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Bài 01 

ÔN TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 

MỤC TIÊU 

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

 Hiểu và sử dụng kiểu con trỏ trong C++. 

 Phân biệt truyền tham biến và truyền tham trị. 

 Thao tác đọc/ghi trên tập tin văn bản. 

 Hiểu rõ về lập trình đệ quy, viết được các chương trình đệ quy. 

THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Từ 6-15 tiết, gồm 

 Con trỏ: 2-5 tiết 

 Truyền tham biến và truyền tham trị: 1-3 tiết 

 Thao tác đọc/ghi trên tập tin văn bản: 2-4 tiết 

 Lập trình đệ quy: 1-3 tiết
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1. CON TRỎ 

Con trỏ là khái niệm đặc biệt trong C/C++, là loại biến dùng để chứa địa chỉ. Các thao tác với con 

trỏ lần lượt qua các bước: 

 Khai báo biến con trỏ 

 Khởi tạo con trỏ dùng cấp phát vùng nhớ 

 Truy xuất giá trị ô nhớ từ biến con trỏ 

 Hủy vùng nhớ đã xin cấp phát 

1.1. Khai báo biến con trỏ trong C++ 

<KieuDuLieu>  *<TenBien>; 

Ví dụ: 

int* pa; // con trỏ đến kiểu int 

DIEM *pd; // con trỏ đến kiểu DIEM 

Để xác định địa chỉ của một ô nhớ: toán tử & 

Ví dụ: 

int a = 1; 

int* pa = &a; // con trỏ trỏ đến ô nhớ của biến a 

1.2. Khởi tạo biến con trỏ dùng cấp phát vùng nhớ (cấp phát động) 

Sử dụng toán tử new 

Ví dụ: 

int* pInt = new int; // xin cấp phát vùng nhớ cho 1 số nguyên 

DIEM *pDiem = new DIEM; // xin cấp phát vùng nhớ cho 1 biến kiểu cấu trúc DIEM 

Toán tử new còn có thể sử dụng thể cấp phát vùng nhớ cho nhiều phần tử.  

int* arr = new int[5]; // xin cấp phát vùng nhớ cho 5 số nguyên 

Lưu ý: 

Để kiểm tra cấp phát vùng nhớ thành công hay không, ta dùng con trỏ đặc biệt NULL.  

NULL là con trỏ đặc biệt, có thể được gán cho các biến con trỏ của các kiểu dữ liệu khác nhau.  

Ví dụ: 

int* pInt = NULL; 

DIEM* pDiem = NULL; 

đều hợp lệ. 
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Để kiểm tra cấp phát thành công, ta làm như sau: 

DIEM* pDiem = NULL; // khai báo con trỏ và gán bằng NULL 

pDiem = new DIEM;   // xin cấp phát vùng nhớ 

if (pDiem == NULL)  // nếu pDiem vẫn bằng NULL thì xin cấp phát không thành công 

 printf(“Cap phat khong thanh cong”); 

 

1.3. Truy xuất giá trị ô nhớ từ biến con trỏ 

1.3.1. Đối với các kiểu dữ liệu cơ bản (như kiểu int, float, …) 

Để xác định giá trị ô nhớ tại địa chỉ trong biến con trỏ: toán tử * 

Ví dụ:  

Với khai báo các biến a, pa  

int a = 1; 

int* pa = &a; // con trỏ trỏ đến ô nhớ của biến a 

câu lệnh 

printf("%d\n", *pa); 

sẽ xuất ra  “1” 

Giải thích: 

int a = 1; 

Với khai báo này, một ô nhớ sẽ được cấp phát và nội dung ô nhớ là 1 

int* pa = &a; 

Sau khai báo này, biến pa sẽ giữ địa chỉ ô nhớ vừa được cấp phát cho biến a 

Khi đó, *pa sẽ lấy nội dung của ô nhớ được trỏ đến bởi biến pa, mà biến pa giữ địa chỉ ô nhớ được 

cấp phát cho biến a.  

Vậy *pa = a = 1. 

