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Tiết thứ: 1-4
Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu sơ lược về nội dung kiến thức trong học phần.
- Giới thiệu về các kỹ thuật lập trình và một số kiểu dữ liệu cơ bản.
Yêu cầu:
- Sinh viên đọc trước lý thuyết.
- Chuẩn bị phần mềm lập trình, cài đặt phần mềm lập trình trên máy tính.
- Sinh viên làm một số bài tập về khai báo dữ liệu cho bài toán cụ thể, và hiểu
được các điểm chú ý khi sử dụng biến.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
I.Giới thiệu về kỹ thuật lập trình
1. Lập trình cấu trúc
- Một số nguyên lý lập trình cấu trúc:
- Cấu trúc lệnh: cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp
- Lệnh có cấu trúc: là lệnh cho phép chứa các cấu trúc điều khiển trong nó.

- Cấu trúc dữ liệu: Các cấu trúc dữ liệu được phân thành 2 loại, cấu trúc dữ liệu
có kiểu cơ bản và cấu trúc dữ liệu do người dùng định nghĩa hay còn gọi là kiểu
dữ liệu có cấu trúc.
- Nguyên lý địa phương:
+ Các biến địa phương trong hàm, thủ tục, hoặc chu trình cho dù có trùng tên
với biến toàn cục thì khi xử lý biến đó trong hàm hoặc thủ tục thì vẫn không làm
thay đổi giá trị của biến toàn cục.
+ Tên của các biến đầu vào khai báo của hàm hoặc thủ tục đều là biến hình thức.
+ Các biến hình thức là biến địa phương.
+ Các biến khai báo bên trong hàm, thủ tục là các biến địa phương.
+ Khi phải sử dụng biến phụ nên dùng biến địa phương, hạn chế tối đa việc sử
dụng biến toàn cục để tránh xảy ra các hiệu ứng phụ.
Ví dụ: Hoán đổi hai giá trị của hai biến
- Nguyên lý nhất quán:
+ Thao tác phải phù hợp với dữ liệu, cần sớm phát hiện những mâu thuẫn giữa
cấu trúc dữ liệu và thao tác để khắc phục kịp thời.
Ví dụ: Thao tác các phép toán trên biến phụ thuộc vào kiểu của biến, nhiều khi
trong thao tác với biến có nhiều lỗi nhập nhằng.
- Nguyên lý an toàn:
+ Lỗi nặng nhất nằm ở mức cao nhất (mứ ý đồ thiết kế) và mức thấp nhất là thủ
tục phải chịu tải lớn nhất.
+ Mọi lỗi của chương trình cần phải được phát hiện sớm.
Các loại lỗi thường gặp:
+ Lỗi thông báo error.
+ Lỗi cảnh báo warning
+ Lỗi xảy ra trong quá trình liên kết
- Phương pháp top-down
+ Quá trình phân tích bài toán được thực hiện từ trên xuống dưới. Từ vấn đề
chung nhất đến vấn đề cụ thể nhất. Từ mức trừu tượng mang tính chất tổng quan
tới mức đơn giản nhất là đơn vị chương trình.
Ví dụ: việc phân rã một bài toán với các mức từ cao xuống thấp.
- Phương pháp bottom-up
+ Khi phân tích bài toán đi từ cái riêng tới cái chung, từ đối tượng thành phần ở
mức cao tới các đối tượng thành phần ở mức thấp, từ mức đơn vị chương trình
tới mức tổng thể, từ những đơn vị đã biết lắp đặt thành những đơn vị mới.
Ví dụ: Cần xây dựng các hàm trước, sau đó được các hàm lớn hơn, … cho tới
khi xây dựng được chương trình.

2. Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming-OOP), là kĩ
thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng.
OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo
trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào
các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn.
Chương trình hướng đối tượng là chương trình được phân cấp ra thành
nhiều mô đun (module), mà mỗi mô đun đóng vai như một lớp vỏ che đại diện
cho mỗi kiểu dữ liệu.
Đối tượng (object): Các dữ liệu và chỉ thị được kết hợp vào một đơn vị
đầy đủ tạo nên một đối tượng. Đơn vị này tương đương với một chương trình
con và vì thế các đối tượng sẽ được chia thành hai bộ phận chính: phần
các phương thức (method) và phần các thuộc tính (attribute).
Trong thực tế, các phương thức của đối tượng là các hàm và các thuộc
tính của nó là các biến, các tham số hay hằng nội tại của một đối tượng (hay nói
cách khác tập hợp các dữ liệu nội tại tạo thành thuộc tính của đối tượng).
Các phương thức là phương tiện để sử dụng một đối tượng trong khi
các thuộc tính sẽ mô tả đối tượng có những tính chất gì.
Các phương thức và các thuộc tính thường gắn chặt với thực tế các đặc
tính và sử dụng của một đối tượng.
Các đối tượng thường được trừu tượng hóa qua việc định nghĩa của
các lớp (class).
Tập hợp các giá trị hiện có của các thuộc tính tạo nên trạng thái của một
đối tượng.
3. Lập trình hướng sự kiện.
Kĩ thuật lập trình dựa trên các sự kiện diễn ra khi thao tác với hệ thống. Mỗi
sự kiện sẽ được phân tích, lập trình tương ứng.
Khó cho việc mở rộng, kế thừa hệ thống.
Ví dụ: về một số ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện.
II. Các kiểu dữ liệu cơ bản
1. Kiểu dữ liệu nguyên
2. Kiểu dữ liệu thực
3. Con trỏ
a. Con trỏ và địa chỉ
b. Các phép toán trên con trỏ
4. Xâu ký tự

a. Khai báo
b. Một số hàm làm việc với xâu ký tự
5. Kiểu cấu trúc
a. Khái niệm
b. Cách khai báo, truy cập
Bài tập:
- Một số bài toán liên quan tới sử dụng biến số nguyên, số thực, biến
chuỗi, cấu trúc, mảng.
- Một số bài toán liên quan tới tràn biến
Thảo luận:
- Cách dùng biến trong ngôn ngữ lập trình, phụ thuộc vào kích thước và
cấu trúc dữ liệu.
- Một số trường hợp tràn biến và cách xác định.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 1, 2, TL1, TL3.

Bài giảng: Cấu trúc điều khiển
Tuần thứ: 2

Tiết thứ: 5-8
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Nhắc lại các cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong lập trình.
Yêu cầu:
- Sinh viên đọc trước lý thuyết về cấu trúc lệnh rẽ nhánh, lặp.
- Sinh viên sử dụng thành thạo các cấu trúc trong lập trình giải bài toán, biết
khắc phục các lỗi thường hay gặp trong lập trình.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
1.Cấu trúc rẽ nhánh
Cấu trúc rẽ nhánh if
 Lệnh if cho phép chương trình lựa chọn chạy theo một trong hai nhánh
tuỳ thuộc vào giá trị đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện.
 Nó có hai cách viết như sau:

Dạng 1

Dạng 2

if (biểu thức)
khối lệnh (1);

if (biểu thức)
khối lệnh (1);
else
khối lệnh (2);

 Dạng 1:
 Máy xác định giá trị của biểu thức.
 Nếu biểu thức đúng (biểu thức có giá trị khác 0) máy sẽ thực hiện
khối lệnh 1 và sau đó sẽ thực hiện các lệnh tiếp sau lệnh if trong
chương trình.
 Nếu biểu thức sai (biểu thức có giá trị bằng 0) thì máy bỏ qua khối
lệnh 1 mà thực hiện ngay các lệnh tiếp sau lệnh if trong chương
trình.
 Dạng 2:
 Máy xác định giá trị của biểu thức.
 Nếu biểu thức đúng (biểu thức có giá trị khác 0) máy sẽ thực hiện
khối lệnh 1 và sau đó sẽ thực hiện các lệnh tiếp sau khối lệnh 2
trong chương trình.
 Nếu biểu thức sai (biểu thức có giá trị bằng 0) thì máy bỏ qua khối
lệnh 1 mà thực hiện khối lệnh 2 sau đó thực hiện tiếp các lệnh tiếp
sau khối lệnh 2 trong chương trình.
Ví dụ: Viết chương trình nhập vào hai số a và b, tìm max của hai số rồi in kết
quả lên màn hình
Sự lồng nhau của các lệnh if
 Trong ngôn ngữ C, cho phép sử dụng các lệnh if lồng nhau có nghĩa là
trong các khối lệnh (1) và (2) ở trên có thể chứa các lệnh if - else khác.
 Trong trường hợp này, nếu không sử dụng các dấu mở, đóng ngoặc cho
các khối thì sẽ có thể bị nhầm lẫn giữa các if-else.
 Chú ý là máy sẽ ghép lệnh else với lệnh if không có else gần nhất.

Với trường hợp có nhiều quyết định khi dùng if else
 Khi muốn thực hiện một trong n quyết định ta có thể sử dụng cấu trúc sau:
if (biểu thức 1)
khối lệnh 1;
else if (biểu thức 2)
khối lệnh 2;
......
else if (biểu thức n-1)
khối lệnh n-1;
else
khối lệnh n;
Ví dụ: Chương trình giải phương trình bậc hai
6.2. Lệnh nhảy không điều kiện – goto
Trong ngôn ngữ C, hỗ trợ lệnh nhảy không điều kiên. Để sử dụng lệnh này,
cần khai báo nhãn và sử dụng cùng lệnh goto.
Nhãn có cùng dạng như tên biến và có dấu : đứng ở phía sau. Nhãn có thể
được gán cho bất kỳ câu lệnh nào trong chương trình.
Ví dụ: ts: s=s+1; thì ở đây ts là nhãn của câu lệnh gán s=s++.
Toán tử goto có dạng:
goto nhãn;
Khi gặp toán tử này máy sẽ nhảy tới câu lệnh có nhãn viết sau từ khoá goto.
Chú ý:
Câu lệnh goto và nhãn phải nằm trong một hàm, có nghĩa là lệnh goto
chỉ cho phép nhảy từ vị trí này đến vị trí khác trong thân một hàm và
không thể dùng để nhảy từ một hàm này sang một hàm khác.
Không cho phép dùng lệnh goto để nhảy từ ngoài vào trong một khối
lệnh. Tuy nhiên việc nhảy từ trong một khối lệnh ra ngoài là hoàn toàn
hợp lệ.
Ví dụ sai về lệnh goto.

goto n1;
.......
{
.....
n1: printf("\n Gia tri cua N la: ");
.....
}
Sai vì nhãn được khai báo sau khi sử
dụng.

.......
{
.....
n1: printf("\n Gia tri cua N la: ");
.....
}
goto n1;
Sai vì nhảy vào một khối đã có
trước đó.

b.Cấu trúc rẽ nhánh switch
 Để rẽ nhiều nhánh, có thể sử dụng cấu trúc switch.
 Cấu trúc này căn cứ vào giá trị của một biểu thức nguyên để chọn một
trong nhiều nhánh.
Cú pháp:
switch (biểu thức nguyên )
{
case n1:
khối lệnh 1
break;
case n2:
khối lệnh 2
.......
case nk:
khối lệnh k
[ default:
khối lệnh k+1]
}
2.Cấu trúc lặp
a. Cấu trúc lặp for:
- Cú pháp
- Sơ đồ khối của cấu trúc
- Cách thức hoạt động
- Ví dụ áp dụng

-Câu lệnh break, continue
b.Cấu trúc lặp while:
- Cú pháp
- Sơ đồ khối của cấu trúc
- Cách thức hoạt động
- Ví dụ áp dụng
-Cấu trúc lặp do while:
- Cú pháp
- Sơ đồ khối của cấu trúc
- Cách thức hoạt động
- So sánh while với do .. while
- Ví dụ áp dụng
Bài tập:
1. In các kí tự từ A - Z
2. In bảng mã ACII
3. In ra mã các ký tự nhập từ bàn phím
4. Nhập n, in n số fibonaxi đầu tiên
5. Nhập số n, in các số nguyên tố 2..n
6. Viết chương trình nhập dãy các số nguyên dương từ bàn phím, cho tới khi
nhập số âm thì kết thúc nhập, tìm giá trị lớn nhất và số phần tử lớn nhất.
Thảo luận:
- Một số vấn đề chú ý khi sử dụng các cấu trúc, vòng lặp vô hạn.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 3, TL1, TL3.

Bài giảng: Mảng và con trỏ
Tuần thứ: 3

Tiết thứ: 9-12
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cấu trúc mảng
Yêu cầu:
- Sinh viên biết vận dụng cấu trúc mảng con trỏ, kết hợp với các cấu trúc của
lệnh trong lập trình để giải các bài toán cụ thể.
- Nắm được một số lỗi và cách khắc phục trong khai báo và sử dụng mảng, con
trỏ.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
I.
Mảng
1.Mảng 1 chiều
a. Khái niệm về mảng 1 chiều
Nếu xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector. Mỗi phần tử của
mảng một chiều có giá trị không phải là một mảng khác.

b. Khai báo mảng 1 chiều
- Khai báo mảng với số phần tử xác định (khai báo tường minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>
- Khai báo mảng với số phần tử không xác định (khai báo không tường
minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng> <[]>
- Vừa khai báo vừa gán giá trị
Cú pháp:
<Kiểu> <Tên mảng> []= {Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy}
- Khai báo mảng là tham số hình thức của hàm, trong trường hợp này ta
không cần chỉ định số phần tử của mảng là bao nhiêu.
c. Truy xuất các phần tử
Mỗi phần tử của mảng được truy xuất thông qua Tên biến mảng theo
sau là chỉ số nằm trong cặp dấu ngoặc vuông [ ]. Chẳng hạn a[0] là phần tử đầu

tiên của mảng a được khai báo ở trên. Chỉ số của phần tử mảng là một biểu thức
mà giá trị là kiểu số nguyên.
d. Một số bài toán trên mảng 1 chiều
- Ví dụ 1: Nhập mảng có n phần tử kiểu nguyên, in các phần tử của mảng
- Ví dụ 2: Nhập 2 mảng có n phần tử kiểu nguyên, tính và in mảng tổng
- Ví dụ 3: Viết chương trình đổi 1 số trong hệ thập phân sang hệ nhị phân.
2. Mảng nhiều chiều
a. Khái niệm về mảng nhiều chiều
Mảng nhiều chiều là mảng có từ 2 chiều trở lên. Người ta thường sử
dụng mảng nhiều chiều để lưu các ma trận, các tọa độ 2 chiều, 3 chiều…
b. Khai báo mảng 2 chiều
Khai báo mảng 2 chiều tường minh
Cú pháp:
<Kiểu> <Tên mảng><[Số phần tử chiều 1]><[Số phần tử chiều 2]>
Khai báo mảng 2 chiều không tường minh
Để khai báo mảng 2 chiều không tường minh, ta vẫn phải chỉ ra số phần
tử của chiều thứ hai (chiều cuối cùng).
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng> <[]><[Số phần tử chiều 2]>
Cách khai báo này cũng được áp dụng trong trường hợp vừa khai báo,
vừa gán trị hay đặt mảng 2 chiều là tham số hình thức của hàm.
c. Truy xuất các phần tử
Ta có thể truy xuất một phần tử của mảng hai chiều bằng cách viết ra tên
mảng theo sau là hai chỉ số đặt trong hai cặp dấu ngoặc vuông. Chẳng hạn ta viết
m[2][3].
Với cách truy xuất theo cách này, Tên mảng[Chỉ số 1][Chỉ số 2] có thể
coi là 1 biến có kiểu được chỉ ra trong khai báo biến mảng.
d. Một số bài toán trên mảng 2 chiều
- Ví dụ 1: Nhập mảng có n dòng, m cột các phần tử kiểu nguyên, in các phần tử
của mảng ra màn hình
- Ví dụ 2: Nhập 2 mảng A,B có n, m cột các phần tử kiểu nguyên, tính và in
mảng C=A+B
- Ví dụ 3: Nhập 2 vector có n phần tử kiểu nguyên, kiểm tra 2 vector đó có
vuông góc với nhau hay không
II. Con trỏ
I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Một số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh:
- Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ.

