơng trình 
Ghost để phục hồi lại ổ đĩa từ file sao lƣu, nhƣng với điều kiện là 
bạn phải tạo... file sao lƣu trƣớc đó. Trong trƣờng hợp không thể 
dùng Ghost thì chỉ có cách cài mới lại Windows và "vấn đề sống 
chết" ở đây là phải cài nhƣ thế nào để không bị mất dữ liệu và các 

xác lập đã có trong Windows trƣớc.  

Sau đây xin hƣớng dẫn vài “tuyệt chiêu” để cài lại Windows mà không bị mất dữ 
liệu và các xác lập đã dày công "vọc vạch", nghiên cứu của bạn. 

Đầu tiên hãy tƣởng tƣợng là dữ liệu của ta gồm có những gì: tài liệu, văn bản, 
file lƣu của các chƣơng trình, mấy cái đó thì chắc chúng ta ai cũng nhớ, nhƣng 
điều mà chúng ta hay quên nhất là các xác lập trong Windows. 

Bƣớc 1: Đối với bất kỳ Windows nào, bạn hãy luôn luôn chắc rằng mình dành 
một phân vùng (partition) cho việc lƣu trữ dữ liệu. Phân vùng (gọi nôm na là ổ) 
này không đƣợc chọn là ổ cài đặt Windows, nên để ở ổ D hay ổ E... Đặt tên nó 
là Sao luu, Phục hồi hay gì gì đó cũng đƣợc, đây là nơi lƣu trữ chính của bạn.  

Bƣớc 2: Chép tất cả thƣ mục My document (hay thƣ mục mà bạn lƣu trữ tài 
liệu), trích xuất (export) các dữ liệu trong Outlook Express (gồm có các mail, sổ 
địa chỉ...), các file mẫu (template) của Word do bạn tạo... vào partition sao lƣu 
đó. 

Bƣớc 3: Chuẩn bị đầy đủ tất cả các driver của card sound, card màn hình, 

modem, mainboard của bạn (các phần mềm này thƣờng đƣợc ghi vào đĩa CD-
ROM kèm theo khi bạn mua máy). Nếu không còn các bộ driver cài đặt gốc thì 
trƣớc đó bạn nên dùng các phần mềm chuyên dùng (thí dụ: WinDriver Ghost, 
WinDriversBackup...) sao lƣu driver đang có để sau này có thể phục hồi lại đầy 
đủ các driver thiết bị đã cài trong bản Windows cũ. 
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Bƣớc 4: Tắt máy (shut down), bỏ đĩa mềm khởi động (Win98/Me) hay CD-ROM 

Windows (đối với Win2000 hay XP). 

Bƣớc 5: 

Win 98 hay Me 

- Nên chép bộ cài đặt của Windows vào một thƣ mục trên ổ cứng, vì cài trên ổ 
cứng sẽ nhanh hơn và tránh đƣợc lỗi mở file hơn cài từ CD. Ghi lại số CD key 
lên giấy. 

- Chép vào partition Sao lƣu toàn bộ các thƣ mục sau đây nằm trong thƣ mục 
của Windows: Application Data, Desktop, Favorites, Local Settings, Profiles, 
SendTo, Start Menu (các thƣ mục này chứa các xác lập của bạn cho Windows). 

- Xoá thƣ mục Windows cũ với dòng lệnh c:\window\command\ deltree /y 
c:\windows (lệnh xoá cả cây thƣ mục là lệnh ngoại trú nên file thực hiện lệnh 
nằm trong windows\command). 

- Cài lại Windows (chạy file setup.exe trong thƣ mục mà bạn chép bộ cài đặt 
vào).  

- Sau khi hoàn tất cài đặt (run windows the first time), hãy cài lại driver card màn 
hình, card âm thanh, các driver điều khiển mainboard bằng các driver mà tôi đã 
khuyên bạn chuẩn bị trong bƣớc 3. 

- Sau đó chép toàn bộ các thƣ mục đã sao lƣu ở trên vào thƣ mục của Windows 
(ghi đè lên các file đã có). 

Win2000/XP 

- Khởi động bằng CD-ROM cài đặt của Windows. 

- Khi đƣợc hỏi ổ đĩa nào sẽ đƣợc cài Windows, bạn chọn ngay ổ đĩa đang chạy 
Windows của mình (cài đè lên hệ điều hành có sẵn). Tuy nhiên nhớ chọn mục 
Leave the current file system intact (no changes), nếu không tất cả các xác lập 
mặc định của bạn sẽ đi toong. 

- Khi chƣơng trình yêu cầu khai báo tên ngƣời cài đặt, hãy trả lời là noname (đây 
chỉ là tạm thời thôi). Phần rắc rối nhất của Win2000/XP so với Win98 chính là 
phần này. 

- Đăng nhập vào user noname, cài đặt lại driver. Chép toàn bộ thƣ mục 
Adminitrator vào thƣ mục adminitrator.computername (computername là tên máy 
tính do bạn đặt, thƣ mục adminitrators. computername là thƣ mục con của thƣ 
mục Document and Setting). 

- Sau đó vào Start/Control Panel/ User Accounts cho Win XP hay Start/ 
Settings/Control Panel/Users and Passwords cho Win 2000. Thiết đặt lại các tài 
khoản (account) cho Admin (ngƣời quản trị máy) và các user khác. Sau đó Log 
offf (đăng xuất) rồi Log on (vào lại) bằng account Admin và xoá cái account 
Noname đi (cho an toàn).  

Bƣớc 6: Chép tất cả các file đã lƣu trong bƣớc 2 về vị trí cũ. 

Bƣớc 7: Nếu không gặp trục trặc gì thì hãy thuởng thức thành quả lao động của 
bạn. Windows giờ đây sẽ chạy nhanh và ổn định hơn. 
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Lƣu ý khi sử dụng Symantec Ghost phiên bản 7.7 for 
Win (32-bit) 

 

Nếu từng sử dụng công cụ phần mềm sao lƣu hệ thống Norton Ghost 2003, hẳn 
bạn cũng thấy Ghost luôn luôn khởi động lại máy để chạy trong chế độ DOS 
thực (Real DOS mode) mỗi khi cần sao lƣu/ phục hồi ổ đĩa hay partition. Mới 
đây, trên mạng và các cửa hàng dịch vụ tin học tại TPHCM đã có phiên bản 
Symantec Ghost 7.7 có thể tiến hành sao lƣu/phục hồi ngay trong Windows mà 
không cần thoát ra DOS. 

Tuy nhiên, bạn cần lƣu ý khi xài phiên bản này: 

 

- Ghost 7.7 for Win không chạy đƣợc trong chế độ DOS thực. 

- Do Ghost 7.7 for Win không thể sao lƣu/phục hồi đƣợc partition có Windows 
đang chạy nên bạn chỉ có thể dùng nó để sao lƣu các partition hay ổ đĩa khác. 
Còn nếu muốn sao lƣu/phục hồi partition có chứa hệ điều hành, bạn vẫn phải 
dùng tới Ghost for DOS. 

- Ghost sẽ “khoá” (lock) ổ đĩa hay partition trong khi đang sao lƣu/phục hồi để 
tránh mọi sự thay đổi dữ liệu trong quá trình làm việc. Bạn bắt buộc phải đóng tất 
cả chƣơng trình đang chạy từ ổ đĩa hay partition đó và ngƣng mọi hoạt động truy 
xuất đến chúng. 

- File chƣơng trình Ghost nên chép vào ổ đĩa hay partition không sao lƣu/phục 
hồi và chạy từ đây. 

- Vì lý do an toàn, chỉ nên sao lƣu/phục hồi ổ đĩa hay partition không khởi động 
hay không chứa Windows đang chạy. 

- Ghost 7.7 chạy trong Windows có tốc độ sao lƣu/ phục hồi chậm hơn phiên bản 
chạy với DOS thực khoảng 25%. 

Bạn có thể tải file chƣơng trình có dung lƣợng 1,9MB tại địa chỉ: 
http://myweb.hinet.net/home1/stonecode2002/ghost32.exe. 

 

4 bƣớc phục hồi mật khẩu của Windows 2000/XP/2003 

Trƣớc đây có lẽ bạn đã từng biết đến phần mềm Offline NT/2K/XP Password 

http://myweb.hinet.net/home1/stonecode2002/ghost32.exe
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Changer & Registry Editor nằm trong bộ CD Hiren’s Boot 6.0. Phần mềm này 
giúp lấy lại mật khẩu của Windows NT/2000/XP. Tuy nhiên, nó có nhƣợc điểm là 
cách sử dụng quá phức tạp, đòi hỏi ngƣời dùng phải thực hiện nhiều bƣớc rắc 
rối. Nay, với phần mềm Active Password Changer 2.1 (nằm trong đĩa Hiren’s 
Boot CD 7.4), bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng khi quên mật khẩu 
Windows nữ a rồ i. Chƣơng trình hỗ trợ lấy lại mật khẩu của Windows NT, 2000, 
XP và cả Windows 2003. 

Sau đây là 4 bƣớc phục hồi mật khẩu Windows với Active Password Changer 
2.1: 

- Bƣớc 1: Khởi động từ đĩa CD Hiren’s Boot 7.4. Trong menu xuất hiện, chọn 
Next > Password Tools > Active Password Changer 2.1 (NT/2000/XP/2003). 

- Bƣớc 2: Trong cửa sổ Active@ Password Changer, bạn nhập vào số 2 để 
chọn mục Search for MS SAM Database(s) on all hard disks and logical drives. 
Nhấn Enter. 

- Bƣớc 3: Nếu bạn nhận đƣợc thông báo “There is one MS SAM database, 

press Enter to continue”, hãy nhấn Enter. Chƣơng trình sẽ liệt kê tất cả các user 
có trên hệ thống. Bạn nhấn số 0 để chọn user Administrator. Nhấn Enter. 

 

- Bƣớc 4: Nhấn Y, nhấn Enter để xác nhận việc reset mậ t khẩu user 

Administrator. Chƣơng trình thông báo đã phục hồi mật khẩu thành công, bạn 
nhấn phím ESC nhiều lầ n để thoát khỏi chƣơng trình. Sau đó khởi động lại máy. 
Bạn sẽ vào đƣợc Windows với account Administrator mà không cần mật khẩu 
nữa. 

 

Phục hồi lại các tập tin hệ thống bị lỗi của Windows XP 

Trong khi khởi động hay đang làm việc với Windows XP, có thể bạn sẽ bất ngờ 
gặp một thông báo nói rằng một tập tin nào đó đã bị lỗi và trong thông báo có chỉ 
rõ tên tập tin và vị trí của nó. Bạn tiếp tục bỏ qua lỗi và làm việc bình thƣờng. 

Nhƣng bạn có biết không, tuy Windows vẫn chạy nhƣ không có gì xảy ra, nhƣng 
một trình phục vụ, một tiện ích hay phần hệ thống của nó (có liên quan đến tập 
tin bị lỗi) đã ngừng hoạt động. Do đó, khi bạn chạy một ứng dụng có dùng đến 
tập tin bị lỗi này thì ứng dụng sẽ không làm việc, hoặc có khi dẫn đến làm treo cả 
máy tính. 
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Vì vậy, ngay khi có thể, bạn nên phục hồi lại tập tin bị lỗi đó càng sớm càng tốt 
để máy tính chạy ổn định hơn. Windows XP có một tiện ích nhỏ cho phép bạn 
làm điều này nhƣ sau: 

1. Khi gặp lỗi, bạn hãy ghi lại chính xác tên tập tin và vị trí của nó. Bạn đừng nhớ 
trong đầu, nên ghi ra giấy là tốt nhất để khỏi phải mất thời gian sau này. 

2. Vào menu Start\ Run, gõ msconfig, bấm OK. Trong hộp thoại System 
Configuration Utility, bấm nút Expand File. Trong khung File to restore, bạn gõ 
vào tên tập tin đã bị lỗi cần phục hồi (hoặc bấm nút Browse File để tìm). Trong 
khung Restore from, gõ vào đƣờng dẫn và tên tập tin .CAB (hoặc bấm nút 
Browse From để chỉ định) có chứa tập tin lỗi cần phục hồi. Các tập tin .CAB 
thƣờng nằm trong thƣ mục I386 trên đĩa CD nguồn của Windows XP và để xác 
định tập tin lỗi cần phục hồi nằm trong tập tin .CAB nào, bạn dùng chức năng 
Search của Windows để tìm kiếm. Trong hộp Save file in, bạn hãy gõ vào thƣ 
mục để lƣu tập tin sẽ đƣợc phục hồi (nếu trƣớc đó bạn chọn tập tin cần phục hồi 
từ nút Browse File thì thƣ mục này sẽ đƣợc đặt sẵn) hoặc dùng nút Browse To 
để chọn. Cuối cùng, bấm nút Expand. 

 

3. Trở lại hộp thoại System Configuration Utility, bấm OK. Nếu có thông báo yêu 

cầu khởi động lại máy tính, bạn bấm nút Restart.  

 

Phục hồi dữ liệu với Norton Ghost 10 

Nhƣ đã giới thiệu ở e-CHÍP 254, Norton Ghost 10 là phần mềm sao lƣu phục hồi 
dữ liệu hiệu quả nhất hiện nay. Bạn cũng đã đƣợc hƣớng dẫn cách sao lƣu 
bằng Norton Ghost; và bài viết này sẽ hƣớng dẫn bạn phục hồi dữ liệu đã đƣợc 
sao lƣu. Một số ngƣời dùng thƣờng có thói quen sao lƣu toàn bộ phân vùng 
(Partition) nên tập tin sao lƣu đó sẽ chứa đựng toàn bộ dữ liệu cần thiết (kể cả 
dữ liệu ẩn của hệ thống). Do cài đặt quá nhiều phần mềm vào máy tính sẽ khiến 
máy bạn hoạt động “cà giựt” không theo ý muốn. Chính vì thế, Norton Ghost 10 
giúp bạn phục hồi dữ liệu từng phần bằng cách khôi phục một số thƣ mục, tập 
tin cố định hay phục hồi toàn bộ phân vùng. 

A. PHỤC HỒI TỪNG PHẦN 

1. Bạn chạy chƣơng trình Norton Ghost từ Start > All Programs > Norton Ghost 

Norton Ghost. Trong thẻ Recovery, nhấn chọn Recover My Files. 

2. Trong cửa sổ “Recover My Files”, bạn chọn thời điểm đã sao lƣu lúc trƣớc và 

nhấn nút Browser Content. 
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3. Ở Recovery Point Browser, bạn chọn các thƣ mục hoặc tập tin cần phục hồi. 
Bạn có thể chọn toàn bộ các tập tin và thƣ mục bằng cách nhấn tổ hợp phím 
Ctrl+A. Ngoài ra, để chọn nhiều thƣ mục hay tập tin, bạn có thể giữ phím Ctrl và 
nhấn chuột trái vào từng tập tin hoặc thƣ mục. 

4. Bạn nhấn nút Recover Files để thực hiện bƣớc tiếp 

theo. Cửa sổ Recover Items sẽ yêu cầu bạn chọn địa chỉ 
phục hồi cho quá trình này. Bạn nhấn nút Browse và lựa 
chọn phân vùng hay thƣ mục để phục hồi. Nhấn nút 
Recover. 

5. Phục hồi xong sẽ có thông báo cho bạn biết rõ bao nhiêu tập tin 

đã đƣợc phục hồi. Nhấn OK để quay lại cửa sổ Recovery Point 
Browser. 

B. PHỤC HỒI TOÀN BỘ PHÂN VÙNG 

Muốn phục hồi toàn bộ phân vùng có chứa Windows (thông thƣờng là phân 
vùng C), nhất thiết bạn phải có đĩa khởi động đặc biệt dành cho Norton Ghost 10 
(dung lƣợng gần 340MB) để thực hiện quá trình khôi phục ngoài DOS. Nếu bạn 
chỉ phục hồi các phân vùng khác ngoài Windows thì không cần đến đĩa khởi 
động này. Bạn có thể mua đĩa khởi động Norton Ghost 10 tại các cửa hàng CD 
vi tính. 

Để phục hồi toàn bộ dữ liệu cho một phân vùng nào đó, bạn thực hiện theo các 
bƣớc sau: 

1. Bạn chạy chƣơng trình Norton Ghost từ Start > All Programs > Norton Ghost > 

Norton Ghost. Trong thẻ Recovery, chọn Recover My Computer. 

 

2. Ở cửa sổ “Recover My Computer”, bạn chọn thời điểm sao lƣu đã tạo và chọn 

Recover My Computer... 

 

Một cửa sổ hiện ra cho phép bạn lựa chọn cách thức phục hồi. Bạn chọn 
Custom và nhấn OK. 

3. Cửa sổ thuật sĩ Recover Drive Wizard xuất hiện, bạn nhấn Next để qua bƣớc 
tiếp theo. 
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4. Bạn chọn tập tin đã sao lƣu (*.v2i) bằng cách nhấn nút Browse và chỉ định 

đƣờng dẫn đến nó. Nhấn OK và nhấn Next. 

 

5. Trong cửa sổ Destination, bạn chọn phân vùng cần phục hồi và nhấn Next. 

 

6. Trong cửa sổ Option, bạn nên bỏ các lựa chọn đã đƣợc thiết lập sẵn và nhấn 

Next. 

7. Nhấn Finish để bắt đầu quá trình phục hồi. 

 

Chú ý: Tại bƣớc này, nếu bạn đang tiến hành phục hồi cho phân vùng có chứa 
Windows thì bạn phải bỏ đĩa khởi động Norton Ghost 10 vào ổ trƣớc khi nhấn 
Finish. Máy tính của bạn sẽ tự khởi động lại ngoài DOS và thực hiện quá trình 
sao lƣu. 

 

Khắc phục thông báo lỗi Please Insert A Disk Into Drive 
A: 

mailto:Y@p
mailto:Y@p
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Khi mở máy tính lên, màn hình desktop sẽ xuất hiện và bạn nhận đƣợc thông 
báo lỗi Please insert a disk into drive a:. Để khắc phục bạn chỉ cần tắt chức năng 
Restore previous folder windows at logon thì thông báo trên sẽ không còn xuất 
hiện nữa. 

Mở Windows Explorer, vào menu Tools\ Options\ thẻ View, tìm đến dòng 
Restore previous folder windows at logon và bỏ đánh dấu nó đi. Nhấn OK 

Hiển thị của sổ DOS ở chế độ toàn màn hình 

 

Khi mở DOS trên Windows 2000 trở lên (vào Start\ Run > gõ CMD > OK) thì 
DOS sẽ chạy ở dạng cửa sổ, không đƣợc toàn màn hình. Để cho DOS chuyển 
từ chế độ cửa sổ sang chế độ toàn màn hình hay ngƣợc lại, bạn chỉ cần nhấn 
ALT+ENTER. Nếu muốn DOS chạy ở chế độ toàn màn hình ở những lần sử 
dụng sau, bạn nhấn chuột phải vào Command Prompt (trong nhóm Accessories) 
> chọn Properties > chọn thẻ Options > chọn Full screen > OK. 

 

Vô hiệu hóa ổ CD-ROM và ổ đĩa mềm trong WinXP 

WindowsXP cung cấp cho ta nhiều khả năng quản lý thiết bị khá thú vị. Tuy 
nhiên, bạn phải chịu khó “Vọc” thì mới phát hiện ra chúng. Ở đây, tôi xin giới 
thiệu cách tạm thời “giấu” ổ CD-ROM và ổ đĩa mềm để ngƣời khác không cài đặt 
linh tinh vào máy khi ta vắng mặt. 

- Bấm phải chuột vào biểu tƣợng My Computer trên Desktop, chọn Properties từ 
menu > Trong System Properties, chọn thẻ Hardware, bấm nút Device Manager 
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> Trong Device Manager, ta sẽ thấy biểu tƣợng của CD-ROM và ổ đĩa mềm. 

- Muốn vô hiệu hóa CDROM hoặc ổ đĩa mềm đều thực 
hiện nhƣ nhau. Bấm vào dấu cộng (+) phía trƣớc biểu 
tƣợng CDROM, bấm nút phải chuột vào tên của CD-
ROM và chọn Properties từ menu > Ở thẻ General, chọn 
Do not use this device (disable) thay cho mặc định là 
Enable tại khung Device Usage dƣới cùng > Bấm OK để 
quay trở lại cửa sổ Device Manager, bạn sẽ thấy WinXP 
đánh dấu chéo đỏ vào CD-ROM đã chọn. Tiếp theo đối với đĩa mềm, bạn cũng 
làm tƣơng tự nhƣ trên. Bạn thử mở My Computer ra xem, biểu tƣợng của ổ 
CDROM đã biến mất. Lúc này, CD-ROM sẽ không đọc đƣợc nữa kể cả đĩa CD 
AutoRun cũng vậy. 

CÀI PHẦN MỀM SAO CHO DỄ... GHOST (SAO LƢU DỰ PHÕNG)? 
 

  NAY, GHOST LÀ PHẦN MỀM SAO LƢU DỰ PHÕNG đƣợc sử dụng rộng 
rãi nhất vì cách sử dụng đơn giản (chỉ cần một file trên đĩa mềm và không đòi hỏi 
xác lập rƣờm rà), tốc độ nhanh, cho phép ghi trực tiếp lên CDR/RW... 

 Chỉ cần “ghost” ổ C sau khi cài đặt Windows và các phần mềm khác đầy đủ theo 
yêu cầu, bạn sẽ không phải “nơm nớp” lo sợ Windows bị hƣ hỏng nửa. Bạn 
“chấp” cả bọn hung thần virus “sinh sản vô tính” hàng lô hàng lốc trong ổ cứng, 
vì chỉ cần bạn “ghost” một cái là mọi chuyện trở về trật tự cũ. Để dể dàng lƣu trũ 
bản sao lƣu cũng nhƣ thuận tiện khi phục hồi, tốt nhất là ta ghi bản sao lƣu (bởi 
Ghost) lên một đĩa CD duy nhất. Tuy nhiên, nếu dữ liệu nhiều quá không thể ghi 
lên một đĩa CD thì... thật là phiền! Đó là chƣa kể khi bạn dùng Ghost để phục hồi 
ổ C thì một số dữ liệu riêng hay email của bạn trong ổ C đều biến mất (trở về 
tình trạng ban đầu mà lị). 

 Không sao, e-CHÍP hƣớng dẫn bạn cài đặt phần mềm hợp lý cho việc sử dụng, 
sao lƣu cũng nhƣ phục hồi: 

1. Đầu tiên, bạn nên chia ổ đĩa cứng thành hai ổ logic (hai partition) C và D. 
2. Cài Windows trên ổ C. 
3. Tạo thƣ mục Program Files trên ổ D rồi cài tất các các phần mềm khác vào 
thƣ mục này (thay vì thƣ mục Program Files trên ổ C). 
4. Sau đó, xác lập cho tất cả dữ liệu bạn tạo ra hay thông tin cập nhật hàng ngày 
của các chƣơng trình đều phải đƣợc lƣu trên ổ D (để chúng không bị xóa đi khi 
bạn “làm lại” ổ C). 
Thí dụ: 
- Chỉ định thƣ mục lƣu trữ cho My Documents là D:\xxxxxx bằng cách bấm phím 
phải chuột lên icon My Documents rồi chọn Properties trong menu shortcut, bấm 
vào nút Move để chọn lại đƣờng dẫn sang ổ D. Đây là thƣ mục mặc định mỗi khi 
bạn mở hộp thoại Save/Save As. 
- Chỉ định thƣ mục lƣu trữ tài liệu cho Word trên ổ D bằng cách vào menu Tools/ 
Options/File Locations, bấm kép mouse vào mục Documents trong ô File Types 
rồi chỉ định thƣ mục mới trong hộp thoại Modify Locations. Chú ý: Các ứng dụng 
khác bạn cũng nên chỉ định lại thƣ mục lƣu trữ trên ổ D nhƣ Word. 

file:///D:xxxxxx
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- Chỉ định thƣ mục lƣu trữ hộp thƣ của Outlook Express 5/6.x bằng cách vào 
menu Tools/ Options/ Maintenance, bấm nút Store Folder, bấm nút Change rồi 
chỉ định thƣ mục mới trong hộp thoại Browse. 
- Đối với các chƣơng trình cho phép bạn chọn nơi lƣu các thông tin/xác lập 
(Total Commander...), bạn nên chỉ định lƣu trên ổ D. 
5. Dùng Ghost để sao lƣu lần lƣợt ổ C và ổ D thành file hình ảnh lên CD-ROM. 
Cài đặt theo kiểu này giúp bạn dễ quản lý dữ liệu riêng tƣ đồng thời khiến dung 
lƣợng sử dụng trên ổ C không quá lớn cho dù bạn cài Windows 2000 hay XP (có 
thể Ghost lên chỉ một đĩa CD). Sau này, nếu Windows bị trục trặc hay bị virus, ta 
phục hồi lại ổ C sẽ không ảnh hƣởng gì đến dữ liệu trên ổ D. Nếu có phần mềm 
nào trên ổ D bị trục trặc, ta có thể dùng Ghost Explorer để phục hồi lại thƣ mục 
của phần mềm đó từ file hình ảnh của ổ D. 
 Khi cài đặt phần mềm chỉ để thử nghiệm, bạn cài trên ổ C để sau khi thử 
nghiệm xong, bạn chỉ cần “Ghost” lại ổ C, không cần sử dụng các chƣơng trình 
gỡ cài đặt chi cho “rắc rối”. 

DÙNG GHOST để chống phân mảnh đĩa cứng 
 

 Ai cũng biết Ghost là một chƣơng trình chuyên dùng để sao chép, sao lƣu dự 
phòng và phục hồi dữ liệu ổ cứng. Tuy vậy, chƣơng trình này còn có một tính 
năng rất hữu ích là dồn đĩa cực nhanh so với các chƣơng trình khác. 
 Thực ra, ta lợi dụng chức năng sao lƣu/phục hồi partition để phục vụ cho việc 
dồn đĩa tốc độ cao. Để dùng Ghost dồn đĩa, yêu cầu ổ cứng của bạn phải đƣợc 
chia tối thiểu hai partition (mỗi partition là một ổ đĩa logic) và dung lƣợng còn 
trống của partition này phải đủ chứa dung lƣợng dữ liệu của partition kia, giống 
nhƣ khi sao lƣu partition bình thƣờng. 
 Cách làm đơn giản nhƣ sau: 
- Sao lƣu ổ C thành một file hình ảnh đĩa cứng (image) chứa trong ổ D, khi sao 
lƣu bạn có thể dùng chế độ nén để giảm nhỏ kích thƣớc file này. 
- Phục hồi ổ C từ file hình ảnh đã có trong ổ D. Trong quá trình phục hồi, Ghost 
sẽ xoá toàn bộ dữ liệu cũ và ghi lại dữ liệu mới theo kiểu tuần tự từ đầu đĩa trở 
đi - nhƣ vậy cũng đồng nghĩa với việc dồn đĩa cho khỏi phân mảnh. 
- Bạn cũng làm nhƣ vậy với ổ D hay các ổ khác nếu ổ cứng của bạn có nhiều 
partition. 
 Tuy bạn phải sao lƣu và phục hồi cho từng ổ đĩa logic nhƣng vẫn rất nhanh so 
với thời gian dồn đĩa bằng các chƣơng trình khác nhƣ Speed Disk hay Defrag 
(do các chƣơng trình này phải tính toán việc di chuyển, kết hợp file, sử dụng 
không gian đĩa tạm thời nên rất mất thời giờ), còn Ghost ghi tuần tự không cần 
tính toán gì cả. 

CĂN BẢN VỀ GAME HACKING 
 

 HACK GAME KHÔNG PHẢI LÀ BẺ KHÓA phần mềm mà chỉ là dò tìm các giá trị 
tài nguyên (gỗ, vàng, sắt...) của game đƣợc lƣu trong bộ nhớ và sửa thành các 
giá trị nhƣ ý muốn. Nói nôm na thì đó là chơi ăn gian ý mà. Khi bạn sử dụng 
trainer để thay đổi giá trị các tài nguyên trong Game tức là bạn đã Hack nó rồi 
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đó. Nguyên tắc hoạt động của các trainer cũng giống nhƣ 
các bƣớc để Hack Game nhƣng có điều khác là nó đã đƣợc 
định vị trƣớc địa chỉ chứa chỉ chứa tài nguyên nào đó và khi 
đƣợc kích hoạt, nó sẽ tự động cộng thêm vào giá trị tài 
nguyên đó một con số theo ý bạn. 
 “Đồ nghề” để hack game gồm những gì? Đầu tiên là phải có 
một chƣơng trình hack game. Chƣơng trình để hack game 

thì có khá nhiều: ArtMoney, GameHack, ProHack, TSearch... Trong số đó thì qua 
sử dụng tôi thấy ArtMoney là tuyệt nhất, vừa miễn phí lại vừa dễ sử dụng cộng 
với những chức năng rất độc đáo mà các chƣơng trình khác không có. Làm thế 
nào để hack một game? Ở đây tôi sẽ hƣớng dẫn bạn hack game bằng chƣơng 
trình ArtMoney. 
 Giao diện sử dụng của chƣơng trình vô cùng đơn giản nhƣng hiệu quả thì 
không chê vào đâu đƣợc. Ta hãy tìm hiểu các lệnh của nó: 
 Search: Tìm kiếm giá trị của tài nguyên. Nó sẽ dò tìm trên bộ nhớ tất cả các địa 
chỉ nào chứa giá trị mà bạn muốn tìm. Bạn có thể tìm một giá trị chính xác hay 
cả một vùng các giá trị, sau đó bạn nhớ chọn loại giá trị tìm kiếm cho phù hợp, 
hầu hết các game đều chỉ sự dụng loại giá trị Integer 4 bytes. 
 Sieve: Lọc các giá trị đã tìm đƣợc ở bƣớc đầu. Chƣơng trình sẽ dò lại trong các 
địa chỉ đã tìm đƣợc những giá trị nào bị thay đổi và loại bỏ những giá trị không 
cần thiết khác đi. 
 _Options: Các thiết lập của chƣơng trình. 
 _Benchmark: Đo tốc độ xử lý của CPU. 
 _Clear: Xóa tất cả các địa chỉ đã tìm đƣợc. 
 Load: Mở lại bảng địa chỉ đã lƣu. 
 Save: Lƣu lại bảng địa chỉ đã tìm. 
 Info: Thông tin về game đang hack. 

 Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ 
thể. Đầu tiên bạn phải chạy chƣơng trình ArtMoney trƣớc, sau đó hãy mở game 
nào đó và chơi nhƣ bình thƣờng. Chẳng hạn nhƣ bạn đang có 10000 vàng, hãy 
nhớ con số đó và bấm phím tắt để gọi ArtMoney (thƣờng thì đó là Đây là kết quả 
sau khi sửa. [Ctrl] + [F12]). Bấm vào nút Search và gõ 10000 vào ô Value. Bấm 
OK. 
 Sau đó bạn hãy vào trong game và mua bán hay làm bất cứ cái gì để thay đổi 
con số 10000 thành một con số khác. Tiếp đến bạn gọi ArtMoney lần nữa và 
bấm vào nút Sieve để lọc. Nhập giá trị mà bạn vừa thay đổi vào ô Value và chọn 
OK. 
 Chƣơng trình sẽ tìm đƣợc một giá trị bị thay đổi và nó chắc chắn là số vàng 
hiện tại của bạn, bạn hãy Add nó vào bảng giá trị và sửa Value của nó theo ý 
thích. Bạn có thể cho Freeze (đông cứng) giá trị đó lại để khỏi phải mất công sửa 
lại sau này bằng cách đánh dấu chọn vào trong cột F. Nếu nhƣ bạn có nhiều giá 
trị tài nguyên khác nhau thì bạn có thể đặt Description (mô tả) cho nó để nhận 
biết loại tài nguyên đó. Đối với các tài nguyên khác bạn cũng làm giống nhƣ các 
bƣớc trên. 
 Thế là bạn đã hack game đƣợc rồi đó. Bây giờ, bạn hãy vào trang 
http://www.artmoney.ru và tải ArtMoney về dùng thử xem. 
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1001 thủ thuật WINDOWS XP 
 

Tăng tốc độ khởi động máy  

Hãy loại bỏ những dịch vụ (services) không cần thiết!  

Khi khởi động, Windows XP sẽ tài lanh tự động nạp tất cả những dịch vụ, hay những 

chuơng trình về mạng (internet và cả mạng LAN) và hàng tá những chương trình khác 

mà nó cho là cần thiết trong khi bạn lại chẳng bao giờ đụng đến chúng. Vậy tại sao lại 

không vô hiệu hóa chúng để tăng tốc độ cho máy tính?  

Để làm điều đó, bạn chọn menu Start/Run, gõ vào hộp “services.msc” (không có dấu 

ngoặc kép). Trong bảng Extended, bấm kép chuột vào những chương trình không cần 

thiết rồi chọn disable trong khung “Startup type”. Theo kinh nghiệm của tôi, những 

chương trình bạn có thể yên tâm vô hiệu hóa là IMAPI CD-Burning COM Service (nếu 

không có ổ ghi CD), Messenger, Wireless Zero Configuration, Windows Image 

Acquisition (WIA), Telephony, Smart Card, Automatic Updates, DNS Client, Fast User 

Switching Compatibility, NetMeeting Remote Desktop Sharing.  

Ngoài ra, tùy theo hiểu biết của mình mà các bạn có thể vô hiệu hóa nhiều chương trình 

khác nữa. Nếu có trục trặc thì bạn cũng làm như trên nhưng chọn lại là Automatic. 

 

 

Dùng chƣơng trình BootVis  

Đây là chương trình dung để kiểm tra mọi thứ mà Windows XP nạp lúc khởi động và có 

khả năng làm giảm thời gian khởi động từ 15 đến 45 giây. Chương trình khá gọn nhẹ 

(khoảng 900KB). Bạn có thể vào tải về tại 

http://www.activewin.com/winxp/tips/basic/22.shtml hay www.echip.com.vn (cho 

Win XP). Có bản để cài đặt, có bản chỉ cần chép vào một thư mục nào đó và kích hoạt 

file bootvis.exe, không cần cài đặt. Chọn Trace/Next Boot + Driver Delays, sau khi hoàn 

thành quá trình, chọn Trace/Optimize và thế là Windows của bạn chắc chắn sẽ khởi động 

nhanh hơn trước rõ rệt. 

Tăng tốc độ tải trang web  

Trước tiên, bạn nên sao lưu Registry để đề phòng sự cố. Sau đó, bạn chọn Start/Run, gõ 

Regedit vào hộp và nhấn Enter. Trong cây thư mục bên trái, chuyển đến 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 

Settings. Trong khung bên phải, bấm chuột phải, chọn New\DWORD Value. Nhập vào 

tên của giá trị vừa tạo là MaxConnectionsPer1_0Server, nhấn Enter. Tạo thêm một giá trị 

DWORD rồi nhập vào MaxConnectionsPerServer. Bấm kép chuột vào 

MaxConnectionsPer1_0Server rồi nhập vào số 8, nhấn OK. Đối với giá trị 

MaxConnectionsPerServer thì nhập vào giá trị là 4. 

TĂNG TỐC ĐỘ SHUTDOWN 

- Bạn chọn Start/ Run, gõ lệnh regedit rồi nhấn OK hay Enter. 

- Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở dần theo đường dẫn: HKEY-CURRENT-

http://www.activewin.com/winxp/tips/basic/22.shtml
http://www.echip.com.vn/
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USER\Control Panel\Desktop. 

- Thay đổi giá trị của các key như sau (bằng cách nhấp chuột phải lên tên từng key, chọn 

lệnh Modify trên menu chuột phải, điền giá trị mới vào hộp Value data của hộp thoại Edit 

String rồi nhấn OK): 

AutoEndTasks=1  

HungAppTimeout=5000  

MenuShowDelay=00000000 (mặc định là 400)  

WaitToKillAppTimeout=4000 mặc định là 20000)  

WaitToKillServiceTimeout=4000 (mặc định chưa có) 

- Giá trị key AutoEndTasks là 1 sẽ tự động “giết” các chương trình đang treo cho bạn. 

Thời gian chờ để khử các ứng dụng được giảm còn 4000 (mặc định tới 20000). 

- Bạn cũng cần giảm thời gian “giết” các dịch vụ Windows XP xuống tương đương. 

Nhưng cần phải tạo thêm key này bằng cách click chuột phải lên nền cửa sổ bên phải. 

Chọn trong menu pop-up lệnh New/String Value. Nhấp chuột phải lên key mới xuất hiện 

có tên “New Value #1”, chọn Rename và đổi thành WaitToKillServiceTimeout. Nhấp 

chuột phải lên tên này, chọn Modify và xác lập giá trị Value data của nó thành 4000, 

nhấn OK. 

- Sau đó, bạn “xử” tiếp cái khoản thứ hai. Mở theo đường dẫn: HKEY-LOCAL-

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control  

- Nhấp chuột phải lên tên WaitToKillServiceTimeout, chọn Modify và xác lập giá trị của 

nó là 4000, nhấn OK. 

- Thoát khỏi Registry Editor và restart lại máy cho các giá trị mới có hiệu lực. 

TỰ ĐỘNG REFRESH HỆ THỐNG CỦA WINDOWS 

Mỗi khi chỉnh lại các thông số của hệ thống hay xóa các đối tượng nào đó, bạn thường 

phải nhấn phím F5 hay chọn chức năng Refresh để làm tươi mới lại cấu hình hệ thống. 

Bạn có thể thiết đặt cho Windows tự động thực hiện tác vụ refresh này bằng cách chỉnh 

sửa trong Windows Registry: 

- Chọn Start/ Run, gõ lệnh regedit và nhấn OK  

- Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở mục: HKEY-LOCAL-

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update 

- Vùng bên phải, mục UpdateMode có giá trị REG-DWORD là 0x00000001 (1). Nhấp 

chuột phải lên mục UpdateMode, chọn Modify. 

- Thay giá trị 1 trong Value data trên hộp thoại Edit DWORD Value bằng 0 

- Nhấn nút OK, đóng Registry Editor và khởi động lại máy (hay dùng chức năng Log 

Off). 

 

TĂNG TỐC START MENU – WINDOWS XP 

- Chạy Regedit từ Start\Run  

- Tìm đến khóa Hkey-Current-User\Control Panel\Desktop  

- Thay đổi value của key Menu ShowDelay thành 0  
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- Khởi động lại máy và xem kết quả 

ĐỔI TÊN RECYCLE BIN: 

Dùng NotePad soạn thảo file Recycle.reg với nội dung như sau: Windows Registry 

Editor Version 5.00 [HNEY-CLASSES-ROOT\CLSID\[645FF040-5081-101B- 

9F0800AA002F95]\ShellFolder] “Attributes”=hex:50,01,00,20 

“CallForAttributes”=dword:00000000 Chạy file vừa tạo để nhập dữ liệu vào Registry. Từ 

giờ trở đi bạn có thể thoải mái đổi tên của Recycle Bin. 

 

THAY BIỂU TƢỢNG CỦA MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA WIN XP 

Trước tiên, bạn vào Start, sau đó nhấp chuột trái vào biểu tượng hiện tại của bạn, nhấp 

chọn “Browse for more pictures”, sau đó chọn biểu tượng ưa thích của bạn, cuối cùng 

nhấn Open. 

THỦ THUẬT LÀM CHO XP NHANH HƠN 

Bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties, 

chọn thẻ Advanced. Tại Performance, nhấp vào Settings, trong thẻ 

Visual Effects, bỏ đánh dấu tất cả các lựa chọn và chỉ để lại ba lựa 

chọn cuối là: 

- Use common tasks in folders - Use drop shadows for icon labels on the desktop 

- Use visual styles on windowns and buttons. 

 

 

“BẮT MẠCH” ĐĨA CỨNG DÙM BẠN 
 

Máy của tôi gần đây chạy chậm và hay bị treo máy. Tôi cho chạy ScanDisk với kiểu 

kiểm tra (Type of Test) là Thorough và chọn Automatically fix errors (tự động sửa 

lỗi) nhƣng chỉ chạy đƣợc khoảng 10% thì máy bị đứng. Có cách nào để khắc phục? 

- Khi chạy ScanDisk, chọn kiểu kiểm tra là Throrough và bấm chọn nút Options... Khi 

xuất hiện khung thoại “Surface Scan Options”, chọn “Data area only” và “Do not 

perform write-testing” (xem hình), rồi bấm OK, bấm Start để bắt đầu kiểm tra đĩa. Nếu 

đĩa cứng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng thì hy vọng bạn vượt qua được “cửa ải” 

này. Nếu kiểm tra thành công, bạn có thể chạy lại ScanDisk nhưng lần này chọn “System 

area only” (tất nhiên vẫn chọn “Do not perform write-testing”). Nếu việc kiểm tra lần thứ 

hai diễn ra suôn sẽ thì bạn thử cho chạy lại ScanDisk lần thứ ba nhưng lần này chọn 

“System and data areas” và không chọn “Do not perform write-testing”. Nếu lần kiểm tra 

thứ ba, máy bị treo thì đĩa cứng của bạn có thể gặp vấn đề khi ghi lên đĩa. Có nhiều 

nguyên nhân như: đĩa cứng có “lỗi” về phần cứng, máy bị virus, trình điều khiển thiết bị 

đĩa cứng bị hư, có tranh chấp giữa các phần mềm không tương thích, đĩa cứng quá nóng... 

Trước khi “cầu cứu” chuyên gia, bạn thử thực hiện các bước dưới đây: 

- Tắt máy, chờ cho máy nguội khoảng 30 phút. 

- Kiểm tra các cáp nguồn và cáp dữ liệu nối với đĩa cứng xem có bị lỏng không. Nếu có 

thì gắn lại cho chặt. 
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- Bật máy lại. Nếu máy khởi động vào Windows bình thường, lưu 

lại tất cả những dữ liệu cần thiết (phòng khi đĩa sắp bị hư thật sự). 

Đây là bước quan trọng mà bạn nên làm ngay. 

- Quét virus. 

- Gỡ bỏ bớt những phần mềm mới cài đặt trong thời gian gần đây 

hay phần mềm mà bạn thấy không cần thiết. 

- Nạp lại (từ đĩa kèm theo bo mạch chủ) hay nâng cấp trình điều khiển thiết bị đĩa cứng 

(tải về từ website của hãng sản xuất bo mạch chủ trên internet). 

- Nếu tất cả các bước trên cũng không giải quyết được vấn đề, có lẽ bạn phải thực hiện 

bước sau cùng (dù bạn không hề muốn) là… cài lại hệ điều hành Windows (nếu đĩa vẫn 

còn đọc/ghi bình thường). 

Khi chạy bất kỳ ứng dụng nào, tôi để ý thấy khi nó bắt đầu thực hiện tác vụ ghi lên 

đĩa cứng là cứ xuất hiện thông báo lỗi “Serious Disk Error Writing” (lỗi ghi đĩa 

nghiêm trọng). Có phải đĩa cứng của tôi sắp bị hƣ không? Tôi phải xử lý nhƣ thế 

nào đây? 

- Chờ một “xị” (xí), đóng tất cả các chương trình đang chạy khác, thử cho thực hiện lại 

tác vụ ghi đĩa (bằng cách nhấn nút Retry chẳng hạn). Nếu vẫn không có tác dụng, bạn thử 

cho chạy chương trình ScanDisk: chọn Windows Start/Programs/Accessories/System 

Tools/ScanDisk. Chọn ổ đĩa cứng, bấm chọn Thorough, và sau đó bấm chọn Start. Nếu 

ScanDisk bị đứng, thử đóng lại và khởi động lại ScanDisk. Nếu ScanDisk báo lỗi mà nó 

có thể khắc phục được, bấm Finish và kiểm tra xem lỗi có được khắc phục không. Nếu 

ScanDisk báo là không thể khắc phục được (có thể do sự cố phần cứng hay hư hỏng vật 

lý), bạn tắt máy và tháo nắp máy để kiểm tra bên trong. Kiểm tra lại các đầu cáp nối (gắn 

chặt nếu cần), đồng thời kiểm tra xem nhiệt độ môi trường. Nếu máy quá nóng, bạn cần 

chờ khoảng 30 phút đến một giờ cho máy nguội hẳn, sau đó bật máy trở lại. Nếu máy vào 

được Windows bình thường và không báo lỗi ghi đĩa thì cáp lỏng hay máy quá nóng là 

nguyên nhân của vấn đề; lúc này bạn nên tranh thủ sao lưu tất cả các dữ liệu cần thiết lên 

ổ đĩa khác. Nếu lỗi ghi đĩa vẫn tiếp tục xuất hiện và máy cũng không quá nóng thì đĩa 

cứng của bạn có trục trặc về vật lý, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp nếu còn thời gian 

bảo hành. 

