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Vấn đề số hóa thông tin
Thông tin tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Để xử lý, mà đặc biệt để truyền tải
thông tin ta cần phải mã hóa chúng.

Trong thời đại chúng ta, thông tin thường được thể hiện dưới dạng các trang tài liệu hỗn
hợp, như các trang web, mà ở đó đồng thời có thể thể hiện văn bản, hình ảnh tĩnh, hình
ảnh động, phim ảnh,.... Thông tin thực tế được thể hiện dưới dạng đa phương tiện. Mỗi
một loại thông tin sở hữu hệ thống mã hóa riêng, nhưng kết quả thì giống nhau: một
chuỗi các số 0 và 1. Việc truyền tải thông tin bao gồm việc truyền tải các bit này.
Mô hình mã hóa như sau:
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Sơ đồ số hóa dữ liệu

Số hóa văn bản

Mã Morse

Hệ thống mã hóa đầu tiên liên quan đến văn bản là hệ thống mã Morse, được sử dụng
rộng rãi trước khi có máy tính. Đây là một bộ mã nhị phân sử dụng 2 ký tự chấm (.) và
gạch (-) để số hóa văn bản (có thể xem tương đương với các bit 0 và 1).
Tuy nhiên nó có nhiều điểm bất lợi sau:
• Nghèo nàn: ít các ký tự được mã hóa;
• Nó sử dụng sự phối hợp của các dấu gạch và dấu chấm với độ dài khác nhau,
điều này không được tiện lợi đặc biệt cho các ký tự có tần suất xuất hiện giống
nhau.
Chính vì thế nó không được dùng để số hóa thông tin.
Nếu chúng ta qui định rằng số bit dùng để mã hóa cho một ký tự phải bằng nhau thì với
p bit ta có thể mã hóa cho 2p ký tự. Hệ thống mã hóa như thế đã được dùng trong quá
khứ.
Ví dụ :
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5 bit: dùng trong hệ thống ATI (Alphabet Télégraphique International)
7 bit : gọi là mã ASCII (American Standard Code for Informatics Interchange) được
dùng rộng rãi trong máy tính.

Mã ASCII chuẩn

Bảng mã này có cả các ký tự không in được gọi là các ký tự điều khiển được dùng để
tạo ra các tác vụ trên các thiết bị tin học hay dùng để điều khiển thông tin truyền tải.
Bảng mã 8 bits: có mã ASCII mở rộng và mã EBCDIC
Vì máy tính lưu thông tin dưới dạng các byte 8 bit nên khi sử dụng mã ASCII 7 bít thì
bit có trọng số lớn nhất (vị trí thứ 7) luôn có giá trị là 0. Chúng ta có thể sử dụng bit
này để định nghĩa các ký tự đặc biệt bằng cách đặt nó giá trị 1. Và như thế chúng ta có
một bảng mã ASCII mở rộng. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc tồn tại nhiều bảng
mã ASCII mở rộng khác nhau làm khó khăn trong việc trao đổi thông tin trên phạm vi
toàn thế giới.
Mã EBCDIC dùng 8 bits để mã hóa nhờ đó có thể thể hiện được 256 ký tự. Nó được sử
dụng trong các máy tính IBM. Tuy nhiên nó không thông dụng như mã ASCII.
Mã 16 bits : Mã Unicode
Mã này được phát triển gần đây để thỏa mãn nhu cầu trao đổi thông tin giữa những
người dùng Web. Nó mã hóa hầu hết tất cả các ký tự của các ngôn ngữ trên thế giới.
Nó tương thích với mã ASCII 7 bits ở 127 ký tự đầu tiên. Hiện nay mã Unicode bắt đầu
được sử dụng rộng rãi.
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Số hóa hình ảnh tĩnh
Ảnh số thật sự là một ảnh được vẽ nên từ các đường thẳng và mỗi đường thẳng được
xây dựng bằng các điểm. Một ảnh theo chuẩn VGA với độ phân giải 640x480 có nghĩa
là một ma trận gồm 480 đường ngang và mỗi đường gồm 640 điểm ảnh (pixel).

Mã hóa hình ảnh tĩnh

Một điểm ảnh được mã hóa tùy thuộc vào chất lượng của ảnh:
Ảnh đen trắng : sử dụng một bit để mã hóa một điểm : giá trị 0 cho điểm ảnh màu đen
và 1 cho điểm ảnh màu trắng.
Ảnh gồm 256 mức xám: mỗi điểm được thể hiện bằng một byte (8 bits) ;
Ảnh màu: người ta chứng minh rằng một màu là sự phối hợp của ba màu cơ bản là đỏ
(Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue). Vì thế một màu bất kỳ có thể được biểu
biễn bởi biểu thức:
x = aR + bG +cB
Trong đó a, b, c là các lượng của các màu cơ bản. Thông thường một ảnh đẹp sẽ có
lượng màu với giá trị từ 0 đến 255. Và như thế, một ảnh màu thuộc loại này được thể
hiện bằng 3 ma trận tương ứng cho 3 loại màu cơ bản. Mỗi phần tử của mảng có giá trị
của 8 bits. Chính vì thế cần có 24 bit để mã hóa cho một điểm ảnh màu.
Kích thước của các ảnh màu là đáng kể, vì thế người ta cần có phương pháp mã hóa để
giảm kích thước của các ảnh.
Số hóa âm thanh và phim ảnh
Dữ liệu kiểu âm thanh và phim ảnh thuộc kiểu tín hiệu tuần tự. Các tín hiệu tuần tự được
số hóa theo cách thức sau đây:
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Dung lượng tập tin nhận được phụ thuộc hoàn toàn vào tần số lấy mẫu f và số lượng bit
dùng để mã hóa giá trị thang đo p ( chiều dài mã cho mỗi giá trị).
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