-

Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi.

Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt
gọi là biến động với các đặc điểm sau:
- Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát
sinh lúc bắt đầu chương trình.
- Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng
nhớ được cấp phát cho biến có thể thay đổi.
- Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.
Tuy nhiên các biến động không có địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập
đến chúng được. Vì thế, ngôn ngữ C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt
nữa để khắc phục tình trạng này, đó là biến con trỏ (pointer) với các đặc điểm:
- Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chỉ của dữ liệu hay
chứa địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu.
- Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu, luôn có
kích thước cố định là 2 byte.

II. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRỎ
II.1. Khai báo biến con trỏ
Cú pháp: <Kiểu> * <Tên con trỏ>
Ví dụ 1: Khai báo 2 biến a,b có kiểu int và 2 biến pa, pb là 2 biến con trỏ
kiểu int.
int a, b, *pa, *pb;
Ví dụ 2: Khai báo biến f kiểu float và biến pf là con trỏ float
float f, *pf;
II.2. Các thao tác trên con trỏ
II.2.1 Gán địa chỉ của biến cho biến con trỏ
Toán tử & dùng để định vị con trỏ đến địa chỉ của một biến đang làm việc.
Cú pháp: <Tên biến con trỏ>=&<Tên biến>
Ví dụ: Gán địa chỉ của biến a cho con trỏ pa, gán địa chỉ của biến b cho
con trỏ pb.
pa=&a; pb=&b;
Lưu ý:
Khi gán địa chỉ của biến tĩnh cho con trỏ cần phải lưu ý kiểu dữ liệu của
chúng.

II.2.2 Nội dung của ô nhớ con trỏ chỉ tới
Để truy cập đến nội dung của ô nhớ mà con trỏ chỉ tới, ta sử dụng cú pháp:
*<Tên biến con trỏ>
Ví dụ: Ví dụ sau đây cho phép khai báo, gán địa chỉ cũng như lấy nội
dung vùng nhớ của biến con trỏ:
int x=100;
int *ptr;
ptr=&x;
int y= *ptr;
Lưu ý: Khi gán địa chỉ của một biến cho một biến con trỏ, mọi sự thay đổi
trên nội dung ô nhớ con trỏ chỉ tới sẽ làm giá trị của biến thay đổi theo (thực
chất nội dung ô nhớ và biến chỉ là một).
II.2.3 Cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ
Cú pháp các hàm:
void *malloc(size_t size): Cấp phát vùng nhớ có kích thước là size.
void *calloc(size_t nitems, size_t size): Cấp phát vùng nhớ có kích thước là
nitems*size.
Lưu ý: Khi sử dụng hàm malloc() hay calloc(), ta phải ép kiểu vì nguyên mẫu
các hàm này trả về con trỏ kiểu void.
II.2.4 Cấp phát lại vùng nhớ cho biến con trỏ
Trong quá trình thao tác trên biến con trỏ, nếu ta cần cấp phát thêm vùng
nhớ có kích thước lớn hơn vùng nhớ đã cấp phát, ta sử dụng hàm realloc().
Cú pháp: void *realloc(void *block, size_t size)
Ý nghĩa:
- Cấp phát lại 1 vùng nhớ cho con trỏ block quản lý, vùng nhớ này có kích
thước mới là size; khi cấp phát lại thì nội dung vùng nhớ trước đó vẫn tồn tại.
- Kết quả trả về của hàm là địa chỉ đầu tiên của vùng nhớ mới. Địa chỉ này
có thể khác với địa chỉ được chỉ ra khi cấp phát ban đầu.
II.2.5 Giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ
Một vùng nhớ đã cấp phát cho biến con trỏ, khi không còn sử dụng nữa, ta
sẽ thu hồi lại vùng nhớ này nhờ hàm free().
Cú pháp: void free(void *block)
Ý nghĩa: Giải phóng vùng nhớ được quản lý bởi con trỏ block.
II.2.6 Một số phép toán trên con trỏ

a. Phép gán con trỏ: Hai con trỏ cùng kiểu có thể gán cho nhau.
b. Cộng, trừ con trỏ với một số nguyên
c. Con trỏ NULL: là con trỏ không chứa địa chỉ nào cả. Ta có thể gán giá trị
NULL cho 1 con trỏ có kiểu bất kỳ.
d. Lưu ý:
- Ta không thể cộng 2 con trỏ với nhau.
- Phép trừ 2 con trỏ cùng kiểu sẽ trả về 1 giá trị nguyên (int). Đây chính là
khoảng cách (số phần tử) giữa 2 con trỏ đó. Chẳng hạn, trong ví dụ trên pcpa=4.
III. CON TRỎ VÀ MẢNG
III.1 Con trỏ và mảng 1 chiều
Giữa mảng và con trỏ có một sự liên hệ rất chặt chẽ. Những phần tử của
mảng có thể được xác định bằng chỉ số trong mảng, bên cạnh đó chúng cũng có
thể được xác lập qua biến con trỏ.
III.1.1 Truy cập các phần tử mảng theo dạng con trỏ
Ta có các quy tắc sau:
&<Tên mảng>[0] tương đương với <Tên mảng>
&<Tên mảng> [<Vị trí>] tương đương với <Tên mảng> + <Vị trí>
<Tên mảng>[<Vị trí>] tương đương với *(<Tên mảng> + <Vị trí>)
III.1.2 Truy xuất từng phần tử đang được quản lý bởi con trỏ theo dạng
mảng
<Tên biến>[<Vị trí>] tương đương với *(<Tên biến> + <Vị trí>)
&<Tên biến>[<Vị trí>] tương đương với (<Tên biến> + <Vị trí>)
Trong đó <Tên biến> là biến con trỏ, <Vị trí> là 1 biểu thức số nguyên.
III.1.3 Con trỏ chỉ đến phần tử mảng
Giả sử con trỏ ptr chỉ đến phần tử a[i] nào đó của mảng a thì:
ptr + j chỉ đến phần tử thứ j sau a[i], tức a[i+j]
ptr - j chỉ đến phần tử đứng trước a[i], tức a[i-j]
III.2 Con trỏ và mảng nhiều chiều
Ta có thể sử dụng con trỏ thay cho mảng nhiều chiều như sau:
Giả sử ta có mảng 2 chiều và biến con trỏ như sau:
int a[n][m];
int *contro_int;
Thực hiện phép gán contro_int=a;

Khi đó phần tử a[0][0] được quản lý bởi contro_int;
a[0][1] được quản lý bởi contro_int+1;
a[0][2] được quản lý bởi contro_int+2;
...
a[1][0] được quản lý bởi contro_int+m;
a[1][1] được quản lý bởi contro_int+m+1;
...
a[n-1][m-1] được quản lý bởi contro_int+(n-1)*m + (m-1);
Tương tự như thế đối với mảng nhiều hơn 2 chiều.
IV. CON TRỎ VÀ THAM SỐ HÌNH THỨC CỦA HÀM
Khi tham số hình thức của hàm là một con trỏ thì theo nguyên tắc gọi hàm ta
dùng tham số thực tế là 1 con trỏ có kiểu giống với kiểu của tham số hình thức.
Nếu lúc thực thi hàm ta có sự thay đổi trên nội dung vùng nhớ được chỉ bởi con
trỏ tham số hình thức thì lúc đó nội dung vùng nhớ được chỉ bởi tham số thực tế
cũng sẽ bị thay đổi theo.
Bài tập:
1) Nhập mảng có n phần tử kiểu nguyên theo trật tự tăng dần, in các phần tử
khác nhau của mảng
2) Nhập 2 mảng theo trật tự tăng dần, trộn 2 mảng để được có thứ tự tăng dần
3) Nhập mảng có n phần tử kiểu nguyên, in các phần tử khác nhau của mảng
4) Cho ma trận m dòng, n cột:
a) Tìm phần tử lớn nhất mỗi cột và đặt chúng vào dòng cuối cùng.
b) Tìm phần tử nhỏ nhất mỗi dòng và đặt chúng vào cột đầu tiên.
c) Nhập 2 mảng A(n,m), B(m,n) phần tử kiểu số thực, tính và in mảng C=A*B
Con trỏ:
Giải các bài tập của mảng trên cơ sở sử dụng con trỏ.
Thảo luận:
Cách sử dụng con trỏ truy cập mảng.
Các lỗi thường gặp khi sử dụng con trỏ.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 3, TL1, TL3.

Bài giảng: Hàm
Tuần thứ: 4

Tiết thứ: 13-16
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu sử dụng Hàm trong lập trình
Yêu cầu:
- Sinh viên biết sử dụng hàm trong lập trình để giải các bài toán.
- Biết cách tổ chức chương trình, chia các module để dùng hàm.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
I.
Hàm
1. Khái niệm
Trong những chương trình lớn, có thể có những đoạn chương trình viết
lặp đi lặp lại nhiều lần, để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết chương trình;
người ta thường phân chia chương trình thành nhiều module, mỗi module giải
quyết một công việc nào đó. Các module như vậy gọi là các chương trình con.
Một tiện lợi khác của việc sử dụng chương trình con là ta có thể dễ dàng
kiểm tra xác định tính đúng đắn của nó trước khi ráp nối vào chương trình chính
và do đó việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong chương trình chính sẽ
thuận lợi hơn.
Trong C, chương trình con được gọi là hàm. Hàm trong C có thể trả về kết
quả thông qua tên hàm hay có thể không trả về kết quả.
Hàm có hai loại: hàm chuẩn và hàm tự định nghĩa.
Một hàm khi được định nghĩa thì có thể sử dụng bất cứ đâu trong chương trình.
Trong C, một chương trình bắt đầu thực thi bằng hàm main.
2. Hàm thư viện
Hàm thư viện là những hàm đã được định nghĩa sẵn trong một thư viện
nào đó, muốn sử dụng các hàm thư viện thì phải khai báo thư viện trước khi sử
dụng bằng lệnh #include <tên thư viện.h>
Ý nghĩa của một số thư viện thường dùng:
1. stdio.h : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).
Gồm các hàm printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(),
fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(),
putw()…

2. conio.h : Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS
console).
Gồm các hàm clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(),
putch(), clreol(),…
3. math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán.
Gồm các hàm abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(),
asin(), atan(), pow(), exp(),…
4. alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhơ.
Gồm các hàm calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(),
farcalloc(), farfree(), …
5. io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.
Gồm các hàm open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(),
_creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),…
6. graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.
Gồm initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(), …
3. Hàm người dùng
Hàm người dùng là những hàm do người lập trình tự tạo ra nhằm đáp ứng nhu
cầu xử lý của mình.
2. Cú pháp
II.1 Định nghĩa hàm
Cấu trúc của một hàm tự thiết kế:
<kiểu kết quả> Tên hàm ([<kiểu t số> <tham số>][,<kiểu t số><tham
số>][…])
{
[Khai báo biến cục bộ và các câu lệnh thực hiện hàm]
[return [<Biểu thức>];]
}
II.2 Sử dụng hàm
Một hàm khi định nghĩa thì chúng vẫn chưa được thực thi trừ khi ta có một lời
gọi đến hàm đó.
Cú pháp gọi hàm: <Tên hàm>([Danh sách các tham số])
II.3 Nguyên tắc hoạt động của hàm
Trong chương trình, khi gặp một lời gọi hàm thì hàm bắt đầu thực hiện bằng
cách chuyển các lệnh thi hành đến hàm được gọi. Quá trình diễn ra như sau:

- Nếu hàm có tham số, trước tiên các tham số sẽ được gán giá trị thực tương
ứng.
- Chương trình sẽ thực hiện tiếp các câu lệnh trong thân hàm bắt đầu từ lệnh đầu
tiên đến câu lệnh cuối cùng.
- Khi gặp lệnh return hoặc dấu } cuối cùng trong thân hàm, chương trình sẽ
thoát khỏi hàm để trở về chương trình gọi nó và thực hiện tiếp tục những câu
lệnh của chương trình này.
3. Truyền tham số cho hàm
Việc truyền tham số cho hàm trong C là truyền theo giá trị; nghĩa là các giá trị
thực (tham số thực) không bị thay đổi giá trị khi truyền cho các tham số hình
thức
II.
Con trỏ hàm
Ví dụ: Xét chương trình sau đây:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
long hoanvi(long *a, long *b)
/* Khai báo tham số hình thức *a, *b là các con trỏ kiểu long */
{
long t;
t=*a; /*gán nội dung của x cho t*/
*a=*b; /*Gán nội dung của b cho a*/
*b=t; /*Gán nội dung của t cho b*/
printf("\n Ben trong ham a=%ld , b=%ld",*a,*b);
/*In ra nội dung của a, b*/
return 0;
}
int main()
{
long a, b;
clrscr();
printf("\n Nhap vao 2 so nguyen a, b:");
scanf("%ld%ld",&a,&b);
printf("\n Truoc khi goi ham hoan vi a=%ld ,b=%ld",a,b);
hoanvi(&a,&b); /* Phải là địa chỉ của a và b */
printf("\n Sau khi goi ham hoan vi a=%ld ,b=%ld",a,b);
getch();

return 0;
}
Kết quả thực hiện chương trình:
Giải thích:
- Nhập vào 2 số 5, 6 (a=5, b=6)
- Trước khi gọi hàm hoanvi thì a=5, b=6
- Trong hàm hoanvi (khi đã hoán vị) thì a=6, b=5
- Khi ra khỏi hàm hoán vị thì a=6, b=6
Lưu ý: Kiểu con trỏ và các phép toán trên biến kiểu con trỏ sẽ nói trong phần
sau.
III. Đệ quy
1. Định nghĩa
Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân hàm có lệnh gọi đến chính nó.
Ví dụ:
Người ta định nghĩa giai thừa của một số nguyên dương n như sau:
n!=1* 2 * 3 *…* (n-1) *n = (n-1)! *n (với 0!=1)
Như vậy, để tính n! ta thấy nếu n=0 thì n!=1 ngược lại thì n!=n * (n-1)!
2. Cấu trúc
- Hàm đệ quy phải có 2 phần:
- Phần dừng hay phải có trường hợp nguyên tố. Trong ví dụ ở trên thì
trường hợp n=0 là trường hợp nguyên tố.
- Phần đệ quy: là phần có gọi lại hàm đang được định nghĩa. Trong ví dụ
trên thì phần đệ quy là n>0 thì n! = n * (n-1)!
Nhận xét:
- Sử dụng hàm đệ quy trong chương trình sẽ làm chương trình dễ đọc, dễ hiểu và
vấn đề được nêu bật rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong đa số trường hợp thì hàm đệ
quy tốn bộ nhớ nhiều hơn và tốc độ thực hiện chương trình chậm hơn không đệ
quy.
- Tùy từng bài có cụ thể mà người lập trình quyết định có nên dùng đệ quy hay
không (có những trường hợp không dùng đệ quy thì không giải quyết được bài
toán).
3. Một số bài toán
- Ví dụ 1: Tìm ước số chung lớn nhất bằng hàm đệ quy

- Ví dụ 2: Hoán đổi giá trị của hai số nguyên
- Ví dụ 3: Xây dựng hàm tìm kiếm phần tử trong mảng có thứ tự bằng phương
pháp chia đôi.
Bài tập:
1) Viết hàm tính ước số chung lớn nhất của 2 số tự nhiên a, b.
2) Viết hàm xácđịnh một số tự nhiên có phải nguyên tố hay không.
3) Viết hàm nhập ma trận, in ma trận, hàm nhân 2 ma trận, hàm kiểm tra 2 ma
trận có là nghịch đảo của nhau hay không.
Thảo luận:
Cách sử dụng hàm trong lập trình giải bài toán cụ thể.
Các bước viết hàm trong lập trình
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 6, TL1, TL3.