Tại sao hệ thống của tôi (chạy Windows 2000) bị treo và hiển thị lỗi 0x00000054 trên 

một màn hình xanh? 

- Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này khi bạn gán một ký tự ổ đĩa cho một phân vùng 

(partition) đĩa chưa được định dạng. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào cấu hình, máy có thể tự 

động khởi động lại trước khi bạn có thể phát hiện được vấn đề. Cho dù máy của bạn có 

khởi động lại hay không, bạn có thể thấy trong bản ghi nhật ký sự cố (event log), phần 

thông tin về lỗi như sau: Event Type: Information Event Source: Save Dump Event 

Category: None Event ID: 1001 Description: The computer has rebooted from a 

bugcheck. The bugcheck was: 0x00000054 (0x003612ca, 0xf2688d00, 0x00000000, 

0x00000000). Để giải quyết lỗi này, bạn thực hiện một trong các động tác sau: 

- Sử dụng thành phần Disk Management của Computer Management Microsoft 

Management Console (MMC) của Windows 2000 để xóa phân vùng chưa được định 

dạng. 

- Sử dụng thành phần Disk Management của Computer Management MMC của Win2K 

để định dạng phân vùng. 
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- Sử dụng thành phần Disk Management của Computer Management MMC của Win2K 

để gỡ bỏ ký tự ổ đĩa. 

Để chạy thành phần Disk Management của MMC trong Win2K Professional, bạn dùng 

chuột bấm chọn các mục theo trình tự như sau (tất nhiên với điều kiện bạn phải đăng ký 

vào máy bằng tài khoản người dùng có quyền hạn của một local Administrator). 

Start\Settings\ControlPanel\AdministrativeTools\Computer Management\Disk 

Management. 

Tại sao tôi nhận đƣợc các lỗi về bộ nhớ hay vùng đĩa trống (storage space) sau khi 

cài đặt phần mềm mới? 

- Windows XP, Windows 2000, và Windows NT đều có một trị IRPStackSize kiểm soát 

việc có bao nhiêu dung lượng RAM và dung lượng đĩa cứng vật lý còn trống đối với các 

ứng dụng mới, nhưng một số phần mềm mới cài đặt lại thiết lập trị này không đúng. Trị 

này trong phạm vi từ 11 đến 20 đối với XP và từ 11 đến 15 đối với Win2K và NT. Nếu 

bạn thiết lập trị này nhỏ hơn 11, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi cho biết rằng hệ 

thống không có đủ vùng lưu trữ trống trên máy chủ (hoặc máy đóng vai trò máy chủ 

trong một tác vụ chủ/khách nào đó). Kết quả là các máy trạm (client) sẽ không thể truy 

cập các tài nguyên dùng chung trên mạng và mã biến cố (Event ID) 2011 sẽ xuất hiện 

trong bản nhật ký hệ thống (System log). Để thiết lập IRPStackSize trở lại trị mặc nhiên 

(15 đối với XP, 11 đối với NT), bạn thực hiện các bước sau: 

1. Khởi động registry editor (tức là regedit.exe). 

2. Duyệt đến mục khóa 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\para

meters 

3. Bấm kép IRPStackSize (hoặc nếu mục này chưa có, tạo mới mục dữ liệu IRPStackSize 

(nhớ đúng chữ in hoa và chữ thường) có kiểu là DWORD. 

4. Thay đổi base về decimal, thiết lập trị 11 đối với Win2K hay NT hay 15 đối với XP, và 

bấm OK. 

Khởi động lại máy tính. 

Tại sao khi cài đặt Windows 2000 hệ thống bị treo với một lỗi “0x0000001E 

exception error”? 

- Nếu máy tính của bạn sử dụng một bo mạch chủ với chipset VIA MVP3 và một ổ cứng 

Ultra ATA/100, in2K có thể treo với lỗi mà bạn đề cập. Nói chung, những bo mạch chủ 

này không hỗ trợ UDMA 100 mà các đĩa cứng có đặc trưng kỹ thuật ATA/ 100 yêu cầu 

(những bo mạch chủ này thường chỉ hỗ trợ UDMA 33 hay UDMA 33/66). Rõ ràng ổ đĩa 

không báo cho hệ thống biết về khả năng tương thích lùi (backward compatibility), và vì 

quá trình cài đặt Win2K lại chú ý rất kỹ về phần cứng, hệ thống bị treo ở điểm này Có thể 

thực hiện một trong hai giải pháp sau để khắc phục: 

- Nâng cấp BIOS của bạn, nếu việc làm đó sẽ cho phép hệ thống của bạn hỗ trợ ATA/100 

(UDMA 100). 

- Thực hiện những thay đổi sau đây đối với BIOS của bạn: 

1. Vào BIOS và vô hiệu hóa (tắt) UDMA trên kênh IDE nối với đĩa cứng của bạn (chẳng 

hạn kênh Primary IDE). 

2. Vẫn ở trong BIOS, thiết lập chế độ programmed input/output (PIO) ở Mode 4 thay vì 

để Auto. 

3. Cài đặt Win2K. Việc cài đặt sẽ tiếp tục mà không gặp rắc rối gì. 
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4. Khôi phục lại hai thay đổi đối với BIOS mà bạn đã thực hiện ở bước 1 và 2 trở lại các 

trị đã có trước đó và xem thử Win2K có còn chạy ổn định không. 

5. Nếu Win2K không ổn định, có lẽ sẽ cần phải giữ lại hai thay đổi mà bạn đã thực hiện 

đối với BIOS nếu như bạn vẫn sử dụng ổ đĩa đó. Bạn nên sử dụng ổ đĩa cứng ATA/100 

với một bo mạch chủ cũng hỗ trợ ATA/100. 

Khi cài đặt Windows 2000, tôi gặp phải lỗi “Windows 2000 could not locate your 

hard disk”. Tại sao xảy ra chuyện này? 

- Có nhiều khả năng bạn cần phải cài đặt các trình điều khiển thiết bị lưu trữ của hãng thứ 

ba (third party mass storage device drivers) vào lúc bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách 

nhấn phím F6. Bước này sẽ cho phép bạn mô tả và cài đặt các trình điều khiển SCSI hay 

UDMA 100/66 do hãng sản xuất cung cấp. 

Tôi có một hệ thống dual-boot gồm Windows 98SE và Windows 2000 trên các phân 

vùng (partitions) riêng biệt. Mọi thứ đều làm việc tốt ngoại trừ một điều là tôi 

không thể đọc đƣợc phân vùng Windows 2000 khi khởi động Windows 98SE. Tại 

sao vậy? 

- Khi cài Windows 2000, bạn đã chọn định dạng phân vùng NTFS. Windows 98SE chỉ 

đọc được FAT 16 và FAT 32. 

Tôi mới nâng cấp máy lên Pentium 4 và vẫn muốn sử dụng lại ổ đĩa cứng cũ 420MB 

làm ổ đĩa thứ hai. Tuy nhiên, hệ thống lại chạy không ổn định (bị treo hay báo lỗi), 

nhất là mỗi khi truy cập ổ đĩa thứ hai. Vì sao vậy? Phải giải quyết nhƣ thế nào? 

- Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên mà tôi nghĩ đến: Có thể ổ 

cứng cũ của bạn không theo kịp… “siêu tốc độ” của phần cứng mới nâng cấp. Ổ cứng cũ 

mà bạn muốn sử dụng lại được sản xuất từ khoảng năm 1997 trở về trước. Những ổ cứng 

này chỉ có thể chạy ổn định ở chế độ PIO thấp (khoảng từ 0 đến 2), do đó nếu vô tình bạn 

thiết lập chế độ PIO trong BIOS ở kênh IDE kết nối với đĩa cứng cũ của bạn (ví dụ 

Secondary Slaver) ở mức cao (4 chẳng hạn – đây là mức có tốc độ truy xuất cao nhất đối 

với PIO) thì ổ cứng cũ của bạn có thể không “đuổi kịp” tốc độ Bus và có thể dẩn đến 

những rắc rối như bạn vừa nêu. Để kiểm tra chế độ PIO ở mức cao xem có phải nguyên 

nhân của vấn đề này hay không, bạn có thể thực hiện những bước sau đây: 

- Bố trí ổ cứng cũ của bạn ở một kênh IDE riêng biệt với kênh kết nối ổ cứng mới 

(thường có tốc độ cao và có hỗ trợ DUMA), chẳng hạn kênh IDE thứ hai (Secondary 

IDE). 

- Thiết lập ổ cứng ở chế độ Slave (bằng cách bố trí lại các jumper ở trên đĩa cứng), bạn có 

thể dành Master cho ổ CD chẳng hạn (nếu có thể). 

- Vào BIOS thiết lập chế độ PIO đối với Secondary Slave PIO ở trị thấp hơn trị hiện có, 

hoặc tốt nhất là bạn để ở chế độ “Auto” để cho hệ thống tự nhận diện chế độ thích hợp. 

- Khởi động lại máy và kiểm tra xem vấn đề còn xảy ra khi truy cập ổ cứng cũ nữa hay 

không. 

 

Hết pin CMOS 

Triệu chứng: Máy không khởi động ngay vào Windows mà cứ luôn hiện yêu cầu 
nhấn phím F1 để tiếp tục khởi động máy hoặc nhấn phím Delete (hay F2 tùy 
theo mainboard) để vào CMOS Setup? 
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Kê toa: Có nhiều khả năng là pin nuôi CMOS vì lý do nào 

đó đã “hết sạch” nên máy không còn giữ đƣợc các thông 
tin về hệ thống, đặc biệt là đĩa cứng. Tuy nhiên, do máy có 
khả năng tự nhận diện đĩa cứng khi khởi động, bạn vẫn có 
thể tiếp tục khởi động máy nếu nhấn phím F1. Bạn nên 
mua pin mới để thay cho pin cũ đã yếu nhằm tránh trục 
trặc. 

  
 

Mất dữ liệu CMOS do cúp điện 

Triệu chứng: Bị cúp điện trong lúc đang sử dụng. Khi có điện lại, bật máy lên 

chừng 2 giây, nguồn trong máy tự động tắt và cứ lặp đi lặp lại. Tắt rồi bật máy 
nhiều lần, đến một lúc bắt đầu thấy có tín hiệu khởi động trên màn hình. Bộ nhớ 
RAM đƣợc kiểm tra rất chậm từng MB (trƣớc đây không có) và xuất hiện thông 
báo “No Display Driver”, khi nhấn F1 để tiếp tục khởi động thì báo lỗi “Load 
System Failure” và treo luôn. 

Kê toa: Có khả năng bị mất dữ liệu trong CMOS nên hệ thống không lấy đƣợc 

thông tin về dung lƣợng RAM, card màn hình và ổ cứng từ CMOS khi khởi động 
máy. Khả năng ổ cứng bị hƣ hay khai báo thông số sai trong CMOS cũng có thể 
có nhƣng rất thấp vì sự xuất hiện của thông báo lỗi “No Display Driver”. Thử vào 
CMOS Setup để kiểm tra thì quả nhiên các thông số đều bị mất (dung lƣợng 
RAM không đúng với thực tế, đồng hồ chạy sai). Điều chỉnh lại các thông số 
trong CMOS rồi khởi động lại máy, hiện tƣợng trên chấm dứt. Cẩn thận hơn, cho 
tắt máy khoảng một giờ, sau đó bật máy lại thì máy chạy bình thƣờng không còn 
báo lỗi. Rắc rối này chỉ xuất hiện từ sau khi bị mất điện đột ngột nên việc mất 
điện này gây một “cú sốc” làm cho dữ liệu trong CMOS bị xóa sạch. Tốt nhất, 
bạn nên dùng một bộ lƣu điện (UPS) để đảm bảo nguồn điện luôn đƣợc cung 
cấp đầy đủ và tránh mất điện đột ngột. 

 

 

Chẩn đoán: Máy tính thƣờng hay tự khởi động lại một cách bất ngờ. 

Kê toa: Để có đƣợc câu trả lời chính xác, cần phải “chẩn đoán lâm sàng” đối với 

từng trƣờng hợp cụ thể. Ở đây, tôi chỉ có thể nêu ra một số nguyên nhân chung 
thƣờng gây ra sự cố này, đặc biệt là khi nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Có 
nhiều thứ có thể gây ra hiện tƣợng này, nhƣng thƣờng là do phần cứng nhƣ: 
một bộ cấp nguồn không đủ công suất, các ốc vít bên dƣới bo mạch chủ bị lỏng, 
quạt CPU bị hƣ, bộ nhớ, các card mở rộng, các chip (vi mạch) đƣợc cắm trên 
các bệ đỡ (socket) và các cáp nối không đƣợc gắn chặt, tiếp xúc điện không tốt 
cũng là những nguyên nhân phổ biến. Bo mạch chủ bị gãy, nứt  điều này thƣờng 
khó phát hiện bằng mắt. Ngoài ra, có thể còn một số nguyên nhân do phần mềm 
chạy ngầm (thƣờng trú). 

  
 

Chẩn đoán: Máy tính xách tay (laptop) sử dụng CPU Mobile Pentium III luôn 
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phát tiếng rít hay tiếng xì qua các loa USB khi nghe nhạc ở mức âm lƣợng cao. 

Kê toa: Đây là một hiện tƣợng xảy ra khi CPU Intel Mobile Pentium III trong các 
máy tính xách tay sử dụng công nghệ tiết kiệm điện SpeedStep. 

SpeedStep đòi hỏi bộ xử lý khởi động lại và điều chỉnh các đặc tính của nó vài 
lần trong một giây. Trong khi đó, để nghe nhạc đƣợc hay, hệ thống âm thanh 
USB dựa trên một luồng dữ liệu (data stream) “chảy” đến các bộ mã hóa-giải mã 
(coders-decoders hay codecs) với một tốc độ ổn định. Khi hai bộ xử lý (CPU và 
bộ codecs) tranh chấp, luồng dữ liệu bị phá vỡ khiến cho âm thanh bị bóp méo 
và tạo ra các tiếng ồn. 

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần vô hiệu 
hóa chức năng SpeedStep nhƣ sau: chọn 
Start/ Settings/ Control Panel > bấm kép 
biểu tƣợng Power Options > chọn thẻ 
Power Schemes > dƣới “Power 
schemes”, chọn “Always On” (hoặc “Full 
Power”). 

 

Làm xuất hiện ổ đĩa cứng di động trong Windows XP và 
Windows 2003 

Đó hỏi: Máy tính của tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows XP. Theo nhƣ tôi 
biết thì các thiết bị ổ đĩa di động giao tiếp bằng cổng USB đều không cần phải cài 
đặt driver. Thế nhƣng nếu dùng ổ đĩa Flash thì Windows nhận biết, xuất hiện ổ đĩa 
trong My Computer và cho phép sử dụng, còn nếu dùng ổ đĩa cứng di động thì chỉ 
xuất hiện biểu tƣợng trong khay hệ thống chứ My Computer chẳng thể nào thấy 
đƣợc, mặc dù tôi đã khởi động lại máy nhiều lần. Phải chăng cần cài đặt trình điều 
khiển ( driver) cho ổ cứng di động này? 

Đậy trả lời:    Bạn cần phải phân biệt sự khác nhau của ổ đĩa Flash và ổ cứng di 
động. Nếu ổ đĩa Flash đƣợc cấu tạo từ các chíp nhớ thì ổ đĩa cứng di động là 
một ổ cứng hẳn hoi, thƣờng là ổ đĩa cứng dùng cho máy tính xách tay. Ổ đĩa 
cứng này sẽ giao tiếp với máy tính thông qua một hộp chuyển nhận dữ liệu từ 
cổng USB của máy tính, hệ điều hành sẽ nhận biết đây là một ổ cứng mới vừa 
đƣợc cắm vào chứ không phải ổ đĩa Flash. Một số mainboard hỗ trợ siêu phân 
luồng (HT) xảy ra hiện tƣợng không nhận biết đƣợc ổ đĩa mặc dù biểu tƣợng kết 
nối đã thành công. Gặp trƣờng hợp này, bạn hãy làm tuần tự theo những bƣớc 
sau đây: 

-          Trƣớc tiên bạn phải nhấp phải chuột vào My Computer chọn Manage ( 
hoặc vào Control Panel, chọn mục Aministrative Tools, nhấp kép vào Computer 
Management). 
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-          Trong cửa sổ Computer Management, tại 
khung hiển thị cấu trúc cây bên trái, bạn tìm đến và 
nhấp chọn mục Disk Management dƣới Storage của 
Computer Management (Local). 

-          Nhìn sang vùng hiển thị đĩa phía dƣới của vùng bên phải, 
bạn sẽ thấy ổ đĩa cứng di động của bạn, sẽ chỉ có tên mà không 
co 1bất kỳ ký hiệu ổ đĩa nào kèm theo. Địều này giải thích tại sao 
bạn không thể nào tìm thấy trong My Computer. 

-          Bây giờ, nhấp chuột vào vùng của ổ đĩa cứng di động rồi chọn mục 
Change Driver Letter and Paths trong menu ngữ cảnh. 

-          Trong cửa sổ vừa xuất hiện, nhấn nút Add. Tại cửa 
sổ Add Driver Letter or Path, bạn chọn một ký hiệu ổ đĩa 
trong danh sách Assign the following driver letter và nhấn 
nút OK. 

-          Bây giờ, bạn hãy vào lại My Computer hoặc Windows Explorer để thấy ổ 
đĩa cứng di động xuất hiện. Không cần phải cài đặt driver, bạn có thể sử dụng 
ngay đƣợc rồi đấy.  

 

Chia ổ đĩa trong Windows XP 

Windows XP có hỗ trợ công cụ giúp bạn phân chia ổ 
cứng thành các Partition nhanh chóng. Cần lƣu ý: không 
nên thao tác trên ổ đĩa có chứa dữ liệu, nếu bạn không 
muốn mất dữ liệu. Các thao tác thực hiện khá đơn giản: 

- Đầu tiên, nhấp phải chuột vào biểu tƣợng My Computer chọn mục Manage, 
tiếp theo chọn Disk Management, khi đó khung bên phải sẽ liệt kê tất cả các ổ 
đĩa có trong hệ thống của bạn kể cả ổ đĩa ảo. 

- Chọn ổ đĩa cứng cần chia, nhấp phải chuột lên nó chọn New Partition, cửa sổ 
New Partition Wizard hiện ra, nhấp Next. 
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http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/camvegame.html
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- Tiếp theo chọn kiểu là Primary hay Extended (bạn chỉ có thể chọn đƣợc kiểu Logical 
nếu bạn đã chia ổ kiểu Extended). 

- Tiếp theo bạn chỉ định dung lƣợng cho ổ cần chia trong ô Partition size in MB rồi chọn 
ký tự ổ đĩa -> Next. 

- Cửa sổ Format Partition cho phép bạn đặt tên ổ đĩa, kiểu hệ thống tập tin (FAT, 
NTFS), nếu là NTFS sẽ có thêm lựa chọn Enable file and folder compression, bạn nên 
đánh dấu vào ô Perform a quick format để format nhanh hơn. 

- Sau khi hoàn tất các lựa chọn -> nhấn Next và Finish để kết thúc. 

Khôi phục nút cuộn xem nội dung của MS-Word 

Đó hỏi: Không biết “táy máy” thế nào mà em làm mất nút cuộn (ngang và 
dọc) để xem nội dung trong MS-Word. Phải làm sao để phục hồi lại nó? 

Đây trả lời: Word cho phép bạn có thể tắt mở 2 thanh cuộn này (ngang và dọc) 
tùy ý muốn. Nếu bạn muốn cho hiển thị 2 thanh cuộn này, thì vào menu Tools > 
Options > chọn thẻ View, sau đó đánh dấu chọn vào 2 mục Horizontal scroll bar 
và Vertical scroll bar, cuối cùng nhấn OK. 

 

 

Những thủ thuật trong Microsoft Word 2003 

ĐỐI VỚI NGƢỜI SỬ DỤNG MÁY TÍNH CHO CÔNG VIỆC VĂN PHÕNG, ẮT HẲN CHƢƠNG 
TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD ĐƢỢC XEM LÀ TRỢ THỦ ĐẮC LỰC 
NHẤT. BÀI VIẾT NÀY SẼ CHIA SẺ VỚI BẠN MỘT SỐ THỦ THUẬT CHO MICROSOFT WORD 
2003, TUY KHÔNG MỚI NHƢNG LẠI ĐƢỢC NHIỀU NGƢỜI QUAN TÂM NHẤT.  
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1. THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH KIỂU PHÔNG CHỮ : 

Nếu bạn thƣờng xuyên sử dụng một kiểu phông chữ (font) nào đó , nhƣ loại phông, kích 
thƣớc, màu sắc... thì có thể cố định những xác lập này thành mặc định. Nhờ đó , mỗi 
lần khởi động Word hay tạo một tài liệu mới, bạn không mất công thiết đặt lại. 

Để làm điều này, bạn hãy vào menu Format, chọn mục Fonts. Sau đó , bạn chọn những 
xác lập muốn trở thành mặc định trong cửa sổ Font, nhƣng đừng nhấn OK vì nhƣ thế 
chỉ áp dụng cho đoạn văn bản hiện tại, mà hãy nhấn nút Default. Một hộp cảnh báo hiện 
ra cho biết những loại phông chữ nào sẽ trở thành mặc định. Nếu đồng ý với những 
thay đổi thì nhấn nút Yes, rồi đóng và khởi động lại Word để xác lập có hiệu lực. 

2. THAY ĐỔI KÍCH THƢỚC CHỮ NHANH CHÓNG: 

Thông thƣờng, để thay đổi kích thƣớc phông chữ cho văn bản, bạn phải chọn văn bản 
đó rồi nhấp chọn hoặc gõ giá trị vào ô Font Size trong thanh công cụ Formatting hay 
chọn trong hôp thoại Font. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện điều đó nhanh hơn bằng 
cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + ] để tăng hoặc Ctrl + [ để giảm từng giá trị một kích thƣớc 
phông chữ cho văn bản đƣợc chọ n. 

3. KHÔNG HIỂN THỊ VÙNG VẼ DRAWING CANVAS: 

Trong những phiên bản Word gần đây (Word XP/2003), Word có đƣa thêm vào một 
khung vẽ Drawing Canvas mỗi khi bạn chọn một công cụ nào đó trong thanh công cụ 
Drawing. Đây có thể là tính năng hay nhƣng lại gây lúng túng cho những ngƣời sử dụng 
các phiên bản trƣớc đó . Tuy bạn vẫn có thể nhấn phím ESC để đóng khung Drawing 
Canvas trƣớc khi vẽ , song tốt hơn hết nếu không quen thì cứ tắt chức năng “hay ho” ấy 
đi. 

 

Để làm điều này, bạn hãy vào menu Tools, nhấp chọn mục Options. Trong cửa sổ 
Options, bạn chọn thẻ General rồi xóa dấu chọn mục “Automatically create drawing 
canvas when inserting AutoShapes” đi, sau cùng, nhấn OK là xong. 

4. BỎ NHỮNG “CON GIUN” DƢỚI VĂN BẢN: 
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Thật ra, những “con giun” lăng quăng xuất hiện bên dƣới văn bản (thƣờng chỉ xuất hiện 
dƣới văn bản tiếng Việt) không phải lỗi của Word mà là một tính năng rất hay và rất hữu 
dụng đối với ngƣờ i... nƣớc ngoài, vì đó chính là tính năng kiểm tra lỗi chính tả , văn 
phạm tiếng Anh (hoặc một ngôn ngữ khác bạn chọn và đƣợc Word hỗ trợ ). Nếu bạn là 
ngƣời “nƣớc trong” không gõ văn bản nƣớc ngoài thì tốt nhất nên bỏ tính năng này đi 
để khỏ i... rối mắt, bằng cách dùng “thuốc đặc trị”: vào menu Tools, chọn mục Options, 
trong cửa sổ Options nhấp chọn thẻ Spelling & Grammar rồi xóa dấu chọn hai mục 
“Check spelling as you type” và “Check grammar as you type” đi, cuối cùng nhấn OK. 

 

5. KHẮC PHỤC HIệN TƢỢNG LÊCH DẤU TRÊN KÝ TỰ IN HOA: 

Khi sử dụng các phông chữ tiếng Việt (nhƣ ABC, VNI...), bạn thƣờng gặp hiện tƣợng 
dấu trên ký tự in hoa đâu câu bị lệch sang bên phải và nằm đè lên cả đầu ký tự làm cho 
văn bản hiển thị không thẩm mỹ . Để khắc phục, bạn cần vào menu Tools, chọn mục 
AutoCorrect Options, trong cửa sổ AutoCorrect, bạn xóa dấu chọn “Correct TWo INitial 
CApitals” rồi nhấn nút OK là mọi thứ lại đâu vào đấy ngay. 

 

6. H N HOÀN TOÀN THANH CÔNG CỤ : 

Khi chuyển sang phiên bản Word XP/ 2003, Microsoft cảm thấy cần phải nới rộng thêm 
không gian làm việc nên đã  chỉ cho hiển thị những mục nào đƣợc sử dụng nhiều nhất, 
còn những mục khác đƣợc thu vào các dấu mũi tên trong menu và thanh công cụ . Điều 
này rất hay đối với các màn hình “mi nhon”, nhƣng nhiều khi lại gây khó khăn cho ngƣời 
dùng vì chẳng biết “những thứ cần tìm” ở đâu. 
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Thế nhƣng, bạn vẫn có thể cho hiện mọi thứ trở lại chỉ với vài bƣớc đơn giản: trƣớc tiên 
hãy vào menu Tools, chọn mục Customize, tại cửa sổ Customize, bạn nhấp chọn thẻ 
Options rồi đánh dấu các mục “Show Standard and Formatting toolbars on two rows” và 
“Always show full menus”; tiếp theo, bạn nhấn nút Close. 

7. BỎ LIÊN KẾT KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN: 

Khi soạn thảo văn bản, nhiều khi bạn cần phải nhập vào một địa chỉ Web hoặc địa chỉ e-
mail, thế nhƣng Word lại “tài lanh” biến nội dung ấy thành liên kết để khi bạn giữ phím 
Ctrl và nhấp chuột trái vào thì liên kết đƣợc gọi thi hành (khác với liên kết trong trang 
Web chỉ cần nhấp trá i). Đây là tính năng hay thì hay thiệt nhƣng hơi... phiền. Vì thế nếu 
không thích, bạn có thể tắt nó đi bằng cách vào menu Tools, chọn mục “AutoCorrect 
Options”, trong cửa sổ AutoCorrect bạn tiếp tục chọn thẻ AutoFormat As You Type, bây 
giờ xóa dấu mục “Internet and network paths with hyperlinks”. Tiếp đến nhấn OK. 

 

8. KHẮC PHỤC LỖI IN FIELD: 

Vào một ngày xấu trời nào đó , nơi các field đƣợc chen vào bỗng nhiên biến thành mã 
hết thay vì là giá trị do field trả về . Khó xử nhỉ? Nhƣng chẳng sao, bạn vẫn có khả năng 
“sửa sai” ngay thôi mà . 

 

Bạn làm nhƣ thế này nè : vào menu Tools, chọn mục Options, trong cửa sổ Options, 
bạn nhấp chọn thẻ Print, sau đó bỏ đánh dấu mục Field codes trong vùng Include with 
document, rồi nhấn nút OK. 

9. TẠO ĐƢỜNG VIỀN BAO QUANH TRANG VĂN BẢN: 

Khi soạn thảo xong văn bản, bạn muốn trang trí cho trang giấy bằng đƣờng viền bao 
xung quanh à ? Dễ thôi, bạn hãy vào menu Format, chọn Borders and Shadings, tại cửa 
sổ Borders and Shadings, bạn nhấp chọn thẻ Page Border. 

Bây giờ nhìn xuống dƣới mục Art rồi chọn một trong các đƣờng viền sẵn có trong ấy, 
tiếp theo nhìn vào khung Preview xem có đạt yêu cầu không, nếu đƣợc rồi thì nhấn nút 
OK. 
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10. CHỨC NĂNG SOẠN CÔNG THỨC EQUATION Ở ĐÂU? 

Không nhƣ những phiên bản Microsoft Office trƣớc 2000, mặc dù bạn đã vào menu 
Insert, chọn Object nhƣng vẫn không thể nào thấy Microsoft Equation ở  đâu. Lý do là 
Office 2003 không tự động cài đặt chức năng này. Do đó để có đƣợc tính năng soạn 
công thức, bạn cần phải vào menu Start, chọn Control Panel, chọn Add or Remove 
Programs, nhấp chọn vào mục Microsoft Office Professional Edition 2003 rồi nhấn nút 
Change, bây giờ trong cửa sổ Microsoft Office 2003 Setup, bạn chọn mục Add or 
Remove Features, nhấn Next, đánh dấu chọn “Choose advanced customization of 
applications”, nhấn Next, trong vùng “Choose update options for applications and tools”, 
bạn nhấp vào dấu cộng trƣớc mục Office Tools để hiển thị các nhánh con, sau đó nhấp 
vào khung chữ nhật có hình ổ cứng trƣớc Equation Editor rồi chọn Run all from My 
Computer trong menu con. Tốt, bây giờ nhấn Update rồi đƣa đĩa CD cài đặt Microsoft 
Office 2003 (đĩa 1) vào ổ CD để cập nhật thêm tính năng Equation cho Office. 

 

11. IN TRÊN HAI MẶT GIẤY: 

Để tiết kiệm giấy và nhất là khi in tài liệu cho riêng mình, bạn có thể cần in trên hai mặt 
giấy. Bạn hãy làm nhƣ sau: trƣớc tiên, bạn mở tài liệu cần in lên, vào menu File chọn 
mục Print, tiếp theo tại cửa sổ Print chọn All trong vùng Page range, chọn Document 
trong danh sách thả xuống Print what, bạn chọn Odd pages trong danh sách thả xuống 
Print để in tất cả những trang lẻ trƣớc, rồi cho in bằng cách nhấn nút OK. Tiếp theo sẽ 
đến phần in trang chẵn, sau khi đã có đƣợc bản in một mặt của tất cả trang lẻ , bạn xếp 
ngƣợc giấy lại theo thứ tự số trang (tốt nhất bạn nên in thử một vài trang để “rút kinh 
nghiệ m”) rồi đƣa trở lại vào máy in. Kế đó vào menu File, chọn Print, chọn All trong 
vùng Page range, chọn Document trong danh sách thả xuống Print what, bạn chọn Even 
pages trong danh sách thả xuống Print để in tất cả những trang chẵn, rồi cho in bằng 
nút OK. 
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12. TẮT CỬA SỔ CLIPBOARD PHIỀN TOÁI: 

Theo mặc định, khi bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl +c hai lần liên tiếp trên cùng một nội dung 
thì cửa sổ Clipboard lại hiện ra, nếu màn hình của bạn lớn thì không sao nhƣng nếu “bé 
tí” thì lại rất chiếm chỗ . Vì thế , để cho Word khỏi “lanh chanh” làm những việc không 
yêu cầu này, bạn cứ việc nhấn tổ hợp phím Ctrl +c hai lần để hiện cửa sổ Clipboard, kế 
đó nhấn nút Options ở cuối khung Clipboard, bỏ đánh dấu hết tất cả những mục đã 
đƣợc đánh dấu trong ấy nếu không muốn thấy mặt “em” Clipboard nữa, còn không thì 
chỉ cần xóa dấu chọn mục “Show Office Clipboard When Ctrl+C Pressed Twice” bằng 
cách nhấp vào nó , tiếp theo nhấp ra ngoài để đóng menu Options, và cuối cùng là đóng 
cửa sổ Clipboard đi. 

 

Thế là, kể từ nay cho dù bạn có nhấn tổ hợp phím Ctrl +c cả chục lần chăng nữa thì 
“em” Clipboard cũng không dám xuất hiện đâu. 

13. TẠO LIÊN KẾT NGAY TRONG VĂN BẢN: 

Cũng giống nhƣ trang Web, đối với trang văn bản Word, bạn cũng vẫn có thể tạo các 
liên kết để nhảy nhanh đến một vị trí định sẵn nào đó trong tài liệu một cách nhanh 
chóng và dễ dàng. Nhƣng trƣớc tiên, bạn cần phải “định vị” những vị trí cần nhảy đến 
bằng cách di chuyển dấu nháy soạn thảo đến vị trí mong muốn, vào menu Insert, chọn 
mục Bookmark. Trong cửa sổ Bookmark, bạn nhập vào tên đại diện cho vị trí đƣợc chọn 
vào ô Bookmark name (bạn chú ý là tên phải bắt đầu bằng ký tự , không có khoảng 
trắng và các ký tự đặc biệt) rồi nhấn nút Add. 
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Phần chuẩn bị đã xong, bây giờ chuyển sang phần tạo liên kết, bạn hãy đánh dấu chữ 
hoặc khối văn bản muốn tạo liên kết bằng cách tô đen (áp dụng kiểu đánh dấu nào cũng 
đƣợc). Tiếp theo, bạn vào menu Insert, chọn mục Hyperlink (có thể nhấn tổ hợp phím 
Ctrl + K cho nhanh). Tại cửa sổ Insert Hyperlink, khung Link to bạn nhấn chọn Place in 
This Document, nhìn sang vùng Selecta place in this document rôi nhâp vao dâu công 
(+) trƣớc chữ Bookmarks (nếu là dấu trừ (-) thì khỏi phải nhấ p), sau đó chọn một tên 
đại diện cho vị trí bạn muốn liên kết nhảy đến. Cuối cùng nhấn nút OK. 

14. LOẠI BỎ TẤT CẢ ĐỊNH DẠNG NHANH CHÓNG: 

 

Thông thƣờng, khi văn bản có quá nhiều định dạng và một trong những định dạng này 
lại sinh ra lỗi, thế nhƣng bạn lại không thể “xử lý ” đƣợc. Giải pháp tốt nhất là hãy bỏ hết 
định dạng để cho trở thành văn bản thuần rồi định dạng lại. Bạn làm nhƣ sau: vào menu 
Edit, chọn mục Clear rồi nhấn vào Formats. 

Tuy nhiên vẫn có một cách nhanh hơn là chọn khối văn bản muốn bỏ định dạng rồi nhấn 
Ctrl + SpaceBar. 

15. THAY ĐỔI KÍCH THƢỚC CHỈ MỘT Ô TRONG BẢNG: 

Bình thƣờng, để thay đổi kích thƣớc cho cột, bạn nhấp vào đƣờng giữa rồi kéo. Thế 
nhƣng thao tác này sẽ làm cho tất cả các cột ở trên và dƣới cũng thay đổi theo. Vì thế , 
nếu muốn nới rộng hoặc thu hẹp một vài ô chỉ định thôi thì trƣớc tiên bạn cần tô đen các 
ô đó trƣớc, rồi mới kéo thanh giữa để thay đổi kích thƣớc. Nếu làm nhƣ thế thì chỉ có 
các ô đƣợc đánh dấu thay đổi thôi, còn các ô khác vẫn giữ nguyên. 

16. XÓA NHANH CHỈ MỤC TẬP TIN MỞ GẦN NHẤT TRONG MENU FILE: 

Để xóa nhanh từng chỉ mục tập tin mở gần nhất trong danh sách tập tin của menu File, 
bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + - (dấu trừ ), lúc này con trỏ chuột sẽ biến 
thành dấu trừ “bự ” và bạn hãy di chuyển rồi nhấp vào menu File, tiếp tục nhấp vào chỉ 
mục tập tin muốn xóa là xong. 

17. ĐỊNH LẠI SỐ LƢỢNG CHỈ MỤC TẬP TIN MỞ GẦN NHẤT TRONG MENU FILE: 

 

Nếu số lƣợng 4 chỉ mục tập tin mở gần nhất không đáp ứng đủ nhu cầu thì bạn có thể 
thay đổi điều “hiển nhiên” này bằng cách vào menu Tools, chọn mục Options, trong cửa 
sổ Options bạn chọn thẻ General rồi thay đổi giá trị trƣớc entries của mục Recently used 
file list thành số lƣợng chỉ mục tập tin mà bạn muốn menu File hiển thị. Cuối cùng nhấn 
OK. 

18. NHÖNG LUÔN PHÔNG CHỮ VÀO VĂN BẢN: 
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Sau khi soạn xong văn bản và trƣớc khi chuyển đến cho một ngƣời nào đó mà bạn lại e 
ngại ngƣời đó không đọc đƣợc vì thiếu phông chữ , thì có thể thực hiện thao tác nhúng 
luôn phông chữ vào văn bản, bằng cách: vào menu Files, chọn mục Save As, trong cửa 
sổ Save As bạn nhấp vào nút Tools ở góc trên phải rồi chọn Save Options trong menu 
thả xuống, kế đó tại cửa sổ Save bạn đánh dấu mục “Embed TrueType fonts” rồi nhấn 
OK (chú ý có một số phông chữ không cho phép nhúng đâu đấy). Bây giờ bạn cứ vô tƣ 
gửi văn bản đi mà không lo lắng gì nữa nhé . Dĩ nhiên, kích thƣớc file sẽ to đùng đó . 

 

19. ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG: 

Mặc định, Word dùng đơn vị inch cho mọi thao tác có liên 
quan đến đo lƣờng nhƣ thƣớc kẻ , khổ giấy. Để đổi thành 
đơn vị mà mình quen dùng (nhƣ hệ mé t), bạn phải vào menu 
Tools, chọn mục Options, chọn tiếp thẻ General trong cửa sổ 
Options, bây giờ tại danh sách Measurement units bạn chọn đơn vị yêu thích trong ấy 
rồi nhấn nút OK. 

Thế là từ nay mọi thói quen lại trở về với bạn rồi đấ y. 

 

Không cho phép chạy chƣơng trình Windows Messenger trong Windows XP 

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng chƣơng trình Windows Messenger nhƣng nó lại 
nhanh nhẩu quá đáng, tự động chạy khi khởi động Windows hay khi khởi động Outlook 
Express... và làm giảm bộ nhớ. Bạn có thể tắt nó đi bằng cách sau: Vào Start > Run, gõ 
vào gpedit.msc, bấm OK. Cửa sổ Group Policy xuất hiện. Trong khung bên trái, bạn tìm 
đến mục User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > 
Windows Messenger. Trong khung bên phải bạn sẽ thấy 2 mục: “Do not allow Windows 
Messenger to be run” và “Do not automatically start Windows Messenger initially”. Lần 
lƣợt nhấp đôi chuột vào các mục này và chọn Enabled trong hộp thoại vừa xuất hiện. 
Cuối cùng bấm OK và xem kết quả. 
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Hƣớng dẫn cài đặt Windows XP Professional 
 

Mỗi khi mua máy mới, bạn thƣờng đƣợc nơi bán cài đặt sẵn hệ điều hành Windows XP 
và một số phần mềm thông dụng. Thật tuyệt, bạn chỉ việc rinh máy về rồi cứ thế mà xài 
cho đến khi Windows thƣờng xuyên... “trở chứng”, không còn chạy tốt nhƣ ban đầu 
nữa. Nguyên nhân ƣ? Có thể do bạn vô tình xóa mất một vài tập tin hệ thống hay do 
máy bị nhiễm virus. Đã đến lúc bạn cần phải cài lại Windows rồi đó! Giải pháp tốt nhất là 
bạn tự học để biết cách cài đặt hệ điều hành vì việc Windows hƣ hỏng sẽ là “chuyện 
thƣờng ngày ở... nhà” đối với bạn. 

Windows XP Professional (WinXP) dành cho máy đơn và hệ thống mạng, cho phép cài 
mới hay nâng cấp từ Windows 98/ ME/ NT/ 2000/ XP Home. WinXP có thể cài đặt bằng 
nhiều cách nhƣ: Boot từ CD WinXP rồi tự động cài (có thời gian cài nhanh nhất); Khởi 
động bằng đĩa cứng hay đĩa mềm rồi cài từ dấu nhắc DOS (thời gian cài lâu nhất); Cài 
mới hay nâng cấp trong Windows đã có. 

* Yêu cầu hệ thống 

- CPU: Tối thiểu là Pentium 233MHz. Nên có Pentium II trở lên 
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 64MB, nên có 128MB trở lên. 
- Dung lƣợng đĩa cứng: 1,5GB, tối thiểu khi nâng cấp từ Windows ME là 900MB. 

* Kiểm tra sự tƣơng thích phần cứng và phần mềm 
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Khi nâng cấp, bạn nên tiến hành việc kiểm 
tra máy bạn có tƣơng thích với WinXP hay 
không bằng cách chạy Setup.exe trên đĩa 
CD WinXP rồi chọn mục Check system 
compatibility. Trình Setup sẽ kiểm tra và liệt 
kê các thiết bị phần cứng và phần mềm đang 
có không tƣơng thích với WinXP, bạn nên 
tháo gỡ các thành phần này rồi mới tiến 
hành cài đặt để tránh trƣờng hợp nâng cấp 
lên WinXP xong là máy... “ngủm” (hết chạy), 

phải cài lại rất mất thời gian. 

Bạn cũng có thể tham khảo danh sách phần cứng và phần mềm tƣơng thích với XP 
trong Website của Microsoft: www.microsoft.com/windows/catalog/. 

* Các phƣơng pháp cài đặt 

- Clean Installation (cài sạch, mới hoàn toàn): Áp dụng cho một ổ đĩa mới mua hay 

mới phân vùng và định dạng lại. Bạn khởi động bằng đĩa CD WinXP và chƣơng trình 
Setup Wizard sẽ tự động chạy hoặc khởi động bằng đĩa mềm (hay đĩa cứng) DOS rồi 
chạy file Winnt.exe trong thƣ mục I386 trên CD WinXP. 

Nếu bạn muốn bổ sung thêm phần khởi động của DOS vào ổ cứng sau khi cài WinXP, 
thực hiện 2 bƣớc dƣới đây: 
1/ Thêm dòng C:\="DOS" vào file Boot.ini, thí dụ: 
[boot loader] 
timeout=2 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS 
 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft WindowsXP" /fastdetect 
C:\="DOS" 
2/ Chép các file hệ thống của DOS vào thƣ mục gốc ổ cứng khởi động: Io.sys, 
Msdos.sys, Command.com, Config.sys, Autoexec.bat... 
Sau đó mỗi khi khởi động máy sẽ xuất hiện tùy chọn cho phép bạn khởi động bằng 
DOS hay WinXP. 

- New Installation (cài mới): Để thay thế phiên bản Windows đang chạy hay cài lên 
phân vùng hoặc đĩa cứng khác. Trong Windows đang chạy (thí dụ: Windows 98/ ME...), 
kích hoạt file Setup.exe trong đĩa WinXP rồi chọn mục New Installation. Sau khi cài mới, 
bạn phải cài lại tất cả ứng dụng mà bạn cần chạy trong Windows XP. 

Nếu bạn cài đè vào thƣ mục Windows đã có, trình Setup sẽ xóa toàn bộ Windows cũ 
trƣớc khi cài. Nếu muốn chạy song song WinXP và Windows 9x, bạn nên cài Windows 
9x trƣớc, cài WinXP sau và định dạng FAT32 cho đĩa cứng vì Windows 9x không hỗ trợ 
định dạng NTFS. 

http://www.microsoft.com/windows/catalog/
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- Upgrade (nâng cấp): Mục đích của nâng cấp (cài chồng lên Windows cũ) là để giữ lại 
toàn bộ các ứng dụng và xác lập đã có trong Windows cũ. Bạn vào Windows, chạy file 
Setup.exe trong thƣ mục gốc hay file Winnt32.exe trong thƣ mục I386 của của bộ cài 
đặt WinXP (trên CD hay trên đĩa cứng) và chọn mục Upgrade. Khi nâng cấp, trình Setup 
luôn luôn tiến hành việc kiểm tra hệ thống của bạn có tƣơng thích với WinXP hay 
không. 

Nếu ổ CD khó đọc đĩa (kén đĩa) bạn có thể chép bộ cài đặt WinXP từ CD vào đĩa cứng 
rồi tiến hành cài đặt từ đĩa cứng. Cách cài cũng giống nhƣ trên CD nhƣng thời gian cài 
lâu hơn vì trình cài đặt sẽ thực hiện thêm một bƣớc sao chép toàn bộ file vào thƣ mục 
tạm tự tạo trƣớc khi cài chính thức. 

