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TIN HỌC CƠ SỞ 

 

ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC 

(Tóm lược kiến thức cơ bản) 

 

Chương 1. Thông tin và xử lý thông tin  

  

1.1. Khái niệm về thông tin  

• Thông tin (Information) là điều mà người ta có thể hiểu biết được. Nó có 

nhiều dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, video, … được Lưu trữ (Save) 

trên: nhiều chất liệu như băng từ, đĩa từ, đĩa quang, thẻ nhớ, mạng. 

• Tin học (Informatics) là nghành khoa học nghiên cứu về việc Xử lý 

(Process) thông tin bằng Máy tính điện tử (MTĐT, Computer, PC. Mục tiêu 

của Tin học: Phát triển và sử dụng MTĐT để nghiên cứu cấu trúc của thông tin, 

phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền tin và ứng dụng vào 

các lĩnh vực khác nhau của đời sống.  

• CNTT (Information Technology, IT) là ngành ứng dụng các phương pháp 

khoa học, các phương tiện và công nghệ kỹ thuật máy tính và viễn thông, nhằm 

tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin vô cùng 

phong phú vào trong mọi hoạt động của con người.  

• Đối tượng (Object) là một thực thể như người, vật, hay sự việc để xử lý. Mỗi 

Đối tượng bao gồm 2 thông tin: Thuộc tính chính là những thông tin, đặc 

điểm của đối tượng. Phương thức là những thao tác, hành động mà đối tượng 

đó có thể thực hiện.  

• Đối tượng trong Tin học có Đầu vào (Input), và Đầu ra (Output).  

• Tuy nhiên, vì máy tính chỉ sử dụng điện, quang hay từ, chỉ có 2 trạng thái 

(bit): 0 là không có, 1 là có [điện, quang, từ]. Mọi vấn đề cốt lõi, phức tạp, rắc 

rối và thú vị đều dựa trên đặc điểm này! 

• Người ta cần phải Mã hóa (Encoding) thông tin thành dạng bit để máy tính 

tiếp thu và xử lý được. Thông tin dạng bit được gọi là Dữ liệu (Data).  

• Quá trình con người làm việc với máy tính là:  

Thông tin → Dữ liệu → Xử lý → Dữ liệu → Thông tin. 

• Biến đổi từ Dữ liệu thành Thông tin gọi là Giải mã (Decoding).  

• Trong kỷ nguyên số, mọi thông tin được số hóa bằng Kỹ thuật số (Digital) 

 

Ví dụ:  

Cộng 2 với 3. Con người xử lý cho kết quả là 5. Nhưng với máy, số 2 mã hóa 

thành 00000001 và 3 thành 00000011, máy cộng lại thành 00000101 rồi giải mã 

ra màn hình là 5.  
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1.2. Mã hóa và giải mã  

• Đơn vị thông tin nhỏ nhất cho máy tính là bít.  

• Ngày xưa, người ta mã hóa bằng máy đục lỗ trên các tấm bìa đục lỗ, hay băng 

đục lỗ, mã hóa hay giải mã nhờ bóng đèn điện tử và tế bào quang điện.  

• Ngày nay, đưa dữ liệu vào máy từ: bàn phím, thiết bị vào/ra hoặc từ mạng 

Internet, … qua Bộ nhớ (Memory) để xử lý rồi đưa dữ liệu ra màn hình chuyển 

các dãy bít thành các Điểm ảnh (Pixel).  

• Dùng nhóm n bit, ta có thể mã hóa được 2n trạng thái của một loại Thông tin: 

Ví dụ: 8 nốt nhạc (kể vả thăng/giáng) cẩn 4 bit, Bảy thứ trong tuần cần 3 bit.  

• Để người giao tiếp với MTĐT, ban đầu, ta tạm dùng 256 kí tự gọi là bộ mã 

ASCII (American Standard Codes for Information Interchange).  

• Kí tự (Character) là các chữ cái, chữ số, các kí hiệu cơ bản và Kí tự điều 

khiển (để điều hành công việc của MTĐT, không hiện ra kí hiệu/chữ cái gì). 

• Ta có 256 = 28, nên người ta dùng các nhóm 8 bít để có thể mã hóa/giải mã 

các kí tự. Ta nói 8 bit là một Từ máy. Số bít máy hiểu được phỉa chia hết cho 8.  

• Số thứ tự các kí tự của ASCII ở hệ đếm Thập phân (DEC) gọi là Mã thập 

phân của kí tự đó, từ 0 đến 255, hay dạng bit là từ 00000000 đến 11111111. 

Ví dụ:  

‘A’ = 65, ‘B’ = 66,…. ‘a’ = 97, ‘b’ = 98,…. ‘0’ = 48, Esc = 27. Dấu cách = 32, 

 = 10,  = 13,  = (10,13). BackSpace = 8, Table = 9, bình phương = 251. 

• Khi gõ một phím thì kí tự được chuyển thành dãy bít, truyền vào máy nhờ 

Đường truyền (Bus) vào các Cổng song song (Parallel Port) hoặc Cổng nối 

tiếp (Serial Port).  