1.3.2. Đối với các kiểu dữ liệu cấu trúc (như kiểu SINHVIEN, DIEM, …) 

Để truy xuất các thành phần của kiểu cấu trúc, dùng -> 

Ví dụ: 

Với kiểu cấu trúc DIEM được định nghĩa như sau 

struct DIEM 

{ 
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 int hoanhDo, tungDo; 

} ; 

DIEM *pDiem = new DIEM; 

Để truy xuất thành phần dùng  

pDiem->hoanhDo và pDiem->tungDo 

1.4. Hủy vùng nhớ đã xin cấp phát 

Để hủy vùng nhớ đã xin cấp phát, dùng toán tử delete 

Với khai báo 

int* pa = new int;     

int* pb = new int[5]; 

Cách hủy tương ứng sẽ là 

delete pa; 

delete pb[]; 

Bài tập (code mẫu: ConTroCoBan)  

#include <stdio.h> 

 

struct DIEM 

{ 

 int hoanhDo, tungDo; 

} ; 

 

void main() 

{ 

// khoi tao cac bien gia tri 

 

 int a = 1; 

 DIEM d; 

 d.hoanhDo = 1; 

 d.tungDo = 2; 

 

// khai bao bien con tro va tro den vung nho cua cac bien gia tri da co 

 int *pa = &a; 

 int *pb = pa;  

 DIEM *pd = &d; 

 

// xac dinh dia chi o nho: toan tu & 

 printf("Dia chi o nho: %d \n", &a); 

 

// truy xuat gia tri o nho tu bien con tro: toan tu * 

 printf("Gia tri a: %d \n", *pa); 

 

 

// truy xuat thanh phan trong cau truc 

 

 printf("Diem D: (%d,%d)\n", d.hoanhDo, d.tungDo);//doi voi bien gia tri: . 

 printf("Diem D: (%d,%d)\n", pd->hoanhDo, pd->tungDo);// doi voi bien con 

tro:  -> 

 delete pd; 

} 
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1.  Biên dịch đoạn chương trình trên. 

2. Nếu lệnh 

int a = 1; 

được đổi thành  

int a = 10; 

Cho biết giá trị của *pa. 

3. Nếu dòng 

 int *pa = &a; 

được sửa lại thành 

 int *pa; 

Cho biết kết quả biên dịch chương trình? Chương trình có báo lỗi khi thực thi không? Nếu có, cho 

biết tại sao lỗi. 

4. Nếu trước dòng  

 printf("Gia tri a: %d \n", *pa); 

ta thêm dòng code 

 *pb = 2; 

Cho biết kết quả của lệnh xuất  

 printf("Gia tri a: %d \n", *pa); 

Giải thích tại sao có kết quả xuất như vậy. 

 

1.5. Con trỏ với mảng (cấp phát mảng động) 

Cách làm trước đây khi không sử dụng cấp phát động với mảng 1 chiều 

int a[100]; // xin 100 ô nhớ cho mảng tối đa 100 phần tử 

int n; 

printf("Nhap so luong phan tu: "); 

scanf("%d", &n); 

for (int i = 0; i < n; i++) 

{ 

 printf("Nhap a[%d]: ",i); 

 scanf("%d", &a[i]); 

} 

Cách làm này có nhiều hạn chế như: cấp phát thừa trong trường hợp n nhập vào < 100 và không cho 

phép n nhập vào lớn hơn một số lượng định trước được cài đặt trong code (100).  

Để cấp phát mảng động (số lượng phần tử cấp phát đúng bằng với n nhập vào và không giới hạn giá 

trị n), ta làm như sau 

int n; 

printf("Nhap so luong phan tu: "); 

scanf("%d", &n); 

 

//khai bao bien con tro a va xin cap phat vung nho chua n so interger 

int* a = new int[n]; 

 

//dung vong lap de nhap cac gia tri a[i] 
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for (int i = 0; i < n; i++) 

{ 

 printf("Nhap a[%d]: ",i); 

 scanf("%d", &a[i]); 

} 

 

Sau khai báo 

int* a = new int[n]; 

 một vùng nhớ chứa n số nguyên sẽ được cấp phát, con trỏ a sẽ chỉ đến phần tử đầu tiên của dãy n 

số. 

