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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

KHOA TOÁN – TIN 

ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG 

MODUL: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

- Mục tiêu : 

+ Về kiến thức : Hiểu và trình bày được hệ thống các thiết bị dùng chung. Trình bày 

được nguyên tắc vận hành, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng được các thiết bị dùng 

chung. 

+ Về kĩ năng : Học viên nhận biết thiết bị, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng hệ thống 

thiết bị dùng chung bao gồm: Máy thu vô tuyến truyền hình (TV), đầu đọc đĩa (VCD, 

DVD), hệ thống tăng âm, loa, micro, máy chiếu đa năng (Multimedia projector), máy 

quét (scanner), máy photocopy, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim kỹ thuật số, máy 

vi tính, máy in và hệ thống mạng máy tính. 

- Nội dung chính: 

Chương 1. Hệ thống các thiết bị dùng chung ở trường phổ thông (02 tiết) 

1.1. Vai trò, tác dụng của các thiết bị dùng chung 

1.2. Giới thiệu hệ thống các thiết bị dùng chung 

 1.2.1. Máy thu vô tuyến truyền hình 

 1.2.2. Đầu đọc đĩa (VCD, DVD) 

 1.2.3. Hệ thống tăng âm, loa, micro 

 1.2.4. Máy chiếu đa năng 

 1.2.5. Máy quét 

 1.2.6. Máy photocopy 

 1.2.7. Máy ảnh kỹ thuật số 

 1.2.8. Máy quay phim kỹ thuật số 

 1.2.9. Máy in 

 1.2.10. Máy vi tính 

 1.2.11. Hệ thống mạng máy tính 

1.3. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng, bảo quản thiết bị dùng chung. 

Chương 2: Lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng thiết bị dùng chung (18 tiết) 

2.1 Máy thu vô tuyến truyền hình  

2.1.1 Những thông số kỹ thuật cơ bản của máy thu vô tuyến truyền hình 

2.1.2 Những điều cần lưu ý khi sử dụng tivi 

2.1.3 Cài đặt chương trình tivi 
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2.1.4 Kết nối tivi với các thiết bị khác 

2.1.5 Cách khắc phục một số hiện tượng hỏng hóc thường gặp  

2.2 Đầu đọc đĩa (VCD, DVD) 

 2.2.1 Cấu tạo, nguyên tắc làm việc của đầu đọc đĩa 

 2.2.2 Kết nối đầuVCD, DVD với các thiết bị khác 

 2.2.3 Sử dụng bảo quản đầu đọc đĩa 

2.3 Hệ thống tăng âm, loa, micro 

 2.3.1 Vài nét về những tiến bộ trong lĩnh vực trang âm 

 2.3.2 Thông số kỹ thuật của hệ thống tăng âm, loa, micro 

 2.3.3 Lắp đặt và kết nối hệ thống trang âm 

 2.3.4 Sử dụng và bảo quản các hệ thống tăng âm, loa, micro. 

2.4 Sử dụng máy chiếu đa năng(Projection) 

 2.4.1 Giới thiệu chung 

 2.4.2 Hướng dẫn sử dụng máy chiếu đa năng 

 2.4.3 Tháo lắp máy chiếu đa năng 

 2.4.4 Kết nối máy chiếu với các thiết bị 

 2.4.5 Vận hành 

 2.4.6 Những điểm cần lưu ý khi sử dụng máy chiếu LCD 

2.5 Máy quét hình(Scanner) 

 2.5.1 Nguyên lý làm việc của máy quét hình 

 2.5.2 Một số loại máy quét hình 

 2.5.3 Kết nối máy quét với máy tính 

 2.5.4 Lưu hình ảnh từ máy quét 

2.6 Máy photocopy 

 2.6.1 Nguyên lý làm việc của máy photocopy 

 2.6.2 Sử dụng, bảo quản máy photocopy 

 2.6.3 Xử lý những sự cố thường gặp khi sử dụng máy photocopy 

 2.6.4 Những hư hỏng thường gặp khi sử dụng máy photocopy 

 2.6.5 Chú ý khi sử dụng máy photocopy 

2.7 Máy ảnh kỹ thuật số 

 2.7.1 Giới thiệu chung 

 2.7.2 Vận hành máy ảnh kỹ thuật số 

 2.7.3 Cách chụp ảnh 

 2.7.4 Chuyển ảnh từ máy ảnh vào máy tính 

 2.7.5 Một số lưu ý khi chụp ảnh 
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 2.7.6 Hướng dẫn và bảo quản máy ảnh kỹ thuật số 

2.8 Máy quay phim kỹ thuật số 

 2.8.1 Giới thiệu chung 

 2.8.2 Các bộ phận chính của máy quay phim kỹ thuật số 

 2.8.3 Vận hành máy quay phim kỹ thuật số 

 2.8.4 Kết nối máy quay phim kỹ thuật số 

 2.8.5 Một số chú ý khi quay phim 

 2.8.6 Hướng dẫn bảo quản 

2.9 Máy in  

 2.9.1 Cấu tạo chung, nguyên tắc làm việc 

 2.9.2 Kết nối máy in với máy tính+ 

 2.9.3 Cài đặt các chế độ của máy in 

 2.9.4 Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục 

Chương 3. Sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng máy tính 

3.1 Sử dụng máy vi tính 

 3.1.1 Tính năng tác dụng của máy tính 

 3.1.2 Cấu tạo chung của máy tính 

 3.1.3 Thực hành lắp ráp máy tính 

 3.1.4 Các thiết bị ngoại vi 

 3.1.5 Thực hành kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi 

 3.1.6 Bảo quản máy tính 

 3.1.7 Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục 

3.2 Sử dụng hệ thống mạng máy tính 

 3.2.1 Mạng máy tính là gì? 

 3.2.2 Phân loại mạng theo quy mô 

 3.2.3 Phân loại theo cách bố trí các máy tính trong mạng 

 3.2.4 Internet 

 3.2.5 Thư điện tử 

 3.2.6 Tìm kiếm thông tin trên mạng 

- Học liệu  

+ Giáo trình chính 

[1]. Nguyễn Sỹ Đức, Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học lắp đặt, sử dụng, 

bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung, NXB Giáo dục, 2009. 

+ Tài liệu tham khảo 

[2]. Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung trong trường phổ 

thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010. 
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- Kế hoạch học tập 

STT 

Nội dung tập huấn Ghi chú 

(Phƣơng pháp giảng dạy 

hoặc sự chuẩn bị của HV) 

Buổi 1 

Chương 1. Hệ thống các thiết bị dùng chung 

ở trường phổ thông. 

1.1. Vai trò, tác dụng của các thiết bị dùng 

chung. 

Chương 2: Lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo 

dưỡng thiết bị dùng chung. 

2.1 Máy thu vô tuyến truyền hình. 

2.2 Đầu đọc đĩa (VCD, DVD). 

Sử dụng Slide bài giảng, cung 

cấp tài liệu cho học viên. 

Buổi 2 

2.3 Hệ thống tăng âm, loa, micro. 

2.4 Sử dụng máy chiếu đa năng(Projection). 

2.5 Máy quét hình(Scanner). 

Sử dụng Slide bài giảng, cung 

cấp tài liệu cho học viên. 

Buổi 3 

2.6 Máy photocopy. 

2.7 Máy ảnh kỹ thuật số. 

2.8 Máy quay phim kỹ thuật số. 

Sử dụng Slide bài giảng, cung 

cấp tài liệu cho học viên. 

Buổi 4 

2.9 Máy in. 

Chương 3. Sử dụng máy vi tính, hệ thống 

mạng máy tính. 

3.1 Sử dụng máy vi tính. 

Sử dụng Slide bài giảng, cung 

cấp tài liệu cho học viên. 

Buổi 5 

3.2 Sử dụng hệ thống mạng máy tính. 

Thảo luận nội dung môn học + Hướng dẫn 

làm bài thu hoạch. 

- Học viên tổng hợp kiến thức 

về môn học dựa trên bài giảng 

và các tài liệu được cung cấp. 

- GV cung cấp thêm tài liệu về 

hình ảnh, video để nhận diện 

một số thiết bị phổ biến. Đặt 

câu hỏi và các tình huống khác. 

Buổi 6 

Thảo luận nội dung môn học. - Học viên tổng hợp kiến thức 

về môn học dựa trên bài giảng 

và các tài liệu được cung cấp. 

- GV cung cấp thêm tài liệu về 

hình ảnh, video để nhận diện 

một số thiết bị phổ biến. Đặt 

câu hỏi và các tình huống khác. 
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- Thông tin giảng viên: 

ThS. Bế Quang Huấn, điện thoại: 0984513226, email: huantnvn@gmail.com  

2. Nội dung tập huấn 

2.1. Nội dung về lý thuyết 

Chƣơng 1. Hệ thống các thiết bị dùng chung ở trƣờng phổ thông (02 tiết) 

1.1. Vai trò, tác dụng của các thiết bị dùng chung 

Hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm các mặt: hoạt động 

dạy học(giảng dạy và học tập), hoạt động quản lý, hoạt động chính trị xã hội, hoạt động 

văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao…Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, với 

nhu cầu nâng cao chất lượng làm việc và chất lượng cuộc sống. Sự có mặt của các 

phương tiện kỹ thuật trong các hoạt động nói trên ngày càng phong phú, hiện đại và đa 

dạng. Trong nền giáo dục hiện đại ở thế kỉ XXI, thiết bị kỹ thuật ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường. Có thể 

thấy rõ điều này qua một vài ví dụ sau đây: 

-Trong các hoạt động chính trị, xã hội của nhà trường như tiết chào cờ, cuộc mít 

tinh, buổi hội diễn văn nghệ,… Sẽ khó thành công nếu không có sự trợ giúp của hệ 

thống trang thiết bị âm thanh. 

- Chất lượng và hiệu quả quản lý, dạy học,… của nhà trường sẽ bị ảnh hưởng như 

thế nào nếu như không có máy vi tính, máy in, máy photocopy. 

- Kết quả đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học sẽ như thế nào nếu trong nhà trường không có máy vi tính, máy chiếu, tivi, đầu đọc 

đĩa,… 

1.2. Giới thiệu hệ thống các thiết bị dùng chung 

 1.2.1. Máy thu vô tuyến truyền hình 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong dạy học khi kết nối với các thiết bị 

dùng chung khác như đầu DVD, máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim… Giải trí. 

 1.2.2. Đầu đọc đĩa (VCD, DVD) 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong dạy học khi kết nối với các thiết bị 

dùng chung khác như máy vi tính, projector… Giải trí. 

 1.2.3. Hệ thống tăng âm, loa, micro 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong phòng học lớn, đông người học 

Sử dụng trong các buổi học chính trị, văn hóa văn nghệ như chào cờ, meeting, hội diễn. 

 1.2.4. Máy chiếu đa năng 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong dạy học, sử dụng cho báo cáo viên 

trong các hội nghị, sinh hoạt chuyên môn ở tổ. 

 1.2.5. Máy quét 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Quét va chuyển đổi nội dung trên giấy thành dạng số 

có thể xử lý trên máy tính. 

mailto:huantnvn@gmail.com
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 1.2.6. Máy photocopy 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sao chụp văn bản với số lượng tùy ý. 

 1.2.7. Máy ảnh kỹ thuật số 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Dùng để ghi lại hình ảnh nhằm cung cấp tài liệu cho 

học tập hoặc hình ảnh sinh hoạt tập thể, cá nhân trong nhà trường. Xử lý, lưu trữ ảnh: Sử 

dụng khi kết nối với các thiết bị khác có đầu vào hình ảnh. 

 1.2.8. Máy quay phim kỹ thuật số 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Dùng để ghi lại hình ảnh nhằm cung cấp tài liệu cho 

học tập hoặc hình ảnh sinh hoạt tập thể, cá nhân trong nhà trường. Xử lý, lưu trữ ảnh: Sử 

dụng khi kết nối với các thiết bị khác có đầu vào hình ảnh. 

 1.2.9. Máy in 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng để in ấn tài liệu, văn bản. 

 1.2.10. Máy vi tính 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong dạy học, sử dụng trong quản lý đào 

tạo, nhân sự, tạo văn bản, tài liệu,… 

 1.2.11. Hệ thống mạng máy tính 

- Công dụng và phạm vi ứng dụng: Sử dụng trong dạy học, sử dụng trong quản lý đào 

tạo, nhân sự, sử dụng trong hoạt động chuyên môn, giải trí. 

1.3. Một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng, bảo quản thiết bị dùng chung 

Chƣơng 2: Lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dƣỡng thiết bị dùng chung (18 tiết) 

2.1 Máy thu vô tuyến truyền hình (02 tiết)  

2.1.1 Những thông số kỹ thuật cơ bản của máy thu vô tuyến truyền hình 

- Loại tivi ( Hãng sản xuất). 

- Cỡ màn hình (tính bằng inch) là độ dài đường chéo màn hình, tuỳ tỷ lệ màn hình người 

ta có màn hình thông dụng 4:3 và màn hình màn ảnh rộng (Dùng cho tivi độ nét cao 

HDTV) có tỷ lệ 16:9. 

   1 inch=25,4 mm 

- Nguồn cung cấp ( VAC) và công suất tiêu thụ. 

- Hệ truyền hình và hệ màu (Hệ truyền hình gồm: OIRT, CCIR, FCC; Hệ màu gồm: 

NTSC, PAL, SECAM). 

- Các thông số kỹ thuật khác như: Độ nhạy, công suất loa, độ mịn, số kênh truyền 

hình,...  

2.1.2 Những điều cần lưu ý khi sử dụng tivi 

a. Nguồn điện:  

- 100-120V, 200-240V. 

- Ắc qui 12V DC. 

Nguồn ổn áp dải rộng 100-250V AC.  
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b. Công suất 

Công suất tiêu thụ của tivi nhìn chung phụ thuộc vào kích thước màn hình, ngoài ra 

cùng 1 loại tivi thì công suất thiêu thụ còn phụ thuộc vào cường độ sáng của màn hình, 

cường độ âm thanh,…  

c.Vị trí lắp đặt  

- Đặt tivi ở vị trí thuận lợi cho người xem, để bảo vệ cho mắt người, khoảng cách gần 

nhất giữa người xem và tivi là >= 6 lần đường chéo của màn hình. 

