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đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
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PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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BÀI 1: TỔNG QUAN PHẦN CỨNG MÁY 
TÍNH

Các khái niệm cơ bản

Các hệ đếm và đơn vị đo

Thuật ngữ máy tính

Kỹ thuật thao tác an toàn

 Thời gian hoàn tất: 1 buổi
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MỤC TIÊU BÀI HỌC

Những khái niệm cơ bản

Hiểu biết các hệ đếm và đơn vị đo

Giải thích các thuật ngữ máy tính

Hiểu biết các kỹ thuật thao tác an toàn
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NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Máy tính là một thiết bị điện tử dùng để tính toán, xử lý dữ liệu theo chương
trình đã lập trình trước.

Máy tính có nhiều dạng khác nhau thể hiện ở kích thước, hình dáng, khả
năng làm việc, ứng dụng thực tế…

Máy tính có các chức năng cơ bản sau:

Xử lý dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Di chuyển dữ liệu

Nhập/ xuất dữ liệu

Quản lý, điều khiển các thiết bị, máy móc…
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Lịch sử phát triển của máy tính

Các giai đoạn phát triển của máy tính
Giai đoạn 1 (1945-1958): sử dụng công nghệ đèn chân không.

Giai đoạn 2 (1959-1964): sử dụng công nghệ chất bán dẫn.

Giai đoạn 3 (1965-1974): sử dụng công nghệ mạch tích hợp.

Giai đoạn 4 (1975-đến nay): công nghệ mạch tích hợp với mật độ cao và siêu
cao.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ nhất (1945-1958): Công
nghệ đèn Chân không
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ nhất (1945-1958): Công
nghệ đèn Chân không
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ nhất (1945-1958)
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer): do Mỹ chế

tạo để phục vụ trong quân đội với 18.000 bóng đèn chân không,

nặng hơn 30 tấn, chiếm diện tích khoảng 1393 m2, có khả năng thực

hiện được 5.000 phép tính/giây.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ hai (1959-1964): Công nghệ
đèn Chất bán dẫn
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ hai (1959-1964)
Sự phát triển trong lĩnh vực điện tử đã thay thế được bóng

đèn chân không bằng đèn bán dẫn, đèn bán dẫn rẻ hơn, nhỏ

hơn, tỏa nhiệt ít hơn.

Đại diện tiêu biểu là máy tính PDP-1 của công ty DEC (Digital

Equipment Corporation) và IBM 7094.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ ba (1965-1974): Công nghệ
Mạch tích hợp – Vi Mạch – IC (integrated circuit)

Bộ vi mạch Intel 80486 DX2 có kích thước 12 6.75 mm.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ ba (1965-1974): Công nghệ
Mạch tích hợp
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ ba (1965-1974)
DEC PDP-8: trong lúc IBM giới thiệu về máy System/360 thì DEC

cho ra đời máy tính cỡ trung PDP-8.

Có thể thực hiện mọi công việc của một chiếc máy tính lớn nhưng

giá chỉ khoảng 16.000 USD, trong khi System/360 lên đến hàng trăm

ngàn USD.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ tư (1975-…): Công nghệ Mạch 
tích hợp với mật độ cực cao 

http://vn.media.thongtincongnghe.com/upload/large/0711/22/technology.jpg
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính thế hệ thứ tư (1975-đến nay)
1971: Intel cho ra đời chip 4004 đánh dấu sự bắt đầu của công

nghệ vi xử lí. 1972: Intel đưa ra bộ vi xử lý 8 bit 8008.

Cuối những năm 70 bộ vi xử lý 16 bit đã trở nên phổ biến.

1981: Bell Lab và Hewlett-Packard phát triển bộ nhớ đơn 32 bit.

1985: Intel giới thiệu máy tính 80386 sử dụng bộ nhớ 32 bit.
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Lịch sử phát triển của máy tính

Máy tính PC hãng Apple sản xuất 
năm 1977

Máy tính PC của hãng IBM sản xuất năm 1981
thuê công ty Microsoft viết hệ điều hành MS -
DOS
Chiếc máy này có tốc độ 5MHz

Máy tính cá nhân – Pesornal Computer 
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Một số thuật ngữ máy tính

PC (Personal Computer): máy tính cá nhân

Monitor: màn hình

Keyboard: bàn phím, mouse: chuột

Case: thùng máy

Mainboard (Motherboard): bo mạch chủ

CPU (Central Processing Unit): đơn vị xử lý trung tâm

RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên

ROM (Read Only Memory): bộ nhớ chỉ đọc

HDD (Hard Disk Drive): ổ đĩa cứng

FDD (Floppy Disk Drive): ổ đĩa mềm

PSU (Power Supply Unit): bộ cấp nguồn

Bus, cache, chip, BIOS (Basic Input-Output System): hệ thống nhập
xuất cơ bản

Chipset: Chip điều khiển thiết bị

FSB, BSB, socket, slot, expansion card…
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CÁC HỆ ĐẾM VÀ ĐƠN VỊ ĐO

Các hệ đếm

Hệ nhị phân – Binary system(b): là hệ thống số cơ số 2 được dùng
trong máy tính và điện tử, gồm có giá trị 0 hoặc 1 (tắt hoặc mở).

Ví dụ:

Hệ thập phân – Decimal system(d): cơ số 10, bao gồm các kí tự từ 0
đến 9.

Giá trị số trong hệ thập phân được xác định theo nguyên tắc: mỗi đơn
vị ở một hàng bất kỳ có giá trị bằng 10 đơn vị của hàng kế cận bên
phải. Đây là cơ số mà chúng ta sử dụng hằng ngày.

Ví dụ:

Để thực hiện việc tính toán và xử lí số liệu, máy tính sử dụng những hệ
thống số và các đơn vị đo khác nhau.
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CÁC HỆ ĐẾM VÀ ĐƠN VỊ ĐO

Chuyển đổi giữa các hệ thống số:
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CÁC HỆ ĐẾM VÀ ĐƠN VỊ ĐO

Chuyển đổi giữa các hệ thống số:

Hệ thập phân Hệ nhị phân:

Vd: 145D 10010001B

145 / 2 = 72 dư 1
 72 / 2 = 36 dư 0
 36 / 2 = 18 dư 0
 18 / 2 = 9 dư 0
 9 / 2 = 4 dư 1
 4 / 2 = 2 dư 0
 2 / 2 = 1 dư 0
 1 / 2 = 0 dư 1
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CÁC ĐƠN VỊ ĐO
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Bit (b):

 Là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu được lưu trong máy tính.

 Tất cả các dữ liệu đều phải được mã hóa thành từng bit để

máy tính có thể hiểu được.

 Một chữ số nhị phân có 2 trạng thái 0 hoặc 1.

Byte (B):

 1 byte gồm có 8 bit

 Dùng để thể hiện dung lượng bộ nhớ

 Dung lượng lưu trữ dữ liệu trong máy tính.
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CÁC ĐƠN VỊ ĐO
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Hez (Hz):

 Đơn vị dùng để đo tần số

 Tốc độ đồng hồ trong máy tính thường được đo bằng

Megahertz (Mhz).

bps (Bit per second):

 Là đơn vị đo tốc độ truyền tải dữ liệu Bit/s

Bps (Byte per second) :

 Là đơn vị đo tốc độ truyền tải dữ liệu Byte/s.
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Mối quan hệ giữa các đơn vị đo

Tên gọi Kí hiệu Hệ thập 
phân

Hệ nhị phân

1 Bit 1 b 0 hoặc 1 0 hoặc 1

1 Byte 1 B Gồm 8 bit xxxx xxxx

1 KiloByte 1 KB 103 B 210 B

1 MegaByte 1 MB 103 KB 210 KB

1 GigaByte 1 GB 103 MB 210 MB

1 TetraByte 1 TB 103 GB 210 GB

1 PetaByte 1 PB 103 TB 210 TB

1 ExaByte 1 EB 103 PB 210 PB

1 ZettaByte 1 ZB 103 EB 210 EB

1 YottaByte 1 YB 103 ZB 210 ZB
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KỸ THUẬT THAO TÁC AN TOÀN

Chống tĩnh điện

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện

Sử dụng vòng chống tĩnh điện để ngăn ngừa các hiện tượng phóng
tĩnh điện dễ gây hư hỏng các thiết bị bên trong máy tính

Dụng cụ thao tác an toàn

Tua vít đa năng (multi purpose swrewdriver)

Kìm mũi nhọn (long nose plier)

Kìm cắt dây (wire cutter)

Để có thể bảo trì, sửa chữa, lắp ráp hoặc nâng cấp máy tính ta cần tuân
thủ một số yêu cầu kỹ thuật trong khi thao tác.
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Một số vấn đề cần lưu ý

Chọn nơi làm việc phù hợp.

Ngắt điện trước khi tiến hành sửa chữa hoặc thay thế.

Tháo lắp thiết bị phải nhẹ nhàng, cẩn thận. Tránh các trường hợp
đánh rơi, gắn nhầm… >> có thể làm hư hỏng thiết bị.

Khi máy đang hoạt động thì không dùng tay, hay vật kim loại
chạm vào các chip trên mạch, không di chuyển máy.

Kiểm tra thật cẩn thận trước khi cấp nguồn cho máy.
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BÀI TẬP THỰC HÀNH

Khảo sát các thành phần của máy tính

Monitor

Keyboard, mouse

Bên trong Case hệ thống

Hệ điều hành…

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://artfulwriter.com/archives/q%26a.jpg&imgrefurl=http://artfulwriter.com/%3Fp%3D155&h=251&w=221&sz=37&hl=vi&start=3&tbnid=jqDhcm9mmv6bSM:&tbnh=111&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DQ%2526A%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

Máy tính phát triển qua nhiều giai đoạn và ngày càng
tinh vi với nhiều chức năng hơn.

Các thế hệ máy tính được phân chia theo công nghệ chế
tạo.

Có nhiều hệ thống số được dùng trong máy tính như: hệ
nhị phân, hệ bát phân, hệ thập phân, hệ thập lục phân.

Khi bảo trì, sữa chữa, nâng cấp máy cần chuẩn bị đầy đủ
các dụng cụ và tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật
chung.
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HỎI VÀ ĐÁP
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PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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BÀI 02 : CÁC THÀNH PHẦN PCMT
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Sơ đồ khối máy tính

Phân loại được các thiết bị

Hiểu rõ về các loại Case và Nguồn tương ứng

Phân biệt được các dây tín hiệu

Các thông số ghi trên PSU

Chẩn đoán và khắc phục sự cố



Logo

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Giải thích cấu trúc và nguyên lý hoạt động của 
máy tính

Hiểu biết các thành phần của máy tính

Nhận dạng Case và Nguồn
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CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

Thiết bị nội vi: Mainboard, CPU, Memory (RAM, ROM), HDD, CD-ROM 
Drive

Thiết bị ngoại vi: Monitor, keyboard, mouse, printer, scanner…

Để máy tính có thể hoạt động tốt cần có sự phối hợp của rất nhiều bộ
phận với những chức năng riêng biệt. Căn cứ vào vị trí kết nối: thiết bị
nội vi và ngoại vi
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Thiết bị nhập (input devices)
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Thiết bị xuất (output devices)
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Thiết bị xử lý (process devices)
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Thiết bị nhớ và lưu trữ
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Thiết bị khác (other devices)
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LINH KIỆN CẤU THÀNH HỆ THỐNG MÁY 
TÍNH
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SƠ ĐỒ KHỐI MÁY TÍNH

Các máy tính ngày nay có thiết kế nhỏ gọn với nhiều tính năng
nhưng vẫn dựa trên cấu trúc nền tảng như các máy tính của thời kỳ
đầu gồm các phần chính là: khối thiết bị nhập, khối thiết bị xuất,

khối xử lý, khối bộ nhớ.

Là sơ đồ dạng hình khối dùng để mô tả các thiết bị trong hệ thống máy
tính dựa trên chức năng chính của nhóm thiết bị tương ứng.
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SƠ ĐỒ KHỐI MÁY TÍNH
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Quá trình khởi động (minh hoạ quá trình POST)

Quá trình nhập dữ liệu

Quá trình xử lý dữ liệu

Quá trình hiển thị và xuất dữ liệu

Quá trình lưu trữ

Để có thể khởi động và sử dụng máy tính thì cần phải hiểu rõ một số
quá trình thực hiện cũng như nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính.



Logo

CASE – THÙNG MÁY

Dùng để gắn kết và bảo vệ các thành phần linh kiện phần cứng giúp
các thiết bị hoạt động tốt và an toàn cũng như tạo vẻ mỹ quan cho hệ
thống. Thùng máy được thiết kế dựa trên cấu trúc của bo mạch chủ,
như chuẩn AT, ATX và BTX…
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CASE – THÙNG MÁY



Logo

Phân loại thùng máy

Thùng máy ATX (Advance Technology Extended): Được

kế thừa các ưu điểm nổi trội của chuẩn AT và bổ sung rất nhiều
tính năng mở rộng.

Full ATX: có kích thước 19”x 9.6” (48.26 x 24.4cm).

Mini ATX: có kích thước 11.2”x 8.2” (28.45cm x 20.83cm).

Extended ATX: có kích thước 12”x 13” (30.48cm x 33.02cm).

MicroATX: có kích thước 9.6”x 9.6” (24.4cm x 24.4cm).
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Phân loại thùng máy

Thùng máy BTX (Balanced Technology Extended): Thiết
kế giúp hệ thống giải nhiệt tốt hơn so với AT, ATX. Hiện có 4 loại
thùng máy BTX đều cùng kích thước 26.67cm.

BTX: kích thước 12.8”x 10.5” (32.512cm x 26.67cm).

MicroBTX: kích thước 10.4”x 10.5” (26.416 x 26.67cm).

NanoBTX: kích thước 8.8”x 10.5” (22.352cm x 26.67cm).

PicoBTX: kích thước 8”x 10.5” (20.32cm x 26.67cm).
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Thùng máy SERVER
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Thùng máy bộ
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CASE Laptop có cấu tạo bằng nhựa cứng hoặc hợp kim là những
chất liệu tốt, khó trầy xước hay vỡ.

Case LAPTOP
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Cấu trúc thùng máy

Cấu trúc bên trong của các loại thùng máy đều tương tự nhau.
Phổ biến nhất vẫn là kiểu thiết kế theo chuẩn ATX, gồm 4 khu vực
chính:

Khu vực lắp bộ nguồn

Khu vực lắp các ổ đĩa quang

Khu vực lắp các thiết bị 3.5”

Khu vực lắp đặt Mainboard
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MẶT SAU CASE

Mặt sau của thùng máy gồm các loại jack cắm (thường gọi là
cổng). Các thiết bị vào/ra (I/O) và thiết bị ngoại vi, thông qua dây
nối vào các cổng để giao tiếp với thành phần bên trong của khối
hệ thống.
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Cấu trúc thùng máy

Mặt trước có các chức năng như nút công tắt nguồn, nút khởi
động nóng và các đèn tín hiệu nguồn, tín hiệu ổ cứng. Nhưng đến
đời Pentium IV mặt trước còn được tích hợp thêm một số chức
năng như cổng giao tiếp USB, Audio…
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MẶT TRƯỚC CASE
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DÂY TÍN HIỆU VÀ ĐÈN

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

DÂY TÍN HIỆU VÀ ĐÈN
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Dây tín hiệu và đèn

Là phần quan trọng trong thùng máy, dùng để kết nối các tín hiệu
như đèn ổ cứng, đèn báo tín hiệu nguồn và các nút khởi động…
Đối với đời máy Pentium 4 thùng máy lại thêm một số chức năng
như dây kết nối USB, dây mirophone nối ra mặt trước.

HDD_LED

Power_LED

Power_SW

Reset_SW

Speaker

F_USB2.0

F_Audio
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Control Panel
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Sơ đồ hướng dẫn Front Panel



Logo

Control Panel
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Lắp đặt cáp và dây tín hiệu

Kết nối Front USB Port
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Lắp đặt cáp và dây tín hiệu

Kết nối Front Audio Port
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CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ CASE

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục

Ấn nút Power hoặc

Reset thì máy khởi

động lại liên tục.

Kiểm tra các nút Power và 
Reset các nút này có bị dính 
vào thùng máy hay không.

Sửa chữa hoặc 
thay thế.

Nút Power và Reset

không có tác dụng.

Các dây kết nối tín hiệu bị

hư, chưa kết nối hoặc kết

nối sai.

Kiểm tra dây và 
vị trí kết nối.

Kích nguồn trực 
tiếp.

Front USB & Audio 
Port không có tác 
dụng.

Các dây kết nối tín hiệu bị

hư, chưa kết nối hoặc kết

nối sai. Thiết bị USB &

Headphone bị lỗi.

Kiểm tra dây

kết nối và thiết

bị kết nối.



Logo

BỘ NGUỒN (POWER SUPPLY UNIT)

Máy tính sẽ không hoạt động nếu không có điện, thiết bị cung cấp điện
cho máy tính gọi là bộ nguồn. Bộ nguồn sẽ biến đổi dòng điện AC thành
DC cung cấp cho hệ thống.

Tương tự như thùng máy, bộ nguồn dùng cho máy tính cũng có
nhiều chủng loại ứng với mỗi loại bo mạch chủ khác nhau, phổ
biến là ATX.



Logo

Phân loại bộ nguồn

Nguồn AT thường thấy trong các máy đời cũ (hỗ trợ bộ vi xử lý
Pentium MMX, Pentium II, Celeron, K6…). Các bo mạch được sản xuất vài
năm gần đây chỉ hỗ trợ bộ nguồn chuẩn ATX (PIII, PIV, Celeron Tualatin,
K7, AXP…).

Lý do nguồn AT không còn sử dụng:
Phải dùng công tắc để tắt nguồn thay vì dùng phần mềm để tắt nguồn
như ATX.

Khi muốn nâng cấp máy tính phải xem xét vấn đề công suất.

Nguồn AT không có một số tính năng quản lý điện năng thông minh.



Logo

Phân loại bộ nguồn

Nguồn ATX cho phép tắt mở nguồn tự động bằng phần mềm/ thông qua

mạng mà không phải sử dụng công tắc (với card mạng có tính năng Wake-
on-LAN). Một số loại bộ nguồn ATX:

ATX: jack chính 20 chân (dùng cho Pentium III hoặc Athlon XP).

ATX12V: jack chính 20 chân, dây phụ 4 chân (Pentium 4/ Athlon 64).

ATX12V 2.X: dây chính 24 chân, dây phụ 4 chân (Pentium 4 Socket 775
và các hệ thống Athlon 64, PCI-Express).



