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2.- Kí tự và xâu kí tự  

 

• Bảng mã ASCII (American Standard Codes for Information Interchange) 

mới đầu có 128 kí tự, sau đó mở rộng ra lên tới 256 kí tự: Mỗi kí tự có mã thập 

phân là số thứ tự từ 0 đến 255, tương ứng với mã nhị phân từ 000000002 đến 

111111112 . Không có kí tự trống! 

• Xâu (Chuỗi) kí tự (String) là ghép các kí tự lại với nhau. Thậm chí không có 

kí tự nào, gọi là xâu trống, hay xâu rỗng. 

Ví dụ:  

 “TIN”    84-73-78    01010100-01001001-01001110. 

“2010”  50-48-49-48    00110010-00110000-00110001-00110000.  

Tuy nhiên, ASCII không đáp ứng được việc mã hóa/giải mã các kí tự của nhiều 

nước khác nhau, nên ra đời Bảng mã Unicode gồm 65536 kí tự  đếm từ 0 đến 

65535 (gọi là mã thập phân), dùng 16 bit (2 Byte) để mã hóa kí tự (gọi là mã nhị 

phân) của nó.  

 

3.- Mầu sắc và hình ảnh 

 

a)- Mầu cơ bản 

 

• Ban đầu máy tính trong hệ điều hành DOS, giao diện văn bản, có thể cho 16 

mầu cơ bản, do đó người ta dùng hệ đếm HEX để mã hóa hay hơn so với DEC.  

 

$0 = 0    Đen (Black)  

$1 = 1    Xanh tối (Blue)  

$2 = 2    Lá tối (Green)  

$3 = 3    Trời tối (Cyan)  

$4 = 4    Đỏ tối (Red)  

$5 = 5    Tím tối (Magenta)  

$6 = 6    Nâu (Brown)  

$7 = 7    Ghi (LightGray)  

$8 = 8    Xám (DarkGray)  

$9 = 9    Xanh sáng (LightBlue)  

$A = 10  Lá sáng (LightGreen)          

$B = 11  Trời sáng (LightCyan)     

$C = 12  Đỏ sáng (LightRed)  

$D = 13  Tím sáng (LightMagenta)  

$E = 14  Vàng (Yellow)  

$F = 15  Trắng (White).  

 

• Trong Hệ điều hành DOS (Disk Operating System), màn hình ở chế độ văn 

bản, thường là 80 cột x 25 dòng, giao của mỗi cột và mỗi ḍòng là một kí tự. Mỗi 

kí tự có các thành phần: 1 Byte mã của kí tự (code ASCII) và 1 Byte thuộc 

tính (Attribut) của kí tự (mầu nền, mầu chữ và cả sự nhấp nháy hay không).  

• Thuộc tính hay viết ở hệ HEX bằng số XY, với quy ước:  

• Ở chế đọ thuần DOS, nếu X > 7 thì mầu nền = X – 8 và chữ th́ì nhấp nháy, 

còn Y là mầu chữ.  
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• DOS ở HĐH Windows thì có thể dùng mầu nền luôn là X, không nhấp nháy 

• Trong Windows, kí tự có yếu tố Cỡ (Size), Mầu (Color), Mẫu (Face), Hình 

dạng (Style) như Béo (Bold), Nghiêng (Italic), Gạch chân (Underline). 

 

Ví dụ 1: 

Thuộc tính $4E = 010011102 là nền, chữ vàng.  

Kí tự ’A’ nền xanh chữ trắng, có mã = 65, thuộc tính = $1F  

Kí tự có mã 50 thuộc tính $0F là chứ số 2 nền đen, chữ trắng. 

 

• Sau này ở Hệ điều hành Windows, giao của cột và dòng là một Điểm ảnh 

(Pixel) nó mang thông tin về mầu là một dãy n bit. Số lượng mầu sẽ bằng 2n. Thế 

thì ta có thể tính được cỡ của một hình ảnh khi biết số điểm ảnh của nó! 