Các phần tử của mảng được truy xuất qua toán tử [] như với mảng trước đây đã dùng. 

 

Bài tập (code mẫu: ConTroVoiMang)  

Nhập mảng một chiều các số nguyên dùng cấp phát mảng động. 

#include <stdio.h> 

 

void main() 

{ 

// MANG 1 CHIEU 

  

 int n; 

 printf("Nhap so luong phan tu: "); 

 scanf("%d", &n); 

 

 //khai bao bien con tro a va xin cap phat vung nho chua n so interger 

 int* a = new int[n]; 

 

 //dung vong lap de nhap cac gia tri a[i] 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  printf("Nhap a[%d]: ",i); 

  scanf("%d", &a[i]); 

 } 

  

 printf("a[0] = %d\n", a[0]); 

 printf("*a = %d\n", *a); 

 

 //xuat cac gia tri a[i] 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  printf("a[%d] = %d\n",i, a[i]); 

 } 

} 

 

1.  Biên dịch đoạn chương trình trên. 

2.  Nhập vào một vài mảng số nguyên, nhận xét về kết quả của 2 lệnh xuất sau các lần chạy. 

 printf("a[0] = %d\n", a[0]); 

 printf("*a = %d\n", *a); 

3. Giải thích tại sao có thể rút ra kết luận ở câu 2. 

4. Sửa lại đoạn chương trình trên để nhập vào một mảng số nguyên và xuất ra tổng các số trong 

mảng đó. 
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5. Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng 2 chiều các số nguyên dùng cấp phát động. 

Gợi ý: 

Mảng 2 chiều mxn các số nguyên được khai báo như sau 

int** b = new int*[m];  
 

trong đó mỗi b[i] (kiểu int*) là một mảng một chiều n số nguyên 

b[i] = new int[n]; 
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2. TRUYỀN THAM SỐ: TRUYỀN THAM BIẾN vs TRUYỀN THAM TRỊ 

Giả sử ta có đoạn chương trình:  

void BinhPhuong(int a) 

{ 

 a = a * a; 

} 

void main() 

{ 

int a = 2; 

BinhPhuong(a); 

 printf(“%d”, a); 

} 

với hàm BinhPhuong nhận vào 1 tham số kiểu int và tính bình phương của số đó ( a = a * a). 

Ta mong muốn kết quả xuất ra là 4. Tuy nhiên, thực tế kết quả xuất ra lại là 2. 

Giải thích: 

Khi gọi thực hiện hàm Funtciton(a), giá trị của a sẽ được truyền cho hàm, không phải là bản thân 

biến a. Do đó, dù câu lệnh 

 a = a * a; 

được thực hiện và giá trị của a trong hàm BinhPhuong có thay đổi nhưng do ta chỉ truyền giá trị chứ 

không phải bản thân biến nên khi ra khỏi hàm BinhPhuong(), giá trị của biến a khi thực hiện câu 

lệnh in ra vẫn là 2. 

Cách truyền tham số a vào hàm BinhPhuong như trên gọi là cách truyền tham trị (chỉ truyền giá trị 

vào hàm, các thao tác làm thay đổi giá trị của biến bên trong hàm không ảnh hưởng đến giá trị biến 

khi kết thúc hàm). 

Tuy nhiên trong trường hợp này, ta muốn những thay đổi giá trị biến a trong hàm BinhPhuong vẫn 

có tác dụng khi ra khỏi hàm.  Ta sửa lại đoạn chương trình trên như sau 

void BinhPhuong(int& a) 

{ 

 a = a * a; 

} 

void main() 

{ 

int a = 2; 

BinhPhuong(a); 

 printf(“%d”, a); 

} 

thì kết quả xuất ra là 4. 

trong đó cách khai báo  

void BinhPhuong(int& a) // dùng toán tử & 

cho biết biến a sẽ được truyền theo kiểu tham biến (truyền trực tiếp biến vào hàm, do đó những 

thay đổi giá trị của biến bên trong hàm sẽ ảnh hưởng đến giá trị biến kể cả khi kết thúc hàm. 