Ví dụ: TV 23 inch x 2,54 x 6= 350 cm 

- Không đặt tivi gần các vị trí ẩm ướt, gần hoá chất, dễ cháy hoặc nhiều bụi. 

d. Sử dụng và bảo quản 

- Một TIVI tiêu biểu thường có bố trí mặt điều khiển phía trước như hình dưới. 

 

+ POWER: Công tắc nguồn của TIVI. 

+ MENU: Dùng để gọi mục lục các chương trình điều khiển TIVI như dò kênh, điều 

chỉnh hình ảnh, âm thanh, trò chơi... khi ấn phím này, MENU chính (main MENU) sẽ 

xuất hiện, và trong MENU chính có các menu con (sub MENU). 

+ VOL: 2 phím dùng để điều chỉnh âm lượng, phím (-) dùng để giảm âm lượng còn 

phím (+) dùng để tăng âm lượng. 

+ CH: 2 phím dùng để tăng và giảm kênh truyền hình. 

- Một TIVI tiêu biểu thường có bố trí lối vào phía sau như hình dưới 
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+ Không nên mở tivi màu sáng quá, độ mịn, màu sắc vừa phải, phù hợp với người xem.  

+ Không bật công suất tiếng quá lớn vì có thể làm hỏng màng loa làm cho loa bị rè. 

+ Khi sử dụng xong, tắt tivi (nhớ tắt cả công tắc nguồn) phủ tivi bằng vải mịn, sạch để 

tránh tivi hút bụi vào bên trong gây chóng hỏng. Thường xuyên lau sạch bằng giẻ mềm 

màn hình và vỏ máy. 

+ Khi có hiện tượng hư hỏng như: bật tivi không có hình và tiếng, đang xem thấy có 

hiện tượng đánh lửa, mất màu... phải khẩn trương tắt ngay máy và nhờ chuyên gia đến 

xem xét, sửa chữa tránh làm hư hỏng thêm.  

2.1.3 Cài đặt chương trình tivi 

- Dò tự động: Ở chế độ dò tự động TV sẽ quét tất cả các kênh từ tần số thấp đến tần số 

cao, khi thu được tín hiệu của đài phát nó sẽ tự động lưu vào trong bộ nhớ (thông 

thường đài thu được đầu tiên sẽ được lưu vào kênh 1, đài tiếp theo vào kênh 2…). 

 - Dò thủ công TV cũng sẽ quét tất cả các kênh từ tần số thấp đến tần số cao, khi thu 

được tín hiệu của đài phát nó sẽ tự động dừng lại, việc lưu vào kênh nào do người sử 

dụng quyết định.  

- Cài đặt hệ cho Tivi : Có 3 hệ màu phổ biến:  

+ NTSC  

+ PAL  

+ SECAM  

 Do vậy chúng ta phải đặt đúng hệ trên máy thu thì mới có màu nếu không ta chỉ thu 

được ảnh đen trắng.  

- Tiếng cũng có các hệ là:  

+ D/K (6,5MHz)  

+ B/G (5,5MHz)  

+ M (4,5MHz)  

Nếu đặt sai hệ thì sẽ không có tiếng hoặc tiếng rất nhỏ và nghẹt. 

2.1.4 Kết nối tivi với các thiết bị khác 

a. Các loại dây cáp dùng để kết nối  

- Cáp RCA (Giắc bông sen) - Phổ biến nhất. 

+ Màu vàng: Video. 

+ Màu trắng: Audio kênh trái. 

+ Màu đỏ: Audio kênh phải. 

 

- Cáp BNC (BAYONET NEIL CONCELMAN). Cáp BNC là 

một dạng khác của cáp RCA/cáp tổng hợp. Đầu nối của cáp này 

khác với đầu nối của cáp RCA nhưng có thể thay đổi thành cáp 
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RCA bằng một bộ chuyển đổi đơn giản. Hầu hết những thiết bị video chuyên nghiệp sẽ 

sử dụng  BNC thay cho RCA.  

- Cáp S-VIDEO hoặc Y/C. S-video là thế hệ video tiếp theo, 

cáp SVHS và có thể thấy trên hầu hết các thiết bị nghe nhìn 

ngày nay như tivi, ghi âm, cáp kĩ thuật số, các thiết bị lắp trên 

vệ tinh, SVHS VCRs...S-video khác với cáp tổng hợp ở chỗ 

chúng tách tín hiệu video thành 2 thành phần khác nhau : thành 

phần độ sáng(Y) và thành phần màu (C). Cáp S-video sẽ được 

cải tiến tốt hơn so với cáp tổng hợp.  

- Cáp cao tần (Antenna Cable). 

+ Đây là loại cáp dùng để kết nối tín hiệu cao tần từ An-ten 

hoặc từ đầu Video đến TV  

+ Là cáp đồng trục có vỏ bọc kim, có trở kháng 50 hoặc 75 Ω.  

+ Có 2 loại cáp: loại 2 đầu đều là giắc đực (dùng nối An-ten từ 

ổ cắm tường vào TV), loại 1 dầu giắc đực 1 đầu giắc cái (dùng 

nối Video-TV).  

b. Kết nối TV với các thiết bị 

- Kết nối theo đường An-ten: 

Dùng cáp cao tần nối từ đường ra 

(RF Out) của thiết bị khác vào đầu 

An-ten của TV, dò sóng TV để 

thu được tín hiệu. 

 

 

 

 

- Kết nối theo đường AV: Dùng cáp RCA để kết nối giữa TV với các thiết bị khác, 

thông thường cáp RCA có 2 hoặc 3 sợi với qui ước màu: Màu đỏ cho kênh âm thanh 

bên phải. Trắng cho kênh âm thanh bên trái. Vàng dành cho tín hiệu Video. 

+ Kết nối TV với đầu Video,VCD, DVD,… Nối đầu ra (Out) của thiết bị với đầu vào 

(In) của TV và đặt TV sang chế độ Video.  

+ Kết nối TV ra Projector: nối đầu ra (Out) của TV với đầu vào (In) của thiết bị. Có thể 

chỉ kết nối đường hình, hoặc cả hình và tiếng. 
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+ Kết nối TV với tăng âm: 

Nối 2 đầu ra tiếng của TV 

(Audio Out) với đầu vào 

(Line In) của tăng âm. Khi 

đó tín hiệu tiếng của TV 

được đưa vào tăng âm 

khuếch đại và cho ra loa, 

lúc này ta không thể điều 

chỉnh âm lượng ra loa 

bằng TV được mà phải 

điều chỉnh âm lượng trên 

máy tăng âm.  

 

2.1.5 Cách khắc phục một số hiện tượng hỏng hóc thường gặp  

a.Ti-vi có nhiều ma ảnh. 

- Ma ảnh là hiện tượng màn hình tivi có nhiều bóng mờ bên cạnh ảnh chính. Ma ảnh làm 

cho màn hình tivi bị nhòe, mờ, không rõ nét 

- Nguyên nhân: Do an-ten bị nhà cao tầng che khuất nên không thu được sóng trực tiếp 

mà thu các sóng phản xạ.  

- Khắc phục:  

+ Xoay hướng của anten 

+ Điều chỉnh độ cao của anten 

+ Thay đổi địa điểm đặt anten 

+ Kiểm tra đường dây của anten xem có đi gần các vật kim loại không, nếu có thì di 

chuyển dây cách vật kim loại ít nhất 10cm 

+ Kiểm tra xem dây anten có bị đứt hoặc bị rỉ sét không 

+ Ma ảnh có thể do anten có hệ số khuếch đại quá mức cần thiết, thử tháo bớt chấn tử 

hướng sóng hoặc chấn tử phản xạ trên anten 

+ Kiểm tra sự tương thích giữa dây cáp anten và đầu vào tivi 

b. TV có hình ảnh sậm, đen, uốn dợn sóng và có âm thanh ù. 

- Nguyên nhân chủ yếu là do tivi đặt quá gần đài phát. Khắc phục: Dùng an-ten ít chấn 

tử hơn. 

- Trong trường hợp một tivi bắt nhiều đài xa, gần khác nhau, có thể sử dụng một đoạn 

cáp anten buộc cách điện với đoạn cáp chính. Khi thu các đài phát ở gần thì chuyển sang 

dùng anten là đoạn dây ngắn, khi thu đài phát ở xa thì dùng dây anten bình thường. 

 - Nếu hình ảnh trên tivi bị rung, giật và có ma ảnh kèm theo, có thể do dây anten bị gió 

thổi đong đưa  cột chặt dây anten vào cột. 

c. TV bị nhiễm từ. 
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- Hiện tượng: một phần hình ảnh ở một góc nào đó của tivi bị chuyển màu: pha màu đỏ 

hoặc tím. 

- Nguyên nhân: Do màn hình tivi đặt ở quá gần các vật từ hóa mạnh như Loa, nam 

châm,... làm lệch hướng của các tia điện tử trong đèn hình gây ra hiện tượng đổi màu. 

- Khắc phục: Tất cả các loại tivi đều có bộ phận khử từ, làm việc khi bật tivi lên. Do đó 

chỉ cần tắt tivi đi và bật lại một vài lần là hết hiện tượng nhiễm từ. Thông thường cần tắt 

tivi, di chuyển các vật từ hóa ra xa và đợi sau 2h rồi bật lại.  

d. Đèn hình TV bị “già”. 

- Hiện tượng: 

+ Khi vừa mở máy, màn hình tivi bị mờ, phải đợi một khoảng thời gian tương đối dài 

(trên 30 giây) màn hình mới sáng rõ. 

 + Màn hình không sáng rõ dù đã điều chỉnh độ sáng lên mức tối đa. 

 + Hình ảnh trên các góc màn hình không sắc nét, chất lượng màu xấu. 

- Khắc phục: thay đèn hình hoặc thay tivi mới. 

2.2 Đầu đọc đĩa (VCD, DVD) (02 tiết) 

2.2.1 Cấu tạo, nguyên tắc làm việc của đầu đọc đĩa 

- Các bộ phận cơ bản. 

+ Mạch cấp nguồn. 

+ Cụm quang học (mắt đọc laser). 

+ Khối cơ servo (làm dịch chuyển cụm quang học và điều khiển motor quay đĩa). 

+ Khối vi xử lý trung tâm và mạch hiển thị (display).  

+ Khối xử lý tín hiệu (lọc số, chuyển đổi D/A, khuếch đại tín hiệu ra...). 

- Nguyên tắc ghi đọc bằng phương pháp quang học.  

+ Đĩa CD (Compact Disc) là đĩa bằng chất dẻo, đường kính 12cm, dùng phương pháp 

ghi quang học để lưu trữ khoảng 72 phút âm thanh hoặc 650 MB dữ liệu máy tính đã 

được mã hóa theo kỹ thuật số. CD là loại đĩa ghi dữ liệu một mặt, sử dụng chùm tia laser 

có bước sóng 780nm do bộ tạo tia laser bằng bán dẫn Ga-As (Gali – Asen) tạo ra qua 

thấu kính hội tụ chiếu vào đĩa. 

+ Trong môi trường lưu trữ quang học, dữ liệu số được ghi lại dưới dạng những hố lõm 

và đỉnh phẳng cực nhỏ xen kẽ với nhau (được gọi là pit) với những đặc tính phản xạ ánh 

sáng khác nhau. Chùm tia laser được điều khiển rất chính xác sẽ chiếu lên đĩa sao cho có 

thể phát hiện được các mức độ phản xạ đó và được chuyển thành những tín hiệu dữ liệu 

số.  

- Các loại đĩa quang thông dụng. 

+ CD (Compact Disc): là đĩa quang dùng để lưu dữ liệu âm thanh  hay các dữ liệu máy 

tính.  
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+ VCD (Video Compact Disc): là kỹ thuật lưư trữ tín hiệu số được phát triển trên cơ sở 

CD nhưng có khả năng lưu trữ và phát lại hình ảnh sử dụng chuẩn nén MPEG 1 trong 

thời gian 74 phút. Khi phát cũng phải sử dụng bộ giải nén tín hiệu. Vì lý do đó, đầu máy 

VCD có thể đọc đĩa CD nhưng đầu máy CD không thể đọc đĩa VCD được.  

+ DVD: (Digital Versatile Disc - đĩa đa năng kỹ thuật số) là đĩa quang để lưu dữ liệu 

bao gồm phim ảnh có chất lượng hình ảnh và âm thanh cao nén theo chuẩn MPEG 4, 

hay các dữ liệu máy tính nói chung. Đầu máy DVD có thể đọc được tất cả các loại đĩa: 

CD, VCD, DVD. 

- Các loại định dạng cho đĩa DVD. 

+ Định dạng DVD-ROM: dùng để ghi phim ảnh, cần một ma trận gốc để định dạng và 

không xóa được. 

+ Định dạng DVD-R: vẫn dùng để ghi phim, nhưng cho khả năng ghi đĩa từ các ổ ghi 

DVD của thiết bị dân dụng. 

+ Định dạng DVD+R: cải tiến của loại trên, cho phép xem phim bất cứ lúc nào, không 

cần đĩa phải hoàn chỉnh. 

+ DVD-RW và DVD+RW: cho phép ghi xóa nhiều lần. 

- Các loại đĩa DVD thông dụng 

+ DVD-5: có một mặt và một lớp lưu thông tin, dung lượng tối đa là 4,7 GB. 

+ DVD-9: đĩa DVD có một mặt và hai lớp lưu thông tin, dung lượng tối đa 8,5 GB. 

+ DVD-10: có hai mặt và mỗi mặt có một lớp lưu thông tin, dung lượng tối đa 9,4GB. 

+ DVD-18: có hai mặt, mỗi mặt có hai lớp lưu thông tin, dung lượng tối đa 17 GB. 

Với những đĩa DVD hai mặt, khi xem hết một mặt phải dùng tay lật lại để xem tiếp. 

2.2.2 Kết nối đầuVCD, DVD với các thiết bị khác 

- Đầu đĩa có thể kết nối với TV, Projector, tăng âm bằng giắc RCA hoặc cáp S-Video.  

Phía sau máy thường có 

các lối vào ra cho các loại 

tín hiệu, thông thường 

gồm: 

- Video output: Lối ra cho 

tín hiệu thị tần (Video). 