 

b)-Hình ảnh (Image) 

• Là một tập hợp các điểm ảnh, mỗi điểm mang thông tin về một mầu.  

• Cách khác để mã hóa là dùng phương pháp véc tơ cho đỡ tốn bộ nhớ,  

không cần cho thông tin từng điểm.  

 

Ví dụ: 

Đường tròn có tâm tại điểm ảnh ở tọa độ (120,50), bán kính r = 100 với mầu đỏ, 

thì ta mã hóa nó thành bộ số (120,50,100,12).  

Khái niệm véc tơ ở đây có thể hiểu như là dãy hữu hạn các thành phần.   

 

• Hiện nay chất lượng mầu ít nhất là 16 bit tức là có 216 hay 65536 mầu. Mầu có 

mã thập phân từ 0 đến 65535, tức là ở BIN 00000000000000002 đến 

11111111111111112. Cao hơn nữa là 24 bit, 32 bit và 64 bít, ...  

• Trong Internet, người ta quy định dùng loại 24 bít, theo mẫu RGB để mã hóa 

mầu:  RGB (Red, Green, Blue), tức là #RRGGBB, ở đây R, G, B là các chữ số 

của hệ HEX. #RR là độ đậm của mầu đỏ (Red), #GG của mầu lá (Green) và #BB 

của mầu xanh (Blue), so với độ đậm nhất là #FF. 

 

Ví dụ 1:  

#102A1F là mã hóa của mầu trộn của độ đỏ = #10, nghĩa là #10/#FF = 16/255 = 

6.27%, độ lá là #2A/#FF = ..., độ xanh là #1F/#FF = ... (Bạn thử tính nhé). 

#FF0000 là mầu đỏ 100%, #0000FF là blue 100%, #FF00FF là trộn mầu đỏ với 

mầu xanh cho mầu tím 100%, #000000 là mầu đen, #FFFFFF là mầu trắng. 

Ví dụ 2:  

Mã nguồn Code của trang web: Viết  “Chao cac ban” có cỡ là 7, font kiểu Arial 

và mầu là tím.   
<html>   
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<body>   

<font face=arial size=7 color=#FF00FF> Chao cac 

ban!  

</font>  

</body>   

</html>   

 

• Bạn hãy thay mã mầu trên bằng một số khác, lưu mã nguồn lại (Save As) dưới 

một tên nào đó và đuôi là .htm, chẳng hạn test.htm và Open nó bằng một trình 

duyệt quen biết như Chrome, Internet Explorer, CocCoc sẽ thấy cụ thể!  

• Ngược lại, thấy mầu mà muốn biết mã thì cần dùng phần mềm chuyên dụng 

như Photoshop hay tra trên trang web.  

 

4.- Âm thanh 

 

• Dao động của vật chất gây ra âm thanh. Số lần dao động trong một giây gọi là 

tần số, đơn vị là Hertz hay viết tắt là Hz. Tai người nghe được các tần số từ 16 

Hz đến 22.000 Hz. Âm thanh có tần số < 16 Hz gọi là hạ âm, cao hơn 22.000 Hz 

gọi là siêu âm. Có một vài loài vật có thể nghe được Hạ âm hoặc siêu âm. 

• Mỗi âm thanh còn có yếu tố thời gian nó phát ra.  

• Tấn số, thời gian đều là các số nên mã hóa được thành cặp (Tần số, Thời gian).  

• Một âm thanh phức tạp như bản  nhạc chẳng hạn là một chuỗi các âm thanh. 

