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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

------o0o------ 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 

 

PHẦN I: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 

1. Thuật toán và độ phức tạp tính toán 

 Khái niệm và đặc trưng của thuật toán 

 Các kí pháp đánh giá độ phức tạp tính toán 

2. Ngôn ngữ lập trình 

 Các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình 

 Chương trình con và các loại tham biến 

 Minh họa với ngôn ngữ lập trình thông dụng (Pascal, C/C++) 

3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản 

 Khái niệm kiểu dữ liệu trừu tượng 

 Danh sách và các phương pháp cài đặt 

 Ngăn xếp và hàng đợi, cài đặt và ứng dụng 

4. Cấu trúc cây 

 Định nghĩa 

 Cây nhị phân: khái niệm, cách cài đặt, phép duyệt cây, các ứng dụng 

5. Các thuật toán sắp xếp 

 Bài toán sắp xếp 

 Thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp (Selection sort) 

 Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion sort) 

 Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) 

 Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick sort) 

6. Các thuật toán tìm kiếm 

 Tìm kiếm tuần tự 

 Tìm kiếm nhị phân  

 Cây nhị phân tìm kiếm (BST) 
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PHẦN II. LÍ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1. Các khái niệm cơ bản 

 Cơ sở dữ liệu 

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chức năng 

 Hệ cơ sở dữ liệu  

 Kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu 

2. Mô hình dữ liệu quan hệ 

 Các khái niệm cơ bản: miền, thuộc tính, quan hệ, lược đồ quan hệ 

 Khoá của lược đồ quan hệ và cách xác định khóa 

 Các ràng buộc toàn vẹn 

 Các ngôn ngữ thao tác trên quan hệ (đại số quan hệ, SQL2) 

 Phụ thuộc hàm 

 Các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, BCNF 

 Phép tách- kết nối không mất thông tin và phép tách bảo toàn phụ thuộc (đối 

với một tập phụ thuộc hàm F) 

 Các phương pháp, các thuật toán để chuẩn hoá lược đồ quan hệ 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

1. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB ĐHQGHN, 2008. 

2. Lê Minh Hoàng, Giải thuật và Lập trình, ĐHSPHN, 2006 

3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Introduction to Algorithms, 

Third edition, MIT Press, 2009. 

Lý thuyết cơ sở dữ liệu 

4. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí thuyết và thực hành. Tập 1, tập 2, 

NXB GD, 2004,2005. 

5. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lí của các hệ cơ sở dữ liệu, NXB ĐHQG HN, 2004. 

6. Hector Garcia - Monila, Ullman J.D., Jennifer Widom “Database Systems: The 

complete Book", Prentice Hall, 2009. 