Bài tập (code mẫu: ThamBien_ThamTri)  

#include <stdio.h> 



 

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

HCMUS 2010 

T
ra

n
g
 9

 

struct DIEM 

{ 

 int x, y; 

}; 

 

void TruyenThamTri(int a) 

{ 

 a = a * 10; 

} 

 

void TruyenThamBien(int &a) 

{ 

 a = a * 10; 

} 

 

void ThamTriConTro(DIEM* d) 

{ 

 d->x = d->x * 10; 

 d->y = d->y * 10; 

} 

 
void ThamBienConTro(DIEM* &d, DIEM* p) 

{ 

 d->x = d->x * 10; 

 d->y = d->y * 10; 

 d = p; 

} 

 

void main() 

{ 

// tham tri, tham bien voi bien du lieu 

 int a = 1, b = 10; 

 

 printf("a = %d\n", a); 

 

 TruyenThamTri(a); 

 printf("a sau ham TruyenThamTri = %d\n", a); 

 

 TruyenThamBien(a); 

 printf("a sau ham TruyenThamBien = %d\n", a); 

 

  

// bien con tro 

  

 DIEM* d2 = new DIEM; 

 d2->x = 5; d2->y = 5; 

 printf("Diem d2(%d, %d)\n", d2->x, d2->y); 

 

 ThamTriConTro(d2); 

 printf("d2 sau khi goi ham ThamTriConTro: (%d,%d)\n", d2->x, d2->y); 

 printf("\n"); 

  

 DIEM* d1 = new DIEM; 

 d1->x = 5;  d1-> y = 5; 

 d2->x = 5; d2->y = 5; 

 printf("Diem d2(%d, %d)\n", d2->x, d2->y); 

 ThamBienConTro(d2, d1); 

 printf("d2 sau khi goi ham ThamBienConTro: (%d,%d)\n", d2->x, d2->y); 

 

 

} 

1.  Biên dịch đoạn chương trình trên. 

2. Cho biết kết quả của lệnh in  
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 printf("a sau ham TruyenThamTri = %d\n", a); 

và 

printf("a sau ham TruyenThamBien = %d\n", a); 

3. Cho biết kết quả của lệnh in  

 printf("d2 sau khi goi ham ThamTriConTro: (%d,%d)\n", d2->x, d2->y); 

Nhận xét giá trị của d2->x và d2->y có bị thay đổi không?  Nếu giá trị của d2->x và d2->y có bị 

thay đổi, giải thích tại sao khi khai báo hàm  

void ThamTriConTro(DIEM* d) 

biến d truyền theo kiểu tham trị (không sử dụng &) nhưng d2->x, d2->y lại bị thay đổi 

Gợi ý: d là kiểu con trỏ. 

4. Cho biết kết quả của lệnh in 

 printf("d2 sau khi goi ham ThamBienConTro: (%d,%d)\n", d2->x, d2->y); 

Nhận xét giá trị của d2->x và d2->y có bị thay đổi không? Nếu giá trị của d2->x và d2->y không bị 

thay đổi, giải thích tại sao khi khai báo hàm  

 void ThamBienConTro(DIEM* &d, DIEM* p) 

biến d truyền theo kiểu tham biến (sử dụng &) nhưng d2->x, d2->y lại không bị thay đổi 

Gợi ý 

Thay đổi  

 d1->x = 5;  d1-> y = 5; 

thành giá trị khác rồi quan sát kết quả của lệnh in để rút ra nhận xét.  

  



 

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

HCMUS 2010 

T
ra

n
g
 1

1
 

3. NHẬP/XUẤT TRÊN TẬP TIN VĂN BẢN 

3.1. Nhập 

Để đọc một file văn bản, cần thực hiện các bước sau 

B1: 

#include <stdio.h> 

// mo file de doc 

FILE* fi = fopen("input.txt", "rt"); 

trong đó hàm fopen nhận 2 tham số: tham số đầu tiên (kiểu char*) là tên file (input.txt), tham số thứ 

2 là chuỗi “rt” (read + text: đọc dạng file văn bản) 

Trong trường hợp muốn viết hàm đọc file và truyền tên file như một tham số vào hàm: 

void DocFile(char* tenFile) 