Tiết thứ: 17-20
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
-

Bài giảng: Thao tác với tệp
Tuần thứ: 5

Giới thiệu cho sinh viên:
Một số khái niệm về tập tin.
Các bước thao tác với tập tin.
Một số hàm truy xuất tập tin văn bản.
Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân.

Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng tốt tệp để nhận dữ liệu cho chương trình, với dữ liệu trong
tệp có các kiểu khác nhau.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN
Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì dữ liệu
được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực hiện chương
trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ bàn phím. Điều đó
vừa mất thời gian vừa không giải quyết được các bài toán với số liệu lớn. Để giải quyết vấn
đề, người ta đưa ra kiểu tập tin (file) cho phép lưu trữ dữ liệu ở bộ nhớ ngoài (đĩa). Khi kết
thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta có thể sử dụng nhiều lần. Một đặc điểm
khác của kiểu tập tin là kích thước lớn với số lượng các phần tử không hạn chế (chỉ bị hạn chế
bởi dung lượng của bộ nhớ ngoài).
Có 3 loại dữ liệu kiểu tập tin:
o Tập tin văn bản (Text File): là loại tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa, các ký tự
này được lưu trữ dưới dạng mã Ascii. Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được lưu trữ thành
các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng (new line), ký hiệu ‘\n’; ký tự này
là sự kết hợp của 2 ký tự CR (Carriage Return - Về đầu dòng, mã Ascii là 13) và LF (Line
Feed - Xuống dòng, mã Ascii là 10). Mỗi tập tin được kết thúc bởi ký tự EOF (End Of File)
có mã Ascii là 26 (xác định bởi tổ hợp phím Ctrl + Z).
Tập tin văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.
o Tập tin định kiểu (Typed File): là loại tập tin bao gồm nhiều phần tử có cùng kiểu:
char, int, long, cấu trúc… và được lưu trữ trên đĩa dưới dạng một chuỗi các byte liên tục.
o Tập tin không định kiểu (Untyped File): là loại tập tin mà dữ liệu của chúng gồm
các cấu trúc dữ liệu mà người ta không quan tâm đến nội dung hoặc kiểu của nó, chỉ lưu ý đến
các yếu tố vật lý của tập tin như độ lớn và các yếu tố tác động lên tập tin mà thôi.

Biến tập tin: là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho một tập tin.
Dữ liệu chứa trong một tập tin được truy xuất qua các thao tác với thông số là biến tập tin đại
diện cho tập tin đó.
Con trỏ tập tin: Khi một tập tin được mở ra để làm việc, tại mỗi thời điểm, sẽ có một
vị trí của tập tin mà tại đó việc đọc/ghi thông tin sẽ xảy ra. Người ta hình dung có một con trỏ
đang chỉ đến vị trí đó và đặt tên nó là con trỏ tập tin.
Sau khi đọc/ghi xong dữ liệu, con trỏ sẽ chuyển dịch thêm một phần tử về phía cuối
tập tin. Sau phần tử dữ liệu cuối cùng của tập tin là dấu kết thúc tập tin EOF (End Of File).
II. CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN
Muốn thao tác trên tập tin, ta phải lần lượt làm theo các bước:
o Khai báo biến tập tin.
o Mở tập tin bằng hàm fopen().
o Thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu của tập tin bằng các hàm đọc/ghi dữ liệu.
o Đóng tập tin bằng hàm fclose().
Ở đây, ta thao tác với tập tin nhờ các hàm được định nghĩa trong thư viện stdio.h.
II.1. Khai báo biến tập tin
Cú pháp: FILE <Danh sách các biến con trỏ>
Các biến trong danh sách phải là các con trỏ và được phân cách bởi dấu phẩy(,).
Ví dụ: FILE *f1,*f2;
II.2. Mở tập tin
Cú pháp: FILE *fopen(char *Path, const char *Mode)
Trong đó:
- Path: chuỗi chỉ đường dẫn đến tập tin trên đĩa.
- Type: chuỗi xác định cách thức mà tập tin sẽ mở. Các giá trị có thể của Mode:
Chế độ
Ý nghĩa
r
Mở tập tin văn bản để đọc
w
Tạo ra tập tin văn bản mới để ghi
a
Nối vào tập tin văn bản
rb
Mở tập tin nhị phân để đọc
wb
Tạo ra tập tin nhị phân để ghi
ab
Nối vào tập tin nhị phân
r+
Mở một tập tin văn bản để đọc/ghi
w+
Tạo ra tập tin văn bản để đọc ghi
a+
Nối vào hay tạo mới tập tin văn bản để đọc/ghi
r+b
Mở ra tập tin nhị phân để đọc/ghi
w+b Tạo ra tập tin nhị phân để đọc/ghi
a+b
Nối vào hay tạo mới tập tin nhị phân
- Hàm fopen trả về một con trỏ tập tin. Chương trình của ta không thể thay đổi giá trị của
con trỏ này. Nếu có một lỗi xuất hiện trong khi mở tập tin thì hàm này trả về con trỏ NULL.

II.3. Đóng tập tin
Hàm fclose() được dùng để đóng tập tin được mở bởi hàm fopen(). Hàm này sẽ ghi dữ
liệu còn lại trong vùng đệm vào tập tin và đóng lại tập tin.
Cú pháp: int fclose(FILE *f)
Trong đó f là con trỏ tập tin được mở bởi hàm fopen(). Giá trị trả về của hàm là 0 báo
rằng việc đóng tập tin thành công. Hàm trả về EOF nếu có xuất hiện lỗi.
Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng hàm fcloseall() để đóng tất cả các tập tin lại.
Cú pháp: int fcloseall()
Kết quả trả về của hàm là tổng số các tập tin được đóng lại. Nếu không thành công, kết
quả trả về là EOF.
II.4. Kiểm tra đến cuối tập tin hay chưa?
Cú pháp: int feof(FILE *f)
Ý nghĩa: Kiểm tra xem đã chạm tới cuối tập tin hay chưa và trả về EOF nếu cuối tập tin được
chạm tới, ngược lại trả về 0.
II.5 Di chuyển con trỏ tập tin về đầu tập tin - Hàm rewind()
Khi ta đang thao tác một tập tin đang mở, con trỏ tập tin luôn di chuyển về phía cuối tập
tin. Muốn cho con trỏ quay về đầu tập tin như khi mở nó, ta sử dụng hàm rewind().
Cú pháp: void rewind(FILE *f)
III. TRUY CẬP TẬP TIN VĂN BẢN
III.1. Ghi dữ liệu lên tập tin văn bản
III.1.1 Hàm putc()
Hàm này được dùng để ghi một ký tự lên một tập tin văn bản đang được mở để làm
việc.
Cú pháp: int putc(int c, FILE *f)
Trong đó, tham số c chứa mã Ascii của một ký tự nào đó. Mã này được ghi lên tập tin
liên kết với con trỏ f. Hàm này trả về EOF nếu gặp lỗi.
III.1.2 Hàm fputs()
Hàm này dùng để ghi một chuỗi ký tự chứa trong vùng đệm lên tập tin văn bản.
Cú pháp: int puts(const char *buffer, FILE *f)
Trong đó, buffer là con trỏ có kiểu char chỉ đến vị trí đầu tiên của chuỗi ký tự được ghi
vào. Hàm này trả về giá trị 0 nếu buffer chứa chuỗi rỗng và trả về EOF nếu gặp lỗi.
III.1.3 Hàm fprintf()
Hàm này dùng để ghi dữ liệu có định dạng lên tập tin văn bản.
Cú pháp: fprintf(FILE *f, const char *format, varexpr)
Trong đó: format: chuỗi định dạng (giống với các định dạng của hàm printf()),
varexpr: danh sách các biểu thức, mỗi biểu thức cách nhau dấu phẩy (,).
Định dạng
Ý nghĩa
%d
Ghi số nguyên
%[.số chữ số thập phân] f
Ghi số thực có <số chữ số thập phân> theo quy tắc làm
tròn số.
%o
Ghi số nguyên hệ bát phân
%x
Ghi số nguyên hệ thập lục phân

%c
Ghi một ký tự
%s
Ghi chuỗi ký tự
%e hoặc %E hoặc %g hoặc Ghi số thực dạng khoa học (nhân 10 mũ x)
%G
III.2. Đọc dữ liệu từ tập tin văn bản
III.2.1 Hàm getc()
Hàm này dùng để đọc dữ liệu từ tập tin văn bản đang được mở để làm việc.
Cú pháp: int getc(FILE *f)
Hàm này trả về mã Ascii của một ký tự nào đó (kể cả EOF) trong tập tin liên kết với con
trỏ f.
III.2.2 Hàm fgets()
Cú pháp: char *fgets(char *buffer, int n, FILE *f)
Hàm này được dùng để đọc một chuỗi ký tự từ tập tin văn bản đang được mở ra và
liên kết với con trỏ f cho đến khi đọc đủ n ký tự hoặc gặp ký tự xuống dòng ‘\n’ (ký tự này
cũng được đưa vào chuỗi kết quả) hay gặp ký tự kết thúc EOF (ký tự này không được đưa vào
chuỗi kết quả).
Trong đó:
- buffer (vùng đệm): con trỏ có kiểu char chỉ đến cùng nhớ đủ lớn chứa các ký tự nhận
được.
- n: giá trị nguyên chỉ độ dài lớn nhất của chuỗi ký tự nhận được.
- f: con trỏ liên kết với một tập tin nào đó.
- Ký tự NULL (‘\0’) tự động được thêm vào cuối chuỗi kết quả lưu trong vùng đêm.
- Hàm trả về địa chỉ đầu tiên của vùng đệm khi không gặp lỗi và chưa gặp ký tự kết
thúc EOF. Ngược lại, hàm trả về giá trị NULL.
III.2.3 Hàm fscanf()
Hàm này dùng để đọc dữ liệu từ tập tin văn bản vào danh sách các biến theo định dạng.
Cú pháp: fscanf(FILE *f, const char *format, varlist)
Trong đó: format: chuỗi định dạng (giống hàm scanf()); varlist: danh sách các biến mỗi
biến cách nhau dấu phẩy (,).
IV. TRUY CẬP TẬP TIN NHỊ PHÂN
IV.1 Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân - Hàm fwrite()
Cú pháp: size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)
Trong đó:
- ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ chứa thông tin cần ghi lên tập tin.
- n: số phần tử sẽ ghi lên tập tin.
- size: kích thước của mỗi phần tử.
- f: con trỏ tập tin đã được mở.
- Giá trị trả về của hàm này là số phần tử được ghi lên tập tin. Giá trị này bằng n trừ khi xuất
hiện lỗi.
IV.2 Đọc dữ liệu từ tập tin nhị phân - Hàm fread()
Cú pháp: size_t fread(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)
Trong đó:

- ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ sẽ nhận dữ liệu từ tập tin.
- n: số phần tử được đọc từ tập tin.
- size: kích thước của mỗi phần tử.
- f: con trỏ tập tin đã được mở.
- Giá trị trả về của hàm này là số phần tử đã đọc được từ tập tin. Giá trị này bằng n hay
nhỏ hơn n nếu đã chạm đến cuối tập tin hoặc có lỗi xuất hiện..
IV.3 Di chuyển con trỏ tập tin - Hàm fseek()
Việc ghi hay đọc dữ liệu từ tập tin sẽ làm cho con trỏ tập tin dịch chuyển một số byte, đây
chính là kích thước của kiểu dữ liệu của mỗi phần tử của tập tin.
Khi đóng tập tin rồi mở lại nó, con trỏ luôn ở vị trí ngay đầu tập tin. Nhưng nếu ta sử
dụng kiểu mở tập tin là “a” để ghi nối dữ liệu, con trỏ tập tin sẽ di chuyển đến vị trí cuối cùng
của tập tin này.
Ta cũng có thể điều khiển việc di chuyển con trỏ tập tin đến vị trí chỉ định bằng hàm
fseek().
Cú pháp: int fseek(FILE *f, long offset, int whence)
Trong đó:
- f: con trỏ tập tin đang thao tác.
- offset: số byte cần dịch chuyển con trỏ tập tin kể từ vị trí trước đó. Phần tử đầu
tiên là vị trí 0.
- whence: vị trí bắt đầu để tính offset, ta có thể chọn điểm xuất phát là:
0 SEEK_SET
1 SEEK_CUR
2 SEEK_END

Vị trí đầu tập tin
Vị trí hiện tại của con trỏ tập tin
Vị trí cuối tập tin

- Kết quả trả về của hàm là 0 nếu việc di chuyển thành công. Nếu không thành
công, 1 giá trị khác 0 (đó là 1 mã lỗi) được trả về.
IV.4 Ví dụ
Ví dụ 1: Viết chương trình ghi lên tập tin CacSo.Dat 3 giá trị số (thực, nguyên, nguyên
dài). Sau đó đọc các số từ tập tin vừa ghi và hiển thị lên màn hình.
Ví dụ 2: Mỗi sinh viên cần quản lý ít nhất 2 thông tin: mã sinh viên và họ tên. Viết
chương trình cho phép lựa chọn các chức năng: nhập danh sách sinh viên từ bàn phím rồi ghi
lên tập tin SinhVien.dat, đọc dữ liệu từ tập tin SinhVien.dat rồi hiển thị danh sách lên màn
hình, tìm kiếm họ tên của một sinh viên nào đó dựa vào mã sinh viên nhập từ bàn phím.

Bài tập:
- Các bài tập liên quan đến mảng, đầu vào được nhập từ file
- Quản lý sinh viên (Nhập dữ liệu, tìm kiếm, thêm, xóa bản ghi)
Thảo luận:
- Cách đọc dữ liệu từ file, chú ý trong các trường hợp dữ liệu có cả kiểu, kiểu
chuỗi.