Đây là đường nối đến đầu 

vào Video input của máy 

thu hình.  

- Audio output: Lối ra cho 

tín hiệu âm thanh (Audio). 

Đây là đường nối đến đầu 

vào Audio input của hệ 

thống âm thanh (Ampli).  
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- Lưu ý rằng chất lượng hình ảnh của hệ thống DVD là rất cao, vì vậy với các hệ thống 

đầu phát âm thanh xoay vòng thường có nhiều lối ra cho các đường Audio như: 

+ Audio output – L: Lối ra âm thanh kênh trái. 

+ Audio output – R: Lối ra âm thanh kênh phải. 

+ Audio output – center: Lối ra âm thanh kênh giữa.  

+ Audio output – Super bass: Lối ra âm thanh kênh siêu trầm. 

+Audio output – L SURROUD: Lối ra âm thanh kênh trái tạo âm thanh xoay vòng.  

+Audio output – R SURROUD: Lối ra âm thanh kênh phải tạo âm thanh xoay vòng.  

- Các lối ra âm thanh của DVD 

+ Nếu hệ thống âm thanh chỉ có 2 

kênh ta dùng 2 lối ra L-R FRONT  

(màu trắng và đỏ) 

+ Nếu hệ thống âm thanh 2.1 ta dùng 

các lối ra: L-R FRONT (màu trắng 

và đỏ), SUBWOOFER (Màu tím) 

+ Nếu hệ thống âm thanh 5.1 thì ta 

bỏ 2 kênh SURROUND BACK 

 2.2.3 Sử dụng bảo quản đầu đọc đĩa 

- Sử dụng đầu đọc đĩa với các chức năng cơ bản thường khá đơn giản, thông thường các 

đầu đọc đĩa đều có chức năng. 

- ► Play (Phát đĩa)  

- ▐▐ Pause (Tạm dừng) 

- █▌Stop (Dừng lại)  

- ▐◄Previous (Chuyển bài trước) 

- ►▌Next (Chuyển bài sau)  

- Điện áp nguồn nuôi: nếu nguồn nuôi thấp quá sẽ làm cho đầu đĩa không hoạt động 

hoặc hoạt động không tốt, điện áp cao quá sẽ làm hỏng đầu đĩa. 

- Điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi… cũng ảnh hưởng đến tuổi 

thọ của đầu đĩa. Không để đầu đĩa gân các nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt hoặc gần hoá chất,… 

- Cẩn thận với khay đĩa: Khi vệ sinh khay đĩa, lau bụi trên bề mặt của khay đĩa một cách 

nhẹ nhàng bằng vải mịn có thấm chất làm sạch trung tính pha loãng với nước, tránh làm 

mất màu và hư bề mặt của khay đĩa. 

- Khi đầu đĩa bị bụi “mắt đọc” sẽ đọc đĩa khó khăn hơn, thường bị vấp. Trường hợp này 

ta phải làm vệ sinh mắt đọc bằng đĩa lau chuyên dụng: nhỏ dung dịch vào phần sợi lau 

trên đĩa lau, cho đĩa lau vào đầu đĩa, ấn Play cho máy chạy 1 lúc sau đó lấy đĩa ra.  

- Khi xảy ra sự ngưng tụ hơi nước: Trong bất cứ các trường hợp ngưng tụ hơi nước nào  

sau đây xảy ra, dàn máy có thể hoạt động sai: 
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+ Thời tiết ẩm ướt 

+ Ở phòng ẩm ướt 

+ Nếu máy được mang trực tiếp từ nơi lạnh sang nơi nóng 

Trong trường hợp này, hãy mở nguồn cho máy trong khoảng từ 1 hoặc 2 giờ trước khi 

sử dụng 

- Bảo dưỡng vỏ máy: Khi lau chùi máy, hãy sử dụng vải mềm và tuân theo các hướng 

dẫn thích hợp khi sử dụng vải thấm hoá chất để lau chùi máy. Không dùng benzene, 

thinner hoặc các chất tẩy rửa khác và thuốc tẩy. Các chất này có thể là nguyên nhân làm 

vỏ máy bị biến dạng hoặc mất màu. 

- Nếu nước bị đổ vào trong máy:Tắt nguồn và tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm, sau đó liên 

hệ với trung tâm bảo hành. Sử dụng máy trong tình trạng này có thể là nguyên nhân gây 

hoả hoạn hoặc điện giật. 

- Bảo quản đĩa : Đĩa compact có độ bền cao, có khả năng lưu trữ lâu dài nếu biết cách 

giữ gìn. Cần chú ý những vấn đề sau: 

+ Không được làm xước mặt đĩa, không tì ngón tay lên mặt đĩa sẽ làm bẩn mặt đĩa, nếu 

có vết ngón tay hoặc bụi thì dùng giẻ thật mềm phủi nhẹ nhàng chứ không được lau vì 

sẽ làm xước mặt đĩa. 

+ Lớp sơn phủ mặt gắn nhãn dùng bảo vệ lớp phủ kim loại phản xạ vì vậy cũng phải giữ 

gìn cẩn thận. 

+ Lưu giữ bảo quản đĩa trong hộp có lớp vải thật mềm. 

+ Khi sử dụng nhẹ nhàng đặt và lấy đĩa ra bằng cách cầm vào mép ngoài của đĩa. 

+ Khi đĩa bị xước, ta có thể khắc phục tạm thời bằng cách: dùng kem đánh răng (loại 

trắng) bôi lên bề mặt đĩa, dùng vải mềm thấm nước lau theo vòng tròn, sau đó rửa bằng 

nước sạch, dùng vải sạch lau khô đĩa.  

2.3 Hệ thống tăng âm, loa, micro (02 tiết) 

 2.3.1 Vài nét về những tiến bộ trong lĩnh vực trang âm 

- Âm thanh MONO: Hệ thống âm thanh MONO là hệ thống mà tất cả các tín hiệu audio 

được trộn vào nhau và được phát lại qua một kênh audio đơn. Âm thanh mono có thể 

được thu vào từ một hay nhiều micrô, trộn lại và đưa qua một ampli xử lý tín hiệu đơn 

có ngõ ra ghép với một hay nhiều loa. 

- Âm thanh Stereo: Các hệ thống âm thanh stereo có hai kênh tín hiệu audio độc lập, các 

tín hiệu được tái tạo có biên độ cụ thể và có quan hệ về pha với nhau, vì thế khi được 

phát lại nó sẽ tái tạo âm hình biểu kiến của nguồn âm thanh nguyên thủy. Âm thanh 

stereo làm cho người nghe hình dung thấy được sự phối cảnh và vị trí của các nhạc cụ 

trên sân khấu hay sàn diễn. Hệ thống phát lại stereo là toàn bộ khu vực ngồi nghe phải 

có sự bao phủ bằng nhau của cả hai kênh trái (left) và phải (right). Hệ thống stereo trong 

phòng có một khu vực nhỏ đạt tốt nhất yêu cầu này nằm giữa và tạo một tam giác cân 

với hai loa, đó là nơi ít có sự chênh lệch nhất về biên độ, thời gian đến của âm thanh,… 



 16 

Sơ đồ nghe tốt nhất được bố trí như hình vẽ : 

+ Hệ 

thống stereo phải có đáp ứng pha giống nhau ở ngõ vào và ngõ ra cho cả hai kênh. 

Nghĩa là một tín hiệu với dạng sóng dương ở ngõ vào phải có dạng sóng dương tương 

ứng ở ngõ ra.  

+ Nếu đáp ứng pha bị lệch, khi lắng nghe một nguồn nhạc có âm hình thiên về khoảng 

giữa như giọng hát solo, bạn sẽ thấy sự bất ổn của âm hình, nó sẽ tản mác xung quanh 

và ra xa khỏi khoảng giữa hai loa.  

+ Do đó cần chú ý cực tính khi đấu nối loa trong hệ thống stereo. 

- Hệ thống DOLBY PRO LOGIC: 

Dolby Pro Logic là khái niệm của 

hãng nghiên cứu kỹ thuật thu thanh 

DOLBY đưa ra và giữ bản quyền. 

Một hệ thống âm thanh Dolby 

Surround Pro Logic thông thường 

gồm 5 bộ loa, hai loa chính phía 

trước (Front – Left/Right), hai loa 

phụ phía sau ( Rear – Left/Right) và 

một loa ở giữa (Center). 

 

- Hệ thống THX ( TOM 

HOLMAN’S  e XPENRIMENT): 

Đây là hệ thống do hãng Lucas Film 

sáng chế, thường sử dụng trong các 

rạp chiếu phim. Hệ thống này nhằm 

tái tạo âm thanh hoàn toàn trung 

thực, người xem có cảm giác như 

tham gia vào các quá trình trên phim. 

Hệ thống bố trí thêm 2 loa bên sườn  
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- Hệ thống DOLBY AC 3: Đây là hệ thống  âm thanh được phát triển trên cơ sở các hệ 

thống âm thanh xoay vòng. Nó phát ra 6 kênh âm thanh riêng biệt hoàn toàn. Giống như 

Dolby Surround Pro Logic, nó gồm các kênh Trái (Left), trung tâm (Center) và Phải 

(Right) trải ngang qua phía trước căn phòng. Dolby Surround Pro Logic chỉ có một kênh 

Surround đơn lẻ với băng tần hạn chế (trong khoảng từ 100 Hz đến 7.000 Hz). Còn 

Dolby Digital AC-3 cung cấp kênh Surround Left và Surround Right riêng biệt để có thể 

định vị âm thanh chính xác, trung thực và có sức thuyết phục hơn.  

- Dolby Digital AC-3, tất cả 5 kênh chính có dải động đầy đủ (từ 3 Hz đến 20.000 Hz). 

Kênh thứ sáu là Kênh Hiệu Ứng Tần Số Thấp (Low Frequency Effects Channel) vào 

đúng thời điểm sẽ bổ sung thông tin tiếng bass để tăng lên cực đại ấn tượng của cảnh 

phim như tiếng nổ, sự va chạm mạnh,… Sự tiến bộ trong kỹ thuật mã hóa dữ liệu âm 

thanh này làm cho các soundtrack Dolby Digital AC-3 có thể được dùng bổ sung vào 

các đĩa laser thông thường và hàng loạt các nguồn khác.  

 2.3.2 Thông số kỹ thuật của hệ thống tăng âm, loa, micro 

 2.3.3 Lắp đặt và kết nối hệ thống trang âm 

- Vị trí loa. 

+ Hệ thống tăng âm trong dạy học và các hoạt động khác thường được bố trí ở phía trên 

cùng của phòng (sân khấu), hai loa quay xuống dưới, ampli đặt ở vị trí dễ điều khiển và 

đảm bảo an toàn điện. 

+ Đối với phòng học, hội trường bố trí loa cố định nên đặt loa ở vị trí cao hơn đầu người 

để cho mọi người trong phòng có thể nghe được nguồn âm trực tiếp, tránh hiện tượng 

âm phản xạ từ các đồ vật hoặc người trong phòng. 

+ Chú ý: Không được đặt loa hướng trực tiếp vào micro vì sẽ gây hiện tượng lacxen gây 

rú làm ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ thống.

 

- Kết nối tăng âm với loa: Chú ý đến 

1 số yếu tố sau: 

+ Công suất của loa: Công suất của 

loa phải luôn lớn hơn hoặc bằng 

công suất ra của tăng âm, nếu không 
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khi phát công suất lớn sẽ làm hỏng loa. 

+ Trở kháng của loa: Loa thông dụng thường có trớ kháng 4, 8, 16, khi nối loa với 

tăng âm chúng ta chú ý: Trở kháng của loa phải luôn lớn hơn hoặc bằng trở kháng ra của 

tăng âm, nếu không khi phát công suất lớn sẽ làm hỏng loa hoặc tăng âm. 

+ Cực tính: Nguồn âm thanh lập thể có từ 2 loa trở nên thì chúng ta phải mắc đúng cực 

tính của loa. Nếu đấu nối đúng, tất cả các loa sẽ hoạt động “đồng pha”. Đấu “sai pha”, 

nếu không gây ra lỗi hư hỏng về điện thì cũng làm đục các hiệu ứng thể hiện không gian 

và giảm tiếng bass. 

- Kết nối tăng âm với Micro: Micro được kết nối với tăng âm thông qua đầu vào Micro, 

do đặc điểm tín hiệu từ Micro rất nhỏ (vài mV) nên rất hay bị nhiễu. Do vậy giắc cắm và 

dây Micro phải là loại tiêu chuẩn, không dùng các loại dây khác thay dây Micro, giắc 

cắm phải tiếm xúc tốt, nếu không sẽ phát sinh tiếng ù, tiếng loạt xoạt,… 

- Kết nối tăng âm với các thiết bị khác (đầu đĩa, tivi, Computer…) Dùng cáp RCA đươc 

tín hiệu từ đầu ra tiếng của đầu đĩa, tivi, Computer (Audio Out) với đầu vào (Line In) 

của tăng âm. Chú ý cắm đúng các đường tín hiệu Trái – Left (Dây mày trắng) Phải –

Right (Dây màu đỏ). 

 2.3.4 Sử dụng và bảo quản các hệ thống tăng âm, loa, micro. 

Một hệ thống âm thanh thông thường gồm có: tăng âm (Ampli), loa, micro. Tăng âm 

thông thường hiện nay đều có hai lối ra loa cho hai kênh trái và phải. 

a. Tăng âm: Một tăng âm bất kỳ sẽ có những núm nút cơ bản sau: 

- Công tắc nguồn nuôi (AC – ON/OFF) : Khi sử dụng cần chú ý dải điện áp danh định 

mà ampli hoạt động. 

- Chiết áp âm lượng (Volume). 

- Chiết áp điều chỉnh độ lớn của tín hiệu qua micro (Mic Volume). 

- Các núm điều chỉnh dải tần số. 

+ Bass: âm trầm – tần số thấp. 

+ Midle: âm trung – tần số trung bình. 

+ Treeble : âm cao – tần số cao. 

- Núm điều chỉnh cân bằng giữa hai loa (Balance). 

- Nút làm tăng độ căng của âm thanh ( Loudness).  

- Các chiết áp khối làm vang nhân tạo (Echo). 

+ Delay: Thời gian lặp lại của âm vang. 

+ Repeat: Mức độ lặp lại.  

