
MÔN HỌC: Cấu trúc dữ liệu nâng cao 
1. Tổng số tín chỉ:                 
2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Mạnh Hùng GV TS BM Công nghệ phần mềm 

2     

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Học sau các môn: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. 

- Môn học trước: 

- Môn học song hành: 

4. Mục tiêu môn học:(mô tả mục tiêu của môn học, nhằm trang bị kiến thức gì cho người học, 

sau khi nghiên cứu môn học học viên cần phải thu nhận được gì, làm được gì, có kỹ năng gì, 

càng chi tiết càng tốt).  

Cấu trúc dữ liệu nâng cao (CTDLNC) có vai trò rất quan trọng đối với các đề án CNTT. 

Để xây dựng một mô hình tin học phản ánh được bài toán thực tế chúng ta cần phải tổ chức, xây 

dựng các cấu trúc thích hợp sao cho vừa có thể phản ánh chính xác các dữ liệu thực tế này, vừa 

có thể dễ dàng xử lý chúng bằng máy tính. Công việc này gọi là xây dựng cấu trúc dữ liệu cho 

bài toán. Các cấu trúc dữ liệu nâng cao giúp cho việc biểu diễn dữ liệu thực tế phù hợp hơn, và 

máy tính có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn. 

5. Bộ môn phụ trách: Công nghệ phần mềm  

6. Phương tiện đảm bảo: Máy chiếu + Máy tính, Phòng máy tính 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

Một số cấu trúc dữ liệu nâng cao: cây cân bằng, cây đỏ đen, cây 2-3-4, B cây, cây tìm 

kiếm ưu tiên, interval tree, cấu trúc đống nhị thức, cấu trúc đống Fibonacci, cấu trúc các tập rời 

nhau, các phương pháp phân tích độ phức tạp của một cấu trúc dữ liệu. 

Một số ứng dụng: các bài toán tìm kiếm trên đồ thị, bài toán IP-Lookup, ứng dụng trong 

nén ảnh, … 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương I: Cây cân bằng 
I. Cây nhị phân cân bằng 

1. Giới thiệu cây AVL 

2. Các tính chất của cây AVL 

3. Các phép toán trên cây AVL 

II. Cây đỏ đen 

1. Giới thiệu cây đỏ đen 

3 [1,3] 



2. Các tính chất của cây đỏ đen 

3. Các phép toán trên cây đỏ đen 

2 Chương II: Cây 2, 3, 4; B Tree; B+Tree 
I. Cây 2, 3, 4: 

1. Giới thiệu cây 2, 3, 4 

2. Các tính chất của cây 2, 3, 4  

3. Các phép toán trên cây 2, 3, 4 

II. B Tree 

1. Giới thiệu B Tree 

2. Các tính chất của B Tree  

3. Các phép toán trên B Tree 

4. B+ Tree 

6 [1,3] 

3 

Chương III: Các phương pháp phân tích khấu hao 
I. Giới thiệu bài toán phân tích khấu hao 

II. Các phương pháp phân tích khấu hao 

1. Phương pháp gộp chung 

2. Phương pháp kế toán 

3. Phương pháp thế năng 

3 [1,3,4] 

4 

Chương IV: Đống nhị thức 
1. Định nghĩa đống nhị thức 

2. Các tính chất của đống nhị thức 

3. Các phép toán trên đống nhị thức 

4. Ứng dụng đống nhị thức 

3 [1,3,4] 

5 

Chương V: Đống Fibonacci 
1. Định nghĩa đống Fibonacci 

2. Các tính chất của đống Fibonacci 

3. Các phép toán trên đống Fibonacci 

4. Ứng dụng đống Fibonacci 

3 [1,3,4] 

6 

Chương VI: Cấu trúc các tập rời nhau 
1. Định nghĩa cấu trúc các tập rời nhau 

2. Các phép toán trên cấu trúc các tập rời nhau 

3. Ứng dụng 

1 [1,3,4] 

7 

Chương VII: Interval Heap 
1. Định nghĩa cấu trúc Interval Heap 

2. Các phép toán trên cấu trúc Interval Heap 

3. Ứng dụng 

2 [1,3,4] 

8 

Chương VIII: Priority Search Tree 
1. Định nghĩa cấu trúc Priority Search Tree 

2. Các thao tác trên cấu trúc Priority Search Tree 

3. Ứng dụng 

3 [1,3,5] 

9 

Chương IX: Tries and Packet Forwarding 
1. Giới thiệu Multibit Trie 

2. Các phép toán trên Multibit Trie 

3. Ứng dụng Multibit Trie trong bài toán Packet 

Forwarding 

3 [1,3,6] 

10 
Chương X: Multidimensional Search Tree 
I. Giới thiệu bài toán tìm kiếm khoảng đa chiều 

II. K-d tree 

3 [1,3,6] 



1. Giới thiệu k-d tree 

2. Các phép toán trên k-d tree 

3. Ứng dụng 

 Tổng 30  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

....     

 Tổng    

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:15 tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 - Giao bài tập lớn cho các nhóm học viên, mỗi 

nhóm từ 2 đến 3 người. Các nhóm học viên chuẩn 

bị BTL ở nhà. 

- Đánh giá bài tập lớn qua nội dung báo cáo + 

chương trình. Mỗi nhóm có từ 30 đến 45 phút để 
báo cáo.  

 Phòng học 

có máy 

chiếu 

[1,2,3,4

,5,6] 

 Tổng 15   

8. Tài liệu tham khảo: 

TT Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  hoặc 

Khoa có,  cho 

mượn để TV 

phô tô hoặc có 

File Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 

mới 

Đề 
nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 

Thomas H. C., Charles E.L., and Ronald L.R. 

Introduction to Algorithms. NXB McGraw Hill – 

1990. 

x    

2 
Nhóm Ngọc Anh Thư dịch . Giáo trình thuật toán. 

NXB Thống kê, 2002.  
 x   

3 

Advanced Data Structures.  

http://www.cise.ufl.edu/%7Esahni 

/cop5536/presentations.htm 

 x   

4 

Advanced Data Structures. 

http://compgeom.cs.uiuc.edu/ 

~jeffe/teaching/573/index.html 

 x   

5 
Advanced Data Structures. 

http://www.cs.tau.ac.il/~haimk/adv-ds-2007/ 
 x   

6 
Handbook of DATA STRUCTURES and 

APPLICATIONS 
 x   

 

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 



1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 30 

2 Thực hành, thí nghiệm   

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine   

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 70 

  
         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN    GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
    (Ký ghi rõ họ tên)                             (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

TS Nguyễn Mạnh Hùng    TS Nguyễn Mạnh Hùng 

 