Logo

Cấu trúc bộ nguồn ATX



Logo

Cấu trúc bộ nguồn ATX



Logo

Bộ dây nguồn

Dây màu cam là chân cấp nguồn 3,3V
Dây màu đỏ là chân cấp nguồn 5V
Dây màu vàng là chân cấp nguồn 12V
Dây màu xanh da trời là chân cấp nguồn -12V
Dây màu trắng là chân cấp nguồn -5V
Dây màu tím là chân cấp nguồn 5VSB ( Đây là nguồn cấp
trước )
Dây màu đen là Mass
Dây màu xanh lá cây là chân lệnh mở nguồn chính PS_ON
( Power Swich On ), khi điện áp PS_ON = 0V là mở , 
PS_ON
> 0V là tắt
Dây màu xám là chân bảo vệ Mainboard, dây này báo 
cho
Mainbord biết tình trạng của nguồn đã tốt PWR_OK 
(Power
OK), khi dây này có điện áp >3V thì Mainboard mới hoạt
động

Ý nghĩa của các chân và màu dây



Logo

Các thành phần bộ nguồn

1. Quạt giải nhiệt

2. Các loại jack cắm

3. Công tắc chuyển điện áp

4. Jack cắm nguồn



Logo

?????



Logo

Đầu dây chính
Đầu dây nguồn cấp điện cho Mainboard với nhiều cấp điện áp khác nhau



Logo

Đầu dây phụ

Đầu dây nguồn phụ 12v  hổ trợ cho CPU. Dây này gồm 4 đầu cắm với 
2 chân 12v và 2 chân Ground



Logo

Đầu dây phụ

Đầu nối EPS12V : Đầu nối này có 8 chân với cùng mục đích như ATX12V , có 
nghĩa là cung cấp dòng điện cho CPU nhưng dùng 08 chân thay vì 04 chân và 
có khả năng cung cấp cường độ dòng điện lớn hơn 



Logo

Dây nguồn gắn thiết bị



Logo

Dây nguồn SATA



Logo

Cáp chuyển SATA
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Dây nguồn FDD



Logo

Dây nguồn Card PCI Ex 16x



Logo

Các thông số nguồn

Volt: chỉ số chênh lệch năng lượng điện giữa hai điểm hiệu điện thế

Amp: cường độ dòng điện

Watt: công suất nguồn điện



Logo

Nguồn Cooler Master



Logo

Nguồn ACBel



Logo

Nguồn Không Định Danh

http://www.itconnect.com.vn/images/stories/ITLab_Tuvan/PSU_NhungCaiChetDaDuocBaoTruoc_H04.jpg
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Logo

Cách kiểm tra bộ nguồn

Cách kiểm tra bộ nguồn có hoạt động hay không: Dùng một dây
dẫn nối chân thứ 14 (màu xanh lá) với chân 16 (hoặc chân màu
đen bất kì), nếu quạt của bộ nguồn quay thì bộ nguồn còn hoạt
động.



Logo

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ NGUỒN

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục

Hệ thống đôi khi khởi

động lại liên tục khi vào

giao diện Windows

Logon.

Nguồn điện không ổn định,

bộ nguồn bị sụt áp, hư tụ.

Sử dụng ổn áp, thay thế
bộ nguồn mới hoặc sửa
bộ nguồn.

Nguồn hệ thống không

được kích hoạt khi ấn

nút Power.

Bộ nguồn hư hoặc chưa
được cấp nguồn. Dây
nguồn hư, công tắc nguồn
chưa được mở hoặc các
jack cắm tiếp xúc kém.

Kiểm tra bộ nguồn và
các yếu tố có liên quan.

Khi cắm thiết bị vào

Front USB Port, máy

tính khởi động lại hoặc

dump treo máy.

Nguồn điện không đảm

bảo. Chạm nguồn.

Kiểm tra bộ nguồn, USB

port, đổi port, kiểm tra

dây kết nối.



Logo

Mainboard bị phù tụ



Logo

TỔNG KẾT BÀI HỌC

Máy tính được cấu tạo từ nhiều bộ phận
khác nhau.

Các bộ phận của máy tính được chia làm 2
nhóm: thiết bị nội vi và thiết bị ngoại vi.
Được phân làm 4 khối cơ bản: khối nhập,
xuất, xử lý, nhớ.

Để bổ sung các tính năng khác cho máy
tính trên mainboard người ta thiết kế
thêm các khe cắm mở rộng.

Các thiết bị quan trọng của máy tính được
bảo vệ bằng một thùng máy chắc chắn.

Bộ nguồn là thiết bị quan trọng, cung cấp
năng lượng cho máy tính hoạt động.



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH



Logo
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BÀI 03 : BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD
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NỘI DUNG
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Tổng quan về mainboard

Các thành phần trên mainboard 

Giới thiệu công nghệ tích hợp



Logo

Trên mainboard thường được tích hợp:

Chipset (chip cầu bắc và chip cầu nam)

Slot/ Socket để kết nối vi xử lý

Khe cắm bộ nhớ (RAM slot)

Khe cắm mở rộng (expansion card)

Kết nối nguồn (power connector)

BIOS ROM

I/O Port…

Là bo mạch điện tử chính làm nhiệm vụ cung cấp các kết nối vật lý và
luận lý giữa tất cả các thiết bị trong hệ thống máy tính. Có thể xem bo
mạch chủ như là khung sườn của hệ thống.

TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD
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Logo

Bo mạch chủ đầu tiên

Bo mạch chủ của IBM dành cho PC vào năm 1981. Có rất ít các thiết bị tích hợp,
chỉ có các cổng, bàn phím và hộp băng lưu trữ



Logo

TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD
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Logo

n.

p thêm chip Sound, LAN, VGA

TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD
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Advanced Technology là loại mainboard đời cũ có
kích thước nhỏ, thường được dùng cho CPU 486 và
thế hệ Pentium II.

MAINBOARD - AT
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Logo

Advance Technology Extended: Cho phép gắn các bo mạch
mở rộng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Bộ nguồn sử
dụng cho các bo mạch chuẩn ATX được gọi là nguồn ATX.

MAINBOARD - ATX
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Balanced Technology Extended: Là chuẩn mới trên thị
trường, thường dùng cho các hệ thống máy tính cá nhân
cao cấp.

Điểm đặc biệt của chuẩn BTX là sự sắp xếp lại vị trí của
các thiết bị trên mainboard nhằm tạo ra sự lưu thông
không khí tối ưu.

MAINBOARD - BTX
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MAINBOARD LAPTOP

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN 
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Slot 1: Pentium II, Pentium III, Celeron

Slot 2: Pentium II Xeon, Pentium III Xeon

Slot A: các vi xử lý của hãng AMD

Socket: là đế cắm dạng hình chữ nhật.

GIAO TIẾP VI XỬ LÝ
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Socket CPU
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Logo

Socket 370: Pentium III, Celeron

Socket A (462 pin): AMD Duron

Socket 423: Pentium IV

Socket 478: Pentium IV và Celeron

Socket 775: Pentium IV và CoreTM 2 Duo

Socket 1156: Core i3, i5, i7

Socket 1366: Core i7 (920)

Socket AM2 (939 pin): AMD Athlon 64

ĐẾ CẮM VI XỬ LÝ
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Khe cắm CPU kiểu Slot

Dạng khe, CPU không gắn trực tiếp vào Mainboard mà gắn vào một vỉ mạch 
sau đó vỉ mạch đó được gắn xuống Mainboard thông qua khe Slot



Logo

SOCKET 370
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Logo

SOCKET 478
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Logo

SOCKET 775
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Logo

SOCKET 1366
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Logo

SOCKET 1366
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Logo

SOCKET AM2
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Các loại module khe cắm

 SIMM (Single Inline Memory Modules)

 DIMM (Dual Inline Memory Modules)

 RIMM (Rambus Inline Memory Modules)

 SoDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)

KHE CẮM BỘ NHỚ RAM
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SIMM MODULE
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RIMM & SIMM MODULE
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Chủng loại DIMM Modules

 SDR SDRAM

 DDR SDRAM

 DDR II SDRAM

 DDR III SDRAM

Thông số kỹ thuật

DIMM MODULE
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Logo

Các chủng loại bộ nhớ RAM



Logo

SoDIMM MODULE
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ISA (Industrial Standard Architecture)

PCI (Peripheral Component Interconnect)

AGP (Accelerated Graphics Port)

PCI Express

AMR (Audio Modem Riser) 

CNR (Communications and Networking Riser)

KHE CẮM MỞ RỘNG
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Giới thiệu: ISA (Industrial Standard Architecture)

Chức năng:

Thông số kỹ thuật: độ rộng bus của ISA từ 8 đến 16 bit,

tần số hoạt động 8-10Mhz.

KHE CẮM ISA
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Giới thiệu

Chức năng

Thông số kỹ thuật: hoạt động ở tần số 33Mhz, 66Mhz,

133Mhz với các đường truyền dữ liệu có băng thông

32bit/ 64bit.

KHE CẮM PCI
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Giới thiệu

Chức năng

Thông số kỹ thuật: chuẩn AGP đầu tiên là AGP 1X tốc độ

truyền 266MB/s và được phát triển lên AGP 2X, 4X, 8X.

KHE CẮM AGP
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Giới thiệu

Chức năng

Thông số kỹ thuật: PCIe có băng thông lớn so với các khe

cắm AGP, PCI... 2.5Gb/s chuẩn 1X (250MB/s) và 5.0Gb/s

chuẩn 16X (1X = 500MB/s).

KHE CẮM PCI EXPRESS
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KHE CẮM AMR
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KHE CẮM CNR
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ATX 20 Pin

ATX 24 Pin

A
T

Power Connectors: thành phần quan trọng dùng để cung

cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị trên mainboard.

KẾT NỐI NGUỒN
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FDD (Floppy Disk Drive)

IDE (Integrated Drive Electronics)

SATA (Serial ATA )

SCSI (Small Computer System Interface)

CONNECTOR PORT 
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Có thế mạnh về tốc độ, dung lượng, truyền tín hiệu xa

hơn, an toàn hơn giúp SATA nhanh chóng thay thế giao

diện Parallel ATA.

Có 2 loại tốc độ truyền dữ liệu là 150MB/s và 300MB/s.

SATA PORT
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Là chuẩn cao cấp chuyên dùng cho Server, có tốc độ rất

cao từ 10,000 vòng/phút, số chân 50 hoặc 68. Chủ yếu

được dùng cho các thiết bị như: ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang,

scanner… Thế mạnh của SCSI là khả năng kết nối liên tiếp

(daisy-chain) 15 thiết bị khác nhau.

SCSI PORT

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

http://geekspeak.org/articles/hard_drive_technologies/scsi_hd_800x613.jpg


Logo

PS/2, Serial, Parallel, USB, S-Video, DVI-D, SVGA 

REAL / BACK PANEL
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REAL / BACK PANEL
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P/S2 – USB PORT
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USB PORT
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USB (Universal Serial Bus) là một chuẩn kết nối tuần tự trong máy tính.
USB sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính theo chuẩn cắm-là-
chạy (plug-and-play) với tính năng gắn nóng (hot swapping) thiết bị (cắm và 
ngắt các thiết bị không cần phải khởi động lại hệ thống).

USB version 1.0: 1,5 Mbps
USB version 1.1 : 12 Mbps
USB version 2.0 : 480 Mbps



Logo

SERIAL & PARALLEL PORT
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VGA PORT
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S-VIDEO PORT
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IEEE1394



Logo

IEE1394

IEEE 1394a 
100, 200 và 400Mbps 
(50MB/s)

IEEE 1394b
800Mbps (3,2 Gbps)

63 Thiết bị, hot pluggable
6 chân (chuẩn) và 4 chân 
(mini)



Logo

Jumper: được thiết kế bằng plastic nhỏ có tính chất dẫn điện dùng để

cắm vào những mạch hở tạo thành mạch kín để thực hiện một nhiệm

vụ nào đó.

DIP Switches: là một dạng công tắc gạt dùng hiệu chỉnh tốc độ CPU,

RAM… trên mainboard của các đời mainboard cũ Pentium II, III.

JUMPERS AND DIP SWITCHES
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BIOS ROM & CMOS Battery

BIOS (Basic Input Output System): là một chương trình hệ thống
được nhà sản xuất tích hợp trên mainboard thông qua 1 chip ROM,
nhằm để quản lý và kiểm tra các thiết bị nhập xuất cơ sở của hệ
thống.

CMOS Battery: cục Pin, dùng để duy trì các thông số đã thiết lập
trong BIOS/ CMOS Setup Utility.



Logo

Nhận diện BIOS ROM thường gặp

Hình dạng: hình chữ nhật, hình vuông

Nhà sản xuất: AMI, Phoenix-Award, Winbond

Hình thức kết nối: hàn, dán, socket



Logo

Pin CMOS và Jumper



Logo
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Pin CMOS và Jumper
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Control Panel



Logo

Control Panel



Logo

Front USB
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Front Audio

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

Là bộ chip quan trọng làm cầu nối chính cho tất cả các thành phần trên

mainboard. Gồm có chip cầu bắc (North Bridge Chipset) và chip cầu

nam (South Bridge Chipset)).

CHIPSET
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Chip cầu bắc (North Bridge Chipset) đảm nhiệm việc liên lạc giữa các thiết bị

CPU, RAM, AGP hoặc PCI Express, và chip cầu nam.

Một số loại chứa chương trình điều khiển video tích hợp, hay còn gọi là

Graphics and Memory Controller Hub (GMCH).

CHIPSET

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

Chip cầu nam: còn gọi là I/O Controller Hub (ICH), là một chip đảm nhiệm

Quản lý và giao tiếp với các thành phần như: các khe PCI, giao tiếp USB, chip

Sound, chip LAN, BIOS ROM, chip SIO (Riêng SIO sẽ quản lý: Keyboard,

mouse, FDD, COM, LPT).

CHIPSET

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề
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SƠ ĐỒ KHỐI MAINBOARD
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SƠ CHIPSET MAINBOARD
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Hoạt Động của Chipset
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Chip sound, LAN, VGA onboard

•Nhà sản xuất chip âm thanh: Cmedia, Realtek, Intel, 
Creative, …AD/ALC/CMI/Sigmatel… 

•Nhà sản xuất chip Lan: Realtek, Intel, Broadcom, Marvell

•Nhà sản xuất chip card màn hình: Intel, VIA, SIS (được tích 
hợp trong chip cầu bắc), nVIDIA, S3, …
•BIOS: Phoenix, Award, Ami, …



Logo

Chip sound, LAN, VGA onboard



Logo

Chip sound, LAN, VGA onboard



Logo

Hệ thống Bus (Bus system)

Bus là hệ thống đường truyền tín hiệu giúp trao đổi dữ liệu giữa vi xử
lý và các thiết bị khác trong máy tính. Nói cách khác Bus như một con
đường để lưu thông dữ liệu giữa các thiết bị.

Bus trong máy tính được chia làm nhiều loại như: System Bus, FSB
(Front Side Bus), BSB (Back Side Bus), Expansion Bus…



Logo

Bus hệ thống (System Bus)

Là kênh truyền dữ liệu giữa CPU & bộ nhớ được thiết kế trên
mainboard. System Bus phụ thuộc vào số lượng các đường truyền
dữ liệu (32, 64 bit…) và tốc độ xung nhịp của hệ thống (100Mhz,
133MHz…).

Tốc độ của kênh truyền hệ thống cao hơn so với tốc độ các kênh
truyền ngoại vi nhưng lại chậm hơn kênh truyền tuyến sau Back
Side Bus.



Logo

Bus tuyến trước (Front Side Bus)

Bus tuyến trước tiếp nhận các thông tin và truyền dữ liệu từ chip
cầu bắc đến vi xử lý và ngược lại. Hoạt động của nó giống system
bus nhưng nó chỉ hoạt động trong phạm vi của vi xử lý.

Khi các thông tin dữ liệu truyền vào thì bus tuyến trước sẽ tiếp
nhận và đưa vào vi xử lý để thực hiện việc xử lý.



Logo

Công nghệ Dual Channel

Công nghệ Hyper-Threading

Công nghệ Multi-Core

Dual Graphics

Dual BIOS

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Trên mainboard nhà sản xuất tích hợp thêm các công nghệ
nhằm tăng cường sức mạnh, tính đa dạng, khả năng hỗ trợ và
khai thác các công nghệ mới của những thiết bị tương ứng.

GiỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP
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Công nghệ Dual Channel là gì ?

Điều kiện sử dụng công nghệ Dual Channel ?

Cách lắp đặt, nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết 

công nghệ ?

DUAL CHANNEL TECHNOLOGY
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TRIPLE CHANNEL TECHNOLOGY
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TRIPLE CHANNEL TECHNOLOGY
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Dual Graphics Technology

Đồ họa kép là công nghệ đột phá trong việc xử lý đồ họa, cho phép gắn nhiều
hơn 2 card đồ họa để tăng sức vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
người sử dụng trong lĩnh vực game, đồ hoạ.

SLI (nVIDIA), Crossfire (ATI)



Logo

Dual Graphics Technology

www.themegallery.com www.ispace.edu.vn
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Dual / Quad BIOS



Logo

Dual / Quad BIOS

GA-8IG1000 Pro-G



Logo

Dual / Quad BIOS



Logo

Công nghệ HT là gì ?

Điều kiện sử dụng công nghệ HT ?

Nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết công nghệ 

HT?

HYPER – THEARDING TECHNOLOGY

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề
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HYPER – THEARDING TECHNOLOGY
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Hỗ trợ các vi xử lý có sử dụng công nghệ đa lõi. Các lõi này sẽ hoạt

động song song với nhau, chia sẻ công việc tính toán và xử lý mà vi

xử lý đảm nhận. Hai công nghệ phổ biến là Dual Core (lõi kép) và

Quad Core (lõi tứ).

MULTI CORE TECHNOLOGY

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

..Bai 4 - CPUdemo CPUdualcore.swf
../Slide/demo dual core v� core quad.swf


Logo

Công nghệ tích hợp – RAID

RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks(Hệ thống đĩa dự phòng)

Lợi thế của RAID 

Có 3 lý do chính để áp dụng RAID: 

Dự phòng 

Hiệu quả cao 

Giá thành thấp

Có 3 cấp độ RAID sử dụng cho hệ thống máy tính để bàn là RAID 0, 
RAID 1 và RAID 5. Ngoài ra còn có một số các cấp độ RAID khác bằng 
cách kết hợp giữa các cấp độ trên.



Logo

RAID
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Công nghệ tích hợp – RAID0



Logo

Công nghệ tích hợp – RAID1



Logo

Công nghệ tích hợp – RAID5



Logo

Dòng Mainboard cao cấp



Logo

Dòng Mainboard cao cấp



Logo

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục

Bật công tắc nguồn máy

không khởi động, quạt

nguồn không quay.

Biểu hiện trên rất giống

với biểu hiện sự cố có

liên quan đến

mainboard.

Dùng phương loại trừ:
kiểm tra nguồn và vi xử
lý.

Bật công tắc nguồn, quạt

nguồn quay nhưng máy

không khởi động, màn hình

không tín hiệu.

Tình trạng trên có thể
do nguồn hoặc vi xử lý
bị lỗi.

Thay thế bộ nguồn khác,
kiểm tra Bus Jumper trên
mainboard, kiểm tra vi
xử lý trên mainboard
khác.

Máy có biểu hiện không ổn

định, khi khởi động vào

Windows thì bị Reset lại, khi

cài đặt Windows thường

báo lỗi cài đặt.

Lỗi phần cứng: RAM, bộ

nguồn, mainboard.

Kiểm tra các thiết bị còn

lại đều tốt thì nguyên

nhân là do mainboard,

thử trên mainboard khác.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ MAINBOARD
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Sự cố Chẩn đoán Khắc phục

Hệ thống không nhận

diện card mở rộng.

