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Revise

Chương trình? 

❖ Dãy các LỆNH (các chỉ dẫn)
bắt buộc phải được thực hiện 
(bởi cô giáo), được bố trí
hợp lý để chăm sóc bé.

❖ Được viết bởi người quản 
lý, bằng Ngôn ngữ người 
thực hiện hiểu được

❖ Để chương trình thực hiện 
được, cần có Nguyên liệu



How about Coffee Machine?

Nguyên liệu 
đầu vào

Kết quả
đầu ra

Ngăn chứa



Computer Program

Nguyên 
liệu đầu 

vào

Kết quả
đầu ra

Ngăn chứa

Các ngăn chứa dữ liệu (đầu 
vào, đầu ra, trung gian)

Lệnh 1
Lệnh 2
Lệnh 3

..

Dữ liệu 
nhập

Dữ liệu 
xuất

Chương trình máy tính

Hệ điều hành

Phần cứng máy tính
Máy tính



Trong Lập trình

Các ngăn chứa dữ liệu (đầu vào, 
đầu ra, trung gian)

Lệnh 1
Lệnh 2
Lệnh 3

..

Dữ liệu 
nhập

Dữ liệu 
xuất

Chương trình máy tính

Hệ điều hành
Phần cứng máy tính

Máy tính

❖ Ngăn chứa:  gọi là BIẾN
✓ Có TÊN để gọi
✓ Có THỂ LOẠI để cho biết 

loại dữ liệu có thể chứa

❖ Lệnh: 
✓ Lệnh máy: Bộ xử lý hiểu được để thực hiện
✓ Lệnh bậc cao: viết ở dạng gần với ngôn ngữ tự nhiên 

→ Cần phải biên dịch sang Lệnh máy

Chương trình 
viết bằng ngôn 

ngữ bậc cao

TRÌNH BIÊN 
DỊCH

Chương trình đã 
được biên dịch 

ở dạng lệnh máy



Phương tiện cần Để lập trình

▪ Sử dụng môi trường (phần mềm) phát triển tích hợp
• Hỗ trợ soạn thảo mã nguồn

• Hỗ trợ kiểm tra lỗi/ gỡ lỗi

• Có luôn trình biên dịch
(Theo ngôn ngữ lập trình sử dụng)

▪ Cần BIẾT CÁCH (giải bài toán, giải quyết vấn đề trên giấy)
• → còn gọi là THUẬT TOÁN/ THUẬT GIẢI/  GIẢI THUẬT



Ví dụ: Môi trường tích hợp phát triển Dev C

Vùng để soạn thảo 
hướng dẫn (viết 
chương trình)

Kiểm tra lỗi ngữ pháp → Biên dịch 
→ Chạy thử TOÀN BỘ chương trình

F5:Debug ( chạy TỪNG LỆNH
để quan sát thực hiện chương trình 

từng bước,
nhằm tìm ra lỗi của thuật toán giản