+ Echo: Cường độ lặp lại. 

- Ở phía sau tăng âm có các giắc nối với tín hiệu khác đưa đến (Line) và loa. 

- Khi sử dụng cần chú ý những thông số kỹ thuật của Ampli để kết nối cho phù hợp. 

+ Công suất nguồn tiêu thụ (Tính bằng W hoặc VA).  



 19 

+ Công suất ra loa ( W- RMS). 

+ Trở kháng lối ra (). 

b. Loa  

 - Loa là hệ thống biến tín hiệu điện thành âm thanh, khi sử dụng phải chú ý những 

thông số kỹ thuật: 

+ Công suất loa (W). 

+ Trở kháng của loa (). 

+ Dải tần số. 

- Các thông số này phải phù hợp với tăng âm. 

c.Micro:  

- Micro là dụng cụ biến tiếng nói, âm thanh thành tín hiệu điện để đưa vào ampli khuếch 

đại.  

- Có nhiều loại Micro như: micro điện động, micro áp điện, micro băng...Micro điện 

động là loại phổ biến nhất. 

- Một micro tốt phải có dải tần số đồng đều trong toàn dải âm thanh, độ nhạy của nó tuỳ 

thuộc mục đích sử dụng.  

- Các micro dùng cho âm nhac, phát thanh thường có độ nhạy và búp sóng định hướng 

yếu nhằm giảm bớt tác động của tiếng ồn.  

- Trở kháng của micro thường được chế tạo phù hợp với lối vào MIC của Ampli. Trở 

kháng của Micro điện động thường là 600. 

d. Sử dụng, điều chỉnh:  

- Điều chỉnh hệ thống khi dạy học: 

+ Chỉnh hệ thống cân bằng (Balance) ở vị trí giữa nhằm đưa tín hiệu âm thanh đồng đều 

ra cả hai loa. 

+ Giảm đến mức thấp dải tần số sao cho tiếng nói phát ra dễ nghe nhất.  

+ Tắt chế độ làm vang nhân tạo ( Echo). 

- Điều chỉnh hệ thống khi sinh hoạt văn nghệ. 

+ Chỉnh dải tần số cho phù hợp, các dải âm thanh thấp và cao được nâng lên ở mức phù 

hợp với ngưòi nghe. 

+ Nếu cần sử dụng chế độ làm vang nhân tạo, chỉnh chế độ vang sao cho âm thanh mượt 

mà vừa đủ tránh quá dài gây khó nghe. 

+ Chỉnh âm thanh micro và âm nhạc không lớn quá để chúng không lấn át nhau. 

2.4 Sử dụng máy chiếu đa năng(Projection) (02 tiết) 

 2.4.1 Giới thiệu chung 

- Máy chiếu đa năng (đa phương tiện) dùng để phóng to và chiếu các nội dung từ các 

nguồn tín hiệu điện khác nhau như tín hiệu video, tín hiệu audio, tín hiệu s-video, tín 
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hiệu RGB...từ các thiết bị điện tử như máy radio cassette, đầu video, máy tính... phục vụ 

cho việc trình bày.  

- Khối lăng kính chia tách ánh sáng.  

-  Các bộ lọc mầu (Red; Green; 

Blue). 

- Các màn tinh thể lỏng. 

- Khối lăng kính. kết hợp ánh sáng. 

- Khối thấu kính quang học. 

- Bóng đèn.  

- Tín hiệu điện đưa vào từ các thiết 

bị khác nhau được máy chiếu nhận 

dạng và xử lí, kết quả hình ảnh được đưa tới và hiển thị tại các màn tinh thể lỏng.  

-  Nguồn sáng sau khi tách và lọc thành 3 mầu cơ bản Red; Green; Blue xuyên qua các 

màn tinh thể lỏng. Sau đó, kết hợp lại bởi khối lăng kính, đưa tới hệ thống các thấu kính 

và tới màn chiếu thể hiện hình ảnh với mầu sắc, độ phân giải phù hợp với tín hiệu đưa 

vào. 

- Công nghệ LCD : 

+ Máy chiếu tổng hợp hình ảnh màu dựa trên 3 màu cơ bản là đỏ, lục và xanh dương 

(RGB). Nguồn sáng trắng ban đầu được tách thành 3 nguồn sáng đơn sắc là đỏ, lục, 

xanh dương và được dẫn đến 3 tấm LCD độc lập. 

+ Điều khiển 3 tấm LCD đóng mở điểm ảnh theo thông tin ảnh số, ta thu được 3 ảnh 

đơn sắc theo hệ màu RGB. Sau đó, tất cả được tổng hợp một cách tự nhiên trong một 

lăng kính theo cơ chế ánh sáng trước khi xuất đến màn chiếu.  

+ Nhược điểm của máy chiếu LCD thường thể hiện khi chiếu phim là lộ điểm ảnh, màu 

đen không thật và hình ảnh chuyển động nhanh sẽ bị nhòe.   

- Công nghệ DLP : 

+ Công nghệ DLP sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng. Một chip DMD được tích 

hợp hàng nghìn vi gương, mỗi vi gương tương ứng một điểm ảnh.  

+ Vi gương dao động hàng nghìn lần/giây và thể hiện được 1.024 cấp độ xám.  

+ Để thể hiện hình ảnh màu, một bánh quay màu được đặt giữa nguồn sáng và DMD, sử 

dụng bánh quay 4 màu gồm đỏ, lục, xanh dương, trắng để lần lượt tạo và xuất ra 4 ảnh 

đơn sắc trong một chu kỳ. 

+ Thay vì tổng hợp tự nhiên tại thấu kính, 4 hình ảnh đơn sắc lần lượt được ghi nhận và 

tổng hợp tại não người.  

+ Ưu điểm của DLP là tạo được hình ảnh mượt, không lộ điểm ảnh, độ tương phản cao. 

+ Cấu tạo máy chiếu DLP đơn giản hơn LCD 3 tấm nên kích thước máy nhỏ nhẹ. Nhờ 

đưa thêm màu trắng vào bánh quay màu mà hình ảnh tạo ra bởi máy chiếu DLP sáng 
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hơn và có màu trắng rất thuần khiết. Điểm ảnh trong máy chiếu “khít” hơn, hình ảnh sắc 

nét hơn so với LCD.  

 2.4.2 Hướng dẫn sử dụng máy chiếu đa năng 

- Các chỉ số kỹ thuật cần quan tâm :  

+ Mật độ sáng: đơn vị tính Lux. Thông thường 12000-24000Lx. 

+ Độ tương phản: 1000:1; 15000:1 

+ Độ phân giải. 

Là ba chỉ số cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh của máy chiếu. Thông 

thường, độ sáng được quan tâm nhiều nhất bởi chỉ số này càng cao thì chất lượng hình 

ảnh càng độc lập với ánh sáng bên ngoài. Đây cũng là căn cứ thể hiện sự khác biệt giữa 

2 dòng máy chiếu gia đình và văn phòng.  

- Các phím chức năng trên máy: 

+ POWER: Dùng để khởi động máy và tắt máy. Màu của phím hiển thị trạng thái làm 

việc của máy: Đỏ - Trạng thái chờ; Xanh -  Trạng thái làm việc. 

+ AUTO SETUP: Dùng để tự động điều chỉnh các thiết lập cho tương ứng với thiết bị 

đầu vào & hiệu chỉnh hình thang của màn hình. 

+ INPUT: Dùng để chọn thiết bị đầu vào.  

+ ENTER: Dùng để thực hiện các chức năng trong menu. 

◀, ►, ▼, ▲: Dùng để điều chỉnh và di chuyển trong menu.  

+ FREEZE: Dừng màn hình trong khi đó thiết bị đầu vào vẫn hoạt động bình thường.  

+ SHUTTER:Tắt màn hình tạm thời trong thời gian hoạt động.  

+ D.ZOOM +/-:  Phóng to một vùng. Màn hình sẽ xuất hiện 1 vòng tròn sáng và sau đó 

chọn ◀ , ►, ▼, ▲ để di chuyển vòng tròn sáng đến vị trị cầm phóng to sau đó chọn 

phím ENTER.  

+ INDEX WINDOW: Phím này dùng để chia màn hình đang chiếu ra làm 2 màn hình 

trong đó có 1 màn hình tĩnh và 1 màn hình động.  

+ STD: Lựa chọn các thiết lập chuẩn được định sẵn. 

- Một số hiệu chỉnh trong menu của máy. 

+ KEYSTONE Chức năng hiệu chỉnh từ hình ảnh từ hình thang thành hình vuông, bằng 

cách sử dụng nút trái (◀ ) và nút phải ( ►) để hiệu chỉnh. 

+ PICTURE MODE (Chất lượng hình ảnh): Chức năng hiệu chỉnh mầu sắc của hình ảnh 

tự nhiên ( natural) hay rực rỡ ( dynamic) hay theo tiêu chuẩn của nhà máy ( standard).  

+ BRIGHT ( độ sáng của hình ảnh): Chức năng này để hiệu chỉnh độ sáng tối của hình 

ảnh. Bằng cách sử dụng nút trái (◀ ) và nút phải ( ►) để hiệu chỉnh.  

+ CONTRAST ( độ tương phản của hình ảnh) : Chức năng này hiệu chỉnh tương phản 

của hình  ảnh. Bằng cách sử dụng nút trái (◀ ) và nút phải ( ►) để hiệu chỉnh.  
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+ SHARPNESS ( độ sắc nét của hình ảnh) : Chức năng này để hiệu chỉnh độ sắc nét của 

hình ảnh. Bằng cách sử dụng nút trái (◀ ) và nút phải ( ►) để hiệu chỉnh. 

+ STANDART ( tiêu chuẩn) : Nếu chọn những chức năng này bằng nút ENTER nghĩa 

là ta chọn chế độ mặc nhiên theo tiêu chuẩn của nhà máy. 

 2.4.3 Tháo lắp máy chiếu đa năng 

- Đặt máy chiếu vuông góc với màn chiếu. Nếu hình chiếu lên màn có hình thang ta 

chỉnh tăng giảm KEYSSTONE (một số dòng máy AUTO SETUP, hoặc AUTO 

KEYSSTONE. 

 

Đặt máy chiếu trên bàn Lắp máy chiếu trên trần nhà 

- Dùng chân trước của máy chiếu để chỉnh độ cao của hình ảnh. 

- Khi chỉnh chân máy chiếu có thể dẫn đến hình ảnh bị méo. Sử dụng chức năng chỉnh 

méo hình để khắc phục. 

- Để chỉnh chân về vị trí cũ ấn nút đệm ở dưới chân. 

- Một số máy chiếu khi bật công tắc nguồn thì máy tự động điều chỉnh độ cao, ta có thể 

điều chỉnh bằng nút trên máy: hạ xuống nhấn  (-), nâng lên nhấn (+). 

 2.4.4 Kết nối máy chiếu với các thiết bị 

- Kết nối với máy tính : 

 

+ Nối đầu cáp máy tính với cổng Computer 1.  

+ Rút cáp màn hình máy tính mà cắm vào cổng tín hiệu ra của máy chiếu  (Computer 

Out). 

+ Siết chặt các ốc vít. 

+ Lắp đầu cáp USB (B-Type) với cổng USB của máy chiếu. 

+ Nối đầu còn lại (A-Type) với cổng USB của máy tính. 

+ Khi máy chiếu và máy tính cùng bật thì các trình điều khiển của máy tính sẽ tự động 

dò tìm thiết bị. 
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- Kết nối với thiết bị xuất tín hiệu video : 

 

+ Máy chiếu có thể nhận tín hiệu AV, YpbPr and S-Video. 

+ Nối các giắc hoa sen gồm hình ảnh, âm thanh kênh phải/trái từ máy chiếu với các đầu 

ra tương ứng trong nguồn video để nhận tín hiệu hình ảnh và âm thanh. 

+ Nối YpbPr ở cổng máy Computer in của máy chiếu (1 trong 2 cổng) và nguồn Video 

(như đầu DVD) để nhận tín hiệu hình ảnh. 

+ Đối với S-Video, dùng cáp S-video để nối với máy chiếu và nguồn video để nhận tín 

hiệu video. 

 2.4.5 Vận hành 

- Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy chiếu. 

- Tháo nắp thấu kính. 

 - Nối cáp điện với máy chiếu: Phích cắm dây nguồn và ổ cắm điện phải phù hợp. 

 - Bấm nút bật/tắt nguồn  trên máy chiếu hoặc [POWER] trên điều khiển. 

 - Đèn tín hiệu bật sáng (màu xanh). 

- Bấm nút [VIDEO] hoặc [PC] trên máy chiếu hoăc nút Computer/Video trên điều khiển 

từ xa để chọn nguồn tín hiệu vào thích hợp. 

- Sử dụng vòng ZOOM để điều chỉnh kích cỡ hình ảnh. 

- Sử dụng vòng FOCUS để điều chỉnh tiêu cự (một số dòng máy AUTO FOCUS). 

Điều chỉnh kích thước hình ảnh: vặn vòng zoom trên máy chiếu để điều chỉnh 

- Điều chỉnh độ cao của hình ảnh: Bật chân trước của máy chiếu để điều chỉnh độ cao 

của hình ảnh. 

- Chỉnh méo hình thang : Dùng nút [Keystone] trên thanh công cụ máy chiếu. 

 2.4.6 Những điểm cần lưu ý khi sử dụng máy chiếu LCD 

- Ấn nút nguồn trên máy chiếu hoặc trên điều khiển từ xa. sẽ xuất hiện dòng chữ “power 

off?” để xác định.  

- Khi bạn ấn lại nút nguồn lần nữa máy chiếu sẽ ở chế độ làm mát, đèn sẽ tắt, đèn tín 

hiệu nháy màu đỏ, quạt vẫn chạy trong khoảng 2 phút.  

- Không được rút phích nguồn khi máy vẫn đang ở chế độ làm mát. Tuổi thọ của bóng 

sẽ giảm nếu bóng không được làm mát đúng cách. 

- Sau khi máy được làm mát quạt sẽ tắt và đèn tín hiệu sẽ ngừng nháy, lúc này máy ở 

chế độ stanby và có thể bật máy lại để dùng. 
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- Đậy nắp thấu kính, thu lại chân máy trước khi vận chuyển. 

