


4 chân 

Thích 
gặm 

xương 
Gâu gâu 

Con gì? 



Nam 

Ca sĩ Thái 
Bình 

Đây là 

ai? 



Thông tin 

là gì? 

Thông tin là những 

hiểu biết về 1 sự vật, 

sự việc nào đó. 



Là thông tin được 

đưa vào máy tính 



3. C¸c d¹ng th«ng tin 

Hai loại: Số và phi số  

Loại số: số thực, số nguyên…  

Loại phi số: Văn bản, hình ảnh, âm 

thanh,… 



Văn bản: 



Hình ảnh: 



Âm thanh:  

tiếng chim hót, tiếng người nói, loa phát 

thanh… 



A B 

Để đo độ dài từ A đến B 

chúng ta có những đơn 

vị nào để đo? 



Để đo cân nặng của 1 

vật, chúng ta có những 

đơn vị nào để đo? 



Vậy thông tin có 

đo được không? 

Thông tin được 

đo bằng những 

đơn vị nào? 



- Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit (Binary Digital) 

- Bit là đơn vị nhỏ nhất được lưu trữ trong máy. 

- Ngoài đơn vị bit, ta cũng thường dùng đơn vị đo 
lượng thông tin là byte (đọc là bai) 

- 1 byte = 8 bit 



Kí hiệu Đọc Độ lớn 

B Bai 8 bit 

KB Ki-lô-bai 1024 byte 

MB Mê-ga-bai 1024 KB 

GB Gi-ga-bai 1024 MB 

TB Tê-ra-bai 1024 GB 

PB Pê-ta-bai 1024 TB 



2048 KB = ? MB 

512 TB = ? PB 

53248 bit = ? KB 

1 MB = ? KB 

3.5 GB = ? MB 

0.25 KB = ? bit 

/1024 

PB TB GB MB KB byte bit 

*1024 *8 

/8 /1024 /1024 /1024 /1024 

*1024 *1024 *1024 *1024 



1 MB = ? KB 1 MB = 1*1024 = 1024 KB 

3.5 G = ? MB 3.5 GB = 3.5*1024 = 3584 MB 

0.25 KB = ? bit 0.25 KB = 0.25*1024*8 = 2048 bit 

          = 2.210 bit 

PB TB GB MB KB byte bit 

*1024 *8 

/8 /1024 



2048 KB = ? MB 2048 KB = 2048 / 1024 = 2 MB 

512 TB = ? PB 512 TB = 512 / 1024 = 0.5 PB 

53248 bit = ? KB 53248 bit = 53248 / 8 / 1024  

      = 6.5 KB 

PB TB GB MB KB byte bit 

*1024 *8 

/8 /1024 





Bài 1: Một bài nhạc có dung lượng 2.56 MB 

    Ổ D có bộ nhớ 2 GB 

Hỏi ổ D có thể lưu được tối đa bao nhiêu bài nhạc tương tự?  

Chuyển đổi đơn vị ổ nhớ từ GB sang MB: 

2 GB = 2*1024 = 2048 MB 

Số bài nhạc có thể lưu trong ổ D: 

2048/2.56 = 800 (bài nhạc) 

Đáp án: 800 bài nhạc 



Bài 2: Một thẻ nhớ điện thoại có bộ nhớ 1 GB.  

Trung bình 1 tấm ảnh có dung lượng khoảng 300 KB 

Hỏi thẻ nhớ có thể lưu được khoảng bao nhiêu tấm ảnh?  

Chuyển đổi đơn vị ổ nhớ từ GB sang KB: 

1 GB = 1*1024*1024 = 1048576 KB 

Số tấm ảnh có thể lưu trong thẻ nhớ: 

1048576/300 = ~3495 (tấm ảnh) 

Đáp án:  ~3495 tấm ảnh 



Bài 3: Một đĩa mềm có bộ nhớ 1,44 MB lưu được 384 

trang văn bản.  

Vậy một ổ cứng 12 GB thì có thể lưu được bao nhiêu 

trang văn bản?  

Chuyển đổi đơn vị ổ nhớ từ GB sang MB: 

12 GB = 12*1024 = 12288 MB 

Số trang văn bản có thể lưu trong ổ cứng: 

(12288*384)/1.44 = 3276800 (trang) 

Đáp án: 3276800 trang 
1,44 MB: 384 tr 

12288 MB: ? tr  



C¸c d¹ng th«ng 
tin trªn ®ưîc 

chuyÓn vµo m¸y 
tÝnh như thÕ nµo?   §Ó m¸y tÝnh xö lý ®ưîc, 

th«ng tin cÇn ph¶i ®ưîc biÕn 
®æi thµnh d·y bit (biÓu diÔn 
b»ng c¸c sè 0, 1).  

C¸ch biÕn ®æi nhu’ thÕ ®ưîc 
gäi lµ m· hãa th«ng tin 



5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh  
 a. Th«ng tin lo¹i sè: 

Hệ La mã: I, V, X, L, C, D, M 

* HÖ ®Õm:  

Hệ đếm không phụ thuộc vị trí và hệ đếm phụ thuộc vị trí 

Hệ đếm không phụ thuộc vị trí: 

XV và VX XX và XXX 

Giá trị của kí hiệu không phụ thuộc vào vị trí 

của nó trong biểu diễn 



5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh  
 a. Th«ng tin lo¹i sè: 

Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

* HÖ ®Õm:  

Hệ đếm không phụ thuộc vị trí và hệ đếm phụ thuộc vị trí 

Hệ đếm phụ thuộc vị trí: 

21 và 15 505 

Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí mà 

nó biểu diễn 



5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh  
 a. Th«ng tin lo¹i sè: 

Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

* Các hệ đếm thường dùng trong Tin học 

Hệ cơ số mười sáu (hexa): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

            A, B, C, D, E, F 

Hệ nhị phân: 0, 1 

* Biểu diễn số nguyên 

Bit 7 thể hiện dấu với qui ước 1 là âm, 0 là dương 



5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh  
 a. Th«ng tin lo¹i sè: 

Ngăn cách giữa phần nguyên và phần phân là dấu chấm (.) 

* Biểu diễn số thực: 

Biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động 

Vd: số 15,5 sẽ được ghi thành 15.5 

Vd: số 13456.25 sẽ được ghi thành 0.1345625 x 105 



5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh  
 b. Thông tin phi số 

Học sinh tự nghiên cứu 



Th«ng tin cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau 

như sè, v¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m 

thanh,… Khi ®ưa vµo m¸y tÝnh, 
chóng ®Òu biÕn ®æi thµnh d¹ng 

chung – d·y bit. D·y bit ®ã lµ m· nhÞ 
ph©n cña th«ng tin mµ nã biÓu diÔn.  

Nguyên lý mã hóa nhị phân 



* ChuyÓn ®æi gi÷a c¸c hÖ ®Õm    
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Đổi từ hệ 10 sang hệ 2 
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Đổi từ hệ 10 sang hệ 2 



Bài tập: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương 

thập phân sau đây ra nhị phân:  

112, 21, 32, 45, 92, 69.  



(16) 

45 16 
2 32 

13 

16 

0 

2 

0 

 45(10) = 2 D 

Đổi từ hệ 10 sang hệ 16 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Bài tập: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương thập 

phân sau đây ra hệ thập lục phân: 41, 39, 58, 91, 146, 

246, 99, 88, 140, 177. 