* Tiến trình cài đặt mới hoàn toàn Windows XP Professional từ đĩa CD ROM 

- Trƣớc tiên bạn cần vào BIOS để chọn 
khởi động từ CD-ROM, sau đó đặt CD 
WinXP vào ổ CD-ROM rồi khởi động lại 
máy tính. Bạn bấm phím bất kỳ khi màn 
hình xuất hiện thông báo Press any key 

to boot from CD để khởi động bằng CD. 

- Màn hình đầu tiên của tiến trình cài đặt hiện ra, trong màn hình này, bạn có thể bấm 
phím F6 để cài đặt driver của nhà sản xuất nếu bạn sử dụng ổ cứng theo chuẩn SCSI, 
SATA, RAID. Sau đó Setup sẽ nạp các file cần thiết để bắt đầu cài đặt. 

 

 
- Trong màn hình Welcome to Setup, bạn bấm phím Enter để tiếp tục cài đặt (bấm phím 
F3 để thoát khỏi trình cài đặt). 

- Trong màn hình License, bấm F8 để đồng ý với thỏa thuận về bản quyền. 

- Trong màn hình liệt kê ổ đĩa, không gian chƣa phân vùng (partition), các phân vùng 
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hiện có và định dạng của chúng. Bạn có thể dùng phím mũi tên chọn ổ đĩa (hay phân 
vùng) rồi bấm Enter để cài đặt (hay chọn Unpartitioned space rồi bấm phím C để tạo 
phân vùng mới, hoặc xóa phân vùng đang chọn với phím D). Trong trƣờng hợp ổ đĩa 
mới và bạn không cần phân vùng, chọn Unpartitioned space rồi bấm Enter. 

 

+ Nếu muốn phân vùng, bạn bấm phím C -> nhập dung lƣợng chỉ định cho phân vùng -> 
Enter. 

 

+ Bấm phím mũi tên để chọn định dạng cho phân vùng là FAT (FAT32 cho phân vùng 
trên 2GB) hay NTFS, có thể chọn chế độ Quick (nhanh) nếu muốn bỏ qua việc kiểm tra 
đĩa (tìm và đánh dấu sector hỏng) để rút ngắn thời gian định dạng -> Enter để tiến hành 
định dạng. 

 

Bạn nên chia đĩa thành 2 phân vùng, gồm: phân vùng khởi động (Primary) để cài 
WinXP và phân vùng Logic (extanded) để lƣu trữ dử liệu quan trọng của bạn. Nhƣ vậy, 
khi WinXP bị hƣ hỏng bạn chỉ cần định dạng và cài lại phân vùng WinXP, không ảnh 
hƣởng đến phân vùng dữ liệu. Trƣớc khi cài đặt WinXP, bạn có thể sử dụng Fidsk để 
phân vùng nếu chỉ cần định dạng theo FAT32. Nếu muốn phân vùng theo định dạng 
khác (NTFS, Linux...), bạn cần dùng Partition Magic. 
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- Setup sao chép các file cần thiết của 
WinXP từ CD vào ổ cứng. Sau khi sao 
chép xong, Setup sẽ tự khởi động máy 
lại. 

- Khi khởi động lại cũng sẽ xuất hiện 
thông báo Press any key to boot from 
CD. Lần này, bạn đừng bấm phím nào 
cả để máy khởi động bằng đĩa cứng và 
tiếp tục quá trình cài đặt trong chế độ 
giao diện đồ họa (GUI - Graphical User 
Interface). 

- Màn hình Regional and Language Options 
xuất hiện. Bạn bấm nút Customize để thay đổi 
các thiết đặt về dạng thức hiển thị số, tiền tệ, 
thời gian, ngôn ngữ cho phù hợp với quốc gia 
hay ngƣời dùng. Bấm nút Details để thay đổi 
cách bố trí bàn phím (Keyboard layout) -> Bấm 
Next để tiếp tục. 

* Sử dụng bàn phím tiếng Việt Unicode trong WindowsXP 

Windows XP có sẵn bàn phím tiếng Việt, tuy ít ngƣời dùng nhƣng 
rất hữu dụng trong trƣờng hợp bạn chƣa cài đƣợc phần mềm gõ 
tiếng Việt nào khác. Sau khi cài xong WinXP, mở Control 
Panel/Regional and Language Options -> chọn bảng Languages, 
đánh dấu chọn mục Install files for complex script and right-to-left 
languages để cài đặt phần hỗ trợ tiếng Việt Unicode -> bấm nút 
Detail trong phần Text Services and Input languages. Trong bảng 

Settings bấm nút Add và chọn Vietnamese. 
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Chỉ định bàn phím Việt (hay Anh) là mặc định 
mỗi khi chạy Windows trong mục Default 
input language và  chọn phím tắt để chuyển 
đổi bàn phím bằng nút Key Setttings. 

* WindowsXP chỉ có một cách gõ tiếng Việt nhƣ sau (giữ phím Shift để đánh chữ in 
Hoa): 

 

WindowsXP cung cấp sẵn một số ít font tiếng Việt Unicode với các kiểu thông dụng nhƣ 
Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma... 

- Trong màn hình Personalize Your 
Software,  nhập tên của bạn (bắt buộc) và 
tên công ty/tổ chức bạn đang làm việc 
(không bắt buộc) -> Next. 

- Khi màn hình Your Product Key xuất hiện, 
nhập mã khoá cuả bộ cài đặt WinXP gồm 
25 ký tự đƣợc kèm theo sản phẩm khi mua 
(in trong “tem” Certificate of Authenticity 
dán trên bao bì). 

- Tiếp theo, trong màn hình Computer Name 
And Administrator Password bạn đặt tên cho 
máy tính không trùng với các máy khác trong 
mạng (có thể dài tối đa 63 ký tự với gia thức 
mạng TCP/IP, nhƣng vài giao thức mạng 
khác chỉ hỗ trợ tối đa 11 ký tự). Đặt mật mã 
của Admin (ngƣời quản lý máy), nếu máy chỉ 
có mình bạn sử dụng và bạn không muốn gỏ 
Password mỗi khi chạy WinXP, hãy bỏ trống 

2 ô password này (bạn xác lập password sau này cũng đƣợc). 

- Nếu máy bạn có gắn Modem, Setup sẽ phát hiện ra nó và hiển thị màn hình Modem 
Dialing Information. Bạn chỉ định Quốc gia/vùng (Country/region= Vietnam), mã vùng 
(Area code=8), số tổng đài nội bộ (nếu có) và chọn chế độ quay số là Tone (âm sắc) 
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(chế độ Pulse – xung hiện nay không xài ở Việt Nam). 

- Trong màn hình Date anh Time Settings, 
bạn điều chỉnh ngày/giờ cho phù hợp thực 
tế. 

- Nếu bạn có card mạng, Setup hiển thị 
màn hình Networking Settings để cài đặt 
các thành phần mạng. Bạn chọn Typeical 
settings để cài Client for Microsoft 
Networks, File and Print Sharing, QoS 
Packet Scheduler và giao thức TCP/IP với 
cách định địa chỉ tự động. 

+ Nếu bạn chọn Custom settings (dành 
cho ngƣời nhiều kinh nghiệm) rồi bấm 
Next, bạn sẽ có thể thay đổi các thiết đặt 
mặc định trong màn hình Network 
Components bằng cách thêm (nút 
Install), bỏ bớt (nút Uninstall) hay điều 
chỉnh cấu hình (nút Properties) các dịch 
vụ. 

- Trong màn hình Workgroup or Computer 
Domain, bạn đặt tên cho nhóm làm việc 
(workgroup) khi kết nối mạng ngang hàng hay 
nhập tên Domain (hệ thống máy chủ mạng) mà 
máy sẽ là thành viên. 

- Sau khi hoàn tất việc sao chép file, Setup sẽ tạo 
Start Menu -> đăng ký các thành phần 
(registering components) -> lƣu các thiết đặt -> 
xóa các thƣ mục tạm -> khởi động lại máy (bạn 
có thể lấy đĩa CD WinXP ra đƣợc rồi đó). Khi 

thông báo cho biết là Windows sẽ thay đổi độ phân giải của màn hình (mặc định là 800 x 
600 hay 1024 x 768), bạn bấm OK để tiếp tục. 
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- Màn hình chào mừng xuất hiện, 
bấm Next -> Nếu bạn có Card 
mạng hay Modem, Setup sẽ giúp 
bạn cấu hình mối kết nối Internet 
trong màn hình How Will This 
Computer Connect to the Internet?. 
Bạn có thể chọn Telephone Modem 
(nếu có modem thƣờng), Digital 

Subscriber line - DSL (Modem DSL/ modem cáp) hay Local Area Network - LAN (thông 
qua mạng nội bộ). Nếu không cần cấu hình lúc này, bấm Skip để bỏ qua. 

- Trong màn hình Ready to 
register (đăng ký sử dụng sản 
phẩm), bạn có thể chọn No, not at 
this time để đăng ký sau -> bấm 
Next. 

- Trong màn hình Who will use 
this computer?, bạn có thể thiết 
lập đến 5 tài khoản ngƣời dùng 
(nếu có nhiều ngƣời dùng chung). 
Tên (Your name) có thể dài 20 ký 
tự (không đƣợc có ký tự đặc biệt 
nhƣ: “ * + , / : ; < = > ? [ ] |) và 
không đƣợc trùng nhau -> Next -> 
Bấm Finish để hoàn tất và đăng 
nhập vào tài khoản bạn vừa tạo. 

- Sau khi đăng nhập, bạn phải đăng ký quyền sử dụng hợp pháp Windows trong một 
thời gian hạn định, thí dụ: 30 ngày (xuất hiện ở system tray thông báo 30 days left for 
activation) bằng cách bấm vào cái biểu tƣợng thông báo (hình chiếc chìa khóa) và thực 
hiện theo hƣớng dẫn. Sau khi đăng ký sẽ không còn thấy thông báo này. 

Đến đây xem nhƣ việc cài đặt Windows XP đã hoàn tất, bạn có thể khởi động máy lại 
lần nữa và hƣởng thụ thành quả của mình. 

Nếu bạn muốn sao chép file cùng các thiết đặt trong Windows cũ trên máy khác hay ổ 
cứng khác sang Windows XP mới cài, bạn có thể sử dụng tiện ích File and Settings 
Transfer Wizard có trong đĩa CD WinXP. 

- Đầu tiên bạn chạy Setup.exe trong 
Windows cũ rồi chọn Perform 
Additional Tasks -> chọn Transfer 
files and settings, bấm Next -> chọn 
Old Computer, bấm Next -> chọn 
cách chuyển giao dữ liệu (thí dụ: 
Other để chỉ định ổ cứng khác), bấm 

Next -> chọn Both files and settings (nếu muốn tuỳ biến danh sách các file và thiết đặt 
cần chuyển thì đánh dấu chọn Let me select a custom list...). 
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Sau khi cài đặt xong WinXP, bạn vào Start/ All 
Programs/ Accessories/ System Tools/ Files and 
Settings Transfer Wizard -> Next -> chọn New 
Computer, bấm Next -> chọn I don’t need the 
Wizard disk..., bấm Next -> chỉ định nơi lƣu dữ 
liệu chuyển giao, bấm Next. Sau khi hoàn tất, bạn 
cần phải đăng xuất (log off) rồi đăng nhập (log on) 

lại để các thay đổi có hiệu lực. 

 

Tạo file PDF với Document2PDF Pilot 

 
Vì một lý do nào đó, như không muốn tài liệu bị người khác sửa chữa, hoặc khi in mà không có 

font tương thích, hãy dùng một giải pháp khả thi và hiệu quả là chuyển nó sang dạng file PDF. 
Document2PDF Pilot là một chương trình có thể làm được chuyện này với một sự đơn giản tới 

không ngờ: chuyển các tài liệu Word, Excel và nhiều định dạng văn bản khác (txt, rtf, html, htm, 

shtml, chm, doc, mcw, xls, xlw, wri, wps, wpt, wpd) sang dạng file PDF chỉ với vài cái nhấp 
chuột.  

Chú ý: Để chuyển các file Word, Excel, Write, Works, WordPerfect, trên máy bạn cần phải có cài 

bộ Microsoft Office. 

Với giao diện rất dễ dùng, bạn có thể thực hiện như sau: 

- Bạn nhấp vào dấu cộng “+” trên thanh Toolbar và chọn file cần chuyển đổi. Nó sẽ xuất hiện ô 
thứ hai trên trên khung chương trình, bạn chỉ cần nhấp vào nút Create thì chương trình sẽ tạo ra 

ngay một file PDF nằm cùng với thư mục chứa file nguồn. Bạn cũng có thể tạo nhiều file khác 

nhau cùng một lúc, nhấp vào dấu “+” trên Toolbar và chọn file cần chuyển đổi. Cứ tiếp tục như 
vậy cho tới khi nào bạn muốn. Sau cùng, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng màu đỏ (Adode 

Acrobat) trên thanh Toolbar hoặc nút Convert all into PDF ở ô số 4 và chờ trong giây lát là có 

ngay những file PDF mà mình mong muốn. 

- Thực hiện xong, muốn xóa những file nguồn trong ô số 2 này, bạn chỉ cần nhấp chọn vào file đó 

và nhấp vào dấu trừ “-” trên Toolbar là xong. 

- Muốn xem qua kết quả thực hiện của mình thế nào thì nhấn vào nút View. 

- Trong ô số 1 là cửa sổ Explorer. Ở đây, bạn có thể thực hiện các công việc tương tự như trong 

Window Explorer.  

Chương trình còn có thêm một số chức năng trước khi bạn tạo file PDF như sau: 

- Document Info: Nén file, chọn phiên bản của Adobe Acrobat, tiêu đề của file, từ khóa... 

- Page Option: Kích thước file, dạng trang tài liệu đứng hay nằm, giao diện trình bày layout. 

- Protection Options: Bảo vệ tài liệu bằng password, cho phép copy hay in. 

- Viewer Preferences: Chọn cách hiển thị của tài liệu. 

- Embedded Fonts: Cho phép bật, tắt, thêm hay xoá các font nhúng vào tài liệu. 

Bạn có thể tải bản dùng thử chương trình này tại các địa chỉ sau: 
www.colorpilot.com/load/docpdf.exe hay www.echip.com.vn, www.i-today.com.vn. 

 

http://www.colorpilot.com/load/docpdf.exe
http://www.echip.com.vn/
http://www.i-today.com.vn/
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Công nghệ di động Intel Centrino - Công nghệ di động hiện 
đại, thời trang cho ngôi nhà số/văn phòng số/giải trí số 

Vừa qua, ngƣời tiêu dùng trên cả nƣớc đã thấy hai công ty lớn sản xuất máy tính 
thƣơng hiệu Việt Nam là FPT và CMS tung ra hai dòng máy tính xách tay (MTXT) công 
nghệ mới để cạnh tranh với các MTXT ngoại nhập với các dòng quảng cáo: 

“MTXT với công nghệ mới nhất Intel Centrino” hoặc “MTXT Intel Centrino - Không dây 
cho mọi hoạt động” hoặc “MTXT Intel Centrino giúp giải quyết công việc mọi lúc, mọi 
nơi”. 

Điều này đang nói lên sự cam kết của hai công ty vi tính thuộc nhóm hàng đầu tại Việt 
Nam (FPT và CMS) đối với ngƣời tiêu dùng là “Đƣa những công nghệ cao, hiện đại vào 
các sản phẩm MTXT lắp ráp tại Việt Nam với chất lƣợng ổn định, bảo hành toàn quốc 
và dĩ nhiên là với giá cả cực kỳ cạnh tranh”. 

Công nghệ di động Intel Centrino này đang là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới dành 
cho MTXT và đƣợc rất nhiều nhà sản xuất, lắp ráp tích hợp vào MTXT vì 4 đặc điểm 
hấp dẫn, phù hợp với xu hƣớng hiện đại. Những đặc điểm này có thể tìm thấy trên dòng 
MTXT của FPT (N519) hay dòng MTXT của CMS (Sputnik D2), bao gồm: 

1. Sức mạnh vƣợt trội – vì có 2MB cache L2. Điều này hiện nay 
CPU của máy tính để bàn cũng chƣa có và có chăng thì chỉ có ở 
dòng CPU máy để bàn cực mạnh Extreme Edition với 2MB 
cache L3 mà thôi. Với sức mạnh nhƣ vậy, ngƣời dùng MTXT 
FPT cũng nhƣ CMS có thể chơi những game 3D mới nhất hoặc 
xử lý đồ họa, video mà không bao giờ phải lo lắng đến khả năng 
cũng nhƣ tốc độ xử lý của hệ thống. 

2. Thiết kế mỏng, gọn nhẹ. Điều này giúp MTXT FPT và CMS có kiểu dáng hiện đại, 
hợp thời trang, giảm nhẹ sức nặng hành trang cho những nhà trí thức, doanh nhân 
thƣờng xuyên đi công tác. 

3. Thời gian sử dụng pin lâu hơn. Nhờ có công nghệ mới giúp MTXT FPT, CMS điều 
chỉnh điện năng tiêu thụ tùy vào nhu cầu thực tế của CPU. 
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4. Và điều cuối cùng cũng chính là điều đặc biệt nhất: khả năng “kết 
nối không dây” sử dụng card Intel PRO/Wireless 2100/2200 theo 
chuẩn 802.11b/g, giúp ngƣời tiêu dùng có thể làm việc, xem phim, 
duyệt Web, chơi game ... mọi lúc, mọi nơi mà không bị gián đoạn 
nhƣ kết nối bằng cáp. Card Intel PRO/Wireless này đƣợc thiết kế 
rất đặc biệt, nhằm tiết kiệm điện năng giúp MTXT FPT,CMS có thể 
sử dụng trong thời gian dài hơn. 

Để đạt đƣợc những sức mạnh kể trên, các MTXT của FPT và CMS đã phải bao gồm đủ 
3 thành phần chủ yếu: 

1. Bo mạch chủ Intel sử dụng dòng chipset 855 – giúp hỗ trợ và tối ƣu hóa hệ thống. 

2. Bộ vi xử lý Pentium M (2MB cache L2) - giúp tăng khả năng xử lý của hệ thống mà 
vẫn có thể tiết kiệm điện, nhờ cơ chế điều chỉnh tốc độ xử lý của CPU giúp tối ƣu hóa 
điện năng tiêu thụ. 

 

3. Card Intel PRO/Wireless 2100/ 2200 + phần mềm Intel PROset – giúp tiết kiệm điện 
năng, giúp bạn cấu hình, quản lý kết nối không dây bảo mật hơn với các thao tác đơn 
giản và dễ dàng. 

Với MTXT loại này, ngoài những công dụng chính nhƣ làm việc, xem phim VCD/DVD, 
nghe nhạc , chơi game 3D online hoặc offline, đồ họa, bạn còn có thể dùng vào nhiều 
mục đích phụ khác, nhƣ gọi điện thoại quốc tế VoIP + làm Webcam bất cứ nơi nào trong 
nhà (kết hợp Webcam + 1 line điện thoại, hoặc tuyệt vời hơn là 1 line ADSL và 1 
Accesspoint), hay trở thành một tivi di động (kết hợp với card tivi USB + anten bàn, cáp 
truyền hình hoặc setup box để xem các chƣơng trình giải trí trong và ngoài nƣớc) và 
thậm chí trở thành một thiết bị kiểm tra hàng hóa di động nếu bạn cắm vào nó một thiết 
bị đọc mã vạch. 

Điều cuối cùng chắc bạn rất quan tâm là giá của những MTXT loại cao cấp này là bao 
nhiêu? Đối với N519 của FPT, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1,295 USD; còn với Spunik D2 
của CMS, bạn cũng sẽ chỉ tiêu tốn chừng ấy với cùng cấu hình mà thôi. 

Nói tóm lại, dù bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, nếu bạn cần 1 giải pháp 
MTXT không dây cho ngôi nhà số, văn phòng số hoặc ngay cả giải trí số, bạn đều có thể 
dùng Spunik CMS / 519 FPT để làm việc, xem phim, chơi game, giải trí di động hoặc 
không dây, ... Và tôi nghĩ là bạn sẽ chọn Spunik D2 của CMS hoặc N519 của FPT vì tôi 
và bạn đều biết 2 dòng MTXT này có rất nhiều tính năng hữu ích, thiết kế nhỏ, gọn thời 
trang với chế độ bảo hành tốt, giá cả cạnh tranh và cũng vì cả 2 dòng MTXT này đều có 
công nghệ mới - Công nghệ di động Intel Centrino. 

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website: www.intel.com hoặc nếu bạn 
có nhu cầu sử dụng, bạn có thể liên hệ với hai công ty FPT và CMS theo hai địa chỉ 
chính sau hoặc một trong tất cả các đại lý của hai công ty này, tùy theo tỉnh thành mà 
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bạn đang sinh sống. 

Không cho virus làm hại ổ đĩa cứng 

Nhƣ chúng ta đã biết, virus MBlaster và Sasser cùng có chung một đặc điểm là gây ra 
hiện tƣợng Shutdown máy. Nhƣng Sasser thì nguy hiểm hơn, nó co thể làm hƣ ổ đĩa 
cứng nhất là với các ổ đã có tuổi đời hơi lớn vì liên tục restart lại máy mà không thể vào 
đƣợc Windows. Trong tƣơng lai, biến thể của các loại virus này còn có thể phát triển, và 
trƣớc khi tìm đƣợc phần mềm để diệt trừ thì ổ cứng của bạn đã bị hƣ. Mặt khác, ta biết 
rằng chúng chỉ gây ra hiện tƣợng Shutdown máy, và Restart lại liên tục, chính điều này 
làm tăng kha năng mất dữ liệu trên ổ cứng và làm hỏng Boot Sector dù chúng không 
trực tiếp phá hoại dữ liệu trên ổ đĩa cứng. Để ngăn không cho hai loại virus trên làm 
đƣợc điều đó, chúng ta có thể làm nhƣ sau: 

Trƣớc tiên vào menu Start -> Control Panel -> Administrative 
Tools, nhấp kép chuột lên Services để mở nó. Trong cửa sổ 
Services, tìm đến dòng Remote Procedure Call (RPC), nhấp 
chuột phải lên dịch vụ này chọn Propeties. Trong cửa sổ 
Remote Procedure (RPC) Propeties (Local Computer), chọn the 
Recovery, ba ô trên cùng la First failure, Second failure và 
Subsequent failures nếu đang Restart the Computer thì đổi lại 
thành Take No Action, nhấn OK.(H.1) 

Tiếp theo chọn dịch vụ Remote Procedure call (RPC) Locator 
(ngay bên dƣới dịch vụ trên), nhấp chuột phải lên dịch vụ này 
chọn Propeties, chọn thẻ General, thiết lập Manual cho danh 
sách Startup type, chọn tiếp thẻ Recovery và cũng thiết lập cho 
nó là Take No Action trong cả ba ô nhƣ trên, nhấn Apply rồi OK. 
Đóng cửa sổ Services lại.(H.2) 
  

Virus Sasses lợi dụng kẽ hở trên hai dịch vụ này để điều khiển máy tính nếu nó đƣợc 
thiết lập theo mặc định là Restart the Computer. Windows thiết lập dịch vụ này nhằm 
mục đích điều khiển máy tính từ xa để phục vụ cho những mục đích chính đáng. Ngƣợc 
lại, các tin tặc biết đƣợc điều đó nên đã lợi dụng dịch vụ này để phục vụ cho mục đích 
xấu của mình. Vì thế chúng ta phải thiết lập lại nó ở chế độ không đƣợc Restart máy, 
nhằm khi bị nhiễm virus Sasses cũng không ảnh hƣởng gì, và nếu bị nhiễm chúng ta sẽ 
tiêu diệt nó bằng phần mềm diệt virus chứ không cho chúng Restart máy. 

 

Trong trƣờng hợp không thích cách thiết lập đó, bạn có thể nhấp vào nút Restart 
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Computer Options, chọn thời gian trƣớc khi Restart trong ô Restart computer After (chỉ 
có thể chọn đƣợc 6 chữ số trong ô này, nghĩa là chờ restart má y trong 999999 
phút).(H.3 

Nối cáp âm thanh cho ổ CD-ROM 

Hỏi: Trên ổ CD-Rom của máy tính có nút Play. Tuy nhiên tôi không thể nghe nhạc 
trên CD Audio bằng loa dù ổ đĩa đã Play (đèn đọc chớp liên tục). Nghe MP3 hay 
xem phim thì có tiếng bình thƣờng và kiểm tra trong Volume Control thì không 
đánh dấu Mute bất cứ mục nào. Máy tính của tôi là máy ráp sẵn, nhƣ vậy ổ đĩa của 
tôi bị lỗi gì? 

 

Trả lời: Nếu đã kiểm tra Volume Control và sử dụng các chức 
năng xem phim, nghe MP3... vẫn bình thƣờng mà không thể nghe 
nhạc khi Play CD Audio trực tiếp thì có nghĩa là dây tín hiệu âm 
thanh trực tiếp từ ổ CD-ROM nối với Soundcard chƣa có (hoặc bị 
hƣ). Bạn tháo vỏ thùng máy, kiểm tra phía sau ổ CD-ROM xem có 
nối dây tín hiệu (dây này mỗi đầu có 4 lỗ, kèm theo ổ CD hay có 
thể hỏi mua ở các cửa hàng linh kiện máy tính) nối từ ngõ Audio 
(lỗ cắm số 1 ở Hình 1) đến đầu cắm CD IN hay AUX IN trên 
Soundcard hay chƣa (Hình 2 là minh họ a Soundcard rời PCI, nếu 
Soundcard On Board thì bạn đọc trong cuốn hƣớng dẫn để biết 
chính xác vị trí chân cắm). 

 

THAM KHAÛO THEÂM:Lắp ráp máy tính "Made by... tự tui" 

Trƣớc khi gắn mainboard vào thùng máy, bạn cần phải gắn miếng che các cổng I/O (gọi 
là ATX I/O panel) phía sau thùng máy. Trên thùng máy mới mua thƣờng có sẵn miếng 
che I/O. Bạn cần phải gỡ nó ra để lấy chỗ gắn miếng che kèm theo mainboard. 

Miếng che I/O panel là miếng kim loại có sẵn nhiều lỗ để cho các cổng cắm thiết bị 
ngoại vi trên mainboard “thò” ra ngoài. Nó đƣợc cung cấp kèm theo mainboard. 

 

  

Trên miếng che này chỉ để trống sẵn các lỗ cho các cổng thông dụng. Tùy theo model 
mainboard, nếu nó đƣợc cung cấp các cổng I/O nào mà trên miếng che bị bít lại, bạn 
hãy gỡ miếng kim loại che ngõ đó đi. 
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Gắn miếng che vào ô trống dành cho panel I/O phía sau thùng máy. Nhớ xoay miếng 
che cho đúng chiều tƣơng ứng với vị trí các cổng I/O đang có trên mainboard. Luôn luôn 
phải gắn miếng che từ phía ngoài vào. Nó có gờ để “ăn” vào các mép của ô panel. Hãy 
chú ý gắn cho chắc và chính xác. 

  

Tiếp theo, bạn phải gắn các chân đỡ (miếng đệm, spacer) bắt vít giữ mainboard. Hãy 
kiểm tra vị trí các lỗ cắm trên mainboard mà bắt các chân cắm này cho tƣơng ứng. Với 
các thùng máy dùng chân đỡ mainboard bằng kim loại (dạng ốc), bạn phải vặn chúng 
vào mainboard cho thật chắc ở các vị trí tƣơng ứng với mainboard. Còn với các thùng 
máy xài chốt gài bằng kim loại hay nhựa, bạn cũng tiến hành gài chúng vào các vị trí 
tƣơng ứng. 

  

Đây là những chân đỡ dạng bắt ốc kim loại. Với hầu hết các mainboard chuẩn ATX, bạn 
cần tới 9 chân đỡ. Xin chú ý, nếu thùng máy sử dụng các miếng đệm đỡ mainboard 
bằng nhựa thì không sao, còn khi xài loại chân đỡ ốc kim loại, bạn chỉ đƣợc bắt các ốc 
đỡ này đúng số lƣợng và đúng vị trí các lỗ trên mainboard. Bởi chỉ có các lỗ này mới có 
miếng cách điện. Trong trƣờng hợp gắn dƣ ốc đỡ, nếu nó nằm ở vị trí không có lỗ cắm 
của mainboard, khi tiếp xúc với bảng mạch của mainboard mà trúng ngay những mạch 
điện, nó có thể gây chập điện. Nhẹ thì CPU không chạy, nặng thì “ôi thôi rồi” cả loạt thiết 
bị rủ nhau “đi về nơi xa vắng” bỏ lại khổ chủ mặt mày méo xệch! 
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Một chân đỡ sau khi đã đƣợc vặn chặt vào thùng máy. 

Dùng cả hai bàn tay đỡ mainboard và đặt vào thùng máy. Chú ý nghiêng cạnh 
mainboard nằm ở phía mặt trƣớc thùng máy, tức vị trí gắn các ổ đĩa, để nó lọt vào hẳn 
trong thùng máy, sau đó mới xoay trở cạnh phía sau của mainboard có vị trí các cổng 
I/O lọt chính xác vào các lỗ trên miếng che kim loại đã gắn sẵn. Cũng cần chú ý tránh 
vƣớng víu vào các dây cáp bên trong thùng máy. 

  

Sau khi mainboard đƣợc gắn chính xác, các cổng I/O của mainboard “ló” hẳn ra phía 
sau thùng máy tiện cho bạn gắn các đầu cáp thiết bị ngoại vi. 

  

Dùng các ốc vít đƣợc cung cấp sẵn theo thùng máy (nếu mất, có thể xin hay mua tại 
các cửa hàng dịch vụ máy tính) để bắt mainboard dính chặt vào thùng máy. 

  

Dùng tuốc-nơ-vít 4 cạnh để bắt các ốc vít cố định mainboard vào thùng máy. Bắt ốc cho 
đều các góc, khoan siết cứng vội, đợi cân chỉnh xong xuôi mới tiến hành vặn chặt các 
ốc. 
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Vậy là mainboard đã đƣợc cố định vào thùng máy. 

B.- GẮN CÁC CÁP ĐIỆN NGUỒN 

Sau khi đã gắn mainboard vào thùng máy, bạn tiến hành đấu nối các cáp điện. Hầu hết 
các mainboard Pentium 4 cần phải đƣợc cấp điện bằng hai cáp ATX và ATX_12V. Sở dĩ 
nói là hầu hết, vì có một số mainboard Intel sử dụng chipset 915 và 925 đòi hỏi phải 
đƣợc cấp thêm một nguồn điện thứ ba (trƣng dụng một đầu cáp điện 4 chân vốn dùng 
cho các ổ đĩa quang, đĩa cứng). 

Các mainboard trƣớc thế hệ CPU LGA775 sử dụng cáp điện ATX chính có đầu cắm 20 
chân. 

  

Mainboard cho thế hệ CPU LGA775 bắt đầu sử dụng đầu cắm điện nguồn ATX chính 
kiểu mới có tới 24 chân. Đầu cắm này cũng tƣơng thích với các mainboard server vốn 
sử dụng một đầu cắm điện SSI. 

  

Ngoài nguồn điện ATX chính, mainboard từ Pentium 4 trở đi còn cần một nguồn điện bổ 
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sung 12V với đầu cắm ATX12V có 4 chân. Đây là nguồn điện bổ sung để chạy các CPU 
cao tốc và trong một vài trƣờng hợp đƣợc sử dụng cho các cổng AGP Pro. 

  

Một số mainboard Intel đời i915 và i925 đòi thêm nguồn điện thứ ba bằng cáp điện IDE 
4 chân. 

  

Trên các mainboard trƣớc thế hệ CPU LGA775, với ổ cắm điện nguồn ATX chính có 20 
chân, bạn chỉ việc cắm đầu cáp nguồn ATX cũng 20 chân vào. Không sợ gắn nhầm vị trí 
đâu, vì các vị trí lỗ cắm có những hình dạng khác nhau đƣợc sắp xếp cho tƣơng ứng 
giữa ổ cắm với đầu cắm. Bạn chỉ cần chú ý cho vị trí móc gài trên đầu cáp nằm cùng 
hƣớng với ngàm khóa trên ổ cắm.  

  

Cắm thẳng đầu cáp xuống và có thể nghe một tiếng click nhẹ khi móc gài “bập” vào 
ngàm khóa. Khi muốn tháo đầu cáp ra, bạn nhớ bóp phía trên móc gài để cái móc bung 
ra khỏi ngàm rồi mới rút ra đƣợc.Trong trƣờng hợp sử dụng mainboard cho CPU 
LGA775, nếu tậu đƣợc bộ nguồn ATX mới có đầu cáp điện ATX chính 24 chân, bạn chỉ 
việc cắm vào ổ cắm trên mainboard. Nếu xài bộ nguồn cũ chỉ có đầu cáp 20 chân, bạn 
phải bỏ bớt 4 lỗ chân cắm cuối (vị trí chân 11,12, 23 và 24). Một số nhà sản xuất 
mainboard cẩn thận dùng miếng giấy (sticker) dán bít 4 lỗ cắm này. Nhƣng thật ra nhà 
thiết kế ổ cắm đã tính toán rất kỹ để 4 chân cắm thêm này có sắp xếp hình dạng riêng 
khiến bạn không thể nào gắn đầu cáp 20 chân trúng vào chúng đâu. Nếu có đầu cáp 24 
chân mà ổ cắm trên mainboard có dán bít lỗ 4 chân bổ sung, bạn nhớ gỡ miếng dán đó 
ra. 

Bây giờ thì bạn đƣờng hoàng cắm đầu cáp ATX chính vào ổ cắm. 
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Ấn đầu cắm điện nguồn ATX chính vào ổ cắm cho thật sát. Móc khóa trên đầu cắm sẽ 
tự động bập vào ngàm trên ổ cắm một khi đầu cắm đã đƣợc gắn vào hoàn toàn. 

  

Giờ thì bạn gắn đầu cáp ATX12V 4 chân vào ổ cắm 4 chân dành cho nó trên mainboard 
(thƣờng nằm ở vị trí phía sau, gần CPU và các cổng I/O). Chú ý à nghen, nó cũng có 
móc khóa đó. Nhấn đầu cắm xuống cho khít hoàn toàn với ổ cắm. Khi gỡ đầu cắm này 
ra, bạn cũng cần bóp ở chân móc khóa để móc bung ra khỏi ngàm rồi mới có thể rút ra. 

  

 
Nguồn điện ATX12V thế là đã đƣợc gắn xong. 

C.- GẮN CÁC ĐẦU CẮM BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA TRƢỚC (FRONT PANEL) 

Bạn xả hơi một chút bằng cách ngắm nghía dung nhan cái mặt tiền của thùng máy. Bạn 
có thấy mấy cái đèn LED nằm chung một nhóm với công tắc nguồn và công tắc reset 
không? Muốn chúng hoạt động, bạn phải đấu bộ cáp của thùng máy vào các chân cắm 
gọi là Front Panel Header trên mainboard. Bạn cần phải mở cuốn sách hƣớng dẫn 
(manual) của mainboard để tìm vị trí của bộ chân cắm này và chức năng của từng chân 
cắm. Một số nhà sản xuất nhƣ Gigabyte... dùng mã màu sắc khác nhau để giúp bạn dễ 
xác định chức năng của các chân cắm “mặt tiền” này. 

Bộ chân cắm Front Panel có 9 chân, nhƣng ta bỏ chân số 9 (+5V DC), tức chân “cô 
đơn” (N/C). 
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Nguyên tắc cắm cáp là từng cặp lẻ và từng cặp chẵn (thí dụ, chân 1 đi với 3 và chân 2 
đi với 4). 

Chân số 1 nằm đầu hàng 5 chân (và là hàng chân lẻ). Nó bao giờ cũng là chân dƣơng 
(+) của cáp đèn LED báo hoạt động của ổ đĩa cứng (HDD LED). Nó đi kèm với chân số 
3 (-, gound, chân mát). 

Chân số 2 nằm đầu hàng 4 chân (và là hàng chân chẵn). Cặp chân số 2 và 4 cho cáp 
đèn LED nguồn (Power LED). Nếu đèn LED một màu, ta gắn dây dƣơng vào vị trí số 2 
và dây mát vào số 4. Nếu là đèn LED hai màu, ta đảo ngƣợc vị trí. 

Cặp chân số 5 và 7 cho nút công tắc khởi động nóng (Reset Switch). Chân 5 là âm, 
chân 7 là dƣơng. 

Cặp chân số 6 và 8 cho công tắc điện nguồn (Power Switch). Số 6 là dƣơng, số 8 là âm. 

  

Bộ chân cắm Front Panel có 9 chân. Trong ảnh là của mainboard Gigabyte GA-
8GPNXP Duo với mã màu riêng biệt cho từng cặp chân cắm. Bạn chú ý tới bảng in nằm 
cạnh bộ chân cắm chỉ rõ vị trí từng cặp chân cắm theo chức năng và có đánh dấu dây 
dƣơng (+) và dây âm (-). 

  

Bộ đầu cáp Front Panel của thùng máy có in sẵn chức năng của các cặp đầu cắm. Về 
các dây điện, theo quy ƣớc chung, dây màu là điện cực dƣơng, dây trắng là âm. Trong 
trƣờng hợp cặp đầu cắm gồm dây màu và dây đen thì dây màu là dƣơng. Hầu hết nhà 
sản xuất thùng máy có đánh dấu mũi tên hay chấm ở đầu cáp dƣơng. 

Đƣợc cái là cái vụ gắn cáp này cũng rất dễ chịu, nếu gắn nhầm vị trí cáp, đèn LED 
tƣơng ứng sẽ không hoạt động, bạn chỉ cần đảo vị trí lại là xong. 

Nhƣng nhớ là phải tắt nguồn trƣớc khi gắn lại cáp. Còn riêng với các cáp công tắc, 
thƣờng thì cho dù có gắn nhầm đầu dƣơng hay âm, chúng vẫn hoạt động đƣợc. 
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Trƣớc hết, bạn cắm cặp cáp đèn báo điện nguồn Power LED vào chân cắm tƣơng ứng 
(chân số 2 và 4). Dây dƣơng ở chân 2. Nếu gắn nhầm cực, đèn không sáng. Bạn chỉ 
việc gắn lại. 

  

Kế đó, cắm cặp cáp công tắc nguồn Power Switch vào các chân cắm số 6 và 8. Chân số 
6 là dƣơng. Thƣờng thì có gắn nhầm cực cũng chẳng sao. 

  

Thứ ba mới đến cặp cáp đèn ổ cứng HDD LED vào chân số 1 và 3. Số 1 là dƣơng. Nếu 
gắn nhầm cực, đèn không sáng. Bạn chỉ việc gắn lại cho đúng. 

  

Cuối cùng là cặp cáp công tắc khởi động nóng Reset Switch đƣợc gắn vào chân số 5 và 
7. Chân 7 là dƣơng. Nếu gắn nhầm cực thƣờng thì cũng chẳng sao. 

 

 Hình ảnh minh họa của HardwareZone   
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BIOS và cập nhật BIOS 
 

 

1. BIOS là gì? 

BIOS (Basic Input/Output System - hệ thống xuất nhập cơ bản) là một chƣơng trình nhỏ 
“nhúng” trong một con “chíp” Flash ROM trên bo mạch chủ (mainboard) để quản lý các 
thao tác khởi động, kiểm tra ở mức thấp đối với thiết bị phần cứng (POST – Power On 
Self Test) và phân chia các nguồn dự trữ hệ thống (IRQ – Interrupt Request và DMA – 
Direct Memory Access) mỗi khi khởi động hoặc khởi động lại máy tính. 

2. Tại sao lại phải nâng cấp BIOS? 

Giống nhƣ hệ điều hành, BIOS cũng cần nâng cấp để cập nhật các thiết bị mới, sửa 
chữa những vấn đề đã gặp trong phiên bản trƣớc và hơn cả là giúp cho phần cứng hoạt 
động tốt hơn. Sau khi nâng cấp BIOS, bạn có thể gắn thêm nhiều thiết bị đời mới vào hệ 
thống mà không phải gặp sự cố không tƣơng thích. 

3. Lấy các file cập nhật BIOS ở đâu? 

Thông thƣờng bạn vào Website nhà sản xuất bo mạch chủ mà mình đang sử dụng, 
kiểm tra phiên bản và tải về để cập nhật. Cách này thƣờng dành cho những bo mạch 
chủ trƣớc đây, còn bây giờ hầu hết các nhà sản xuất đều có công cụ gọi là Live Update 
dùng để cập nhật trực tuyến. Mọi việc bạn cần làm là cài chƣơng trình này vào máy, kết 
nối với Internet và tiến hành cập nhật. 

Tuy nhiên, do chất lƣợng đƣờng truyền không ổn định, an toàn hơn cả là bạn download 
file cập nhật BIOS về máy và tự tiến hành cập nhật. 

 

4. Kiểm tra phiên bản BIOS có trong máy. 

Đây là một bƣớc quan trọng và bạn cần phải kiểm tra thật cẩn thận để tránh những hậu 
quả đáng tiếc (cập nhật sai BIOS chẳng hạn). 

- Nhà sản xuất (Intel, Asus, Gigabyte...) và model của bo mạch chủ mà bạn đang sử 



Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm 

 

Nguoàn:INTERNET Trang:114 Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh 

dụng. 

- Phiên bản hiện tại của BIOS (ví dụ: GA-8IG1000MK FH). 

- Loại bộ xử lý đang dùng (ví dụ: Intel P4 2.4Ghz, AMD Athlon 2200 Mhz+...). 

Để biết đƣợc những thông tin này, khi khởi động máy, bạn quan sát màn hình khởi động 
(sau tiếng bíp của quá trình POST), nếu nhanh quá không xem kịp thì ngay sau khi nghe 
tiếng bíp bạn bấm phím Pause/Break (ngay cạnh đèn Scroll Lock) để dừng quá trình đó 
lại và xem, để tiếp tục bạn bấm Enter. 

5. Ghi lại những thiết lập đang có trong BIOS. 

Thƣờng khi cập nhật BIOS, chƣơng trình sẽ xóa hết các thiết lập trong CMOS RAM. Để 
ghi lại những thiết lập bạn có thể vào BIOS và ghi lại từng thiết lập một ra giấy, sau khi 
cập nhật xong có thể dùng lại đƣợc. Nếu bạn có máy in thì đơn giản hơn: bấm 
Shift+PrintScreen để in từng trang trong BIOS ra giấy. 

6. Tiến hành cập nhật BIOS. 

Sau đây là các bƣớc tiến hành cập nhật thƣờng gặp nhất. Ở đây tôi ví dụ là đang cập 
nhật cho main GA-8IG1000MK của Gigabyte và BIOS phiên bản FH. Mặc dù các bƣớc 
cơ bản có thể tƣơng tự nhau, nhƣng do từng hãng sản xuất bo mạch chủ và từng loại 
BIOS có cách cập nhật khác nhau, bạn nên vào Website của nhà sản xuất bo mạch chủ 
để tham khảo cách thức cập nhật BIOS chính xác. 

- Ghi lại các thiết lập cần thiết trong BIOS (nếu không có gì đặc biệt thì cũng không cần). 

- Bỏ đĩa mềm vô ổ A và tiến hành Format (ngay trên Windows cũng đƣợc), chọn tùy 
chọn làm đĩa khởi động DOS (hay dùng lệnh DOS: format A: /s). 

- Giải nén file BIOS đã tải về lên thƣ mục tạm trên đĩa cứng. Ví dụ ở đây là 
bios_ig1000mk_fh.exe, sau khi giải nén gồm các file autoexec.bat, ig1000mk.fh, 
Flash879.exe, trong đó file có phần mở rộng exe thƣờng là chƣơng trình để cập nhật, 
file có đuôi bat là file chứa các lệnh, file có đuôi txt chứa thông tin, còn đuôi khác nhƣ fh, 
bin,.. hay không đuôi là file chứa thông tin BIOS cần cập nhật. 

- Chép hết các file đã giải nén lên đĩa mềm. 

- Khởi động máy bằng đĩa mềm này. Thông thƣờng nếu đĩa A có chứa file autoexec.bat 
thì chƣơng trình cập nhật sẽ tự chạy và bạn sẽ không phải gõ bất kỳ lệnh nào cả, chỉ có 
chọn Yes khi đƣợc hỏi thôi. 

- Sau khi chƣơng trình báo BIOS đƣợc cập nhật thành công, bạn lấy đĩa ra và khởi 
động lại máy tính. 