2.5 Máy quét hình(Scanner) (02 tiết) 

 2.5.1 Nguyên lý làm việc của máy quét hình 

- Máy quét hình tương tự như máy sao chụp 

(Photocopy). Một thiết bị tích điện kép (Charge-

Coupled Device -CCD) sẽ thu lấy hình ảnh điện tử 

trên trang giấy bằng cách biến cường độ sáng phản 

xạ từ đó lên thành thông tin số. 

- Nói chung, cấu tạo của máy quét gồm ba bộ phận chính:  

+ Thấu kính nhạy quang. 

+ Cơ cấu đẩy giấy cho phép có thể tiến hành quét ở một vùng xác định trên trang. 

+ Mạch logic điện tử dùng để biến đổi ánh sáng phản xạ thành hình ảnh điện tử.  

- Máy quét hình đen trắng: 

Nhận biết các điểm đen-trắng trên tài liệu quét. Kết quả nhận được của một điểm chỉ là 

một bit 0 hoặc 1. Tính năng cao hơn: nhận biết một điểm dựa theo độ xám của điểm đó, 

kết quả nhận được là một byte chứa cường độ sáng. 

- Máy quét hình màu: Dùng CCD màu, dùng với nguyên tắc như phương pháp quét màu 

xám, tuy nhiên áp dụng riêng cho ba màu cơ bản là đỏ, lục và xanh. Tổng hợp cường độ 

xám của cả 3 màu sẽ cho màu thật của hình ảnh cần quét. 

Thường dùng CCD màu với sự kết hợp của lăng kính ba màu đặc biệt. 

 2.5.2 Một số loại máy quét hình 

Máy quét dùng cho PC có ba cấu hình phổ biến:  

- Loại cầm tay (hand-held) Là loại giống như thiết bị chuột máy tính và được gắn vào 

cổng song song hay nối tiếp. Bằng cách di chuyển máy quét trên mặt trang giấy sẽ thu 

được nội dung của nó dưới dạng một bức ảnh điện tử.    
+ Ghép nối các ảnh nhỏ để được bức ảnh toàn thể 

+ Đặc điểm: quét những hình ảnh nhỏ, với hình ảnh lớn dễ bị méo dạng 

- Loại nạp giấy (sheet-fed) Còn gọi máy quét cá nhân. Với thiết bị này ta đút một tờ giấy 

vào khe máy, ở đó các con lăn cơ học sẽ tiếp nhận và tự động chuyển nó đi ngang qua 

bộ phận cảm biến quang của máy quét. 

+ Đặc điểm: thiết kế nhỏ gọn, cho phép quét một loạt các trang giấy cùng kích cỡ. Kết 

hợp với phần mềm có thể sử dụng trong các phương pháp chấm thi trắc nghiệm khách 

quan. 

- loại phẳng (flatbed) Là kiểu linh hoạt và chất lượng làm việc tốt nhất so với hai loại 

trên. 

+ Sử dụng bằng cách áp mặt giấy trực tiếp vào mặt kính của máy, cơ cấu cơ học trong 

máy chuyển động để quét hết hình ảnh một trang. 
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+ Đặc điểm: Độ tin cậy cao, tuy nhiên chủ yếu chỉ quét từng hình ảnh một. Chất lượng 

màu và độ phân giải là cao nhất trong ba loại trên. 

 2.5.3 Kết nối máy quét với máy tính 

a. Lắp đặt máy quét  

- Nguồn cho máy quét: có 3 kiểu cấp nguồn cho máy quét. 

+ Cấp nguồn trực tiếp từ nguồn xoay chiều (AC) 100-240V. 

+ Cấp nguồn trực tiếp qua cổng USB, khi đó ta không cần cấp nguồn bên ngoài cho máy 

quét nữa. 

+ Cấp nguồn qua một bộ đổi nguồn 

(Adaptor) đi kèm theo máy. Bộ đổi nguồn 

này đổi nguồn điện xoay chiều (AC) 100-

240V sang điện áp 1 chiều (DC) 12V. 

- Các loại cáp kết nối:  

+ Phần lớn các máy quét hiện nay đều dùng kết nối qua cổng USB.  

  

+ Một số loại máy cũ có card kết nối SCSI, khi đó ta phải mở vỏ máy tính để cắm card 

này vào khe cắm mở rộng. Sau đó kết nối máy quét với card này qua cáp chuyên dụng.  

b. Driver và phần mềm dùng cho máy quét : 

- Driver: Muốn cho máy quét làm việc được chúng ta phải cài trình điều khiển (Driver) 

cho máy quét. Các máy quét thường có đĩa chứa Driver đi kèm, nếu không thì chúng ta 

có thể download driver từ Website hỗ trợ của hãng sản xuất. Việc cài đặt driver cho máy 

quét thường rất đơn giản, cài đặt xong thông thường phải khởi động lại máy tính. 

- Phần mềm: sẽ điều khiển máy quét và truyền hình ảnh thu được vào trình ứng dụng 

thích hợp trên màn hình Windows. Một số phần mềm quét hiện nay còn bao gồm cả bộ 

biên tập hình ảnh như Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, hoặc Microsoft Picture 

Editor...  

- Đối với các đối tượng quét là ký tự, một số hãng sản xuất còn phát hành kèm theo các 

phần mềm nhận dạng: chuyển định dạng ảnh sang dạng ký tự. 

c. Đặt chế độ quét : 

- Phần lớn các máy quét đều cho phép thiết lập các thông số quét sau: 

+ Độ phân giải (Resolution): từ 150 đến 600dpi tùy từng loại máy. 

+ Kiểu ảnh (Output type): đen trắng (black-white), xám (Gray), 256 màu, 16 triệu 

màu,.... 

+ Điều chỉnh độ sáng tối (Lighter-Darker). 

+ Điều chỉnh độ nét (Sharp),.... 

 - Các thông số này có thể do phần mềm tự nhận dạng bằng thiết lập Auto. 

 2.5.4 Lưu hình ảnh từ máy quét 
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- Định dạng ảnh: Phần mềm quét cho phép lưu hình ảnh dưới nhiều dạng đồ hoạ PC phổ 

biến: TIF, BMP, PCX, GIF và JPG. Các định dạng TIF, GIF và JPG có khả năng nén 

(tuỳ chọn) nên có thể giảm nhỏ kích thước của các tập tin hình ảnh. Ảnh đen trắng cũng 

có kích thước file ảnh nhỏ hơn ảnh màu. Định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến 

nhất trên máy tính là GIF và JPG vì khả năng nén cao và kích thước tập tin nhỏ. 

- Kích thước ảnh: Tùy thuộc nhu cầu mà đặt độ phân giải cho phù hợp. Ví dụ như ảnh 

dùng chèn vào các tài liệu in trong khổ giấy A4 thì chỉ cần quét với độ phân giải 150-

300dpi. 

- Hình ảnh thu được từ máy quét thường chưa được phù hợp với mong muốn do các yếu 

tố: đặt bản gốc lệch trên mặt máy, kích thước vùng quét chưa chuẩn, ảnh hưởng của các 

vết bẩn trên bản gốc.... do đó cần xử lý sơ bộ trước khi đưa vào sử dụng. 

- Để xử lý sơ bộ hình ảnh có thể dùng phần mềm đi kèm với máy quét, chủ yếu sử dụng 

các chức năng quay hình (Rotate), cắt hình (Crop), loại bỏ vết bẩn (Cut) ... 

- Để can thiệp sâu hơn vào bức ảnh như sửa độ tương phản, cắt dán các đối tượng, đổi 

màu một phần ảnh. 

2.6 Máy photocopy (02 tiết) 

 2.6.1 Nguyên lý làm việc của máy photocopy 

- Dựa trên hiện tượng tĩnh điện giống máy in laser. Tĩnh điện có điện thế cao hàng chục 

kV, tạo ra vùng ánh sáng hồ quang điện, được nạp đều lên bề mặt trục in (trục cảm 

quang) của máy và tích tĩnh điện cho nó . 

- Đèn và hệ thống quang học chụp lại hình ảnh từ tài liệu gốc sang trục in của máy. 

+ Chỗ  giấy trắng phản xạ nhiều sáng làm chất cảm quang dẫn điện nên điện tích vùng 

này bị trung hoà, nó mất tác dụng hút mực do không còn tĩnh điện.  

+ Ngược lại, chỗ nào có hình ảnh sẽ không phản xạ được ánh sáng nên không khử được 

tĩnh điện đã tích trên trục, có tác dụng tạo thành ”phim âm bản” trên trục in của máy. 

- Trục in quay, hình ảnh tĩnh điện này sẽ hút mực từ trong ống mực và giữ các hạt mực 

ấy theo nội dung bản gốc đã dính đều trên trục in.  

- Trục tiếp tục quay và mực từ được ép lên giấy. Bên dưới bề mặt giấy in có nguồn điện 

cao áp mạnh hơn nhiều so với điện tĩnh đã tích trên trục, do đó các hạt mực từ được hút 

và dính chặt vào bề mặt giấy. 

- Giấy được đưa ra khỏi trục in và đẩy qua bộ trục ép. 

- Bộ trục ép gồm 3 trục. 

+ Một trục bằng nhựa mềm có tác dụng ép chặt mực từ. 

+ Trục thứ 2 mang nhiệt độ cao (khoảng 150oc) làm nóng chảy  mực, dán lên mặt giấy. 

+ Trục thứ 3 phủ bên ngoài một lớp nỉ tẩm dầu dùng chùi sạch mực còn sót trên bề mặt 

trục có nhiệt độ cao.  

- Trục in tiếp tục quay đến phần khử tĩnh điện. 
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- Nguồn điện cao áp tiếp tục khử hết điện tích dư trên bề mặt trục in, phần mực in được 

gột sạch đưa trở về hộp mực. 

 2.6.2 Sử dụng, bảo quản máy photocopy 

a. Những điểm cần chú ý khi sử dụng máy photocopy. 

- Không liên tục tắt máy& bật máy. Sau khi tắt máy, chờ 10-15 giây trước khi bật lại. 

- Máy phải tắt nguồn trước khi tháo lắp bất kỳ bộ phận nào. 

- Đặt máy trên mặt bằng vững chắc. 

- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt và bụi bẩn. 

- Khi di chuyển máy từ nơi nhiệt độ thấp đến nơi nhiệt độ cao hơn có thể có sự ngưng tụ 

hơi nước ảnh hưởng đến máy. 

- Đảm bảo điện áp sử dụng đúng yêu cầu.  

- Không đánh rơi máy, hoặc để bất kỳ vật gì bên ngoài rơi vào máy. 

- Giữ hộp mực ở nơi khô ráo, không lấy ra trước khi sử dụng. 

- Không chạm vào trống. 

b. Các chế độ photo: phóng to, thu nhỏ. 

- Tỉ lệ phóng to, thu nhỏ tài liệu cần chụp thông thường từ 25% - 400%.  

- Đây là tỉ lệ phần trăm kích thước theo đường chéo.  

- Để thu nhỏ từ khổ A3 về khổ A4 ta phải đặt tỉ lệ là 71%.  

- Ngược lại để phóng to từ khổ A4 sang khổ A3 ta phải đặt tỉ lệ là 141%. 

- Một số cách copy 2 mặt đặc biệt: 

+ Copy 2 tờ 1 mặt vào 1 tờ 2 mặt.  

+ Copy 1 tờ 2 mặt vào 1 tờ 2 mặt.  

+ Copy 1 tờ 2 mặt vào 2 tờ 1 mặt.  

c. Đặt số bản photo.  

- Nếu ta không đặt số bản photo 

thì giá trị mặc định số bản photo 

sẽ là. Ta có thể đặt số bản photo 

bằng cách nhập vào từ bàn 

phím. Chọn số bản chụp và nhấn 

START.  

d. Điều chỉnh độ đậm nhạt  
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- Điều chỉnh độ sáng bản chụp bằng phím: 

+ Lighter: Nhạt hơn 

+ Darker: Đậm hơn 

- Chú ý: 

+ 1-2: độ đậm chữ như trong tờ báo hoặc tạp chí 

+ 3: độ đậm thông thường 

+ 4-5: chữ màu sáng hoặc bản viết tay bằng bút chì  

 2.6.3 Xử lý những sự cố thường gặp khi sử dụng máy photocopy 

- Kẹt giấy: thường gặp khi chất lượng giấy xấu hoặc hệ thống cơ khí của máy potocopy 

bị mòn. Khi đó ta phải kiểm tra để gỡ giấy kẹt ra khỏi máy. 

+ Kẹt giấy ở khay nạp: Tháo khay giấy phía dưới hoặc tháo nắp đậy phía dưới để kiểm 

tra. 

 

+ Kẹt giấy ở đầu ra: Tháo lắp đậy bên hông máy để kiểm tra nếu thấy giấy bị kẹt thì nhẹ 

nhàng gỡ giấy ra.  

 

* Chú ý: khi thao tác cần cẩn thận không để chạm tay vào lô sấy vì nhiệt độ của lô cao 

(>100
0
C) có thể gây bỏng (đọc cảnh báo trên nhãn)  

- Hết mực : Tháo nắp đậy phía trước ra để tiến hành thay mực. 

+ Mở nắp đậy phía trước máy. 
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+ Đọc bảng hướng dẫn trên nắp máy. 

 

+ Ấn chốt cài xuống. 

 

+ Tháo hộp mực ra để đổ mực. 

 

+ Lắp trả hộp mực, ấn quai hộp mực xuống chốt cài. Đậy nắp. 



 30 

 

- Hết giấy: Khay nạp giấy các máy photocopy có thể chứa được 2 loại khổ giấy là A3 và 

A4. Khi hết giấy cần nạp giấy theo một số chỉ dẫn sau: 

+ Kéo khay giấy ra. 

 

+ Kiểm tra. 

 

+ Đọc bảng hướng dẫn thao tác thay giấy trong khay: 

 

+ Có thể nới rộng khay để nạp giấy A3 như sau: 
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2.6.4 Những hư hỏng thường gặp khi sử dụng máy photocopy. 

- Không có hình: Thường do mất mát trục in (trục cảm quang). 

- Hình bị bẩn: Thường do bộ phận gột mực trục in và trục nhiệt ép nóng bị hỏng. 