- Cách ghi sữ liệu ra file output, các điểm chú ý ghi thừa dữ liệu
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2; TL4.
Bài giảng: Cơ bản về thuật toán
Tuần thứ: 6

Tiết thứ: 21-24
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo các thuật toán
- Biết cách phân biệt các thuật toán, đánh giá hiệu quả thuật toán đối với từng
loại dữ liệu cụ thể.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
1. Khái niệm thuật toán

Định nghĩa:
Một thuật toán là một bản liệt kê các chỉ dẫn, các quy tắc cần thực hiện theo từng
bước xác định nhằm giải quyết một bài toán đã cho trong một khoảng thời gian
hữu hạn.
Như vậy, khi mô tả (hay xây dựng) một thuật toán cần chú ý tới các yếu tố sau:
1) Dữ liệu đầu vào: Một thuật toán phải mô tả rõ các giá trị đầu vào từ một tập
hợp các dữ liệu xác định. Ví dụ, dãy số nguyên a(1), a(2),...,a(n), với n<; hai
số nguyên dương a và b;...
2) Dữ liệu đầu ra: Từ một tập các giá trị đầu vào, thuật toán sẽ tạo ra các giá trị
đầu ra. Các giá trị đầu ra chính là nghiệm của bài toán. Ví dụ, số max là phần
tử lớn nhất trong a(1),...,a(n); số d là ước chung lớn nhất của a và b;...
3) Tính xác định: Các bước của thuật toán phải được xác định một cách chính
xác, các chỉ dẫn phải rõ ràng, có thể thực hiện được.
4) Tính hữu hạn: Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn bước.
5) Tính đúng đắn: Thuật toán phải cho kết quả đúng theo yêu cầu của bài toán
đặt ra.
6) Tính tổng quát: Thuật toán phải áp dụng được cho mọi bài toán cùng loại, với
mọi dữ liệu đầu vào như đã được mô tả.
Ta xét thuật toán nêu trong ví dụ trên:
 Dữ liệu đầu vào: mảng các số nguyên;

 Dữ liệu đầu ra: số nguyên lớn nhất của mảng đầu vào;
 Tính xác định: Mỗi bước của thuật toán chỉ gồm các phép gán, mệnh đề kéo
theo;
 Tính hữu hạn: Thuật toán dừng sau khi tất cả các thành phần của mảng đã được
kiểm tra;
 Tính đúng đắn: Sau mỗi bước kiểm tra và so sánh ta sẽ tìm được số lớn nhất
trong các số đã được kiểm tra. Rõ ràng, sau lần kiểm tra cuối cùng thì xác định
được số lớn nhất trong toàn bộ các số đã được kiểm tra, có nghĩa là toàn bộ dãy.
 Tính tổng quát: Thuật toán cho phép tìm số lớn nhất của dãy số nguyên hữu hạn
n bất kỳ.
Các cách biểu diễn thuật toán:
- Biểu diễn thuật toán bằng giả mã
- Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối
2. Độ phức tạp của thuật toán
Tính hiệu quả của thuật toán thông thường được đo bởi thời gian tính (thời gian
được sử dụng để tính bằng máy hoặc bằng phương pháp thủ công) khi các giá trị đầu
vào có kích thước xác định. Tính hiệu quả của thuật toán cũng được xem xét theo
thước đo dung lượng bộ nhớ đã sử dụng để tính toán khi kích thước đầu vào đã xác
định.
Hai thước đo đã nêu ở trên liên quan đến độ phức tạp tính toán của một thuật
toán, được gọi là độ phức tạp thời gian và độ phức tạp không gian (còn gọi là độ phức
tạp dung lượng nhớ).
Việc xem xét độ phức tạp không gian gắn liền với việc xem xét các cấu trúc dữ
liệu đặc biệt được dùng để thực hiện thuật toán.
Định nghĩa 1
 Một thuật toán được gọi là có độ phức tạp đa thức, hay còn gọi là có thời
gian đa thức, nếu số các phép tính cần thiết khi thực hiện thuật toán không
vượt quá O(nk), với k nguyên dương nào đó, còn n là kích thước của dữ liệu
đầu vào.
 Các thuật toán với O(kn), trong đó n là kích thước dữ liệu đầu vào, còn k là
một số nguyên dương nào đó gọi là các thuật toán có độ phức tạp hàm mũ
hoặc thời gian mũ.
Một vài loại thường gặp
O(1)
Độ phức tạp hằng số.
O(logn)
Độ phức tạp logarit.
O(n)
Độ phức tạp tuyến tính.
k
O(n )
Độ phức tạp đa thức.
O(nlogn)
Độ phức tạp nlogn.
n
O(b ),b>1
Độ phức tạp hàm mũ

O(n!)

Độ phức tạp giai thừa

3. Một số thuật toán sắp xếp
1. Sắp xếp chọn (Selection Sort)
Bài toán:
Cho mảng n số nguyên X(1), X(2), ..., X(n). Hãy sắp xếp lại mảng này theo thứ tự
không giảm.
Mục này nhằm trình bày thuật toán sắp xếp đơn giản và thông dụng nhất để giải bài
toán trên. Thuật toán này được gọi là thuật toán chọn hay sắp xếp tuần tự.
Mô tả thuật toán:
Input:
Dãy X(1), X(2), ...., X(n) các số nguyên và số các phần tử n.
Output: Dãy X(1), X(2), ...., X(n) không giảm;
1. Chọn phần tử nhỏ nhất Xmin trong các phần tử X(1), X(2), ..., X(n) và hoán vị nó
(tức là Xmin) với phần tử đầu tiên X(1);
2. Chọn phần tử nhỏ nhất Xmin trong phần còn lại của dãy X(2), X(3), ..., X(n) và
hoán vị nó (tức là Xmin) với phần tử thứ hai X(2);
3. Tiếp tục thủ tục trên để chọn phần tử X(3), X(4), ..., X(n-1) thích hợp cho dãy.
Chi tiết:
Với
i = 1 đến n –1
a) Tìm X(k) = min { X(i), X(i+1), X(i+2),..., X(n)};
b) If ki Then Đổi chỗ(X(k), X(i));
Dãy X(1), X(2),..., X(n) đã được sắp không giảm.
For i:=1 to n-1 do
a) k:=i;
b) for j:=i+1 to n do If X(j) < X(k) Then
k:=j;
c) If ki Then Đổi_chỗ(X(i),X(k));
End For
Đánh giá: Dễ dàng thấy được trong bước lặp thứ i có n-i phép so sánh và một phép hoán vị;
Vậy suy ra thuật toán có n(n-1)/2 phép so sánh và n-1 phép hoán vị. Thuật toán có độ phức
tạp O(n2). Trong trường hợp xấu nhất thuật toán này có số phép toán ít hơn so với thuật toán
chèn, đặc biệt là số phép hoán vị ít hơn nhiều so với thuật toán sắp xếp chèn. Điều này rất có
lợi khi dữ liệu lớn.
2. Sắp xếp chèn (Insertion Sort)
1. Bài toán: Sắp xếp mảng số nguyên X(1),...X(n) theo thứ tự không giảm.
2. Mô tả thuật toán
1) Giả sử có phần đầu của mảng B(i-1) = <X(1),...,X(i-1)> không giảm;
2) Kiểm tra tới phần tử X(i); Tìm vị trí "thích hợp" của X(i) trong dãy B(i-1) và chèn
nó vào đó.
3) Sau bước 2) dãy mới B(i) = <X'(1),...,X'(i-1),X'(i)> cũng không giảm;

4) Lặp lại thủ tục trên với X(i+1), ... cho đến khi nào i = n;
Nhận xét rằng:

Bước 1) có thể bắt đầu với B(1):= <X(1)>

Nếu dãy X là không giảm thì có thể bắt đầu với dãy B(1) = <X(1)> và
thuật toán chỉ thực hiện sau n phép so sánh.
 Kỹ thuật tìm và chèn phần tử X(i) vào vị trí "thích hợp" trong dãy B(i-1) được
thực hiện như sau:
 Lưu giá trị của X(i) vào một biến tg;
 So sánh giá trị của biến tg với các phần tử của B(i-1), bắt đầu từ X(i-1).
Nếu chưa tìm được chỗ thì gán X(i):=X(i-1); Tiếp tục so sánh tg với X(i-2);
nếu vẫn chưa tìm thấy chỗ (tg<X(i-2)) thì tiếp tục đặt X(i-1):=X(i-2); thao
tác này nhằm đổi chỗ các X(j) và X(j+1) đẩy lùi về sau, dường như chuẩn bị
chỗ cho X(i);
 Tiếp tục quá trình trên cho đến khi gặp j đầu tiên mà tg > X(j)) thì dừng
lại: Vị trí của tg là j+1; Thực hiện phép gán X(j+1):=tg;
Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, ta phải thực hiện i-1 phép so sánh và cũng i1 phép hoán vị mới đặt được X(i) vào vị trí đúng của nó.
Ta dễ dàng nhận thấy rằng nếu mảng X đã được sắp xếp thứ tự không giảm thì thuật
toán sắp xếp chọn vẫn cần n-1 phép so sánh.
Tuy nhiên ta dễ dàng nhận thấy rằng nếu dãy hầu như được sắp thì sắp xếp chèn sẽ
gần như là tuyến tính.
Trong trường hợp xấu nhất cần tới n(n-1)/2 phép so sánh và n(n+1)/2 phép hoán vị
(thông qua phép gán). Thử hình dung rằng mảng X(1),..., X(n) chỉ là khoá của các bản
ghi nào đó. Hiển nhiên thời gian chi phí cho các hoán vị này là không nhỏ.

3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)
Bài toán:
Cho mảng n số nguyên X(1), X(2), ..., X(n). Hãy sắp xếp lại mảng này theo thứ tự
không giảm.
Thuật toán
Về cơ bản thuật toán sắp xếp nổi bọt gần giống với thuật toán sắp xếp tuần tự. Điểm khác biệt
là ở chỗ trong mỗi bước lặp để tìm giá trị min trong dãy X(i), X(i+1), X(i+2),..., X(n) là xuất
phát từ “dưới lên” so sánh từng cặp một, nếu phần tử đứng dưới X(j+1) mà nhỏ hơn so với
phần tử đứng trên X(j) thì đổi chỗ chúng cho nhau.
Với i=1 đến n -1
Với j=n đến i+1
nếu X(j) < X(j-1) thì Đổi chỗ ( X(j), X(j-1) )
Dãy X(1),..., X(n) đã được sắp xếp không giảm.
Đánh giá: Thuật toán sắp xếp nổi bọt cũng cần n(n-1)/2 phép so sánh và n(n-1)/2 phép hoán
vị trong trường hợp xấu nhất. Độ phức tạp của thuật toán nổi bọt cũng là O(n2).

4. Một số thuật toán tìm kiếm
Thuật toán tìm kiếm tuần tự (tuyến tính)
Input: mảng a gồm n các số nguyên và số nguyên x cần tìm trong danh sách;
Output: Chỉ số index; chỉ số index bằng chỉ số phần tử bằng x, hoặc bằng -1 nếu không
tìm được x.
Procedure TimKiem_TT(a:mảng số nguyên; x: số nguyên);
i:=1;
While i<=n and xa(i) Do i:= i+1; End While
if i<=n then index:=i else index:=-1; End If
End;

Thuật toán tìm kiếm nhị phân
Input: mảng a gồm n các số nguyên đã được sắp xếp tăng dần và số nguyên x cần tìm
trong danh sách;
Output: Chỉ số index; chỉ số index bằng chỉ số phần tử bằng x, hoặc bằng 0 nếu không
tìm được x.
Procedure TimKiem_NP(a:mảng số nguyên; x: số nguyên);
1. first
:=1; last
:=n;
2. found
:=false;
3. While first<=last and not found Do
4.
index:= (first + last) div 2;
5.
If x= a(index) then found := true
6.
else
if x< a(index) then last := index –1
7.
else first := index +1;
8.
end if
9.
end if
10. End While
11. If not found then index :=0;

Bài tập:
- Bài tập chương 4, tài liệu 1.
- Viết chi tiết từng bước thực hiện các thuật toán sắp xếp
Thảo luận:
- Đánh giá hiệu quả thuật toán trong các trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 4 TL1; chương 9 TL2 và TL4.

Bài giảng: Danh sách liên kết
Tuần thứ: 7

Tiết thứ: 25-28
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cấu trúc danh sách liên kết
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo cấu trúc danh sách liên kết đơn để giải các bài
toán
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
Khái niệm về danh sách liên kết
Thực chất, mô hình toán học của danh sách là một tập hợp hữu hạn các phần tử
có cùng một kiểu với khả năng nhập xuất dữ liệu rộng hơn cấu trúc dữ liệu kiểu
ngăn xếp hay hàng đợi.

1. Các phép toán trên danh sách
a. insertToList(list, position, value): thêm một phần tử vào một vị trí
trên danh sách;
b. deleteFromList(list, position): xóa phần tử từ vị trí cho trước trên
danh sách;
c. makeEmptyList(list): làm rỗng hoặc khởi tạo danh sách;

Các hàm bổ trợ:
a. isEmptyList(list) : kiểm tra danh sách rỗng;
b. searchList(list, value): định vị phần tử có nội dung value đầu tiên trong
danh sách list;
c. printList(list): in ra danh sách;
d. sortList(list): sắp xếp danh sách;
Chú ý: tùy thuộc vào kiểu cài đặt danh sách, có thể xây dựng những hàm và
phép toán khác.
2. Cài đặt danh sách sử dụng mảng

 Khai báo (trên ngôn ngữ C) danh sách sử dụng mảng:
#define MAXSIZE 100 // Khai báo kích cỡ tối đa của ds sẽ sử dụng;
typedef int ElementType; // Khai báo kiểu dữ liệu dùng cho ds;
typedef struct{
ElementType Elements[MAXSIZE]; // sử dụng mảng để quản lý ds;
int last;
// biến để quản lý số phần tử của ds;
}SingleList;
...
SingleList list;
 Một số thao tác cần cài đặt khi làm việc với danh sách:
 void insertToList(SingleList *list, int position, ElementType
value);
 void deleteFromList(SingleList *list, int position);
 void makeEmptyList(SingleList *list);
 int isEmptyList(SingleList *list);
 int isFullList(SingleList *list);
 Khởi tạo danh sách: makeEmptyList(SingleList *list):
Biến đếm last nhận giá trị ngoài khoảng [0, MAXSIZE-1];
 Kiểm tra danh sách rỗng: isEmptyList(SingleList *list):
Biến đếm last nhận giá trị ngoài khoảng [0, MAXSIZE-1];
 Kiểm tra danh sách đầy:
isFullList(SingleList *list):

 Thêm một phần tử vào đầu ds:
insertToList(*list, 1, v);
1. Kiểm tra mảng đầy hay không;
2. Dịch chuyển danh sách về cuối mảng đi 1 ô nhớ;
3. Gán giá trị thêm vào cho ô nhớ đầu tiên của mảng;
4. Tăng biến đếm last;
 Thêm một phần tử vào cuối ds:
insertToList(*list, last +1, v);
1. Kiểm tra mảng đầy hay không;
2. Tăng biến đếm last;
3. Gán giá trị mới vào ô nhớ last;
 Thêm một phần tử vào vị trí p trên ds:
insertToList(*list,p, v);
1. Kiểm tra mảng đầy hay không;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của vị trí cần đưa phần tử mới vào;
3. Dịch chuyển các phần tử trong khoảng [p-1, last] về phía cuối mảng 1
ô nhớ;
4. Tăng biến đếm last;
5. Gán giá trị mới vào ô nhớ last;
 Xóa phần tử ở đầu danh sách:
deleteFromList(*list, 1);
1. Kiểm tra mảng rỗng hay không;
2. Lấy giá trị của phần tử đầu tiên;
3. Dịch chuyển phần còn lại của danh sách về đầu mảng;
4. Giảm biến đếm last;
 Xóa phần tử ở cuối danh sách:
deleteFromList(*list, last +1);
1. Kiểm tra mảng rỗng hay không;
2. Lấy giá trị của phần tử cuối của danh sách;
3. Giảm biến đếm last;
 Xóa phần tử ở vị trí cho trước:
deleteFromList(*list, p);
1. Kiểm tra mảng rỗng hay không;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của vị trí cần xóa;
3. Dịch chuyển các phần tử trong khoảng [p, last] về đầu mảng 1 ô nhớ;
4. Giảm biến đếm last;