- Vào lại BIOS kiểm tra xem phiên bản có đúng với phiên bản bạn cập nhật không. 

- Sau đó trong phần Setup, bạn chọn Load Setup Defaults. 

- Nếu có các thiết lập đặc biệt đã ghi ra giấy, bạn nên thiết lập lại. Xong bấm F10, chọn 
Y để lƣu lại và thoát. 
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Lƣu ý: Trong quá trình cập nhật BIOS, bạn không đƣợc làm gián đoạn (cúp điện hay 
reset lại máy) bởi vì nhƣ thế sẽ làm cho máy bạn không khởi động đƣợc. Tốt hơn hết là 
bạn hãy sử dụng bộ lƣu điện (UPS) để tránh mất điện khi cập nhật. Nếu bị trục trặc khi 
cập nhật BIOS, bạn cũng đừng quá lo lắng. Những bo mạch chủ đời mới của những 
nhà sản xuất lớn hiện nay có thêm chức năng phục hồi BIOS sẽ giúp bạn lấy lại BIOS 
trƣớc khi cập nhật, nếu chẳng may gặp sự cố. Còn không thì bạn chỉ có nƣớc đem bo 
mạch chủ (hay bê cả máy) ra cửa hàng để ngƣời ta nạp lại BIOS cho bạn. 

 

 

Kiểm tra tốc độ đƣờng truyền Internet 

NẾU BẠN KẾT NỐI INTERNET KIỂU QUAY SỐ THÌ TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHỈ LÀ 
56KBPS. CÕN NẾU SỬ DỤNG ĐƢỜNG TRUYỀN ADSL BĂNG THÔNG RỘNG THÌ 
TỐC ĐỘ TỐI ĐA CÓ THỂ LÊN ĐẾN 2MBPS. NHƢNG CHẮC CHẮN TỐC ĐỘ KẾT NỐI 
THỰC TẾ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẠT ĐẾN CON SỐ TỐI ĐA VÀ TỐC ĐỘ NÀY LẠI 
THAY ĐỔI TÙY THEO TỪNG THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG. XIN LƢU Ý CÁC BẠN LÀ KHI 
KẾT NỐI THÀNH CÔNG QUA MODEM, SẼ XUẤT HIÊN ICON THÔNG BÁO TỐC ĐỘ 
DƢỚI THANH STATUS BAR CỦA WINDOWS, NHƢNG ĐÓ CHỈ LÀ TỐC ĐỘ KẾT NỐI 
NHẤT THỜI TẠI THỜI ĐIỂMVỪA KẾT NỐI NÊN KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC 
TỐC ĐỘ CỦA MODEM. ĐỂ BIẾT TỐC ĐỘ THỰC TẾ, CHÖNG TA CÓ THỂ SỬ DỤNG 
HAI PHƢƠNG PHÁP LÀ ĐO TỐC ĐỘ BẰNG DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN CÁC TRANG 
WEB HAY BẰNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG. 

1. ĐO TỐC ĐỘ BẰNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE 

Hiện nay trên Internet xuất hiện khá nhiều dịch vụ miễn 
phí cho phép đo tốc độ đƣờng truyền của máy ngƣời 
truy cập. Khi sử dụng các dịch vụ này, máy bạn sẽ kết 
nối vào một server tuỳ chọn hay mặc định của dịch vụ. 
Máy server sẽ gởi các “gói” thông tin đến máy bạn (và 
nhận phản hồi), đồng thời đo thời gian để tính ra tốc độ 
truyền thực tế. Một số dịch vụ khác thì đơn giản hơn, 
yêu cầu trình duyệt tải một trang Web mẫu có đủ hình, 

text. Sau đó lấy dung lƣợng trang Web chia cho thời gian tải để suy ra tốc độ kết 
nối.Trong quá trình kiểm tra tốc độ, bạn không nên tải tập tin, hay tải trang Web khác về 
để tránh ảnh hƣởng đến quá trình kiểm tra. Và khi đƣợc yêu cầu lựa server để test, tốt 
nhất bạn nên chọn các server đặt ở Taiwan, China... để tiết kiệm thời gian kiểm tra. Một 
số trang web cung cấp dịch vụ miễn phí nhƣ:  

- http://www.numion.com/YourSpeed (Nên chọn các server trong châu Á) 
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- http://www.link.net.id/ info/ tools/ speedtest.asp (Jakarta) 

- http://www.sijiwae.net/ speedtest(Malaysia) 

-http://www2.macau.ctm.net/ testspeedindex_ie.html (Macao) 

Bạn cũng có thể vào Google (www.google.com.vn) gõ 
các từ khóa nhƣ “test modem speed” để đƣợc cung cấp 
thêm các trang Web có dịch vụ miễn phí khác.  

2. ĐO TỐC ĐỘ THỰC TẾ CỦA MODEM BẰNG PHẦN MỀM  

Việc đo tốc độ của modem bằng các phần mềm nhƣ thế này tƣơng đối thuận tiện, ta 
còn có thể biết thêm tốc độ upload nữa. Nhƣng các phần mềm nhƣ thế này thì ta khó 
biết đƣợc kết nối chính xác tại một thời điểm.Một số phần mềm chuyên dùng để đo tốc 
độ download hay upload nhƣ:  

- DU Meter: Tiến trình download và upload đƣợc thể 

hiện khá chi tiết qua các biểu đồ. Ngoài ra chƣơng trình 
còn cung cấp dung lƣợng tập tin upload, download, thời 
gian truy cập Internet khá đầy đủ. Tải phiên bản dùng 
thử 30 ngày tại địa chỉ: www.dumeter.com (dung lƣợng 
1,04MB, giá19,95 USD).  

- BWmeter: cónhững tínhnăng hoàn toàn tƣơng 

tự nhƣ DU Meter nhƣng trực quan và đơn giản 
hơn rất nhiều. Bạn có thể tải bản dùng thử tại: 
www.bwmeter.com, giá 30 USD,dung lƣợng 
314KB. 

 
 

Ẩn User Name và Password của trình Dial-up 

Đó hỏi: Em mới kết nối Internet. Tuy nhiên, khi kết nối, em chọn mục Me Only thì nó vẫn 
còn hiện lại phần User name trong mục User name. Có cách nào để ngƣời khác không 
biết đƣợc User name cũng nhƣ làm mất đi các nút chọn nhƣ là Save user name and 
password..., Me Only và Anyone who use this computer không? Vì hiện nay em đang 
chia sẻ việc sử dụng máy tính với nhiều ngƣời! 

http://www2.macau.ctm.net/
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Đây trả lời: Nếu muốn ngƣời khác không biết đƣợc User 
name và Password của mình khi kết nối Internet cũng nhƣ 
giấu đi các chức năng lƣu lại User name và Password thì có 
thể làm nhƣ sau: 

- Trƣớc tiên vào Start/Connect, chọn kết nối bạn đang dùng. Tiếp theo xóa hết các phần 
User Name và Password đi rồi nhấp chọn mục “Save this user name and password for 
following user...” 

- Tiếp theo vào Start/Run, gõ Regedit > OK. 

- Tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\RasMan \Parameters. 

- Nhấp chuột phải vào vùng trống bên phải và chọn New > Dword, đặ t tên cho khó  này 
là DisableSavePassword. Tiếp theo nhấp chuột phải vào và chọn Modify, đặt giá trị là 1. 
Nhấn OK. 

- Thoát khỏi Registry, sau đó quay số kết nối thì sẽ thấy phần User name và Password 
sẽ không có gì cả và các phần khác thì bị giấu đi. Mỗi lần quay số thì phải điền User 
name và Password. 

 

 

Kinh nghiệm sử dụng và khắc phục các sự cố kết nối ADSL  

Để tiên cho viêc sử dụng dịch vụ ADSL cũng như khắc phục sự cố thường gặp nhất, bài 
viết này cung cấp cho bạn những thông số kỹ thuật không thể thiếu cho viêc thiết lập kết 
nối ADSL của các nhà cung cấp dịch vụ phổ biến hiên nay ở Việt Nam là VDC, Fpt và 
Viettel. 

Sự cố thƣờng gặp nhất là bạn lỡ tay reset modem ADSL về trạng thái mặc định và các 
thông số thiết lập trƣớc đấy bị mất. Và công việc (thực tế rất đơn giản) là thiết lập lại các 
thông số này ở modem ADSL của bạn. 

Đầu tiên, bạn phải vào Control Panel của modem ADSL. Thông thƣờng, các modem 
đều có địa chỉ IP truy cập mặc định là 10.0.0.2, 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1. Để biết 
chính xác địa chỉ truy cập Control Panel của modem, bạn nên tham khảo tài liệu đi kèm. 
Bình thƣờng, phần thiết lập thông số sẽ xuất hiện ngay khi bạn truy cập vào Control 
Panel. Bạn chỉ cần điền đúng những thông số dƣới đây và điền đầy đủ 
username/password, sau đó lƣu các thông tin lại rồi khởi động lại modem.  
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Xử lý sự cố kết nối ADSL  

Có khá nhiều trƣờng hợp ngƣời dùng không thể thực hiện các ứng dụng web do đôi lúc 
gặp trục trặc về đƣờng truyền kết nối, modem hoạt động không ổn định, DHCP Server 
không thể cấp phát địa chỉ IP cho máy con và khá nhiều nguyên nhân khác nữa... Nếu 
một lúc nào đó, bạn không thể lƣớt web và luôn gặp phải thông báo “The page cannot 
be displayed”, hãy thực hiện các bƣớc sau để khắc phục: 

Bƣớc 1: Kiểm tra thông số kết nối Internet ADSL của máy tính 

 

+ Truy cập vào Control Panel của modem ADSL bằng cách gõ vào địa chỉ IP của 
modem (thông thƣờng là 192.168.0.1 hoặc 10.0.0.1). Tuy nhiên, để có thể biết chính 
xác thông số IP mặc định này, bạn cần phải xem kỹ trong hƣớng dẫn sử dụng đi kèm.  
+ Truy cập vào phần Status để xem thông số WAN. Trong trƣờng hợp thông số IP 
Address là “N/A” (Not Available), có nghĩa là modem của bạn không thể thực hiện kết 
nối (không có IP ngoài), bạn cần thực hiện quá trình kết nối lại hoặc thực hiện thao tác 
khởi động lại (restart) modem ADSL. 

Ngƣợc lại, nếu bạn thấy thông số IP ngoài mà không thể lƣớt web, bạn cần kiểm tra và 
khôi phục thông số DNS (Domain Name Server) ở bƣớc kế tiếp. 
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Bƣớc 2: Kiểm tra và thiết lập mới thông số DNS 
- Nhấn nút Start > Run và gõ vào “cmd” (đối với Windows XP) > nhấn Enter. 
- Đánh dòng lệnh “ipconfig /all” > nhấn Enter.  

 

- Nếu trong phần DNS Server của bạn có địa chỉ IP trùng với phần Default Gateway 
hoặc không hiển thị địa chỉ IP, bạn cần thiết lập thông số DNS cho máy bạn: 

+ Truy cập vào Control Panel > Network Connections. 
+ Nhấp chuột phải vào kết nối “Local Area Connection” và chọn Properties. 
+ Ở thẻ General, nhấp đúp vào lựa chọn “Internet Protocol (TCP/IP). 
+ Đánh dấu chọn “Use the following DNS server addresses” và điền thông số sau vào 2 
ô “Preferred DNS Server” / “Alternate DNS Server”: 203.162.4.190 và 203.162.4.191. 

 

+ Nhấn nút OK để hoàn tất quá trình này. 
Lƣu ý: Đôi lúc bạn lƣớt web chập chờn (lúc đƣợc, lúc không), bạn cần làm tƣơi 
(Refresh) thông số DNS bằng cách sau:  
- Nhấn nút Start > Run và gõ vào “cmd” > nhấn Enter. 
- Ở cửa sổ Command Prompt, đánh vào dòng lệnh “ipconfig /flushdns”. 
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Những điều cần biết trƣớc khi sử dụng ADSL 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) còn gọi là đƣờng dây thuê bao số bất 
đối xứng. Đây là một công nghệ truyền dữ liệu mới cho phép ngƣời dùng gửi 
nhận nhiều dữ liệu và nhanh hơn trên đƣờng dây điện thoại đang sử dụng. ADSL 
hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu (data rate) từ 1,5 - 9Mbps khi nhận dữ liệu (gọi là 
tốc độ tải xuống, downstream) và từ 16 - 640Kbps khi gửi dữ liệu đi (tốc độ tải lên, 
upstream). Vì thế, ADSL còn đƣợc mệnh danh là công nghệ Internet băng thông 
rộng (broadband). 

 

Tại sao gọi là “bất đối xứng” (Asymmetric)? Vì trong công nghệ này, tốc độ tải lên 
Internet bao giờ cũng chậm hơn rất nhiều so với tải từ Internet xuống. 

Bộ Splitter tách tín hiệu nguồn thành 2 cổng: ADSL và điện thoại. 

 

Bằng cách gửi các tín hiệu số trên đƣờng dây điện thoại đang tồn tại, ADSL cung cấp 
việc truy cập Internet tốc độ cao mà không cản trở việc bạn sử dụng một cách bình 
thƣờng đƣờng dây điện thoại cho các dịch vụ điện thoại, fax... 

Điều kiện sử dụng dịch vụ ADSL: 

● Yêu cầu về thiết bị: 

+ Modem/router ADSL. 
+ Splitter: là thiết bị đặc biệt đê ghép/ tách tín hiệu điện thoại và dƣ liệu ra làm hai cổng 
hoạt động độc lập trên cùng đƣờng dây điện thoại sẵn có. 
+ Card mạng Ethernet 10 Base T. 
+ Đƣờng dây điện thoại. 
+ Máy vi tính cá nhân. 

● Yêu cầu tối thiểu đối với máy tính: 

+ Bộ vi xử lý Intel Pentium 133MHz hoặc nhanh hơn. 
+ 128MB RAM. 
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+ Ổ cứng còn trống 100MB. 
+ Giao diện với modem ADSL: Card mạng Ethernet 10Base-T hoặc cổng USB (một số 
modem ADSL hô trợ USB). 
+ Hệ điều hành Windows 98/ ME/ 2000/ NT/ XP. 

Cài đặt dịch vụ ADSL: 

● Nhân viên kỹ thuật của nha cung cấp dịch vụ sẽ cài đặt dịch vu cho bạn. 

● Nếu bạn có hai máy trở lên nên chuẩn bị sẵn dây cáp mạng RJ45 từ vị trí các máy 
đến modem/router ADSL trƣớc, đến khi nhân viên kỹ thuật xuống sẽ gắn giúp bạn. 

● Nên lƣu lại số điện thoại của phòng kỹ thuật dịch vụ đề phòng khi có sự cố về đƣờng 
truyền. 

Mô tả sử dụng dịch vụ: 

● Khi muốn sử dụng dịch vụ, khách hàng bật modem/router ADSL. 

● Modem/router sẽ bắt tay kết nối với mạng cung cấp dịch vụ (DSLAM). 

● Khách hàng đăng nhập vào mạng. 

● Nếu là truy nhập Internet, tín hiệu từ máy tính truyền qua modem/ router đến DSLAM, 
qua thiết bị BRAS đến mạng nhà cung cấp dịch vụ. 

● Nếu gọi điện thoại, tín hiệu tƣ điện thoại truyền qua modem/router, đến DSLAM qua 
bộ ghép tách splitter rồi đến tổng đài điện thoại công cộng (PSTN). 

● Nếu truy cập Internet và gọi điện thoại cùng lúc, modem/router sẽ tƣ động thực hiện 
ngay việc ghép/tách cả hai tín hiệu này thành gói dữ liệu chung truyền đến DSLAM. Tại 
đây, splitter của DSLAM thực hiện việc tách tín hiệu thoại ra và truyền qua mạng PSTN, 
còn tín hiệu truyền sô liệu qua DSLAM đến BRAS ra mạng Internet. 

Lựa chọn modem/router ADSL 

 

Hiện nay, trên thị trƣờng có 3 loại modem hiệu Zoom là Zoom X3, Zoom X4 và Zoom 
X5. Zoom X3 chỉ có cổng Ethernet, còn X4 và X5 có cả cổng USB và cổng Ethernet. 
Nếu sử dụng cổng USB, bạn phải cài đặt chƣơng trình điều khiển (driver) cho modem. 

Sau khi cắm modem vào máy tính, hub hoặc switch xong, tiến hành kiểm tra các đèn tín 
hiệu trên modem nhƣ: 

- PWR: Đèn nguồn - sáng. 
- RXD: Đèn nhận tín hiệu - sáng. 
- LINK: Đèn tín hiệu ADSL - sáng. 
- DATA: Xanh - nháy. 

Theo kinh nghiệm của nhiều ngƣời, bạn nên chọn mua một trong những loại 
modem/router ADSL nhƣ: GVC, D-LINK, ASUS, CNET... 
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Chú ý: 

Các modem trên thƣờng có hai loại: 1 Port (cổng) và 4 (cổng), bạn nên chọn loại 4 Port 
vì giá cả chỉ chênh lệch nhau chỉ có vài đôla mà bạn lại có 4 cổng, sẽ lợi hơn nhiều khi 
cần cho nhiều máy vi tính khác sử dụng chung. 

 

Modem ADSL 4 cổng LAN Zoom X5 

Trông gọn nhƣ một modem dial-up bình thƣờng, nhƣng modem 
Ethernet/USB ADSL X5 model 5554 của Zoom Telephonics (Mỹ) đƣợc 
tích hợp nhiều chức năng nhƣ một trạm kết nối Internet hoàn chỉnh. Nó 
gồm modem, router, gateway, firewall, switch 4 cổng với hai giao diện 
Ethernet và USB 1.1. 

Zoom X5 là một modem ADSL Annex A adaptive đạt đầy đủ tốc độ (tải xuống tối đa 
8Mbps và tải lên 1Mbps), tƣơng thích với tất cả các nhà sản xuất trạm DSLAM lớn. 
Router tích hợp của Zoom X5 hỗ trợ Proxy DNS, cho phép sử dụng đồng thời cả hai 
giao diện LAN và USB, cung cấp truy cập Internet đƣợc chia sẻ cho tới 253 máy tính 
cùng một lúc. Switch của nó cung cấp 4 cổng LAN 10/100. Filewall NAT (chuyển đổi địa 
chỉ mạng) giúp ngăn chặn những hành vi tấn công xâm nhập lợi dụng kết nối băng 
thông rộng.  

Chức năng bảo mật đa dạng: xác thực quyền ngƣời dùng, PAP (giao thức xác thực 
quyền password), CHAP (giao thức xác thực quyền thách thức) và quản trị hệ thống 
đƣợc bảo vệ bằng password. Zoom X5 hoạt động với các hệ điều hành Windows, 
Macintosh và Linux. Zoom X5 sẵn sàng cho kết nối với máy chơi game Xbox và 
PlayStation. 

Modem sử dụng bộ vi xử lý ARM9 với bộ nhớ Flash cho phép cập nhật firmware để sửa 
lỗi và bổ sung tính năng phần cứng. Việc cài đặt Zoom X5 rất đơn giản. Trƣớc khi kết 
nối modem vào máy tính, bạn phải cài đặt driver và software (có trên CD kèm theo) cho 
modem trƣớc đã. Nếu máy tính có cổng LAN, bạn nên chọn giao diện modem là 
Ethernet để có độ ổn định và tốc độ cao nhất. 

 Nếu dùng giao diện Ethernet, sau khi cài đặt phần mềm xong, bạn phải shutdown máy 
tính để tiến hành gắn cáp LAN nối modem vào máy tính, có thể chọn bất cứ cổng LAN 
nào trên modem. Gắn cáp tín hiệu ADSL vào cổng DSL trên modem. Gắn cáp điện (qua 
adapter). Bật công tắc, đèn PWD màu đỏ sẽ sáng. Sau vài giây, đèn LINK bắt đầu nhấp 
nháy. Bạn đợi cho tới khi đèn này sáng luôn (không còn nhấp nháy nữa, báo hiệu tín 
hiệu ADSL đã thông từ modem tới nhà cung cấp dịch vụ), thì mới bật máy tính lên. 

 

 Trong trƣờng hợp dùng giao diện USB, sau khi cài phần mềm xong, bạn không cần tắt 
máy mà chỉ phải thu nhỏ menu chính. Gắn cáp điện và bật công tắc điện trên modem. 
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Đèn PWD sẽ sáng. Gắn cáp ADSL và cáp USB. Đèn LINK bắt đầu nhấp nháy. Hộp 
thoại Found New Hardware xuất hiện và Windows bắt đầu quá trình nhận diện và nạp 
driver/phần mềm cho modem X5. 

Bây giờ, bạn tiến hành cấu hình cho trình duyệt Web (ở đây tôi dùng Internet Explorer 
6). Bạn vào Control Panel, mở Internet Options. Trên hộp thoại Internet Properties, chọn 
thẻ Connections và nhấn nút Setup trên thẻ này. Trên hộp thoại New (hay Internet) 
Connection Wizard, nhấn Next; chọn Connect to the Internet, nhấn Next; chọn Set up 
my connection manually, nhấn Next; chọn Connect using a broadband connection that is 
always on. Nhấn Finish để kết thúc. 

Giờ thì bạn có thể cấu hình cho hệ thống ADSL của mình rồi. Nhấn vào icon Zoom Web 
Console trên desktop. Hộp thoại Connect to 10.0.0.2 xuất hiện. Bạn gõ username mặc 
định là admin và password mặc định là zoomadsl. 

Trang Setup dạng Web Zoom DSL Modem Web-Console xuất hiện với 5 nút menu. 

Bạn chọn ngay nút mở trang Basic Setup. Thông số VPI/VCI do nhà cung cấp dịch vụ 
ADSL cấp. Với MegaVNN, bạn thay thông số VPI từ 0 thành 8, thông số VCI giữ nguyên 
35. Giữ nguyên các thông số mặc định (Encapsulation: PPPoE LLC, Bridge: Disable, 
Disconnect Timeout: 0, MRU: 1492, MTU: 1492, MSS 1432, Authentication: Auto, 
Service name: bỏ trống). Gõ username và password truy cập Internet mà nhà cung cấp 
dịch vụ ADSL cấp cho bạn. Xong xuôi, nhấn nút Save Changes rồi nút Write Settings to 
Flash and Reboot để lƣu cấu hình vào bộ nhớ Flash. 

Bạn chỉ cần cấu hình trang Basic Setup thôi. Các trang còn lại cứ để mặc định. 

 Trang System Status: Hiển thị tình trạng hệ thống chung, nhƣ thông tin firmware, kết 
nối WAN và LAN, danh sách các client DHCP đã kết nối. 

 Trang ADSL Status: Hiển thị thông tin thời gian thực về kết nối ADSL hiện thời của 
bạn. 

 Trang Advanced Setup: Có nhiều tùy chọn cho bạn tự cấu hình một cách riêng biệt 
hay cao cấp. Trang này chỉ dành cho ai “siêu” về các thiết đặt DSL và mạng thôi. 

Đến đây thì bạn đã có thể bắt đầu lƣớt trên Internet đƣợc rồi. Nhƣng bạn phải chú ý: chỉ 
khi nào đèn LINK cháy sáng ổn định thì đƣờng truyền giữa modem và ISP mới đƣợc 
thông. 

Trong trƣờng hợp muốn Reset modem về các thiết đặt mặc định của nhà sản xuất, bạn 
có hai cách: 

 Truy cập vào Zoom Web-Console, mở trang Advanced Setup, chọn Reset to Default 
rồi nhấn nút Write Settings to Flash and Reboot để lƣu. 

 Nếu không thể truy cập Web- Console, bạn dùng cây kim kẹp giấy, cắm vào lỗ Reset 
trên modem, nhấn giữ và đếm tới 5 rồi thả tay ra. Đèn LINK tắt rồi nhấp nháy chậm, vài 
lần mỗi giây. 

Chúng tôi đã chạy Zoom X5 với mạng ADSL của VNN. Mỗi khi mới mở máy tính hay bật 
công tắc modem, bạn sẽ phải chờ vài phút cho tới khi đèn LINK hết nhấp nháy mà 
chuyển sang sáng ổn định thì mới có thể truy cập Internet đƣợc. (Modem SpeedTouch 
của Alcatel không bị nhƣ vậy). Tốc độ download file khi thông thoáng nhất có thể lên tới 
210KB/s. 
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Khi bạn không download đƣợc bất cứ thứ gì từ Internet 
 

Bạn thƣờng download tài liệu, phần mềm từ Internet nhƣng có một ngày máy tính của 
bạn không tải đƣợc bất cứ thứ gì từ Internet. Nguyên nhân có thể do máy tính bị nhiễm 
Trojan W32.W3TC. Để khắc phục, bạn chỉ cần vào Regedit, tìm đến khóa 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Plugins\Extension. Bạn 
nhấn chuột phải trên khóa này và xóa nó đi. 

 

 

 

 

Modem 

 
PC CARD MODEM 

Àhá, modem là thứ quen lắm đây. Bất cứ ai có máy tính kết nối Internet (không qua 
mạng nội bộ) cũng đều phải sở hữu một “trự” modem và phải nhờ sự trợ giúp của nó 
mới có thể “nối mạng toàn cầu” đƣợc. 

Coi đứng một mình bảnh bao vậy chứ modem (tiếng Anh đọc là “mo-đâm”) lại là một từ 
ghép xuất xứ từ modulator – demodulator (bộ điều biến và giải điều biến). Nên modem 
còn đƣợc gọi là “bộ điều giải”. 

Modem là một thiết bị giúp cho máy tính có thể truyền dữ liệu số qua các đƣờng dây 
cáp hay đƣờng dây điện thoại. Thông tin máy tính đƣợc lƣu trữ dƣới dạng số (digital), 
trong khi thông tin truyền tải trên đƣờng dây điện thoại lại phải dƣới dạng các sóng 
tƣơng tự (analog). Vì thế, ngƣời ta phải dùng modem làm công cụ trung gian chuyển đổi 
qua lại giữa hai dạng thông tin này. 
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Nói một cách i tờ, modem sẽ chuyển thông tin digital từ máy tính thành analog để có thể 
truyền ra ngoài theo đƣờng dây điện thoại, và chuyển thông tin analog đƣợc truyền qua 
đƣờng dây điện thoại thành thông tin số để máy tính có thể xử lý. 

Cũng may mắn là có một giao diện tiêu chuẩn cho việc kết nối các modem gắn ngoài 
với máy tính gọi là RS-232. Nhờ vậy, bất cứ modem gắn ngoài nào cũng có thể gắn với 
bất cứ máy tính nào có cổng RS-232. Đây là cổng mà hầu nhƣ tất cả máy tính cá nhân 
(PC) đều đƣợc trang bị. 
Về giao diện tiếp xúc, modem có hai loại chính: 

 Gắn ngoài (external modem): hiện nay có hai giao diện là COM và USB. 

 Gắn trong (internal modem): là một bo mạch để gắn vào một khe cắm mở rộng (nhƣ 
PCI, MiniPCI, CNR... phổ biến là PCI) trong máy tính. 
Ngoài ra, còn có loại modem CardBus hay PC Card (gắn vào khe PCMCIA) dùng cho 
máy tính xách tay. 

Về công nghệ sản xuất modem có hai loại: 

 Modem phần cứng (hardware modem): đây là một modem hoàn chỉnh có bộ điều 
khiển on-board riêng và các mạch DSP. Nó tự xử lý các tác vụ kết nối và truyền tải, nhờ 
vậy hoạt động ổn định và nhanh hơn. Nó cũng chỉ cần nạp một driver nhỏ (thậm chí 
đƣợc tích hợp sẵn trong hệ điều hành) để hệ điều hành có thể nhận diện nó. Nhờ vậy 
mà hardware modem có thể sử dụng với các máy tính thế hệ cũ, tốc độ CPU yếu. 

 Modem phần mềm (software modem): đây là một giải pháp để giảm chi phí thiết bị 
trong điều kiện các máy tính ngày càng mạnh hơn. Modem dạng này sử dụng sức mạnh 
của CPU và đƣợc điều khiển bằng một bộ phần mềm cài đặt vào hệ thống. Phần cứng 
của modem loại này thật ra chỉ là để gắn các cổng giao tiếp. Tuy rẻ và có thể “lên đời” 
dễ dàng qua phiên bản phần mềm, soft-modem chạy không ổn định, dễ làm nặng hệ 
thống khi tải dữ liệu lớn, dễ xảy ra xung đột với hệ điều hành hay các phần mềm ứng 
dụng... và nhất là có thể bị virus xơi tái làm cho quờ quạng. Một dạng mới hơn, tiên tiến 
hơn và có phần rẻ tiền hơn của soft-modem là modem nhúng (embedded modem) 
nhằm vào các ứng dụng Internet đang ngày càng phổ cập nhƣ các digital set-top box, 
các sản phẩm POS (point of sale), các thiết bị ngoại vi đa chức năng... 

Bạn có thể phân biệt dễ dàng hai loại modem này: Hardware modem chỉ cần nạp driver 
là chạy. Software modem cần phải cài đặt bộ phần mềm điều khiển và khi hoạt động 
thƣờng xuất hiện icon phần mềm này ở khay công cụ hệ thống. Hiện nay, hầu hết 
modem tích hợp trong máy tính xách tay và modem gắn trong thuộc dạng soft-modem. 

Về công nghệ truyền dẫn, chúng ta có: 

 Modem analog: modem thông dụng, kết nối dial-up. 

 Modem digital: kết nối băng thông rộng, nhƣ ISDN, DSL... 
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Rối rắm nhất trong chuyện modem là có nhiều giao thức khác nhau cho việc định dạng 
dữ liệu để truyền qua đƣờng dây điện thoại. Trong đó có một số là tiêu chuẩn chính 
thức (nhƣ CCITT V.34), còn lại thì đƣợc các công ty cá nhân phát triển. Vì thế, để có độ 
tƣơng thích cao, hầu hết modem đều đƣợc trang bị khả năng hỗ trợ các giao thức phổ 
biến hơn và ít nhất là ở tốc độ truyền tải dữ liệu chậm, hầu hết modem có thể liên lạc 
đƣợc với nhau. Còn ở các tốc độ truyền tải cao cần phải có các giao thức đặc thù, kén 
cá chọn canh nên kém đƣợc tiêu chuẩn hóa. 

Tùy theo công nghệ kết nối mà chúng ta phải sử dụng loại modem tƣơng ứng (chớ hề 
xài qua xài lại đƣợc đâu!). Hiện nay trên thị trƣờng Việt Nam có hai chuẩn modem 
chính: modem thƣờng (dial-up) và modem băng thông rộng (ADSL). 

 

Những kinh nghiệm trong lắp đặt và quản lý mạng Internet 

Hiện nay, giá máy tính “se-cần-hen” và Internet đã rẻ đi rất nhiều, thêm nữa với đƣờng 
truyền Internet tốc độ cao ADSL càng làm cho nhiều ngƣời muốn mở phòng máy tính 
kinh doanh Internet. Thế nhƣng, cần mua máy thế nào, cấu hình ra sao, cài đặt những 
gì và quản lý làm sao là điều nhiều ngƣời đang quan tâm nhƣng lại chƣa tìm đƣợc câu 
trả lời thỏa đáng. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày những kinh nghiệm mà tôi đã đúc 
kết đƣợc từ thực tế làm việc để các bạn cùng tham khảo, từ đó hi vọng bạn sẽ rút ra 

đƣợc vài điều gì đó cho riêng mình. 

 

1. Chọn mua máy đồng bộ: 
Hãy trang bị cho mạng của mình máy đồng bộ. Điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc 

quản lí và bảo trì. Nếu có đủ tiềm lực về kinh tế để mua máy mới 100% thì thật tuyệt, 
còn không, có thể sử dụng máy cũ nguyên bản của IBM, DELL hoặc COMPACT. Cấu 

hình tối thiểu từ P2 400MHz, RAM 128MB trở lên. 

2. Những phần mềm nên sử dụng: 
Bạn nên cài hệ điều hành (HĐH) Window 2000/ XP hoặc 2003 (với cấu hình P2 

400MHz, RAM 128, Windows XP vẫn chạy tốt), vì những HĐH này hỗ trợ nhiều cho 
mạng và đặc biệt là có phân quyền User giúp dễ dàng trong việc quản trị. 

Đối với máy tính chỉ dùng truy cập Internet, bạn cần cài thêm một chƣơng trình chống 
Virus (nhƣ Notron AntiVirus) và một chƣơng trình chống Spyware (nhƣ Spybot - Search 
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& Destroy). Ngoài ra, có thể cài thêm phần mềm Cafe Internet tùy ý bạn. 

 

3. Phân quyền ngƣời dùng: 
Hãy đặt một account (tài khoản) với quyền Administrator (quản trị) có đặt mật khẩu và 
một account User (ngƣời dùng) cho khách truy cập. Nhƣ vậy, mỗi khi trục trặc, bạn chỉ 

cần đăng nhập vào quyền Administrator và phục hồi lại là xong. 

 

4. Sao lƣu, phục hồi: 
Sau khi lắp đặt và cài đặt hoàn chỉnh các phần mềm, bạn nên tạo một bản sao lƣu dự 

phòng bằng phần mềm chuyên dụng (nhƣ Norton Ghost). Bản dự phòng nên để ở ổ đĩa 
khác với ổ C. 

Đối với HĐH Windows 2000/ XP/2003, bạn nên bật System Restore và tạo điểm phục 
hồi tại ngày vừa cài đặt hoàn chỉnh các chƣơng trình cần thiết. 

Do máy sử dụng cho mạng Internet đều không có ổ CD và ổ đĩa mềm, bạn nên cài 
Ghost 2003 (phiên bản chạy trên Windows), hoặc có thể mua thêm một CD Box (hộp 
đựng ổ CD cắm ngoài qua cổng USB) để sử dụng trong những trƣờng hợp có sự cố. 

 

5. Nên đặt một Server: 
Nếu phòng máy có từ 20 máy trở lên, bạn nên đầu tƣ một Server và cài đặt Windows 

2000 Server hoặc 2003 Server, sẽ giúp cho mạng chạy nhanh hơn và việc quản lý cũng 
nhƣ bảo trì dễ dàng hơn. 

Còn nếu khoảng dƣới 10 máy thì chỉ cần lắp đặt mạng ngang hàng, sẽ tiết kiệm chi phí 
và tận dụng đƣợc hết công suất máy. 
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6. Tiết kiệm điện: 
Tuy cƣớc phí mạng tối đa chỉ là 1 triệu đồng/tháng (MegaVNN) nhƣng tiền điện cũng là 
một khoản chi khá lớn nếu không biết tiết kiệm. Tắt và khởi động lại máy khi có khách 
không phải là một lựa chọn hay vì không những làm giảm tuổi thọ của ổ cứng mà cũng 
chẳng tiết kiệm điện hơn. Mặt khác, bắt khách phải chờ đợi lâu cũng không phải là điều 

tốt. 
Bạn nên để chế độ tự động tắt Stanby và tắt màn hình sau 15 phút. Đặt chế độ tắt 

Hibernate (ngủ đông) vào những thời điểm vắng khách. Nếu mainboard có hỗ trợ thì 
nên đặt chế độ bật máy tính bằng phím Enter. 

 

7. Đặt địa chỉ IP tĩnh: 

 

Nên đặt địa chỉ IP tĩnh và cùng lớp, cùng nhóm thì mạng sẽ ổn định hơn. Nếu đặt IP 
động thì thỉnh thoảng sẽ gặp trƣờng hợp vài máy không kết nối đƣợc (mất ổn định) và 

công việc quản trị cũng phức tạp hơn. 
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8. Quét định kỳ Virus và Spyware: Duyệt Web thƣờng xuyên thì chuyện bị nhiễm virus 
và các chƣơng trình cài lén vào máy (Spyware) là điều không thể tránh khỏi. Qua thời 
gian sử dụng, những chƣơng trình này càng nhiều và chiếm hết bộ nhớ máy, lúc đó 

máy tính chạy nhƣ một con rùa bị ốm và liên tục treo cứng. Do đó, chạy chƣơng trình 
quét thƣờng xuyên 3 đến 5 ngày/lần là giải pháp tốt nhất. 

 

Tránh bị ngắt kết nối Internet khi có điện thoại gọi đến 

Một số Modem (nhất là loại gắn trong) khi đang truy cập Internet thì hay bị lỗi tự ngắt kết 
nối khi có cuộc điện thoại gọi đến. Để khắc phục, bạn làm nhƣ sau: Vào Conntrol Panel 
> Modem, trong thẻ Dialing Rules, bấm vào Edit > thẻ General, đánh dấu chọn vào ô To 
disable call waiting, bấm OK để có hiệu lực. 

 

 

:  
Nối hai máy tính bằng cáp 

Công nghệ mới nhất trên thế giới vừa được ra đời hay sao? Xin thưa là không phải, chiêu 

này đã có từ thời mấy cái PC còn chạy trên nền DOS nữa kìa. Nhưng dù sao thì nó cũng 

còn rất hữu dụng trong thế giới PC “sống có đôi, có cặp”. Để nối hai máy tính theo cách 

này, bạn chỉ cần mỗi máy tính (dĩ nhiên rồi) có cổng LPT (parallel) hay cổng COM (serial), 

USB (Universal Serial Bus) còn hoạt động và một sợi dây cáp đặc biệt gọi là dây Link có 

đầu cắm để kết nối qua các cổng trên (mỗi loại cổng có loại cáp link riêng). Sau đó, bạn chỉ 

việc theo mấy bước sau đây. Cũng lưu ý rằng kiểu kết nối này chỉ thích hợp với mô hình 

gia đình vì nó chỉ nối được hai máy tính với nhau mà thôi. 

Trên Windows XP 

Kiểu kết nối này có thể dùng cho cả “họ” Windows từ 9x cho tới Windows Server 2003 

luôn. 

Vào menu Start > All Programs > Accessories > Communications > New Connection 
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Wizard > Next > chọn Set up an advanced connection, nhấn Next > chọn Connect directly 

to another computer, nhấn Next. Nếu muốn máy tính đang cấu hình này là nơi chứa thông 

tin để máy tính thứ hai kết nối vào truy xuất dữ liệu thì chọn Host (chủ); còn ngược lại, nếu 

muốn dùng máy tính đang cấu hình truy xuất vào máy kia để lấy dữ liệu thì chọn Guest 

(khách). Nhấn Next. Bạn sẽ được hỏi cổng kết nối, chọn Direct Parallel (LPT1). Nhấn 

Next. 

Bây giờ đến bước cấp quyền truy xuất thông tin trên PC (nếu đã chọn kiểu Host), vì dùng 

trong gia đình nên bạn chọn Guest cho đơn giản sự đời, còn nếu muốn “bảo mật” thì có thể 

nhấn nút Add hay Properties để cấu hình thêm cho vui > Next kết thúc quá trình cấu hình 

trên máy thứ nhất. 

Tiếp theo là cấu hình PC thứ hai, nếu máy thứ nhất là Host thì máy thứ hai sẽ được thiết đặt 

với các thông số là Guest, và ngược lại. Sau khi hai máy tính “bắt tay” xong, bạn có thể 

chia sẽ dữ liệu qua lại với nhau như một mạng chia sẻ file bình thường. 

Lƣu ý: khi chọn chế độ Host, nếu máy tính chưa tạo thư mục ở chế độ share (chia sẻ thông 

tin) thì sẽ bị “nhắc nhở”, bạn cứ chọn OK cho xong chuyện, sau này tạo share sau cũng 

được. Khi cấu hình thư mục chia sẻ thông tin, bạn cũng được hỏi về việc cho phép người sử 

dụng toàn quyền (Full Control) hay chỉ được xem (Read Only). 

 

Trên Windows 9x 

Cài Direct Cable Connection! bằng cách vào Control Panel > Add/Remove Programs > 

Windows Setup > Commuticanions > đánh dấu Direct Cable Connection. 

Cài giao thức (protocol): vào Control Panel > Network > Configuration, nhấn nút Add > 

Protocol > chọn Microsoft trong Manufacturers > chọn giao thức bên phần Network 

Protocol để cài các giao thức IPX/SPX, TCP/IP và NetBEUI (nếu chưa có) > khởi động lại 

máy. 

Với máy chủ: chạy Direct Cable Connection > chọn Host (This computer has the resources 

you want to access - máy tính này có các tài nguyên mà bạn muốn truy xuất), nhấn Next > 

chọn cổng mà chúng ta định nối, nhấn Next > nhấn Finish. Với máy khách: ta cũng làm 

tương tự như thế nhưng thay vì chọn Host thì chọn Guest (This computer will be used to 

access resources on the host computer - máy tính này sẽ được dùng để truy xuất các tài 

nguyên trên máy tính chủ). 

Trên Windows 2000 Professional 

Cài giao thức cho cả hai máy: vào Control Panel > Network and 

Dial Up Connections > nhấp chuột phải vào Local Area 

Connection > Properties > chọn Install > Protocol để cài thêm 

IPX/SPX. Kích hoạt tính năng chia sẻ tập tin, nếu trong phần 

Components chưa có thì chọn Install > Service để cài “File and 

Printer for Microsoft Networks”! > khởi động lại máy > tắt máy và 

tiến hành nối cáp cho hai máy. 

- Đối với máy chủ: thường thì phần Network And Dial Up Connections có sẵn biểu tượng 

hai máy tính nối trực tiếp với nhau (Direct Connection), nếu không có cũng không sao cả! 

Ta tiến hành nối kết bằng cách vào Make New Connection, chọn Next > chọn Connect 

Directly to another computer, nhấn Next > chọn Host > chọn cổng kết nối như ở Win9x > 
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bổ sung người dùng vào (mặc định là Administrator và Guest) > điền tên đăng nhập, mật 

mã (nếu muốn) cho một hoặc nhiều tài khoản > OK> nhấn Finish. 

- Đối với máy khách: cũng làm tương tự, chỉ khác là chọn Guest thay vì Host. Ở phần 

Connection Availability thì chọn For All User (cho tất cả mọi người) nếu chúng ta muốn 

đăng nhập với các tài khoản khác nhau và Only For Myself (chỉ cho mình ên tôi) nếu không 

muốn cho các tài khoản khác. 

 

KẾT NỐI BẰNG NORTON COMMANDER (DOS) 

Để kết nối hai máy tính trong môi trường DOS, bạn có thể dùng chương trình Interlink của 

DOS, nhưng tốt nhất là sử dụng phần mềm Norton Commander 5.0 (NC) để dễ điều 

khiển.Chạy NC trên cả hai máy, mở menu Left/ Right, chọn lệnh Link. Trong hộp thoại 

Commander Link, bạn chọn cổng COM hay LPT dùng để kết nối. Sau đó chọn Master trên 

máy chủ và chọn Slave trên máy khách. 

Chú ý: Bạn chỉ làm việc với NC trên máy khách, máy chủ sẽ bị “tê liệt” trong khi kết nối. 

 
CÁCH ĐẤU DÂY CÁP LINK (KẾT NỐI 2 MÁY TÍNH) 

 

KẾT NỐI BẰNG TOTAL COMMANDER (WINDOWS) 

Trong Windows 9x/NT/2000/XP, nếu không muốn sử dụng chương trình Direct Cable 

Connection với các khai báo rắc rối, bạn nên sử dụng phần mềm Total Commander 6.0 để 

kết nối hai máy tính qua cổng LPT cho đơn giản và nhanh.Trong Windows, chạy Total 

Commander trên cả hai máy tính, mở menu Net chọn lệnh PORT connection to other PC. 

Chọn Server cho máy chủ và Client cho máy khách.  

NỐI BẰNG CỔNG USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 

Bạn mua loại cáp USB Data Link có chiều dài khoảng 2m và đấu nối vào hai 

máy tính qua cổng USB. Cài đặt phần mềm và driver (Gene Link File Transfer 

Driver) được cung cấp kèm theo cáp dữ liệu, sau đó truyền dữ liệu giữa hai máy 

bằng phần mềm này. Bạn sao chép, di chuyển các tập tin từ máy này sang máy 

khác tương tự cách sử dụng phần mềm Norton Commander (NC). Sẽ có hai cửa sổ mở ra 

dành cho máy chủ (local desktop) và máy khách (remote desktop). 
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iConnection Monitor 2003: Công cụ ngăn chặn modem tự động 

quay số quốc tế 
 

Có nhiều trường hợp người truy cập internet ít kinh nghiệm, vô tình kích hoạt các chương 

trình tự động gọi tới những số điện thoại ở nước ngoài để kết nối vào các dịch vụ “không 

bình thường” (sex, cờ bạc...), làm phát sinh cước quốc tế mà người sử dụng không hề hay 

biết. Tại Hà Nội, số người bị “mắc bẫy” này trong hai năm qua không phải ít. Tại TPHCM, 

gần đây có một thuê bao đã “vướng” cước gọi quốc tế trong tháng 3/2003 lên tới 113 triệu 

đồng. 