• Âm thanh ngày càng được mã hóa tốt hơn… Ở DOS tần số và thời gian là các 

số tự nhiên. Ở Windows hệ thống âm thanh được xử lý tốt hơn nhiều. Có nhiều 

định dạng khác nhau, như WAV, MP3,.. Mỗi dạng lại có chất lượng khác nhau, 

chẳng hạn MP3 128 kbps, …, hay 320 kbps. Chất lượng 128 kbps chỉ cho âm 

thanh đến tần số từ 16 đến 17.000 Hz, còn chất lượng 320kbps cho âm thanh tới 

20.000 Hz nghe được dải tần rộng hơn nhiều… Nếu chuyển đổi từ 128 kbps sang 

320 kbps thì âm có thể mịn hơn nhưng tần số phải không đổi!  

 

Ví dụ: 

Trong DOS dãy note Sòl, sòl, sòl, đô, sòl,… → (384,200), (384,200), (384,200), 

(512,400), (384,600), …, rồi mã hóa thành dữ liệu nhị phân. 
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2.3.3. Các phép toán logic và mạch điện tử  

 

• Mệnh đề toán học là mệnh đề mà chỉ có thể nói là đúng hoặc sai.  

• Giá trị của một mệnh đề toán học được mã hóa là 1 (đúng) và 0 (sai).  

• Cho các mệnh đề, ta có thể tạo ra các mệnh đề toán học mới bằng cách dùng 

các phép toán mệnh đề :  AND ,  OR ,  XOR , IF   THEN , NOT().  

• Cũng như trong đại số:  Một mệnh đề phụ thuộc vào một hay vài biến mệnh đề 

gọi là một hàm mệnh đề, nó trả lại giá trị Đúng hoặc Sai: 

 

Ví dụ: 

f(x) = (x > 3), f(x,y) = AND(x,y), f(x,y) = OR(x,y) , f(x,y) = (x < y). 

 

• Nhiều mệnh đề liên kết với nhau bằng các phép toán và/hoặc các hàm mệnh đề 

tạo thành Biểu thức Mệnh đề. MTĐT sẽ dùng các Biểu thức mệnh đề trong các 

chỉ thị, câu lệnh trong các chương trình. Chúng cũng sẽ được dùng tới trong 

Excel hay lập trình ứng dụng khác, chẳng hạn ở C/C++,  Pascal, … 

 

Ví dụ:   

Mệnh đề “Ai đi đâu đấy, hỡi ai?“, “Ôi, Hà Nội!“, “Anh Minh ơi !” chỉ là những 

mệnh đề văn học.   

Còn (Mặt trăng sáng hơn mặt trời), (3 > 2), … là những mệnh đề toán học.   

Mệnh đề (x > 3) tuy chưa biết đúng/sai, nhưng khi thay x cụ thể vào sẽ biết được.  

 

Sau đây là các phép toán mệnh đề toán học cơ bản : 

  

1.- Phép Hội 

Cho hai mệnh đề ,  thì mệnh đề ( và ) gọi là Hội của , .  

Mệnh đề hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng.   

Hội của ,  cũng có thể viết (  and ), (  ), .,  hay dưới dạng hàm 

mệnh đề and(,) trong Excel, ()&&() trong C/C++. 

 

Ví dụ:  

(6 chia hết cho 2)  (6 chia hết cho 5) là sai, vì có một mệnh đề sai. 

 

2.- Phép Tuyển 

Cho hai mệnh đề ,  thì mệnh đề ( hoặc ) gọi là tuyển của , .  

Mệnh đề tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai.   

Tuyển của ,  cũng có thể viết (  or ), (  ),  +  hay dưới dạng hàm 

mệnh đề or(,) trong Excel, ()||() trong C/C++. 
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Ví dụ:  

(6 chia hết cho 4)  (6 chia hết cho 3) là đúng, vì có một mệnh đề đúng. 

 

3.- Phép Kéo theo 

Cho hai mệnh đề ,  thì mệnh đề (nếu  thì ) gọi là phép kéo theo của , .  

Mệnh đề kéo theo chỉ sai khi  đúng và  sai.       

Kéo theo của a và b cũng có thể viết ( suy ra ), (if  then ),   ,  → . 

Trong Excel có biểu thức if(,,) tức là nếu  thì , trái lại thì . 

