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2.3. Đôi điều về Thuật toán, Chương trình, Phần mềm và Hệ điều hành 

 

• Việc xử lý thông tin con người phải nhờ đến MTĐT qua các Bài toán Tin học. 

Để giải nó, phải lệnh cho MTĐT theo một Thuật toán (Algorithm) nào đó càng 

hiệu quả càng tốt . Thuật toán phải gồm hữu hạn bước khả thi, cho kết quả 

đúng và có tính phổ dụng cao.  

 

Ví dụ: Giải phương trình bậc 1: ax + b = 0.  

Cách trình bày 1 (Nêu rõ từng bước, giả lập trình): 

Bước 1. Xin cấp phát bộ nhớ, cho a, b và x dạng số nào đó. 

Bước 2. Nhập a, b từ bàn phím hay từ File… 

Bước 3. Xét a:  

Nếu 0a   thì cho /x b a= −  và xuất ra Đáp số: ...x =  

Trái lại  

Nếu 0b   thì xuất ra Đáp số: Vô nghiệm 

Trái lại thì xuất ra Đáp số: Vô số nghiệm 

Cách trình bày 2 (Dùng lược đồ, sơ đồ khối): 

 
Để trình bày thuật toán ta thường sử dụng các cấu trúc lệnh sau đây: 

1/ Lệnh gán: <Biến> = <Biểu thức>;   

Ví dụ: x = 15; (cho x giá trị bằng 15); x = x + 1; (tăng x thêm lên 1 đơn vị); 

2/ Lệnh rẽ nhánh:  

a) Không đầy đủ: if <Điều 

kiện> then <Công việc>; 

b) if <Điều kiện> then <Việc 

1> trái lại <Việc 2>; 
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c) Rẽ n nhánh:     

Case 1: <CV 1>; Case 2: <CV 2>; ..., Case n: <CV n>;  

3/ Lặp 

a) Có số lần biết trước:  

for <Biến> = <Giá trị đầu> to <Giá trị cuối> do <Công việc>; 

b) Điều kiện trước: 

while <Điều kiện> do <CV>; 

Ví dụ: Chừng nào (i<100) thì 

còn tăng x lên 1 đơn vị. 

c) Điều kiện sau: 

do <CV> while <điều kiện>; 

Ví dụ: Cứ ăn uống chừng nào 

còn đói. 

  

4/ Nhóm dãy lệnh 

Ta dùng {…}, Ví dụ: Nếu k > 0 thì {S = S + k; k = k + 1}. 

5/ Nhẩy tự do 

 Ví dụ: Nếu (Mật khẩu sai) thì { Báo Mật khẩu sai; Nhẩy lên Bước nhập } 

• Ta nên biết đến một số thuật toán nổi tiếng như: Sắp xếp, Tìm Max/Min, Giải 

các loại PT/HPT, Horner để tính Đa thức, Gauss, Ma trận, … 

Ví dụ: Tính giá trị đa thức 
0
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P x a x n
=

=   , với một giá trị của đối số x 

Bước 1. Khai báo biến n, i  kiểu tự nhiên; P, ia , x là kiểu số thực. 

Bước 2. Nhập n và các hệ số ia  và x 

Bước 3. Cho P = 0 và i = n 

Bước 4. Chừng nào i ≥ 0 thì làm công việc {P = p*x + ia và i = i – 1} 

Bước 5. Xuất kết quả P ra. 

• Mặt khác, chúng ta cũng phải biết đọc thuật toán, đóng vai MTĐT thực hiện 

các bước của thuật toán để kiểm tra, phát hiện lỗi của thuật toán… 

• Người ta viết thuật toán đó ra Mã nguồn (Source Code) bằng một Ngôn ngữ 

lập trình (Programing Language) rồi nhờ Chương trình dịch (Compiler) 

dịch ra thành Mã máy (Binary Code) để cho ra một Chương trình (Program).  

• Cách dịch đó gọi là Biên dịch ra Mã máy. Loại mã nguồn này thường là ít 

người đọc được, gọi là Mã nguồn đóng (Closed Source) 

• Có loại mã nguồn, ai có chuyên môn đọc/sửa được gọi là Mã nguồn mở 

(Open Source).  

• Nhưng cũng có chương trình máy đọc câu lệnh nào thực hiện ngay đến đó gọi 

là Thông dịch, ví dụ như bằng ngôn ngữ HTML. 

(ĐK) 
+ 

- 

CV 
(ĐK) 

+ 

- 
CV1 



3 

 

• Một hay nhiều Chương trình lập ra để giải quyết một bài toán lớn tạo ra một 

Phần mềm (Soft Ware).  

• Có nhiều loại phần mềm như: Miễn phí, Chia sẻ, Mất phí, … 

• Trong MTĐT, điện thoại, …, phần mềm quan trọng nhất là Hệ điều hành 

(HĐH) cùng các phần mềm Hệ thống và phần mềm Tiện ích. Còn lại là phần 

mềm ứng dụng khác như: Văn phòng, Đồ họa, Âm nhac, Giải trí, Trò chơi, 

Virus/Chống virus, Lập trình, Duyệt web, Thư điện tử, … 

• Các phần mềm nên cài tại ổ đĩa hệ thống C:, Dữ liệu cá nhân để các ổ khác!!! 

• Phần cứng và Phần mềm đua nhau phát triển với tốc độ như vũ bão! 

• Hệ điều hành đã phát triển từ DOS, WINDOWS, LINUX, UBUNTU,... 

• USER phải biết sử dụng máy tính của mình một cách khôn khéo, hợp lý, có lợi 

nhất cho mình.  

• Bạn tự học tại  

http://khoia0.com/Sinhvien.html 

http://Google.com (Gõ từ khóa trang web cần tìm…) 

http://youtube.com (Gõ từ khóa video cần tìm…) 

… 
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