Để giúp người sử dụng internet có đường dây điện thoại mở cuộc gọi quốc tế ngăn chặn 

việc phát sinh cước quốc tế ngoài ý muốn, Công ty Điện thoại Đông TPHCM đã phổ biến 

phần mềm iConnection Monitor 2003 có chức năng giám sát kết nối internet để phát hiện 

modem quay số quốc tế. Khi phát hiện kết nối bất hợp pháp, phần mềm sẽ cắt ngay kết nối 

và thông báo cho người sử dụng biết. 

Cũng xin nói rõ: Chỉ có các thuê bao điện thoại nào có đăng ký mở cuộc gọi quốc tế mới có 

nguy cơ bị modem tự động gọi quốc tế một cách tai hại như vậy. Đối với các thuê bao 

không có mở cuộc gọi quốc tế, cho dù modem có bị các phần mềm kia ra lệnh cho quay số 

quốc tế, các cuộc gọi “phi pháp” vẫn không thực hiện được vì tổng đài đâu có chấp nhận. 

Cài đặt 

Tải phần mềm dưới dạng file nén (dung lượng 1,7MB) từ trang web 

www.netcentervn.net/software hay www.echip.com.vn, 

www.itoday.com.vn. Giải nén vào một thư mục tạm rồi chạy file setup.exe để 

cài đặt. Sau khi cài đặt, phần mềm sẽ tạo một icon dưới góc phải màn hình  

 

Sử dụng  

Nhấp đúp vào biểu tượng iConnection Monitor 2003 nằm trên màn hình nền máy tính để 

chạy chương trình, cửa sổ chương trình có các bảng đáng chú ý sau: Trạng thái, Thống kê, 

Cấu hình. 

Bảng Trạng thái: Thể hiện trạng thái hoạt động cùng với kết quả giám sát kể từ thời điểm 

chương trình thi hành, với các chi tiết: 

- Giờ: Thời điểm kết nối bắt đầu.  

- Kết nối: Tên của kết nối.  

- Quay số: Số điện thoại dùng để quay số kết nối.  

- Hợp lệ: Nếu số điện thoại kết nối nằm trong danh sách cho phép, kết nối sẽ được xem là 

hợp lệ. Ngược lại, kết nối là bất hợp pháp và sẽ bị cắt.  

http://www.netcentervn.net/software
http://www.echip.com.vn/
http://www.itoday.com.vn/
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- Số phút: Thời lượng của kết nối tính theo phút.  

- Server IP: Địa chỉ IP của server kết nối.  

- Thiết bị: Loại và tên của thiết bị đã quay số kết nối. 

Ngoài ra, còn có các thông tin về việc đồng bộ thời gian với đồng hồ nguyên tử trên mạng 

(theo địa chỉ website hiển thị). 

Giả sử bạn đã vô tình kích hoạt chương trình quay số quốc tế vào trang web khiêu dâm, 

chương trình sẽ tự động điều khiển modem ngắt kết nối hiện có và quay số kết nối 

04470059xxxxx là số kết nối đến một máy chủ phim ảnh khiêu dâm ở nước ngoài (bạn phải 

trả cước quốc tế nếu giữ kết nối này để xem những đoạn phim tải về). Nếu máy tính của 

bạn có cài iConnection Monitor 2003, phần mềm này sẽ phát hiện số điện thoại quay không 

nằm trong các số điện thoại hợp lệ (được khai báo trong bảng Cấu hình), nhanh chóng ngắt 

kết nối và hiện lên dòng thông báo “Kết nối quay số không được phép (hình con bọ thể 

hiện ý nghĩa số điện thoại quay có đầu số không hợp lệ).  

 

 

Bảng Thống kê: Để xem kết quả giám sát theo thời gian, thông tin ở đây được lưu trữ theo 

từng tháng. Nếu chương trình tìm thấy có dữ liệu của tháng được chọn, lúc này bạn có thể 

nhấn vào nút Xem để xem thông tin và chương trình sẽ tự định vị đến mẩu tin về ngày 

tháng bạn đã chọn. 

 

Để chuyển thông tin ra file, bấm vào nút Export Grid To Other Format File nằm bên trái 

máy in. Trong hộp thoại Export, đặt tên file xuất ra, chọn dạng file rồi bấm nút Start 

Export. 

Bảng Cấu hình: Bạn thiết lập các quy tắc về tính hợp lệ hay bất hợp lệ của các kết nối, 

theo các mục sau: 

- Kết nối cài sẵn: Là danh sách các kết nối (dial up connection) hiện có sẵn trong máy tính 

của bạn, cùng với số điện thoại kết nối. Bạn nên thường xuyên kiểm tra để phát hiện có kết 

nối nào có số điện thoại bất thường hay không, đề phòng trường hợp những phần mềm lạ tự 
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cài các kết nối quay số đi quốc tế. 

- Được phép quay các số sau: Đây chính là khai báo quan trọng nhất của phần mềm. Các 

đầu số (các số đầu tiên của dãy số điện thoại) được khai báo ở đây sẽ quyết định cho phép 

kết nối được thực hiện. Khi phát hiện một chương trình quay số kết nối, iConnnection 

Monitor 2003 sẽ so sánh các số đầu của số đang kết nối với danh sách đầu số được phép 

trong bảng Cấu hình. Nếu không, iConnection Monitor 2003 sẽ cắt ngay kết nối và báo cho 

người sử dụng biết, đồng thời lưu giữ các thông tin về kết nối. 

- Để thêm một đầu số mới, bấm chuột vào nút +, nút - sẽ xoá, nút X để hủy cập nhật, nút V 

để chấp thuận. 

- Đồng bộ thời gian theo đồng hồ nguyên tử: Bao gồm một bảng danh sách các server mà 

chương trình kết nối đến để đồng bộ thời gian. 

- Tự động đồng Bộ thời gian: Nếu được chọn, iConnection Monitor 2003 sẽ đồng bộ thời 

gian theo chu kỳ được chỉ ra ở ô Đồng bộ Lại Mỗi (Phút). 

Chú ý: Trong ô Được Phép Quay Các Số Sau thể hiện khai báo 

của chính người sử dụng. Thí dụ trong hình, bạn đã khai báo để 

iConnection Monitor 2003 hiểu và cho phép các số điện thoại 

kết nối internet của các ISP ở Việt Nam bắt đầu bằng số 12 

được thực hiện (số 9 ở đầu là khi quay số qua tổng đài), như 

vậy các số 1260, 1268, 1269, 1270, 1280, 1284 đều hợp lệ. Nếu 

bạn muốn tạo thêm một kết nối tên là Netcenter với số quay là 

8234234, trong mục này bạn nhấn nút +. Ở phần Đầu số, bạn sẽ 

gõ 8234 (có thể gõ vài số đầu hoặc toàn bộ). Phần Đích đến, 

bạn gõ Netcenter. Tất cả các số kết nối có đầu số không khai 

báo trong danh sách này đều bị ngăn chặn, do đó nếu bạn khai báo thêm các đầu số 0 hay 

00 vào thì coi như việc ngăn chặn gọi quốc tế của chương trình mất tác dụng (số 00 đầu là 

của quy ước gọi số quốc tế). 

Đóng chƣơng trình  

Khi bạn bấm vào nút đóng phần mềm iConnection Monitor, chương trình sẽ hiển thị cửa sổ 

thông báo “Bạn sẽ không được bảo vệ! Cắt Dial-Up Connection”. Nếu chọn Yes, chương 

trình đóng luôn kết nối internet hiện tại. Nếu bấm No thì kết nối vẫn còn, và bạn sẽ phải 

cẩn thận hơn khi tiếp tục truy nhập internet. 

Hạn chế của iConnection Monitor 2003 phiên bản hiện tại  

- Đối với Win 9X, iConnection Monitor 2003 có thể phát hiện kết nối không được phép và 

ngăn chặn ngay khi bắt đầu quay số nên hoàn toàn không bị phát sinh cước. Tuy nhiên, với 

Windows NT/2000/XP, chương trình chỉ phát hiện và ngắt kết nối khi modem được gọi trả 

lời (có nghĩa là cuộc gọi thành công) nên dù bị cắt ngay lập tức thì cuộc gọi vẫn bị tính 

thành một phút. 

- Người sử dụng có thể tự khai báo cho phép hay không cho phép kết nối thông qua 

các đầu số điện thoại. Tuy nhiên, chương trình lại không có phần mật mã bảo mật 

nên ai tiếp cận máy tính cũng có thể vào phần mềm để khai báo lại. 
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Hƣớng dẫn cài đặt modem dial up   
 

Hiện nay, các loại modem thông thường gồm có: loại modem gắn trong (Internal - thường 

cắm khe PCI) và loại gắn ngoài (External - cắm vào cổng COM, hoặc mới hơn, cắm vào 

cổng USB). Máy tính của bạn cần có ít nhất một khe PCI còn trống cho loại modem gắn 

trong và một cổng COM hoặc USB trống cho loại External. 

Lắp đặt rất đơn giản: Với loại gắn trong, bạn chỉ việc cắm vào khe PCI (thường là màu 

trắng) còn trống và bắt ốc thật chặt. Với loại gắn ngoài, bạn cắm vào cổng COM (có chín 

pin – thường nằm phía sau máy bên cạnh cổng parallel 25 pin) hoặc khe USB nếu dùng 

modem USB. 

Trên modem gắn trong thường có ít nhất hai cổng RJ-11: Một cổng 

cho đường dây điện thoại vào (thường có biểu tượng hình tháp) và 

một cổng ra máy điện thoại (thường có hình điện thoại để bàn). Với 

loại gắn ngoài: ngoài cổng vào cho đường dây điện thoại, có thêm 

dây cắm vào cổng COM hoặc USB, và một lỗ cắm adaptor cấp 

nguồn điện một chiều DC. 

Trên modem loại gắn ngoài thường có các đèn tín hiệu sau: RD (Receive Data), SD (Send 

Data), PWR (Power on/off), CD (Carrier Detect). Mỗi khi khởi động máy tính, bạn cần nhớ 

phải bật modem gắn ngoài. Bạn cắm một đầu dây điện thoại vào cổng Line in, và điện thoại 

bàn vào cổng Line Out. 

Khuyến cáo: Để đạt được kết nối với tốc độ nhanh nhất có thể và sự 

ổn định, bạn nên mua thêm một đầu nối cáp điện thoại chia hai (có 

bán ở các cửa hàng điện thoại) cắm vào hộp cáp của công ty điện 

thoại, nối modem đến một đầu chia và đầu chia còn lại nối với điện 

thoại/ fax...  

Phần việc tiếp theo là cài đặt trình điều khiển cho hệ điều hành. Bạn cần có CD Driver kèm 

theo modem, hoặc tải về phiên bản mới nhất từ website của nhà sản xuất. 

Khi ra đời, Windows XP đã nổi tiếng “kén” modem nên việc tìm driver cho modem chạy 

trong Windows XP không dễ. Hiện nay, đa số modem đã hỗ trợ Driver modem cho 

Windows XP nhưng driver này chạy cũng không được ổn định lắm. 

Vậy trong trường hợp modem của bạn không có driver cho Windows XP hoặc nhà sản xuất 

modem chưa kịp cập nhật driver cho Windows XP thì sao? Bạn có thể dùng driver chạy 

trên Windows 2000 để chạy trên Windows XP, thậm chí còn ổn định hơn driver modem 

cho chính Windows XP (nhưng không phải với loại modem nào cũng như vậy). 

Thường có hai cách cài đặt driver: Bạn bỏ CD Driver vào là tự chạy, hoặc bạn chạy file 

setup, chương trình cài đặt sẽ làm tất cả, bạn chỉ việc khởi động máy lại là modem đã sẵn 

sàng; hoặc cài đặt thủ công (thường gặp nhất). 
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Hƣớng dẫn mẫu trong Win2K/XP:  

- Để cài đặt thủ công, bạn có thể bắt đầu từ Start / Settings / Control Panel / Phone and 

Modem Options, chọn thẻ Modem và nhấn “Add...”. 

- Xuất hiện thông báo “Install new modem”. 

Nếu không biết driver cho modem cần Install nằm ở đâu, bạn cứ việc nhấn “Next”. 

Windows sẽ tự tìm giúp bạn. Còn nếu biết rõ driver này nằm ở đâu, hãy chọn “Don’t detect 

my modem; I will select it from a list” và bấm “Next”.  

- Chọn Have Disk để xác định nơi chứa driver. 

- Nếu không chọn options trên, sau một hồi tìm kiếm và nếu tìm được, Windows sẽ tự cài 

đặt (nếu không thấy, nó sẽ nhắc bạn tự tìm chọn driver. Bạn browse đến nơi để driver và 

chọn loại thích hợp (file *.inf). 

- Nếu thuận lợi, bạn chỉ cần nhấn OK. Một danh sách các driver được Windows tìm thấy sẽ 

được liệt kê, bạn hãy chọn một. Có thể xuất hiện thông báo cảnh báo là loại driver này chưa 

được Microsoft kiểm chứng sự tương thích với hệ điều hành (HĐH) bạn đang dùng và có 

thể khiến máy của bạn hoạt động không ổn định. Đừng lo, nếu bạn chọn đúng loại driver thì 

cứ bấm “Continue” để tiếp tục. 

Hoặc bạn có thể bắt đầu từ My Computer / Properties / Device Manager: Thông thường, 

HĐH sẽ đặt một dấu chấm hỏi (chấm than) trước thiết bị chưa nhận diện (ví dụ trong hình 

là PCI Simple Communications Controller). 

 

- Bạn nhấp chuột phải vào thiết bị đó, chọn Properties, thông tin về thiết bị hiện ra sẽ không 

được đầy đủ vì HĐH không có trình điều khiển thiết bị này, bạn chọn “ReInstall Driver”.  

- Các bước còn lại làm giống như trên. Sau khi cài đặt hoàn tất, dấu hỏi lúc đầu trong My 

Computer / Properties / Device Manager sẽ được thay bằng tên của loại driver modem được 

cài đặt vào.  

Bạn có thể kiểm tra tình trạng modem bằng cách vào Properties của modem, chọn bảng 

Diagnostics rồi bấm nút Query Modem. Kết quả test sẽ hiển thị trong khung Response cho 

biết modem hoạt động tốt hay không.  

Sau khi mọi công việc hoàn tất, bạn tạo một tài khoản đăng nhập (do ISP cung cấp để truy 

cập vào internet) và connect thử. Nếu bạn nghe thấy tiếng tín hiệu modem quay số, đèn tín 

hiệu trên modem gắn ngoài sáng nhấp nháy thì tạm ổn rồi và chỉ khi nào xuất hiện thông 

báo “Registering your computer on the network...” thì bạn đã kết nối thành công, đồng 

nghĩa với việc cài đặt modem hoàn tất. 

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý là: Lượng dữ liệu nhận được (received) phải lớn hơn lượng 



Hoïc vieän coâng ngheä böu chính vieãn thoâng Taøi Lieäu Söu Taàm 

 

Nguoàn:INTERNET Trang:137 Bieân Soaïn:KS.Nguïy Haäu Thaønh 

dữ liệu đã gửi đi (Send), kết nối mới được coi là thành công. 

Mạng LAN gia đình: Chia sẻ kết nối Internet  
 

Các bƣớc thiết lập và cài đặt Internet 

Kiểm tra hoạt động của mạng LAN: Lệnh Ping rất hữu dụng trong các trường hợp này: 

Ngồi một máy, bạn có thể kiểm tra được kết nối vật lý cho toàn mạng. Sau khi đã kiểm tra 

và chắc rằng hệ thống mạng hoạt động tốt, bạn chọn một máy làm máy chủ hoặc máy đang 

có kết nối Internet trực tiếp qua modem để làm máy chủ. (Chú ý: Nên nhớ số IP của máy 

chủ của mình.) Nếu máy chủ chỉ đơn thuần để chia sẻ kết nối Internet không cần mạnh, có 

thể là bất kỳ máy nào trong hệ thống - miễn là chạy ổn định. Nếu bạn muốn sử dụng máy 

chủ để chứa nhạc hay phim thì tốt nhất nên nâng cấp cho máy một thanh RAM nữa. 

Sau khi đã xác định máy chủ cho toàn mạng, bạn bắt đầu thực hiện thao tác share (chia sẻ 

dùng chung) Net. Để share kết nối Internet, bạn có rất nhiều cách, trong đó cách đơn giản 

nhất là sử dụng chức năng ICS – Internet Sharing Connection có sẵn của Windows (từ 

98SE trở lên). 

Xác lập thông số mạng cho máy chủ (máy kết nối Internet): Bạn hãy chọn Property của 

biểu tượng Network Connection. Sẽ hiện ra một cửa sổ hiển thị tất cả các kết nối của mạng 

của bạn. Hãy chọn Property của biểu tượng kết nối với Internet mà bạn thường dùng (thí dụ 

Vnn). Khi hiện ra bảng Property của kết nối Internet, bạn chọn bảng Sharing và đánh dấu 

chọn ô Enable Internet Connection Sharing rồi bấm OK. Windows sẽ báo với bạn là IP của 

máy chia sẻ kết nối Internet phải được chỉnh là 192.168.0.1 (255.255.255.0), do đó các máy 

khác trong mạng muốn chia sẻ kết nối thì phải chỉnh IP lại trong mạng 192.168.0.0. 

Vậy là cơ bản, bạn đã cài đặt xong cổng Internet của bạn rồi đó. Bây giờ, việc kế tiếp là 

phải làm cho các máy con hiểu được cổng Internet của bạn. 

Xác lập thông số mạng cho máy con (máy xài “ké” Internet): Nếu bạn nhớ lại, trong 

Property của giao thức TCP/IP, nơi bạn gán địa chỉ IP cho máy, thì ngoài trường IP, Subnet 

Mask, còn có hai trường nữa gọi là Default Gateway và DNS server. Đối với trường 

Default-gateway (cổng mặc định), bạn nhập IP của máy chủ của bạn vào. Bạn cần nhập cho 

tất cả các máy trong mạng gia đình của bạn. Đối với trường DNS Server, bạn có thể nhập 

địa chỉ IP của máy chủ của bạn, hoặc nhập địa chỉ DNS server mà lúc kết nối bạn được cấp 

(gõ Ipconfig /all trên máy chủ tại Dos Prompt, xem địa chỉ DNS). 

Khi bật Browser trên các máy con, sẽ hiện ra cửa sổ Internet Connection Wizard. Bạn hãy 

chọn tùy chọn thứ ba là Setup manually và bấm Next. Sau đó, chọn tùy chọn thứ hai là 

Connect through a Local Area Network, chọn Next. Hãy cứ để chế độ mặc định cho phần 

hiệu chỉnh kế tiếp, và bỏ không chọn cài đặt Mail. 

Thiết lập kết nối Internet cho máy chủ: Bạn cũng chọn Property của biểu tượng Network 

Connection, sau đó nhấp vào biểu tượng Make New Connection. Sẽ hiện ra từ ba đến năm 

tùy chọn cho bạn, hãy chọn Dial-up to the Internet, sau đó trong cửa sổ Internet Connection 

Wizard chọn tùy chọn thứ ba là “I want to setup my Internet Account manually...”. 

Bạn chọn ô “Connect through a phone line and a modem”, sau đó chọn modem (đã cài 

trong máy) để dùng làm kết nối. Tới phần nhập số điện thoại, bạn bấm chuột vào ô “Use 

Area Code” (nếu đang bật) để tắt chế độ sử dụng mã vùng đi. Khi đó, hai trường Area Code 

và Country sẽ mờ đi, bạn chỉ điền số điện thoại dịch vụ của mình vào ô Telephone number 
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thôi. Bạn có thể sử dụng dịch vụ nào thì tùy mình: 1260, 1280, 1269... Sau đó, bạn nhập 

Username và Password (lúc bạn đăng ký kết nối Internet hoặc trên card Internet mà bạn đã 

mua) và chọn Next. Bây giờ, bạn hãy đặt tên cho kết nối của mình, chẳng hạn như “Ket noi 

den VNN”. Windows sẽ tiếp tục hỏi bạn có muốn cài đặt Internet Mail hay không, tốt nhất 

bạn nên trả lời không để sau này xác lập trong Outlook hay Outlook Express tiện hơn.  

Vậy là xong! 

 
Không nhận ra Modem gắn ngoài (Windows 2000/XP) 

CHẨN ĐOÁN: Tôi dùng Windows 2000 (và cả XP), kết nối với Modem gắn 
ngoài. Tuy nhiên có một triệu chứng là nếu bật điện cho Modem sau khi vào 
Windows thì không thể quay số kết nối Internet đƣợc mà báo lỗi nhƣ hình 1. 
Phải khởi động lại máy thì mới quay số kết nối đƣợc. Xin e-CHÍP giúp đỡ? 

 
 

KÊ TOA: Đây không phải lỗi, chỉ là do Windows không nhận dạng Modem nếu 

nhƣ bạn không bật Modem trƣớc khi vào Windows. Bạn không cần khởi động lại 
máy mà làm nhƣ sau: 

Bật điện mở Modem > Nhấp phải chuột vào My 
Computer, chọn Properties > chọn thẻ Hardware 
> nhấn nút Device Manager. Nhấp phải chuột vào 
biểu tƣợng máy tính rồi chọn Scan for hardware 
changes. Sau khi Windows dò tìm lại các thiết bị, 

bạn sẽ thấy Modem xuất hiện trong danh sách. 

Bây giờ thì có thể quay số kết nối Internet bình thƣờng rồi đó. 

 



Tiêu đề: Cách lắp ráp máy tính  
 

Gắn linh kiện trên bo mạch chủ  
 
Bo mạch (mainboard) là trung tâm kết nối và điều 
phối mọi hoạt động của các thiết bị trong máy tính. 
Lắp ráp linh kiện vào bảng mạch này cần sự cẩn thận 
và một số mẹo nhỏ.  

 
Một trong các loại bo mạch chủ. Ảnh: Cdrinfo.  

 
Chú ý trước khi lắp  
 
- Mặc dù bo mạch chủ đã được gắn ở vị trí cố định bên 
trong hộp máy, vị trí của các card tích hợp sẵn và các 
loại ổ (cứng, mềm, CD) trong khoang có thể thay đổi 
đến một giới hạn nào đó. Tuy nhiên, tốt hơn hết là đặt 
chúng cách xa nhau vì dây cáp nối bị chùng một đoạn 
khá lớn. Để các thiết bị xa nhau cũng tạo khoảng 
không gian thoáng đãng, tránh tương tác điện từ gây 
hại.  



 
- Bo mạch chủ chứa các bộ phận nhạy cảm, dễ bị "đột 
quỵ" vì tĩnh điện. Do đó, bảng mạch này cần được giữ 
trong trạng thái chống tĩnh điện nguyên vẹn trước khi 
lắp ráp. Sản phẩm được bọc trong một bao nhựa đặc 
biệt, trên đó có quét các vệt kim loại. Vì vậy, trước khi 
lắp linh kiện, không nên để bảng mạch hở ra khỏi bao 
nhựa trong thời gian dài. Trong quá trình lắp ráp, bạn 
cần đeo một vòng kim loại vào cổ tay có dây nối đất. 
Loại vòng này có bán ở các cửa hàng tin học hoặc bạn 
tự chế bằng cách quấn một đoạn dây đồng nhiều lõi 
vào cổ tay và nối tiếp đất. Đây cũng là yêu cầu khi lắp 
các loại card.  
 
- Cần thao tác cẩn thận với các linh kiện. Nếu một vật 
như tô-vít rơi vào bo mạch chủ, nó có thể làm hỏng 
những mạch điện nhỏ, khiến cả thiết bị này trở nên vô 
dụng.  
 
Quy trình lắp ráp  
 
Bạn cần xác định xem case này có gắn đệm phủ hợp 
để đặt bảng mạch không. Miếng đệm này có tác dụng 

tránh cho bo mạch chủ chạm vào bề mặt kim loại của 
case sau khi lắp đặt, tránh chập mạch hoặc hỏng hóc 
khi máy tính bị va đập.  
 
Bất kỳ case mới nào cũng có loại đệm bằng nhựa hay 
kim loại. Chúng có thể được lắp sẵn vào case hoặc 
không.  
 
- Đặt tấm vỏ máy rời trên mặt bàn và gắn bo mạch 
lên một cách nhẹ nhàng rồi siết chặt đinh ốc.  



 

 
Ảnh: Source Force.  

 
- Nhẹ nhàng đưa vi xử lý vào khe ZIF (viết tắt của từ 
Zero Insertion Force), không cần dùng sức. Nếu được 
đặt đúng, nó sẽ trôi vào khe. Chú ý chân răm số 1 
phải được đặt chính xác. Nếu không thể đặt bản chip 
thăng bằng, chú ý không được ấn. Khi lắp vi xử lý 
xong, khóa khe này bằng cái lẫy.  
 

 
Ảnh: Source Force.  

 
Các cửa hàng có bán chip đã gắn sẵn cùng quạt gió 
ngay trên bo mạch chủ. Nếu muốn "tận hưởng" cảm 
giác của dân tự lắp máy, bạn có thể mua loại chip rời. 
Tùy theo kiểu khe cắm slot (cắm đứng) hay socket 



(đặt nằm ngang) trên các hệ máy khác nhau, việc lắp 
chip có khác nhau đôi chút.  

 
Ảnh: Source Force. 

 
Bôi một lớp keo IC mỏng (hoặc dán giấy dẫn nhiệt) 
lên đáy quạt chip. Vật liệu này giúp hơi nóng trong 
quá trình vi xử lý được dẫn lên quạt gió. Sau khi bôi 
keo, đặt quạt gió lên vi xử lý và khóa các lẫy tương 
ứng. Chú ý, cần làm sạch bề mặt trước khi bôi keo, có 
thể dùng cồn.  
 
- Lắp RAM  
 
Đặt bản RAM vào khe slot và nhấn xuống, hai miếng 
nhựa màu trắng hai bên sẽ tự động "quặp" chặt khi 
thanh RAM vào khe vừa vặn. Trên bo mạch có chỗ đặt 
vài thanh và dung lượng của chúng sẽ được cộng với 
nhau. Trong trường hợp RAM hỏng, bạn chỉ cần nhấc 
ra khỏi khe và cắm lại RAM mới. Cách cắm SDRAM, 
DDRAM, RDRAM... có đôi chút khác biệt. - Lắp RAM  
 
Đặt bản RAM vào khe slot và nhấn xuống, hai miếng 
nhựa màu trắng hai bên sẽ tự động "quặp" chặt khi 
thanh RAM vào khe vừa vặn. Trên bo mạch có chỗ đặt 
vài thanh và dung lượng của chúng sẽ được cộng với 
nhau. Trong trường hợp RAM hỏng, bạn chỉ cần nhấc 



ra khỏi khe và cắm lại RAM mới. Cách cắm SDRAM, 
DDRAM, RDRAM... có đôi chút khác biệt.  

QuyQuy trtrììnhnh llắắpp rráápp

BBạạnn ccầầnn xxáácc đđịịnhnh xemxem case case nnààyy ccóó
ggắắnn đđệệmm phphủủ hhợợpp đđểể đđặặtt bbảảngng mmạạchch
khôngkhông. . MiMiếếngng đđệệmm nnààyy ccóó ttáácc ddụụngng
trtráánhnh chocho bobo mmạạchch chchủủ chchạạmm vvààoo bbềề
mmặặtt kimkim loloạạii ccủủaa case case sausau khikhi llắắpp
đđặặtt, , trtráánhnh chchậậpp mmạạchch hohoặặcc hhỏỏngng hhóócc
khikhi mmááyy ttíínhnh bbịị vava đđậậpp. . 

 

 
Thanh RAM được đưa vào khe slot. Ảnh: PCstats.  

 
Các kết nối từ bo mạch chủ  
 
Các dây cáp để nối đến ổ và khe cắm bằng chân răm 
có vẻ loằng ngoằng khiến bạn rối trí. Chú ý cắm chính 
xác để không làm hỏng các chân răm này. Chân số 1 



ở cáp nằm về phía vạch đỏ trên dây.  
 
Ngoài ra, còn có các loại cáp khác như nguồn điện cho 
ổ cứng, ổ mềm, CD-ROM, ... không kết nối vào bo 
mạch chủ, nguồn điện cho quạt gió.  
 
Cấu hình chân răm trên bo mạch chủ  
 
Có nhiều vị trí để cắm cáp trên bo mạch chủ. Sau đây 
là danh sách:  
 
Tên thiết bị/slot và số chân răm:  
LPT 26  
COM 10  
IDE 40  
IDE Floppy 36  
 
Lúc này, đặt bo mạch chủ vào case và vặn chặt các 
đinh ốc (một số loại dùng chân nhựa).  
 
Cắm các loại ổ  
 
Các ổ lưu trữ (cứng, mềm) và đa phương tiện đều 

dùng cáp dữ liệu IDE để kết nối với bo mạch chủ. Một 
dây cáp có thể nối với 2 ổ cùng loại một lúc, tạo ra sự 
tiện lợi cho người sử dụng.  
 
Lắp ổ cứng  
 
Ở phía mặt sau ổ cứng có 2 chỗ để cắm. Một là phần 
dành để cắm nguồn (có 4 chân), nằm về phía bên tay 
phải. Phần chân cắm dài hơn phái bên trái dùng để 
cắm cáp dữ liệu.  



 
Dây cáp IDE có 3 đầu cắm, 1 dành để cắm vào khe 
trên bo mạch chủ (gọi là IDE 0), 2 dành để nối vào ổ 
cứng. Khi chỉ dùng một ổ cứng duy nhất, người ta 
thường dùng đầu cáp còn lại (IDE1).  
 
Một đầu của cáp IDE được cắm vào khe slot trên bo 
mạch chủ.  

 
Ảnh: T.H. 

 
Dây nguồn đã có một đầu cắm sẵn vào nguồn điện 
của máy tính, phần còn lại có 3 đầu, 2 đầu to dùng để 

cắm ổ cứng/ổ CD, 1 đầu nhỏ (cũng 4 chân) dành để 
cắm vào ổ mềm.  



 
Một dây nguồn có 3 đầu nối. Ảnh: T.H.  

 
Cả hai dây này chỉ vừa ổ theo chiều duy nhất. Kinh 
nghiệm cắm đúng là viền màu đỏ/xanh trên cáp dữ 
liệu IDE "úp mặt" về phía sợi dây màu đỏ của cáp 
nguồn.  

 
Viền màu đỏ trên cáp IDE quay về phía sợi dây màu 

đỏ trên cáp nguồn. Ảnh: T.H. 
 
Khi muốn cắm 2 ổ cứng trên cùng 1 máy, bạn chú ý 
đến phần chân răm nằm giữa và sơ đồ trên mặt ổ. Lúc 
này, bạn phải quy định ổ chính (master) và ổ phụ 
(slave) theo sơ đồ này. Chân răm màu trắng sẽ được 
kéo ra khỏi chỗ để ban đầu của nhà sản xuất và cắm 



vào vị trí đúng (ví dụ cắm vào vị trí số 2 để làm ổ 
master, số 3 để làm ổ slave). Sau đó, bạn sẽ phải 
thiết lập quy định này trong Bios.  

 
Sơ đồ gắn chân răm để làm ổ chính hoặc phụ. Ảnh: 

PCstats.  
 

 
Chân răm màu trắng thường được để ở đây.  

Nếu ổ này được làm ổ chính/ phụ, nó sẽ được lấy ra 
để cắm vào vị trí khác (thường là số 2,3). Ảnh: 

PCstats. 
 
Cuối cùng, đưa ổ cứng vào khoang và vít đinh chặt ở 
hai bên (thường là 4 đinh ốc cho mỗi ổ).  
 
Lắp ổ đa phương tiện  
 
Ổ đĩa quang như CD hay DVD đọc/ghi đều được nối 
với bo mạch chủ bằng cáp IDE và nguồn điện như ổ 
cứng.  
 
Tuy nhiên, ở những máy chưa có ổ CD/DVD, bạn phải 



mua thêm dây cáp khi muốn lắp thêm loại ổ này.  
 
Phần chân răm quy định ổ chính/phụ nằm bên cạnh 
bộ chân cắm cáp IDE. Thường thì sơ đồ cho chân răm 
này được in nổi hoặc dập chìm trên bề mặt ổ, tương 
ứng với vị trí của chân cắm. M là viết tắt cho master, 
S là viết tắt cho slave.  
 
Phần khe cắm 4 chân bên cạnh đó dành để nối cáp tín 
hiệu analog từ CD-ROM vào card âm thanh. Nếu ổ đa 
phương tiện của bạn có hỗ trợ Digital Audio thì cắm 
cáp vào khe tương ứng và nối đầu còn lại với card 
sound.  
 
Gỡ bỏ miếng nhựa ở khoang trên thùng máy và đưa ổ 
CD vào khoang, vít đinh ốc cẩn thận ở 2 bên. Khi đẩy 
ổ CD nhô ra phía trước, chú ý để ổ không bị lệch, 
tránh tình trạng kẹt khay chứa đĩa.  

 
Dây nối từ khe cắm analog vào chip âm thanh tích 

hợp trên bo mạch chủ. Ảnh: T.H. 



 
 
Cắm card và thiết bị ngoại vi  
 
Nếu không muốn dùng bo mạch chủ tích hợp sẵn chip 
âm thanh, đồ họa..., bạn có thể dùng card rời để dễ 
dàng nâng cấp về sau này. Cách lắp card và các thiết 
bị ngoại vi cũng khá dễ dàng, chỉ cần người dùng biết 
khái niệm về chúng.  
 
Cắm các loại card  
 
Trong máy tính, người ta dùng các loại card như 
sound (nhập vào và cho ra dữ liệu dạng âm thanh), 
video/graphics (nhập và xuất dữ liệu dạng hình ảnh), 
network (dành cho việc nối mạng LAN/Internet...). 
Hiện nay nhiều mainboard đã tích hợp sẵn các loại 
card này dưới dạng chip. Nếu muốn nâng cấp chúng 
về sau này, người dùng có thể chọn loại bo mạch chủ 
chưa tích hợp và mua card rời.  
 
Vị trí cắm của các thiết bị cần đến sự đồng bộ của bo 
mạch chủ và case. Ví dụ: mainboard có khe cắm card 

mạng ở dưới cùng nhưng vỏ máy không có lỗ để đặt 
cổng ở vị trí tương ứng sẽ khiến người dùng không thể 
cắm được dây mạng, ngoài cách tự khoan lấy. Do đó, 
bạn cần tham khảo sơ đồ bo mạch chủ và case trước 
khi mua hàng tự lắp.  
 
Card âm thanh  



 
Một loại card âm thanh với các đầu cắm. Ảnh: 

Answer. 
 
Phần lớn các sản phẩm loại này được sản xuất từ năm 
1999 đến nay đều tuân theo chuẩn PC 99 của 
Microsoft. Theo đó, màu sắc của đầu cắm có ý nghĩa 
như sau:  
 
Màu Chức năng  
Hồng Cắm microphone dạng tín hiệu analog.  
Xanh dương nhạt Cắm đầu line-in dạng analog (như 
ampli, đầu đĩa...)  

Xanh lá cây Cho ra tín hiệu stereo (ở loa trước hoặc 
tai nghe)  
Đen Cho ra tín hiệu ở loa sau.  
Da cam Cho ra tín hiệu kỹ thuật số giao diện S/PDIF.  
 
Ở các máy tính phổ thông thường chỉ có 2 đầu cắm 
màu hồng và xanh lá cây.  
 
Tùy theo chân của card thuộc dạng nào, bạn cắm vào 
khe tương ứng. Có 3 loại slot là AGP, PCI và ISA. AGP 
có màu nâu, PCI màu trắng và dài hơn AGP một chút, 



còn ISA là slot đen và dài.  

 
Slot AGP màu nâu. Ảnh: Hardwarezone.  

 

 
Slot PCI màu trắng. Ảnh: Hwlux.  

 

 
Slot ISA màu đen. Ảnh: Opc-marketing. 



 
Chú ý phần đầu cắm (xanh, hồng...) hướng ra các lỗ 
nhỏ trên thân case. Cắm nhẹ chân card vào khe và ấn 
xuống từ từ.  
 
Card đồ họa (còn gọi là card hình hoặc card video)  
 
Thiết bị này có chứa vi xử lý đồ họa GPU. Chip càng 
mạnh thì hình ảnh càng sắc nét và có hiệu ứng chân 
thực hơn. Hiện nay, loại card dùng chân cắm AGP hay 
PCI Express tỏ ra ưu thế hơn so với các loại khác.  

 
Cắm card đồ họa vào khe AGP. Ảnh: Cheap computer 

guide. 
 
Khi đưa chân card vào khe, bạn cũng cần cắm nhẹ 
nhàng. Phần nối với dây màn hình xoay ra lỗ tương 
ứng trên case. Chú ý, nếu muốn dùng 2 màn hình 
trên một máy tính, trước đó, bạn có thể mua card đồ 
họa 2 đầu và case phù hợp.  
 
Card mạng  
 



Thiết bị này có khả năng hỗ trợ các kết nối LAN, 
Ethernet, Internet... Cách cắm card mạng cũng tương 
tự như các loại khác.  

 
Một sản phẩm card mạng. Ảnh: Putergeeks. 

 
Card USB  
 
Ngoài phần chân cắm USB sẵn có trên mainboard, 
bạn có thể dùng khe PCI để đưa thêm một loạt ổ USB 
vào máy tính, phục vụ nhu cầu của mình. Hiện nay có 
khá nhiều card với 4, 5, 7 hay 10 ổ.  

 
Một loại card USB 4 cổng. Ảnh: ComputerGeeks. 

 
Cắm các dây nối vào vỏ máy tính  
 
Cắm dây nguồn  
 



Thường thì bộ nguồn luôn được đặt ở vị trí trên cùng 
của case với cổng cho nguồn điện và cho màn hình.  

 
Đây là đầu dây cắm với nguồn máy tính, đầu còn lại 

cắm vào ổ điện. Ảnh: T.H.  
 

 
Đầu dây nguồn của màn hình. Ảnh: T.H. 

 
Dây màn hình  
 
Dạng đầu dây này có 15 chân răm để cắm vào cổng 
của card đồ họa. Hai bên thành của đầu dây có 2 ốc 
vít. Sau khi đưa chân răm cắm ngập vào cổng, bạn 

vặn 2 con ốc này thật chặt theo chiều kim đồng hồ.  



 
Cắm dây màn hình vào cổng của card đồ họa. Ảnh: 

T.H.  
 
Cắm dây chuột và bàn phím  
 
Cổng để nhận các thiết bị này được gọi là PS/2. Nếu 
mua đồng bộ, người dùng sẽ thấy cổng và đầu dây có 
màu tương ứng với nhau để dễ nhận biết. Các đầu dây 
được thiết kế theo dạng hình tròn với 6 chân răm (loại 
cổ có 5 chân). Tuy nhiên, nếu dùng chuột và bàn 
phím kiểu giao diện USB, bạn phải cắm vào cổng hình 
chữ nhật.  

 
Cắm đầu dây chuột và bàn phím vào cổng tương ứng. 

Ảnh: T.H.  
 
Cắm dây mạng  
 
Đầu dây mạng thường được thiết kế dạng lẫy. Người 
dùng chỉ cần bấm ép khóa nhựa xuống, đưa vào khe 



rồi thả tay ra.  

 
Đầu dây mạng. Ảnh: Utah. 

 
Bộ cổng USB mở rộng  
 
Khi cần dùng nhiều cổng USB như chuột, bàn phím, 
webcam, thiết bị lưu trữ, đầu đọc thẻ nhớ, thiết bị 
xem truyền hình... mà không muốn cài card USB, bạn 
có thể sử dụng loại này. Chỉ cần cắm dây nối vào một 
cổng USB sẵn có trên thân máy, bạn có thể nối các 
thiết bị khác vào bộ cổng mở rộng.  

 
Bộ cổng USB gắn ngoài. Ảnh: ComputerGeeks. 

 
 



 

                                                                                                     
QUY TRÌNH LẮP RÁP PC BẰNG CASE  

COODMAX SLIM ATX 
 
 
Bước 1: Đặt Case vào vị trí thích hợp như hình để chuẩn bị tháo mặt Case. 
 

 
 
Bước 2: Lách tay vào khe ở phía dưới của thân Case và giật nhẹ, có cỡ tay. 
 

 
 
 



 

                                                                                                     
Bước 3: Tháo ốc siết bên sườn trái, phía sau Case 

 
 

 
 
Bước 4: Lấy bộ công cụ ra và chuẩn bị ráp các thiết bị vào Case. 
 

 
 



 

                                                                                                     
 

 
 
Bước 5: Lắp nguồn vào Case. 
 

 



 

                                                                                                     
 

 

 
 

Bước 6: Tháo tấm chắn main phía sau thân Case. 
 

 
 
 
 

 



 

                                                                                                     

 

 
 
 



 

                                                                                                     
Bước 7: Lăp Mainboard vào Case. 
Trước khi lắp Mainboard vào Case bạn nên lắp sẵn RAM và CPU vào Main. 
 
Cài gáy chắn Mainboard vào Case: 

 
Chọn ốc lắp Mainboard vào Case: 

 
 
 
 



 

                                                                                                     
 
 
Trong Case lắp sẵn ốc đế để bắt Mainboard: 

 

 
 
 



 

                                                                                                     
 

 

 
 
 



 

                                                                                                     
Bước 8: Lắp Card PCI. 
Kích cỡ của thân Case cho phép bạn lắp được Card PCI có độ dài tối đa 23.3cm(Đáp ứng được tất 
cả các Card Video mới nhất trên thị trường). 
 
Tháo tấm chắn khe PCI: 

 

 
 

Lắp Card PCI Express: 

 



 

                                                                                                     

 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                     
Bước 9: Lắp ổ quang, ổ đĩa mềm và ổ đĩa cứng 
Trong bộ công cụ đi theo Case có: 2 cặp để lắp ổ quang, 2 cặp lắp ổ cứng, 1 cặp để lắp ổ mềm, khi 
lắp bạn cần chọn đúng cặp Toolfree để ráp: 

 
 
Lắp đặt ổ đĩa quang: 

 



 

                                                                                                     

 

 
 
 
Lắp đặt ổ đĩa mềm: 

 



 

                                                                                                     

 

 
 
Tương tự, chúng ta lắp đặt ổ cứng: 
 
 

 



 

                                                                                                     

 

 
 
Bước 10: Lắp mặt Case. 
 

 



 

                                                                                                     

 

 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ LẮP RÁP THÀNH CÔNG PC BẰNG CASE COODMAX! 
 
 

 
 

Hamornious Technology – Hamornious Life 



Học, ráp máy tính trong 30 phút 

Bài viết này tập trung vào các bạn mới bước vào làm quen với máy tính. 

Chương 1: Bắt đầu vào cuộc: 
Đầu tiên bạn sẽ đc biết về những thành phần như CPU vàBo mạch chủ (Mainboard). 

Để bắt đầu, chúng ta sẽ điểm sơ qua, mình sẽ lấy hình ảnh minh họa của sản phẩm 
Gigabyte cho phổ biến.  

Trước khi bắt đầu ráp máy, chúng ta cần có một số thứ dụng cụ sau: 

 

 
 
 
Và kiểm tra các thành phần, phụ kiện sau 

 



 
 
 

 
 

 
Chương 2: Tìm hiểu các thành phần 

 
1. Bộ Vi Xử Lý (CPU) 

 

Bộ vi xử lý hay còn đc gọi làCPU xử lý các tác vụ trong máy tính, nó đc xem làbộ não của máy tính 
 

Hiện 

tại, CPU đc dùng trong máy tính của chúng ta có 2 loại: 32 bit và64 

bit. Sắp tới với Windows Vista, sẽ hỗ trợ tốt cho CPU 64 bit, như hỗ 
trợ bộ nhớ RAM lớn hơn 8GB, đĩa cứng dung lượng cao, nâng cao băng 



thông của hệ thống. 

Hiện tại với Windows XP màta đang dùng phổ biến thì cho dù có CPU 64 bit củng chỉ đạt 32 bit.  