Ví dụ:  

Một anh nói: Tối nay tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nhưng chờ đến tận qua đêm rồi 

mà không thấy tiền chuyển, vậy thì anh kia đã sai.  

Phép suy luận: (4 = 4)  ((-2)2 = 22 )  (-2 = 2)  (4 = 0)  (1 = 0), là sai. 

Nhà toán học Fermat nói: “Nếu n là số tự nhiên thì 
2

2
n

+ 1 là một số nguyên 

tố”. Về sau, người ta phát hiện ra giả thuyết đó là sai, chẳng hạn:  

Với n = 5 thì số đó bằng 232 = 4294967297 = 641× 6700417 là hợp số.  

 

4.- Phép Phủ định 

Cho mệnh Không  gọi là Phủ định của .  

Giá trị của Không  trái ngược với  và ngược lại.  

“Không ” cũng có thể viết ở dạng hàm not(), ’ ,  hoặc     hay ! 

 

Chỳ ý:  

Khái niệm Đối kháng và Bất đồng là khác nhau:  chẳng hạn:  = ‘cái bảng này 

mầu đen’, =’Cái bảng này mầu trắng’, =’Không phải cái bảng này mầu đen’. 

Khi đó: ,  là đối kháng, ,  là bất đồng, còn ,  cũng là bất đồng. 

 

5.- Phép Hoặc loại trừ 

 

Cho hai mệnh đề ,  thì mệnh đề (  not())  (not()  ) gọi là Hoặc loại 

trừ của , .  

Mệnh đề Hoặc lọai trừ sai khi và chỉ khi cả hai cùng đúng hoặc cùng sai. 

Hoặc loại trừ của a,b cũng có thể viết  xor  hoặc    hay dưới dạng hàm 

mệnh đề xor(,) trong Excel. 

• Từ những phép tính trên ta có thể tạo ra những biểu thức phức tạp hơn.   

• Tuy nhiên, mỗi biểu thức mệnh đề đều có thể biểu diễn chỉ qua 3 phép toán là 

AND, OR và NOT, chẳng hạn (yêu cầu thuộc): 
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 →  = not()   

 XOR  =    = (not()  )  (  not()) = not(  )  (  ), 
Ta có thể chứng minh được chúng bằng nhiều cách, hay dùng là cách lập bảng! 

 

6.- Mạch điện tử 

 

a)- Khái niệm 

•  Ở các nước tiên tiến người ta tạo ra được những con Chip dựa trên kiến thức 

vi mạch logic. Trên 1cm2 silic, người ta cấy ghép hàng ngàn vi mạch để tạo ra 

con chip lớn hơn có nhiều chức năng phức. Việt Nam chưa giỏi về công nghệ 

này mà chỉ tạm dừng lại ở chỗ mua các con chíp có sẵn về lắp ráp. 

• Phép XOR rất hay dùng nên người ta cũng liệt nó vào hàng cơ bản! 

• Quy ước:  

Trong tài liệu này, các mạch NOT, AND, OR và XOR lần lượt được vẽ như sau. 

 
Gười ta chứng minh được  

Sơ đồ nguyên lý chi tiết của mạch XOR như sau:  

 
• Biết Bảng giá trị của một biểu thức mệnh đề, ta có thể tìm ra Biẻu thức mệnh 

đề tường minh.  

Ví dụ  

Bài toán Công tác cầu thang: Để lắp một bóng đèn chung cho cầu thang: Đèn 

đang tối, đến chân cầu thang ta bật công tắc A thì đèn sáng, lên trên gác ta bật 

công tắc B thì đèn tắt. Biểu thức tường minh là A xor B. 

 

b)- Vài tính chất quan trọng của các phép toán mệnh đề: 

− Tính lặp của phép hội và phép tuyển:  

..… =  ,  +  + … +  = . 

− Hằng đẳng thức với mọi mệnh đề : 

.1 = ,  + 0 = , .0 = 0,  + 1 = 1, .   = 0,  +   = 1. 