• Mỗi ký tự có các yếu tố: Mã (Code), Mẫu (Font) và Thuộc tính (Attribut).  

Thuộc tính của kí tự là Mầu nền (BackGround) và Mầu chữ (Color).  

• Các đường tuyền từng chùm bit gọi là Đường truyền song song (Parallel 

Bus). Trái lại nếu đi từng bit một là Đường truyền nối tiếp (Serial Bus).  

• Ngày xưa để truyền tin đi, người ta có một cách mã hóa/giải dạng Tạnh-Tè (0-

1) để truyền tin qua sóng radio, theo đường truyền nối tiếp! 

• Ngày nay, truyền tin đi trên InterNet nhờ Modem Dial-up hoặc ADSL 

(Asymmetrical Digital Subscriber Line (Đường thuê bao kỹ thuật số bất đối 

xứng: tải xuống nhanh hơn tải lên). 

• Modem Dial-up có tốc tối đa là 56 kbps (56.000 bits per second).  

• Modem ADSL truyền trực tiếp bằng kỹ thuật số có tốc độ tối đa là 100 Mbps.  

• Thuật ngữ Modem là ghép nối giữa Modulation (Chuyển tín hiệu Analog 

thành Digital) và DeModulation (Chuyển Digital thành Analog).  

• Kỹ thuật tương tự (Analog) là kỹ thuật mà thông tin ở đầu ra thu được càng 

giống càng tốt so với thông tin ở đầu vào. Do đó, có các thuật ngữ: HQ (Chất 

lượng cao), Hi-Fi (High fidelity), VHS (Very hight sound), … 
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• Kỹ thuật số (Digital) là kỹ thuật mã hóa/giải mã thông tin hoàn toàn chính 

xác tới từng bit một ( nên hết sức chính xác khi đường truyền được thông suốt).  

 

1.3. Đơn vị thông tin 

 

• Đơn vị bit là nhỏ nhất, viết tắt là b (chữ thường). 

• Nhóm 8 bit gọi tắt là 1 Byte, viết tắt là B (chữ hoa), tương đương với một kí tự 

nếu dùng ASCII, về mặt độ lớn thông tin.  

• Ngày nay có Bộ kí tự Quốc tế (Unicode) gồm 65536 kí tự (65536 = 216).  

• Unicode thường phải dùng tới 2 Bytes để mã hóa 1 kí tự.   

• Các đơn vị dẫn suất của B:  

1 KB (Ki lô Byte)  =  1024 Bytes ≈ 1 trang sách.  (1024 = 210)    

1 MB (Mega Byte) =  1024 KB  ≈ 1,000 trang sách.   

1 GB (Giga Byte)  =  1024 MB  ≈ 1,000,000  trang sách.   

1 TB (Têta Byte)  =  1024 GB  ≈ 1,000,000,000  trang sách. 

• Gói dữ liệu được đặt tên gợi nhớ và lưu trên thiết bị lưu trữ gọi là một File 

(Tệp, Tập tin).   

• File có các thuộc tính: Độ lớn hay Cỡ (Size), Định dạng (Type), Thời gian 

(Date and Time), Vị trí hay Đường dẫn (Path). 

Một [vài] tệp lại có thể gom lại thành một Thư mục (Directory/Folder) theo 

một ý tưởng nào đó của Người sử dụng (User) và đặt cho nhóm đó một cái tên 

gợi nhớ. Một [vài] thư mục (và [vài] tệp) lại có thể gom lại thành một thư mục 

lớn hơn gọi là Thư mục Mẹ của chúng. Như vậy, một thư mục chứa [các] Thư 

mục con (Sub-directory, Sub-folder) và có thể một số tệp lẻ tẻ nữa. Thư mục 

không chứa gì cả gọi là Thư mục rỗng (Empty Directory).  

Các thư mục lại nằm trên các Thiết bị lưu trữ (Storage Devices):  Đĩa cứng 

(Hard Disk, HD), Đĩa mềm (Floppy Disk, FD), Đĩa quang (Compact Disk), 

Thẻ nhớ (Memstick), hay trên Đám mây trên mạng (Cloud Computing).  

Thư mục trực thuộc một ổ đĩa gọi là Thư mục gốc (Root-Folder).  

Đĩa cứng (HD) chia thành các Phân vùng (Partition). Ổ đĩa (Drive) là một 

phân vùng của một đĩa, có bộ phận thể đọc/ghi dữ liệu vào/ra. 

• Các Files dữ liệu của MTĐT tạo thành Tài nguyên (Fortune) của MTĐT đó. 

• Một MTĐT có các Drives, từ đó chia ra các Folders, Sub-Folders chứa các  
Files. Tài nguyên của MTĐT được tổ chức theo cấu trúc “giả phả”, Cấu trúc 

hình cây (Tree Structure). Drive ví như cái cây, Follder, Sub-Folder như 

những cái cành và Files coi như các lá.   

Ví dụ: C:\Toán\DaiSo\PT-Loga.pdf là Đường dẫn của File PT-Loga định dạng 

PDF, đến từ gốc Drive C:\ xuống Folder Toán rồi DaiSo. 

 