Đánh giá về phương pháp cài đặt: Do sử dụng mảng, các phần tử được lưu
trữ là một dãy liên tiếp trong bộ nhớ, nên sử dụng mảng để quản lý ds có một
số ưu nhược điểm sau:
Ưu điểm:
- Mật độ sử dụng bộ nhớ là tối ưu tuyệt đối;
- Việc truy xuất đến một phần tử là nhanh chóng và dễ dàng thông
qua chỉ số mảng;
Nhược điểm:
- Việc thêm bớt các phần tử là khó khăn, tốn chi phí dịch chuyển
mảng;
- Đôi khi lãng phí bộ nhớ vì không sử dụng đến;
Giải pháp: cài đặt danh sách bằng con trỏ liên kết động:
- Để khắc phục nhược điểm trên, có thể sử dụng liên kết động như là
cấu trúc dữ liệu thay thế;
- danh sách liên kết động cần dùng đến khi kích thước danh sách
chưa biết tại thời điểm biên dịch chương trình, không cần (không
thể) xác định kích thước cho các phần tử trước;
- Ta có thể định nghĩa phần tử bất cứ lúc nào, sau đó liên kết phần tử
đó với danh sách đã có trước đó;
- Như vậy, mỗi phần tử sẽ bao gồm thông tin cần lưu trữ và liên kết
với các phần tử khác;
- Khi đó, danh sách có thể mở rộng hoặc thu hẹp lại tại thời điểm
chạy chương trình.
3. Danh sách liên kết đơn

 Danh sách liên kết đơn là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một tập các nút,
mà mỗi nút bao gồm:
 Dữ liệu cần lưu trữ;
 Liên kết đến nút tiếp theo.

 Khái niệm: Danh sách liên kết đơn là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một
tập các nút, mà mỗi nút bao gồm:
 Dữ liệu cần lưu trữ;
 Liên kết trỏ đến nút tiếp theo.
 Khai báo trong C:
typedef int DataType; // kiểu dữ liệu dùng trong danh sách
typedef struct Node{
DataType data;// Dùng để chứa dữ liệu kiểu DataType
Node *next;
// Con trỏ tới ô nhớ Node kế tiếp
};
 Để quản lý danh sách liên kết đơn, thông thường cần:
 first là con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của danh sách liên kết.
 Phần tử cuối của danh sách (last) liên kết với NULL.
 Các thao tác cơ bản khi làm việc với danh sách động:
 Khởi tạo danh sách;
 insertAtFirst(*list, v): Thêm một node vào đầu danh sách;
 insertAtPos(*list, v, p): Chèn một node vào danh sách;
 insertAtLast(*list, v): Thêm một node vào cuối danh sách;
 deleteAtFirst(*list): Xóa node từ đầu danh sách;
 deleteAtLast(*list): Xóa node ở cuối danh sách;
 deleteAtPos(*list, pos) : Xóa một node trong danh sách.
 isEmptyList(*list): Kiểm tra danh sách rỗng;
 makEmptyList(*list): Làm rỗng danh sách;
 searchList(*list, v): Tìm một giá trị trong danh sách.
 Khởi tạo danh sách:
typedef int DataType;
typedef struct Node{
DataType data; // Dùng để chứa dữ liệu kiểu DataType
Node *next;
// Con trỏ tới ô nhớ Node kế tiếp
};
typedef Node* List;
int main(){
List L = NULL; // tạo ra một danh sách rỗng với phần tử đầu tiên là first;
....
 Thêm một phần tử vào đầu danh sách:
1. Tạo ra node mới;

2. Cho con trỏ của node mới tạo ra trỏ đến first;
3. Gán first bằng node mới tạo ra.
void insertAtFirst(List *first, DataType info){
Node *temp;
temp = (Node*)malloc(sizeof(Node));
temp->data = info;
temp->next=*first;
(*first) = temp;
}
 Thêm pt vào cuối danh sách:
void insertAtLast(List *first, DataType info);
1. Nếu ds rỗng thì thêm vào phần tử đầu tiên của danh sách;
2. Nếu danh sách không rỗng, dùng một biến tạm temp1 duyệt lần lượt từ
đầu đến phần tử cuối cùng của danh sách;
3. Tạo ra một node mới temp chứa giá trị cần đưa vào;
4. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến temp;
5. Cho con trỏ của temp trỏ đến null;

 Thêm pt vào vị trí bất kỳ:
void insertAtPos(List *first, DataType info, int pos);
1. Nếu ds rỗng thì thêm vào phần tử đầu tiên;
2. Nếu danh sách không rỗng, dùng một biến tạm temp1 duyệt lần lượt từ
đầu đến khi đến vị trí cần thêm vào hoặc đến hết danh sách;
3. Nếu vị trí ngoài danh sách thì thoát khỏi thủ tục;
4. Tạo ra một node mới temp chứa giá trị cần đưa vào;
5. Cho con trỏ của temp trỏ đến temp1->next;
6. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến temp;

 Xóa một phần tử ở đầu danh sách:
void deleteAtFirst(List *first);
1. Nếu ds rỗng thì thoát khỏi thủ tục;

2. Nếu danh sách không rỗng, dùng một biến tạm temp gán bằng first;
3. Cho first bằng phần tử tiếp theo trong danh sách;
4. Gọi lệnh giải phóng bộ nhớ cho biến temp;

 Xóa một phần tử ở cuối danh sách:
void deleteAtLast(List *first);
1. Nếu ds rỗng thì thoát khỏi thủ tục;
2. Dùng hai biến tạm temp1 và temp2, lúc đầu cả hai trỏ đến first;
3. Lần lượt duyệt danh sách sao cho temp1 là phần tử liền trước của
temp2 đến khi temp2 là phần tử cuối cùng của danh sách (temp2->next
==NULL);
4. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến NULL;
5. Giải phóng bộ nhớ cho temp2;

 Xóa một phần tử ở vị trí bất kỳ:
void deleteAtPos(List *first, int pos);
1. Nếu ds rỗng thì thoát khỏi thủ tục;
2. Dùng hai biến tạm temp1 và temp2, lúc đầu cả hai trỏ đến first;
3. Lần lượt duyệt danh sách sao cho temp1 là phần tử liền trước của
temp2 đến khi temp2 là phần tử cần tìm (bằng cách đếm vị trí của nó);
4. Nếu không tìm thấy thì thoát khỏi thủ tục;
5. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến temp2->next;
6. Giải phóng bộ nhớ cho temp2;

 Làm rỗng danh sách:
1. Nếu ds rỗng thì thoát khỏi thủ tục;
2. Lặp lại lệnh xóa phần tử ở đầu danh sách cho đến khi danh sách rỗng

void makeEmptyList(List *list)
{
while(!isEmptyList(list)) deleteAtFirst(list);
}
4. Ví dụ áp dụng

- Biểu diễn cây bằng danh sách liên kết
- Biểu diễn ma trận thưa
- Bài toán đa thức sử dụng danh sách liên kết
- Bài toán số lớn sử dụng danh sách liên kết

Bài tập:
- Bài tập chương 8, tài liệu 2.
1. Viết chương trình con thêm một phần tử trong danh sách liên kết đã có
thứ tự sao cho ta vẫn có một danh sách có thứ tự.
2. Viết chương trình con tìm kiếm và xóa một phần tử trong danh sách liên
kết có thứ tự.
3. Viết chương trình con loại bỏ các phần tử trùng nhau (giữ lại duy nhất 1
phần tử) trong một danh sách liên kết có thứ tự không giảm
4. Viết chương trình con đảo ngược một danh sách liên kết.
5. Viết chương trình con xóa khỏi danh sách liên kết lưu trữ các số nguyên
các phần tử là số nguyên lẻ
6. Viết chương trình con tách một danh sách liên kết chứa các số nguyên
thành hai danh sách: một danh sách gồm các số chẳn còn cái kia chứa các
số lẻ.
7. Ðể lưu trữ một số nguyên lớn, ta có thể dùng danh sách liên kết chứa các
chữ số của nó. Hãy tìm cách lưu trữ các chữ số của một số nguyên lớn
theo ý tưởng trên sao cho việc cộng hai số nguyên lớn là dễ dàng thực
hiện. Viết chương trình con cộng hai số nguyên lớn
8. Ða thức P(x)= anxn+ an-1xn-1+... + a1x + a0 được lưu trữ trong máy tính
dưới dạng một danh sách liên kết mà mỗi phần tử của danh sách là một
bản ghi có ba trường lưu giữ hệ số, số mũ, và trưòng con trỏ để trỏ đến

phần tử kế tiếp. Chú ý cách lưu trữ đảm bảo thứ tự giảm dần theo số mũ
của từng hạng tử của đa thức:
1. Hãy viết khai báo thực hiện được sự lưu trữ này.
2. Dựa vào sự cài đặt ở trên, viết chương trình con thực hiện việc cộng
hai đa thức.
3. Viết chương trình con tính giá trị và lấy đạo hàm của đa thức.
9. Ða thức P(x)= anxn+ an-1xn-1+... + a1x + a0 được lưu trữ trong máy tính
dưới dạng một mảng theo nguyên theo các cách sau:
1. Cách 1: Phần tử đầu tiên trong mảng lưu trữ bậc n của đa thức. n +
1 phần tử tiếp theo lần lượt lưu các hệ số từ an đến a0;
2. Cách 2: Phần tử đầu tiên trong mảng lưu trữ k là số các hệ số khác
0. 2k phần tử tiếp theo lưu trữ k cặp {hệ số, mũ} tương ứng
1. Viết chương trình con thực hiện việc cộng hai đa thức.
2. Viết chương trình con tính giá trị và lấy đạo hàm của đa thức.
Thảo luận:
- Hiệu quả của việc dùng danh sách liên kết và sử dụng mảng trong lập trình giải
các bài toán.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2, TL4.

Bài giảng: Danh sách liên kết (cont.)
Tuần thứ: 8

Tiết thứ: 29-32
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cấu trúc danh sách liên kết
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo cấu trúc danh sách liên kết kép, vòng,.. để giải
các bài toán
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
Danh sách liên kết vòng
 Khái niệm: Danh sách liên kết đơn dạng vòng là danh sách liên kết đơn
mà con trỏ của phần tử cuối cùng sẽ trỏ đến phần tử đầu tiên.

 Khai báo kiểu phần tử:
typedef int DataType; // kiểu dữ liệu dùng trong danh sách
typedef struct Node{
DataType data;// Dùng để chứa dữ liệu kiểu DataType
Node *next;
// Con trỏ tới ô nhớ Node kế tiếp
};
 Thêm phần tử vào đầu ds:
 Trường hợp 1 – ds rỗng:
1. Tạo ra node mới;
2. Gán first bằng node mới tạo ra;
3. Cho con trỏ của node mới tạo ra trỏ đến first (trỏ đến chính nó);
 Trường hợp 2 – ds không rỗng:
1. Tìm ra phần tử cuối cùng của danh sách (last);
2. Tạo ra node mới;
3. Cho con trỏ của node mới tạo ra trỏ đến first;
4. Gán first = node mới tạo ra;

5. Cho con trỏ của last trỏ tới first.
 Thêm một phần tử vào vị trí bất kỳ:
void insertAtPos(List *first, DataType info, int pos);
1. Nếu ds rỗng thì thêm vào phần tử đầu tiên;
2. Nếu danh sách không rỗng, dùng một biến tạm temp1 duyệt lần lượt từ
đầu đến khi đến vị trí cần thêm vào hoặc đến hết danh sách (bằng cách
đếm vị trí);
3. Nếu vị trí ngoài danh sách thì thoát khỏi thủ tục;
4. Tạo ra một node mới temp chứa giá trị cần đưa vào;
5. Cho con trỏ của temp trỏ đến temp1->next;
6. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến temp;
 Thêm một phần tử vào đuôi circularList:
 Trường hợp 1 – ds rỗng:
1. Tạo ra node mới temp;
2. Gán first bằng temp;
3. Cho con trỏ của temp trỏ đến first (trỏ đến chính nó);
 Trường hợp 2– ds không rỗng:
1. Tìm ra phần tử cuối last của danh sách;
2. Tạo ra node mới temp;
3. Cho con trỏ của temp trỏ đến first ;
4. Cho con trỏ của last trỏ tới temp.
 Xóa một phần tử ở đầu circularList:
1. Kiểm tra danh sách rỗng;
2. Tìm ra phần tử cuối last của danh sách;
3. Tạo ra node tạm thời temp và gán nó bằng first;
4. Gán first bằng node tiếp theo trong danh sách;
5. Cho con trỏ của last tạo ra trỏ đến first;
6. Giải phóng bộ nhớ của temp.


1.
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Xóa một phần tử ở đuôi circularList:
Kiểm tra danh sách rỗng;
Tìm ra phần tử cuối temp2 của danh sách và phần tử temp1 liền trước nó;
Cho con trỏ của temp1 trỏ đến first;
Giải phóng bộ nhớ của temp2.


1.
2.
3.

