
Nhóm 01: Hệ nhị phân

1. Hệ nhị phân là gì
2. Trong hệ nhị phân người ta sử dụng những kí hiệu gì để biểu thị giá trị
3. Trong hệ nhị phân số lẻ (ví dụ 3456.789) được biểu diễn như thế nào. Nêu cách biến đổi một số

bất kỳ.
4. Trong hệ nhị phân phần lẻ có luôn biểu diễn được hay không (ví dụ 2.99999) và biểu diễn như

thế nào

Nhóm 02: Hệ nhị phân

1. Cách biến đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
2. Biến đổi số nhị phân sau (11100101010)2 sang hệ thập phân, nêu cách biến đổi chi tiết các bước
3. Có số nhị phân nào không thể biến đổi sang hệ thập phân hay không, tại sao.
4. Làm sao xác định số nhị phân đó là chẵn hay lẻ.

Nhóm 03: Hệ nhị phân

1. Cách biến đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân
2. Biến đổi số thập phân sau (1234567890)10 sang số nhị phân và nêu cách tính từng bước để đạt

được kết quả trên.
3. Có số thập phân nào không thể biến đổi sang hệ nhị phân hay không, tại sao
4. Nêu cách biến đổi nhanh số thập phân sang số nhị phân

Nhóm 04: Hệ nhị phân

1. Làm thế nào để biểu diễn số âm trong hệ nhị phân
2. Nêu hiểu biết về phương pháp dấu lượng
3. Chuyển đổi số thập phân sau (14)10 và (-14)10 sang dạng nhị phân sử dụng phương pháp dấu

lượng với mẫu k=8bit.

Nhóm 05: Hệ nhị phân

1. Nếu chỉ có 8 bit ta có thể biểu diễn giá trị tối thiểu là bao nhiêu và giá trị tối đa là bao nhiêu
trong hệ nhị phân. (biết rằng số là số nguyên và có thể là số âm)

2. Nêu hiểu biết về phương pháp bù 1
3. Chuyển đổi số thập phân sau (14)10 và (-14)10 sang dạng nhị phân sử dụng phương pháp bù 1 với

mẫu k=8bit.

Nhóm 06:: Hệ nhị phân

1. Nếu chỉ có 8 bit ta có thể biểu diễn giá trị tối thiểu là bao nhiêu và giá trị tối đa là bao nhiêu
trong hệ nhị phân. (biết rằng số chỉ là số nguyên dương, không có số âm)

2. Nêu hiểu biết về phương pháp bù 1
3. Chuyển đổi số thập phân sau (14)10 và (-14)10 sang dạng nhị phân sử dụng phương pháp bù 1 với

mẫu k=8bit.

Nhóm 07: Hệ nhị phân

1. Tràn số là gì và cho ví dụ về tràn số khi biểu diễn nhị phân.



2. Nêu hiểu biết về phương pháp bù 2
3. Chuyển đổi số thập phân sau (14)10 và (-14)10 sang dạng nhị phân sử dụng phương pháp bù 1 với

mẫu k=8bit.

Nhóm 08: Biểu diễn video trong máy tính

1. Máy tính lưu trữ phim ảnh (video) như thế nào
2. Nêu tên một số chuẩn nén video thông dụng
3. DVDRIP là gì
4. Streaming video là gì

Nhóm 09: Hệ nhị phân

1. Nguyên tắc cộng trong hệ nhị phân là gì
2. Thực hiện phép cộng sau và nêu các bước thực hiện

a. (11111111)2+(0101010)2

b. (01010101)2+(0001100)2

c. (01111001)2+(10110100)2

Nhóm 10: Hệ nhị phân

1. Dấu chấm động là gì
2. Nguyên tắc thực hiện của dấu chấm động như thế nào
3. Khi nào thì xảy ra tràn số trong xử lý có dấu chấm động.

Nhóm 11: Hệ bát phân

1. Hệ bát phân là gì
2. Nguyên tắc chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ bát phân. Chuyển đổi từng bước số sau

sang hệ bát phân (1234568)10

3. Nguyên tắc chuyển đổi một số từ hệ nhị phân sang hệ bát phân. Chuyển đổi từng bước số sau
sang hệ bát phân (0101 1011 1010 1000)2

Nhóm 12: Hệ thập lục phân

1. Hệ thập lục phân là gì
2. Nguyên tắc chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ thập lục phân. Chuyển đổi từng bước số

sau sang hệ thập lục phân (1234568)10

3. Nguyên tắc chuyển đổi một số từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân. Chuyển đổi từng bước số
sau sang hệ thập lục phân (0101 1011 1010 1000)2

Nhóm 13: Biểu diễn âm thanh trong máy tính

1. Âm thanh được mã hóa như thế nào trong máy tính
2. Nêu tên những định dạng âm thanh phổ biến trong máy tính và giải thích ngắn về các định dạng

này.

Nhóm 14: Biểu diễn hình ảnh trong máy tính

5. Hệ màu cộng là gì, hệ màu trừ là gì
6. Màu sắc được biểu diễn như thế nào tròng máy tính



7. Nêu tên các chuẩn nén không làm mất và những chuẩn nén làm mất thông tin của ảnh. Giải
thích ngắn gọn.

Nhóm 15: Biểu diễn ký tự trong máy tính

1. Một ký tự sử dụng bao nhiêu bytes
2. Bảng mã ASII là gì, bảng mã unicode là gì. Tại sao hiện nay người ta hay sử dụng bảng mã

Unicode.
3. Một văn bản chỉ gồm ký tự tiếng Việt có dấu, văn bản khoảng 100.000.000 ký tự. Vậy dung

lượng của văn bản là bao nhiêu MB? Giải thích

Nhóm 16: Biểu diễn thông tin trong máy tính.

1. Lượng thông tin nhỏ nhất trong máy tính là gì
2. Giả sử 1 file nhạc có kích thước từ 1.2MB đến 1.5MB. Cho biết một USB 2GB lưu trữ được

khoảng bao nhiêu file nhạc với kích thước trên.
3. 1 ổ cứng di động có dung lượng 0.5TB, trong ổ cứng đang lưu 10.45GB dữ liệu âm nhạc. Cho biết

ổ cứng còn trống bao nhiêu.


