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2.3. Cơ sở số học và logic của MTĐT  

  

2.3.1. Hệ đếm trong MTĐT  

 

a)- Khái niệm về vài hệ đếm quan trọng 

 

• Hệ thập phân (DECimal) gồm 10 chữ số 0, 1, …, 9. Đếm và các phép tính 

thực hiện bình thường. Khai triển một số tự nhiên D thành một Đa thức 
0

(10) 10 ,i

n i

i n

D P d
=

= =  các hệ số id lần lượt là các số từ 0 đến 9.   

• Hệ nhị phân (BINary, BIN) gồm 2 chữ số 0 và 1.  Đếm 0, 1, 10, 11, 100, 101, 

110, 111, 1000,… Công thức: (102)n = 2n ở hệ DEC. Để ám chỉ hệ nhị phân ta 

viết chỉ số dưới là 2 (trong Toán học) hoặc b ở cuối (trong Assembly). 

• Đổi một số tự nhiên D từ hệ BIN ra số hệ DEC nhờ khai triển thành đa thức  
1 0 1 0

1 0 2 1 2 0 2 1 0... 10 10 ... 10 2 2 ... 2n n n n

n n n n n nD b b b b b b b b b− −

− − −= = + + + = + + +  

• Phép nhân bình thường như DEC, nhưng phép cộng có khác: 12 + 12 = 102.  

 

• Hệ bát phân (OCTal) gồm 8 chữ số 0, 1, …, 7. (Xem thêm trên mạng). Công 

thức: (108)n = 8n, ở hệ DEC. Hệ này ít dùng! 

 

• Hệ thập lục phân (HEXadecimal) gồm 16 chữ số 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E 

và F.  Có thể dùng chữ in thường/HOA đều được.  

• Đếm ở hệ HEX như sau: 0, 1, …,9, A, …, F, 10, 11, ..., FF, 100, 101, …, FFF, 

1000,… Công thức: (1016)n = 16n ở hệ DEC.   

 

Chú ý: 

Để ám chỉ hệ HEX ta viết thêm chỉ số dưới là 16 (trong Toán học), chữ $ (trong 

ngôn ngữ Pascal), 0x hay 0X (trong ngôn ngữ C/C++), # (trong HTML) phía 

trước chữ số đầu tiên hoặc chữ h (trong Assembly) phía sau.  

Chẳng hạn: 1f16, 1F16, $1F, #1F, 1Fh, #1f, $1f, 0x1F, 0X1f là như nhau.  

 

 

b)-Chuyển đổi một số từ các hệ đếm sang DEC 

 

• Phương pháp dễ nhớ để đổi một số các hệ BIN, OCT hay HEX ra DEC là dùng 

lược đồ Horner.  

 

• Để tính giá trị của đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx  + d, ta không tính (cơ bắp) 
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băng cách tính các đơn thức rồi cộng lại, mà theo cách của  Horner là P(x) = ((ax 

+ b)x + c)x + d.  

  

 a  b  c  d  

Đối số = x  P = a  P = xP + b  P = xP + c  P = xP+d  

 

Ví dụ 1:  

11012 = ? (DEC) 

  1  1  0  1  

Đối số = 2  1  3  6  13 (kết quả)  

 

Ví dụ 2:  

$2A3C = ? (DEC) 

 

 2  10  3  12  

Đối số = 16  2  42  675  10812 (kết quả)  

 

Chuyển đổi số tự nhiên từ hệ DEC ra các hệ đếm khác:  

  

Theo Horner ta có: P = ((ax + b)x + c)x + d.  

P ban đầu chia cho x được ((ax + b)x + c) dư d. Đặt P mới là (ax + b)x + c.  

P mới chia cho x được (ax + b) dư c. Đặt P mới là ax + b.  

P mới chia cho x được a dư b. Đặt P mới là a.  

P mới chia cho x được 0 dư a. (Để ý rằng a, b, c, d đều phải bé hơn x).  

Như vậy, ta lần lượt thu được d, c, b và a.  

