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Đề 1: 
Câu 1: So sánh bộ nhớ RAM và ROM 
 
Câu 2: Hệ điều hành là gì? Phân biệt các loại hệ điều hành 
 
Câu 3: Chuyển đổi các hệ cơ số sau: 

15010 =?2   ;  1000112   = ?10 

2CA16 = ?10 ; 100011100112= ?16 

 
Câu 4:Viết thuật toán đếm v à tính tổng các số lẽ có trong dãy cho trước 
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Câu 1:(2 điểm)  
Giống nhau: Đều là bộ nhớ trong 
Khác nhau: 
 

RAM ROM 
-Bộ nhớ có thể đọc ghi dữ liệu  
-Khi mất điện dữ liệu trong Ram mất . 
 
-Chứa các chương trình được đưa vào để 
thực hiện và dữ liệu đang được xử lí 
-Dùng để đọc ghi dữ liệu khi làm việc . 
 

-Bộ nhớ chỉ có thể đọc dữ liệu  
-Dữ liệu trong Rom không mất khi mất 
điện hay tắt máy  . 
-Chứa các chương trình hệ thống  
 
-Thực hiện kiểm tra thiết bị và tạo sự giao 
tiếp ban đầu của máy với các chương trình 
mà người dùng đưa vào để khởi động .  

 
Câu 2: (1 điểm) 
Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm 
vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và 
dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên 
của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu 
Phân loại các hệ điều hành (2 điểm): 
 

Đơn nhiệm một người dùng Đa nhiệm một người dùng Đa nhiệm nhiều người dùng 
-Mỗi lần thực hiện một 
chương trình 
- Chỉ một người đăng nhập 
vào hệ thống 

-Có thể thực hiện đồng thời 
nhiều chương trình 
- Chỉ một người đăng nhập 
vào hệ thống 

-Có thể thực hiện đồng thời 
nhiều chương trình 
-Cho phép nhiều người đăng 
nhập vào hệ thống 

 
 
Câu 3: ( 2 điểm) 
15010   = 10010112 
1000112 = 3510 
2CA16   = 71410 

100011100112= 47316 
 
Câu 4: ( 3 điểm ) 
B.1 Nhập N ,dãy a1, a2, …., aN 

B.2 i � 1 , đếm � 0 , tổng  � 0 
B.3 nếu i > N thì đưa ra đếm, tổng, kết thúc 
B.4 Nếu ai không chia hết cho 2 thì dem � dem + 1; tổng �tổng + ai 
B.5 i � i + 1, trở lại bước 3 .     
            