- Kẹt giấy: Có thể do giấy xấu, mỏng, hoặc do bộ phận cảm biến báo kẹt giấy bị hỏng. 

- Xước hình; Bình thường do mực xấu hay trục quay quá cũ, cũng có thể do tĩnh điện đã 

yếu. 

 2.6.5 Chú ý khi sử dụng máy photocopy 

Những nguồn từ máy photocopy có khả nǎng liên quan đến sức khoẻ. 

- Các chất quang dẫn, các thành phần của mực khô, bụi mực, muội than, nhựa polyme, 

mực lỏng, ozon, ánh sáng và tia cực tím, tiếng ồn và nhiệt. 

- Nói chung, máy photocopy có thể được nhiều người sử dụng trong nhiều nơi, hàng 

ngày một cách an toàn. Tuy nhiên, cần chú ý lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng đúng cách để 

tránh những tác hại không tốt cho sức khoẻ và môi trường. 

2.7 Máy ảnh kỹ thuật số (02 tiết) 

 2.7.1 Giới thiệu chung 

- Về cơ bản, máy ảnh kỹ thuật số hoạt động theo nguyên lý làm việc của máy ảnh cơ, 

nhưng thay vì sử dụng hóa chất trên phim (dạng tín hiệu tương tự) trong máy ảnh cơ, 

máy ảnh số nhận diện và lưu trữ hình ảnh dưới dạng tín hiệu số (dạng tín hiệu điện). 

- Việc hiển thị hình ảnh trên máy ảnh số thường thông qua màn hình tinh thể lỏng gắn 

kèm với máy. 

Máy ảnh kỹ thuật số thường gồm các thành phần: 

- Hệ thống thấu kính quang học. 

- Bộ phận cảm biến chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện, thường dùng công nghệ 

CCD hoặc CMOS. 

- Bộ phận hiển thị hình ảnh – màn hình LCD. 

- Bộ phận lưu trữ hình ảnh: dưới dạng số, sử dụng các loại thẻ nhớ hoặc đĩa CD. 

- Hình ảnh cần chụp thông qua hệ thống thấu kính quang học tạo một ảnh thật (ngược) 

trên bộ phận cảm biến đặt trong khoang tối, qua đó được biến đổi thành tín hiệu điện và 

được thể hiện trên màn hình. 

- Khi bấm nút chụp hình, các hình ảnh trên được ghi lại vào thẻ nhớ dưới dạng các file 

ảnh.  

 2.7.2 Vận hành máy ảnh kỹ thuật số 

- Nguồn điện : 

+ Máy ảnh cơ: sử dụng pin dùng một lần và không phải thay pin thường xuyên. 

+ Máy ảnh số: có thể sử dụng một hoặc nhiều loại pin cả pin dùng một lần và pin sạc đòi 

hỏi phải thường xuyên thay hoặc sạc pin. 

- Cách ghi hình ảnh : 
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+ Máy ảnh cơ: Sử dụng phim với nhiều kích thước khác nhau và độ nhạy sáng khác 

nhau 

+ Máy ảnh số: Sử dụng một chip silicon nhạy sáng, có hai loại chip khác nhau: CCD 

hoặc CMOS. Các chip này quyết định kích thước ảnh và độ nhạy sáng của máy.  

+ Chip điều khiển trong máy ảnh KTS sẽ tạo ra các hiệu ứng khác nhau tương tự như 

chụp với các loại phim khác nhau của máy ảnh cơ. 

- Cách ngắm ảnh : 

+ Máy ảnh cơ: Sử dụng khe ngắm quang cho phép nhìn thấy 97 đến 100% khung cảnh. 

+ Máy ảnh số: Sử dụng khe ngắm quang hoạc cùng với một màn hình LCD hiển thị 

100% khung cảnh. Tuy nhiên rất khó nhìn màn LCD trong điều kiện ánh sáng nhiều, 

hơn nữa dùng màn LCD rất tốn pin.  

- Cách chụp ảnh : 

+ Máy ảnh cơ: chụp ảnh gần như tức thời, phụ thuộc vào thời gian mở cửa trập 

+ Máy ảnh số: Có nhiều chế độ, phụ thuộc vào kích thước ảnh, định dạng ảnh, loại và 

dung lượng còn lại của thẻ nhớ, loại cảm biến và tốc độ lấy nét.  

- Cách lưu trữ hình ảnh : 

+ Máy ảnh cơ: Ảnh được lưu trực tiếp trên phim, chỉ sử dụng được mỗi phim một lần và 

mỗi cuộn có một số phim nhất định. 

+ Máy ảnh số: Lưu ảnh thành các file dạng số trong bộ nhớ có thể sử dụng nhiều lần của 

thẻ nhớ hoặc đĩa, cả hai loại này đều có nhiều dung lượng khác nhau và có thể lưu rất 

nhiều ảnh một lúc.  

 - Cách hiển thị hình ảnh: 

+ Máy ảnh cơ: Ngoài một vài loại máy ảnh dân dụng có hệ thống Advanced Photo 

System, máy ảnh cơ không thể hiển thị hình ảnh sau khi chụp. Khi phim đã rửa, bạn có 

thể quét ảnh hoặc phim để có thể xem trên màn hình máy tính hoặc ti vi. 

+ Máy ảnh số: Bạn có thể xem lại ảnh trên màn hình tinh thể lỏng ngay trên máy. Ngoài 

ra, rất nhiều máy ảnh cho phép kết nối với máy tính để xem với bạn bè. Từ đó bạn cũng 

có thể gửi ảnh của mình lên mạng để chia sẻ với bạn bè ở khắp nơi.  

- In (phóng, rửa) ảnh: 

+ Máy ảnh cơ: Mang phim đến cho những người rửa ảnh để có thể in hoặc chuyển thành 

các file kĩ thuật số.  

+ Máy ảnh số: Bạn có thể chuyển ảnh xuống vào máy tính để in ảnh bằng máy in ở nhà 

hoặc, nếu như bạn có một máy in tương thích, có thể kết nối trực tiếp máy ảnh với máy 

in đó. Một cách khác nữa là đặt in qua một dịch vụ trực tuyến hoặc mang đến các cửa 

hàng ảnh.  

 2.7.3 ảnh số 

- Ảnh số được tạo nên từ hàng trăm ngàn cho đến hàng triệu ô vuông rất nhỏ - gọi là 

pixels. Máy tính hay máy in sử dụng những ô vuông nhỏ này để hiển thị, in ra bức ảnh. 
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Để làm được điều đó máy tính, máy in chia màn hình, trang giấy thành một mạng lưới 

chứa các ô vuông, sau đó sử dụng các giá trị chứa trong file ảnh để định ra mầu sắc, độ 

sáng tối của từng pixel trong mạng lưới đó - ảnh số được hình thành.  

- Việc kiểm soát, định ra địa chỉ theo mạng lưới như trên được gọi là bit mapping và ảnh 

số còn được gọi là ảnh bit-maps. 

 Độ phân giải của ảnh kĩ thuật số: 

- Ảnh kĩ thuật số được đánh giá chất lượng thông qua số lượng điểm ảnh trên bức ảnh, 

hay độ phân giải (Resolution) của ảnh.  

 

- Kích cỡ của ảnh số có thể được biểu thị theo một trong hai cách sau – theo chiều dài và 

chiều rộng tính bằng đơn vị pixel (điểm ảnh) hoặc theo tổng số pixel tạo nên bức ảnh.  

     Ví dụ: Ảnh có kích cỡ 1600 x 1200 pixel cũng tương đương về kích cỡ với ảnh 1.92 

triệu điểm ảnh (lấy 1600 nhân với 1200) 

 2.7.4 Chuyển ảnh từ máy ảnh vào máy tính 

Có hai phương pháp chuyển ảnh chụp được vào máy tính: 

- Sử dụng đầu đọc thẻ: Rút thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh và đưa vào đầu đọc thẻ, thực hiện 

việc copy file ảnh như đối với các thiết bị lưu trữ thông thường. 

- Sử dụng cáp USB nối trực tiếp máy ảnh với máy tính. Khi đó máy ảnh cũng được coi 

như một ổ đĩa của máy tính. Thao tác copy thực hiện giữa các ổ đĩa trong máy tính. 

Trường hợp này yêu cầu phải cài đặt driver cho máy ảnh cụ thể.  

- Hoặc sử dụng trình hướng dẫn từng bước chuyển ảnh vào máy tính 

(Scanner and Camera Wizard)  

 2.7.5 Một số lưu ý khi chụp ảnh 

Mỗi nhà sản xuất khác nhau đưa ra các chế độ chụp khác nhau, chủ yếu gồm: 

- Auto: chụp tự động, tất cả các công việc lấy nét, đặt độ sáng, bật tắt đèn Flash, điều 

chỉnh tương phản, cân bằng trắng được điều chỉnh tự động bởi chíp điều khiển gắn bên 

trong máy ảnh và hệ thống cảm biến. 

- Video: chế độ quay phim, chỉ có ở một số máy ảnh. 

- P: (Programme): lập trình trước.  
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- Play Mode: chế dộ xem lại ảnh và video.  

- Night Scence: cảnh đêm trong điều kiện thiếu ánh sáng.  

- Portrait: Chụp chân dung. 

- Landscape: chụp phong ảnh, ở ngoài trời. 

- Sport: Chụp thể thao. 

- Fireworks: Chụp cảnh pháo hoa. 

- Macro: chụp cận cảnh. Dùng để chụp văn bản, chụp vật thể gần. Lưu ý: khi chụp cận 

cảnh phải tắt đèn flash, chế độ tiêu cự để về wide (không zoom).   

- Flash: Bật và tắt chế độ sử dụng đèn flash, gồm: đèn luôn bật, đèn tự động, đèn chống 

mắt đỏ, đèn tắt  

- SelfTimer: Bật tắt chế độ chụp hẹn giờ  

 2.7.6 Hướng dẫn  bảo quản máy ảnh kỹ thuật số 

- Tránh cho máy thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

- Không lưu máy ở nơi có độ ẩm cao. 

- Không được quay phim chụp ảnh trực diện với nguồn ánh sáng mạnh hoặc với mặt 

trời. 

- Trong quá trình chụp không nên bấm liên tục nhiều lần dễ gây hại cho máy, màn hình 

cũng vì thế dễ bị ảnh hưởng và có thể trục chặc bất cứ lúc nào. 

2.8 Máy quay phim kỹ thuật số (02 tiết) 

 2.8.1 Giới thiệu chung 

- Máy quay phim kĩ thuật số về nguyên tắc giống máy ảnh kĩ thuật số nhưng được chế 

tạo hướng tới nhiệm vụ quay các đoạn phim bằng kĩ thuật số và lưu vào những thiết bị 

lưu trữ có dung lượng lớn như thẻ nhớ, đĩa DVD, băng từ. 

- Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy quay phim KTS của nhiều hãng như 

Sony, Canon, Panasonic, Sumsung,..Mỗi loại máy có hình dáng, kích thước, tính năng kĩ 

thuật khác nhau. 

 2.8.2 Các bộ phận chính của máy quay phim kỹ thuật số 

- ống kính: Là phần đầu tiên trong đường đi của ánh sáng qua camera. Phần quang học 

của camera có thể điều chỉnh được các thông số sau: Khẩu độ, zoom và tốc độ. 

- Bộ phận thu hình: Là con mắt của máy camcoder, chứa một linh kiện điện tử nhạy 

sáng. Nó đổi ánh sáng thành tín hiệu video bằng một quá trình phúc tạp. Ông kính hội tụ 

ánh sáng lên bề mặt bộ thu hình, các dãy tế bào nhạy sáng được rọi sáng. 

- Ghi băng: Bộ phận ghi băng sẽ ghi tín hiệu video lên một vật lưu trữ (như là băng từ). 

Trước kia khi ghi băng tín hiệu luôn luôn có nhiễu và sai lệch làm cho hình phát trở lại 

từ băng không được giống hoàn toàn như ban đầu.  

 2.8.3 Vận hành máy quay phim kỹ thuật số 

- Tư thế cầm máy : 
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+ Cầm máy đúng 

 

 

+ Cầm máy sai 

 

+ Điều khiển trực tiếp trên màn hình LCD 

 

- Phụ kiện đi kèm 

Bộ đổi nguồn

Dây nguồn xoay chiều

Cáp nối tín hiệu

Pin 
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- Lắp pin. 

 

- Kết nối nguồn. 

 

- Mở màn hình LCD. Màn hình LCD có thể mở ra 90 độ so với thân máy và quay 180 

độ quanh trục. Do đó có thể quay ngược màn hình và ép vào thân máy. 

 

- Lắp băng bật nguồn cho máy bằng công tắc nguồn. Đẩy nút bấm OPEN để mở cửa đĩa, 

sau đó dùng tay mở ra hết cỡ. Đưa đĩa vào máy, mặt chữ trên đĩa quay ra ngoài.Đóng 

cửa đĩa lại như cũ. 
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- Chọn định dạng cho đĩa : 

+ Máy quay phim KTS cung cấp hai định dạng cho đĩa DVD: có thể format đĩa theo 

định dạng VIDEO hoặc VR. 

+ Định dạng VIDEO: có thể xem lại clip trên các đầu đọc đĩa DVD khi ghi xong đĩa trên 

máy quay, nhưng không hiệu chỉnh được. 

+ Định dạng VR: cho phép xem, xóa các đoạn clip ngay trên máy quay. Tuy nhiên chỉ 

có thể xem lại trên các đầu DVD có hỗ trợ định dạng VR. 

+ Trước khi sử dụng ta phải chọn định dạng cho đĩa bằng menu: 

+ Trình tự tiến hành: 

 P-MENU  FORMAT  VIDEO/VR  OK  YES  YES và chờ đợi trong vài 

giây.  

- Chọn định dạng file cần ghi hình : 

+ Định dạng file video sẽ quyết định đến chất lượng và độ dài đoạn clip có thể quay 

được. 

  Có 3 định dạng:  

+ HQ: chất lượng cao.  

+ SP: chuẩn.   

+ LP: chất lượng thấp hơn, cho thời gian quay dài hơn.  