Và ta viết theo chiều ngược lại: a, b, c, d. 

 

Ví dụ 1:  

 

13 = abcd  2 (BIN).  

Tức là tính các bit a, b, c và d?  

Ta có:   

13 chia cho 2 được 6 dư 1.  

6   chia cho 2 được 3 dư 0.  

3   chia cho 2 được 1 dư 1.  

1   chia cho 2 được 0 dư 1.  

Kết quả là 11012. (Viết từ dưới lên!).  

 

 

Ví dụ 2:  
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213 = ? (HEX). Tức là tính các bit a, b, c và d?  

Ta có:   

213 chia cho 16 được 13 dư 5, (chữ số 5 trong hệ HEX). 

13   chia cho 16 được 0 dư 13, (chữ số D trong hệ HEX). 

Kết quả là D516. (Viết từ dưới lên!).  

 

Chú ý:   

• Chuyển đổi giữa HEX và BIN có thể làm như sau: Coi mỗi chữ số của hệ HEX 

như dãy 4 bít,  
0 = 00002, 1 = 00012, 2 = 00102,  3 = 00112, 4 = 01002,  5 = 01012,  6 = 01102,  7 = 01112, 

8 = 10002, 9 = 10012, A = 10102, B = 10112, C = 11002, D = 11012, E = 11102, F = 11112, 

thì việc chuyển đổi này dễ dàng thực hiện được.  

 

Ngoài ra, dùng MTĐT có thể chuyển đổi và thực hiện một số phép tính ở các hệ 

đếm nêu trên và chuyển đổi qua lại giữa các hệ đếm nhờ phần mềm Calculator, 

chọn Scientific ở menu View. Qua View, ta còn có thể cho hiện các số theo 

nhiều cách khác và có thể Copy để Paste vào nơi khác hoặc ngược lại. 

 

2.3.2. Biểu diễn thông tin (mã hóa thông tin và giải mã dữ liệu) 

  

1.- Biểu diễn dữ liệu số 

 

• Số tự nhiên nhỏ (trong Pascal gọi là kiểu Byte, trong C/C++ gọi là 

unsigned char) thành dạng 8 bit (1 Byte) từ 00000000 đến 11111111 tức là giá 

trị là 0 đến 255. Khi vượt quá 8 bít thì bít thứ 9 bị bỏ đi, chẳng hạn: 255 + 1 = 0.  

Muốn chính xác phải để kết quả ở kiểu lớn hơn, chẳng hạn dạng 2B dưới đây.  

 

Chú ý:  Số lượng bít của dãy bit trong dữ liệu phải chia hết cho 8 máy mới hiểu. 

• Số tự nhiên (trong Pascal gọi là kiểu Word, trong C/C++ gọi là unsigned 

int) thành dạng 16 bit (2 Bytes) từ 0000000000000000 đến 1111111111111111, 

tức là giá trị là 0 đến 65535. Khi vượt quá 16 bít thì bít thứ 17 bị bỏ đi,  

Chẳng hạn: 65535 + 1 = 0 . Muốn chính xác phải để kết quả ở kiểu cỡ lớn hơn.  

• Số nguyên ngắn (trong Pascal gọi là kiểu ShortInt, trong C/C+ gọi là char) 

thành dạng 8 bit (1 Byte): Bit đầu là bít dấu (0 là +, 1 là -), 7 bít sau là các bít số. 

Giá trị số kiểu này từ 10000000 đến 01111111 tức là giá trị là -128 đến 127. Khi 

vượt quá 127 thì quay về -128, chẳng hạn: 011111112 + 12 = 100000002,  

tức 127 + 1 = -128.   

Công thức mã hóa số nguyên theo phương pháp bù 2:  

-Z = not(Z) + 1. 

Nếu Z  0 thì chỉ cần đổi bình thường sang hệ BIN; 
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Trái lại, dùng phương pháp “bù 2”, theo công thức trên.  