Xóa một phần tử ở vị trí bất kỳ: void deleteAtPos(List *first, int pos);
Nếu ds rỗng thì thoát khỏi thủ tục;
Dùng hai biến tạm temp1 và temp2 , lúc đầu cả hai trỏ đến first;
Lần lượt duyệt danh sách sao cho temp1 là phần tử liền trước của temp2
đến khi temp2 là phần tử cần tìm (bằng cách đếm vị trí của nó);
4. Nếu không tìm thấy thì thoát khỏi thủ tục;
5. Cho con trỏ của temp1 trỏ đến temp2 ->next;
6. Giải phóng bộ nhớ cho temp2;
Danh sách liên kết kép
 Khái niệm về danh sách liên kết kép:
 Với các danh sách liên kết đơn, một số vấn đề xuất hiện:
 Với danh sách liên kết đơn, chỉ cho phép duyệt danh sách theo một
chiều.
 Để xóa một node cần lưu node đứng trước đó.
 Nếu một liên kết nào đó trong chuỗi bị hỏng, các phần tử sau đó
không dùng được.
 Để giải quyết vấn đề trên, có thể thêm cho mỗi phần tử một liên kết nữa,
liên kết này có chiều ngược lại. Khi thêm mỗi node một liên kết như vậy,
danh sách liên kết được gọi là có liên kết kép.
 Để quản lý danh sách liên kết kép, thông thường cần:
 first là con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của danh sách liên kết kép;
 last là con trỏ chỉ đến phần tử cuối cùng của danh sách liên kết
kép;
 Thông thường, phần tử cuối có liên kết next trỏ tới NULL;
 Bằng cách sử dụng hợp lý liên kết previos hay next, có thể duyệt
danh sách theo 2 chiều, về trước hay về sau.
 Lưu ý: khi thêm hay bớt phần tử nào trong danh sách cần đảm bảo rằng
sau thao tác đó vẫn giữ được tính liên kết vòng.
 Khai báo kiểu phần tử của ds liên kết kép trong C:
typedef int DataType; // kiểu dữ liệu dùng trong danh sách
typedef struct Node
{
DataType data; // Dùng để chứa dữ liệu kiểu DataType;

Node *previous; // Con trỏ tới ô nhớ Node liền trước
Node *next;
// Con trỏ tới ô nhớ Node kế tiếp

 Các thao tác cơ bản của danh sách liên kết kép:
 Khởi tạo danh sách;
 insertAtFirst(*list, v): Thêm một node vào đầu danh sách;
 insertAtPos(*list, v, p): Chèn một node vào danh sách;
 insertAtLast(*list, v): Thêm một node vào cuối danh sách;
 deleteAtFirst(*list): Xóa node từ đầu danh sách;
 deleteAtLast(*list): Xóa node ở cuối danh sách;
 deleteAtPos(*list, pos) : Xóa một node trong danh sách.
 isEmptyList(*list): Kiểm tra danh sách rỗng;
 makEmptyList(*list): Làm rỗng danh sách;
 searchList(*list, v): Tìm một giá trị trong danh sách.
 Khởi tạo danh sách:
 Có thể dùng 2 biến để quản lý 2 đầu vào của danh sách bằng cách tạo ra
2 con trỏ first và last, ban đầu, gán cho chúng bằng rỗng;
int main(){
Node* first = NULL;
Node* last = NULL;
 Thêm một phần tử vào đầu danh sách:
 Trường hợp 1 – ds rỗng:
1. Tạo ra một node mới temp chứa dữ liệu cần đưa vào;
2. Cho con trỏ previous và next của temp trỏ đến NULL;
3. Cho first, last trỏ đến temp
 Trường hợp 2 – ds không rỗng:
1. Tạo ra một node mới temp chứa dữ liệu cần đưa vào;
2. Cho con trỏ previous của temp trỏ đến NULL;
3. Cho con trỏ next của temp trỏ đến first;
4. Cho con trỏ previous của first trỏ đến temp;
5. Cho first trỏ đến temp.
 Thêm một phần tử vào cuối danh sách:
 Trường hợp 1 – ds rỗng:
1. Tạo ra một node mới temp chứa dữ liệu cần đưa vào;
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Cho con trỏ previous và next của temp trỏ đến NULL;
Cho first, last trỏ đến temp.
Trường hợp 2 – ds không rỗng:
Tạo ra một node mới temp chứa dữ liệu cần đưa vào;
Cho con trỏ next của last trỏ đến temp;
Cho con trỏ next của temp trỏ đến NULL;
Cho con trỏ previous của temp trỏ đến last;
Cho last trỏ đến temp.
Thêm phần tử vào sau một vị trí cho trước:
Tìm kiếm phần tử curr liền trước vị trí cần thêm vào;
Tạo ra một node mới temp chứa dữ liệu nhập vào;
Cho con trỏ previous của phần tử liền sau curr trỏ đến temp;
Cho con trỏ next của temp trỏ đến phần tử liền sau curr;
Cho con trỏ previous của temp trỏ đến curr;
Cho con trỏ next của curr trỏ đến temp.
Xóa phần tử từ đầu danh sách:
Trường hợp 1 – ds có 1 phần tử:
Tạo ra con trỏ temp trỏ đến first;
Gán first và last bằng NULL;
Gọi lệnh giải phóng bộ nhớ cho temp.
Trường hợp tổng quát:
Tạo ra con trỏ temp trỏ đến first;
Gán first bằng first->next;
Gán first->previous bằng NULL;
Gọi lệnh giải phóng bộ nhớ cho temp.
Xóa phần tử ở cuối danh sách. Trường hợp tổng quát:
Tạo ra con trỏ temp trỏ đến last;
Gán last bằng last->previous;
Gán last->next bằng NULL;
Gọi lệnh giải phóng bộ nhớ cho temp.
Xóa phần tử ở vị trí sau (trước) vị trí cho trước:
Tìm ra phần tử liền trước curr (hoặc liền sau) của phần tử cần xóa;
Tạo ra con trỏ temp trỏ đến phần tử cần xóa;
Gán ((curr->next)->next)->previous bằng curr;
Gán curr->next bằng ((curr->next)->next);
Gọi lệnh giải phóng bộ nhớ cho temp.

Trong thực tế, có thể tổ chức thành danh sách liên kết kép vòng, liên kết next
của phần tử cuối last trỏ vào phần tử đầu tiên (do first quản lý), liên kết
previous của phần tử đầu tiên (first) trỏ tới phần tử cuối cùng.
 Đánh giá về cài đặt danh sách bằng con trỏ động: Do các phần tử của
ds có thể không nằm liên tiếp nhau trong bộ nhớ, dẫn đến:
 Nhược điểm:
 Sử dụng bộ nhớ không tối ưu;
 Việc truy xuất đến một phần tử tính mất nhiều thời gian, thời gian
tìm kiếm là O(n), với n là số phần tử của danh sách do phải duyệt
qua các phần tử khác;
 Ưu điểm:
 Tận dụng được các không gian rỗng của bộ nhớ mà ko chứa được
mảng lớn, nếu dữ liệu trên mỗi phần tử là lớn thì cách này tỏ ra
hiệu quả, ngược lại, lãng phí bộ nhớ dành cho con trỏ;
 Việc thêm bớt các phần tử là dễ dàng, và chỉ việc thay đổi mối liên
kết giữa con trỏ;
Bài tập:
- Bài tập chương 8, tài liệu 2.
- Các bài tập danh sách liên kết đơn nhưng thực hiện với danh sách liên kết kép.
Thảo luận:
- Hiệu quả của việc dùng danh sách liên kết và sử dụng mảng trong lập trình giải
các bài toán.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2, TL4.

Bài giảng: Ngăn xếp
Tuần thứ: 9

Tiết thứ: 33-36
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cấu trúc ngăn xếp
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo cấu trúc ngăn xếp để giải các bài toán
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:

1. Khái niệm về ngăn xếp
Có thể hình dung stack như một chồng đĩa. Với chồng đĩa này, có thể nhìn thấy
chiếc đĩa ở trên cùng, các đĩa còn lại chưa nhìn thấy được.
Khi thêm một đĩa vào chồng đĩa (pushed), chiếc đĩa này ở đỉnh của stack, có thể
nhìn thấy.
Khi lấy di một đĩa từ stack (popped), có thể sử dụng đĩa này, chiếc đĩa kế tiếp
trở thành đỉnh của stack.

 Nguyên lý cơ bản của stack là Last In First Out (LIFO), có nghĩa vào
sau ra trước.
 Với nguyên lý đó, chỉ có chiếc đĩa trên cùng stack mới có thể nhìn thấy.
Muốn nhìn thấy chiếc đĩa thứ 3, cần lấy ra khỏi stack các đĩa thứ nhất và
thứ 2.
 Một số ứng dụng của stack:
 Ứng dụng trực tiếp:
 Ứng dụng nổi bật của stack là stack cho chương trình, chương trình
sử dụng stack để gọi hàm.
 Trong trình duyệt WEB, các trang đã xem được lưu trong stack.
 Trong trình soạn thảo văn bản, thao tác Undo được lưu trong stack.
 Ứng dụng gián tiếp:
 Cấu trúc dữ liệu bổ trợ cho thuật toán khác.
 Một thành phần của cấu trúc dữ liệu khác.
2. Các thao tác với ngăn xếp
Thao tác chính:
Push
Pop
Peek
Thao tác khác:
IsEmpty

IsFull
MakeEmpty
3. Cài đặt ngăn xếp với mảng
 Trước hết, định nghĩa kích thước cho stack:
#define MAXSIZE 100
 Có thể sử dụng stack để lưu bất kỳ kiểu dữ liệu nào, do đó cần định nghĩa
kiểu dữ liệu cho stack:
int stack[MAXSIZE];
 Có thể dùng một con trỏ để xác định đỉnh của stack hoặc đơn giản hơn,
dùng phần tử mảng đầu tiên của stack để lưu số phần đã có trong stack:
stack[0] = 0;
 Thêm một phần tử vào stack:
Push (newItem: ItemType)
 Chức năng: Thêm một phần tử vào đỉnh của Stack.
 Điều kiện thực hiện: Stack đã được khởi tạo và chưa đầy.
 Kết quả: Nếu thêm thành công, newItem sẽ ở đỉnh của Stack.
int push(int stack[], int value)
{
if(stack[0] < MAXSIZE-1) {
stack[0] = stack[0] + 1;
stack[stack[0]] = value;
return 1;
}
else return 0;
}
 Thao tác lấy ra 1 phần tử:
Pop (item: ItemType)
 Chức năng: Lấy phần tử ở đỉnh của Stack và trả lại cho lời gọi
hàm.
 Điều kiện: Stack đã được khởi tạo và không rỗng.
 Kết quả: Phần tử ở đỉnh của Stack được trả lại cho lời gọi hàm và
số phần tử trong Stack giảm đi 1.
int pop(int stack[], int *value)
{
if(stack[0] > 0 ) {
*value = stack[stack[0]];

stack[0] = stack[0] - 1;
return 1;
}
else return 0;
}
Cách gọi:
int value, err;
err = pop(stack, &value);
If (err == 0) printf(“có lỗi”);
Else printf(“gia trị: %d”, value)
 Xem giá trị ở đỉnh stack:
Peek(item: ItemType)
 Chức năng: Lấy giá trị tại đỉnh của Stack nhưng không loại phần
tử ở đỉnh của Stack.
 Điều kiện: Stack đã được khởi tạo và không rỗng.
 Kết quả: Giá trị tại đỉnh của Stack được trả về cho lời gọi hàm,
Stack không thay đổi.
int peek(int stack[], int *err)
{
if(stack[0]>0){
*err = 0;
return stack[stack[0]];
}
else
{
*err = 1;
return 0;
}
}
 Thao tác isEmpty:
 Kiểm tra xem Stack có rỗng không?
 Nếu rỗng hàm trả về 1, nếu không hàm trả về 0.
int isEmpty(int stack[])
{
if(stack[0]==0)
return 1;
else
return 0;

}
 Thao tác isFull:
 Kiểm tra xem Stack đã đầy chưa?
 Nếu đã đầy, hàm trả về 1; nếu chưa đầy, hàm trả về 0.
int isFull(int stack[])
{
if(stack[0]==MAXSIZE-1)
return 1;
else
return 0;
}
 Thao tác makeEmpty:
 Làm rỗng Stack.
 Đưa số phần tử trong Stack về 0.
void makeEmpty(int stack[])
{
stack[0]=0;
}
4. Áp dụng ngăn xếp
Đảo mảng
 Ý tưởng giải quyết vấn đề:
1. Khởi tạo một Stack rỗng, có kiểu số.
2. Với n phần tử của mảng, lần lượt đưa vào Stack thông qua hàm
Push:
Push a[i] into Stack.
3. Lần lượt lấy ra từ Stack n phần tử và đưa vào trở lại mảng ban đầu:
Pop a item from Stack in to a[i].
4. Kết thúc giải thuật.
Đảo chuỗi
Ý tưởng xây dựng chương trình:
a. Tạo một wStack rỗng.
b. Với mỗi từ mWord đọc được từ string, đưa từ đó vào Stack:
Push mWord into wStack.

c. Đọc từ wStack cho đến hết, thực hiện:
Pop a word from wStack into mWord.
Concate mWord to the end of outp string.
d. Dừng giải thuật.
Chú ý: cần xây dựng hàm tách word từ string.
Chuyển đổi hệ cơ số
- Các hệ số hay sử dụng:
o hệ thập phân (Decimal);
o hệ nhị phân (Binary);
o hệ 16 (Hexadecimal).
- Con người thường sử dụng hệ thập phân.
- Đối với máy tính, thường sử dụng hệ nhị phân.
- Hệ 16 là hệ trung gian giữa hệ thập phân và hệ nhị phân.
- VD:
111 = (01101111)B = (6F)H
 Việc chuyển đổi giữa các hệ số thường xét:
 Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân.
 Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân.
 Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ 16.
 Chuyển đổi từ hệ 16 sang hệ thập phân.
 Ý tưởng:
 VD: chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân sử dụng Stack:
 Khởi tạo một Stack rỗng.
 Chuyển đổi số từ dạng thập phân sang nhị phân bằng phép div và
mod cho 2.
 Kết quả của phép mod được đưa vào Stack.
 Đọc từ Stack cho đến hết, kết quả được nối với nhau để tạo thành
chuỗi.
 Kết thúc giải thuật.
Kiểm tra biểu thức đầy đủ dấu ngoặc
Một biểu thức sử dụng dấu ngoặc (Bracket) đúng nếu:
- với mỗi dấu ngoặc trái sẽ có 1 dấu ngoặc phải gần nhất khớp với
nó;
- với mỗi dấu ngoặc phải sẽ có 1 dấu ngoặc trái gần nhất (bên
trái) khớp với nó;


1.
2.

3.

- một đoạn biểu thức nằm giữa một cặp dấu ngoặc trái, phải được
gọi là sử dụng đúng dấu ngoặc;
- Ví dụ về sử dụng dấu ngoặc trong biểu thức toán học:
s * (s – a) * (s – b) * (s – c)
→ Well
(– b + (b2 – 4*a*c)^0.5) / 2*a
→ Well
s * (s – a) * (s – b * (s – c)
→ ???
s * (s – a) * s – b) * (s – c)
→ ???
(– b + (b^2 – 4*a*c)^(0.5/ 2*a))
→ ???
Giải thuật kiểm tra sử dụng dấu ngoặc:
Tạo một bStack rỗng (Stack chứa dấu ngoặc).
Với mỗi ký hiệu sym trong đoạn (từ trái sang phải) :
2.1. Nếu sym là dấu ngoặc trái:
2.1.1. Đưa sym vào bStack.
2.2. Nếu sym là dấu ngoặc phải:
2.2.1. Nếu bStack rỗng, return false.
2.2.2. Lấy dấu ngoặc ở bStack, đưa vào biến left.
2.2.3. Nếu left và sym không khớp được với nhau,
return false.
Dừng giải thuật, trả về True nếu bStack rỗng, hoặc False với các trường
hợp khác.

Bài tập:
- Bài tập chương 8, tài liệu 2.
- Cài đặt ngăn xếp với danh sách liên kết
Thảo luận:
- Ứng dụng ngăn xếp khử đệ quy, bài toán sử dụng hàm.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2, TL4.

Bài giảng: Ngăn xếp (cont.)
Tuần thứ: 10

Tiết thứ: 37-40
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu một số ứng dụng cấu trúc ngăn xếp
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo cấu trúc ngăn xếp để giải các bài toán
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
1. Ký pháp nghịc đảo Balan
2. Chuyển đổi giữa biểu thức trung tố sang biểu thức hậu tố
a. Biểu thức đầy đủ dấu ngoặc
- Chuyển đổi
- Tính giá trị biểu thức
b. Biểu thức không đầy đủ dấu ngoặc
- Chuyển đổi
- Tính giá trị biểu thức
Bài tập:
- Bài tập chương 8, tài liệu 2.
Thảo luận:
Một số vấn đề trong chuyển đổi khi biểu thức trung tố không đầy đủ dấu ngoặc
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2, TL4.