Các mối tiếp xúc giữa

mainboard và card mở

rộng không tốt.

Vệ sinh các khe

và chân kết nối.

Hệ thống thường bị

“treo”, khởi động và

hoạt động không ổn

định.

Biểu hiện này chứng tỏ
nguồn điện vào
mainboard không ổn
định.

Kiểm tra bộ
nguồn và các tụ
trên mainboard.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ MAINBOARD

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH



Logo

BÀI 4: VI XỬ LÝ – ĐƠN VỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM

Tổng quan vi xử lý

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

Đặc trƣng của vi xử lý

Công nghệ vi xử lý

Chẩn đoán và xử lí sự cố



Logo

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Hiểu biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vi xử lý

Giải thích các thông số kỹ thuật và công nghệ của vi 
xử lý

Phƣơng pháp lắp đặt và giải pháp nâng cấp vi xử lý



Logo

TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ

CPU là một mạch tích hợp được tạo thành từ nhiều bóng bán dẫn
(transistor).

Chip vi xử lý đầu tiên là chip 4004 của hãng Intel (năm 1971).

CPU (Central Processing Unit) được gọi là microprocessor hay processor – là một
đơn vị xử lý trung tâm, được xem như não bộ, một trong những phần tử cốt lõi
nhất của máy vi tính.



Logo

Chức năng của vi xử lý

Chức năng cơ bản của máy tính là thực thi chương trình. Chương
trình được thực thi gồm một dãy các chỉ thị được lưu trữ trong bộ
nhớ. Đơn vị xử lý trung tâm(CPU) đảm nhận việc thực thi này.
Quá trình thực thi chương trình gồm hai bước: CPU đọc chỉ thị từ bộ
nhớ và thực thi chỉ thị đó. Việc thực thi chương trình là sự lặp đi lặp
lại quá trình lấy chỉ thị và thực thi chỉ thị.



Logo

Phân loại vi xử lý

Phân loại theo mục đích sử dụng

Dùng cho các máy tính di động (Laptop, PDA…): thiết kế nhỏ gọn, hoạt

động ở mức điện áp và xung clock thấp.

Dùng cho máy tính để bàn (Desktop Computer): thiết kế lớn, tốc độ xung

clock cao, hệ thống tản nhiệt lớn.

Dùng cho máy trạm và máy chủ (Workstation, Server): có yêu cầu kỹ

thuật khắc khe do phải vận hành liên tục trong thời gian dài với cường độ

lớn.



Logo

Phân loại vi xử lý

Phân loại theo kiến trúc thiết kế

Netburst: Willamette, Northwood, Prescott, Presscott-2M,
Smithfield, Cedar Mill, Presler

P6M/Banias: Banias, Dothan, Dothan533, Yonah

Core/Penryn: Conroe, Wolfdale, Kentsfield, Yorkfield

Nehalem/ Westmere, Gesher

Sandy Bridge



Logo

Phân loại vi xử lý

Phân loại theo công nghệ chế tạo

Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà vi xử lý ngày
càng được cải tiến và thu nhỏ kích thước.

Ví dụ: công nghệ 130nm/ 90nm/ 65nm/ 45nm/ 32nm/ 22nm…



Logo

Các nhà sản xuất vi xử lý

Intel
(http://www.intel.com/pressroom/kits/quickreffam.htm)

Dòng Intel® Core™, Intel® Pentium®, Intel® Celeron® dùng
cho máy để bàn, Laptop và Notebook.

Dòng ntel® Xeon™, Intel® Itanium™, dùng cho các máy chủ,
máy trạm.

http://www.intel.com/products/server/processors/index.htm?iid=processors_body+server


Logo

Vi xử lý của Intel



Logo

FAN vi xử lý của Intel



Logo

Các nhà sản xuất vi xử lý

AMD (Advanced Micro Devices)

http://www.amd.com/us-
en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

Dòng Phenom™, Athlon™, Sempron™ dùng cho máy để bàn.

Dòng Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology, Athlon 64 X2,
Mobile AMD Sempron dùng cho Laptop, Notebook.

Dòng Athlon MP, Opteron™ dùng cho máy chủ, máy trạm.

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_6291,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_6291,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_6291,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8796,00.html


Logo

Vi xử lý của AMD



Logo

FAN vi xử lý của AMD



Logo

Các nhà sản xuất vi xử lý

Một số nhà sản xuất khác

Cyrix

IDT

Rise

VIA

Motorola…



Logo

CẤU TẠO VI XỬ LÝ

Vi xử lý được cấu tạo từ nhiều thành phần với các chức năng chuyên biệt, phụ
thuộc vào từng nhà sản xuất. Tuy mỗi vi xử lý có thiết kế riêng nhưng tất cả đều
có cùng chung một nguyên lý hoạt động.



Logo

Cấu tạo của vi xử lý

Control Unit (CU)

Arithmetic Logic Unit (ALU)

Floating Point Unit (FPU)

Register

Cache L1

Cache L2

Bộ giải mã

IO – BUS Unit



Logo

Nguyên lý hoạt động

Khi chạy một chương trình thì các chỉ lệnh của đó sẽ được nạp lên bộ nhớ
RAM

CPU sẽ đọc và làm theo các chỉ lệnh này một cách lần lượt

Trong quá trình đọc và làm theo các chỉ lệnh, bộ giải mã sẽ giải mã các chỉ
lệnh này thành các tín hiệu điều khiển



Logo

ĐẶC TRƢNG CỦA VI XỬ LÝ

Tốc độ làm việc

BUS (FSB)

Bộ nhớ đệm (Cache)

Tập lệnh (Intructions Set)

Độ rộng Bus

Điện áp hoạt động

Socket/ slot

…

Mỗi vi xử lý đều có những đặc trưng và các thông số kỹ thuật khác nhau. Tuy
nhiên khi đề cập đến vi xử lý chúng ta thường quan tâm đến một số yếu tố sau
đây:



Logo

Clock Frequency

CPU quy định trong thời gian nhất định bao nhiêu chu kì lệnh ( bao
nhiêu xung nhịp clock ) sẽ thực hiện một phép tính nào đó

Clock được tạo từ một tinh thể thạch anh. Tần số xung clock được
tính bằng Megahezt (MHz) hoặc Gigahezt (GHz).



Logo

Clock Frequency & Transistors



Logo

Kiểm tra các thông số kỹ thuật của CPU

cpuz_148cpuz.exe


Logo

Tốc Độ BUS của CPU

Tốc độ ra vào giữa các chân CPU – thường 
được gọi là Bus tuyến trước – Front Side 
Bus



Logo

Bộ nhớ Cache

Là loại bộ nhớ có dung lượng rất nhỏ, có tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ
làm việc của CPU.

Bộ nhớ Cache là giải pháp làm cho CPU có điều kiện hoạt 
động thường xuyên mà không phải ngắt quãng chờ dữ liệu, 
vì vậy nhờ có bộ nhớ Cache mà hiệu quả xử lý tăng lên rất 
nhiều, tuy nhiên bộ nhớ Cache được làm bằng Ram tĩnh do 
vậy giá thành của chúng rất cao

Có các loại: cache L1 (Level 1) , L2 (Level 2), 

Cache L1 (bên trong CPU): Data và Instruction. Có dung lượng
16KB-512KB.

Cache L2 (gần cache L1): chứa các lệnh và dữ liệu sẽ được thực
thi tiếp theo. Có dung lượng 256KB – 4MB.



Logo



Logo

Intructions Set

Tập lệnh là các tập hợp những chức năng mà một CPU sẽ hỗ trợ. Mỗi
chương trình hoạt động trong CPU gồm rất nhiều lệnh trong các tập
lệnh ghép lại, mỗi lệnh tương ứng với một hoạt động nhất định. Vi xử
lý có tích hợp nhiều tập lệnh sẽ có khả năng tính toán tốt hơn.

Các tập lệnh phổ biến: CISC, RISC, SIMD, MMX, MMX+, SSE, SSE5,
3Dnow.



Logo

CÔNG NGHỆ CỦA VI XỬ LÝ

Các công nghệ tiêu biểu được tích hợp cho vi xử lý

Hyper Threading Technology

Multi Core (Dual Core, Quad Core,…)

Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T)

Intel Virtualization Technology

AMD HTT (Hyper TransportTM™ Technology)

…

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật tạo nên nhiều công nghệ mới giúp CPU tối ưu
hóa mọi hoạt động và đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất.



Logo

Hyper Threading Technology

.

demo CPUht.swf


Logo

Multi Core

Công nghệ chế tạo vi xử lý có 2 lõi vật lý thực sự (nhân) hoạt động song
song với nhau, mỗi nhân sẽ đảm nhận những công việc riêng biệt không liên
quan đến nhân còn lại.

demo CPUdualcore.swf
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????



Logo

Quad Core



Logo



Logo

Dual Core & Hyper Threading Technology

demo CPUDual core va HT.swf
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Logo



Logo



Logo

Intel & AMD, Dual Core Technology



Logo



Logo

Extended Memory 64 Technology (EM64T) 

EM64T là công nghệ mã hoá địa chỉ có độ dài 64-bit (phiên bản nâng cấp
trong cấu trúc IA-32), cho phép CPU truy cập bộ nhớ có dung lượng lớn
(2^64 bit = 17179869184Gb hay 16ExaBytes).

Những CPU hỗ trợ công nghệ EM64T có 2 dạng: Compatibility mode và 64bit
mode.

Compatibility mode: dạng tương thích cho phép OS 64bit có thể chạy
những ứng dụng 16bit hoặc 32bit. Đối với chương trình 32bit thì CPU
truy cập được 4GB, 16 bit là 1GB

64 bit mode: chỉ cho phép OS và các chương trình 64bit hoạt động.



Logo

Kiểm tra các thông số kỹ thuật của CPU

cpuz_148cpuz.exe
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Intel Virtualization Technology

Công nghệ ảo hóa cho phép nhiều OS khác nhau chạy trên cùng một nền
tảng phần cứng mà không bị xung đột. Giúp cải thiện khả năng quản lý, hạn
chế thời gian không hoạt động và tận dụng tối đa hiệu suất của CPU.

Công nghệ ảo hóa khác với chế độ multi-boot của hệ thống

Multi boot: chỉ cho phép 1 OS hoạt động tại 1 thời điểm.

Công nghệ ảo hóa: cho phép chạy nhiều OS cùng một lúc.

Những CPU có hỗ trợ công nghệ ảo hóa: Intel® vPro™, Intel® Xeon®,
Intel® Itanium®.



Logo

AMD HTT (Hyper TransportTM™ Technology)

Công nghệ rút ngắn khoảng cách giữa CPU với chip cầu bắc và các thành
phần khác trên mainboard. Hyper Transport™ Technology cung cấp các kết
nối có tốc độ cực nhanh và độ trễ nhỏ theo kiểu điểm đến điểm giữa CPU và
các thành phần trên mainboard thông qua Hyper Transport bus.
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CPU đời máy Pentium III

Các thông số kỹ thuật :

Tốc độ CPU từ 500 MHz đến 1.300 MHz
Tốc độ Bus ( FSB ) 100 MHz và 133 MHz
Bộ nhớ Cache từ 256K- 512K
Năm sản xuất : 1999 -2000
Đế cắm trên Mainboard là Socket 370
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CPU đời máy Pentium IV

Các thông số kỹ thuật :
Tốc độ xử lý từ 1.400 MHz đến 3.800 MHz 
( 2006 ) 
Tốc độ Bus ( FSB ) 266, 333, 400, 533, 
666, 800 MHz
Bộ nhớ Cache từ 256 đến 512K
Năm sản xuất từ 2002 đến nay 
Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU là 
Socket 478
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CPU đời máy Pentium IV (775)

Các thông số kỹ thuật :
Tốc độ xử lý từ 2.400 MHz trở lên
Tốc độ Bus ( FSB ) 533, 666, 800 MHz trở lên
Bộ nhớ Cache từ 512K đến 4MB
Năm sản xuất từ 2004
Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU là Socket 775
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Lắp đặt vi xử lý

Socket 370, 478:

Chuẩn bị mainboard

Bật cần gạt ZIP 1 góc 90o

Đặt CPU vào đúng vị trí trên socket

Khóa cần gạt zip…
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Lắp Socket 370, 478



Logo

FAN socket 478
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Lắp đặt vi xử lý

Socket 775:
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Gắn CPU socket 775
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Fan Socket 775

www.themegallery.com www.ispace.edu.vn



Logo

Locked



Logo

Đặt quạt tản nhiệt vào Mainboard



Logo



Logo

Chân quạt gắn đúng



Logo

Unlocked



Logo
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

Hai nhà sản xuất vi xử lý nổi tiếng hiện nay là Intel và
AMD.

Sức mạnh của vi xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

CPU có nhiều thế hệ với những cấu trúc & tính năng khác
nhau.

5 dòng vi xử lý mà Intel công bố trên Website đó là: Intel
Core, Pentium, Celeron, Xeon và Itanium.

Khi lắp ráp hoặc nâng cấp CPU cần quan tâm đến tính
tương thích với mainboard.

Bộ phận tản nhiệt có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của
CPU.



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH



Logo

BÀI 5: BỘ NHỚ CHÍNH – MAIN MEMORY

Tổng quan về bộ nhớ

Chủng loại và thông số kỹ thuật

Chuẩn giao tiếp

Chẩn đoán và xử lý sự cố

Bài tập tình huống
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MỤC TIÊU BÀI HỌC

Hiểu biết cấu tạo cơ bản của bộ nhớ

Giải thích các kiểu bộ nhớ

Thông số kỹ thuật, công nghệ của ROM và RAM

Phương pháp lắp đặt RAM

Chẩn đoán và xử lý lỗi
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Bộ nhớ ROM

ROM (Read Only Memory - bộ nhớ chỉ đọc): là loại chíp nhớ cố định (Non-

Volatile), thông tin lưu trữ trong ROM không bị mất khi tắt máy.

Chức năng: dùng để lưu trữ các chương trình, các thông số kỹ thuật của các
thiết bị phục vụ cho quá trình quản lý, khởi động máy tính như: BIOS, POST…
được ghi bởi nhà sản xuất.
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PHÂN LOẠI BỘ NHỚ



Logo

Phân loại bộ nhớ ROM

PROM (Programmable ROM): là loại chip được lập trình bằng chương
trình đặc biệt, dữ liệu sẽ không bị mất khi tắt máy. Được lập trình một
lần và dữ liệu trên chip không thể xóa.

EPROM (Erasable Programmable ROM): là loại chip mà thông tin lưu trữ
có thể xóa bằng tia cực tím (xoá ghi bằng phần cứng).

1

2
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Phân loại bộ nhớ ROM

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) được gọi là Flash
ROM: loại chip nhớ được chế tạo bằng công nghệ bán dẫn. Toàn bộ
thông tin có thể xóa bằng điện và sau đó ghi lại mà không cần lấy ra
khỏi máy tính.
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Bộ Nhớ RAM

RAM (Random Access Memory -
bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên):
là thiết bị không thể thiếu trong
máy tính. Nơi lưu trữ tạm thời
các dữ liệu, chương trình trong
quá trình hoạt động của máy
tính. Chip RAM là loại biến đổi
(Volatile) nên dữ liệu sẽ bị mất
khi tắt máy.
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Bộ nhớ RAM
Cấu tạo: được kết hợp bởi nhiều chip nhớ. Chip nhớ là mạch tích hợp (IC) được
làm từ hàng triệu bóng bán dẫn (transistor) và tụ điện. Một bóng bán dẫn và
một tụ điện kết hợp nhau tạo thành tế bào nhớ (Cell).

Tụ điện thường xuyên mất điện nên mạch điều khiển chip nhớ cần nạp lại điện
trong một khoảng thời gian nhất định, khi mất nguồn thì thông tin trên chip sẽ bị
mất.

Trong quá trình hoạt động của máy tính, mọi chỉ thị và các chương trình phần
mềm đều được nạp trực tiếp vào RAM và chờ CPU xử lý.
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PHÂN LOẠI BỘ NHỚ
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CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG

Dung lượng (Memory Capacity): khả năng lưu trữ thông tin trên chip
nhớ RAM, được tính bằng B/MB/GB. Dung lượng của RAM càng lớn thì
hệ thống hoạt động càng nhanh.

Tốc độ (Speed): tần số hoạt động của RAM, tính theo: tốc độ và băng
thông.

512 DDR333 bus 333MHz, dung lượng 512MB.

512 PC2700 băng thông khi chạy ở tốc độ 333MHz là 2700MBps (lý thuyết).

Dựa vào các đặc trưng cơ bản của bộ nhớ RAM sẽ cung cấp cho chúng
ta các thông tin cần thiết cho quá trình lắp ráp và nâng cấp bộ nhớ phù
hợp với nhu cầu sử dụng. Các thông số này thường được ghi trên nhãn
của thanh RAM.
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Cách tính băng thông RAM

Cách tính băng thông bộ nhớ RAM :
Bandwidth = Bus speed x Bus width x Channel

Ví dụ: tốc độ Bus là 400Mhz, độ rộng đường truyền là 64 bit.
Single Channel: BW = 400 x 64 / 8 x 1 = 3200MBps (PC3200).
Dual Channel: BW = 400 x 64 / 8 x 2 = 6400MBps
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Các chủng loại  SDR-SDRAM

Chủng 
loại`

Chuẩn 
giao 
tiếp

Băng 
Thông

Tốc độ 
xung 
nhịp 
(Mhz)

Điện 
thế

Độ 
rộng 
(Byte)

Số chân 
(pin)

Tốc độ 
Bus 
(Mhz)

Tốc độ 
truyền 
(MB/s)

SDR 
SDRAM

DIMM

PC 66 66

3.3 8 168

66 533

PC 100 100 100 800

PC 133 333 133 1.066
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Các chủng loại bộ nhớ RAM

Chủng 
loại

Chuẩ
n giao 
tiếp

Băng 
Thông

Tốc độ 
xung 
nhịp 
(Mhz)

Điện 
thế

Độ 
rộng 
(Byte)

Số 
chân 
(pin)

Tốc độ 
Bus 
(Mhz)

Tốc độ 
truyền 
(MB/s)

DDRAM DIMM

PC 1600 100

2.5 8 184

200 1.600

PC 2100 133 266 2.133

PC 2700 166 333 2.667

PC 3200 200 400 3.200

DDRAM 
II

DIMM

PC 4300 266

1.8 8 240

533 4.266

PC 5400 333 667 5.333

PC 6400 400 800 6.400

DDRAM 
III

DIMM

PC 8500 533

1.5 8 240

1066 8.500

PC 
10600

667 1333 10.670
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Phân loại bộ nhớ RAM

SRAM: (Static RAM-
RAM tĩnh), là dạng
chip nhớ có tốc độ
hoạt động nhanh từ
10 ns đến 20 ns.
SRAM được sử dụng
cho bộ nhớ đệm
“cache” trong CPU
như: cache L1, cache
L2, cache L3.
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Phân loại bộ nhớ RAM

DRAM: (Dynamic RAM-RAM động), là dạng chip nhớ được sử dụng làm bộ nhớ
chính cho hầu hết các máy tính hiện nay. Tốc độ truy xuất chậm hơn SRAM, chỉ
khoảng từ 60ns đến 80ns. Có 2 loại chính:

SDRAM (Viết tắt từ Synchronous Dynamic RAM) được gọi là DRAM đồng bộ.
SDRAM gồm 3 phân loại: SDR, DDR, DDR2 và DDR3

RDRAM (Viết tắt từ Rambus Dynamic RAM), thường được giới chuyên môn
gọi tắt là Rambus". Đây là một loại DRAM được thiết kế kỹ thuật hoàn toàn
mới so với kỹ thuật SDRAM. RDRAM hoạt động đồng bộ theo một hệ thống
lặp và truyền dữ liệu theo một hướng.
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Các chủng loại bộ nhớ RAM

SDR SDRAM (Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM): có tốc độ
bus từ 66/100/133/150MHz, tổng số pin là 168, với độ rộng bus là 64
bit, điện áp là 3.3V và giao tiếp theo dạng Modules DIMM.
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Các chủng loại bộ nhớ SDRAM

SDR-SDRAM 144pin SODIMM

SDR-SDRAM 168pin DIMM
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Các chủng loại bộ nhớ RAM

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM): Truyền tải
2 lần trong một chu kỳ bộ nhớ. Có tốc độ bus 200/266/333/400/MHz, 64
bit dữ liệu, tổng số pin là 184, điện áp là 2.5V. Chuẩn giao tiếp là
Modules DIMM.