+ Trình tự thực hiện: 

P-MENU  SETUP  STANDARD SET  RECMODE  HQ/SP/LP 

Định dạng file được hiển thị trực tiếp trên màn hình bằng các ký hiệu HQ, SP hoặc LP  

- Chọn tỷ lệ màn hình : 

+ Tỷ lệ màn hình 4:3 và 16:9 được chuyển đổi lẫn nhau khi bấm phím WIDE SELECT 

trên thân máy. 

+ Tùy theo mục đích sử dụng video mà ta chọn tỷ lệ màn hình tương ứng, ví dụ nếu 

quay để hiển thị trên TV màn ảnh rộng thì nên chọn tỷ lệ 16:9  

- Chế độ chụp ảnh : 
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+ Để sử dụng chế độ chụp ảnh, quay công tắc nguồn theo chiều kim đồng hồ một vài lần 

đến khi đèn báo chế độ chụp ảnh sáng lên. 

 

+ Chọn góc chụp, sau đó nhấn nút bấm để chụp ảnh. 

 

+ Nhấn từ từ nút chụp ảnh, đèn báo trên màn hình sẽ nhấp nháy thể hiện đang điều chỉnh 

độ nét. Khi đèn sáng hẳn, nhấn tiếp nút bấm một cách chắc chắn để chụp ảnh. 

 

- Sử dụng chế độ EASY HANDYCAM : 

+ Chế độ quay EASY HANDYCAM cho phép người sử dụng quay các đoạn video clip 

một cách dễ dàng mà không cần quan tâm nhiều đến việc điều chỉnh các thông số cho 

máy quay. 

+ Để chọn chế độ này, nhấn nut EASY trên thân máy.  

+ Thực hiện việc quay video clip đơn giản bằng việc nhấn nút START/STOP bằng ngón 

cái tay phải (tay cầm máy) để bắt đầu hoặc kết thúc một đoạn clip. 

+ Cũng có thể thực hiện bằng việc nhấn nút START/STOP trên màn hình tinh thể lỏng. 

- Hoàn tất việc ghi hình : 

+ Sau khi thực hiện ghi hình các cảnh quay trên máy quay, để có thể xem được đĩa trên 

đầu đọc đĩa DVD ta cần phải hoàn tất việc ghi hình trên đĩa. 

+ Chức năng này được thực hiện trong thời gian tương đối dài, do đó chú ý dung lượng 

pin của máy hoặc cắm nguồn điện ngoài cung cấp cho máy.  
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+ Đặt máy trên mặt phẳng vững chắc, chống các rung động tác động vào máy. 

+ Bật máy bằng nút bật nguồn. 

+ Vào menu của máy, thực hiện theo chỉ dẫn trong bảng sau.  

Các bước thực hiện trên màn hình 

 

 

 2.8.4 Kết nối máy quay phim kỹ thuật số 

- Sử dụng cáp kết nối đi kèm máy, có thể thực hiện việc kết nối máy quay với thiết bị 

hiển thị. 

- Hình ảnh từ máy quay được hiển thị trực tiếp trên màn hình của thiết bị kết nối. 

 

 2.8.5 Một số chú ý khi quay phim 

- Phần lớn các máy quay kỹ thuật số cho phép người dùng sử dụng các cảnh quay kỹ 

xảo để ghép nối các đoạn video clip lại với nhau một cách mềm dẻo và linh hoạt. 

- Các chế độ kỹ xảo được kích hoạt bằng cách chọn MENU – FADER. 

- BLACK FADER: cảnh quay hiện dần từ màn hình tối, đối tượng xuất hiện dần. 

 

- WHITE FADER: cảnh quay hiện dần từ màn hình trắng. 

 

- OVERLAP: Cảnh cũ mờ dần, cảnh đang quay rõ dần. 
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- WIPE: cảnh đang quay mở rộng dần từ ảnh cuối cùng của cảnh trước. 

 

- Các chế độ quay/chụp đặt trước : 

+ Đối với những trường hợp điển hình của cảnh quay, có thể chọn các chế độ quay đặt 

trước PROGRAM AE. 

+ Máy quay sẽ chọn cấu hình phù hợp với từng chế độ quay này để cho hình ảnh sống 

động và phù hợp nhất. 

+ Cách dùng: Từ P-MENU trên màn hình tinh thể lỏng, chọn PROGRAM AE.  

+ SPORTS: Chọn để làm giảm tối đa độ rung khi chụp các động tác có vận tốc di 

chuyển nhanh như chơi các môn thể thao. 

 

+ BEACH&SKI: Chọn để tránh bề mặt đối tượng bị tối trong trường hợp ngược sáng 

hoặc mầu nền quá sáng (bờ biển giữa mùa hè hay một thảm tuyết). 

 

+ SUNSET&MOON: Chọn để giữ được các trạng thái như hoàng hôn, buổi đêm, pháo 

hoa hay bóng đèn neon.  
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+ LANDSCAPE: Chọn khi chụp phong cảnh, các đối tượng ở xa. 

 

 2.8.6 Hướng dẫn bảo quản 

- Tránh cho máy chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

- Không lưu cất máy ở nơi có độ ẩm cao, nóng, rung, hay va chạm. 

- Trong trường hợp sử dụng ở môi trường có hơi nước cao sau khi sử dụng nên mang đi 

bảo trì máy. 

- Không được quay phim, chụp ảnh trực diện với nguồn ánh sáng mạnh hoặc với mặt 

trời,…  

2.9 Máy in (02 tiết) 

 2.9.1 Cấu tạo chung, nguyên tắc làm việc 

a. Nguyên tắc chung  

- Tia laser là 1 tia sáng mảnh, cường độ lớn, có thể chiếu lên bề mặt thành 1 điểm sáng 

nhỏ, kích thước vài micrômet và có thể điều khiển tia laser viết, vẽ lên bề mặt như một 

ngòi bút ánh sáng.  

- Bộ phận rất quan trọng ở máy in laser là một hình trụ bằng kim loại nhẹ, bên ngoài có 

phủ 1 lớp vật liệu đặc biệt gọi là vật liệu quang dẫn hay đơn giản hơn gọi là cái trống. 

- Trống luôn được đặt vào một nơi tối và mặt trên được tích điện dương. 

-  Lớp quang dẫn đang ở trong tối nên là vật liệu cách điện, mặt trên có điện tích dương 

thì ở mặt dưới có điện tích âm.  

- Chiếu tia laser lên mặt trống, chỗ được laser chiếu sẽ trở thành dẫn điện - điện tích 

dương thoát đi, chỗ được chiếu sáng trở thành có điện tích âm. Như vậy tia laser đã vẽ 

lên trống hình và chữ dưới dạng điện tích âm (ẩn ảnh). 

-  Ru lô có các hạt mực mang điện tích dương lăn lên trống, những chỗ có ẩn ảnh điện sẽ 

hút các hạt mực vì điện trái dấu hút nhau. 
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- Cho 1 tờ giấy tích điện tích âm lăn qua trống, hạt mực bị hút dính ở trống sẽ chuyển 

qua dính lên giấy. 

- Cho giấy đi qua chỗ sưởi nóng và ép, các hạt chất dẻo phủ mực sẽ chảy ra dính chặt 

vào giấy. 

b. Cấu tạo và hoạt động  

- Dây phóng điện hào quang làm cho mặt trống ở dưới đó tích điện dương. 

- Khi quay, mặt trống tích điện dương quay đến chỗ có tia laser chiếu vào, nhờ máy tính 

điều khiển, tia laser viết, vẽ từng hàng trên mặt trống, tạo ra ảnh ẩn mang điện tích âm. 

- Mặt trống quay đến chỗ có ru lô mang hạt mực điện tích dương. Vì ảnh ẩn trên trống 

mang điện tích âm nên hút các hạt mực mang điện tích dương, ảnh ẩn trở thành ảnh có 

các hạt mực trên trống. 

- Giấy ở khay sau khi được tích điện âm chạy qua áp vào mặt trống. Các hạt mực ở 

trống bị hút lên giấy. 

- Giấy được đưa qua chỗ sưởi nóng, ép các hạt mực nóng chảy, dính chặt với giấy. Mực 

đã bám chắc sau đó giấy được đưa ra ngoài. 

- Mặt trống được đèn chiếu sáng, xoá hết điện tích còn lưu lại trên mặt trống, có cái gạt 

để giả sử còn ít hạt mực sót lại trên trống mực bị gạt ra. Mặt trống xem như được lau 

sạch, chuẩn bị để chạy qua dây phóng điện hào quang, tích điện dương cho mặt trống, 

tiếp tục quá trình. 

 

 2.9.2 Kết nối máy in với máy tính 

- Máy in được kết nối với máy tính bằng cáp chuyên dụng, có hai loại cáp phổ biến: Cáp 

LPT (cáp 25 chân), Cáp USB (4 chân). 
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- Cài đặt trình điều khiển (Driver) máy in: Một số máy in khi lắp đặt sẽ được hệ điều 

hành tự nhận và tự cài Driver thì ta có thể bỏ qua bước cài Driver. Các máy in thường có 

đĩa chứa Driver đi kèm, nếu không thì chúng ta có thể download driver từ Website hỗ 

trợ của hãng sản xuất.  

- Nếu không thực hiện được việc cài đặt Driver thì ta có thể chọn 1 máy in nào đó trong 

danh sách của hệ điều hành đưa ra giống với máy in của ta nhất (chỉ áp dụng khi kết nối 

bằng cáp LPT), khi đó ta vẫn cơ bản in ấn được nhưng không thực hiện các chức năng 

nâng cao của máy in. 

 2.9.3 Cài đặt các chế độ của máy in 

- Cài đặt hướng giấy in: 

+ Portrait: Giấy dọc. 

+ Landscape: Giấy ngang. 

- Cài đặt cỡ giấy: phổ biến là A4. 

 - Cài đặt độ phân giải: 

+ In văn bản: 300dpi. 

+ In ảnh: 600 - 1200dpi. 

 2.9.4 Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục 

- Không có gì xuất hiện khi cố in. 

+ Với máy in cục bộ: Kiểm tra để xem dây nguồn của máy in đã được cắm vào ổ điện, 

máy in đã được bật và nối với máy tính hay chưa. 

 + Với máy in mạng: Cần kiểm tra thêm dây cáp kết nối giữa máy tính và máy in, và đặc 

biệt cần xem xét lại quyền sử dụng máy in mạng có thiết lập dành cho máy tính đang 

dùng hay không. 

+ Sau khi kiểm tra tất cả các vấn đề trên mà vẫn không in được, hãy thử khởi động lại 

máy tính. 

- Xuất hiện các đốm mực trên tài liệu được in ra 

Nguyên nhân: 

+ Giấy bị ẩm, hay sử dụng giấy in kém chất lượng.  

+ Chất lượng mực in mà đang sử dụng cần xem xét lại.  

Hướng giải quyết: 
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+ Làm vệ sinh cho thiết bị đầu in.  

+ Thay thế giấy in có chất lượng hơn. 

- Các lề và các ngắt dòng trên các trang đều không thích hợp 

Nguyên nhân:  

+ Các lề quá rộng hoặc in trên giấy có kích cỡ không chính xác  

Hướng giải quyết: 

+ Chọn File/Page Setup, nhấn Tab Paper trong hộp thoại Page Setup, xem trong mục 

Paper Size để biết loại giấy Word sẽ dùng để in tài liệu. Thông thường chọn Paper Size 

là "A4 21x29.7 cm". 

+ Chọn Tools/Options để mở hộp thoại Options. 

 + Chọn tab Print. 

  + Chọn hộp kiểm Allow A4/Letter Paper Resizing nếu nó chưa được chọn và nhấp 

OK. 

- Gặp khó khăn khi in các tài liệu được chia ra nhiều phần  

+ Các tài liệu được tổ chức thành các phần (section) riêng biệt là điều rắc rối, đặc biệt 

nếu mỗi phần có sơ đồ đánh số riêng của nó (ví dụ, các trang trong phần thứ nhất của tài 

liệu - phần mục lục chẳng hạn - không được đánh số). 

+ Gõ vào tuỳ chọn Pages trong hộp thoại Print các tham số có dạng PxSx - trong đó P 

viết tắt bởi chữ Page, S viết tắt bởi chữ Section, x là đại diện cho số thứ tự của Page và 

Section. 

- Hình ảnh không được in ra : Máy tính có thể thiếu bộ nhớ. Thử tắt máy, khởi động lại 

máy tính và in lại. Nếu như vậy vẫn không được gì, hãy kiểm tra những khả năng dưới 

đây : 

+ Chọn File/Print và nhấp nút Options trong hộp thoại Print. Trong hộp thoại Print thứ 

hai, hãy đảm bảo hộp kiểm Drawing Object đã được chọn. 

 

+ Cũng trong hộp thoại Print thứ hai, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Draft Output để yêu 

cầu Word in các tài liệu với ít định dạng hơn. Tuỳ chọn này dùng để làm việc với các tài 

liệu trong giai đoạn sửa bản in. 

- Header và Footer xuất hiện không chính xác hoặc thiếu : 

+ Nếu header và footer không nằm vừa trên trang, không có đủ chỗ trống trong lề dành 

cho header hay footer hoặc chúng nằm trong phần không in ra của trang.  

+ Để tạo nhiều chỗ trống hơn cho các header và footer, hãy chọn File/Page Setup, chọn 

tab Margin trong hộp thoại Page Setup và phóng to lề trên và lề dưới. Đi đến tab Layout 

và tăng khoảng cách From Edge để header và footer không bị đẩy vào phần không in 

của trang. 

- Không thể in các đường viền trang 



 45 

+ Đa số các máy in không thể in text hay hình ảnh nằm quá gần mép của trang. Hãy 

thực hiện các bước sau đây để giải quyết sự cố này : 

+ Chọn Format/Borders and Shading. Hộp thoại Borders and Shading xuất hiện 

 + Chọn tab Page Boder 

 + Nhấp nút Options để mở hộp thoại Borders and Shading Options. 

 + Bên dưới Margin, nhập các kích cỡ (tính theo điểm ảnh) lớn hơn vào các hộp Top, 

Bottom, Left và Right để di chuyển các đường viền hơi ra xa khỏi mép của trang. Nếu 

muốn đường viền trang ôm sát đoạn văn bản thì trong mục Measure from, chọn Text. 

 + Nhấp OK hai lần. 