Bài giảng: Hàng đợi
Tuần thứ: 11

Tiết thứ: 41-44
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu một số ứng dụng cấu trúc hàng đợi
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo cấu trúc hàng đợi để giải các bài toán
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:
1. Khái niệm về hàng đợi
 Trong ứng dụng máy tính, định nghĩa CTDL hàng đợi là danh sách, trong
đó việc thêm một phần tử được thực hiện ở đầu một danh sách (cuối hàng
đợi) và việc lấy ra một phần tử được thực hiện ở cuối danh sách (đầu
hàng).
 Hàng đợi còn được gọi là danh sách FIFO (First In First Out).

 Định nghĩa: Một hàng đợi các phần tử kiểu T là một chuỗi nối tiếp các
phần tử của T và kèm theo một số tác vụ sau:
 Tạo mới một đối tượng hàng rỗng;
 Thêm một phần tử mới vào hàng, giả sử hàng đợi chưa đầy (phần tử
dữ liệu mới luôn được thêm vào cuối hàng);
 Loại một phần tử ra khỏi hàng, giả sử hàng chưa rỗng (phần tử bị
loại là phần tử tại đầu hàng, thường là phần tử vừa được xử lý
xong);
 Xem phần tử tại đầu hàng (phần tử sắp được xử lý).

 Số lượng ứng dụng của hàng đợi không thua kém (hơn) ngăn xếp.
 VD: khi máy tính làm việc, có nhiều hàng đợi chức năng khác nhau được
sử dụng:
 hàng đợi máy in;
 việc truy xuất đĩa;
 sử dụng CPU;
 chuyển đổi từ Infix sang Prefix.
 Phần tử đầu hàng đợi được phục vụ trước, phần tử này thường gọi là front
hay head.
 Phần tử mới thêm vào được gọi là rear hay tail.
 Một số dạng của hàng đợi:
 Hàng đợi tuyến tính - Linear Queues
 Tổ chức hàng đợi theo nghĩa thông thường.
 Hàng đợi vòng - Circular Queues
 Giải quyết việc thiếu bộ nhớ khi sử dụng hàng đợi.
 Hàng đợi ưu tiên - Priority Queues
 Mỗi phần tử có kết hợp thêm thông tin về độ ưu tiên.
 Khi chương trình cần lấy một phần tử khỏi hàng đợi, nó sẽ
xét những phần tử có độ ưu tiên cao trước.
 Multi-Headed Queues.

2. Cài đặt hàng đợi bằng mảng
Cài đặt hàng đợi bằng mảng tuyến tính:
a. Lúc khởi tạo hàng đợi rỗng:
front = rear = -1
b. Lần lượt thêm các phần tử 0, 1, 2, 3: front = 0; rear = 3;
c. Lấy ra lần lượt 2 phần tử:
front = 2; rear = 3;
d. Tiếp tục thêm vào 2 phần tử:
front = 2; rear = 5;
e. Tiếp tục thêm vào 2 phần tử nữa:
front = 2; rear = 7;
f. Hàng đợi đầy, không thể thêm được nữa;

 Cài đặt:
 Tạo mới một mảng với kích cỡ cho trước (n);
 Dùng 2 biến front và rear để quản lý index của phần tử đầu tiên và
cuối cùng trong hàng đợi;
 Thao tác khởi tạo hàng đợi: front = rear = -1;
 Hàng đợi rỗng: front = rear;
 Hàng đợi đầy: rear = n-1;
 Cho phép thêm phần tử vào hàng đợi khi hàng đợi chưa đầy: rear
= rear +1;
 Cho phép xóa phần tử khi hàng đợi không rỗng: front = front +
1;
 Một số nhận xét cho dạng Queue nói trên:
 Đáp ứng được các tiêu chí về Queue.
 Tuy nhiên, với kích thước Queue là 8 (theo ví dụ) chỉ có thể thêm
tối đa 8 phần tử.
 Ngoài ra, vì front chỉ tăng, do đó, trong Queue vẫn còn ô nhớ
nhưng không sử dụng được.
 Giải quyết vấn đề trên:
 Sử dụng Queue có dạng vòng.
 Khi đó, làm thế nào để biết Queue đã đầy hay rỗng?
 Giá trị khởi tạo cho front và rear như thế nào?
 Xây dựng Queue như thế nào?
 Ví dụ: Cài đặt hàng đợi là mảng gồm 8 phần tử:
 Lúc khởi tạo hàng đợi rỗng;
front = rear = 0

 Lần lượt thêm 6 phần tử 0, 1,…,4;
front = 0; rear = 5;
 Lấy ra lần lượt 2 phần tử;
front = 2; rear = 5;
 Tiếp tục thêm vào 2 phần tử;
front = 2; rear = 7;
 Tiếp tục thêm vào 2 phần tử nữa
front = 2; rear = 1;
 Hàng đợi đầy, không thể thêm được nữa;
front = 2; rear = 1.

 Cài đặt:
 Tạo mới một mảng với kích cỡ cho trước (n);
 Dùng 2 biến front và rear để quản lý index của phần tử đầu tiên và
cuối cùng trong hàng đợi;
 Thao tác khởi tạo: front = rear = 0;
 Hàng đợi rỗng: front = rear;
 Hàng đợi đầy: (rear+1) mod n == front.
 Cho phép thêm phần tử vào hàng đợi khi rear hàng đợi chưa đầy:
rear = (rear + 1) mod n;
 Cho phép xóa khi hàng đợi không rỗng:
front = (front + 1) mod n;
3. Một số ví dụ áp dụng
a. Palindrome
Khái niệm: Một chuỗi được gọi là Palindrome nếu như đọc xuôi giống đọc
ngược.
Bài toán: Cho trước một chuỗi, kiểm tra xem chuỗi đó có phải là chuỗi
palindrome hay không?
Ví dụ về chuỗi palindrome: Able was I ere I saw Elba
Giải pháp:

- Để tránh ảnh hưởng tới chuỗi ban đầu, đọc chuỗi nói trên vào stack
và queue.
- So sánh từng phần tử của stack và queue, nếu giống nhau từng cặp
thì đó là chuỗi Palindrome, ngược lại thì chuỗi trên không phải là
chuỗi Palindrome.
b. Tổ chức dữ liệu hợp lý - Demerging
Bài toán: Xem xét bài toán sau:
- Giả sử, với một hệ thống quản lý nhân sự. Các bản ghi được lưu trên
file.
- Mỗi bản ghi gồm các trường: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh,
...
- Dữ liệu trên đã được sắp theo ngày tháng năm sinh.
- Cần tổ chức lại dữ liệu sao cho nữ được liệt kê trước nam nhưng vẫn
giữ được tính đã sắp theo ngày tháng năm sinh.
Cách giải quyết:
- Ý tưởng không hiệu quả:
i. Sử dụng thuật toán sắp xếp.
ii. Độ phức tạp của thuật toán O(n log n) trong trường hợp tốt nhất.
- Ý tưởng hiệu quả hơn:
i. Sử dụng giải thuật demerging.
ii. Độ phức tạp của giải thuật này là O(n).
 Giải thuật Demerging:
1. Tạo 2 queue rỗng, có tên lần lượt là NU và NAM.
2. Với mỗi bản ghi p, xem xét:
1. Nếu p có giới tính nữ, đưa vào queue NU.
2. Nếu p có giới tính nam, đưa vào queue NAM.
3. Xét queue NU, khi queue chưa rỗng:
1. Lấy từng phần tử trong queue này.
2. Ghi vào file output nào đó.
4. Xét queue NAM, khi queue chưa rỗng:
1. Lấy từng phần tử trong queue này.
2. Ghi tiếp vào file output trên.
5. Kết thúc giải thuật.
c. Tính giá trị của biểu thức sau:
(((2 + 3) * 5 / 8) – 2 + 3) / 3 + 2 * (5 - 1) = ?

 Ý tưởng:
 Tính nhẩm?
 Dùng máy tính Casio?
 Viết chương trình tính toán tự động?
Tổ chức dữ liệu hợp lý
Bài tập:
- Bài tập chương 8, tài liệu 2.
1. Cài đặt hàng đợi bằng mảng và di chuyển khi mảng bị tràn.
2. Cài đặt hàng đợi bằng mảng xoay vòng nhưng không xử dụng biến count.
3. Dùng Queue kiểm tra một chuỗi ký tự có đối xứng không?
4. Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị theo chiều rộng(BFS) sử dụng hàng đợi.
Thảo luận:
Cài đặt hàng đợi sử dụng danh sách liên kết.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 8, TL2, TL4.

Bài giảng: Cây
Tuần thứ: 12

Tiết thứ: 45-48
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cấu trúc dữ liệu cây và các thao tác trên cây
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác với cây.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:

1. Một số khái niệm
Giới thiệu.
 Trees được dùng cho cấu trúc dữ liệu dạng phân cấp.
 Ví dụ:
 Việc phân cấp cấu trúc dữ liệu được dùng cho minh họa lược đồ
công việc.
 Tổ chức của một đơn vị.
 Cây biểu thức.

Định nghĩa:
Cây được định nghĩa đệ quy như sau:
Một cây được định nghĩa bởi một tập các node T có dạng:
 Có một node đặc biệt gọi là root.
 Các node còn lại được phân chia rời nhau thành n tập dạng T1,
T2,…,Tn, trong đó Ti cũng là một cây.
2. Biểu diễn cây

Hình trên minh họa 1 cây.
Tập hợp các node {A, B, C, D, G, H, I, E, F}.
A là root.
Các node còn lại được chia thành các tập {B, G, H, I}, {C, E, F} và {D}. Mỗi
tập trên lại tạo thành 1 cây.
Bậc của một node: là số node con của node đó.
Bậc của một cây: là bậc lớn nhất của các node trên cây.

Node gốc: là node không có node cha.
Node lá: là node có bậc bằng 0.
Node nhánh: là node có bậc khác 0 và không phải là node gốc.
Mức của một node:
Gọi mức của node root là 1 (cây T0).
Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0
Mức của T1 = Mức của T2 = ... = Mức của Tn = Mức của T0 + 1=2
Chiều cao của cây hay độ sâu của cây: là mức cao lớn nhất của node trên
cây.
 Gốc.
 Cạnh (cung).
 Node.
 Lá.

Một số ví dụ sử dụng cây:
 Cây phả hệ.
 Cây quyết định.
 Sử dụng cây để tạo queue có độ ưu tiên.
 Tổ chức truy cập dữ liệu nhanh, ví dụ như B-tree.
Xây dựng cây:
 Có thể xây dựng cây như danh sách liên kết, tuy nhiên mỗi thành phần có
nhiều con trỏ (nhiều con).
• Mỗi node chứa thông tin về node.
• Sử dụng mảng để lưu các con.
Ví dụ về khai báo cây:
struct node
{
TreeEntry data;

struct node *children[max];
};
3. Các phương pháp duyệt cây
Việc thăm tất cả các node trên cây 1 lần được gọi là duyệt cây.
Với một cây có n node, như vậy có n! cách duyệt cây khác nhau. Tuy nhiên, đa
số các phép duyệt cây đó không hữu ích.
Đối với cây tổng quát, có 2 cách duyệt cây thông thường:
Phương pháp duyệt cây theo chiều rộng (Breadth-first traversal)
Phương pháp duyệt cây theo chiều sâu (Depth-first traversal).
Với một cây có n node, độ phức tạp sẽ là O(n).
Một số thao tác khi duyệt cây:
 Xem tất cả các node trên cây.
 Tìm phần tử lớn nhất hay nhỏ nhất trên cây.
 Xác định số node có trên cây.
 Sao chép cây.
 ...
 Các thao tác chính khi duyệt cây:
 N: Duyệt node đang xét.
 L: Duyệt cây con bên trái của node đang xét.
 R: Duyệt các cây con còn lại của node đang xét.
 Với các thao trên, có 3 cách cơ bản:
 Duyệt tiền thứ tự (Preorder): NLR
 Duyệt trung thứ tự (Inorder): LNR
 Duyệt hậu thứ tự (Postorder): LRN
Duyệt tiền thứ tự (Preorder): NLR
1. Thăm node đang xét trước các node con của nó.
2. Các node con được thăm theo thứ tự từ trái qua phải.
3. Với mỗi node con, việc thăm được thực hiện theo dạng tiền thứ tự.

Thứ tự đã duyệt: A B G H I C E F D

Duyệt trung thứ tự (Inorder): LNR
1. Thăm con thứ nhất của node đang xét dạng trung thứ tự.
2. Thăm node đang xét.
3. Thăm các con còn lại của node đang xét dạng trung thứ tự.

Thứ tự đã duyệt: G B H I A E C F D
Duyệt hậu thứ tự (Postorder): LRN
1. Thăm con thứ nhất của node đang xét dạng hậu thứ tự.
2. Thăm các con còn lại của node đang xét dạng hậu thứ tự.
3. Thăm node đang xét.

Thứ tự đã duyệt: G H I B E F C D A
Duyệt cây theo chiều rộng:
 Thăm các node bắt đầu từ mức thấp nhất cho đến các mức cao.
 Tại mỗi mức, thăm từ trái sang phải.
 Sử dụng queue hỗ trợ trong quá trình duyệt cây.
 Phương pháp này còn được gọi là Level-Order Traversal.

Thứ tự đã duyệt: A B C D G H I E F
4. Cây nhị phân
a. Khái niệm về cây nhị phân
 Cây nhị phân là trường hợp đặc biệt của cây, trong đó không có node nào
trên cây có bậc lớn hơn 2.
 Do đó cây nhị phân T có thể định nghĩa:
 Có một node đặc biệt trên cây gọi là root của cây.
 Các node khác trên cây được chia thành 2 tập T1 và T2, trong đó
chúng cũng là cây nhị phân.
 Cây con T1 được gọi là cây con bên trái.
 Cây con T2 được gọi là cây con bên phải.

Từ định nghĩa cây nhị phân ta nhận thấy rằng:
 Số node tối đa trên cây nhị phân tại mức i là 2i−1
 Nếu k là độ sâu của cây thì số phần tử tối đa trên cây là:
2k − 1 = 2k−1 + 2k−2 + … + 20
Cây lệch:
Trong thực tế, có dạng đặc biệt: cây lệch. Cây lệch là cây chỉ có cây con
trái hoặc phải.

Cây nhị phân đầy đủ (Full binary tree):
 Cây nhị phân đầy đủ có độ cao là k thì các node ở mức thấp hơn có
đủ con trái và phải.
 Như vậy, với cây nhị phân đầy đủ có độ cao là k thì số node trên
cây là 2k-1.