DDR-SDRAM 200pin SODIMM

DDR-SDRAM 184pin DIMM
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DDR II SDRAM (Double Data Rate II Synchronous Dynamic RAM): phát
triển sau này có tốc độ bus khá lớn 400/533/667/800/1066MHz, số bit
dữ liệu là 64 bit, tổng số pin là 240, điện áp là 1.8V. Chuẩn giao tiếp là
Modules DIMM.

Các chủng loại bộ nhớ RAM

DDR2-SDRAM 240pin DIMM

DDR2-SDRAM 200pin SODIMM
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Các chủng loại bộ nhớ RAM
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Các chủng loại bộ nhớ RAM
DDR III SDRAM (Double Data Rate III Synchronous Dynamic RAM): có
tốc độ bus 800/1066/1333/1600 Mhz, số bit dữ liệu là 64, điện thế là
1.5v, tổng số pin là 240.

DDR3-SDRAM 204pin SODIMM

DDR2-SDRAM (trên) và DDR3-SDRAM (dưới)
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RDRAM

Một kênh bộ nhớ RDRAM có thể hỗ trợ đến 32 chip DRAM. Mỗi chip được ghép
nối tuần tự trên một module gọi là RIMM (Rambus Inline Memory Module)
nhưng việc truyền dữ liệu được thực hiện giữa các mạch điều khiển và từng chip
riêng biệt chứ không truyền giữa các chip với nhau.

Bus bộ nhớ RDRAM là đường dẫn liên tục đi qua các chip và module trên bus,
mỗi module có các chân vào và ra trên các đầu đối diện. Do đó, nếu các khe cắm
không chứa RIMM sẽ phải gắn một module liên tục để đảm bảo đường truyền
được nối liền. Tốc độ Rambus đạt từ 400-800MHz

RDRAM (Viết tắt từ Rambus Dynamic RAM), thường được giới chuyên môn
gọi tắt là Rambus". Đây là một loại DRAM được thiết kế kỹ thuật hoàn toàn
mới so với kỹ thuật SDRAM. RDRAM hoạt động đồng bộ theo một hệ thống
lặp và truyền dữ liệu theo một hướng.
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Các chủng loại bộ nhớ RAM

RDRAM (Rambus DRAM): có bus 600/700/800/1066Mhz, điện áp 2.5v, số
bit dữ liệu 64, số pin 184, chuẩn giao tiếp Modules RIMM. Loại RAM này
chủ yếu dùng trong những máy cao cấp.

Rambus có hai loạiR DRAM:
 16-bit, gồm PC-600, PC-800, PC-1066 có 184 chân

 32-bit, gồm PC-3200, PC-4200 có 232 chân.
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16Bit RDRAM CRIMM 184 pin



Logo

32bit RDRAM CTRIMM 232 
pin
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Các chủng loại bộ nhớ RAM
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Công nghệ Dual Channel

Công nghệ Dual Channel: kỹ thuật RAM kênh đôi (tăng đường
truyền băng thông gấp 2 lần - mở rộng độ rộng bus dữ liệu từ 64bit
lên 128bit)  tăng tốc độ truy xuất dữ liệu trên RAM.

Khi ứng dụng kỹ thuật Dual Channel cần có những yêu cầu sau:
mainboard & chipset hỗ trợ, các cặp thanh RAM phải cùng loại,
cùng hãng sản xuất & được gắn trên các kênh khác nhau.
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Công nghệ Dual Channel
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Kênh đơn và kênh đôi
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ

Kỹ thuật thao tác an toàn giúp hạn chế các sự cố hỏng hốc có thể xảy
ra trong quá trình tiếp xúc với thiết bị. Có nhiều loại RAM khác nhau
nhưng các thao tác đều tương tự nhau.

1

3

2
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ
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THAO TÁC LẮP RÁP BỘ NHỚ
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CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ RAM

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục

Oxy hoá. Các điểm tiếp xúc trên RAM

và slot bị oxy hoá do dòng

điện và môi trường sau 1 thời

gian sử dụng.

Vệ sinh chân tiếp xúc
(gôm) & khe cắm
(xăng thơm và bàn
chải).

Cháy chip / chân tiếp

xúc.

Do lắp đặt sai, không sát,
tháo lắp khi nguồn đang hoạt
động.

Thay thế thanh RAM
khác.

Lỗi chip nhớ, màn

hình xanh “dump”.

Hỡ mối hàn, lỗi kỹ thuật,

xung đột.

Dùng phần mềm Gold

Memory, Docmemory,

Memtest… để kiểm

tra.

Hệ thống phát ra

tiếng beep liên tục

khi POST.

RAM lỗi, chưa gắn RAM, RAM

không tương thích…

Kiểm tra / thay thế

RAM.
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Màn hình xanh - dump
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Chương trình GoldMemory
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Chương trình Memtest 86
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BÀI TẬP KIỂM TRA

Chip nhớ RAM có 2 dạng cơ bản đó là?

SDR SDRAM có chuẩn giao tiếp là?

RDRAM có chuẩn giao tiếp là?

DDR SDRAM có bao nhiêu pin?, điện áp?

DDR 2 SDRAM thường có bus là?

SIMM là từ viết tắt của cụm từ?

Công nghệ Dual Channel được tích hợp trên?

Trên Modules RAM có ghi PC2 5400  bus hiệu dụng?,

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://artfulwriter.com/archives/q%26a.jpg&imgrefurl=http://artfulwriter.com/%3Fp%3D155&h=251&w=221&sz=37&hl=vi&start=3&tbnid=jqDhcm9mmv6bSM:&tbnh=111&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DQ%2526A%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

ROM & RAM là bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) của máy tính thuộc
khối bộ nhớ.

ROM là bộ nhớ chỉ đọc, không mất thông tin khi mất điện. ROM
chứa chương trình BIOS, có trên mainboard & các thiết bị ngoại vi.

RAM là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, lưu trữ dữ liệu tạm thời, khi
mất điện thì dữ liệu trên RAM sẽ mất. Có 2 dạng: SRAM & DRAM.

Các thông số RAM: dung lượng, bus, điện thế, chủng loại, băng
thông…

Các sự cố thường gặp: hở chip, gỉ sét, lỗi chip nhớ, cháy chip, oxy
hoá...
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LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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BÀI 6: THIẾT BỊ LƯU TRỮ – STORAGE 
DEVICES

Tổng quan thiết bị lưu trữ

Ổ đĩa cứng - HDD

Ổ đĩa quang học

Một số thiết bị lưu trữ khác
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MỤC TIÊU BÀI HỌC

Nhận diện, phân biệt thiết bị lưu trữ

Hiểu biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ổ đĩa cứng

Giải thích các chuẩn giao tiếp và thông số kỹ thuật

Phương pháp lắp đặt HDD, CD-DVD Drive

Chẩn đoán và xử lý các lỗi thường gặp
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TỔNG QUAN THIẾT BỊ LƯU TRỮ

Lượng thông tin lưu trữ ngày càng lớn & đòi hỏi tính chính xác cao  thiết bị

lưu trữ ngày càng được đổi mới về chất lượng & cấu hình nhằm đáp ứng nhu
cầu sử dụng khác nhau.

Các thiết bị lưu trữ điển hình trong máy tính: ổ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang,
tape, flash memory…

Thiết bị lưu trữ có chức năng chính là lưu trữ toàn bộ các thông tin như: OS,
software, data… Thiết bị lưu trữ còn được gọi là bộ nhớ phụ hay bộ nhớ ngoài,
thuộc loại bộ nhớ bất biến (nonvolatile).
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ĐĨA MỀM VÀ Ổ ĐĨA MỀM

Đặc điểm

Kích thước: 3.5”/ 5.25”

Dung lượng: 720KB, 1.44MB, 2.88MB

Kết nối: cáp 34 pin

Tốc độ quay: 300 rpm

FDD (Floppy Disk Drive): ổ đĩa mềm  đọc đĩa mềm. FD (Floppy Disc): đĩa mềm,

dung lượng có giới hạn, tối đa 2.88 MB. Hầu hết các đĩa mềm chỉ sử dụng dung
lượng 1.44 MB, tốc độ truy xuất chậm, do dung lượng ít và tốc độ hạn chế 

ngày nay ổ đĩa mềm & đĩa mềm không còn phổ biến.
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ĐĨA MỀM VÀ Ổ ĐĨA MỀM
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KIỂU KẾT NỐI
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Ổ ĐĨA CỨNG - HDD

Hard Disk Drive: thiết bị lưu trữ phổ biến nhất mà bất kì một máy tính nào cũng
có trang bị. Ưu điểm chính của HDD là nhỏ gọn, tốc độ truy xuất nhanh, dung
lượng lưu trữ lớn, thời gian sử dụng bền lâu.
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Ổ ĐĨA CỨNG - HDD

IBM Ultrastar 36ZX. (36 GB, 10,000 
RPM, IBM SCSI server hard disk)
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Ổ Cứng SSD - Ổ Cứng Đặc

SSD (Solid State Drive hoặc Solid State Disk: đĩa cứng thể rắn) là thiết bị lưu 

trữ sử dụng bộ nhớ thể rắn để lưu thông tin thường trực.
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Cấu tạo vật lý của HDD
Bộ khung: làm bằng chất liệu nhôm, plastic  định vị, bảo đảm

độ kín.

Đĩa từ: làm bằng nhôm, hợp chất gốm và thuỷ tinh, 2 mặt được

phủ lớp từ tính và lớp bảo vệ, được gắn trên cùng 1 trục.

Đầu đọc/ghi: dùng đọc/ ghi dữ liệu, mỗi mặt đĩa có một đầu

đọc riêng.

Mạch điều khiển: truyền tín hiệu giữa máy tính và HDD.

Cache: bộ nhớ đệm  lưu dữ liệu tạm thời.

Moto: trục quay  làm quay đĩa từ.
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Cấu tạo vật lý của HDD
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Đầu đọc



Logo

www.ispace.edu.vn
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Cấu tạo luận lý của HDD

Landing Zone: vị trí tạm ngưng của đầu đọc/ ghi.

Track: là những vòng tròn đồng tâm trên mỗi mặt đĩa.

Sector: (cung) là phần tử trên track, mỗi sector có kích thước 512
byte  chứa dữ liệu.

Cylinder: tập hợp những track đồng tâm của tất cả các lá đĩa.

Cluster: tập hợp nhiều sector.
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Cấu tạo luận lý của HDD

SectorTrac
k
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Sector, Track, Cylinder, Capacity?

Công thức tính dung lượng ổ đĩa cứng: Cylinder * Head * Sector * 512 B
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Chuẩn giao tiếp HDD
Chức năng: truyền dữ liệu cho CPU xử lý thông qua các chuẩn giao
tiếp như: PATA (Parallel ATA), ATA, SATA, SCSI…

IDE (Intergrated Device Electronic): chuẩn kết nối giữa HDD -
mainboard  đầu kết nối IDE có 40 chân. Cáp kết nối có 40/ 80 sợi,
mỗi cáp cho phép kết nối 2 thiết bị chuẩn ATA/ Parallel ATA
(Advanced Technology Attachment).

Các thế hệ: ATA1, ATA2, ATA3, ATA4, ATA5, ATA6, ATA7…
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Các thế hệ ATA

Chuẩn ATA 1
ATA 2 

(EIDE)
ATA 3 ATA 4 ATA 5 ATA 6

Chế độ 

truyền
PIO 1

PIO 4

DMA 2

PIO 4

DMA 2

PIO 4

DMA 2

UDMA 2

PIO 4

DMA 2

UDMA 4

PIO 4

DMA 2

UDMA 5

Tốc độ 

truyền
4 MBps 16 MBps 16 MBps 33 MBps 66 MBps 100 MBps

Cáp 40 pin 40 pin 40 pin 40 pin
40 pin

80 dây dẫn

40 pin

80 dây dẫn

Năm 1981 1994 1996 1997 1999 2000

ATA 7: hỗ trợ tốc độ 133 MBps. Đây là chuẩn thông dụng hiện nay trên các ổ 
cứng dùng cổng kết nối IDE
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Chuẩn giao tiếp SATA

SATA (Serial ATA): chuẩn giao tiếp mới, mỗi dây cáp chỉ kết nối
1 thiết bị. Chuẩn SATA không có khái niệm “Master” & “Slave”.

Tốc độ: SATA 1  150 MBps, SATA 2  300MBps.
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Bảng so sánh chuẩn ATA - SATA

Chuẩn ATA SATA

Tốc độ truyền 66 – 133 MB/s 150 – 300 MB/s

Jumper Master/ Slave No Jumper

Chân nguồn 4 15

Cáp data 40 pin 7 pin

Chiều dài cáp 36 inches 40 inches

Thiết bị kết nối/ 1 cáp 2 1

Điện áp 5, 12 volt 5, 12 volt
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Chuẩn giao tiếp SCSI

SCSI (Small Computer System Interface): chuẩn giao tiếp có
thể kết nối liên tiếp nhiều thiết bị, sử dụng trong các máy
Server, MAC… tốc độ truyền data 320, 640 MB/s.

Các thiết bị kết nối: HDD, CD/DVD ROM Drive, Tape Drives, Zip
Drives, Removable Drives.
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External HDD
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External HDD
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Thiết bị gắn qua cổng USB
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Các thông số kỹ thuật HDD

Dung lượng: 80, 120, 250GB…

Tốc độ: 5400, 7200rpm…

Cache: 2, 4, 8MB…

Chuẩn giao tiếp: ATA, SATA, SCSI…

Nhà sản xuất: Seagate, Maxtor, Samsung, Hitachi, Western Digital…
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Đầu nối chuẩn ATA
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Đầu nối chuẩn SATA
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Cài đặt jumper ATA HDD 
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Cách Gắn HDD
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Cách Gắn Cáp HDD
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ĐĨA QUANG & Ổ ĐĨA QUANG

CD ROM (Compact Disc ROM): đĩa quang có đường kính 120, 80

mm, gồm có: CD-R (CD Recordable), CD-RW (Re Writable).

DVD ROM (Digital Video Disc ROM): lưu trữ dữ liệu có dung
lượng lớn  âm thanh, hình ảnh chất lượng cao, gồm có: DVD-R,
DVD-RW...

Ổ đĩa quang là thiết bị dùng để đọc & ghi dữ liệu  đĩa quang(optical disc). Ngày

nay ổ đĩa quang & đĩa quang được ứng dụng rộng rãi trong máy tính, vì tốc độ
truy xuất nhanh, khả năng lưu trữ lớn, bảo quản & sử dụng được lâu dài.
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PHÂN LOẠI Ổ QUANG
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Cấu trúc ổ đĩa quang

Các ổ đĩa quang là những thiết bị kỹ thuật hiện đại dùng để đọc và ghi nội dung 
trên đĩa quang. 
Ổ đĩa quang cấu tạo gồm 2 phần: phần cơ và phần mạch điện
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Phần cơ
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Cấu tạo mắt đọc
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Cấu tạo mắt đọc
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Bảng mạch điều khiển
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Phân loại Ổ Quang

CD-ROM: Chỉ đọc đĩa CD, VCD

CD-RW : Đọc và ghi đĩa CD, VCD

DVD-ROM: Đọc đĩa CD, VCD và DVD

DVD-COMBO: Đọc DVD và ghi CD, VCD

DVD-WR:Đọc và ghi DVD
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Ổ CDROM

Tốc độ truy xuất: X (1X = 150KB/s)

• => ổ 10X sẽ có tốc độ truy cập là 10 x 150K = 

1.500KB

• => ổ 48X có tốc độ truy cập là 48 x 150K = 7200KB

• => ổ 52X có tốc độ truy cập là 52 x 150K = 7800KB
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Ổ DVDROM

Tốc độ truy xuất: X (1X = 1350KB/s)
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Chuẩn giao tiếp và thông số kỹ thuật

ATAPI (ATA Packet Interface): chuẩn kết nối giữa CD/DVD Drive

và mạch điều khiển IDE trên Mainboard. Cáp kết nối có 40 pin, được
thiết lập “Master” và “Slave”.

Chuẩn giao tiếp: E-IDE (UltraATA/33), SATA, USB 1.1/2.0, IEEE

1394, SCSI…

Đặc điểm CD ROM DVD ROM

Kích thước 5.25” 5.25”

Chuẩn kết nối ATAPI/ SCSI ATAPI/ SCSI

Cáp kết nối ATA/IDE 40 pin, SCSI2 50 pin
ATA/IDE 40 pin, SCSI2 50 

pin

Dung lượng 700 MB 4.7 - 18 GB
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Thiết lập Jumper
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Mặt sau của ổ đĩa quang
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Kết nối trong mainboard
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Lắp đặt cáp IDE
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Đầu kết nối nguồn cho HDD



Logo

Khi không lấy đĩa ra được???
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Lắp Ổ Quang
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Đĩa Quang
Đĩa quang (optical disc) là thuật ngữ dùng để chỉ chung các loại đĩa mà dữ
liệu được ghi/đọc bằng tia ánh sáng hội tụ.

CD ROM (Compact Disc ROM): đĩa quang có đường kính 120, 80 mm,
gồm có: CD-R (CD Recordable), CD-RW (Re Writable).

Lưu trữ: đĩa CD có khả năng lưu trữ 650-700MB, dữ liệu được lưu trên bề
mặt đĩa theo cơ chế hình xoắn ốc từ trong ra ngoài.

Tốc độ truy xuất: X (1X = 150KB/s)
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Phân loại đĩa quang
CD Recordable (CD-R): dữ liệu ghi dưới dạng từng bits, ghi bằng tia

laser, tốc độ đọc 52X, định dạng theo kiểu CDFS (CD file system). Ghi 1
lần, có thể ghi tiếp nếu dung lượng còn trống (Multisession Recording).