Ví dụ: Mã hóa số -13, ta có -13 = not(13) + 1, trong hệ BIN. Cụ thể là: 

              13 = 000011012,  

      not(13) = 111100102, (Đảo bít 0  1)  //gọi là bù lần 1 

not(13) + 1 = 111100112 là mã của -13,  //gọi là bù 1 lần 2. 

 

• Số nguyên (trong Pascal gọi là kiểu Integer, trong C/C++ gọi là int) thành 

dạng 16 bit (2 Bytes): Bit đầu là bít dấu (0 là +, 1 là -), 15 bít sau là các bít dấu. 

Giá trị từ số kiểu này là từ -32768 đến 32767. Khi vượt quá 32767 thì về -32768, 

chẳng hạn: 32767 + 1 = -32768 . Muốn chính xác phải để kết quả ở kiểu lớn hơn.  

 

Ví dụ: Mã hóa số -13 ta có -13 = not(13) + 1, trong hệ BIN. Cụ thể là: 

              13 = 00000000000011012,  

      not(13) = 11111111111100102, (Đảo bít 0  1)   //bù lần1 

not(13) + 1 = 11111111111100112 là mã của -13 với cỡ 16 bít,  //bù lần 2. 

 

• Số nguyên dài (Pascal gọi là số kiểu LongInt, trong C/C++ gọi là long int) 

thành dạng 32 bit (4 Bytes): Bit đầu là bít dấu (0 là +, 1 là -), 31 bít sau là các bít 

số. Giá trị từ -2147483648 đến 2147483647.  

Trong khi làm toán số vượt quá 2147483647 thì quay về -2147483648, chẳng 

hạn: 2147483647 + 1 = -2147483648 .  

 

• Số tự nhiên lớn (trong Pascal không có, trong C/C++ gọi là unsigned long)  

thành dạng 32 bit từ 000000000000000000000000000000002 (32 chữa số 0) đến  

111111111111111111111111111111112 (32 chữ số 1), 

tức là giá trị là 0 đến 232 – 1 = 4294967295. Khi làm toán vượt quá 32 bít, bít thứ 

33 bị bỏ đi, chẳng hạn: 4294967295 + 1 = 0. Muốn lớn hơn phải dùng kiểu thực.  

• Số thực (Pascal gọi là kiểu Real, C/C++ gọi là float) viết thành số thập phân 

dấu phẩy tĩnh (ví dụ: 345.7645) hoặc dấu phẩy động (ví dụ: 3.17*103). Số thực 

dấu phẩy động còn gọi là dạng Khoa học. 

• Số thực dấu phẩy động có dạng Tổng quát  M*be, trong đó M gọi là phần 

Định trị, b là cơ số của hệ đếm, e là số mũ (gọi là phần Đặc tính). Chẳng hạn : 

Ở hệ Thập phân thì số thực dấu phẩy động có dạng M*10e, Ở hệ Nhị phân là 

dạng M*2e. Số thực dấu phẩy động như vậy gọi là ở dạng Khoa học. 

• Nếu phần nguyên không ấu của định trị là một số có đúng một chữ số khác 

không thì nói nó có dạng Chuẩn.  

• Cách mã hóa số thực R cho máy tính người ta theo chuẩn IEEE754 (Hội Kỹ 

sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers), hoạt động 

đầu năm 1963 và chuẩn IEEE754 chính thức được dùng từ năm 1985 .  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1963
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• Số Thực cũng được phân cấp ra theo cái gọi là Độ chính xác, như là Độ chính 

xác Nửa, Đơn, Kép, Tứ tương ứng với Tổng số bít là 16, 32, 64 và 128. 

Các bước mã hóa số thực theo độ chính xác đơn thành dãy 32 bit như sau : 

o Bước 1. Đổi R sang hệ nhị phân. 

o Bước 2. Viết lại thành dạng dấu phẩy động chuẩn M*10e, M = ±1.m  

o Bước 3. Làm trội số mũ e thành E = e + 127, mã hóa thành dãy 8 bit. 

o Bước 4. Ghép nối các nhóm bit sau:   

Dấu (1 bit), Số mũa E (8 bít), Phần lẻ m của Định trị (23 bít). 

