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1. Tên môn thi: Cấu trúc dữ liệu
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Công nghệ phần mềm.
- Khoa:

Công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Mục tiêu của môn thi
3.1. Kiến thức
3.1.1. Hiểu nguyên tắc thực hiện từ bài toán đến chương trình.
3.1.2. Hiểu khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, cấu trúc dữ liệu.
3.1.3. Hiểu khái niệm về cấu trúc dữ liệu.
3.1.4. Hiểu cấu trúc danh sách với các phương pháp cài đặt khác nhau (cài đặt
bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ).
3.1.5. Hiểu cấu trúc ngăn xếp, hàng đợi.
3.1.6. Hiểu cấu trúc cây tổng quát, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân (cài đặt
bằng mảng, con trỏ).
3.1.7. Hiểu cấu trúc bảng băm đóng và băm mở.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Hiểu và vận dụng được nguyên tắc thực hiện từ bài toán thực tế đến
chương trình để lập trình giải quyết bài toán đặt ra.
3.2.2. Cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng bao gồm khai báo để lưu trữ kiểu
dữ liệu trừu tượng và các phép toán cơ bản trên kiểu dữ liệu trừu tượng đó.
3.2.3. Có khả năng phân tích bài toán và xác định được kiểu dữ liệu trừu tượng
cần sử dụng và giải thuật cần thiết cho bài toán.
3.2.4. Vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản để giải quyết các bài
toán thực tế.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Môn thi này kiểm tra kiến thức lập trình, kỹ năng mô hình hóa để giải quyết vấn đề
trên máy tính bằng cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu cơ bản như danh sách, ngăn xếp,
hàng đợi, cây, bảng băm.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản
1.1. Danh sách đặc

1.2. Danh sách liên kết
1.3. Ngăn xếp
1.4. Hàng đợi
Chương 2. Cấu trúc cây
2.1. Cấu trúc cây tổng quát
2.2. Cấu trúc cây nhị phân
2.3. Cấu trúc cây tìm kiếm nhị phân
Chương 3. Cấu trúc Bảng băm
3.1. Cấu trúc băm đóng
3.2. Cấu trúc băm mở
6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thuyết trình, ôn tập lý thuyết, đặt vấn đề trao đổi với học viên trên lớp
- Giao bài tập về nhà để học viên củng cố kiến thức đã ôn tập
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự đầy đủ giờ ôn tập
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi
- Làm bài tập đầy đủ
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên.
9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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