CD Rewritable (CD-RW): dữ liệu có thể xóa, ghi lại nhiều lần bằng phần

mềm. CDRW có 3 giá trị: 8×4×32× (tốc độ Write, Rewrite, Read)… CD RW
định dạng theo kiểu UDF (Universal Data Format).
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Cấu tạo Đĩa CDROM

Cấu tạo: (gồm 4 lớp) nền nhựa, lớp phản chiếu, lớp bảo vệ, nhãn

(phủ bạc).
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Phân loại đĩa quang

Đĩa DVD: (Digital Versatile Disk – Đĩa đa năng kỹ thuật số)

DVD ROM (Digital Video Disc ROM): lưu trữ dữ liệu có dung lượng lớn
 âm thanh, hình ảnh chất lượng cao, gồm có: DVD-R, DVD-RW...

Lưu Trữ: Có khả năng lưu trữ trên 4GB (lý thuyết 4.7GB, thực tế
4.3GB), ngoài ra đĩa DVD còn có thể ghi 2 lớp trên bề mặt đĩa, tốc độ
1X = 1350KBps (9, 12 lần CD).
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DVD ROM

Model Dung lượng Layer sides
Thời 
gian
(giờ)

DVD5 4.7 GB Ghi 1 mặt/lớp đơn 2

DVD9 8.54 GB Ghi 1 mặt/lớp kép 4

DVD10 9.4 GB Ghi 2 mặt/lớp đơn 4.5

DVD18 17.08 GB Ghi 2 mặt/lớp kép 8
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Dual Layer
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DVD-RW và DVD+RW
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Nguyên lý ghi dữ liệu

Dữ liệu ghi lên đĩa CD Rom là dạng 
tín hiệu số 0, 1 ở đầu ghi, người ta 
sử dụng súng Lazer để ghi dữ liệu 
lên đĩa

Đĩa quay với tốc độ cao và súng 
Lazer sẽ chiếu tia lazer lên bề mặt 
đĩa, tia lazer được điều khiển tắt 
sáng theo tín hiệu 0 hay 1 đưa vào .
=> ứng với tín hiệu 0 => tia lazer 
tắt
=> ứng với tín hiệu 1 => tia lazer 
sáng đốt cháy bề mặt đĩa thành 1 
điểm làm mất khả năng phản xạ .
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Nguyên lý đọc dữ liệu

Đĩa có dữ liệu được quay với tốc độ cao, mắt 
đọc sẽ đọc dữ liệu ghi trên đĩa theo nguyên tắc :
Sử dụng tia lazer ( yếu hơn lúc ghi ) chiếu lên 
bề mặt đĩa dọc theo các đường track có dữ liệu , 
sau đó hứng lấy tia phản xạ quay lại rồi đổi 
chúng thành tín hiệu điện .
Khi tia lazer chiếu qua các điểm trên bề mặt đĩa 
bị đốt cháy sẽ không có tia phản xạ => và tín 
hiệu thu được là 0

Khi tia lazer chiếu qua các điểm trên bề mặt đĩa 
không bị đốt cháy sẽ có tia phản xạ => và tín 
hiệu thu được là 1

Tia phản xạ sẽ được Ma trận Diode đổi thành tín 
hiệu điện, sau khi khuếch đại và xử lý ta thu 
được tín hiệu ban đầu .
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Nguyên lý đọc dữ liệu
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Công nghệ LightScribe
Để ghi được theo kiểu LightScribe thì cần có:
- Ổ ghi hỗ trợ ghi nhãn đĩa (sẽ có ky hiệu LS trên mặt ổ)
- Nên có một phần mềm chuyên ghi nhãn đĩa 
- Đĩa dùng để có thể ghi được nhãn lên (Loại đĩa: DVD+R LightScribe melody)
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Công nghệ LightScribe
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Thông số trên Ổ quang
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USB

Thiết bị dùng lưu trữ dữ liệu, đặc điểm
chính là nhỏ gọn, khả năng lưu trữ
cao,
kết nối với máy tính thông qua cổng
USB và nguồn được cấp trực tiếp từ
cổng USB.
Có thể dùng làm thiết bị Boot và tương
thích với nhiều hệ điều hành như
windows, linux ……
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Flash Disk
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BLU-RAY DISC
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BLU-RAY DISC
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BLU-RAY DISC
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Chương trình HDAT2
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BÀI TẬP KIỂM TRA

ATAPI là chuẩn kết nối của thiết bị?

HDD là thiết bị được xếp vào nhóm bộ nhớ?

Mỗi sợi cáp IDE có thể kết nối tối đa được mấy HDD?

Mỗi sector trên HDD có dung lượng chuẩn là?

Ổ đĩa CDRW có đặc điểm gì?

Ổ đĩa DVDCOMBO có đặc điểm gì?

Mainboard có 2 IDE & 1 SATA Connector  kết nối tối đa HDD?

Kể tên một số nhà sản xuất HDD?

Công thức tính dung lượng HDD?

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://artfulwriter.com/archives/q%26a.jpg&imgrefurl=http://artfulwriter.com/%3Fp%3D155&h=251&w=221&sz=37&hl=vi&start=3&tbnid=jqDhcm9mmv6bSM:&tbnh=111&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DQ%2526A%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Khi nâng cấp HDD cần lưu ý các vấn đề gì?

Không lấy được đĩa CD ROM ra khỏi ổ đĩa?

Làm thế nào để kiểm tra bad sector của HDD?

Khách hàng muốn sử dụng SATA HDD nhưng Mainboard không có
SATA connector, bạn sẽ tư vấn ra sao?

Bạn cần làm gì để kết nối chung HDD & CDROM Drive trên 1 cáp
IDE?

So sánh chuẩn ATA & SATA?

Kết nối thiết bị lưu trữ vào cổng USB  cháy/ không detect thiết
bị?
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

FDD: thiết bị lưu trữ nhỏ gọn nhưng dễ hư hỏng, dung
lượng thấp  ít sử dụng.

HDD: thiết bị dùng để lưu trữ data & OS thông dụng nhất,
chuẩn giao tiếp: ATA, SATA, SCSI…

SCSI: chuẩn giao tiếp của các thiết bị lưu trữ có tốc độ truy
xuất nhanh, có thể kết nối liên tiếp 16 thiết bị.

CDRW Drive  đọc/ ghi dữ liệu đĩa CD.



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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BÀI 07 : THIẾT BỊ NGOẠI VÀ CHUẨN 
GIAO TiẾP

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

Nhận dạng thành thạo các thiết bị ngoại vi

Cấu tạo, thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động

của thiết bị ngoại vi

Cấu tạo và thông số kỹ thuật VGA Card

Nhận biết và phân loại Printer và Scanner
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NỘI DUNG

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

Giới thiệu

Màn hình – Monitor

Chuột – Mouse

Bàn phím – Keyboard

Card mở rộng

Cổng và cáp nối

y in, scanner

Chẩn đoán và xử lý sự cố



Logo

GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Màn hình, chuột, bàn phím, máy in, máy scanner, máy chiếu…

Thiết bị ngoại vi: các thiết bị bên ngoài cấu trúc cơ bản của máy
tính, được kết nối thông qua các cổng giao tiếp  nhập xuất thông
tin  mở rộng tính năng của hệ thống. Thiết bị ngoại vi được chia
làm 2 loại: gắn trong (Internal) & gắn ngoài (External).

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề
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MÀN HÌNH – MONITOR

CRT (Cathode Ray Tube), LED (Light Emitting Diode), LCD (Liquid
Crystal Display), PLASMA…

Hãng sản xuất: SAMSUNG, IBM, DELL, LG…

Màn hình là thiết bị chính cho phép hiển thị thông tin và giao tiếp
giữa người sử dụng với máy tính trong suốt quá trình làm việc.

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

Thông số kỹ thuật

Kích thước màn hình: 15/17/19/21… inch, được tính theo

đường chéo (tỉ lệ chuẩn 4:3, 16:9)

Pixel: đơn vị chỉ kích cỡ ảnh, mỗi 1 pixel là sự kết hợp của 3 màu

RGB (Red-Green-Blue).
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Thông số kỹ thuật

Độ phân giải: của màn hình máy tính là một biểu thị số
điểm ảnh hàng ngang x số điểm ảnh hàng dọc ví dụ:
1024x768 có nghĩa là có 1024 điểm ảnh theo chiều ngang và
768 điểm ảnh theo chiều dọc.

Tần số làm tươi (Tốc độ làm tươi): Thể hiện số khung hình
đạt được trong 1s. Tần số làm tươi thông dụng của màn hình
như 60, 70, 85Hz.

Thời gian đáp ứng: (LCD) là thời gian biến đổi hoàn toàn
một màu sắc của 1 điểm ảnh (tính bằng ms)

Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
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Màn hình CRT

Ưu điểm Nhược điểm Nguyên lý hoạt động

Màu sắc trung
thực, độ phân giải
cao, tốc độ đáp
ứng nhanh.

Chiếm nhiều diện
tích, tiêu tốn nhiều
điện năng, ảnh
hưởng nhiều đến
sức khoẻ.

Sử dụng màn hình huỳnh quang để
hiển thị pixel. Dùng tia điện tử tác
động  các pixel phát sáng đúng

theo màu sắc.

Ống CRT tạo tia điện tử đập vào màn
hình huỳnh quang.

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề
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Cấu tạo của màn hình CRT

Picture tube: đèn hình, Electron guns: súng bắn electron, Electron
beams: chùm electron, Color signals: tín hiệu màu, Shadow mask:
mặt nạ bóng, Phosphor dots: điểm photpho, Screen: màn hình.
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Màn hình LCD

Ưu điểm Nhược điểm Nguyên lý hoạt động

Mỏng nhẹ, phẳng,
cho hình ảnh
sáng, không chiếm
nhiều diện tích, ít
tốn điện năng, ít
ảnh hưởng đến
sức khỏe.

Giới hạn hiển thị
trong độ phân giải
thiết kế.

Màu sắc chưa thật
trung thực. Điểm
chết.

Các tế bào pixel chứa tinh thể lỏng
có khả năng thay đổi tính phân cực,
thay đổi cường độ ánh sáng truyền
qua khi kết hợp với các kính lọc
phân cực.

Màn hình hiển thị hình ảnh bằng
cách thay đổi cường độ ánh sáng
trắng từ phía sau đi xuyên qua một
bộ lọc.
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Cấu tạo màn hình LCD

1. Kính lọc phân cực thẳng đứng  lọc ánh sáng tự nhiên đi vào.

2. Lớp kính có các điện cực ITO, hình dáng của điện cực  hình 

cần hiển thị.

3. Lớp tinh thể lỏng.

4. Lớp kính có điện cực ITO chung.

5. Kính lọc phân cực nằm ngang.

6. Gương phản xạ lại ánh sáng cho người quan sát.
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Cấu tạo của màn hình LCD
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Điểm chết

www.themegallery.com www.ispace.edu.vn

Kiem tra diem chet	ft.exe


Logo

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng

Là màn hình được tích hợp thêm lớp cảm biến

Dùng bút/ tay để điều khiển



Logo



Logo

MÀN HÌNH OLED

Màn hình OLED (màn hình dùng Diode phát sáng hữu cơ).



Logo

Thuật ngữ và công nghệ Video

Analog: biểu diễn thông tin thông qua các đại lượng vật lý biến đổi
liên tục như điện áp, dòng điện…

Digital: công nghệ dựa trên hệ thống kỹ thuật số với hai trạng thái
xác định (tắt/ mở, có màu/ không có màu…)

VGA (Video Graphics Array): dạng công nghệ cho phép thiết bị xuất
hình ảnh dưới dạng Video, hiển thị  màn hình, VGA port có 15

chân.
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Thuật ngữ và công nghệ Video

DVI (Digital Video Interface): cổng kết nối, cho phép kết nối card
màn hình  màn hình LCD, có 24 chân, tín hiệu ở dạng số  chất

lượng ảnh tốt hơn.



Logo

Thuật ngữ và công nghệ Video

HDMI (High Definition(rõ nét) Multimedia Interface): đầu nối, có
khả năng truyền cả tín hiệu hình ảnh, âm thanh và hỗ trợ độ phân
giải cao  DVD Player, Video Projector…



Logo

S Video Port

S-video (Super Video): cổng dùng để kết nối với các loại TV, máy chiếu, …
S-Video là công nghệ truyền tín hiệu video qua cáp tín hiệu bằng việc chia

tín hiệu video thành 2 tín hiệu nhỏ: Tín hiệu màu (Chrominance) và tín hiệu
ánh sáng (Luminance).



Logo

S Video Port



Logo
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Logo
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CHUỘT MÁY TÍNH – MOUSE

Phân loại

Cổng kết nối

Chuột máy tính giúp điều khiển và làm việc với máy tính. Sử dụng
chuột phải thông qua màn hình để xác định tọa độ và thao tác của
chuột trên màn hình, hai loại: chuột có dây & không dây.
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CHUỘT MÁY TÍNH – MOUSE

Phân loại

Chuột bi: sử dụng nguyên lý chiều lăn của viên bi

Chuột quang: sử dụng nguyên lý phản xạ thay đổi của ánh sáng

Chuột không dây: gửi tín hiệu vào máy tính thông qua một bộ phận

thu/phát (Bluetooth, RIDF, radio, hồng ngoại…)



Logo

Cấu tạo & nguyên lý hoạt động

Chuột bi: Ball (viên bi) đặt ở đáy chuột, có khả năng tiếp xúc
với bề mặt phẳng  lăn tự do theo các chiều hướng khác nhau.

2 trục xoay tiếp xúc với viên bi.

2 bộ phận cảm biến ánh sáng để xác định chiều quay và tốc độ
quay.

Mạch điện tử giải mã tín hiệu và truyền kết quả về máy tính.



Logo

Cấu tạo & nguyên lý hoạt động

Chuột Quang: Loại bỏ hoàn toàn bi và bánh xe thay vào đó là

một thiết bị bắt hình siêu nhỏ. Thiết bị này sẽ liên tục “chụp” lại
bề mặt mà người dùng di chuyển chuột và thông qua phép so
sánh giữa những bức hình này bộ xử lý trong chuột sẽ tính toán
được toạ độ và truyền kết quả về máy tính.



Logo

Cấu tạo & nguyên lý hoạt động

Chuột Quang:



Logo

Kiểu kết nối

 Serial – cổng COM

 PS/2

 USB



Logo

Kiểu kết nối



Logo

BÀN PHÍM – KEYBOARD

Bàn phím được chia thành 4 khu vực chính: các phím chức năng, các
phím kí tự, các phím số & các phím điều khiển.

Bàn phím là thiết bị nhập, cho phép đưa dữ liệu vào máy tính. Ngoài
ra, bàn phím có thể thay thế chuột để điều khiển máy tính thông qua
các tổ hợp phím chức năng.
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Phân Loại



Logo

Phân bố phím



Logo

Kiểu kết nối

 PS/2



Logo

Kiểu kết nối

 USB



Logo

Kiểu kết nối



Logo

Khi cổng PS/2 hư???



Logo

Khi Bàn phím bị hư???

On-Screen Keyboard 

Start chọn Programs > Accessories > Accessibility > On-Screen 
Keyboard 



Logo
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Card mở rộng

Card mở rộng cho phép kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính. Một số loại 
thông dụng như Video Card, Sound Card, LAN card, Modem, … 



Logo

Card đồ hoạ - VGA

Nhiệm vụ của VGA – Video Graphics Adapter là đổi dữ liệu số của máy tính 
thành tín hiệu Analog cung cấp cho màn hình.

Trong Card màn hình có 4 phần chính

Bộ xử lý (GPU – Graphics Processing 
Unit) 

Bộ nhớ Ram

Kết nối với Mainboard

Kết nối với màn hình hiển thị để xem kết 
quả cuối cùng



Logo

Card đồ hoạ - Video Card



Logo

Chip xử lý VGA (GPU)

GPU (Graphics Processing Unit) được thiết kế đặc biệt để thực hiện những tính 
toán toán học phức tạp và tính toán hình học mà cần thiết cho trình diễn đồ 
hoạ. Quá trình làm việc GPU cũng rất nóng nên thông thường có bộ phận tản 
nhiệt hoặc quạt bên trên để làm mát. Một số nhà sản xuất tiêu biểu: ATI, 
nVIDIA, SIS…



Logo

Bộ nhớ RAM
Mỗi điểm ảnh trên màn hình cần phải có một vị trí nhớ trên RAM của 
Card Video, một điểm ảnh có từ 4 bit đến 32 bit để lưu thông tin về màu 
sắc .

Ví dụ: Màn hình 1024x768 và 32bit thì cần bộ nhớ RAM như sau:
Màn hình có độ phân giải 1024x768 tức là có 1024x768=786.432 điểm 
ảnh
Chất lượng màu 32 bit nghĩa là mỗi điểm ảnh cần 32bit nhị phân ≈ 4byte 
để lưu trữ màu sắc
Lượng thông tin cho cả màn hình là: 786.432x4byte =3.145.728 byte ≈ 3 
MB



Logo

Nguyên lý hoạt động



Logo

Phân loại



Logo

Phân loại

Card Video ISA



Logo

Phân loại

Card Video PCI

Tốc độ Card PCI chỉ đạt 33MHz
Card PCI được sử dụng trong các thế hệ máy cũ trước máy 
Pentium 2



Logo

Phân loại

AGP - Accelerated Graphics Port (cổng đồ họa được tăng tốc). GP bắt đầu
được dùng với các CPU Pentium II, Pentium III, Celeron, các hệ thống Socket
7 dùng CPU AMD và Cyrix. Những chiếc máy tính đầu tiên có cổng AGP xuất
hiện hồi giữa năm 1997.

Chức năng
Thông số kỹ thuật: chuẩn AGP đầu tiên là AGP 1X tốc độ truyền 266MB/s và
được phát triển lên AGP 2X, 4X, 8X.



Logo

Khe cắm AGP

1X = 66 MHZ ( Cho máy Pentium 2 & Pentium 3 )
2X = 66 MHz x 2 = 133 MHz ( Cho máy Pentium 3 )
4X = 66 MHz x 4 = 266 MHz ( Cho máy Pentium 4 )
8X = 66 MHz x 8 = 533 MHz ( Cho máy Pentium 4 )
16X = 66 MHz x 16 = 1066 MHz (Cho máy Pentium 4 )



Logo

AGP 2X

AGP 2X thuộc cái thời Pentium II. Tốc độ truyền tải dữ liệu 528 MB/s. Điện thế 3,3-V. 



Logo

AGP 4X

AGP 4X có từ thời Pentium III. Tốc độ 1.05 GB/s. Điện thế 1,5-V. 



Logo

AGP 8X

AGP 8X bắt đầu với Pentium 4 bus 533. Tốc độ 2.1 GB/s. Điện thế 0.8-V. 



Logo

PCI Express

PCI Express là chuẩn giao tiếp dùng cho card đồ hoạ máy tính (thay thế
cho chuẩn AGP)
Thông số kỹ thuật: PCIe có băng thông lớn so với các khe cắm AGP,
PCI... 2.5Gb/s chuẩn 1X (250MB/s) và 5.0Gb/s chuẩn 16X (1X =
500MB/s).