− Giao hoán, Kết hợp của các phép Hội và Tuyển thì như số học: 

. = ., .(.) = (.).,  +  =  + ,  + ( + ) = ( + ) + . 

− Phân phối của phép hội và tuyển hơi khác số học:  

.( + ) = . + .,  và đặc biệt  + (.) = ( + ).( + ). 
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− Luật Đờ Moocgan:  

.   =   +   ,  +    =   .   . 

Ví dụ: 

Một người đi bán kiếm và bán lá chắn. Anh ta rao: “Hãy mua kiếm của tôi đi. 

Kiếm của tôi đâm cái gì cũng thủng”, và rao: “Hãy mua lá chắn của tôi đi, không 

cái gì đâm thủng được”. 

- Không phải: ((5 chia hết cho 3) và (6 chia hết cho 3)) = (5 không chia hết cho 

3) hoặc (6 không chia hết cho 3). 

- Không phải: ((5 chia hết cho 3) hoặc (10 chia hết cho 3)) = (5 không chia hết 

cho 3) và (10 không chia hết cho 3). 

c)- Một số ví dụ và bài tập điển hình khác về mạch điện tử 

 

Ví dụ 1.  

Trong một cuộc điều tra có 3 nhân chứng A, B và C cùng ngồi với nhau và nghe 

ý kiến của từng người.  

Cuối cùng chủ tọa hỏi lại để tìm xem nên tin ai, thì: A và B đối lập nhau, B và C 

đối lập nhau và C thì bảo A và B đều nói sai cả. Vậy ban điều tra tin ai? 

 

Giải: 

Theo đầu bài ta có các đẳng thức mệnh đề sau: 

A B  + A  B = 1 (1), đọc là (A đúng và B sai) hoặc (A sai và B đúng) là mệnh đề 

đúng. 

B C  + B  C = 1 (2), đọc là (B đúng và C sai) hoặc (B sai và C đúng) là mệnh đề 

đúng. 

Nhân (làm phép và) 2 đẳng thức, vế với vế, ta thu được: 

(A B  + A  B).( B C  + B  C) = 1 

A B  B C  + A B  B  C + A  B. B C  + A  B B  C = 1. 

Số hạng đầu và cuối bằng 0 (tức sai) vì có B và B  phủ định lẫn nhau trong phép 

và, đồng thời BB vẫn bằng B, B  B  vẫn bằng B  nên chỉ còn lại: 

A B  C + A  B C   = 1. (3).  

Theo bài ra ta còn có: C A  B  + C  A + C  B = 1. (4). 

Nhân (3) và (4) lại và rút gọn ta được A  B C  = 1, tức là A sai, B đúng và C sai. 

Tóm lại B là nhân chứng nói đúng! 

 

Ví dụ 2. 
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Ở 2 bên đường có 2 làng A và B. Dân làng A thi luôn nói thật, hỏi 1 điều đúng 

thì gật đầu, sai thì lắc đầu. Dân làng B thi luôn nói dối, hỏi 1 điều đúng thì lắc 

đầu, sai thì gật đầu. Một người khách lạ đến 1 trong 2 làng đó, nhưng không biết 

mình đang ở làng nào, gặp 1 người dân, không biết dân làng nào, vì họ đi qua lại 

giữa 2 làng. Người khách muốn hỏi đúng 1 câu để người dân cứ gật đầu thì biết 

mình đang ở làng A, lắc thì biết mình đang ở làng B. Bạn hãy giúp người khách !  

 

Giải: 

Gọi X là câu hỏi: “Đây là làng A?”, Y là câu hỏi: “You là người làng A à?”. Câu 

hỏi của người khách là một biểu thức tạo ra từ X và từ Y, và có bảng giá trị : 

 

X    Y   Câu hỏi  

1     1    1   (1) 

1     0    0   (2) 

0     1    0   (3) 

0      0    1   (4) 

 

Ý nghĩa  

(1): Nếu đang đứng ở làng A và gặp người dân làng A thì muốn người đó gật, ta 

phải hỏi câu đúng. 