(Phần nguyên của Định trị bao giờ cũng ngầm định là 1, tiết kiệm được 1 bit). 

 

Giải thích Bước 3 : Số mũ bình thường người ta tính từ -127 đến +127. Nếu 

không thêm 127 thì khi mã hóa phải theo phương pháp bù 2, phức tạp hơn. Còn 

sau khi thêm 127 thì được một số từ 0 đến 254, dễ dàng mã hóa như số tự nhiên 

cỡ 8 bít. Số thêm 127 này người ta gọi là Phân cực mũ hay Số Thiên vị.  

 

Mỗi độ chính xác có một số Phân cực mũ riêng theo bảng sau : 

Độ  

chính xác 

Số bit 

Dấu 

Số bít 

Phần 

mũ 

Phần lẻ 

của 

Định trị 

Tổng số 

bit 
  

Phân 

cực mũ 

Phần 

Định trị 

Nửa 1 5 10 16   15 11 

Đơn 1 8 23 32   127 24 

Kép 1 11 52 64   1023 53 

Tứ 1 15 112 128   16383 113 

Ví dụ : Mã hóa số r = 13.625 cho độ chính xác đơn ? 

o Bước 1. Đổi sang hệ nhị phân : 13.625 = 1101.101 

o Bước 2. Viết thành dạng chuẩn :  1101.101 = 1.101101*103. Suy ra, phần 

Định trị M = 1.101101 và Mũ = 3. 

o Bước 3. Số r > 0 nên bít dấu = 0. Mũ làm trội = 3 + 127 = 130 = 01000010. 

o Bước 4. Mã của r là     0-0100 0010-101 1010 0000 0000 0000 0000  

Ví dụ 2. Giải mã ra số thực từ dãy 32 bít 11000001010101100000000000 ? 

Giải : 

Ta viết lại theo đúng cấu trúc cho dễ nhìn: 

1-1000 0010-101 0110 0000 0000 0000 0000. 

Bit đầu = 1 suy ra đây là số âm  

E = 1000 00102 = 13010 -> e = 130 – 127 = 3 (e là số mũ thật). 

m = 101011… => M = 1.m = 1.101011 (m là 23 bit phần lẻ còn lại, ta không 

quan tâm đến các bit 0 không có nghĩa ở cuối, và các số 0 này không cần viết 

vào, mà giá trị của M vẫn không đổi). 

Vậy, kết quả cần tìm  X = -1.101011 * 23 = -1101.011 = -13.375 

 

Chú ý:   
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• Loại thông tin nào biểu diễn được qua các số thì mã hóa được, rồi sau lại giải 

mã được.   

• Thông tin nào chưa có công cụ kỹ thuật biểu diễn qua số được thì tiếp tục 

nghiên cứu, ví dụ mùi/vị. (Thực ra họ đã làm được nhưng chưa phổ biến ra). 

 

Ví dụ:   

• Số phức z = a + bi, với a và b là số thực, vậy cũng sẽ mã hóa được qua 4 số 

nguyên.   

• Các nốt nhạc biểu diễn được qua Tần số và Thời gian! 

• Mùi vị hiện nay chưa được công bố cách mã hóa/giải mã nó. 

 

Chú ý: 

• Khái niệm mã hóa rộng hơn không nhất thiết phải là kỹ thuật số hóa, ví dụ mã 

hóa ngành học, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, biển kiểm soát xe cộ, chuyến bay, 

cccd, tài khoản ngân hàng, ... 

• Còn số hóa là mã hóa thành dữ liệu cho máy tính, tức là thành dạng dữ liệu 

dãy bít, để đưa vào máy tính xử lý được ngay!  

• Thời đại CNTT hiện nay là thời đại số hóa, kỷ nguyên số hóa, kỷ nguyên kỹ 

thuật số! Hơn thế nữa còn ta đang tiến tới phổ biến công nghệ Trí tuệ nhân tạo. 
 