Logo

PCI Express



Logo

Cổng kết nối



Logo

Kết nối dây tín hiệu monitor 
 VGA Card



Logo

VGA onboard

VGA onboard không có RAM mà sử dụng một phần RAM của hệ thống. Do vậy 
dung lượng RAM này lớn hay không tuỳ thuộc vào Mainboard hổ trợ.



Logo

NVIDIA Quad-SLI with the ASUS 
EN9800GX2

Model
EN9800GX2 
/G/2DI/1G

Graphics Engine
GeForce 9800 GX2

Video Memory 1GB DDR3

Engine Clock 600 MHz

Memory Clock
2GHz (1GHz DDR3)

Memory Interface
256-bit + 256-bit

DVI Max. 
Resolution

2560 * 1600

Bus Standard
PCI Express 2.0

DVI Output DVI-I * 2

HDMI Output Yes

HDCP compliant
Yes



Logo



Logo

Card âm thanh – Sound Card



Logo

Card âm thanh – Sound Card

Card âm thanh: xử lý tín hiệu âm thanh nhận từ CPU  ra
loa/ nhận tín hiệu âm thanh từ micro  CPU xử lý. Có 2 loại
card âm thanh: onboard & Card rời.

Onboard: là chip âm thanh được NSX tích hợp trên
mainboard, do chip cầu nam quản lý. Chip âm thanh  giải mã
(mã hóa) âm thanh vào/ ra.

Card rời: là 1 bo mạch điện tử có tích hợp chip xử lý âm
thanh. Được kết nối với mainboard thông qua khe cắm mở
rộng ISA, PCI, CNR…



Logo

Audio Jack – Audio Port



Logo

Audio Jack 7.1



Logo

Card Tivi



Logo

Card Tivi



Logo

TIVI BOX



Logo

Card mạng – NIC Card

NIC (Network Interface Controller): là 1 bản mạch cung cấp
khả năng kết nối trong môi trường mạng, chuyển đổi các tín hiệu
máy tính ra các tín hiệu khác thông qua phương tiện truyền dẫn
và kiểm soát đường dữ liệu ra vào máy tính.



Logo

Card NIC không dây



Logo
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DES-1026G/1218R/1226R

DI-704P/DI-804HV

DFE-530TX/550TX

DFE-530TX/550TX

DFE-530TX/550TX

Mô hình Internet



Logo
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Modem ADSL - Switch



Logo

Modem

Modem (Modulator - Dem
n

thoại. Tốc độ truyền dữ liệu của modem được tính bằng đơn vị bit trên mỗi giây
(bps). Hiện nay có hai loại modem (gắn trong - Internal và gắn ngoài - External).



Logo

Thiết bị văn phòng - Máy FAX



Logo

Loa - Speaker

Loa có các phiên bản như 2.1, 4.1, 5.1, 7.1
Công suất của Loa tính bằng đơn vị Watt



Logo

Loa 2.1



Logo

Loa 5.1



Logo

Loa 7.1



Logo

WEBCAM



Logo

Thiết bị nghe nhạc, ghi âm



Logo

Joystick



Logo

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI KHÁC

Barcode Reader (đọc mã vạch)

Biometric (máy nhận diện vân tay)

Touch Screens (màn hình cảm biến):

Dùng phương pháp điện dung tích trữ điện tích.

Dùng phương pháp điện trở, sức ép của ngón tay để làm thay đổi điện

trở của mạch điện.



Logo

MÁY IN, MÁY SCANNER
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Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy in: Laser, dot matrix,
inkjet…
Công nghệ rất đa dạng: Laser, offset, in phun…
NSX: HP, Canon, Epson…

MÁY IN

Máy in là một thiết bị ngoại vi dùng để thể hiện nội dung được soạn
thảo hoặc thiết kế sẵn lên các chất liệu khác nhau.
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Phân loại máy in

Dot Matrix – Máy in kim

Laser Jet – Máy in Laser

Bubble Jet – Máy in phun

 MÁY IN VĂN PHÒNG

 MÁY IN CÔNG NGHIỆP

Máy in lụa

Máy in offset
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Máy in kim

Là loại máy in dùng kim gõ lên băng mực theo những thông tin 
mà PC yêu.

Cầu để tạo thành các dòng văn bản hay hình ảnh.

Cuộn ruy băng mực

Trục quấn giấy

Mũi kim
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Cách tạo hình ảnh: Để in một ký tự, bộ điều khiển máy in gửi tín hiệu tới
đầu in (được đặt trong một khối nhựa) làm cho kim gõ và tạo ra các dấu
chấm trên giấy. Sự sắp xếp của những dấu chấm theo hàng và cột tạo ra
chữ, hình ảnh.

Máy in kim



Logo

Những ưu điểm và khuyết điểm của máy in kim.

Ưu điểm: Có khả năng in được nhiều liên giấy một lúc.

Khuyết điểm: Chất lượng trang in kém, rất ồn và tốc độ in chậm…

Máy in kim
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Máy in phun - Inkjet

Máy in phun hoạt động theo theo nguyên lý phun mực vào giấy
in. Mực in được phun qua một lỗ nhỏ theo từng giọt với một tốc độ
lớn, tạo ra các điểm ảnh đủ nhỏ trên mặt giấy để tạo nên một bản in
sắc nét.
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Đầu in/hộp mực (Printhead/Ink Cartridge)

Chứa rất nhiều lỗ nhỏ li ti gọi là vòi phun mực có nhiệm vụ
phun những hạt mực lên giấy. Máy in phun có nhiều đầu ứng với
những màu cơ bản.

Máy in phun
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Máy in laser: Máy in laser là loại máy in trang (nhận lệnh in từng
trang). Có hai loại: electrophotographic (EP) sử dụng phương pháp
chụp và máy in LED sử dụng ánh sáng của các diod phát quang đèn
LED.

Máy in laser
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Chứa hai bộ phận chính là bột in tĩnh điện (hỗn hợp bột than, nhựa
polyeste và oxit sắt) và trống từ tích điện (print drum) dùng để hút
hạt mực.

Cấu tạo hộp mực - Toner

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề



Logo

Cấu tạo hộp mực - Toner
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Bước 1: Vệ sinh trống từ.

Quá trình hoạt động của máy in laser



Logo

Bước 1: Vệ sinh trống từ.

Quá trình hoạt động của máy in laser
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Bước 2:
Nạp điện trống từ. Bộ nạp điện tích (charging corona wide hay

charging corona roller) bên trong cartridge (ở phía trên trống từ) sử
dụng điện cao áp từ HVPS sẽ làm cho bề mặt của trống từ tích điện
âm (khoảng -600VDC).

Quá trình hoạt động của máy in laser 
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Bước 3:

Tạo ảnh điện tích. Tại
những vị trí được chiếu tia
laser thì điện tích của
trống từ sẽ tăng lên còn -
100 VDC. Quá trình này sẽ
tao nên ảnh của bản in
trên mặt trống từ.

Quá trình hoạt động của máy in laser 
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Bước 4: Chuyển mực vào những vùng tích điện trên trống từ tạo nên 
ảnh của bản in. 

Quá trình hoạt động của máy in laser 
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Bước 5:

Chuyển mực từ trống từ lên

giấy.

Bộ chuyển đổi năng lượng tích

điện dương (+600VDC) và

chuyển điện tích này lên giấy.

Giấy nhiễm điện dương sẽ hút

các hạt mức nhiễm điện âm trên

bề mặt trống từ.

Cuối cùng, bộ lọc tĩnh điện sẽ

xả điện tích trên giấy, hạt mực

sẽ dính trên giấy bằng trọng lực.

Quá trình hoạt động của máy in laser
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Bước 6: Nấu chảy mực.

• Con lắn sẽ chuyển
giấy có mực in vào bộ
phận làm chảy mực giấy
mực bám chặt vào giấy.

• Sau đó giấy sẽ được
đưa ra khỏi máy in và
hoàn tất quá trình in.

Quá trình hoạt động của máy in laser
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Quá trình hoạt động của máy in laser EP
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Color Laser Printer



Logo

CỔNG KẾT NỐI

Cổng nối tiếp (Serial)

Cổng song song (Parallel)

USB (universal serial bus)

Kết nối qua mạng (Network)

SCSI (Small Computer System Interface)

IEEE 1394 hay Firewire

Wireless

Cổng kết nối là các cổng được dùng để chuyển thông tin cần in từ
máy tính đến máy in.
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Cổng COM: Dữ liệu được truyền
tuần tự từng bit một. Cổng nối tiếp
hoạt động phải thiết lập các thông
số như: tốc truyền dữ liệu (baud),
bit kiểm tra (parity bit), bit mở đầu,
bit kết thúc

Cổng song song (Parallel):
Truyền đồng thời 8 bit dữ liệu
trong cùng thời điểm (tương
ứng với một ký tự). Cáp kết nối
ngắn hơn 3 mét và phải theo
chuần IEEE 1284

Cổng Com và cổng Parallel
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Uuniversal serial bus): Truyền dữ liệu tốc độ rất cao so với cổng
song song, cổng nối tiếp và có thể tự nhận các thiết bị khi cắm vào
máy tính.

USB 2.0
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Kết nối qua mạng (RJ45): Một số máy in thế hệ mới (máy in laser
và máy in LED) có thêm giao tiếp mạng LAN cho phép in qua
mạng.

NG RJ45
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IEEE 1394 hay Firewire cung cấp tốc độ cao, có thể truyền
một lượng dữ liệu lớn trong khoảng thời gian ngắn ( từ 800 Mbps
đến 3.2Gbps), dùng cho những máy in trong đồ họa và sắp chữ

Cổng 1394 - Firewire
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Các nhà sản xuất
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Bước 1: Bỏ đĩa CD vào khây đĩa và chạy files setup

Bước 2:  Chọn mục Install

Cài đặt máy in
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Bước 3:Xác nhận yêu cầu kiểm tra kết nối và tiếp tục cài đặt

Bước 4: Chương trình bắt đầu cài đặt driver

Cài đặt máy in
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Bước 5: thông báo hoàn tất và yêu cầu in thử

Cài đặt máy in
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Cài đặt máy in qua mạng

Bước 1: Nhập địa chỉ máy in trên mạng

Bước 2: Đăng nhập vào máy quản lí 
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Bước 3: Chọn máy in cần cài -> chọn “connect…”

Cài đặt máy in qua mạng
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Bước 4: Cài đặt driver

Bước 5: Kiểm tra lại máy in trong Control Panel

Cài đặt máy in qua mạng
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Máy scanner là một thiết bị ngoại vi có khả năng quét ảnh hoặc
trang văn bản và lưu và ổ cứng máy tính dưới dạng file ảnh.

MÁY SCANNER
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Các thành phần của máy Scanner
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Phân loại máy Scanner

Máy scan phẳng - Flatbed Scanners 

Sheet-Fed Scanners

Máy scan xách tay - Handheld Scanners
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Bước 1: Kết nối máy scan vào máy tính và tiến hành khởi động PC

Bước 2: Cho đĩa driver vào khây đĩa, chọn Driver Installation

Cài đặt máy Scanner
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Bước 3: Xuất hiện cửa sổ yêu cầu cài đặt

Bước 4: Chọn ổ đĩa cần lưu suộc cài đặt

Cài đặt máy Scanner
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Bước 5: Quá trình cài đặt driver bắt đầu

Bước 6: Chương trình cài đặt yêu cầu Restart lại máy để cập nhật 
driver

Cài đặt máy Scanner
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Bước 7: Kiểm tra lại driver trong Device Manager

Cài đặt máy Scanner
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BÀI TẬP KIỂM TRA

Kể tên các thiết bị ngoại vi thường gặp?

Pixel là gì?

So sánh màn hình CRT & LCD?

Chuẩn kết nối thiết bị ngoại vi tốc độ cao là?

Thiết bị dùng để đọc mã vạch là?

VGA port có bao nhiêu pin?

Card âm thanh rời thường được kết nối với máy tính qua khe cắm?

Touch Screen, Biometric là các thiết bị dùng để?
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Làm gì để kiểm tra màn hình có bị điểm ảnh chết?

Nếu độ phân giải và tần số quét vượt quá khả năng hiển thị của
Monitor thì phải làm gì?

Cần làm gì để bảo vệ Monitor khi không sử dụng máy tính?

Khi sử dụng các thiết bị ngoại vi kết nối qua cổng USB cần lưu ý
các vấn đề gì?

Nếu kết nối thiết bị ngoại vi qua cổng USB, mà máy tính không
thể nhận diện được thiết bị đó, bạn cần làm gì?
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

Thiết bị ngoại vi là thành phần hỗ trợ không thể thiếu trong hệ
thống máy tính.

Có rất nhiều thiết bị ngoại vi, thông dụng nhất hiện nay là màn
hình, chuột, bàn phím…

Màn hình hiển thị thông tin và giao tiếp với người sử dụng trong
suốt quá trình làm việc.

Chuột máy tính giúp điều người sử dụng khiển và tương tác với
máy tính.

Bàn phím dùng để nhập thông tin, dữ liệu vào máy tính.
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LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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www.themegallery.com

BÀI 08 : LỰA CHỌN CẤU HÌNH & LẮP 
RÁP MÁY TÍNH
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 Xác định nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng

 Hiểu biết quy trình lắp ráp

 Nắm vững những kỹ thuật thao tác an toàn
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NHU CẦU – MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Máy tính có cấu hình phù hợp sẽ

phát huy hết hiệu suất, tiết kiệm chi

phí và dễ dàng nâng cấp khi cần

thiết.

 Khi lựa chọn cấu hình để lắp ráp một bộ máy tính chúng ta cần

nắm rõ nhu cầu và mục đích sử dụng, từ đó có sự lựa chọn, tư

vấn phù hợp nhất cho người sử dụng.
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Khách hàng là doanh nghiệp

Chuyên về thiết kế, đồ họa

 Corel Draw

 Photo shop

 3D mask
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Khách hàng là các cơ quan - cá nhân

Sử dụng cho mục đích văn phòng

MS-Office

Internet 

E-mail, chat
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Khách hàng là các game thủ

Sử dụng các game 3D, đòi hỏi cấu hình cao

Games offline & games online

Đòi hỏi card đồ họa siêu tốc
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KHẢ NĂNG NÂNG CẤP

Nâng cấp bao gồm: nâng cấp phần cứng

Nâng cấp phần mềm

nâng cấp phần dẻo

Khi lựa chọn và sử dụng máy tính 1 vấn đề cần quan tâm đó là khả
năng nâng cấp và mở rộng hệ thống về sau, đảm bảo cải thiện hiệu
suất của máy tính mà không phải mua mới/ thay thế hoàn toàn.
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Khả năng nâng cấp phần cứng

Nâng cấp phần cứng  máy tính sử dụng được các thiết bị mới mà

không cần thay đổi cấu hình phần cứng hiện tại.

Các thiết bị có thể nâng cấp: CPU, RAM, HDD, VGA card…

Công nghệ hỗ trợ về sau.
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Bo mạch chủ - Mainboard

Lựa chọn mainboard và các thiết bị phần cứng có khả năng nâng
cấp:

Mainboard hỗ trợ nhiều khe cắm RAM

Có nhiều cổng kết nối HDD

Nhiều khe cắm mở rộng…
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Bộ nguồn

Lựa chọn nguồn có công suất lớn để đảm bảo đủ tải cho hệ thống:

Hãng sản xuất có tên tuổi: AC Bell, Cooler Master…

Công suất: 500, 550, 600 Watt…

Có 20/ 24 pin

Nguồn có cơ chế chống sụt áp
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Ổ đĩa cứng - HDD

Dung lượng

Giá thành

Chuẩn kết nối

Số lượng

Lợi ích lâu dài
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Lựa chọn thiết bị phần cứng
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Lựa chọn card đồ hoạ
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Màn hình – Monitor

Đầu tư hợp lí

CRT/ LCD?

Thường/ phẳng?

Kích thước?
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Khả năng nâng cấp phần mềm

Nâng cấp phần mềm  khả năng sử dụng được các phần mềm có

phiên bản mới. Bao gồm: hệ điều hành, chương ứng dụng, trình điều

khiển…

Có license hay không? Hạn chế phần mềm dùng thử?

Hệ điều hành nào? Các chương trình ứng dụng?
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Khả năng nâng cấp phần dẻo

Nâng cấp phần dẻo: chủ yếu là nâng cấp BIOS  máy tính quản lý

tốt các thiết bị phần cứng, sửa lỗi và cập nhật thêm các tính năng

mà mainboard có hỗ trợ.
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Dịch vụ hỗ trợ

Bảo hành tận nơi (doanh nghiệp)

Thời gian bảo hành

Tem bảo hành

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật
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Dịch vụ bán hàng
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Lựa chọn thƣơng hiệu

Công ty nổi tiếng, uy tín

Có thương hiệu

Trả thêm ít phí

Không phải lo lắng
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TÍNH TƢƠNG THÍCH & ĐỒNG BỘ

Khi lựa chọn cấu hình hay nâng cấp phần cứng, tính tương thích

và đồng bộ giữa các thiết bị là yêu cầu hàng đầu. Yếu tố này sẽ

giúp cho hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất.
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KIỂM TRA HỆ THỐNG

Đảm bảo chọn đủ các thiết bị, linh kiện cần thiết để lắp ráp hoàn
chỉnh một bộ máy.

Kiểm tra sự tương thích và đồng bộ giữa các thiết bị (sử dụng phần
mềm).

Tham khảo tài liệu kèm theo từng thiết bị.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

Khả năng thực thi: Hệ điều hành, chương trình gì?...

Hiệu suất hoạt động: khi vận hành CPU hoạt động như thế nào,
dung lượng bộ nhớ còn lại, tốc độ thực thi chương trình…

Khả năng nâng cấp hệ thống trong quá trình sử dụng.
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Các vấn đề cần lƣu ý

Khi lựa chọn thiết bị  sản phẩm của các hãng có tên tuổi, uy tín

với dịch vụ chăm sóc khách hàng & bảo hành sản phẩm chu đáo, rõ
ràng.