Có thể dùng Windows Xp 64 bit nhưng bản này ko phổ biến vàlỗi nhiều 

 

 
CPU Intel Core2 DUo 

 

Thông 
thường, người dùng dễ bị nhầm lẫn với các thông số như: tập lệnh hỗ 

trợ, Bộ đệm (cache), xung nhịp, xung hệ thống, bus hệ thống (FSB) Front 

Side Bus. 
 

Sau đây mình sẽ tổng quát về các thông số naỳ 

 
A. Tốc độ của bộ xử lý: 

 

- 

Như đã gọi làtốc độ thì đương nhiên CPU nào có tốc độ càng cao thì sẽ 
xử lý càng nhanh. Tốc độ xử lý = xung hệ thống x xung nhịp (clock 

ratio). Ví dụ: CPU Pentium 4 có tốc độ 3.2Ghz (FSB là800 Mhz) có xung 

hệ thống là200Mhz, thì xung nhịp của nó là16. 3.2Ghz = 200 x 16 
 

B. Front Side Bus (FSB) 

 
Front side bus tùy thuộc vào chipset của mainboard, FSB càng cao thì dữ liệu được luân chuyển càng nhanh.  

 

C. Cache (Bộ đệm) 

 
Bộ xử lý của Intel dùng bộ đệm L1 vàL2 để tăng tốc độ truy cập giữa CPU với ổ cứng, với RAM. 

 

Với bộ xử lý 1 nhân pentium 4 làm ví dụ: thì cache L1 là16KB. vàL2 có thể lên đến từ 1--> 2MB.  
Với CPU 2 nhân Duo COre thì có 2 cache L1 16KB, vàmỗi core có L2 là1--2MB. suy ra, tổng cộng L2 làlên đến 

4MB 

Do cache L1 giá thành rất mắc, nên việc nâng bộ nhớ L1 lên ko kinh tế, do đó cache L2 càng lớn thì xử lý càng 

mạnh 
 

 



 
 
D. Siêu phân luồng (HT -Hyper-Threading) 

 

Bộ 
xử lý siêu phần luồng làcó thêm 1 CPU ảo của cái CPU thực, khác hẳn với 

CPU Duo core hay Core 2 duo, lànó chỉ là1 nhân màthôi, tốc độ chỉ cải 

thiện chừng 15-20 % màthôi, ko như DUo Core hay Core 2 Duo, mỗi con 
chạy độc lập 
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E. Sự khác biệt giữa các số kí hiệu của CPU 

 
Sau 

khi thế hệ CPU socket 775 đc tung ra, tốc độ đã đc thay đổi thành tên 

tương ứng với CPU đó . Các CPU cùng cấu trúc làcó cùng số bắt đầu là5, 
hay 6, 7..... , vàmỗi số làmỗi cấu trúc 

 

Ví dụ 550 là3.4Ghz 

 
Xem bảng sau để biết số hiệu và tốc độ tương ứng của CPU đó 
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THỜI ĐAI CỦA Dual-Core Intel® Core™ 2 Duo :clapping: :clapping:  

 

Để 
tạo nên sự tốc độ trong việc xử lý, bộ xử lý của chúng ta đang dùng đả 

tăng từ tốc độ thấp lên đốc độ cao nhất, từ Pentium Pro, Pentium II, 

Pentium III, Pentium 4 HT với công nghệ vi xử lý ảo, vàmới đây làIntel 

Duo Core (còn gọi làPentium D) với 2 nhân thực trong cùng 1 chip, bộ 



nhớ đệm từ 1MB đến 2MB, nhưng bản Duo Core chỉ làsự vội vàng ghép nối 2 

nhân chưa hòan chỉnh, do đó còn nhìu thiếu sót, vấn đề lớn nhất làtỏa 

nhiệt của Duo COre, nhiệt tỏa ra rất nóng. 

 
Để giải quyết triệt 

để, Core 2 Duo vàCore™ 2 Extreme Edition đã ra đời với sự kết hợp 2 

nhân hòan hảo, nhiệt tỏa ra rất ít, ít hao điện. Cả 2 đều dùng thiết kế 
LGA 775 pin nghĩa làcó 775 điểm tiếp xúc trên CPU, hỗ trợ 64 bit vàcông 

nghệ máy ảo. 

Với 4MB bộ nhớ đệm L2, vàBus FSB đến 1066 Mhz. VỚi cấu 
trú 65 nanomet đạt được tốc độ vàtích hợp nhìu transitor trong chip 

hơn, xử lý nhanh hơn, hòan hảo hơn Pentium D (Duo Core)  
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Sự khác biệt giữa thế hệ 775 pin với 478 pin làrất lớn 

 
thế hệ socket 478 thì CPU ở dưới bụng tòan làchân nhỏ nhọn, rất dễ gãy 

Thế hệ 775 pin thì chỉ còn làđiểm tiếp xúc, các chân đều đẩy lên socket của mainboard hết, 
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Bộ 

quạt tản nhiệt cũng có sự thay đổi lớn, trong khi thế hệ 478 thì quạt 
làcắm ngàm vào khung có trên mainboard nhưng từ thế hệ 775, bộ quạt to 

hơn, mát hơn, vàcắm trực tiếp vào mainboard thông qua 4 ngàm trên quạt 
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Do 

làquạt đi kèm sản phẩm, chạy ổn định, nhưng bạn muốn mát hơn, cho việc 
ép xung, hoặc làm việc trong thời gian dài, thì giải pháp giúp CPU kéo 

dài tuổi thọ làđầu tư 1 quạt làm mát thật hiệu quả 

 

Ở đây làquạt của Gigabyte,  
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TIẾP THEO, CHÚNG TA SẼ SANG TÌM HIỂU VỀ MAINBOARD 
 

Mainboard 

trong bài này sử dụng main chiến GIGABYTE’s GA-965P-DQ6 với chipset mới 
Intel® P965 với công nghệ 6 quad hỗ trợ tốc độ cao, xử lý cao hơn...., 



với các tụ 100% làtụ rắn,  
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Các 

phần của máy tính như: CPU, Bộ nhớ RAM, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD, các card 

mở rộng như PCI, sẽ cắm vào mainboard. Mainboard rất quan trọng trong 
thành phần của máy tính, sẽ điều khiển các thành phần khác của máy tính, 

 

Nói 
chung mainboard đa số dòm đều giống nhau, nhưng điểm mạnh yếu của từng 

mainboard làchipset trên mỗi mainboard, 1 mainboard sử dụng chipset của 

Intel bao gồm 2 chipset, chipset cầu Bắc (nằm gần khu vực CPU, dưới cục 

tản nhiệt màu vàng) vàChipset cầu Nam (nằm gần khu cắm đĩa cứng) 
Chipset 

cầu Bắc quản lý sự liên kết giữa CPU vàBộ nhớ RAM vàcard màn hình. Nó 

sẽ quản lý FSB của CPU, công nghệ HT (Siêu phân luồng hay 2 nhân, ...) 
vàbăng thông của RAM, như DDR1, DDR2, vàcard màn hình, nếu băng thông 

hỗ trợ càng cao, máy chạy càng nhanh. 

Còn Chipset cầu Nam thì xử lý 
thông tin về lượng data lưu chuyển, vàsự hỗ trợ cổng mở rộng, bao gồm 



Serial ATA (SATA), card mạng, âm thanh, vàUSB 2.0 

 

Đển hình, trong trường hợp mainboard này, Chipset cầu Bắc P965 hỗ trợ card màn hình PCI Express® x16, FSB 

1066MHz, 
DDR2 

800MHz vàâm thanh Intel® high-definition. Sử dụng chipset cầu Nam ICH8 

cho phép hỗ trợ tối đa 4 cỗng SATA 2 và6 khe PCI Express® x1 , 10 cổng 
USB 2.0 , card mạng Gigabit vàhỗ trợ điều khiển quạt nâng cao. Việc sử 

dũng chpset Cầu Nam với chức năng ICH8 làcơ bản, hỗ trợ mở rộng ra 6 

cổng SATA vàsử dụng công nghệ lưu trữ Ma trận Intel® để tạo ra môi 
trường RAID cho đĩa cứng. 
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Bảng so sánh tính năng của 1 số dòng chipset Intel 
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Cả 
2 dòng Chipset Intel 975X và965 đều hỗ trợ FSB 1066 Mhz vàbăng thông 

lên đến 8.5BG/s (1066 x 8 byte). Chipset cầu Bắc kết nối với chipset 

ICH7 hoặc ICH8 ở tốc độ 100 MHz DMI (Direct Media Interface) dạng bộ 

nhớ Kênh đôi. Chipset hỗ trợ băng thông 2GB/s tránh tình trạng thắt cỗ 
chai, hướng vào đối tượng làcác game thủ vàcác chương trình xử lý đồ 

họa. 

 
 

Hình ảnh của 1 số khe cắm mở rộng 
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Hình ảnh của bộ nhớ RAM máy tính 
 

 Reduced: 88% of original size [ 580 x 457 ] - Click to view full image 

 
 

 
Một 



trong những lý do để nâng tốc độ xử lý của máy tính lên làbộ nhớ, băng 

thông vàtốc độ của bộ nhớ càng cao thì máy tính xử lý càng nhanh, cũng 

như dung lượng RAM càng lớn thì nó càng xử lý nhanh. 

 
Bộ nhớ RAM phát triển từ nhiều thế hệ,từ thế hệ SDRAM, DDR SDRAM vàđến giờ làDDR2SDRAM.  

 

Double 
Data Rate (DDR) có băng thông gấp đôi bằng cách chuyển dữ liệu lên 

xuống cùng 1 lúc. DDR400 có tốc độ xung là200Mhz. Xung càng cao thì 

càng xử lý nhanh dữ liệu luân chuyển. DDR2 làthế hệ RAM được mong đợi 
với xung nhịp vàtốc độ rất cao. 

 

Có rất nhiều sản phẩm DDR2 như 

DD2 533Mhz vàDDr2 667Mhz. Với dòng chipset Intel 965 thì hỗ trợ bộ nhớ 
DDR2 lên đến 800Mhz. Có thể hỗ trợ đến DDr2 933 vàDDR2 1066Mhz. Vàcách 

tính băng thông của DDR2 như thế nào? Băng thông của DDR làkết quả của 

hệ số nhân của xung nhịp vàbăng thông data.Băng thông của DDR2 vàDDR 
là64bit (8 byte).  

Ví dụ: băng thông của DDR400 là3.2 GB/s (400x 8 

byte), vàcòn gọi làPC3200 cho dòng RAM DDR bus 400 Mhz. Dòng DDR2 với 
bus 400Mhz cũng có tên gọi làPC2-3200, DDR2 533Mhz có tên gọi 

làPC2-4200, vàcứ thế nhân lên 
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Loại 
bộ nhớ, xung nhịp vàsự tương thích của bộ nhớ tùy thuộc vào Chipset của 

Mainboard. Để tăng băng thông, Intel đã chuyển sang giải pháp sử dụng 

bộ nhớ Kênh đôi (Dual Channel) từ chipset Intel 865. Với 2 thanh RAM 
DDR/DDR2 cùng bộ nhớ, xung nhịp, tốc độ, cùng loại, thì băng thông dữ 

liệu được nâng lên gấp đôi. 

 
Vàcách lắp Dual Channel cũng rất dễ, 

lắp các thanh RAM vào các khe cắm RAM theo cơ chế chẵn, vàthường làgắn 

2 cây RAM vào các khe cùng màu. Nếu có 4 khe cắm RAM, thì cắm 4 cây RAM 

giống nhau vẫn làchế độ kênh đôi Dual Channel. Theo cơ chế RAM chẵn 
nghĩa là2 cây, 4 cây RAM. 
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Ngoài 

tốc độ bộ nhớ ra, sự tương thích giữa các sản phẩm RAM với Mainboard 

cũng làvấn đề cần chú ý. Việc tăng dung lượng bộ nhớ (ví dụ 512MB, 1GB, 
hoặc 2GB), 1 vài bộ phận của hệ thống dùng bộ nhớ chính RAM này dùng 

làm bộ nhớ cho nó như card màn hình tích hợp (onboard) để tiết kiệm chi 

phí mua card màn hình, màhệ thống cũng tăng đáng kể, do dung lượng RAM 

lớn 
 

Ngoài ra, Windows XP cũng cần lượng RAM lớn, nhằm tránh sự 

truy cập nhiều vào ổ cứng, một số chương trình được Windows nạp sẵn vào 
RAM để windows load nhanh hơn vàít truy cập cậo ổ cứng hơn, việc này 

đồng ngiã với RAM bộ nhớ của máy phải lớn , nên có từ 512MB ram trở 

lên, vànếu RAM càng nhiều, bạn sẽ thấy các ứng dụng chạy rất trơn tru. 
Bạn nên dùng 2 cây RAM 512MB để lắp ở chế độ Dual Channel nếu bộ nhớ 

bạn 1GB, Vànếu kinh có cho phép, bạn có thể gắn 2GB RAM = mua 2 cây 1GB 

RAM gắn vào tốc độ sẽ rất nhanh 

 

 

 Reduced: 90% of original size [ 564 x 265 ] - Click to view full image 



 
 

 

Sự khác biệt giữa DDR vàDDR2 
 

 
Dù 

bộ nhớ DDR2 đã xuất hiện trong rất nhiều sản phẩm, nhưng bộ nhớ DDR vẫn 

còn trên thị trường vàcòn dùng nhiều. DDR2 vàDDR khác nhau về chức 
năng, tính năng, vàcả hình dáng bên ngoài. mặc dù DDR vàDDR2 khác nhau về số lượng chân nhưng vẫn 

khó cho người dùng phân biệt chúng, nếu nhìn sơ qua chúng rất giống nhau. 

 
Chốt bảo vệ của RAM cũng khác. Bạn phải cắm RAM đúng khớp với chốt bảo vệ 
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Sự khác biệt giữa ram 2 mặt và1 mặt 
 

Cả 

2 dòng DDR vàDDR2, đều có RAM 1 mặt hay gọi là1 hàng, vàRAM 2 mặt hay 2 

hàng. Vàsố lượng hàng này cũng tùy thuộc vào chipset mainboard hỗ trợ 

tới đâu. Nếu chipset hỗ trợ 4 mặt RAM vàchỉ có 2 khe cắm RAM thì nghĩa 

làchipset có thể hỗ trợ ram 2 mặt nếu cắm hết 2 khe đều 2 mặt. Còn nếu 

cắm 2 khe đều làram 1 mặt thì ko sao cả 
 

Còn nếu Chipset 

chỉ hỗ trợ 4 hàng màcó 4 khe cắm thì nghĩa lànếu cắm hết 4 khe thì cả 4 



khe phải đều làRAM 1 mặt hoặc cắm 2 khe sử dụng ram 2 mặt 
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CARD MÀN HÌNH - Graphics Accelerator 
 

 

Card 

màn hình rất quan trọng để có thể chơi được các Game 3D. Card tăng tốc 
đồ họa cũng đc gọi làbộ xử lý đồ họa (GPU). Những game có đòi hỏi 3D 

nặng như Quake 4, Serious SAM 2, .... đòi hỏi card màn hình phải hổ trợ 

DirectX 9.0c vàbộ xử lý đồ họa phải mạnh 
 

Thế hệ Geforce® 7 của 

NVIDIA®, nhàsản xuất card đồ họa dẫn đầu thế giới, bao gồm dòng 
GeForce® 7900, GeForce® 7600 vàGeForce® 7300 làdòng cao cấp, trung cấp 

vàbình dân. Những card này đều hỗ trợ DirectX 9.0c từ phần cứng của 

card màn hình. Có thể chơi các game trên mượt 



mà  

 

 



 
 

 
 
Hệ thống tản nhiệt cho card màn hình. Để chơi được các game mạnh 3D, card màn hình càng phát triển về tốc 

độ, bộ nhớ RAM 

 
Cũng như CPU, tốc độ càng cao, càng tỏa nhiệt mạnh, do đó, vấn đề tản nhiệt cho card màn hình càng được xem 

trọng. 



Có 

nhiều loại tản nhiệt cho GPU, 1 làdùng phiến tản nhiệt, phiến tản nhệt 

có gắn quạt, hoặc làhệ thống tản nhiệt ko tiếng ồn sử dụng ống dẫn nhiệt 
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Giao tiếp của card màn hình 
 

 
Nhằm 

nâng cao khả năng xử lý 3D, giao tiếp truyền dữ liệu rất quan trọng 

trong việc truyền dữ liệu lên GPU. Giao tiếp này ban đầu xuất phát từ 
AGP 1x, 2x, 4x, và8x, đến bây giờ làcông nghệ PCI Express® với băng 

thông rất lớn. Bắt đầu từ Chipset 915, PCI Express® x16 đã trở thành 

giao tiếp chính giữa card màn hình vàMainboard. Về hình dáng thì cả 2 

khác nhau hòan tòan nên có thể tránh tình trạng gắn nhầm card AGP 8x 
lên PCI-Express 16X, vì khe cắm khác nhau. 
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Cổng xuất tín hiệu của card màn hình 
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Công nghệ Turbo Cache 

 

Với 
card 512MB có Turbo Cache, thì dung lượng thực sự của bộ nhớ trên card 

chỉ chừng 128MB, 1 số card có 256MB, vàmượn tạm phần còn lại dung lượng 

RAM của hệ thống để đạt được dung lượng đó. 
 

Ưu điểm của dòng này làgiá rẻ, và1 số dòng có công nghệ này như Geforce 6200 TC, Geforce 6500, Geforce 



7300LE, Geforce 7300GS 
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CÔNG NGHỆ NVIDIA SLI - 2 card màn hình chạy 1 lúc 
 

Công 

nghệ SLI làviệc gắn 2 card màn hình chạy 1 lúc nhằm nâng cao khả năng 

xử lý đồ họa của máy tính, kết quả làcác Game thu đc ở độ phân giải cao 
vàvới khung hình/giây rất lớn, game chơi rất mượt 

Các dòng có công nghệ SLI GeForce® 7900 GTX/GT, GeForce® 7600 GT/GS, GeForce® 7800 GTX/GT, 

GeForce® 6800, 
GeForce® 6800 Ultra/GT/XT/LE, GeForce® 6600, vàGeForce® 6600 GT/LE 

 

 

 
Logo của SLI 

 
 

 

Ổ ĐĨA LƯU TRỮ 
 

Có 



rất nhiều loại lưu trữ cho 1 PC, bao gồm ổ đĩa cứng (HDD), ổ đĩa mềm 

(FDD), vàổ đĩa CD làđược ráp vào trong máy, còn ổ đĩa FLASH (hay còn 

gọi làđĩa USB), thẻ nhớ (memory card), các loại ổ ZIP .... Khi hệ điều 

hành vàcác ứng dụng trở nên đa nhiệm, nó cần nhìu không gian để lưu trử 
hơn, vàđiều này làcần ổ cứng có dung lượng lưu trữ cao. 

 

Bộ nhớ 
RAM củng làloại thiết bị lưu trữ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn vì khi 

cúp điện làđồng nghĩa DATA trên RAM cũng mất. Còn ổ đĩa cứng thì khác, 

data lưu trữ trên đây ko bị mất khi điện cúp. 
 

Ổ đĩa quang (CD) cũng làthiết bị lưu trữ với đầu ghi đĩa CD, DVD với giá thành rất rẻ cho đĩa trắng.  

Với đầu ghi, bạn có thể ghi đĩa CD, DVD để sao lưu data lại, DVD có dung lượng 4.7GB vàcao hơn, CD có 

dung lượng 700MB 
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Giao 

tiếp ATA còn gọi làIDE thì xuất phát từ ATA33, ATA 66, ATA 100 

vàmaximum làATA 133 với tốc độ thứ tự là33MB/s 66MB/s 100Mb/s và133MB/s 
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vàcable của ATA rất to gồm 80 sợi cáp nhỏ trong cọng cáp xanh dưới đây. 
 

Còn cable của SATA rất nhỏ, gồm 7 sợi trong này. 

Ổ ATA khi gắn 2 ổ 1 lúc trên cùng 1 sợi cáp phải thiết lập Master/ Slave bằng Jump 
 

Còn ổ SATA thì chỉ có 1 cọng cáp, vàko có chức năng chỉnh Master Slave nên đỡ rối cho người dùng 
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Ổ LƯU TRỮ (TIẾP THEO) 
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Các loại thẻ nhớ 
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THÙNG MÁY VÀ NGUỒN - Chassis and Power Supply - Case 

 

 

 
Thùng máy được ví như ngôi nhà của máy tính, lànơi chứa các thành phần còn lại của máy tính 

 

Thùng 
máy bao gồm các khoang đĩa 5.25" để chứa ổ đĩa CD, khoang 3.5" để chứa 

ổ cứng, ổ mềm, chứa Nguồn để cấp nguồn điện cho máy tính ... 

Thùng máy càng rộng thì máy càng thóang mát, vận hành êm 
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Bộ nguồn máy tính - Power Suplly Unit (PSU) 

 

 
 

Bộ nguồn thật ra rất quan trọng, các linh kiện trong máy bền hay ko 1 phần cũng làdo bộ nguồn quyết định 

 
Công suất càng cao, máy chạy ổn định 

 

Khi mua máy nên mua bộ nguồn rời, với công suất chừng 430W vàcó Dual Rail (có 2 đầu +12V) để ổn định 
trở lên 
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TÌM HIỂU MÀN HÌNH LCD (TINH THỂ LỎNG) 
 
Công 

nghệ màn hình bóng đèn điện tử CRT, ngày xưa sử dụng rất nhiều, điểm 

yếu của nó làrất to, chiếm diện tích lớn trên bàn làm việc, vàrất hao 

điện, vàtia bức xạ nó phát ra gây hại cho mắt, nếu làm việc trong thời 
gian dài bạn sẽ thấy nhức mỏi 

 

Với công nghệ mới, kích thước nhỏ 
gọn, sóng bức xạ thấp, màn hình LCD đã dần thay thế màn hìnH CRT truyền 

thống vàtrở thành sản phẩm chính trong danh mục màn hình. đặc biệt 

làdòng 17" và19" màn hình rộng. với độ phân giải cao, mịn sắc nét 

 
Nếu 

bạn dùng máy tính chủ yếu để chơi Game vàxem phim, bạn nên chú ý đến 

thời gian phản hồi (tốc độ làm tươi). Tốc độ làm tươi càng chậm thì khi 
xem phim bạn sẽ thấy bóng của ảnh trước đè lên ảnh sau còn gọi làhiện 

tượng bóng ma. 

 
Tốc độ làm tươi của các dòng LCD hiện tại là8ms đủ để chơi game vàxem phim màko gặp phải bóng ma. 

Đã có 1 số dòng LCD có tốc độ làm tươi cực nhỏ từ 4ms (mili second) hoặc 1 ms. nhưng giá hơi mắc. 

Đa 

số màn hình LCD đều có chức năng OSD (On Screen Display), nút Power, 
vànút Auto để tự cân bằng hình ảnh cho vừa khít màn hình. 

Vàmột số còn có nút chỉnh độ sáng, độ tương phản... 

 Reduced: 90% of original size [ 566 x 344 ] - Click to view full image 



 
 

Đa số các màn hình, các cổng cắm DVI vàD-Sub đều nằm sau lưng của màn hình LCD 
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CHƯ� NG 3: TIẾN HÀNH LẮP RÁP 
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LẮP CÁC THÀNH PHẦN VÀO MAINBOARD 
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Còn 
cách gắn quạt tản nhiệt cho quạt đi kèm CPU thì cũng gần giống vậy, để 

quạt vào canh đúng 4 lỗ với 4 chấu ngàm của quạt, cẫn thận ấn từng chấu 

xuống vàxong 

 
 

CẮM RAM VÀO MAINBOARD 
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LẮP MAINBOARD VÀO THÙNG MÁY (CASE) 
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CẮM DÂY USB, DÂY TÍN HIỆU, DÂY NÚT POWER 
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LẮP RÁP Ổ CỨNG, CD 
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GẮN CARD MÀN HÌNH  
 

 

NẾU MÁY BẠN ĐÃ CÓ CARD MÀN HÌNH ONBOARD, BẠN KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BƯỚC NÀY 

LÀM GÌ 
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Phần cuối cùng là bật máy lên, và cài đặt Windows,  

Xem thêm cách cài đặt Windows ở đây 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tự lắp ráp và cài đặt máy 
 tính cho riêng mình 



 1 

Tự lắp ráp và cài ñặt máy tính cho riêng mình 
Design in Lê Châu Thanh 

www.phanmem3.tk 
 
 
 
Phần 1: Chọn phần cứng 
 
Tự thiết lập một máy tính mới cho riêng mình cũng là một ý tưởng nhiều người muốn 
thực hiện nhưng có lẽ vẫn còn ñó những băn khoăn mà hầu hết mọi người gặp phải ñó 
chính là những gì cần thiết cho chiếc máy tính của chính bạn. Trong loạt bài dưới này 
chúng tôi sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về việc xây dựng một máy tính của riêng mỗi 
người như thế nào. ðây sẽ là những ñiều cơ bản rất cần thiết cho những người muốn tự 
tạo cho mình một máy tính mang tính cá nhân. 
Mục ñích chính với máy tính mới mà chúng tôi giới thiệu trong bài sẽ có bộ vi xử lý quad 
core, ñi kèm với nó là nhiều bộ nhớ và hai cổng DVI ñể có thể chạy cùng một lúc hai 
màn hình. Với ý thức không hoang phí về chi phí, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn ra cấu hình 
nào tốt nhất cho túi tiền của mình. 

 

Tại sao bạn cần phải tự xây dựng? 
 
Chắc chắn rằng việc tự xây dựng cho mình một máy tính là một cách giúp bạn học hỏi 
thêm ñược nhiều ñiều… tuy nhiên ñó không phải là lý do ñủ cần thiết ñể xây dựng một 
máy tính cho riêng bạn. ðây là một vài lý do cho ñiều ñó: 

• Có thể dễ dàng nâng cấp máy tính của mình hơn. 

• Có thể tự chọn các thành phần, với mục ñích cuối cùng có một máy tính chạy 
nhanh hơn việc ñi mua một máy tính cấu hình sẵn (các máy tính này thường ñược 
cấu hình làm sao ñể giảm thiểu giá thành một cách thấp nhất có thể). 

• Có thể overclock máy tính ñể ñạt ñược tốc ñộ cao hơn mà các thành phần của bạn 
có khả năng. 
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Nếu nghĩ rằng tự mình xây dựng có thể rẻ hơn ñi mua một máy tính bộ thì ñiều ñó là 
hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn chỉ ñủ ở mức ñộ vừa phải, hãy mua một máy tính ñược dựng 
sẵn tại các ñại lý. 
 
Chọn mức giá cả phù hợp 
 
Thứ ñầu tiên bạn cần thực hiện là xác ñịnh xem khoảng chi phí của mình dành cho máy 
tính là bao nhiêu, có thể chỉ khoảng 500$ nhưng cũng có thể lên ñến 5000$. 
Bạn có thể xây dựng một máy tính khá nhanh với chi phí không ñến 1000$, chỉ cần lưu ý 
rằng các thành phần mới nhất sẽ tiêu tốn kinh phí nhiều hơn. Nếu bạn chọn phiên bản 
trước ñó một chút thì có thế sẽ tiết kiệm ñược khá nhiều tiền. 
 
Những thành phần nào cần thiết 
 
Xây dựng một máy tính cho riêngminhf cho phép bạn có thể chọn các thành phần mong 
muốn,… có thể là ba ổ ñĩa cứng? Không vấn ñề! Tuy nhiên những gì bạn cần quan tâm là 
các thành phần tối thiểu phải có cho một máy tính là gì? 

• Case với nguồn cấp - Power Supply 
• Motherboard  – Lưu ý: Một số bo mạch chủ có tích hợp card ñồ họa và card 

audio cũng như card mạng . 
• Processor 
• Memory (RAM)  
• Hard Drive  
• Video Card 

 
Các thành phần khác 

• DVD/CD drive - Cần thiết cho việc cài ñặt hệ ñiều hành mới. 
• LCD Monitor - Nếu chưa có màn hình. 
• Keyboard/Mouse - Nếu chưa có. 
• Speakers - Nếu không có hoặc muốn nghe âm thanh. 
• Và nhiều thành phần khác mà bạn muốn bổ sung, tuy nhiên chúng tôi sẽ không 

liệt kê hết chúng ở ñây. 

 
Câu hỏi lớn: AMD hay Intel?  
 
Sự lựa chọn lớn nhất mà bạn cần phải thực hiên khi xây dựng một máy tính ñó là bộ vi xử 
lý… bạn muốn sử dụng bộ vi xử lý của AMD hay Intel? Quả thực không có câu trả lời 
xác ñáng nào ở ñây, nhưng lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng ñến các bo mạch chủ mà bạn 
sử dụng. 
 
Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn một trong các CPU Core 2 của Intel là một giải pháp 
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khôn ngoan hơn cả. 
 
Khi bạn ñã chọn xong bộ vi xử lý, cần phải kiểm tra các chi tiết kỹ thuật về kiểu bo mạch 
chủ mà bạn cần thiết. Cho ví dụ, nếu quan sát vào một bộ vi xử lý bạn sẽ thấy nó có ghi 
kiểu socket 775 và chạy ở bus 1066MHz như hình bên dưới. 

 

Sử dụng các thông tin này, hầu hết các site ñều cho phép bạn thực hiện tìm kiếm bằng 
cách ñặc tính ñó. 

 

ðiều ñó sẽ giúp bạn bảo ñảm ñược rằng bo mạch chủ của mình sẽ tương xứng với bộ vi 
xử lý ñã chọn. Trong quá trình chọn, bạn cần ñể ý ñến một số thông số kỹ thuật khác như 
bo mạch chủ ñó có tích hợp video, RAID, hay không. (Lưu ý rằng nếu bạn lên kế hoạch 
mua một card video rời thì không nên chọn bo mạch chủ ñã tích hợp card video trên nó). 
 
Ban cũng cần phải chọn bo mạch chủ hợp với case của mình. Cho ví dụ, nếu case của ban 
là ATX thì bạn cần một bo mạch chủ ATX: 
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Graphics Card gì? 
 
Việc chọn video card xoay quanh câu hỏi sau: Bạn có muốn chơi game cần hỗ trợ nhiều 
ñồ họa hay không? 
 
Nếu bạn cần chơi game hỗ trợ ñồ họa thì bạn phải chi phí thêm tiền cho một card ñồ họa 
tốt. Bằng không bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 50$ cho các loại card ñồ họa ATI hoặc 
NVIDIA DVI, ch ỉ cần vậy cũng quá ñủ cho nhu cầu của bạn. Trong khi chọn, bạn cần 
phải chắc chắc rằng bo mạch chủ có dúng khe cắm … nếu mua một PCI Express x16 
card, bo mạch chủ của bạn cần phải có loạt slot ñó. 
 
Nếu bạn là một game thủ, hãy cân nhắc ñến NVIDIA 8800 GTS card, ñây sẽ là một card 
ñồ họa lý tưởng cho việc hỗ trợ các trò chơi yêu cầu nhiều về hỗ trợ ñồ họa. Tuy nhiên 
cần phải lưu ý rằng nhiều card video cần ñến nhiêu giắc cắm nguồn hơn, chính vì vậy bạn 
cần phải bảo ñảm rằng nguồn của bạn có ñủ kết nối. 

 

Nếu không thường xuyên chơi các game nặng về ñồ họa, bạn có thể sử dụng video card 
NVIDIA 7600 GT thậm chí cả các card cũ hơn. 
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Lưu ý: Nếu không lo lắng về hiệu suất của card ñồ họa, bạn có thể chọn một bo mạch chủ 
có card ñồ họa tích hợp, tuy nhiên trong xử lý ñồ họa sẽ cho tốc ñộ chậm hơn nhiều. 
 
Bộ nhớ bao nhiêu là ñủ? 
 
Nếu sẽ chạy phiên bản Windows hoặc Linux 32-bit, bạn chỉ cần 3GB bộ nhớ vì hệ thống 
sẽ không hỗ trợ ñược bộ nhớ lớn hơn 3GB. Còn nếu bạn muốn có thêm bộ nhớ, khi ñó 
nên chuyển sang hệ ñiều hành Windows Vista 64-bit. 
 
Khi mua bộ nhớ, bạn cần phải bảo ñảm rằng bộ nhớ phải phù hợp với chuẩn … nếu bo 
mạch chủ chỉ chấp nhận DDR2 1066, bộ nhớ 4×240 chân thì bạn cũng cần tìm ñược bộ 
nhớ tương xứng với nó. 

 

Lưu ý rằng, ñôi khi các thông số kỹ thuật vắn tắt không nói lên ñược hết tất cả các vấn 
ñề… cho ví dụ, bo mạch chủ chúng tôi mua hỗ trợ DDR2 800 cũng như DDR2 1066, vì 
vậy tôi chọn bộ nhớ rẻ hơn ñể tiết kiệm chi phí. 

 

Chúng tôi khuyên các bạn không nên tốn quá nhiều tiền vào bộ nhớ trừ khi bạn có kế 
hoạch overclock hệ thống. 
 
Ổ ñĩa cứng và DVD như thế nào? 
 
Có một nguyên tắc ñơn giản: bảo ñảm rằng bạn chỉ mua các ổ ñĩa SATA, cả các ổ ñĩa 
cứng và ổ ñĩa DVD. SATA bus chạy ở tốc ñộ 3.0Gb/second, tốc ñộ sẽ làm cho nó trở nên 
nhanh hơn tốc ñộ của IDE bus. ðiều này cũng bảo vệ bạn cho tương lai vì một ngày nào 
ñó sẽ không còn các cổng IDE nào ñược hỗ trợ trên các bo mạch chủ. 
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Ổ ñĩa cưng của bạn là thành phần dễ bị lỗi nhất, chính vì vậy những yếu tố chính mà bạn 
cần xem ñó là: những ñánh giá của người dùng về loại ổ ñĩa, thời gian bảo hành. 
 
Có nên sử dụng một Case ñắt ti ền? 
 
Khi tìm kiếm case, bạn sẽ nhanh chóng thấy ñược rằng một số rất ñắt và một số rất rẻ. 
Các case rất ñắt thường chạy êm hơn hoặc bộ phận làm mát chạy êm hơn ñối với các case 
rẻ tiền và chúng cũng cho phép bạn dễ thao tác khi cài cắm các thành phần bên trong hơn. 
Ở các case rẻ hơn cũng ñi kèm với nguồn cấp rẻ tiền… ñây là những thứ mà bạn cần 
tránh. 

 

Nếu bạn sẽ xây dựng một máy tính một cách chắc chắn, không muốn mở nó thường 
xuyên, không quan tâm ñến diện mạo của nó, trong trường hợp này bạn có thể chọn một 
case rẻ tiền, tuy nhiên cần phải mua một nguồn cấp khá ổ ñịnh. 
 
Nếu bạn xây dựng một máy tính trong phòng ngủ khi ñó bạn cần phải chi phí nhiều hơn 
về case ñể có ñược sự êm ái phát ra khi bật máy. 
 
Xem các ñánh giá về toàn bộ các thành phần ñã chọn 
 
Khi bạn ñã chọn xong các thành phần của mình, nên xem các thông tin phản hồi từ mọi 
người. Rõ ràng việc kiểm tra các ñánh giá về mỗi một thành phần là rất cần thiết. 
 
Cấu hình cuối cùng 
 
Ở ñây là phần cứng mà chúng tôi ñã chọn, lưu ý rằng giá cả ñược ghi ở ñây chỉ mang tính 
chất tham khảo. 

Processor 



 7 

Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz LGA 775 
$219 
Motherboard  
ASUS P5K-E LGA 775 Intel P35 ATX Motherboard  
$139 
Memory 
mushkin 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) 
$88 
Hard Drive  
Samsung 750GB 7200 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s 
$120 
Case 
XION II XON-101 Black Steel ATX Mid Tower 450W Power Supply 
$70 
Video Card 
NVIDIA 7600GT 256MB PCI Express x16 
$73 
DVD 
LITE-ON 2MB Cache SATA DVD Burner with LightScribe 
$30 

 
Tổng giá thành 

$739 
ðây là tất cả các thành phần cần thiết ñã ñược mua về: 
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Phần 2: Lắp ráp phần cứng 
 
Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi ñã hướng dẫn cho các bạn cách chọn và ñã 
chọn ra các thành phần phần cứng cần thiết cho việc xây dựng một chiếc máy tính. Trong 
phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp ráp các thiết bị 
thành phần ñó lại với nhau. 
 
Lưu ý: ðiều này có nghĩa chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tổng quan, những 
yếu tố cơ bản…. Mỗi một cấu hình sẽ có những ñiểm khác nhau chính vì vậy các bạn cần 
phải ñọc kỹ hướng dẫn của dụng của mỗi một thành phần. 
 
Lắp ráp các thành phần 
 
Các công cụ cần thiết: Tua vít, thời gian, sự kiên nhẫn, một số loại băng dính. 
Thứ ñầu tiên cần phải thực hiện là bắt ñầu gỡ bỏ một cách cẩn thận những thành phần mà 
chúng ta vừa chọn về, ñặc biệt là bộ vi xử lý. 



 9 

 
 
Lắp ráp bộ vi xử lý vào bo mạch chủ trước khi ñặt bo mạch chủ vào trong case, ñiều ñó 
sẽ làm cho bạn thao tác dễ dàng hơn và quá trình thao tác cũng nhanh hơn trong trường 
hợp bạn thực hiện lắp ñặt bo mạch chủ trước. Mở các chốt trên socket của bộ vi xử lý… 
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… cần phải tháo ñược phần plastic mỏng ñể bảo vệ các cân cắm. Lưu ý rằng các hướng 
dẫn sử dụng cho các bộ vi xử lý của Intel có thể không giống và không nên dùng cho 
AMD. 

 

Sau ñó cài ñặt một cách cẩn thậm bộ vi xử lý vào, cần phải bảo ñảm gióng ñúng các chốt 
giữ. ðóng khóa chốt một cách cẩn thận sau khi cắm xong CPU. Cho ñến lúc này bạn vẫn 
cần phải ñợi ñể gắn quạt cho tới khi bo mạch chủ ñược ñặt an toàn vào ñúng vị trí của nó. 
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Bo mạch chủ thường ñi kèm với nó là một mảnh kim loại ñậy ở phía sau, ñó chính là vị 
trí các cổng ra vào của bo mạch. Bạn cần phải ñặt tấm kim loại này trước khi cho bo 
mạch chủ vào trong case. 

 

Lưu ý: Trước khi ñặt bo mạch chủ, bạn cần phải bảo ñảm rằng case của mình có ốc vít 
ñể ñịnh vị cho bo mạch. Một số case có các lỗ bắt vít và vít ñi kèm, tuy nhiên bạn vẫn cần 
dự phòng thêm. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của bạn. 

 

Lúc này hãy ñặt một cách cẩn thận bo mạch chủ ñã cắm bộ vi xử lý vào trong case, khớp 
với các lỗi và các lẫy giữ. 
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Cần bảo ñảm rằng các ñầu ra vào của các cổng trên bo mạch chủ ñúng với các lỗ trong 
tấm ñục lỗ các cổng… bạn có thể ñiều chỉnh các phần kim loại của tấm ñậy phía sau nếu 
chúng không thích hợp, vì rất có thể chúng ñã bị bẻ cong không ñúng khi vận chuyển. 

 

Lúc này dùng tua vít ñể bắt chặt bo mạch chủ vào case của bạn. Hầu hết các bo mạch chủ 
ñều có ñến 9 lỗ bắt vít. Thứ quan trọng nhất lúc này là bạn nên ñặt tất cả các ốc vào các 
lỗ bắt của chúng, không nên vặn một ốc nào ñó quá chặt, chỉ cần vặn vừa ñủ ñể bo mạch 
chủ không bị chuyển rời sai vị trí, sau ñó lần lượt vặn chặt dần các ốc gá. 
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Bước tiếp theo bạn cần phải cắm các ñầu cáp … một số bo mạch chủ có cáp nguồn bốn 
chân cần phải ñược cắm gần bộ vi xử lý. Bạn nên cắm cáp trước khi lắp quạt cho bộ vi xử 
lý ñể dễ thao tác hơn. 
 
Mẹo: Khi lắp ráp các thành phần của máy tính với nhau, bạn nên nghĩ rằng… nếu mình 
kết nối một cáp hoặc lắp thêm vào một thành phần nào ñó thì liệu nó có thể khó khăn cho 
bạn lắp các thành phần tiếp theo hay không? 
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Lúc này bạn có thể lắp quạt của bộ vi xử lý vào ñược rồi, hãy thực hiện một cách cẩn 
thận, chú ý sao cho khớp với các lỗ và phải bảo ñảm rằng hương ñể có thể cắm ñược cáp 
vào nguồn cấp. 
 
Mẹo: Bạn nên sử dụng một ít hợp chất dẫn nhiệt ở phần tiếp giáp giữa CPU và quạt, chất 
dẫn nhiệt này sẽ làm giảm nhiệt CPU tốt hơn. 
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Cần phải ñiều chỉnh bốn ốc chốt ñể chúng ñược ñịnh vị ñúng theo hướng dẫn sử dụng. 

 

Khi quạt ñã ñược lắp ñúng vị trí, bạn cần ấn mạnh vào bốn chốt ñịnh vị trong một cách 
chéo nhau. Cho ví dụ, bạn nhấn chốt giữ ở góc trên bên phải trước, sau ñó nhấn chốt ở 
góc dưới bên trái. 
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Tiếp ñến bạn cần kết nối các dây của bo mạch chủ với các dây dẫn ñến các nút cấp nguồn 
và các nút khởi ñộng lại. Cách thức thực hiện và vị trí sẽ khác nhau nếu các bo mạch bản 
sử dụng khác nhau, chính vì vậy các bạn cần kiểm tra chính xác các vị trí ñược ghi trong 
hướng dẫn sử dụng của mỗi một loại bo mạch chủ. 

 

Sau khi cắm xong các dây nối này, bạn cần kết nối tiếp các cáp audio, USB, và các cáp 
khác với case của bạn, các kết nối nguồn của bo mạch chủ (xem trong hướng dẫn sử 
dụng) 
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Lúc này hãy ngắm nghía và trượt ổ ñĩa DVD vào ñúng vị trí của nó. 

 

Cần phải gióng ñúng mặt trước của ổ ñĩa DVD sao cho phù hợp trước khi bắt chặt các ốc 
bên cạnh. Nên nhớ rằng ổ ñĩa DVD hoạt ñộng sẽ rất rung nên bạn cần phải bắt thật chặt 
các ốc giữ hai bên của nó. 
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Lúc này bạn có thể lắp ổ ñĩa cứng vào case. Bạn nên lắp làm so ñể quạt của case có thể 
làm mát ñược ổ cứng. Có thể kết nối cáp SATA trước khi lắp ổ cứng cũng ñược nhưng 
cần phải bảo ñảm bắt chặt bốn ốc gá hai bên ñể tránh tiếng ồn trong khi hoạt ñộng. 

 

Cho ñến ñây, bạn ñã lắp ñặt gần hết các thành phần chính vào ñúng chỗ thích hợp,… tuy 
nhiên các cáp vẫn còn ñang lủng lẳng và rất nguy hiểm. Chính vì vậy các bạn cần phải sử 
dụng số sợi thít hoặc băng dính ñể cố ñịnh các dây cáp lủng lẳng này. 
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Vấn ñề này tùy thuộc vào sự khéo tay của mỗi bạn nhưng nên làm sao cho các cáp ñược 
gọn gàng nhất ñể tránh các hiện tượng khó thao tác cho các thành phần khác cần phải lắp 
sau này. 

 

Có thể các bạn cho rằng chúng tôi ñã quên không nhắc các bạn cắm RAM, tuy nhiên sự 
thật không phải vậy. Bạn cần phải lưu ý rằng, ñối với một số case, nếu lắp RAM trước 
bạn sẽ không thể lắp ñược ổ cứng chính vì vậy chúng ta cần phải chờ ñợi ñể lắp ñặt xong 
ổ ñĩa cứng trước ñã. 
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Chuyển sang công ñoạn lắp RAM, trước tiên bạn phải tra cứu trong hướng dẫn sử dụng 
ñể chỉ ra xem khe bộ nhớ nào cần sử dụng. Tiếp ñến, cần phải bảo tháo các lẫy giữ ở hai 
ñầu như thể hiện trong hình bên dưới. 

 

Bạn sẽ thấy ñược một khía hình chữ V trong bộ nhớ dùng ñể chỉ thị rằng bạn chỉ có thể 
cắm theo một hướng nào ñó. ðịnh vị khía chữ V và ấn mạnh thanh RAM vào ñúng vị trí 
của khe cắm, cần phải bảo ñảm rằng các lẫy giữ hai ñầu lọt vào ñúng vị trí khuyết ñể giữ 
chặt thanh RAM. 