- In ngược tài liệu khi in : 

+ Trường hợp trang cuối cùng in trước, trang đầu tiên lại in sau cùng, giải thích cho hiện 

tượng này là tuỳ chọn Front to Back ở máy in đã được kích hoạt . Để trở lại chế độ in 

bình thường, thực hiện như sau : 

+ Vào menu Start > Settings > Printers and Faxes, nhấp phải chuột vào biểu tượng máy 

in, chọn Properties. 

+ Trong thẻ General, bấm nút Printing Preferences. Tại thẻ Layout, mục Page Order, bỏ 

chọn Back to Front. 

- Một số quy tắc sử dụng máy in được bền lâu. 

+ Nên chọn mua chủng loại giấy in theo đúng yêu cầu, không nên mua những giấy in 

kém chất lượng như quá mỏng có thể dẫn đến trường hợp kẹt giấy. Luôn giữ giấy in 

không để trong môi trường ẩm ướt vì nguyên nhân này có thể dẫn đến việc dính các 

đốm mực trên giấy. 

+ Luôn cập nhật trình điều khiển (driver) cho máy in từ website của nhà sản xuất để cải 

thiện hoạt động của máy in như sửa lỗi các sự cố in ấn trong máy và có thêm nhiều tính 

năng mới. 

+ Luôn dành thời gian vệ sinh máy in hàng tuần, không để bụi bẩn bám vào máy in hay 

giấy vụn sót lại trong máy vì nó sẽ dẫn đến hiện tượng kẹt giấy và nhất là bạn phải giữ 

cho đầu in (printhead) luôn được sạch. 

Chƣơng 3. Sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng máy tính (09 tiết) 

3.1 Sử dụng máy vi tính (05 tiết) 

 3.1.1 Tính năng tác dụng của máy tính 

- Máy vi tính (máy tính) là công cụ xử lí, lưu trữ thông tin với tốc độ và độ chính xác 

cao, dung lượng lớn. 

- Tốc độ xử lí thông tin của máy tính phụ thuộc chủ yếu vào cấu hình. 

- Máy tính có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu với nhiều thiết bị khác như: Máy in, 

máy quyets, máy chiếu… Các thiết bị này kêt nối, trao đổi thông tin với máy tính thông 

qua hệ thống các cổng (port) theo các chuẩn quy định. 
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- Máy tính, cùng các phần mềm được cài đặt, cung cấp một công cụ lao động mới và 

làm thay đổi phương thức làm việc trong nhiều lĩnh vực. Máy tính làm phong phú thêm 

hệ thống thiết bị dạy học, do đó có thể làm tăng thêm hiệu quả dạy học. Máy tính được 

xem là một thiết bị dạy học mới, đòi hỏi người giáo viên và nhân viên làm công tác thiết 

bị dạy học cũng phải có những kiến thức và kĩ năng về sử dụng máy tính để đáp ứng 

nhu cầu công tác. 

 3.1.2 Cấu tạo chung của máy tính 

- Cấu tạo của máy tính gồm ba khối cơ bản : Khối xử lí và lưu trữ, khối thiết bị vào và 

khối thiết bị ra. 

 3.1.3 Thực hành lắp ráp máy tính 

a. Tháo các bộ phận 

- Trước khi tiến hành tháo lắp, vệ sinh, đảm bảo máy tính đã được rút khỏi nguồn điện. 

- Tháo vỏ máy, khi tháo cần chú ý vỏ máy thường có hai loại kết cấu, bằng ốc vít hoặc 

các khớp nối. 

-  Tháo RAM, RAM được cắm vào mainboard và cố định bởi hai khóa hãm tại hai đầu 

thanh RAM, dùng hai tay nhẹ nhàng nhấn mở khóa RAM, rút nhẹ RAM ra khỏi rãnh 

trên mainboard. 

- Tháo CPU. Rút dây cắm nguồn cho CPU ra khỏi mainboard. Tháo quạt gió CPU, tháo 

CPU cần chú ý nhớ vị trí để khi cắm lại cho đúng. 

- Tháo các ổ đĩa: Rút dây cung cấp nguồn cho các ổ đĩa, rút cáp tín hiệu dùng tuốc nơ vít 

tháo các vít gắn ổ đĩa vào hộp máy. 

b. Lắp các bộ phận 

- Sau khi tháo các bộ phận cảu máy tính, tiến hành vệ sinh máy tính : Dùng khăn sạch 

lau chùi phía ngoài vỏ máy tính. Dùng chổi lông và bóng thổi khí vệ sinh mainboard và 

phía trong vỏ máy. 

- Lắp các thiết bị vào vị trí của chúng trên mainboard theo thứ tự ngược lại khi tháo ra. 

- Lắp vỏ máy và cắm bàn phím, chuột. Cổng mầu xanh tím cắm bàn phím, cổng mầu 

xanh lá cây cắm chuột (đối với bàn phim, chuột cắm cổng PS/2). 

 3.1.4 Các thiết bị ngoại vi 

- Các thiết bị ngoại vi cơ bản bao gồm bàn phím, chuột, màn hình, máy in, máy quét… 

Các thiết bị này được kết nối với máy tính thông qua các cổng. Các cổng này được gắn 

liền trên mainboard vào hộp máy các cổng này luôn lộ ra ngoài thường là mặt sau của 

hộp máy để thuận tiện cho việc kết nối các thiết bị. 

+ Cổng PS/2 : dùng để cắp chuột và bàn phím. 

+ Cổng COM : cắm các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét,… 

+ Cổng LPT : thường dành riêng để cắm máy in. Tuy nhiên hầu hết máy in thế hệ mới 

đều có thể cắm cổng USB thay vì cổng COM, LPT. 

+ Cổng USB : dùng để cắm các thiết bị máy in, máy quét, webcam,… 
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+ Cổng VGA : là thiết bị giao tiếp giữa màn hình và mainboard thông qua card màn 

hình. 

+ Cổng mạng NIC : dùng để nối mạng cục bộ hoặc mạng internet. 

+ Card âm thanh. 

+ Màn hình. 

+ Bàn phím, chuột. 

+ Máy in. 

 3.1.5 Thực hành kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi 

 3.1.6 Bảo quản máy tính 

- Máy tính chỉ phục vụ tốt công việc khi nó hoạt động ổn định. Muốn vậy phải được sử 

dụng, bảo quản đúng quy trình, theo đúng nguyên tắc. 

+ Máy tính được bật tắt đúng quy trình : Khởi động : cắm nguồn điện – bật công tắc 

máy tính – bật công tắc màn hình. Tắt máy : start – shutdown – tắt công tắc màn hình – 

rút nguồn điện. 

+ Máy tính được đặt nơi thoáng mát, không bụi bẩn. 

+ Định kì vệ sinh phần cứng máy tính. 

- Phòng chống virus máy tính. Virus máy tính là những chương trình hay đoạn mã được 

thiết kế để tự nhân bản và sao chép chính nó vào các đối tượng lây nhiễm khác. Để 

phòng chống virus máy tính hiệu quả, máy tính cần được cài phần mềm quét virus máy 

tính. 

 3.1.7 Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục 

STT Thiết bị Hiện tƣợng Nguyên nhân Cách xử lí 

1 

CPU Không có gì hiển 

thị trên màn hình 

và không có 

tiếng beep sau 

khi máy được 

bật, nhưng đèn 

báo của máy tính 

và màn hình vẫn 

sáng. 

Lắp đặt CPU 

không đúng : chân 

của CPU chưa 

được tiếp xúc. 

Kiểm tra lại xem 

các chân của 

CPU đã được 

cắm đúng vào 

khe chưa 

2 

 Sau khi hoạt 

động được một 

lúc, máy tính bị 

treo cứng hoặc 

tắt phụt 

Do CPU quá nóng 

hoặc bị xung đột 

giữa các thiết bị 

phần cứng 

Kiểm tra bộ 

phận tản nhiệt 

có được lắp 

đúng hay không 

và có hoạt động 

hay không 

3 Bộ nhớ trong Sau khi bật máy RAM không được Kiểm tra xem 
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(RAM) tính, có tiếng 

beep dài nhưng 

máy tính không 

hoạt động 

lắp đặt đúng hoặc 

tiếp xúc chưa tốt 

RAM lắp đặt 

đúng vị trí chưa, 

tiếp xúc tốt chưa 

4 

Card màn hình Ba tiếng beep 

ngắn theo sau 

một tiếng beep 

dài sau khi máy 

tính được bật 

nhưng không có 

hiển thị trên màn 

hình 

Card màn hình 

chưa được lắp đặt 

đúng, bị nghiêng 

về một phía hoặc 

các chân cắm của 

card màn hình tiếp 

xúc không tốt 

Kiểm tra để lắp 

card cho đúng vị 

trí, đảm bảo 

không bị 

nghiêng về một 

phía. Nếu chân 

cắm của card 

tiếp xúc không 

tốt do bị oxi hóa 

thì vệ sinh các 

pin bằng một giẻ 

lau sạch hoặc 

bàn chải nhỏ. 

5 

 Windows không 

trao đổi thồng tin 

với card màn 

hình, do đó hệ 

thống không thể 

chỉnh sửa độ 

phân giải mầu 

sắc hoặc thông 

báo lỗi hiển thị. 

Trình điều khiển 

cho card màn hình 

chưa được cài đặt 

hoặc bị lỗi. 

Cài đặt trình 

điều khiển cho 

card màn hình. 

6 

Card âm thanh 

(sound card) 

Máy tính hoàn 

thành quá trình 

khởi động nhưng 

không có âm 

thanh. 

Loa hoặc head 

phone chưa được 

cắm vào lỗ cắm 

trên card âm thanh 

Trình điều khiển 

âm thanh chưa 

được cài đặt hoặc 

bị lỗi 

Chức năng mute 

của card âm thanh 

đã được kích hoạt. 

Cắm loa hoặc 

head phone vào 

lỗ cắm trên card 

âm thanh 

Cài đặt trình 

điều khiển của 

card âm thanh 

Bỏ chức năng 

mute của card 

màn hình 

7 

ổ đĩa cứng Màn hình hiển 

thị thông báo lỗi 

“hard disk fail” 

Cáp của ổ cứng 

hoặc board hệ 

thống không được 

Kiểm tra xem 

cáp của ổ cứng 

đã được nối và 
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sau khi máy tính 

được khởi động 

nối hoặc được nối 

không đúng 

Cài đặt trong bios 

không tương thích 

Cài đặt 

master/slave của ổ 

cứng không đúng 

được nối đúng 

chưa 

Cài đặt lại cấu 

hình trong bios 

Cài đặt lại cho 

đúng với hướng 

dẫn ghi trên ổ 

đĩa cứng. 

 

3.2 Sử dụng hệ thống mạng máy tính (04 tiết) 

 3.2.1 Mạng máy tính là gì? 

- Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau một cách vật lí để có thể 

trao đổi thông tin với nhau. Khác với trạm truyền hình chỉ gửi thông tin đi, các máy tính 

trong mạng luôn trao đổi thông tin hai chiều. 

 3.2.2 Phân loại mạng theo quy mô 

- LAN (Local Area Network) : Mạng cục bộ kết nối máy tính trong một khu vực hẹp 

thông thường là vài trăm mét. Kết nối được thực hiện thông qua các môi trường truyền 

thông tốc độ cao. 

- WAN (Wide Area Network) : Mạng diện rộng kết nối máy tính trong nội bộ các quốc 

gia hay giữa các quốc gia với nhau. Thông thường các kết nối này được thực hiện thông 

qua các thiết bị viễn thông. 

 3.2.3 Phân loại theo cách bố trí các máy tính trong mạng 

a. Mạng đường thẳng 

- Là phương pháp nối mạng khá đơn giản. Mạng đường thẳng bao gồm một dây cáp nối 

tất cả máy tính trong mạng theo một hàng. Ở hai đầu của trục cáp chính có thiết bị 

Terminator, các cáp của máy tính trong mạng được kết nối vào trục cáp chính bằng thiết 

bị kết nối dạng cút chữ T. 

b. Mạng hình sao 

- Các máy tính được kết nối vào một thiết bị gọi là HUB. Tín hiệu được truyền từ máy 

tính gửi dữ liệu qua HUB để đến tất cả các máy tính trong mạng. Kiểu mạng này bắt 

nguồn từ thời kì đầu, khi việc tính toán dựa trên hệ thống các máy tính nối vào một máy 

tính trung tâm. 

c. Mạng vòng 

- Kiểu mạng vòng nối các máy tính trên một vòng kín, không có đầu nào bị hở. Tín hiệu 

được truyền đi theo một chiều và đi qua từng máy tính. Khác với kiểu mạng đường 

thẳng thụ động, mỗi máy tính đóng vai trò như một bộ chuyển tiếp khuếch đại tín hiệu 

và gửi nó tới máy tính tiếp theo. Do tín hiệu đi qua từng máy nên sự hỏng hóc của một 

máy có ảnh hưởng đến toàn bộ mạng. 
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 3.2.4 Internet 

- Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp nơi kết 

nối lại tạo nên. 

- Mạng internet là của chung, điều đó có nghĩa là không ai thực sự sở hữu nó với tư các 

cá nhân. Mỗi phần nhỏ của mạng được quản lí bởi các tổ chức khác nhau nhưng không 

ai, không một thực thể nào cũng như không mottj trung tâm máy tính nào nắm quyền 

điều khiển mạng. Mỗi phần của mạng được liên kết với nhau theo một cách thức nhằm 

tạo nên một mạng toàn cầu. 

 3.2.5 Thư điện tử 

- Cùng với dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử cung cấp một phương thức gửi và nhận 

thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và tiện dụng. Không cần phải tới bưu điện 

mà vẫn có thể gửi những bức thư, cũng không cần phiền hà tới anh bưu tá mà vẫn nhận 

được các bức thư của mình cho dù đang ở nhà hay một nơi nào khác. 

- Để có thể sử dụng dịch vụ này, phải có một máy tính kết nối internet, chọn một nhà 

cung cấp dịch vụ, đăng kí một tài khoản để được nhà cung cấp dịch vụ user name, 

password và địa chỉ thư của bạn. 

 3.2.6 Tìm kiếm thông tin trên mạng 

2.2. Hƣớng dẫn học viên tự học 

2.3. Câu hỏi thu hoạch và hƣớng dẫn viết thu hoạch 

 

 

 

 