(2): Nếu đang đứng ở làng A và gặp người dân làng B thì muốn người đó gật, ta 

phải hỏi câu sai. 

(3): Nếu đang đứng ở làng B và gặp người dân làng A thì muốn người đó lắc, ta 

phải hỏi câu sai. 

(4): Nếu đang đứng ở làng B và gặp người dân làng B thì muốn người đó lắc, ta 

phải hỏi câu đúng. 

Từ bảng giá trị trên tìm được biểu thức tường minh của Câu hỏi: 

Câu hỏi = XY + X  Y  , tức là  

“Đây là làng A à và ôu là người làng A à?” hoặc “Đây không là làng A à và You 

không là người làng A à?”, 

“Đây là làng A à và ôu là người làng A à?” hoặc “Đây là làng B à và You là 

người làng B à?”, 

Hay gọn hơn, ta có: Câu hỏi = “You là người làng này à?” 

 

Sau đây ta xét ví dụ thiết kế Chíp Cộng các bit:  

Như ta đã biết bảng cộng nhị phân: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1 và 1 + 1 = 10. 

Cũng giống như công các số ở các hệ đếm khác “Cộng mấy với mấy và với nhớ 

cũ được mấy nhớ mấy”. Với hệ nhị phân ta có bảng mẫu sau đây:  

 

A   B  N D  N   Đọc là cộng A với B, với N cũ, được D và nhớ N mới. 
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0 0 0 0 0 

1    0   0  1 0 

0 1    0   1  0 

0    0 1 1  0 

1  1  0 0 1 

0 1 1 0 1 

1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 

Từ đầu vào (A,B,N) và đầu ra là (D,N). 

Dễ thấy:  D = A B  N  + A  B N  + A  B  N+ABN = … = (A  B)  N, 

  N = AB N  + A  B N+A B  N+ABN = … = (A  N)B +AN,  

Chú ý là cách rút gọn giống như trên ví dụ 3.  

 
Từ đó thiết kế được con chíp gọi là Chíp cộng 2 bít (A và B) cùng 1 bit nhớ (N) 

như hình vẽ bên trên, tạo ra một tế bào chíp Cộng. 

Bây giờ ta hãy xem các bộ cộng 2 bít ghép nối với nhau thế nào để cộng 2 số tự 

nhiên cỡ 1 Byte, tức 8 bít, tức là số A + B được D nhờ dãy tế bào chíp Cộng như 

thế nào nhé, xem từ phải sang trái: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + + + + + + + + 

A 

B 

D 

N=0 N 

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 
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Chú thích:  

Hàng đầu là số A = a7a6a5a4a3a2a1a0  (ở hệ nhị phân, ai là bít thư i từ bên phải) 

Hàng hai là số B = b7b6b5b4b3b2b1b0  (ở hệ nhị phân, bi là bít thư i từ bên phải) 

Hàng ba là 8 bộ cộng 2 bít được ghép nối với nhau. Khi nhận được lệnh cộng A 

và B thì máy cộng lần lượt từ phải sang trái: Nhớ vào đầu là 0, nhớ ra của bộ 

cộng bên phải là nhớ vào của bộ cộng kế tiếp bên trái, bít được sẽ vào ô ở  

Hàng thứ 4 là số D = d7d6d5d4d3d2d1d0  (ở hệ nhị phân), kết quả của phép cộng. 

Nếu trong chương trình khai báo A, B và kết quả D đều cùng kiểu số tự nhhiên 

cở 1 Byte, thì bit N ra cuối cùng dù bằng 0 hay 1 thì cũng không có chỗ để nữa! 

Cộng các dãy bít lớn hơn như là 16 bít, 32 bít và 64 bít cũng tương tự!  

 