Chọn cấu hình theo dạng máy bộ  chất lượng tốt hơn & dịch vụ

hậu mãi. Các nhà cung cấp: HP, Dell, IBM, Acer, Vibird, FPT, CMS,
Mekong…

Nếu có kinh nghiệm, một bộ máy Secondhand  giảm chi phí với

chất lượng tương đối.
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Không gian nơi làm việc và đặt máy



Logo

QUI TRÌNH LẮP RÁP MÁY TÍNH

Tìm hiểu quy trình lắp ráp

Kỹ thuật thao tác an toàn

Kiểm tra sau khi lắp ráp

Chẩn đoán và xử lý sự cố
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN

Việc lắp ráp máy tính theo qui trình giúp hạn chế tối đa các sự cố có
thể xảy ra trong quá trình thực hiện, rút ngắn thời gian thực hiện,
thể hiện tính chuyên nghiệp.
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Dụng cụ lắp ráp



Logo

DỤNG CỤ HỖ TRỢ
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LẮP RÁP MÁY TÍNH

Bƣớc 1: Lắp đặt vi xử lý (CPU) vào Mainboard

Bƣớc 2: Lắp đặt bộ nguồn vào CASE

Bƣớc 3: Lắp đặt Mainboard

Bƣớc 4: Lắp đặt đĩa cứng và ổ quang

Bƣớc 5: Lắp dây tín hiệu, cáp và dây nguồn

Bƣớc 6: Lắp đặt card mở rộng

Bƣớc 7: Lắp đặt RAM vào Mainboard

Bƣớc 8: Kết nối các thiết bị ngoại vi

Bƣớc 9: Kiểm tra và khởi động máy
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BƯỚC 1: LẮP CPU
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BƯỚC 1: LẮP ĐẶT CPU
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BƯỚC 1: GẮN QUẠT CPU
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BƯỚC 1: LẮP ĐẶT QUẠT CPU
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BƯỚC 2: LẮP ĐẶT NGUỒN
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BƯỚC 2: LẮP NGUỒN



Logo

BƯỚC 3: LẮP MAINBOARD
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BƯỚC 3: LẮP MAINBOARD
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BƯỚC 4: LẮP ĐẶT HDD
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BƯỚC 4: LẮP ĐẶT HDD
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BƯỚC 4: LẮP ĐẶT Ổ QUANG
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BƯỚC 4: LẮP ĐẶT Ổ QUANG
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HDD_LED

Power_LED

Power_SW

Reset_SW

Speaker

F_USB2.0

F_Audio

BƯỚC 5: LẮP DÂY TÍN HIỆU
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BƯỚC 5: LẮP DÂY TÍN HIỆU
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BƯỚC 5: LẮP CÁP DỮ LIỆU
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BƯỚC 5: LẮP CÁP DỮ LIỆU



Logo

BƯỚC 5: LẮP CÁP DỮ LIỆU
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BƯỚC 5: LẮP NGUỒN CHO THIẾT BỊ
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BƯỚC 5: LẮP NGUỒN CHO THIẾT BỊ



Logo

Xác định khe cắm mở rộng

Tháo vách ngăn trên thùng máy ứng với vị trí khe cắm trên mainboard

Lắp đặt bo mở rộng vào đúng vị trí và lắp ốc cố định

BƯỚC 6: LẮP ĐẶT CARD MỞ RỘNG
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BƯỚC 6: LẮP ĐẶT CARD MỞ RỘNG
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Chọn khe cắm phù hợp với chủng loại RAM

Bật chốt ở 2 đầu khe cắm

Đặt RAM vào đúng vị trí và ấn nhẹ xuống

BƯỚC 7: LẮP ĐẶT RAM
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BƯỚC 7: LẮP ĐẶT RAM



Logo

BƯỚC 8: GẮN CÁC TB NGOẠI VI
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KiỂM TRA VÀ KHỞI ĐỘNG

Quan sát và kiểm tra tổng quát tất cả
các linh kiện thiết bị

Bật nguồn Monitor

Bật nguồn hệ thống (ấn nút Power
Switch)

Quan sát tiến trình POST, nghe tín hiệu
âm thanh…

Chuẩn bị tư thế cho các tình huống xấu
nhất: cháy RAM, cháy chip…
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Khối hệ 

thống 

(Case)

Chuột 

(Mouse)

Màn hình 

(Monitor)

Bàn phím 

(Keyboard)

Loa  

(Speaker)

t
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BÀI TẬP THỰC HÀNH

Nhận diện, tháo và lắp ráp hoàn chỉnh 1 bộ máy tính:

Socket 478, 775

FAN 478 (gọng bằng nhựa & kim loại), 775

Chip: sound, LAN, VGA, BIOS ROM, super I/O…

Kết nối thành thạo các dây tín hiệu, dữ liệu:

Front Panel

Front USB port

Front audio port

Kết nối các thiết bị ngoại vi…
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BÀI TẬP KIỂM TRA

Những điều cần lưu ý trước khi lắp ráp máy tính?

Hướng dẫn nguyên tắc và cách kết nối Front USB port?

Hướng dẫn cách kết nối Control Panel?

Làm thế nào để xác định được pin số 1 trên mainboard?
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh 1 bộ máy tính, khởi động được 15
phút hệ thống tự shutdown (tắt máy)?

Hệ thống phát ra tiếng beep dài và liên tục khi ấn nút Power
Switch?

Nếu trong quá trình lắp ráp xảy ra sự cố cong chân CPU/ gãy FAN,
bạn sẽ xử lý như thế nào?
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TỔNG KẾT BÀI HỌC

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, dụng cụ, thiết bị trước khi tiến hành lắp
ráp máy tính.

Các thiết bị cần lắp ráp phải tương thích với nhau.

Thao tác lắp ráp phải chính xác tránh gây hư hỏng cho các thiết bị
khác.

Kiểm tra cẩn thận trước khi khởi động máy tính.

Lưu ý: tư thế, vị trí đặt case khi thao tác, case và monitor. Các
bước thực hiện có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cấu trúc của case.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Thực hành lựa chọn cấu hình máy tính (chia theo nhóm):

• Học sinh, sinh viên

• Cơ quan văn phòng, doanh nghiệp

• Game thủ

• Designer

Tham khảo bảng báo giá, website: ICThardware.com…

Tìm hiểu và giải thích các thông số kỹ thuật kèm theo?
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LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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www.themegallery.com

BÀI 09 : THIẾT LẬP BIOS

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

 Nắm rõ chức năng ROM BIOS, RAM CMOS, PIN CMOS

 Mối quan hệ giữa BIOS và OS

 Nắm vững quy trình POST, cấu hình BIOS, Upgrade BIOS
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www.themegallery.com

NỘI DUNG

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

Giới thiệu

Thiết lập BIOS

Nâng cấp BIOS

Chẩn đoán và xử lý sự cố

Bài tập tình huống
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GIỚI THIỆU

 Sau khi hoàn tất qui trình lắp ráp các thiết bị phần cứng, chúng ta

cần phải tiến hành thiết lập để hệ thống hoạt động ổn định và theo

mục đích của người sử dụng.

BIOS

ROM

CMOS

RAM

CMOS

Pin

Complementary 
Metal - Oxide 

Semiconductor
- Random Acces 

Memory

Basic Input 
Output System -

Read Only 
Memory

Có mã: CR 2032
Điện áp: 3.0 v

Chức năng: giữ lại các 
thiết lặp trong CMOS 

RAM khi tắt máy
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KHÁI NIỆM

Basic Input Output System - Read Only Memory

Là một chíp nhớ đặc biệt, chứa chương trình nhập xuất cơ bản

của hệ thống.

Là cầu nối giữa phần cứng và hệ đều hành.

Complementary Metal - Oxide Semiconductor RAM.

Là một chip nhớ được chế tạo bằng công nghệ CMOS và tích hợp

bên trong

ng.



Logo

Khái niệm

Pin CMOS: Có mã: CR 2032 - Điện áp: 3.0 v. Dùng để cung cấp

nguồn cho CMOS RAM lưu trữ các thiết lập quan trọng khi đã tắt

máy.
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PHÂN LOẠI BIOS ROM

Hình dạng: hình chữ nhật, hình vuông

Nhà sản xuất: AMI, Phoenix-Award, Winbond

Hình thức kết nối: hàn, dán, socket
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Công Nghệ Dual BIOS

Dual BIOS là gì ? Dual BIOS thực chất là một công nghệ

cho phép mainboard của bạn được tích hợp hai chip BIOS.

Một loại được gọi là Main BIOS (BIOS chính) và một loại được

gọi là Backup BIOS (BIOS dự phòng).
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Thành phần cơ bản của BIOS ROM



Logo

POST (Power On Self Test)

Mô tả quá trình khởi động từ lúc ấn nút Power Switch

đến khi tiến trình POST hoàn tất
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Thiết lập BIOS
Ngay sau tiến trình POST ta ấn phím “Delete”, “F2” hoặc “F10”
Có thể dùng phím “pause/break” để xem hướng dẫn
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Giao diện CMOS Setup Utility
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HIỆU CHỈNH NGÀY GiỜ HỆ THỐNG
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KHAI BÁO Ổ CỨNG Ổ QUANG
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KHAI BÁO Ổ CỨNG Ổ QUANG
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KHAI BÁO Ổ CỨNG Ổ QUANG
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KHAI BÁO Ổ CỨNG Ổ QUANG
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THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BOOT
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THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BOOT
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THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO VỆ
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THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO VỆ
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Nâng cấp BIOS

Kiểm tra BIOS Version

Nâng cấp trong môi trường DOS và Windows

Tiến hành nâng cấp BIOS để khắc phục lỗi cho BIOS ROM,
đồng thời đảm bảo sự tương thích với các thiết bị phần cứng
và phần mềm mới.
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Kiểm tra BIOS Version

Start/ All Programs/ Accessories/ System Tools/ System 
Information
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Kiểm tra BIOS Version

Kiểm tra phiên bản hiện hành của BIOS ROM bằng phần
mềm CPU-Z
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Upgrade BIOS
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Nâng cấp trong Windows

Nêu ưu và nhược điểm

Lưu ý trong quá trình nâng cấp
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Nâng cấp trong MS-DOS

Phải thực hiện trong môi trường DOS

Cần một file cài đặt (AFUDOS.exe) và một file chứa nội
dung sẽ nâng cấp (P4P800SX.ROM)

Thời gian thực hiện nhanh chóng
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CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Xử lý các thông báo lỗi thường xuất hiện ngay sau tiến trình
POST có liên quan đến các thông số vừa thiết lập hoặc do
các nguyên nhân khác có liên quan đến BIOS.



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
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BÀI 10 : CÀI ĐẶT OS & APPLICATION

www.ispace.edu.vnKhoa Sơ Cấp Nghề

Giải thích các cách phân vùng ổ đĩa cứng (HDD)

Hiểu biết cấu trúc hệ thống tập tin FAT32 và NTFS

Hiểu biết Hệ điều hành Windows, Linux

Giải pháp cài đặt nhiều hệ điều hành

Giải thích quá trình Boot OS

Sao lưu, phục hồi hệ thống

Nhân bản OS

Nhận diện và xử lý lỗi trong quá trình cài đặt
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MỤC TIÊU BÀI HỌC

Giải thích các cách phân vùng ổ đĩa cứng (HDD)
Hiểu biết cấu trúc hệ thống tập tin FAT32 và 
NTFS
Hiểu biết Hệ điều hành Windows, Linux
Giải pháp cài đặt nhiều hệ điều hành
Giải thích quá trình Boot OS
Sao lưu, phục hồi hệ thống
Nhân bản OS
Nhận diện và xử lý lỗi trong quá trình cài đặt
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Master Boot Record

Master Boot Record (MBR – bản ghi khởi động chính) là một mảng chứa
thông tin về các phân vùng trên đĩa cứng, MBR được lưu tại sector đầu
tiên trên đĩa
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Boot Sector

Boot Sector (cung khởi động) là sector số 0 trên một primary partition
(phân vùng chính), dùng để lưu thông tin có liên quan đến phân vùng
chứa Boot Record (bản ghi khởi động)

Boot Record: chứa thông tin chỉ định nạp tập tin hệ thống trong quá trình 
khởi động.



Logo

Phân vùng ổ đĩa

Phân vùng là tập hợp các vùng ghi – nhớ dữ liệu trên các cylinder gần nhau với 
dung lượng theo thiết lập của người dùng

Trước khi thực hiện định dạng một HDD với một hệ thống File nào đó, chúng ta 
phải thực hiện việc phân vùng đĩa (Partiton)
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Phân Vùng Chính - Primary 
Partitons 

Primary partition là vùng có thể đặt 
chế độ Active để chứa OS khởi động 
máy tính 

Mỗi Primary partition có thể chứa 1 
OS

Cho phép tách biệt các hệ điều 
hành hoặc kiểu dữ liệu khác nhau.

Có tối đa 4 parimary partition trên 1 
ổ cứng hay 3 parimary partition và 1 
extented partiton

Trên ổ đĩa cứng phải có ít nhất một 
phân vùng chính để cài đặt HĐH
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Phân Vùng Mở Rộng -
Extended Partitions

Extended Partitions

Primary Partitions

Phân vùng mở rộng là 
để mở rộng phạm vi sử 
dụng đĩa cứng

Chỉ có duy nhất 1 phân 
hoạch mở rộng trên 1 ổ 
cứng
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Logical Drivers

Extended Partitions

Primary Partitions

Tạo và ấn định tên các ổ đĩa 
logic trên phân vùng mở rộng

Chỉ tạo được duy nhất một 
phân vùng mở rộng, trong 
phân vùng này có thể tạo 
nhiều ổ đĩa logic
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HỆ THỐNG TẬP TIN

FAT NTFS
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FAT - File Allocation Table

FAT - File Allocation Table - Bảng cấp phát tập tin.
FAT được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1977 với phiên bản FAT12. Sau đó là 

các phiên bản FAT16 và FAT32. Bảng FAT gồm nhiều phần tử. Chiều dài mỗi phần 
tử được tính bằng số bit, biểu thị số đếm của bảng FAT.

Root directory: Chứa thông tin 
về tập tin gồm tên, dung lượng, thời 
gian tạo và số hiệu cluster đầu tiên 
chứa dữ liệu của tập tin

FAT (File Allocation Table): chứa 
số hiệu các cluster được sử dụng cho 
tập tin.

Allocation: các cluster chứa dữ 
liệu của tập tin.

http://vi.wikipedia.org/wiki/FAT12
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Cấu trúc của FAT 

Phân vùng FAT

(File Allocation Table)

The Root Directory FAT Allocation
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FAT - File Allocation Table
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NTFS (New Technology File 
System)

NTFS là một hệ thống tập tin được Microsoft giới thiệu vào tháng 7 năm 1993 
cùng với hệ điều hành Windows NT version 3.1. Các hệ điều hành Windows NT 
sau đó, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 đều hổ trợ NTFS.

Phân vùng NTFS

(New Technology File System)

MFT Entry

(Master File Table)
Allocation
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Cấu trúc của NTFS

NTFS sử dụng bảng quản lý tập tin MFT (Master File Table) thay cho bảng FAT
(File Allocation Table) quen thuộc nhằm tăng cường khả năng lưu trữ, tính bảo 
mật cho tập tin và thư mục, khả năng mã hóa dữ liệu đến từng tập tin.

http://vi.wikipedia.org/wiki/FAT
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Sử dụng tiện ích Hiren’s Boot

2. Start BootCD

1. Disk Partition Tools …
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Disk Management
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CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH (OS)

Để sử dụng được máy tính thì mục đích cuối cùng của chúng ta là phải cài
đặt HĐH, HĐH sẽ giúp người sử dụng tương tác với các thiết bị phần
cứng, đồng thời là nền tảng để cài đặt các chương trình ứng dụng khác.

Giới thiệu họ Windows, Linux

Yêu cầu cài đặt: chuẩn bị, yêu cầu phần 
cứng, tương thích

Các bước cài đặt cơ bản: từ CD-ROM, HDD

Quá trình khởi động OS
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Giới thiệu hệ điều hành

Hệ điều hành là chương trình hệ thống quản lý tất cả các thiết bị phần cứng 
máy tính, là nền tảng cho cả các phần mềm hoạt dộng trên máy tính

Hệ điều hành – Operating 
System

Chương trình hệ thống

Quản lý thiết bị phần cứng 

máy tính

Quản lý tài nguyên phần 

mềm máy tính

Làm nền tảng cho các ứng 

dụng khác

Làm trung gian giữa máy tính 

và con người
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HỆ ĐIỀU HÀNH

MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

MS-DOS WINDOWS LINUX UNIX MAC



Logo

Windows Timeline
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Microsoft Windows 98
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Microsoft Windows 2000 
Professional



Logo

Microsoft Windows XP



Logo

Microsoft Windows Vista
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Quá trình phát triển

UNIX

UNIX bắt nguồn từ một 
đề án nghiên cứu trong 
Bell Labs của AT&T vào 
năm 1969. Chữ UNIX 

ban đầu viết là Unics là 
chữ viết tắt của 

Uniplexed Information 
and Computing 

System.

1969 1973

Năm 1973, V4 được 
viết bằng C. Đây là sự 
kiện đáng chú ý nhất 
trong lịch sử hệ điều 

hành này vì nó làm cho 
UNIX có thể được 
chuyển sang các 

hardware mới trong 
vòng vài tháng.

1976

Năm 1976, V6 là 
version đầu tiên 

được phát hành ra 
ngoài Bell Labs và 
được phát miễn phí 
cho các trường đại 

học.

Ba năm sau, 1979, V7 
được phát hành rộng 
rãi với giá $100 cho 

các trường đại học và 
$21000 cho những 

thành phần khác. V7 là 
version căn bản cho 
các version sau này 

của UNIX.

1979
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Quá trình phát triển

LINUX

1/1992, Linus cho 
ra version 0.12 với 
shell và C compiler. 

Linus không cần 
Minix nữa để 

recompile HDH của 
mình. Linus đặt 

tên HDH của mình 
là Linux.

Ngày 25/8/1991, 
Linus (Linus 

Torvalds) cho ra 
version 0.01 và 
thông báo trên 

comp.os.minix của 
Internet về dự 

định của mình về 
Linux.

1994, phiên bản 
chính thức 1.0 

được phát hành.

version 
0.01

version 
0.12

Version 
1.0

Cuối 2001, phiên 
bản mới nhất của 

Linux kernel là 
2.4.2-2, có khả 
năng điều khiển 
các máy đa bộ vi 
xử lý và rất nhiều 

các tính năng 
khác.

Version 
1.0
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Red Hat (Linux)
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Quá trình phát triển

MAC

Mac OS (Macintosh Operating System) là 
hệ điều hành có giao diện cửa s và được phát 
triển bởi công ty Apple Computer cho các 
máy tính Apple Macintosh. Phiên bản đầu tiên 
ra đời năm 1984.