 

Lúc này bạn có thể lắp thêm video card hay bất cứ thành phần phụ nào khác. Tuy nhiên 
cần phải tháo miếng kim loại ở ñúng vị trí bạn ñịnh cắm các card bổ sung này. 
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Danh sách cần kiểm tra tr ước khi ñóng case lại 
 
Trước khi ñóng lắp case trở lại, bạn nên kiểm tra thông qua một danh sách sau ñể bảo 
ñảm chắc chắn mọi thứ. (lưu ý rằng phù thuộc vào cấu hình của bạn mà các hạng mục có 
thể mở rộng thêm, tuy nhiên ñiều ñó bạn cần phải tham khảo thêm trong hướng dẫn sử 
dụng). 

1. Bạn ñã cắm cáp nguồn vào bo mạch chủ chưa? Thường là một giắc 24 chân và 
một giắc 4 chân. 

2. Bạn ñã lắp quạt cho CPU chưa và ñã cắm cáp nguồn cho quạt chưa? 
3. Bạn ñã cắm bộ nhớ một cách chắc chắc và an toàn chưa? 
4. Bạn ñã cắm các cáp nguồn vào các ổ (ổ ñĩa cứng và DVD). Cáp của ổ SATA thì 

sao? 
5. Bạn có nhớ ñã bắt bốn ốc vít bên cạnh của ổ ñĩa cứng và ổ ñĩa DVD chưa? 
6. Bạn có nhó ñã bắt ốc cho bo mạch chủ chưa? 
7. Bạn ñã cắm tất cả các dây dẫn từ case vào bo mạch chủ chưa? 
8. Liệu còn có cáp nào vướng vào quạt của bạn không? 

 
Sau khi kiểm tra danh sách trên xong, bạn có thể ñóng lắp case trở lại. 
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Tiếp ñến cắm màn hình và bật máy, hy vọng máy của các bạn sẽ làm việc ngay lập tức 
giống như những gì chúng tôi ñã thực hiện. 

 
 

Phần 3: Bắt ñầu các thiết lập phần mềm 
 
Cho ñến phần này, các bạn ñã ñược chúng tôi giới thiệu ñể chọn ra những thành phần 
thích hợp cho chiếc máy tính của mình và cách thức lắp ráp chúng lại với nhau ñể hình 
thành một chiếc máy tính ñúng cách. Giờ là lúc chúng ta có thể bật máy và thiết lập các 
thành phần bên trong. Trong phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách kiểm 
tra một số thiết lập BIOS và thực hiện một số bài test. 
 
Khi bật máy, bạn sẽ bắt gặp một nhắc nhở thông báo cho bạn biết rằng bạn có thể nhấn 
một phím nào ñó ñể vào setup (thông thường ở các máy là phím Delete). Các thiết lập mà 
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bạn thấy ở ñây sẽ khác nếu các bo mạch sử dụng khác nhau hay kể cả trường hợp bo 
mạch giống nhau nhưng khác về phiên bản BIOS, chính vì vậy chúng tôi chỉ giới thiệu 
những gì chung nhất về các tùy chọn bên trong. 
 
Thiết lập các tùy chọn cho BIOS 
 
Một số trong các bạn có thể muốn cài ñặt hệ ñiều hành của mình với các thiết lập BIOS 
mặc ñịnh, tuy nhiên theo chúng tôi, cách tốt nhất là bạn cần hiểu ñược các tùy chọn quan 
trọng và thiết lập chúng một cách ñúng cách trước khi thực hiện các công việc khác. 
 
(Lưu ý: Nếu bạn cập nhật BIOS của mình sang một phiên bản mới hơn, các thiết lập sẽ 
thường bị xóa và bạn sẽ phải thực hiện lại chúng) 
 
Màn hình ñầu tiên sẽ cho phép bạn thiết lập ñồng hồ, cũng như vô hiệu hóa ổ ñĩa mềm 
(lưu ý Legacy Diskette A bị vô hiệu hóa ở hình bên dưới). 

 

Màn hình thông tin hệ thống sẽ hiển thị cho bạn thấy phiên bản BIOS hiện hành và bạn 
có thể thẩm ñịnh rằng CPU và bộ nhớ của bạn ñã ñược nhận ñúng. Nếu không thấy ñúng 
các con số cần thiết phải có ở ñây, bạn cần phải thẩm ñịnh rằng bạn ñã cài ñặt bộ nhớ 
ñúng. (kiểm tra hướng dẫn sử dụng nếu cần thiết) 
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Màn hình cấu hình SATA Configuration có một tùy chọn rất quan trọng ñó là: Bạn muốn 
SATA hoạt ñộng như IDE hay AHCI? 

 

ðây là những gì bạn cần biết: 

• Chế ñộ AHCI cho phép máy tính sử dụng các chức năng SATA nâng cao và cho 
phép bạn có hiệu suất cao hơn. 

• Windows XP không hỗ trợ một cách nguyên bản cho chế ñộ SATA do ñó bạn cần 
phải tạo một ñĩa cài ñặt hoặc sử dụng chế ñộ IDE ở ñây ñể cài ñặt. 
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• Windows Vista hoặc các phiên bản hiện hành của Linux sẽ hoạt ñộng hoàn hảo 
trong chế ñộ AHCI. 

• Lưu ý: Nếu bạn cài ñặt trong chế ñộ IDE và sau ñó chuyển sang chế ñộ AHCI thì 
bạn cần phải thực hiện theo một số hướng dẫn khác. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho 
các bạn trong một bài nào sau. 

 
Bạn cũng cần phải kiểm tra ñể bảo ñảm rằng ổ ñĩa cứng của mình và các ổ ñĩa CD/DVD 
ñược nhận ñúng. Màn hình này cũng phụ thuộc vào BIOS. Màn hình ñang thể hiện của 
chúng ở ñây nằm trong AHCI Settings. Nếu các ổ ñĩa không ñược nhận diện ñúng, bạn 
cần thẩm ñịnh rằng mình ñã cài ñặt chúng ñúng hay chưa. 

 

Màn hình cấu hình USB Configuration cho phép bạn vô hiệu hóa/ hay kích hoạt USB. 
Một thiết lập quan trọng nữa ở ñây là chế ñộ USB cần ñược thiết lập là HiSpeed 
(480Mbps), dù sao ñi chăng nữa thì ñây thường là thiết lập mặc ñịnh. 
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Cũng có một màn hình cho phép bạn thực hiện một số thứ quan trọng khác … cho ví dụ 
như vô hiệu hóa các cổng nối tiếp hoặc IDE controller thông thường. Tuy nhiên chúng tôi 
khuyên các bạn nên vô hiệu hóa các cổng không sử dụng ñể Windows không load các 
driver không cần thiết cho phần cứng mà bạn không sử dụng. 

 

Màn hình Power Management cho phép bạn chọn các tùy chọn quản lý công suất. Nếu 
bạn ñang chạy Windows Vista thì bạn cần phải kích hoạt tùy chọn ACPI 2.0. 
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Trong màn hình cấu hình APM Configuration, bạn có thể thiết lập một số tùy chọn quan 
trọng hơn ở ñây: 

 

ðây là những gì bạn cần biết: 

• Nếu muốn ñánh thức máy tính từ chế ñộ ngủ bằng chuột USB hoặc bàn phím, bạn 
nên kích hoạt tùy chọn này. 

• Nếu muốn máy tính khởi ñộng lại một cách tự ñộng sau khi ngừng chạy vì thiếu 
ñiện, bạn hãy thiết lập tùy chọn "Restore on AC Power Loss". 

• Nếu BIOS của bạn có chức năng "Wake on LAN", bạn cần phải quyết ñịnh xem 
có nên kích hoạt tùy chọn ñó hay không vì ñôi khi việc kích hoạt tùy chọn này sẽ 
làm cho máy tính của bạn thức giấc khi bạn không mong muốn. 

 
Bo mạch chủ của bạn có thể có màn hình Hardware Monitor, ở ñây bạn có thể thấy các 
thông tin chi tiết về nhiệt ñộng, ñiện áp và thậm chí cả tốc ñộ quạt. 
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Phần Boot cũng là một phần rất quan trọng. Bạn cần phải bảo ñảm thiết lập ổ ñĩa 
CD/DVD là thiết bị ñược khởi ñộng ñầu tiên ñể có thể khởi ñộng từ máy tính từ ñĩa cài 
ñặt. Bạn cũng có thể chọn Removable Device ở ñây nếu muốn khởi ñộng từ một USB 
flash drive. 
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Lưu ý: Sau khi thực hiện xong việc cài ñặt, bạn có thể thiết lập ổ ñĩa cứng là thiết bị khởi 
ñộng ñầu tiên ñể tăng tốc ñộ khởi ñộng cho máy. 
 
Có thể chọn xem bạn có muốn khởi ñộng nhanh hay không và chức năng numlock có 
ñược bật mặc ñịnh hay không. Nếu thiết lập một máy tính không có ñi kèm bàn phím 
(giống như máy chủ), bạn có thể vô hiệu hóa tùy chọn "Wait For F1 If Error", ñây là tùy 
chọn sẽ cho phép máy tính khởi ñộng thậm chí nếu có lỗi do bàn phím gây ra. 

 

Hầu hết các bo mạch chủ ñều có các màn hình hiệu suất máy System Performance và cấu 
hình chipset nâng cao, ở ñây bạn có thể cấu hình các kịch bản overclock khác nhau, về 
giới thiệu cụ thể có lẽ chúng tôi sẽ giành ra một bài viết khác, lúc này ở ñây bạn có thể 
thiết lập tự ñộng cho mọi thứ mà không cần ñụng chạm gì ñến chúng. 
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Cuối cùng, có một phần nằm bên dưới Security hoặc Boot sẽ cho phép bạn thiết lập một 
mật khẩu giám sát viên hoặc người dùng. 

 

Thông thường, bạn có thể thiết lập một mật khẩu ñể ngăn chặn sự truy cập vào BIOS, 
cũng là một cách ñể ngăn chặn việc khởi ñộng hệ thống mà không có mật khẩu. Cần phải 
bảo ñảm rằng nếu bạn sử dụng tùy chọn này, không ñược quên mật khẩu. 
 
Lưu ý: Nếu có bất cứ một thiết lập BIOS nào khác mà bạn cảm thấy quan trọng, hãy giới 
thiệu ñến chúng tôi trong phần comment ở bên dưới. 
 
Nâng cấp BIOS 
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Phụ thuộc vào phần cứng cài ñặt trong máy tính mà bạn có thể cần phải nâng cấp BIOS 
trên bo mạch chủ trước khi mọi thức làm việc ñúng cách. (Cho ví dụ, máy tính mà chúng 
tôi thiết lập vào năm ngoái không hỗ trợ ñúng cách bộ vi xử lý Core 2 Duo mới cho tới 
khi nâng cấp nên phiên bản BIOS mới nhất). 
 
Nhìn chung, cách tốt nhất là bạn cần phải chạy một phiên bản BIOS mói nhất, ñặc biệt 
nếu bạn mua một bo mạch chủ cũ. Cần phải kiểm tra trên website của nhà sản xuất ñể tìm 
phiên bản mới nhất về BIOS. Bảo ñảm rằng phải có ñược ñúng phiên bản cho bo mạch 
của mình. 
 
Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp cho các bạn các chi tiết cụ thể về cách cập nhật 
BIOS như thế nào, vì mỗi bo mạch chủ lại có các cách thực hiện khác nhau. Chính vì vậy 
bạn nên kiểm tra trong hướng dẫn sử dụng của bo mạch chủ và thực hiện theo các hướng 
dẫn ñó một cách chính xác. 
 
Một số bo mạch chủ có thể có tiện ích flash ñi kèm trong màn hình BIOS ñể cho phép 
bạn nâng cấp BIOS từ một file ñược lưu trong ổ flash: 

 

Một số khác có thể có phần mềm ñể bạn có thể sử dụng từ bên trong Windows khi ñã cài 
ñặt xong mọi thứ: 
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Vẫn còn có một số bo mạch chủ có thể yêu cầu bạn khởi ñộng từ ổ ñĩa mềm, ổ ñĩa CD 
hoặc USB, các bo mạch này thường chạy một số phiên bản DOS hoặc FreeDOS. 
 
Quan trọng: Cần phải bảo ñảm thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất một cách 
cẩn thận khi nâng cấp BIOS vì nếu có ñiều gì ñó xảy ra với bo mạch chủ rất có thể bạn 
cần phải thay thế bằng một cái mới. Thứ quan trọng nhất ñể tránh xảy ra ñiều ñó là không 
tắt hệ thống trong suốt quá trình nâng cấp. 
 
Ki ểm tra máy tính tr ước khi cài ñặt 
 
Lúc này chúng ta ñã thực hiện tất cả các thiết lập trong BIOS và ñây là lúc cần phải kiểm 
tra lại máy tính ñể bảo ñảm mọi thứ mình thực hiện là ñúng. Thứ cuối cùng mà bạn phải 
thực hiện nữa là cài ñặt Windows và sử dụng nó trong khoảng một tuần ñể tìm ra các vấn 
ñề nào khác hay không. 
 
Có một số tùy chọn cho việc kiểm tra ở ñây. Chúng tôi sử dụng một Ubuntu live cd ñể 
kiểm tra cho máy tính của mình trước, vì ở ñây bạn có thể khởi ñộng và test các hoạt 
ñộng thông thường của máy tính: 



 33 

 

Cho ví dụ, chỉ cần vài phút sau khi lắp ráp máy tính và thiết lập BIOS, bạn có thể online: 

 

Tuy chỉ có ñiều với việc sử dụng live cd là bạn sẽ không test ñược ổ ñĩa cứng nhưng nó 
vẫn ñáng giá cho công việc test thử và tạo những cảm nhận ñầu tiên về chiếc máy tính 
mới của mình. 
 
Ultimate Boot CD 
 
Cũng có một số các CD khởi ñộng mà bạn có thể download, trong CD này sẽ chứa các 
công cụ test. Nếu bạn có một nguồn nào ñó hay, hãy cho chúng tôi và các bạn khác cùng 
biết còn trong trường hợp này chúng tôi sử dụng Ultimate Boot CD gồm có rất nhiều 
công cụ kiểm tra các bạn có thể sử dụng. 
 
Khi ñã khởi ñộng từ ñĩa CD, bạn sẽ ñược nhắc nhở bằng một mennu của các công cụ. 
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Nếu quan sát vào phần Mainboard Tools, bạn sẽ thấy phần Memory Tests, ở ñây bạn có 
thể chọn một số bài test cho bộ nhớ. 

 

Chúng tôi khuyên các bạn tối thiểu cũng phải chạy kiểm tra bộ nhớ vì các vấn ñề về 
RAM có thể rất khó ñể chuẩn ñoán sau này và có thể gây ra các bất cứ ñiều gì từ các file 
bị lỗi dẫn ñến hệ thống bị ñổ vỡ. Cách tốt nhất là bạn cần biết các vấn ñề ñể giải quyết 
ngay từ lúc này ñể tránh tốn thời gian vào việc khắc phục các vấn ñề có liên quan ñến bộ 
nhớ sau này. 
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Bạn cũng có thể test CPU và ổ ñĩa cứng, mặc dù các công cụ test ổ ñĩa cứng làm việc với 
các ổ SATA chưa nhiều nhưng vẫn có các tùy chọn ñể tìm kiếm nếu bạn muốn. 
 
Cách kiểm tra tốt nhất 
 
Cài ñặt Windows vào máy tính chính là cách kiểm tra tốt nhất cho hệ thống của bạn làm 
việc như thế nào, ñó cũng là bước thực hiện mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong 
phần sau của loạt bài này. Mong các bạn hãy theo dõi ñón ñọc tiếp! 
 
 
Phần 4: Cài ñặt Windows và load driver 
 
Trong phần 4 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài ñặt hệ ñiều 
hành cho máy tính của mình. Mục ñích của phần này sẽ giới thiệu về cách cài ñặt cụ thể 
hệ ñiều hành Windows Vista, tuy nhiên chúng tôi cũng giới thiệu một cách vắn tắt về 
việc cài ñặt hệ ñiều hành Windows XP. 
 
Những ñiều cần biết tr ước khi cài ñặt 
 
Trước khi cài ñặt bạn cần dừng lại và ñọc một vài mục: 

• Nếu sẽ cài ñặt song sonh hai hệ ñiều hành Windows XP và Windows Vista, bạn 
cần phải cài ñặt XP trước, sau ñó cài ñặt Vista. 

• Trong kịch bản khởi ñộng song song, bạn cần phải bảo ñảm rằng có ñủ không 
gian trống của ổ ñĩa cho hệ ñiều hành. Không thử nghiệm với phân vùng nhỏ cho 
một hệ ñiều hành mà nên mua một ổ ñĩa cứng lớn vì giá thành của chúng cũng 
không cao. 

• Windows XP không có các driver ñi kèm chính vì vậy các bạn cần phải tạo một 
cd cài ñặt hoặc thiết lập SATA thành chế ñộ IDE trong BIOS. 

• Nếu muốn sử dụng Linux thay vì Windows, bạn nên tìm hiểu thêm các thông tin 
hỗ trợ trên các forrum về Ubuntu. 

 
Cài ñặt Windows Vista  
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Chúng tôi sẽ không giới thiệu từng bước cụ thể trong việc cài ñặt Windows mà sẽ chỉ giới 
thiệu nhấn mạnh vào các phần quan trọng trong quá trình cài ñặt có những khác biệt lớn. 
Với hầu hết các phần, việc cài ñặt Vista là một nhiệm vụ ñơn giản vào dễ dàng. 
 
Cho ñĩa cài ñặt vào ổ ñĩa, sau ñó khởi ñộng máy tính 

 

Bạn có thể hoặc không thể thấy màn hình tiếp theo, phụ thuộc vào ñĩa cài ñặt của bạn. 
Nếu bạn thấy màn hình tiếp theo xuất hiện, hãy bảo ñảm rằng bạn chọn ñúng phiên bản 
Windows mà mình ñã mua, nếu chọn sai phiên bản thì có nghĩa bạn cần phải cài ñặt lại. 
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Bạn sẽ ñược nhắc nhở chọn cài ñặt nâng cấp Upgrade hay cài ñặt tùy thích Custom. Nếu 
chọn phiên bản Upgrade, bạn cần phải có một phiên bản Windows ñã ñược cài ñặt từ 
trước. ðĩa cài ñặt của chúng tôi chỉ cho phép một cài ñặt hoàn toàn mới, chính vì vậy, 
không có nhiều sự lựa chọn ở ñây. 
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Lúc này bạn sẽ gặp phải một màn hình phải nói là quan trọng nhất … nơi bạn muốn cài 
ñặt Windows là chỗ nào? Nếu bạn ñã cài ñặt Windows XP từ trước, khi ñó bạn cần phải 
tạo một partition mới trong phần không gian trống của ổ ñĩa ñể dành chỗ cho Vista. 

 
 
Bạn sẽ ñược thực hiện với các tùy chọn cài ñặt ở ñây, xem trong màn hình cài ñặt… 

 

Máy tính của bạn sẽ khởi ñộng lại và bạn phải phải lần lượt ñi qua một vài màn hình ñể 
tạo tài khoản người dùng, các bước này không có chút khó khăn gì. Phần thú vụ nhất sẽ 
ñến ở phía sau, khi chúng ta cần phải nâng cấp các driver và thực hiện các ñiều chỉnh của 
mình. 
 
Cài ñặt Windows XP 



 39 

 
Nếu cài ñặt XP trong một kịch bản khởi ñộng song song, bạn phải cài ñặt XP trước ñể 
không phải xử lý với các vấn ñề Vista boot loader bị xóa nếu cài XP sau. Chúng tôi sẽ 
không giới thiệu toàn bộ cài ñặt này mà chỉ ñi vào những ñiểm nhấn. 
ðây là những gì bạn cần phải biết: 

• Windows XP không có các driver SATA ñi kèm 
• Bạn cần phải tạo một CD hoặc thiết lập SATA thành chế ñộ IDE trong BIOS 
• Rất có thể card ñồ họa hoặc card mạng sẽ không làm việc cho tới khi bạn load các 

driver. 

 
Khi bắt gặp màn hình nơi bạn có thể chọn partition, khi ñó bạn sẽ có một số tùy chọn. 
Nếu bạn chỉ muốn cài ñặt Windows XP thì bạn có thể nhất phím Enter. Còn nếu bạn 
muốn thực hiện một khởi ñộng song song thì bạn cần sử dụng “C” ñể tạo một partition 
mới. 
 
Lưu ý: Nếu gặp phải thông báo "Setup did not find any hard disk drives", bạn cần phải 
tạo một ñĩa CD cài ñặt 

 
 
Chọn kích thước cho partition và nên ñể lại nhiều không gian trống cho cả hai Vista và 
XP. Không có ñiều gì khiến bạn phải bực mình khi hơn việc phải chạy trên phần không 
gian không ñủ của mỗi một trong các partition trong khởi ñộng song song. 
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Bạn có thể tạo một partition thứ hai ở ñây nếu muốn hoặc chỉ cài ñặt phân vùng C: mới. 

 
 
Phần còn lại của cài ñặt có thể phức tạp hoặc kém phức tạp hơn, vì XP là một hệ ñiều 
hành ñã ñược phát hành từ lâu và chúng tôi cũng chắc chắn rằng bạn ñã thân thiện với 
chúng, tuy nhiên ñây là các bước tiếp theo của bạn: 

• Cài ñặt driver cho card mạng (thường từ ñĩa CD của bo mạch chủ) 
• Cài ñặt driver cho card ñồ họa 
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• Cài ñặt các driver còn lại (bo mạch chủ, card âm thanh,…) 
• Sử dụng Windows Update ñể vá các bản vá lỗi cho hệ thống. 

 
Sau khi Vista ñược cài ñặt: Hãy nâng cấp! 
 
Lúc này bạn ñã cài ñặt thành công hệ ñiều hành Vista, thứ ñầy tiên mà bạn cần thực hiện 
lúc này là sử dụng Windows Update ñể download về các bản vá cho hệ ñiều hành của 
mình. Quá trình này sẽ diễn ra khá lâu. Thứ làm bực mình nhất ở ñây là rằng bạn cần phải 
chạy Windows Update nhiều lần ñể lấy về các bản vá. (ðôi khi nó sẽ trả về không bản vá 
nào nhưng nếu kiểm tra lại chúng lại xuất hiện). 

 

Các bạn nên nâng cấp hệ thống qua phiên bản SP1 trước khi thực hiện bất cứ công việc 
gì. Tuy nó có rất nhiều nâng cấp và nhiều lần khởi ñộng lại nhưng ñó là các công việc 
ñáng ñể làm nhằm tránh các lỗi sau này cho hệ ñiều hành của bạn. 
 
Lưu ý: Nếu bạn không có kết nối Internet ở ñây, khi ñó cần phải cài ñặt driver cho card 
mạng từ ñĩa cài của bo mạch chủ. 
 
Nâng cấp driver  
 
Một hệ thống làm việc tốt hoàn toàn phụ thuộc vào các driver, ñó chính là các phần mềm 
cho phép bạn giao tiếp với phần cứng những gì muốn thực hiện. Nếu driver mà bạn ñang 
sử dụng có lỗi nào ñó, giả sử xảy ra ñiều tồi tệ ñó. ðó chính là tạo sao lại quan trọng ñến 
vậy trong việc nâng cấp driver. 
 
Bạn sẽ có ñược hiệu suất tốt nhất cho card video của mình bằng cách sử dụng các driver 
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ñược cung cấp bởi nhà máy sản xuất thay cho các driver ñi kèm trong Vista. 
Những gì bạn cần phải biết: 

• CD ñi kèm với bo mạch chủ thường chỉ có các phiên bản driver cũ. Nếu bạn có 
thể download trên mạng các driver Vista ñính kèm thì hãy ñể CD ñó sang bên 
cạnh. 

• Bạn cần phải download về các phiên bản mới nhất từ site của nhà sản xuất ít nhất 
cũng là cho chipset của bo mạch chủ, video card, sound card và network card. 
Thậm chí download tất cả chúng. 

 
Thứ ñầu tiên bạn có thể thực hiện là mở Device Manager thông qua menu start, tìm kiếm 
bất cứ mục nào có dấu hỏi chấm hoặc dấu chấm than bên cạnh chúng. Bạn sẽ thấy trong 
màn hình bên dưới có một "Other devices" hiển thị "Unknown device" trong ñó, ñây là 
do bạn chưa load các driver của chipset. Nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy ñược rằng 
driver của card video là phiên bản mặc ñịnh của Microsoft, phiên bản này sẽ làm chậm 
ñáng kể so với phiên bản mới nhất của nhà sản xuất. 
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ðây là một số liên kết download mà chúng tôi cung cấp cho các bạn, tuy nhiên phụ thuộc 
vào hệ thống của bạn là gì mà bạn cần thực hiện một số nghiên cứu của riêng mình. Cho 
ví dụ, nếu bo mạch chủ có card âm thanh tích hợp, bạn chỉ cần vào site của nhà sản xuất 
ñể download về driver mới nhất của nó. 
Motherboard Chipset Driver 

• NVIDIA  
• Intel 

 
Graphics Driver 

• NVIDIA  
• ATI 
• Intel 
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Thông thường, các driver cho chipset thường có một bộ cài ñặt riêng ñể quản lý tất cả, 
không cần phải thực hiện việc kích phải và nâng cấp trong Device Manager. 

 

Driver cho card ñồ họa thường làm việc rất rống nhau, bạn chỉ cần chạy wizard cài ñặt và 
thực hiện cài ñặt driver của nó. 
 
Khi ñã cài ñặt ñược các driver khác, bạn có thể mở Device Manager và xem tất cả các 
thiết bị ñã ñược cài ñặt driver một cách ñúng chưa … Không có dấu chấm than hoặc 
unknown devices, bạn sẽ thấy driver NVIDIA của chúng tôi ñược cập nhật thành công. 
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Bạn có thể thẩm ñịnh phiên bản ñã cài ñặt cho một thành phần nào ñó bằng cách vào tab 
properties \ Drivers. 
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Lưu ý: Chúng tôi ñã gặp phải rất nhiều vấn ñề với NVIDIA card trong phiên bản 64-bit 
Vista, chính vì vậy chúng tôi ñã chuyển sang 8800 GS trong khi xây dựng máy tính.  
 
Nếu kích vào nút Update Driver, bạn có thể cho phép Windows tìm kiếm các driver nâng 
cấp (mặc dù ñiều này xảy ra với Windows Update)… 
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Hoặc bạn có thể chọn driver một cách thủ công bằng cách kích vào "Browse my 
computer for driver software". Trên màn hình này, bạn có thể chọn một location, chẳng 
hạn như một thư mục nào ñó mà bạn ñã bung một vài driver vào hoặc bạn có thể chọn từ 
một danh sách các driver ñã cài ñặt. 
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Trên màn hình này, bạn có thể chọn phiên bản nếu có nhiều driver ñược cài ñặt (hoặc có 
thể sử dụng nút Roll Back Driver thấy trên màn hình chi tiết của driver). 
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Với hầu hết các phần, bạn ñều có thể cài ñặt một cách ñơn giản các driver mới nhất và 
Vista sẽ có không vấn ñề gì trong việc phát hiện và sử dụng thiết bị. Nếu có vấn ñề nào 
ñó xảy ra, bạn hãy thử nâng cấp hoặc rolling back. 
 
Sử dụng các công cụ kiểm tra và Burn-In  
 
Lúc này, chúng ta ñã load tất cả các driver, ñây là lúc chúng ta test thử máy tính của mình 
nhằm ñể bảo ñảm rằng mọi thứ ñang thực hiện ñúng. 
Mở Control Panel và ñiều hướng ñến System, sau ñó "Check your computer's Windows 
Experience Index base score". 

 

Ở ñây, bạn chỉ cần kích vào "Check your computer's Windows Experience Index base 
score". 
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Khi ñó bạn sẽ thấy phần cứng mới ñược phát hiện, chính vì vậy bạn cần kích vào nút 
Refresh Now, nút này sẽ ngay lập tức bắt ñầu quá trình chạy test (bạn nên ñóng các ứng 
dụng khác trước khi thực hiện kiểm tra này). 

 
 
Nếu có vấn ñề gì ñó xảy ra trong quá trình test thì chứng tỏ có vấn ñề gì ñó ñã xảy ra ñối 
với driver của bạn hoặc phần cứng. Còn nếu tất cả ñều ñược thực hiện thành công, bạn sẽ 
thấy một ñiểm số mới. 
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Lưu ý: Bạn sẽ thấy ñiểm số bộ nhớ của chúng tôi tăng ñôi chút … ñiều này là vì khi chạy 
test ñầu tiên, chúng tôi ñã cài ñặt bộ nhớ trong chế ñộ kênh ñơn vì chúng tôi muốnn có 
hai thành phần nữa. Bảo ñảm các bạn phải ñọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi cài ñặt bộ nhớ. 
 
Tiếp ñến, chúng ta chuyển sang một cố công cụ ñiểm chuẩn tốt hơn … có rất nhiều công 
cụ ñiểm chuẩn ở ñây, một trong số ñó chính là các Futuremark test với các hai tiện ích 
của chúng. 

• 3DMark06 
• PCMark05 

 
Khi ban download các tiện ích này, bạn sẽ ñược nhắc nhở một vài lần ñể mua nó, nếu trả 
tiền, phần mềm sẽ cho phép bạn có thêm nhiều test bổ sung. Nếu bạn chỉ muốn chạy một 
ñiểm chuẩn thông thường và miễn phí, cần phải ñợi một vài giây ñể nút Continue ñược 
kích hoạt. 
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Ở ñây, bạn có thể chạy các ngưỡng và thấy ñược hệ thống của mình làm việc như thế 
nào. 
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Tuy nhiên phiên bản miễn phí không cho phép bạn thực hiện nhiều chức năng, trong 
trường hợp của chúng tôi, nó không cho phép có ñược khả năng so sánh vì máy tính 
chúng ñược so sánh với lại là một máy quad core ñược overclock lên 5GHz: 

 
 
ðiểm thực sự cho việc chạy các test này là phải bảo ñảm rằng hệ thống của bạn có thể 
quản lý ñược tải trọng của nó. Trong trường hợp của chúng tôi, máy tính chúng tôi bị 
khóa trong suốt quá trình chạy ban ñầu vì card video cũ xuất hiện một số vấn ñề nghiêm 
trọng, chính vì vậy chúng tôi quyết ñịnh thay thế card video ñó bằng một card khác và ñã 
thành công trong việc test thử. 
 
Chạy CPU Stress Test ñể kiểm tra nhiệt ñộ 
 
Nếu bạn ñã thực hiện PCMark test, hệ thống của bạn sẽ không bị nghi ngờ ñang chạy 
hoàn hảo. Test này chỉ ñể bảo ñảm rằng bộ vi xử lý của bạn sẽ không bị quá nhiệt nếu 
bạn hoạt ñộng tối ña nó trong một thời gian dài. 
Tuy nhiên còn có một số công cụ khác mà các bạn có thể sử dụng ñể kiểm tra CPU, tuy 
nhiên công cụ ñơn giản nhất có tên gọi là Max CPU by Kenny Kerr. Tất cả những gì bạn 
cần phải thực hiện ở ñây là chuyển con trượt ñến số CPU mà bạn muốn tối ña. 
Nếu bạn mở Task Manager và Core Temp tại thời ñiểm này, bạn sẽ thấy tất cả CPU ñang 
chạy ở 100% và các lõi chỉ chạy ở khoảng 550c hoặc thấp hơn. 
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Nếu nhiệt ñộ của bạn nằm ngoài dải này, khi ñó bạn cần phải biết rằng có thể mình không 
cài ñặt bộ làm mát CPU ñúng cách hoặc cần phải thay ñổi một bộ làm mát khác. 
 
Tr ạng thái cuối cùng 
 
Ở ñây, bạn cần phải có ñược một hệ thống làm việc hoàn chỉnh và cần phải load tất cả 
phần mềm trên máy. Không quên load phần mềm anti-virus và anti-spyware trước khi bắt 
ñầu download các ứng dụng ngẫu nhiên. 
Từ bối cnahr của việc xây dựng máy tính, chúng tôi ñã giới thiệu xong, tuy nhiên chúng 
tôi sẽ bổ sung thêm vào loạt bài này một phần nữa về các ñiều chỉnh cấu hình ưa thích mà 
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chúng tôi ñã sử dụng với nhiều máy của mình. 
 
 
Phần 5: Thực hiện một số ñiều chỉnh cho phù hợp 
 
Cho ñến phần này, chúng ta ñã hoàn thành việc cài ñặt hệ ñiều hành vào máy tính mới 
của mình. Tuy nhiên còn một số bước ñiều chỉnh nữa mà chúng tôi sẽ giành phần cuối 
cùng này ñể giới thiệu cho các bạn nhằm bảo ñảm cho hệ thống của bạn hoạt ñộng một 
cách chắc chắn hơn. 
 
Lưu ý rằng không có một cấu hình nào phù hợp với tất cả mọi người mà ñây chỉ là những 
nguyên tắc chung nhất cho các bạn. 
 
Vá lỗi và bảo vệ kịp thời máy tính của bạn 
 
Nếu bạn ñã từng gặp phải trường hợp máy tính bị tiêm nhiễm spyware hay virus, chắc 
hẳn hạn sẽ biết ñược việc phòng chống ngay từ ban ñầu cũng như bảo vệ là một nhiệm vụ 
vô cùng quan trọng. Ở ñây có một số vấn ñề chúng tôi muốn giới thiệu ñể các bạn thực 
hiện nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công có thể xâm nhập vào máy tính của bạn, bảo vệ 
dữ liệu của bạn ñược an toàn: 

• Luôn luôn sử dụng tường lửa – Bạn không cần phải mua bất cứ một phần mềm 
tường lửa hấp dẫn nào trừ khi thực sự muốn nó, vì tường lửa ñược ñính kèm với 
hệ ñiều hành Windows cũng hoạt ñộng khá hiệu quả miễn là bạn phải kích hoạt 
nó. 

• Cập nhật các bản vá một cách kịp thời – Chúng tôi khuyên các bạn hãy thiết lập 
Windows Update ở chế ñộ tự ñộng cập nhật, chính vì vậy bạn sẽ không cần phải 
suy nghĩ về liệu các bản vá lỗi mới nhất ñã ñược cài ñặt trên máy tính của mình 
hay chưa. 

• Cập nhật kịp thời các phần mềm Anti-Virus / Anti-Spyware – Cần cập nhật một 
cách kịp thời các phiên bản mới nhất và các phát hành của các phần mềm chống 
virus và Spyware. Nếu ñang sử dụng một phiên bản dùng thử nào ñó và phiên 
bản dùng thử của bạn ñã hết hạn, trong trường hợp này bạn sẽ không ñược an 
toàn. Chính vì vậy bạn có thể cân nhắc tới việc dùng phần mềm miễn phí AVG 
Free và kích hoạt chế ñộ tự ñộng nâng cấp. 

 
 
Windows Vista gồm có thành phần Windows Security Center, ñây là thành phần sẽ mách 
bảo bạn về trạng thái bảo vệ của bạn hiện như thế nào. Bạn sẽ thấy một thông báo trong 
màn hình bên dưới mà thể hiện thông tin rằng Windows ñã phát hiện thấy chương trình 
Anti-Virus của bạn bị tắt. 
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Một thiết lập nhanh chóng trong AVG panel, lúc này mọi thứ ñược kích hoạt, khi ñó bạn 
sẽ thấy thành phần Update Manager ở trạng thái tích cực và sẽ nhận ñược các bản cập 
nhật mới nhất. 

 
 
Chúng tôi không hề xác nhận một cách nhất thiết về phần mềm Anti-Virus AVG nhưng 
quả thực nó là một sản phẩm khá tốt ñể bảo vệ sự an toàn cho máy tính của bạn và một 
ñiểm mạnh nữa là bạn ñược miễn phí hoàn toàn với phần mềm này. 
 
Download AVG Anti-Virus Free Edition 
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Giữ máy tính của bạn ñược sạch sẽ 
 
Một vấn ñề khác ngoài vấn ñề bị tiêm nhiễm bởi spyware, nguyên nhân lớn nhất làm 
chậm hệ thống của bạn là các hệ thống file tạp và sự lộn xộn của các file trên ổ ñĩa của 
bạn. Bạn có một số cách ñể khắc phục tình trạng này, nhưng tối thiểu bạn cũng cần phải 
bảo ñảm chạy tiện ích Disk Cleanup theo một ñịnh kỳ nào ñó: 

 
 
Mặc dù vậy nếu muốn một giải pháp mạnh hơn nữa bạn có thể chạy tiện ích Ccleaner 
một hoặc hai tuần một lần, nó sẽ xóa các file tạm thời từ không chỉ các ứng dụng 
Windows mà còn cả các ứng dụng khác như Firefox và nhiều nguồn gây ra các file tạp 
lộn xộn khác. 
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Lưu ý quan trọng: Ccleaner xuất hiện trong Yahoo! toolbar, chính vì vậy bạn cần phải 
bảo ñảm rằng mình không hủy chọn nó trong quá trình cài ñặt. 
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Download CCleaner từ ccleaner.com 
 
Dồn ổ ñĩa cứng của bạn một cách ñịnh kỳ 
 
Theo thời gian, ổ ñĩa cứng của bạn sẽ ñầy các file và các phân vùng trống. ðiều này là vì 
các ứng dụng tạo nhiều file tạm thời sau ñó lại xóa bỏ chúng và ñể lại các phần không 
gian trống nhỏ ở những nơi như vậy. Khi các file mới ñược ghi vào, chúng sẽ ñược phân 
vào các phân vùng nhỏ hơn ñể lấp ñầy các phân vùng chống này … ñiều ñó ảnh hướng 
ñến việc tổ chức dữ liệu trên ổ ñĩa cứng. ðây chính là lý do tại sao bạn nên dồn ổ ñĩa 
cứng của mình, nhằm mục ñích tổ chức lại các file ñể chúng nằm trên một ñịa ñiểm của 
riêng mình. 
 
Ở Windows Vista, hệ ñiều hành này ñã có tính năng tự ñộng dồn ổ ñĩa cho hệ ñiều hành 
của bạn và bạn sẽ không cần thiết phải quan tâm ñến vấn ñề này. 
Lưu ý: Có khá nhiều công cụ dồn ổ ñĩa của các hãng phần mềm khác thực hiện khá tốt 
cho việc dồn ổ này, tuy nhiên bạn cần phải trả tiền ñể mua quyền sử dụng chúng. 
 
Backup máy tính của bạn 
 
Backup dữ liệu là một công việc rất quan trọn ñối với bất cứ người dùng nào. Chí ít ở ñây 
các bạn cũng phải thực hiện ñược việc backup bằng công cụ có sẵn với hệ ñiều hành 
Windows Vista ñể backup các file của mình vào một ổ cứng ngoài, bảo ñảm thiết lập 
backup chạy theo một lịch trình nào ñó.  
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Nếu bạn sở hữu phiên bản Vista Ultimate, thì bạn có thể truy cập vào tính năng 
"Complete PC Backup" ñể tạo một image cho ổ ñĩa cứng của mình. Nếu sử dụng phiên 
bản Home, bạn cần phải sử dụng ñến các ứng dụng DriveImage miễn phí của các hãng 
phần mềm khác. 

 

Bạn cũng có thể sử dụng cách thức backup trực tuyến Mozy với dung lượng cỡ khoảng 
2GB ñể lưu giữ tất cả các dữ liệu quan trọng của mình. ðây là 2GB với sử dụng miễn 
phí, còn nếu dung lượng ñó không ñủ với bạn thì các bạn có thể xem xét ñến việc trả tiền 
cho hãng phần mềm ñể có ñược dung lượng không hạn chế cho việc backup dữ liệu của 
mình. 

 

Tùy chỉnh giao diện của hệ ñiều hành  
 
Cho ñến ñây bạn ñã gần như an toàn với hệ ñiều hành của mình ñể có thể thao tác làm 
việc, tuy vậy ñây chính là thời ñiểm bạn có thể tân trang về giao diện một chút cho hệ 
ñiều hành mới của mình. Hầu hết mọi thứ trong Windows ñều có thể ñược tùy chỉnh nếu 
bạn không ngại ñể tốn một chút thời gian với nó. Tuy nhiên phần tùy chỉnh này có rất 
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nhiều nội dung và chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở các loạt bài riêng rẽ trong từng 
phần một sau này. Còn loạt bài này xin dừng lại ở ñây nhằm giới thiệu cho các bạn những 
kiến thức cơ bản nhât trong việc thiết lập một máy tính cho riêng mình. Cuối cùng chúng 
tôi chúng các bạn thực hiện thành công với phần việc của mình! 
 



Cần biết khi tự ráp máy tính  

 

    Khi tự ráp máy vi tính PC, bạn sẽ được lợi nhiều hơn là mua máy ráp sẵn. Nhưng nó cũng đòi 
hỏi bạn nhiều thứ trong đó quan trọng nhất là lòng ham mê tìm hiểu vì nếu thiếu cá tính nầy bạn 
sẽ mau bỏ cuộc khi gặp trục trăc (là chuyện thường xẩy ra). 

     Bài viết nầy có mục đích khuyến khích các bạn trẻ tự ráp máy hay tự nâng cấp máy bởi vì chỉ 
có qua việc làm nầy các bạn mới học hỏi được nhiều về cấu trúc máy, cách hoạt động cũng như 
cách xử lý khi có hư hỏng. 

     Tuy nhiên chúng tôi xin khuyên bạn nào không ham thích về kỹ thuật là đừng nên tự ráp máy 
vì trong quá trình ráp máy có vô số vấn đề phức tạp xẩy ra chớ không đơn giản hễ ráp là chạy 
đâu. 

    ƯU ÐIểM: 

     Tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền, theo kinh nghiệm của chúng tôi là khoảng 10% trị giá máy. 

     Linh kiện do bạn tự chọn lựa nên hợp với tình hình kinh tế của bạn và chất lượng món hàng 
cũng do bạn quyết định. Ngoài ra do mua lẻ nên bạn sẽ có đầy đủ các sách hướng dẫn, đĩa 

driver và bao bì cho từng linh kiện. 

     Các thao tác lắp ráp sẽ được tiến hành kỹ lưỡng hơn ngoài tiệm và cách sắp xếp trong máy 
cũng hợp ý hơn. 

     Bạn hiểu rõ về máy của bạn hơn và mạnh dạn sửa chữa máy khi có trục trặc nhỏ như: lỏng 
chân Card, lỏng chấu cắm, các mối nối tiếp xúc không tốt... 

     Sau khi ráp thử một lần, bạn sẽ có hứng thú giúp đỡ bạn bè và tự nâng cao trình độ về phần 
cứng máy tính. 

    KHUYếT ÐIểM: 

     Tốn nhiều công sức đi lùng mua linh kiện cho vừa ý, thời gian ráp máy nếu chưa có kinh 
nghiệm có thể kéo dài cả ngày. Ðó là chưa kể linh kiện không dùng được phải đem đổi. 

     Ðòi hỏi phải có kiến thức căn bản về phần cứng, phải có tính kỹ lưỡng, kiên nhẩn khi lắp ráp. 

     Phải biết cách xử lý những va chạm giữa các linh kiện với nhau. Thí dụ: Ngắt, địa chỉ, DMA... 

     Sau đây là phần trình bày theo thứ tự thực tế để bạn dễ tiếp thu. 

    LắP RáP CáC PHầN CƠ BảN Ðể TEST MáY: 

    KIểM TRA Bộ NGUồN: 

     Bạn nối dây điện nguồn (dây cáp bự màu đen có 4 dây con) đến công tắc Power, chú ý là có 
2 loại công tắc là nhấn và bật lên xuống, bạn phải xem sơ đồ hướng dẫn trên nhãn bộ nguồn để 
nối cho đúng vì cách xếp đặt chân 2 loại khác nhau. Nối dây cấp điện 5VDC cho mặt hiện số 



(xem cách nối trong tờ giấy hướng dẫn kèm theo thùng máy). Sau đó đóng công tắc nguồn, 
quạt của bộ nguồn phải quay và bảng hiện số phải sáng (bạn không điều khiển được do chưa nối 
dây vào mainboard) nếu bộ nguồn tốt. Bộ nguồn không được phát tiếng động lạ như: hú, rít, lạch 
xạch... 