Cây nhị phân hoàn chỉnh (Complete binary tree):
 Cây nhị phân hoàn chỉnh có độ cao là k, với độ cao k-1 là đầy đủ.
 Tại độ cao là k, các node được đưa vào cây từ trái sang phải.
 Nhận xét:
 Các node tại mức k-2 về trước có đủ 2 con.
 Các node ở mức k-1 có thể có 2 con hoặc 1 con. Nếu có 1 con trì có
con trái (các node cùng mức trước đó đã có 2 con)

So sánh giữa cây nhị phân đầy đủ và hoàn chỉnh:
 Cây nhị phân đầy đủ là trường hợp riêng của cây nhị phân hoàn
chỉnh.
 Cây nhị phân hoàn chỉnh chưa chắc đã là cây nhị phân đầy đủ.

Cây nhị phân cân bằng (Balanced binary tree):
 Cây nhị phân cân bằng là cây mà tại mỗi node độ cao cây con trái
và phải không lệch nhau quá 1.

b. Biểu diễn cây nhị phân
- Với cây nhị phân hoàn chỉnh có thể biểu diễn cây bằng mảng có n phần tử.
- Nếu cây nhị phân hoàn chỉnh được biểu diễn dưới dạng mảng, giá trị của
phần tử thứ i sẽ được chứa trong mảng tại vị trí thứ i (1<=i<=n).
- Khi đó, phần tử “cha” của i sẽ là i/2 và 2 con của node i sẽ là 2i và 2i+1.

 Với cây nhị phân bất kỳ cũng có thể biểu diễn dạng mảng.
 Tuy nhiên, cách biểu diễn trên gây lãng phí bộ nhớ.

 Với cách biểu diễn trên có ưu điểm là có khả năng truy cập dữ liệu nhanh.
Tuy nhiên, nhược điểm chính là lãng phí ô nhớ.
 Có thể biểu diễn cây dạng mảng, trong đó, mỗi node sẽ có cấu trúc:
 Dữ liệu của node.
 Chỉ số của node con trái.
 Chỉ số của node con phải.

 Việc biểu diễn cây dạng mảng không phù hợp với việc thường xuyên
thêm bớt trên cây. Chi phí cho việc thêm bớt quá lớn. Do đó, ta có thể
biểu diễn cây dạng liên kết. Trong trường hợp này, mỗi phần tử sẽ có 3
thành phần:
 Thành phần dữ liệu,
 Con trỏ liên kết trái,
 Con trỏ liên kết phải

Biểu diễn trên ngôn ngữ C:
struct tnode
{
TreeEntry data;
struct tnode *lchild,*rchild;
};

c. Duyệt cây nhị phân

Đối với cây nói chung, cây nhị phân nói riêng, dữ liệu được lấy ra phụ thuộc
vào cách duyệt cây.
Thông thường, có 4 cách duyệt cây sau:
Duyệt tiền thứ tự (PreOrder): NLR.
Duyệt hậu thứ tự (PostOrder): LRN.
Duyệt trung thứ tự (InOrder): LNR
Duyệt theo chiều rộng (LevelOrder).
Duyệt tiền thứ tự (Preorder): NLR
1. Thăm node đang xét trước các node con của nó.
2. Thăm cây con bên trái.
3. Thăm cây con bên phải.
void NLR(Tree root)
{
if (root != NULL)
{
xử lý root;
NLR (root->left);
NLR (root->right);
}
}

Thứ tự đã duyệt: A B D E H I C F G
Duyệt trung thứ tự (Inorder): LNR
1. Thăm cây con bên trái của node đang xét trước.
2. Thăm node đang xét.
3. Thăm cây con bên phải của node đang xét.
void LNR(Tree root)
{
if (root != NULL)
{
LNR(root->left);

xử lý root;
LNR(root->right);
}
}

Thứ tự đã duyệt: D B H E I A F C G
Duyệt hậu thứ tự (Postorder): LRN
1. Thăm cây con bên trái của node đang xét trước.
2. Thăm cây con bên phải của node đang xét trước.
3. Thăm node đang xét.
void LRN(Tree root)
{
if (root != NULL)
{
LRN (root->left);
LRN (root->right);
xử lý root;
}
}

Thứ tự đã duyệt: D H I E B F G C A
Phương pháp này còn được gọi là Level-Order Traversal.
 Thăm các node bắt đầu từ mức thấp nhất cho đến các mức cao.
 Tại mỗi mức, thăm từ con trái trước, sau đó thăm con phải.
 Sử dụng queue hỗ trợ trong quá trình duyệt cây.

Thứ tự đã duyệt: A B C D G H I E F
Bài tập:
- Bài tập chương 13, tài liệu 2.
Thảo luận:
Áp dụng cây biểu diễn biểu thức toán học, tính giá trị biểu thức.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 13 TL2; TL5.

Bài giảng: Cây nhị phân tìm kiếm
Tuần thứ: 13

Tiết thứ: 49-52
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây.
Yêu cầu:
- Sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác với cây nhị phân tìm kiếm.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:

1. Khái niệm
 Cây nhị phân tìm kiếm là cây rỗng hoặc cây mà node có chứa các khóa.
 Các khóa của node trên cây con bên trái nhỏ hơn khóa của root, khóa của
các node trên cây con bên phải lớn hơn khóa của root.
 Cây con bên trái và phải cũng là cây nhị phân tìm kiếm.
 Việc quản lý cây nhị phân thông qua node root.






Một số tính chất của cây NPTK:
Cây nhị phân tìm kiếm là tập con của cây nhị phân, nên nó cũng có các
cách duyệt LNR, LRN, NLR.
Với cây nhị phân tìm kiếm, nếu duyệt cây theo kiểu inorder ta sẽ được
một dãy đã sắp theo chiều tăng dần.
Cây nhị phân tìm kiếm là cấu trúc tìm kiếm hiệu quả. Việc tìm kiếm trên
cây nhị phân tìm kiếm nhanh hơn tìm kiếm tuần tự. Tuy nhiên, việc biểu
diễn cây dạng mảng sẽ gây khó khăn cho việc thêm, bớt...
Với việc biểu diễn dạng liên kết, ta có độ phức tạp của việc tìm kiếm là
O( logn).

2. Các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm:
template <class TreeEntry>
struct tbnode
{
TreeEntry data;
struct tbnode *lchild, *rchild;
};
Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm:
Khởi tạo cây NPTK.
TBInsert: Thêm một node vào cây NPTK.
TBCount: đếm số node trên cây NPTK.
TBRInorder: duyệt cây dạng inorder.
TBRPostorder: duyệt cây dạng postorder.
TBRPreorder: duyệt cây dạng preorder.

TBLevelorder: duyệt cây dạng levelorder.
TBDelete: xóa node trên cây NPTK.
TBGetptr: định vị một node và node cha của nó.
Khởi tạo cây NPTK:
TBTree<TreeEntry>::TBTree()
{
root=NULL;
}
Thêm một node vào cây NPTK:
 Nếu cây rỗng, cấp phát ô nhớ cho con trỏ root.
 Nếu cây không rỗng:
 Sử dụng 2 con trỏ temp và temp1 để xác định vị trí cần thêm (con
trỏ temp1 sẽ trỏ vào NULL, con trỏ temp sẽ trỏ vào node là cha của
node mới).
 Tùy thuộc vào giá trị mới được thêm vào sẽ cấp phát ô nhớ cho
temp->left hay temp->right.

Xóa một node trên cây NPTK:

Xóa node không có con

Xóa node có 1 con

Xóa node có 2 con
Bài tập:
- Bài tập chương 13, tài liệu 2.
Thảo luận:
Áp dụng cây nhị phân tìm kiếm giải một số bài toán. Tính độ phức tạp thuật
toán.
- Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc chương 13 TL2; TL5.

Bài giảng: Hàm băm
Tiết thứ: 53-56
Tuần thứ: 14
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Giới thiệu hàm băm
Yêu cầu:
- Sinh viên biết cách sử dụng hàm băm vào giải một số bài toán.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết (2T); bài tập (1T), thảo luận (1T)
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường
- Nội dung chính:

1. Bài toán
Giả sử cần lưu trữ một số bản ghi và thực hiện các thao tác:
Thêm: thêm một bản ghi
Xóa: xóa một bản ghi
Tìm kiếm: tìm kiếm một bản ghi
Hãy đưa ra cách tổ chức để thực hiện hiệu quả các công việc trên.
 Sử dụng mảng không được sắp xếp
 Thêm: thêm vào cuối mảng->O(1)
 Xóa: mất nhiều thời gian tìm vị trí cần xóa và dồn mảng->O(n)
 Tìm kiếm: tìm kiếm tuần tự->O(n)
 Sử dụng mảng được sắp xếp
 Thêm: phải tìm vị trí thêm vào->O(n)
 Xóa: mất nhiều thời gian tìm vị trí cần xóa và dồn mảng->O(n)
 Tìm kiếm: tìm kiếm nhị phân->O(log(n))
 Sử dụng mảng được sắp xếp
 Thêm: thêm vào vị trí bất kỳ nhanh->O(1)
 Xóa: nhanh trong tổ chức các nút, nhưng chậm trong tìm kiếm nút
cần khóa->O(n)
 Tìm kiếm: tìm kiếm tuần tự->O(n)
 Giả sử cần lưu trữ 1000 bản ghi về sinh viên và tìm kiếm chúng theo ID
ID

Họ và tên

Điểm

0012345

Nguyễn Văn A

10

0033333

Nguyễn Văn B

9

0056789

Nguyễn Văn C

8

…

…

…

9801010

Nguyễn Thị A

7

9802020

Nguyễn Thị B

8

…

…

…

9903030

Trần Văn A

9

9908080

Trần Văn B

10

 Dùng một mảng rất lớn để lưu trữ (index 0..9999999). Chỉ số của mảng
bằng với chỉ số id của sinh viên, i.e. ví dụ sinh viên với studid 0012345
thì được lưu trữ tại A[12345]
Tên

Điểm

…

…

…

12345

Nguyễn Văn A

10

…

…

…

33333

Nguyễn Văn B

9

…

…

…

56789

Nguyễn Văn C

8

…

…

…

9801010

Nguyễn Thị A

7

…

…

…

9802020

Nguyễn Thị B

8

…

…

…

9999999

…

…

Một số nhận xét:
 Đánh giá các thao tác
 Thêm: rất nhanh O(1)
 Xóa: rất nhanh O(1)
 Tìm kiếm: rất nhanh O(1)
 Nhưng quá tốn kém bộ nhớ->không hiệu quả
2. Hàm băm

Giả sử có 1 hàm băm lý tưởng. Nó ánh xạ khóa (ID) của 1000 bản ghi vào các
giá trị nguyên 0..999, hai khóa khác nhau cho hai số nguyên khác nhau.
• Để lưu trữ một bản ghi, tính Hash(ID) cho bản ghi và lưu trữ nó tại vị trí
Hash(ID) của mảng.
• Để tìm kiếm một sinh viên, chỉ cần truy cập đến vị trí Hash(target ID).

0

…

…

…

…

…

3

Trần Văn B

10

…

…

…

67

Nguyễn Văn B

9

…

…

…

134

Nguyễn Văn A

10

…

…

…

764

Nguyễn Văn C

8

…

…

…

999

…

…

 Với hàm băm lý tưởng
 Thêm: O(1)
 Xóa: O(1)
 Tìm kiếm: O(1)
 Nói chung là khó thiết kế được hàm băm lý tưởng

Khái niệm:
 Hàm băm là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi
khối dữ liệu.
 Giá trị băm đóng vai gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu.
 Hàm băm thường được dùng trong bảng băm nhằm giảm chi phí tính toán
khi tìm một khối dữ liệu trong một tập hợp.
Yêu cầu đối với hàm băm:
 Tính toán nhanh.
 Các khóa được phân bố đều trong bảng.
 Ít xảy ra đụng độ.
 Xử lý được các loại khóa có kiểu khác nhau.
Một số lĩnh vực sử dụng hàm băm:
 Mật mã học
 Bảng băm
 Phát hiện và sửa lỗi dữ liệu
 Nhận dạng âm thanh
3. Các dạng hàm băm
Hàm cắt bỏ:
a. Cho khóa là số nguyên, bỏ bớt một phần nào đó của khóa.
b. Ví dụ: khóa là một số nguyên có 6 chữ số x=842615. Ta có thể quy
ước là bỏ bớt chẳng hạn các chữ số hàng lẻ (1,3,5…), số còn lại sẽ là
821. Vậy H(x) = H(842615) = 821.
c. Nhận xét: Hàm cắt bỏ thỏa mãn tính chất thứ nhất của hàm băm
nhưng tính chất thứ hai là khó thực hiện (khó có phân bố đều).
Hàm phần dư:
a. Khóa có giá trị nguyên và bảng băm B có m phần tử, ta lấy phần dư
của phép chia x/m làm giá trị hàm băm. Để đảm bảo tính chất thứ hai
của hàm băm nên chọn m là số nguyên tố.
b. Nhận xét: Các cách lấy phần dư cho khả năng tránh hiện tượng xung
đột là tốt hơn cả.
Hàm gấp:
a. Cho khóa là số nguyên, chia số nguyên đó thành một số đoạn tùy chọn,
sau đó kết hợp các phần đó lại theo một quy ước nào đó.
b. Ví dụ: Số các hàng lẻ: 465 và số các hàng chẵn: 821, vậy
H(x)=465+821=1286.

c. Nhận xét: Tính chất thứ nhất của hàm băm được thỏa mãn. Do các
chữ số của khóa đều có sử dụng, nên tính chất thứ hai có thể thỏa mãn
tốt hơn với trường hợp dùng hàm băm cắt bỏ.
4. Khắc phục đụng độ
• Trong hầu hết các trường hợp đều không tránh được xung đột, xử lý thế
nào khi hai khóa khác nhau lại ánh xạ đến một địa chỉ?

 Phương pháp dò tuyến tính: ý tưởng là dò tìm vị trí trống tiếp theo rồi
chèn phần tử bị đụng độ vào đó. Khi mảng đầy thì resize lại mảng.
 Phương pháp dây chuyền: Thay vì cố gắng tìm trong danh sách một vị trí
còn trống kế tiếp, phương pháp dây chuyền liên kết các danh sách có các
khóa khác nhau nhưng có cùng giá trị hàm băm thành một danh sách.
 Phương pháp dò tuyến tính:
Insert: 89, 18, 49, 58, 9 to table size=10, hash function is: %tablesize

 Phương pháp dây chuyền:

5. Một số ví dụ sử dụng hàm băm
Xây dựng từ điển sử dụng hàm băm.
Bài tập:
- Bài tập chương 15, tài liệu 2.
Thảo luận:
Xây dựng từ điển sử dụng hàm băm.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Đọc chương 15 TL2; TL5.

Bài giảng: Kiểm tra đánh giá trên máy
Tuần thứ: 15

Tiết thứ: 57-60
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
- Kiểm tra đánh giá phân loại sinh viên bằng hình thức lập trình giải bài
toán trên máy
Yêu cầu:
- Sinh viên bốc thăm đề, lập trình giả bài toán trên máy tính.
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành trên máy tính
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng máy tính
- Nội dung chính:
Sử dụng máy tính giải bài toán cụ thể.
Yêu cầu:
- Nhận đề từ giáo viên/ sử dụng account được cấp để lấy đề.
- Input: Dữ liệu vào từ fife
- Output: dữ liệu xuất ra file
Sử dụng các kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu đã học để giải bài
toán.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Xem lại các kiến thức về thuật toán
- Các kiến thức về cấu trúc dữ liệu
- Vào ra dữ liệu từ file.