Mac 
OS 7

Mac 
OS 6

Mac 
OS 8 

Mac 
OS 9

Mac 
OS X
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Yêu cầu phần cứng

Hệ điều hành

Phiên bản HĐH
Cấu hình tối thiểu

Processor RAM HDD

Windows XP Professional
Edition

233 MHz 64 MB 1.5 GB

Windows 2000 Professional 133 MHz 64 MB 650 MB

Windows NT Workstation 100 MHz 16 MB 110 MB

Windows 9x/ME 100 MHz 32 MB 455MB

Red Hat Linux 9x 133 MHz 64 MB 1.5 GB

Windows Vista 1GHz 512MB 15GB
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Cho đĩa cài đặt vào khay ổ đĩa quang

Chỉnh First boot… từ ổ đĩa quang

Lưu CMOS và khởi động lại máy…

ẤN 1 PHÍM BẤT KỲ 
ĐỂ TIẾN  HÀNH CÀI 

ĐẶT 
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Quá trình nạp các trình điều khiển cho việc cài đặt 



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Nếu muốn cài mới thì nhấn Enter để tiếp tục quá trình cài đặt
Nếu ta chọn R sẽ vào mục Recovery Console
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Cài đặt hệ điều hành WinXP
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Chấp nhận các ràng buộc về bản quyền - nhấn f8 để tiếp tục quá trình cài đặt
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Bảng này chỉ hiển thị khi chúng ta đang có một HĐH trong máy
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Nếu muốn cài đặt mới thì chọn phân vùng và nhấn Enter

Nếu muốn chọn phân vùng mới thì chọn C

Nếu muốn xoá phân vùng đang có thì chọn D



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Chọn định dạng hệ thống tập tin cho phân vùng cài đặt
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Quá trình copy file vào phân vùng cài đặt
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Quá trình chuẩn bị restart
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Cài đặt hệ điều hành WinXP

Quá trình cài đặt hệ điều hành bắt đầu



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tuỳ chọn ngôn ngữ cho Hệ điều hành



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Đặt tên cho hệ điều hành của mình



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Nhập số CDKey vào để tiếp tục quá trình cài



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Nhập vào tên máy tính và password đăng nhập



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tuỳ chọn ngày tháng và múi giờ hiển thị



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tuỳ chọn cấu hình mạng cho hệ thống



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tuỳ chọn mô hình mạng mà mình kết nối ( thông thường để mặc định là Workgroup)



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tiến trình cài đặt tiếp tục



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Tiến trình gỡ bỏ các tập tin tạm phục vụ trong quá trình cài 



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Quá trình cài đặt hoàn tất, máy tính khởi động lại và đăng nhập vào Windows



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Thông báo của HĐH cho biết về tuỳ chọn chế độ hiển thị



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Vào giao diện ban đầu của HĐH để xác lập một số thông số cơ 
bản



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Giao diện bảo vệ máy tính của HĐH – ta nên chọn NOT và nhấn Next để tiếp tục



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Giao diện giúp đỡ trực tuyến từ nhà cung cấp – ta nên chọn NO và nhấn Next để tiếp tục



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Thêm vào User name sử dụng HĐH, nhấn Next để tiếp tục



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Nhấn Finish để hoàn thành bước cuối cùng



Logo

Cài đặt hệ điều hành WinXP

Và chúng ta hãy tận hưởng Hệ điều hành Windows XP



Logo

CÀI ĐẶT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 
THIẾT BỊ

Cách xác định thông số kỹ thuật cho thiết bị

Quan sát trực tiếp

Dùng phần mềm (Everest, CPUz, HWiNFO, Astra…)

Các bước cài đặt cơ bản: có 2 cách cài đặt cơ bản.

Thường sau khi cài đặt HĐH cần phải tiến hành cài đặt trình điều
khiển thiết bị (driver). Driver là 1 phần mềm đặc biệt mà nhà sản
xuất thường gửi kèm theo từng thiết bị nhằm hỗ trợ, khai thác và sử
dụng được tất cả các tính năng của thiết bị đó.



Logo

Khởi động Computer 
Management

Làm sao để kiểm tra các thiết bị nào cần cài đặt driver

Một số thiết bị không cần phải cài đặt driver



Logo

Device Manager

Chưa nhận driver card mạng (Ethernet Controller)

Chưa nhận driver chip âm thanh (Multimedia Audio Controller)

Chưa nhận driver card màn hình (Video Controller)



Logo

Update Driver

Cách cập nhật driver cho thiết bị

Click phải chuột vào mục thiết bị cần cài đặt driver, chọn mục Update 
Driver



Logo

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HĐH

Sau khi hoàn tất các thao tác cài đặt trên máy tính, chúng ta nên
sao lưu lại toàn bộ hệ thống nhằm mục đích dự phòng, trong trường
hợp gặp sự cố thì có thể tiến hành phục hồi lại hệ thống một cách
nhanh chóng, nhằm rút ngắn thời gian cài đặt.

Khái niệm và ý nghĩa

Sao lưu/ phục hồi System

Sao lưu driver: Genius Professional, cdriver backup

Nhân bản OS – OS Clone

Local: Norton Ghost



Logo

Chương trình Norton Ghost 11.0



Logo

Chương trình Norton Ghost 11.0



Logo

Chương trình Norton Ghost 
11.0



Logo

Chương trình Norton Ghost 11.0



Logo

Chương trình Norton Ghost 11.0



Logo

Chương trình Norton Ghost 11.0



Logo

Ghost Disk to Disk

Ghost từ đĩa 1 sang đĩa 2 có dung lượng bằng nhau sau khi Ghost xong, đĩa 2 sẽ 
giống hệt đĩa 1

Ghost từ đĩa 1 sang đĩa 2 có dung lượng nhỏ hơn sau khi Ghost xong, dung 
lượng các ổ thay đổi nhưng tỷ lệ % của các ổ không thay đổi



Logo

Ghost Disk to Disk

Chọn Local => Disk => To Disk



Logo

Ghost Disk to Disk



Logo

Ghost Disk to Disk

Chương trình cho phép bạn có thể thay đổi kích thước các ổ logic
trên đĩa đích ở mục New site, nếu bạn không muốn thay đổi thì giữ 
nguyên kích thước mặc định                     



Logo

Ghost Disk to Disk



Logo

Ghost Disk to Disk



Logo

Ghost Disk to Image

Ghost dự phòng đĩa cứng 
vào một File ảnh, và như 
vậy với một đĩa dự trữ bạn 
có thể lưu được nhiều File 
ảnh Ghost từ nhiều đĩa 
cứng cài đặt trên các 
Mainboard khác nhau.



Logo

Ghost Disk to Image

Chọn Local => Disk => To Image



Logo

Ghost Disk to Image

Chọn ổ đĩa nguồn cần ghost



Logo

Ghost Disk to Image



Logo

Ghost Disk to Image

Chọn NO – không nén
Chọn Fast – Nén còn 80%
Chọn Hight – Nén lại còn 60%



Logo

Ghost từ Partition đến 
Partition



Logo

Ghost từ Partition đến 
Partition

Chọn Local => Partition => To Partition



Logo

Ghost từ Partition đến File 
Image



Logo

Ghost từ Partition đến File 
Image

Chọn Local => Partition => To Image



Logo

Ghost từ Partition đến File 
Image



Logo

Ghost từ Partition đến File 
Image



Logo

Ghost từ Partition đến File 
Image



Logo

Ghost từ File Image đến 
Partition

Chọn Local => Partition => From Image



Logo

Ghost từ File Image đến 
Partition



Logo

Ghost từ File Image đến 
Partition



Logo

Ghost từ File Image đến 
Partition



Logo

Ghost từ File Image đến 
Partition



Logo

Chương trình Norton Ghost 
2003

Tiến hành cài đặt và sử dụng chương trình Norton Ghost 2003 
trong Hệ điều hành Windows



Logo

CÀI ĐẶT ĐA HỆ ĐIỀU HÀNH

Cài đặt Windows, Linux

Tại sao phải cài đặt đa Hệ điều hành

Giải pháp thực hiện

Số lượng OS tối đa có thể cài đặt

Boot Manager

OS: Windows (boot.ini), Grub (Linux)

Boot Magic, System Commander

Cài đặt đa Hệ điều hành trên một máy tính là một giải pháp mang
lại nhiều lợi ích thiết thực, nhằm đáp ứng được các yêu cầu khác
nhau khi sử dụng máy tính, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế và tiết
kiệm thời gian cho người sử dụng.



Logo

Cài đa Hệ điều hành với 
boot.ini

Ưu và nhược điểm khi sử dụng phương pháp này
Điều kiện để sử dụng
Hướng dẫn cài đặt và thiết lặp tập tin boot.ini



Logo

Chương trình Symantec 
BootMagic

Ưu và nhược điểm của chương trình

Điều kiện để cài đặt và sử dụng chương trình

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình chương trình



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP



LEANING BY DOING

MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH



Logo

Hiểu biết ý nghĩa của việc bảo trì và nâng cấp máy tính

Giải pháp tối ưu để nâng cấp hệ thống máy tính

Chẩn đoán và khắc phục lỗi trong quá trình bảo trì, nâng 

cấp máy tính

BÀI 11 : BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP



Logo

Tổng quan

Bảo trì máy tính

Nâng cấp máy tính

Chẩn đoán và xử lý sự cố

Bài tập tình huống

Ôn tập và tổng kết

NỘI DUNG



Logo

TỔNG QUAN

Sau một thời gian sử dụng chúng
ta cần phải bảo trì và nâng cấp
máy tính để khắc phục các vấn
đề sau:

Bảo trì và nâng cấp máy tính là một trong những thao tác
quan trọng phải được thực hiện theo định kỳ, nhằm đảm bảo
cho hệ thống sử dụng được lâu dài và hoạt động hiệu quả
hơn.

Bụi bẩn

Oxy hoá

Hoen ố

Tiếng ồn

Tính ổn định

Hiệu suất hoạt 
động

Việc bảo trì và nâng cấp máy
tính đúng cách và kịp thời có
vai trò rất quan trọng góp
phần:

Tăng tuổi thọ

Tính thẩm mỹ

Tính ổn định

Tính hiệu quả

Kịp thời phát hiện sự 
cố



Logo

Dụng cụ bảo trì :

 Dụng cụ lắp ráp

 Cọ, bình khí nén

 Bàn chảy, xăng thơm, gôm tẩy

 Hoá chất: Sumo, RP7…

BẢO TRÌ MÁY TÍNH



Logo

DỤNG CỤ HỖ TRỢ BẢO TRÌ



Logo

An toàn tuyệt đối về điện

Sao lưu trước khi thao tác

Đúng qui trình, cẩn trọng trong thao thác

Không cấp nguồn cho HDD khi không cần thiết

NGUYÊN TẮC BẢO TRÌ



Logo

Các bước thực hiện

Tắt máy, tắt nguồn hệ thống

Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình

Vệ sinh RAM và Card mở rộng

Vệ sinh bo mạch chủ và khe cắm mở rộng

Vệ sinh FAN CPU và FAN hệ thống, tra dầu cho FAN

Vệ sinh ổ đĩa quang

Vệ sinh bộ nguồn và thùng máy

Lắp ráp trở lại, kiểm tra, khởi động và hoàn tất công tác 

bảo trì.



Logo

Vệ sinh bằng hoá chất, cọ và 

vải sạch.

Lưu ý: không rửa hoặc ngâm 

bàn phím vào nước.

BÀN PHÍM - KEYBOARD



Logo

Tháo vòng bi dưới nắp chuột, lấy 

bi ra và làm sạch

Bụi thường bám quanh trục 

xoay, sử dụng que nhựa để vệ 

sinh

Đối với chuột quang, ta chỉ cần 

lau bên ngoài, không nên mở ra.

CHUỘT - MOUSE



Logo

Vệ sinh mặt

kính của

màn hình

theo chiều từ

trên xuống

bằng vải

mềm với hoá

chất chuyên

dụng.

Dùng Sumo

để lau chùi

phần vỏ của

màn hình.

MÀN HÌNH - MONITOR



Logo

Sau khi gỡ ra khỏi board mạch chủ, vệ

sinh chân tiếp xúc bằng giấy hay gôm

bút chì

Không dùng vật cứng cạo lên các chân

tiếp xúc, dễ gây mòn dẫn đến hỏng

hóc

Lưu ý tem bảo hành trên RAM.

BỘ NHỚ RAM



Logo

Vệ sinh khe cắm giống như RAM

Bộ phận tản nhiệt của Card, ta dùng cọ hay bình xịt vệ sinh, sau 
đó tra dầu vào bôi trơn.

CARD MỞ RỘNG



Logo

Vệ sinh bo mạch chủ bằng cọ hay bình xịt khí. Đối với các khe cắm, 
ta dùng bàn chải và hóa chất chống oxy hoá để vệ sinh.

Lưu ý: không dùng vải ướt để lau, tránh tiếp xúc trực tiếp đến chip 
và các mối hàn trên bo mạch.

BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD



Logo

Tháo quạt ra khỏi, dùng cọ để vệ sinh, đối với những nơi khó tiếp 
xúc có thể dùng bình xịt để thổi bụi.

FAN CPU



Logo

Vệ sinh cánh quạt.

Tra dầu vào cánh quạt đúng chỗ.

TRA DẦU CHO QUẠT



Logo

Lau sạch bề mặt CPU

Tra keo tản nhiệt mới vào.

TRA KEO TẢN NHIỆT CPU



Logo

Sử dụng đĩa làm sạch ổ quang chuyên dụng ( đĩa có gắn một số 

lông mềm để lau)

Đối với các thiết bị bên trong ổ đĩa cần phải cẩn thận trong thao 

tác xử lý.

Ổ ĐĨA QUANG



Logo

Dùng cọ vệ sinh cánh quạt và tra dầu vào.

Có thể tháo bộ nguồn ra để vệ sinh, tuy nhiên cần phải cẩn thận 
vấn đề điện áp và bảo hành của thiết bị.

BỘ NGUỒN - PSU



Logo

Dùng bình xịt vệ sinh bụi trong 

thùng máy, sau đó dùng cọ 

quét sạch ngóc ngách.

Có thể dùng hóa chất để vệ 

sinh bên ngoài thùng máy.

Lưu ý đến các dây dẫn nối đến 

các nút trên thùng máy và các 

ốc vít kẹt trong thùng máy 

trong quá trình vệ sinh.

THÙNG MÁY - CASE



Logo

Sau khi vệ sinh xong và đảm bảo các thiết bị đều khô ráo, ta ráp 
từng bộ phận vào thùng máy, kiểm tra lại và hoàn tất quá trình vệ 
sinh máy.

Lưu ý: không nên cấp nguồn cho ổ đĩa cứng khi chưa kiểm tra kỹ 
các bộ phận khác.

LẮP RÁP – HOÀN TẤT



Logo

Điện áp

Tĩnh điện

Nhiệt độ

UPS: Bộ lưu điện

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI 
GIAN SỬ DỤNG



Logo

Tắt màn hình khi không sử 
dụng

Kích hoạt “Screen Saver”

BẢO QUẢN MÀN HÌNH



Logo

Tắt các tính năng không cần thiết trong CMOS 

Setup Utility

Third Boot

Try Boot Other Device

Auto Detect

Chỉnh chế độ Quick POST

Bật/ tắt tính năng cảnh báo: Warning Virus

TỐI ƯU HÓA BIOS



Logo

Xoá các tập tin tạm (Disk 

Cleanup)

Chống phân mảnh 

(Defragmenter)

Tắt các chương trình startup 

cùng OS

Tắt các tính năng tự động

Thực hiện: Local Disk >> 

Properties >> Tools

TỐI ƯU HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH



Logo

DISK CLEANUP



Logo

Xác định nhu cầu nâng cấp

Giải trí: chơi game, xem phim nghe nhạc

Công việc: văn phòng, đồ hoạ, thiết kế

Học tập và nghiên cứu

Yêu cầu cá nhân

Nâng cấp, bổ sung thêm các thiết bị phần cứng mới có tốc độ
và hiệu suất tốt hơn nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động cho
cả hệ thống.

NÂNG CẤP MÁY TÍNH



Logo

Tương thích

Đồng bộ

Tối ưu

Hiệu quả kinh tế

Cần kiểm tra và chạy thử trước khi thực hiện nâng cấp

NGUYÊN TẮC NÂNG CẤP



Logo

Bổ sung:

RAM

HDD

Thay thế:

RAM

HDD

Bộ nguồn

Card đồ hoạ

Mua mới

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Logo

Máy hoạt động chậm

Không cài đặt và sử dụng 
được một số chương trình

Dung lượng và công suất hoạt 
động của một số thiết bị luôn 
ở mức quá tải

NHẬN DIỆN THIẾT BỊ CẦN NÂNG CẤP



Logo

Phương pháp đơn giản

Dễ thực hiện

Có 2 phương án: bổ sung hoặc thay thế

Cần quan sát Mainboard và RAM hiện có

NÂNG CẤP BỘ NHỚ RAM



Logo

Giải pháp: gắn thêm hay thay thế ?

Kiểm tra dung lượng

Quan sát chuẩn kết nối

Dung lượng tối đa mà Mainboard hỗ trợ

NÂNG CẤP HDD



Logo

DUNG LƯỢNG HDD



Logo

Hình ảnh không rõ nét, thường bị giật

Card màn hình hiện là loại nào, có dung lượng bao nhiêu ?

Quan sát để biết card màn hình mà Mainboard có thể hỗ trợ

NÂNG CẤP VGA CARD



Logo



Logo

Ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu suất của toàn hệ thống

Tiến hành thay thế khi PSU không đảm bảo điện áp và công 
suất

Chập chờn, quá tải khi bổ sung thêm các thiết bị phần cứng 
mới

Quan sát loại bộ nguồn mà mainboard hỗ trợ.

BỘ NGUỒN - PSU



Logo

Cần thay thế khi nhận thấy CPU hoạt động luôn ở mức quá 
công suất
Thay thế bộ vi xử lý mới, chi phí khá cao
Quan sát mainboard để biết CPU có thể thay thế hay không 
?
Tham khảo thông tin từ nhà sản xuất mainboard

VI XỬ LÝ - CPU



Logo

CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG CPU



Logo

Không thực hiện nâng cấp

Thường phải mua máy mới để được hỗ trợ một số công 
nghệ mới

Cũng có thể mua thiết bị chuyển đổi  tiết kiệm chi phí.

BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD



Logo

LƯU Ý THAO TÁC THÁP LẮP



Logo

Đảm bảo tính tương thích, đồng bộ, tối ưu và hiệu quả kinh 
tế

Tương thích: thay thế và kết nối có được không ?

Đồng bộ: có phù hợp với các thiết bị hiện có  khả năng tối 

ưu ?

Mua mới hay nâng cấp  hiệu quả kinh tế.

CÁC LƯU Ý



Logo

Sự cố Chuẩn đoán Giải pháp khắc phục

Bật máy nhưng 
không có tín hiệu 
trên màn hình

Do kết nối cáp hay card mở 
rộng bị hỏng hoặc màn hình 
hỏng

Kiểm tra dây cáp và nguồn 
điện cung cấp. Kiểm tra chân 
card màn hình và màn hình

Máy tính tìm thấy 
ổ đĩa khởi động 
và CD-ROM

Do cáp ổ đĩa bị lỗi

CMOS không nhận diện 
được các thiết bị.

Kiểm tra các kết nối giữa 
HDD, CD/DVD-ROm và Main 
Vào CMOS thiết lập lại cấu 
hình.

Máy khởi động 
được vài phút rồi 
treo hay khởi 
động lại

Bộ phận tản nhiệt bị hư, 
CPU không tản nhiệt được.

Kiểm tra lại quạt CPU và các 
quạt giải nhiệt của thùng máy

Các phím bị dính 
chặt hoặc lập lại 
liên tục

Bàn phím bị kẹt do bụi hay 
côn trùng bay vào

Gỡ nhẹ phím bị kẹt lên, vệ 
sinh bàn phím kỹ càng.

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
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Demo Film

Bảo trì chuột và bàn phím

Bảo trì màn hình

Bảo trì mainboard

Bảo trì RAM

Bảo trì bộ nguồn
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Nâng cấp phần cứng

Kiểm tra các thiết cần và có thể nâng cấp

Nâng cấp OS, Driver

Cách thức tiến hành nâng cấp Hệ điều hành và Driver

Backup Driver

Làm gì khi giao máy cho khách hàng ?

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
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LÀM GÌ KHI GIAO MÁY CHO KHÁCH



LEANING BY DOING

HỎI VÀ ĐÁP