    RáP ổ ÐĩA: 

     Ráp các ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD-ROM vào thùng máy, gắn các dây cáp tín hiệu cho 
chúng nhưng khoan gắn cáp cấp điện. 

    RáP MAINBOARD: 

     Ráp mainboard lên miếng sắt đỡ bên hông thùng máy. Gắn đầy đủ các chốt đệm bằng nhựa. 
Cố gắng bắt đủ 2 con ốc cố định cho mainboard, tốt nhất là nên lót thêm miếng lót cách điện cho 
phần ốc đế và ốc xiết để tránh chạm điện khi mainboard xê dịch. 

     Căn cứ vào sách hướng dẫn, bạn kiểm tra và set lại các Jumper cho đúng với loại CPU của 
bạn. Bạn cần quan tâm tới Jumper Volt vì nếu set sai CPU sẽ nổ trong 1 thời gian ngắn (thường 
điện thế của Pentium là 3V). 

    RáP RAM: 

     Mainboard 486 cho phép bạn sử dụng từ 1 cây SIMM đến 4 cây (có 4 bank). Mainboard 
Pentium bắt buộc phải gắn 1 cặp 2 cây SIMM cho 1 Bank (có 2 bank). Bạn xác định chiều gắn 
SIMM bằng cách đặt đầu chân khuyết cạnh của SIMM vào đầu có gờ chặn của bank. Bạn không 
nên trộn lẫn vừa EDORAM vừa DRAM, chỉ nên xài 1 loại cho "bảo đảm". 

    RáP CáC DÂY CắM CủA THùNG MáY: 

     Bạn nên ráp các dây cắm của thùng máy lên mainboard trước khi ráp Card để tránh vướng và 
khi ráp card bạn dễ chọn Slot hơn. Ðọc kỹ sách hướng dẫn của mainboard để cắm các đầu đây 
cho đúng. Ðối với đèn báo khi không lên bạn chỉ cần xoay ngược đầu cắm lại, không sợ hư 
hỏng. Ðối với nút Turbo khi nút có tác dùng ngược, bạn cũng làm như trên. Dây Reset và dây 
Loa không phân biệt đầu, cắm sao cũng được. 

     Chú ý là có mainboard không có đầu nối cho nút Turbo (Turbo vĩnh viễn), có khi bạn phải tách 
dây đèn Turbo từ bảng đèn cắm trực tiếp vào đầu cấm Turbo Led trên mainboard. 

    RáP CARD: 

     Bình thường máy cấu hình chuẩn chỉ có card màn hình PCI. Bạn cắm card vào slot nào trong 
4 slot PCI cũng được. Các card bổ sung như: Sound, Modem, Netware, MPEG, thường là cắm 
vào 4 Slot ISA. Trước khi cắm bạn chú ý đặt card vào Slot để xem thử có khớp không, nếu 
không phải xê dịch mainboard hay miếng sắt đỡ cho khớp rồi mới đè cho phần chân ăn sâu vào 
Slot. Nên đè luân phiên từ đầu một cho dễ xuống. 

     Chúng tôi khuyên bạn nên ráp chỉ một mình card màn hình cho dù bạn có nhiều card . Sau khi 
máy đã khởi động tốt bạn mới ráp các card khác tiếp tục. 

    RáP CPU: 

     Gắn CPU vào quạt trước khi gắn CPU vào mainboard, chú ý cắm cạnh khuyết của CPU vào 
đúng cạnh khuyết của ổ cắm (cạnh khuyết là cạnh thiếu 1 chân hay lỗ ở góc vuông). Khi cắm, 



bạn so khớp chân với lỗ rồi thả nhẹ nhàng CPU xuống. Khi CPU không tự xuống có thể do cần 
gạt chưa gạt lên hết cỡ hay chân CPU bị cong cần phải nắn lại. Nếu ổ cắm còn mới, bạn chỉ cần 
đè nhẹ tay là xuống. Tuyệt đối không được dùng sức đè CPU xuống khi nó không tự xuống 
được, bạn có thể làm gẫy chân CPU (coi như bỏ !). 

    RáP CáP TíN HIệU CủA ổ ÐĩA: 

     Bạn chỉ cần nối cáp cho ổ đĩa mềm khởi động trước để test máy. Bạn cắm cáp tín hiệu vào 
đầu nối FDD trên mainboard hay trên Card I/O rời. Phải chú ý đấu cho đúng đầu dây số 1 của 
cáp vào đúng chân số 1 của đầu nối. 

    RáP DÂY CáP CấP ÐIệN CHO ổ ÐĩA: 

     Ðầu tiên chỉ nên ráp dây cáp cấp điện cho ổ đĩa mềm khởi động để Test máy. Sau khi máy 
chạy tốt mới nối cho các ổ đĩa còn lại. 

    RáP CáP CấP ÐIệN CHO MAINBOARD: 

     Khi nối cáp cấp điện cho mainboard, bạn chú ý là 4 dây đen phải nằm sát nhau và nằm giữa. 
Ráp ngược cáp có thể làm hư mainboard hay chết các con chip. 

    LINH TINH: 

Tóm gọn các dây nhợ lại thành từng bó, cột và cố định vào chỗ nào gọn. Tránh để dây chạm vào 
quạt giải nhiệt của CPU, tạo khoảng trống tối đa cho không khí lưu thông dễ dàng trong thùng 
máy. 

     KHởI ÐộNG LầN ÐầU TIÊN: 

      Ðây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình ráp máy. Bạn kiểm tra lần cuối cùng rồi bật 
máy. Nếu mọi việc đều ổn, trong vòng 10 giây, màn hình phải lên và Bios tiến hành kiểm tra máy. 
Nếu trong 10 giây , màn hình không lên là có chuyện gay go, bạn phải lập tức tắt máy và kiểm tra 
lại các thành phần sau: 

     Jumper: Kiểm tra lại các jumper tốc độ mainboard, tốc độ CPU, điện thế CPU có đúng chưa? 

     DRAM: Coi chừng Ram chưa cắm khớp vào đế, cắm lại Ram thật cẩn thận. Ðây là lỗi thường 
xẩy ra nhất. 

     CPU: Kiểm tra lại chiều cắm của CPU, kiểm tra xem có chân nào cong do cố nhấn xuống đế 
không? Lỗi nầy hiếm nhưng vẫn xẩy ra cho những người ít kinh nghiệm. Khi nắn lại chân phải 
nhẹ nhàng và dứt khoát, tránh bẻ đi bẻ lại nhiều lần sẽ làm gẩy chân. 

     Card màn hình: Kiểm tra xem chân card màn hình xuống có hết không?, hay thử đổi qua Slot 
khác xem sau. Trường hợp card màn hình bị hư hay đụng mainboard rất hiếm. 

      Nếu tất cả đều đúng nhưng máy vẫn không khởi động được, bạn cần liên hệ với nơi bán 
mainboard vì xác xuất lỗi do mainboard là cao nhất trong các thành phần còn lại. Có trường hợp 
mainboard bị chạm do 2 con ốc đế không được lót cách điện. Có trường hợp cần phải set các 
jumper khác với sách hướng dẫn (chỉ có người bán mới biết). Có khi bạn phải ôm cả thùng máy 

ra chỗ bán mainboard nhờ kiểm tra dùm. 



      Nếu máy khởi động tốt là bạn đỡ mệt và tiến hành ráp hoàn chỉnh máy. Chú ý trong giai đoạn 
nầy bạn nên sử dụng xác lập mặc nhiên (default) trong Bios, khi nào máy hoàn chỉnh và chạy ổn 
định mới set Bios lại sau. 

     RáP Bổ SUNG Ðể HOàN CHỉNH MáY: 

      Nối cáp tín hiệu và cáp điện cho các ổ đĩa còn lại. 

      Nối các cổng COM và LPT. Chú ý là phải sử dụng bộ dây được cung cấp kèm theo 
Mainboard, dùng bộ dây khác có thể không được do thiết kế khác nhau. Nối Mouse và máy in. 

      Ráp các Card còn lại: Nguyên tắc chung khi ráp các Card bổ sung là chỉ được ráp từng Card 
một, khởi động máy, cài đặt các driver điều khiển. Nếu Card hoạt động tốt mới ráp tiếp Card 
khác. Cách làm nầy giúp bạn xác định chính xác Card nào trục trăc trong quá trình ráp, không 
phải đoán mò. 

      Trước khi ráp Card bổ sung cần cẩn thận kiểm tra các jumper so với sách hướng dẫn để 

tránh bị đụng ngắt, điạ chỉ, DMA... 

     KHởI ÐộNG LạI Và KIểM TRA Kỹ LƯỡNG: 

      Sau khi ráp hoàn chỉnh, các bạn cho khởi động máy. Tiến hành kiểm tra các thiết bị ngoại vi 
như sau: 

     KIểM TRA ổ ÐĩA MềM: 

      Cách kiểm tra triệt để nhất là Format chừng 2 hay 3 đĩa mềm còn mới và bạn biết chắc là tốt 
sau đó ghi thử lên đĩa và đem qua máy khác đọc. Có trường hợp ổ đĩa mềm đọc, ghi bình 
thường nhưng không format được hay khi format báo đĩa hư nhiều. Có trường hợp đĩa ghi bằng 
máy mới khi đem qua máy khác không đọc được hay ổ đĩa mới không đọc được đĩa máy khác - 
Ðây là do đầu từ bị lệch so với các ổ đĩa khác. Có trường hợp ổ đĩa hoạt động bình thường 
nhưng không thể khởi động máy được, thay ổ đĩa khác vẫn như vậy - Ðây là do Mainboard. Có 
trường hợp ổ đĩa đọc ghi được một thời gian rồi bắt đầu phát tiếng kêu lớn và không đọc được 
đĩa nữa hay lúc được lúc không - ổ đĩa hư cần thay ổ khác, đừng cố xài sẽ hư đĩa mềm. 

     KIểM TRA CáC THàNH PHầN KHáC: 

      Dùng chương trình PCCHECK chứa trên đĩa mềm để kiểm tra toàn bộ máy, kể cả ổ đĩa 
CDROM. 

     LINH TINH: 

      Tiến hành Fdisk và format đĩa cứng. 

     CàI ÐặT Hệ ÐIềU HàNH: 

      Cài đặt hệ điều hành vào ổ đĩa cứng để chấm dứt tình trạng khởi động bằng ổ đĩa mềm. 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi hệ điều hành dùng để xác định chất lượng máy tốt nhất là 
Windows 95 và Windows NT. Máy nào cài được coi như đã có xác nhận chất lượng cao. Trên 
thực tế, các máy ráp linh kiện rẻ tiền và không chuẩn sẽ khó lòng cài Windows 95 chứ nói gì đến 
Windows NT. Có nhiều chỗ bán máy "dỏm" không dám cài Windows 95 khi có yêu cầu của khách 
vì họ sợ không cài được. Bạn chỉ cần cài thử để kiểm tra chất lượng máy rồi xoá chứ không cần 
sử dụng luôn, đây cũng là dịp cho bạn thử hệ điều hành mới ngoài Dos và Windows 3.xx. 



      Sau khi cài hệ điều hành xong, bạn mới có thể tiến hành việc tăng tốc máy và set lại Bios 
theo ý bạn 

 

Đọc xong - vọc liền 

“XỬ” CÁC GÃ HDD BẰNG DM 

 “VỌC SĨ” PHẠM HỒNG PHƯỚC 

KHI TẬU MỚI MỘT GÃ Ổ ĐĨA CỨNG (HDD) hay bị virus khủng bố khiến phải “tắt đèn 

làm lại” cả ổ đĩa, bạn chẳng có lối thoát nào khác hơn tiến hành định dạng (format) và 

phân vùng (chia partition) cho HDD. Nếu không được siêng hay có gì xài nấy, người ta 

thường nhờ vả tới công cụ FDISK của MS-DOS. Nhưng nếu muốn “xử” HDD cho triệt 

để và tối ưu, bạn nên sử dụng công cụ cài đặt HDD (như Disk Manager) do từng hãng 

sản xuất HDD cung cấp. 

DISK MANAGER (DM) là một chương trình chạy ngoài MS-DOS. Vì thế, nó hoàn toàn 

không bị lệ thuộc hoặc bị giới hạn chi đối với Windows. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng cài 

đặt một ổ đĩa cứng mới vào hệ thống, phó linh hồn và thể xác nó cho CMOS của 

mainboard quản lý, trước khi cài đặt Windows. Điều này thiệt tiện lợi khi bạn gắn ổ cứng 

mới, ráp máy mới hay trong trường hợp Windows bị “tan tác đời hoa” vì virus. Chỉ với 

một đĩa mềm, bạn có thể boot máy và chạy DM để xử lý ổ cứng, như định dạng, phân 

vùng,... Ngoài ra, để giải quyết các hạn chế về BIOS ở các máy hơi bị “xưa rồi Diễm”, 

DM chia ổ đĩa cực kỳ nhanh. Đặc biệt là nó định dạng HDD với dung lượng chính xác 

nhất và được coi là tối ưu trong chuyện “xử” các gã HDD có dung lượng khổng lồ. 

Thế nhưng có một điều lưu ý cực kỳ quan trọng: Mặc dù hầu hết công cụ DM đều có xuất 

xứ một lò là Ontrack nhưng chúng đều có những thay đổi khác nhau cho phù hợp với các 

thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng nhà sản xuất HDD. Bởi vậy, bạn chỉ được sử 

dụng DM của đúng nhãn hiệu ổ cứng. HDD Seagate thì xài DM Seagate. Bạn có thể tải 

các phần mềm DM này từ các website của hãng sản xuất HDD. 

* Seagate (DM 9.56a, dung lượng 1,1MB): 

http://www.seagate.com/support/disc/download/dmgr956a.exe 
* IBM (DM 9.61, dung lượng 1,7MB): 

http://www.hgst.com/downloads/DMDISK.EXE 
* Maxtor (Max Blast 3, dung lượng 1,8MB): 

http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/maxblast3.exe 
* Western Digital (Data Life Guard 10.0, dung lượng 1,4 MB): 

http://support.wdc.com/download/dlg/dlginstall_10_0.exe 

Tạo đĩa mềm chạy phần mềm định dạng HDD có khả năng boot: 

Bạn nạp một đĩa mềm trắng vào ổ. Kích hoạt file phần mềm DM và bắt đầu làm theo các 

bước được hướng dẫn trên màn hình. Tất cả các dữ liệu cũ đang có trên đĩa mềm này sẽ 

bị xóa sạch. Sau khi hoàn tất, bạn đã có trong tay một đĩa mềm DM để xử gã HDD của 

mình. Để sử dụng nó, bạn chỉ việc nạp vào ổ và khởi động lại máy. 

Định dạng và phân vùng HDD: 

1. Disk Manager cho các HDD IBM, Seagate và Quantum: 

Giai đoạn ban đầu của mỗi DM tuy có thể khác nhau, nhưng phần cơ bản cũng tương tự 

nhau. Hiện nay, hầu hết các đĩa mềm DM đều tự boot và tự chạy. Sau những thủ tục ban 

http://www.seagate.com/support/disc/download/dmgr956a.exe
http://www.hgst.com/downloads/DMDISK.EXE
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/maxblast3.exe
http://support.wdc.com/download/dlg/dlginstall_10_0.exe


đầu, bạn chọn chức năng Install HDD. Ở DM của IBM, bạn phải chọn ngay tác vụ cần 

thực hiện. Nếu muốn định dạng HDD, bạn nhấn phím số 2 để chọn tác vụ DM. 

* Menu Disk Manager Main Menu có bốn mục: 

- (E)asy Disk Installation: Định dạng đơn giản. 

- (A)dvanced Options: Các tùy chọn nâng cao. 

- (V)iew/Print Online Manual: Xem và in hướng dẫn sử dụng on-line. 

- Exit Disk Manager: Thoát khỏi DM. 

Bạn chọn mục 2 (A)dvanced Options để định dạng ổ HDD. 

* Menu Advanced Options gồm bốn mục: 

- (A)dvanced Disk Installation: Cài đặt đĩa nâng cao. 

- (M)aintenance Options: Các tùy chọn bảo dưỡng. 

- (U)pgrade Disk Manager: Nâng cấp DM. 

Bạn chọn mục 1 (A)dvanced Disk Installation để cài đặt HDD nâng cao. 

* DM nhận diện HDD đang có trong hệ thống của bạn. Chọn Yes để xác nhận. Khi trong 

máy có tới hai HDD, bạn phải cẩn thận chọn đúng HDD mình muốn “xử”. 

* Trên màn hình chọn loại hệ điều hành, bạn chọn loại dự định sử dụng. Có các tùy chọn:  

- Windows 95, 95A, 95 OSR1 (FAT 16) 

- Windows 95 OSR2, 98, 98SE, Me, 2000 (FAT 16 or 32) 

- Windows NT 3.51 (or earlier) 

- Windows NT 4.0 (or later) or OS/2 

- DOS/Windows 3.1x (FAT 16) 

- Other Operating System 

Bạn nên chọn mục 2 Windows 95 OSR2, 98, 98SE, Me, 2000 (FAT 16 or 32) cho nó 

rộng đường “binh” sau này. 

* DM hỏi bạn có đồng ý cho nó format HDD bằng hệ thống file FAT 32 hay không? Nên 

chọn Yes. 

* Trên menu Select a Partition Option, bạn chọn một tùy chọn phân vùng (hay gọi là chia 

partition) mà mình muốn. 

* Nếu muốn để nguyên HDD làm một partition, bạn chọn OPTION (A). Nếu để DM chia 

thành bốn partition bằng nhau, bạn chọn OPTION (B). Còn trong trường hợp muốn phân 

các vùng có dung lượng khác nhau theo ý mình, bạn chọn OPTION (C). 

Xin lưu ý: Khi chia HDD ra càng nhiều vùng, bạn sẽ càng mất nhiều tài nguyên cho 

chuyện quản lý từng vùng và tốc độ HDD sẽ bị chậm lại. Với các HDD có dung lượng 

lớn, dứt khoát bạn phải chia vùng để những phần mềm hệ thống cũ chẳng bị “sốc”, có thể 

nhận diện được; đồng thời khi cần xóa phân mảnh (defragment), công cụ này chạy nhẹ 

hơn và nhanh hơn. Bạn lần lượt gõ dung lượng từng vùng vào hộp Size of Partition (tính 

bằng MB). Đầu tiên là ổ đĩa gốc C:. Sau đó, bạn cấp mặt bằng lần lượt cho từng vùng 

khác. 

* Xong xuôi, bạn chọn mục Save and Continue để lưu các thiết đặt lại. 

* Một menu đỏ mang tính cảnh báo xuất hiện. Nó báo rằng tất cả các dữ liệu đang có trên 

HDD sẽ bị xóa sạch. Bạn được yêu cầu kiểm tra lại tên HDD xem chính xác chưa để “hạ 

thủ bất huờn”. Chắc như bắp rồi thì bạn nhấn tổ hợp phím ALT+C để 

cho DM bắt đầu xử HDD. 

* Bạn nên chọn Yes ở hộp thoại Fast Format để DM định dạng nhanh. 

* Chọn Yes để sử dụng giá trị cluster mặc định. 

* Trước khi tiến hành xóa HDD, DM hỏi lại bạn lần nữa. Chọn Yes để tiếp tục. 



Sau khi DM hành xử xong, việc thiết lập các partition đã hoàn tất. Sau khi bạn boot máy, 

mỗi partition này sẽ được truy xuất như một tên ổ luận lý (logical drive letter), hay còn 

gọi là ký tự ổ đĩa. Bây giờ thì HDD của bạn đã sẵn sàng để sử dụng, có thể cài đặt hệ điều 

hành. 

2. Max Blast 3 cho HDD Maxtor: 

Giao diện của Max Blast 3 (MB3) mang tính đồ họa, thân thiện, giống như một ứng dụng 

Windows. 

Sau khi khởi động và MB3 đã được nạp, bạn chọn bước Partitioning and Formatting để 

phân vùng và định dạng HDD Maxtor. Nhấn nút chọn ổ đĩa muốn xử. Bạn chọn hệ điều 

hành mà mình tính cài đặt. Bất luận thế nào, nên chọn sẵn là Windows 98 or ME. Có hai 

tùy chọn: 

- Standard Partitions (các vùng tiêu chuẩn). Hình thành số partition tối thiểu mà hệ điều 

hành cho phép. 

- For Advanced Users (dành cho những người dùng hơi bị có nghề). Cho phép bạn tùy 

biến quá trình định dạng HDD. 

Trên màn hình Drive Information, bạn nhấn nút ADD nếu muốn chia thêm các partition. 

MB3 tuyệt hơn DM ở chỗ cho phép bạn kéo thanh trượt để xác định dung lượng từng 

partition. Cứ mỗi lần nhấn nút ADD, bạn có thể tạo một partition mới. Bạn cứ việc làm 

theo hướng dẫn từng buớc tới khi kết thúc. 

3. Data Life Guard cho HDD Western Digital: 

Data Life Guard (DLG) cũng có giao diện đồ họa thân thiện, nhưng không có màu sắc 

như Max Blast. Sau khi nạp lên ở MSDOS, nó yêu cầu bạn chọn tác vụ cài đặt đĩa hay 

các công cụ xử lý đĩa. Làm theo hướng dẫn từng bước của DLG 

 

PARTITION MAGIC (PHIÊN BẢN 8):  

“BỬU BỐI” CỦA NHỮNG NGƯỜI THÍCH... “VỌC” 

DUY THÔNG 

PARTITION MAGIC (PM) là một phần mềm không thể thiếu trong “túi càn khôn” 

đối với những người làm công tác “bảo trì” máy tính hay các “vọc sĩ” tại... gia. 

Đây là một phần mềm chuyên dùng để phân chia và tái... phân chia ổ cứng mà không làm 

mất dữ liệu đã có trong ổ cứng (dĩ nhiên là theo lý thuyết). Phần mềm này có thể làm việc 

với “gần như” mọi hệ điều hành hiện có và chuyển đổi các dạng thức phân vùng ổ cứng 

một cách dễ dàng. 

Nếu phân tích tỉ mỉ mọi tính năng của phần mềm này, chắc phải viết thành một cuốn sách 

dày. Ở đây, e-CHÍP chỉ xin đề cập đến những tính năng căn bản và quan trọng, các bạn 

có thể tự nghiên cứu thêm để làm “chủ” phần mềm này. Chú ý: PM sẽ có một phiên bản 

cho DOS bao gồm tất cả các file nằm trong thư mục Program Files\Power 

Quest\PartitionMagic 8.0\Dos. Bạn có thể chép các file này ra đĩa mềm hay đĩa CD để 

chạy độc lập. Cách sử dụng phiên bản cho DOS và cho Win hoàn toàn giống nhau. 

1. Tạo phân vùng (partition) 

Trên một ổ đĩa, bạn có thể tạo bốn phân vùng Primary, hay ba phân vùng Primary và một 

phân vùng Extended. Trong phân vùng Extended, bạn có thể tạo bao nhiêu phân vùng 



con (logic) cũng được. 

Cách làm: Chọn ổ đĩa, chọn Partition/Create, chọn Logical Partition hay Primary 

Partition, chọn Partition Type, đặt tên (Label), chỉ định kích thước (Size), chọn vị trí đầu 

hay cuối đĩa (Beginning of unallocated space hay End of unallocated space) và bấm OK. 

2. “Nhân bản” (Copy) phân vùng 

Bạn có thể tạo phân vùng mới là bản sao của phân vùng đang có. Chức năng này được 

dùng khi: Di chuyển nhanh nội dung của ổ đĩa này sang ổ đĩa khác. Sao lưu dự phòng.  

Thay đổi vị trí phân vùng... Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Copy, 

chọn vị trí, bấm OK. 

3. Chuyển đổi (convert) phân vùng 

- FAT sang FAT32 (Windows 9x/Me/2000/XP). FAT sang NTFS (Windows 

NT/2000/XP). 

- FAT32 sang FAT, FAT32 sang NTFS (Windows 2000/XP). 

- NTFS sang FAT hay FAT32. Chú ý: Không thể chuyển đổi được nếu phân vùng NTFS 

có sử dụng những tính năng đặc biệt như: compressed, sparse, reparse points, encrypted 

hay có lỗi đĩa như: lost clusters, cross-linked... 

- Primary thành Logical và ngược lại. 

Cách làm: Chọn phân vùng, bấm Partition/Convert, chọn dạng thức cần chuyển.  

4. Sáp nhập (Merge) phân vùng 

Bạn có thể sáp nhập hai phân vùng FAT, FAT32 hay NTFS để giảm bớt số lượng phân 

vùng đang có mà không làm mất dữ liệu. Bạn cũng có thể sáp nhập phân vùng logic vào 

primary. Chú ý: Giữa hai phân vùng cần sáp nhập không được có phân vùng thứ ba. Bạn 

không thể sáp nhập phân vùng FAT/FAT32 với phân vùng NTFS. 

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Merge để mở hộp thoại Merge 

Adiacent Partitions, chọn phân vùng muốn sáp nhập trong phần Merge Option. Nội dung 

của phân vùng nầy sẽ trở thành thư mục (folder) trong phân vùng kia. Ðặt tên cho thư 

mục lưu trữ nội dung của phân vùng bị mất khi sáp nhập trong phần Merge Folder, chọn 

kiểu bảng FAT cho phân vùng sau khi sáp nhập, OK. 

5. Chia tách (Split) phân vùng 

Bạn có thể chia một phân vùng FAT hay FAT32 thành hai phân vùng có cùng định dạng. 

Bạn có thể chọn dữ liệu từ phân vùng “gốc” để đưa sang phân vùng mới, chọn kích 

thước, vị trí cũng như đặt tên cho phân vùng mới. 

Cách làm: Chọn phân vùng, chọn Partition/Split, chọn bảng Data, chọn file/thư mục cần 

di chuyển, đặt tên cho phân vùng mới, chọn dạng thức, chọn bảng Size,chỉ định kích 

thước, chọn OK. 

[Đầu trang]  
 

6. Thay đổi kích thước/Di chuyển (Resize/Move) phân vùng 

Bạn có thể thay đổi kích thước hay di chuyển phân vùng với một số chú ý sau: 

- Không thể thu nhỏ phân vùng nếu trong phân vùng không còn không gian trống. 

- Không thể mở rộng phân vùng nếu không có không gian trống ở kề bên phân vùng. 

- Trong thời gian điều chỉnh kích thước hay di chuyển phân vùng NTFS, nếu có trục trặc 

http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2003/so05/partitionmagic.html#top#top


phân vùng này có thể bị hư hỏng. 

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partitiopn/Resize/Move, dùng chuột để điều 

chỉnh khoảng trống ở đầu đĩa/cuối đĩa qua thanh công cụ Partition Map (hay gõ số dung 

lượng vào các ô kích thước). Di chuyển phân vùng qua vị trí khác bằng cách đưa chuột 

vào giữa rồi bấm, giữ và kéo chuột đi. 

7. “Giấu” (Hide) phân vùng 

Bạn có thể giấu phân vùng đĩa hay cho “hiện” (unhide) nếu bạn... thích. Chú ý: Nếu bạn 

có nhiều phân vùng Primary, chỉ phân vùng khởi động “hiện” còn các phân vùng khác sẽ 

tự động “ẩn”. 

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Advanced/Hide Partition hay Unhide 

Partition, OK. 

8. Phục hồi phân vùng bị xoá (Undelete) 

Bạn có thể phục hồi phân vùng FAT, FAT32, NTFS và Linux. Chú ý: Bạn chỉ phục hồi 

khi không gian của phân vùng bị xoá chưa được sử dụng. Bạn phải phục hồi lần lượt nếu 

có nhiều phân vùng bị xoá vì chương trình chỉ hiển thị danh sách từng phân vùng mỗi lần 

chạy. Bạn không thể phục hồi nếu phân vùng bị xoá có lỗi ở hệ thống file. Bạn không 

phục hồi được phân vùng primary nếu ổ đĩa có đến bốn phân vùng primary. 

Cách làm: Trên disk map hay danh sách phân vùng, chọn phần không gian trống 

(unallocated space), chọn Partition/Undelete, chọn phân vùng cần phục hồi, OK. 

9. Cài Hệ điều hành mới 

Partition Magic còn có chức năng giúp bạn cài đặt thêm hệ điều hành (HĐH) mới để chạy 

song song với HĐH đang có. Chương trình sẽ giúp bạn tính toán dung lượng sao cho phù 

hợp với HĐH và tạo phân vùng Primary mới từ không gian lấy ở các phân vùng đang có. 

Chú ý: Bạn phải tự cài đặt HĐH lên phân vùng mới và cài đặt trình quản lý Boot nếu cần 

thiết. 

10. Thay đổi thông tin ổ đĩa cho phần mềm 

Trong bộ PM8 có “khuyến mại” phần mềm Drive Mapperv có chức năng tự động thay 

đổi tên ổ đĩa, trong các file lưu trữ thông tin về địa chỉ của các phần mềm chạy trong 

Windows. Thí dụ: Bạn có nhiều phần mềm cài trên ổ đĩa D, nay vì gắn thêm một ổ cứng 

nên ổ D bị đổi thành F, tất cả sẽ không còn chạy được do sai địa chỉ. Phần mềm nầy sẽ tự 

động thay đổi tất cả địa chỉ lưu trữ từ D (cũ) thành F (mới) để các phần mềm này tiếp tục 

chạy. 

Chức năng nầy đặc biệt có ích khi bạn chia lại (thêm, bớt, di chuyển...) phân vùng trên ổ 

cứng, thay đổi số lượng ổ cứng trong máy mà không muốn cài đặt lại các phần mềm. 

Khi chạy chương trình, bạn có chọn lựa: 

- Typical Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa theo ý muốn. - Merge Operation: 

Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa bằng đường dẫn đến một thư mục. 

- Split Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa bằng đường dẫn đến một file hay thư 

mục. 

LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG Ổ CỨNG 

LÊ HOÀN 

Lắp ráp 



Máy tính cá nhân (PC) hiện nay cho phép bạn sử dụng bốn ổ đĩa cứng có giao tiếp IDE/ 

EIDE cùng lúc. Để phân biệt các ổ đĩa trên cùng một cáp tín hiệu, chúng ta phải xác lập 

bằng cách nối tắt các chân cắm được quy định cụ thể trên từng ổ đĩa (set jumper). Nhà 

sản xuất luôn cung cấp sơ đồ set jumper kèm theo ổ đĩa của mình vì nếu thiếu, chỉ có 

cách là set “mò” hay dựa trên ổ đĩa khác. (Chú ý: ổ đĩa CD-ROM theo chuẩn giao tiếp 

IDE cũng được tính vào tổng số này.) 

Nếu muốn sử dụng trên bốn ổ đĩa trong một máy, bạn có thể mua card Ultra ATA gắn 

vào Slot PCI còn trống trên mainboard. Mỗi card Ultra ATA cho phép gắn thêm bốn ổ 

đĩa cứng và mainboard sẽ quản lý các ổ đĩa này tương tự các ổ đĩa SCSI. Chú ý: Bạn phải 

cài driver dành cho từng phiên bản Windows của nhà sản xuất cung cấp kèm theo card. 

Các quy ước khi lắp ráp, kết hợp ổ đĩa: 

- Dây cáp: Cáp tín hiệu của ổ đĩa cứng IDE/EIDE (40 dây) có ba đầu nối giống y nhau. 

Một đầu để gắn vào đầu nối EIDE trên mainboard, hai đầu còn lại để gắn vào đầu nối trên 

hai ổ đĩa cứng. Khi cắm dây, chú ý cắm sao cho vạch màu ở cạnh cáp nối với chân số 1 

của đầu nối. Thường chân số 1 được quy ước trên mainboard là cạnh có ghi số 1 hay có 

dấu chấm tròn, hoặc dấu tam giác. Trên ổ đĩa là cạnh có ghi số 1, hay cạnh nằm sát dây 

cắm nguồn. Có hãng sản xuất đã ngừa trường hợp cắm ngược cáp bằng cách bỏ bớt một 

chân ở đầu nối trên mainboard, và bít một lỗ tương ứng ở đầu nối trên cáp. Khi nối cáp, 

cố gắng xoay trở đầu cáp sao cho đoạn dây đi từ mainboard đến ổ đĩa cứng là ngắn nhất. 

Thậm chí, bạn có thể nối đầu giữa lên Mainboard, hai đầu bìa lên ổ đĩa cứng. Chú ý: Đối 

với cáp Ultra ATA (80 dây) ta phải cắm đúng quy định của nhà sản xuất (thường các đầu 

cắm phân biệt bằng màu sắc). 

Giữa hai nhóm ổ đĩa 1, 2 và 3, 4 phân biệt bởi hai dây cáp gắn vào hai đầu nối Pri (thứ 

nhất 1, 2) hay Sec (thứ nhì 3, 4). Giữa ổ đĩa 1, 2 hay 3, 4 phân biệt bằng cách set Jumper 

trên mỗi ổ đĩa là Master (1, 3) hay Slave (2, 4). 

- Trên ổ đĩa có các set sau: Master (single): Ổ đĩa chính duy nhất. Master (dual): Ổ đĩa 

chính nhưng có kết hợp với ổ khác. 

Slave: Ổ đĩa phụ. 

Cable Select: Xác lập master hay slave bằng vị trí đầu cáp. 

Có một số mainboard bắt buộc ổ đĩa khởi động phải được set là Master và được gắn vào 

cáp Pri (1). Có một số mainboard đời mới cho phép bạn vào BIOS xác lập khởi động 

bằng ổ đĩa nào cũng được hay tự động dò tìm ổ đĩa khởi động theo thứ tự do bạn quy 

định trong BIOS (ổ mềm, CD ROM, SCSI, ổ cứng C hay D, E, F...). Có trường hợp hai ổ 

đĩa không chịu chạy chung với nhau khi gắn cùng một cáp. Bạn phải sử dụng hai cáp cho 

hai ổ đĩa này. 

Sử dụng 

Để sử dụng được ổ đĩa cứng với hệ điều hành DOS/Win, bạn phải tiến hành các thủ tục 

sau: 

 Fdisk: Phân vùng đĩa. 

 Format: Định dạng đĩa. 

Trong trường hợp bạn mới ráp máy hay làm lại ổ đĩa, bạn phải khởi động bằng đĩa mềm 

rồi dùng chương trình chứa trên đĩa mềm tiến hành thao tác với ổ đĩa cứng. 

Cách làm đĩa mềm khởi động như sau: 

* Đưa đĩa mềm vào ổ đĩa A, đánh lịnh Format A: /S 



* Chép tối thiểu các file sau lên đĩa mềm: Fdisk, Format, Sys. Bạn có thể chép thêm NC, 

các chương trình chống Virus, các chương trình tiện ích...tuỳ theo nhu cầu và dung lượng 

đĩa mềm còn trống. 

FDISK 

Khi bạn đánh lệnh Fdisk, màn hình đầu tiên sẽ hỏi bạn có sử dụng FAT32 hay không 

(DOS 7 hỗ trợ FAT32) rồi đến màn hình có các mục dưới đây: 

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive 

2. Set active partition 

3. Delete partition or Logical DOS Drive 

4. Display partition information 

5. Change current fixed disk drive 

Giải thích: 

* Create DOS partition or Logical DOS Drive: Tạo khu vực trên đĩa (có thể là một phần, 

có thể là toàn bộ) và tạo ổ đĩa Logic Dos. 

Trong mục nầy còn có các mục con: 

a. Create Primary DOS Partition 

b. Create Extended DOS Partition 

c. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 

* Đầu tiên, bạn phải tiến hành mục a tức là tạo Partition DOS thứ nhất. Vùng nầy có đặc 

điểm là chỉ chứa một ổ đĩa duy nhất có dung lượng chiếm toàn bộ không gian vùng và chỉ 

ổ đĩa nầy được phép khởi động. Nếu bạn không chia nhỏ ổ đĩa cứng vật lý thì bạn cho 

vùng nầy chiếm toàn bộ và quá trình fdisk kể như hoàn tất, Fdisk sẽ tự động chỉ định cho 

ổ đĩa nầy là ổ khởi động. Nếu bạn muốn chia nhỏ ổ đĩa, bạn chỉ định kích thước cụ thể 

cho vùng này rồi tiến hành mục b. 

* Mục b tạo vùng đĩa mở rộng dành cho DOS. Dung lượng là không gian còn lại của ổ 

đĩa vật lý hay chỉ một phần nếu bạn muốn dự trữ một vùng riêng ngoài tầm kiểm soát của 

DOS (dành cho hệ điều hành khác) gọi là vùng Non DOS. Vùng DOS mở rộng nầy sẽ 

chứa tất cả các ổ đĩa Logic mà bạn muốn tạo và bạn tiến hành tạo chúng bằng mục c. 

2. Set active partition: Chỉ định ổ đĩa được phép khởi động. Theo quy định của DOS, chỉ 

có ổ đĩa nằm trong Pri Partition mới được phép active (ổ đĩa C). Mục này chỉ dùng khi 

bạn không cho vùng Pri chiếm toàn bộ dung lượng ổ đĩa vật lý. 

3. Delete partition or Logical DOS Drive: Xoá bỏ những gì bạn tạo trong mục 1. Theo 

quy định của DOS, quá trình xóa phải ngược lại với quá trình tạo, nghĩa là cái gì tạo đầu 

tiên phải được xoá sau cùng và ngược lại. 

Trong mục nầy có các mục con: 

a. Delete Primary DOS Partition 

b. Delete Extended DOS Partition 

c. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 

d. Delete Non-DOS Partition 

Trong mục nầy, bạn phải tiến hành ngược từ dưới lên trên tức là tiến hành theo thứ tự 

4,3,2,1. 

4. Display partition information: Hiển thị tình trạng hiện tại của ổ đĩa cứng. Mục này bạn 

nên chọn đầu tiên để tránh tình trạng thao tác lộn ổ đĩa. 

5. Change current fixed disk drive: Chọn ổ đĩa vật lý để thao tác. 

Chú ý: Khi bạn Fdisk trên ổ đĩa cứng nào (logic hay vật lý) toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa đó 



sẽ bị xoá. Fdisk chỉ dùng cho ổ đĩa cứng, bạn không thể Fdisk ổ đĩa mềm. 

[Đầu trang]  
 

FORMAT 

Format được dùng cho đĩa cứng lẫn đĩa mềm và gần như là chương trình thông dụng khi 

sử dụng máy tính. Nhưng Format có hai tính năng chưa được đánh giá đúng mức là 

format triệt để (/u): quá trình kiểm tra đĩa kỹ lưỡng nhất, và format /q (format nhanh): 

cách xoá đĩa có nhiều file nhanh nhất. 

Công dụng chính của Format /u là xóa mọi dữ liệu cũ, định dạng lại ổ đĩa giống như khi 

mới mua. Trong quá trình định dạng lại nó còn kiểm tra đánh dấu các vị trí xấu không sử 

dụng được. 

Công dụng của Format /q là không làm gì ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong ổ cứng, nó 

chỉ làm một việc đơn giản là xoá các thông tin dùng để quản lý dữ liệu. Khi nào cần ghi 

dữ liệu mới thì dữ liệu cũ bị xoá đi. Do đó, nếu format /q, bạn vẫn có thể phục hồi dữ liệu 

lại được nếu chưa ghi dữ liệu mới đè lên. 

Ký tự cho ổ đĩa 

Trên máy có từ hai ổ cứng trở lên mà mỗi ổ cứng lại chia thành nhiều phân vùng 

(partition) thì việc đặt tên đĩa của DOS dễ làm bạn “rối” vì chúng được gán theo một thứ 

tự “kỳ cục”: DOS chỉ định ký tự ổ đĩa cho các phân vùng chính (pri) trước rồi mới đến 

các phân vùng mở rộng (ext). Thí dụ: Có ba ổ đĩa, mỗi ổ đĩa chia hai phân vùng thì tên 

của chúng được gán là C cho phân vùng pri của ổ 1, D cho phân vùng pri của ổ 2, E cho 

phân vùng pri của ổ 3, F cho phân vùng ext của ổ 1, G cho phân vùng ext của ổ 2, H cho 

phân vùng ext của ổ 3. Ðối với những người sử dụng máy tính ít kinh nghiệm, họ khó mà 

biết ký tự ổ đĩa được gán thuộc về ổ cứng nào (trừ ổ C). 

Bạn có thể tránh được rắc rối này bằng cách chỉ chia phân vùng ext cho các ổ cứng từ ổ 

thứ hai trở đi. Khi đó, DOS sẽ gán ký tự ổ đĩa theo đúng trật tự vật lý của chúng, nghĩa là 

lần lượt từ ổ thứ nhất đến ổ cuối cùng (vì chỉ có một phân vùng pri trên ổ 1). 

Biện pháp này có một nhược điểm là tất cả các ổ đĩa không có phân vùng pri sẽ không 

khởi động được và không thể dùng làm ổ C nếu mang sang các máy tính khác. 

Nếu đang sử dụng Windows 98 trên máy Pentium MMX trở lên, bạn có thể áp dụng cách 

đơn giản sau: Không khai báo ổ cứng thứ nhì trở đi trong BIOS. Khi vào Windows, hệ 

điều hành nầy tự phát hiện ra các ổ cứng đó và sẽ quản lý với các ký tự ổ đĩa được sắp 

xếp tiếp theo ổ cứng thứ nhất (thí dụ: C là phân vùng pri trên ổ 1; D là phân vùng ext trên 

ổ 1; E là phân vùng pri trên ổ 2; F là phân vùng ext trên ổ 2). 

Biện pháp này có nhược điểm là không sử dụng được ổ cứng thứ hai khi khởi động với 

DOS, nhưng có ưu điểm là bạn vẫn chia ổ đĩa như bình thường (có thể dùng làm ổ C để 

khởi động khi chạy trên máy khác). 

Nếu chạy Windows NT/2000/XP, bạn có thể vào Computer Manager/Disk Management 

và thay đổi ký tự ổ đĩa tuỳ ý. 

Format cấp thấp đĩa cứng (low level format) 

Thông thường, nhà sản xuất đã format cấp thấp cho ổ đĩa trước khi xuất xưởng, format 

cấp thấp đĩa cứng (low level format) sẽ ghi lại thông tin định dạng lên từng sector đĩa 

cứng về mặt vật lý phù hợp với trạng thái đầu từ ghi/đọc lúc đó và “loại bỏ” các sector hư 

hỏng (nếu có) khỏi danh sách quản lý của mạch điều khiển (tránh trường hợp ghi vào đây 

http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2003/so05/laprapvasudunghdd.html#top#top


làm mất dữ liệu). Sau thời gian sử dụng, có thể có một số sector bị hư hỏng hay tình trạng 

đầu từ đọc/ghi bị thay đổi (do các chi tiết cơ khí bị mài mòn), chúng ta nên format cấp 

thấp lại để cập nhật “tình trạng vật lý” mới cho ổ đĩa. Ảnh hưởng của nó tương đương với 

một lần ghi dữ liệu và không hề làm giảm tốc độ hay tuổi thọ của ổ cứng, tuy nhiên 

chúng ta cần chú ý các vấn đề sau: 

- Format cấp thấp đĩa cứng sẽ phát hiện các sector hỏng và sẽ giấu chúng về mặt vật lý 

(mạch điều khiển ổ đĩa) để tất cả các chương trình (kể cả hệ điều hành) không bao giờ 

dùng được các sector này, do đó mỗi lần format cấp thấp lại, có thể dung lượng đĩa hữu 

dụng sẽ bị giảm (nếu có thêm sector hỏng mới). 

- Trong một số mainboard, BIOS có chức năng format cấp thấp và quá trình thực hiện 

việc format này rất chậm. 

- Có một số phần mềm chuyên dùng để format cấp thấp của các hãng sản xuất ổ cứng 

chạy rất nhanh và có thể sử dụng cho nhiều loại ổ khác nhau. Tuy nhiên, chức năng giấu 

sector hỏng không được hoàn hảo lắm (khi được, khi không...). 

- Quá trình format cấp thấp là một quá trình ghi đọc đĩa toàn diện và trên toàn bộ bề mặt 

vật lý của đĩa cho nên có thể nói đây cũng là một quá trình kiểm tra tình trạng hoạt động 

khá nặng nề đối với các ổ đĩa cũ (ổ nào quá “yếu” thì có thể “tắt thở” luôn do không chịu 

nổi thử thách). Do đó, không nên format ở mức Low Level nhiều lần, mà chỉ thực hiện 

khi thật cần thiết. 

 