{ 

FILE* fi = fopen(tenFile, "rt"); 

 … 

} 

 

B2: 

//doc du lieu 

int n; 

fscanf(fi, "%d", &n); 

dùng hàm fscanf để đọc dữ liệu. Cách dùng hàm fscanf tương tự hàm scanf (chỉ khác có thêm tham 

số đầu tiên kiểu FILE* là con trỏ đến tập tin đã mở ở trên) 

B3: 

//dong file 

fclose(fi); 

 

3.2. Xuất 

Tương tự với nhập dữ liệu, ta cũng có các bước 

B1: 

 //mo file de ghi 

 FILE* fo = fopen(tenFile, "wt"); // wt = write (ghi) + text (dang van ban) 

 

B2: 

 //ghi du lieu ra file 

 fprintf(fo, "%d ",n); 

 

Dùng hàm fprintf() tương tự printf() 

B3: 

 // dong file 

 fclose(fo);  
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3.3. Cách quản lý tập tin nhập/xuất trong project của VS2005 

Khi làm việc với tập tin, ta cần phải đặt tập tin ở đúng thư mục để có thể debug/thực thi chương 

trình. Ta có thể sử dụng VS2005 để tạo tập tin txt, VS2005 sẽ tự động đặt file đó ở đúng thư mục và 

ta có thể quản lý file dễ dàng hơn. 

Để tạo file txt, từ cửa sổ Solution Explorer, nhấn chuột phải vào Resources Files, chọn Add -> New 

Item 

Chọn Text File (.txt) và gõ tên (không gõ đuôi .txt) 

Sau đó gõ nội dung tập tin. 

Với các file mà ta xuất kết quả ra, ta cũng có thể thêm file đó vào project để dễ quản lý.  

Cách làm tương tự, nhấn chuột phải vào Resources Files, chọn Add -> Existing Item 

Chọn file mà ta đã xuất ra. 

(Xem Demo) 

 

 

Bài tập (code mẫu: NhapXuatFile)  

Đọc từ file “input.txt” mảng một chiều các số thực. Tập tin input.txt có nội dung như sau: 

- Dòng đầu chứa 1 số nguyên là số lượng phần tử của mảng 

- Dòng sau chứa các phần tử của mảng cách nhau bởi khoảng trắng 

Ví dụ:  

5 

1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 

 

#include <stdio.h> 

 

 

void XuatFile(char* tenFile, float* arr, int n) 

{ 

 //mo file de ghi 

 FILE* fo = fopen(tenFile, "wt"); // wt = write (ghi) + text (dang van ban) 

 

 //ghi du lieu ra file 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

  fprintf(fo, "%0.1f ", arr[i]); 

 

 // dong file 

 fclose(fo);  
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} 

 

void main() 

{ 

 // mo file de doc 

 FILE* fi = fopen("input.txt", "rt"); 

 

 //doc du lieu 

 int n; 

 fscanf(fi, "%d", &n); 

 float* arr = new float[n]; 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

  fscanf(fi, "%f", &arr[i]); 

 

 //dong file 

 fclose(fi); 

 

 // in ra man hinh de kiem tra 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

  printf("%0.1f ", arr[i]); 

 printf("\n"); 

 

 // xuat ra file 

 XuatFile("output.txt", arr, n); 

} 

 

1. Biên dịch đoạn chương trình trên.  

2. Tạo tập tin dữ liệu mới “MSSV.txt” thay cho file “input.txt”. Nhập dữ liệu cho file MSSV.txt và 

chạy chương trình. 

3. Xuất ra file “out_MSSV.txt” thay cho file “output.txt”. Thêm file output.txt vào project để có thể 

xem kết quả xuất từ Visual Studio thay vì phải dùng Windows Explorer và  Notepad. 

3. Sửa lại chương trình để chỉ xuất ra file các tập tin có chỉ số lẻ của mảng. (chỉ in ra arr[1], arr[3], 

…) 

4. Sửa lại chương trình để tính tổng các phần tử và xuất ra file tổng đó. 

3.4. Đọc đến hết file 

Nếu bài toán đọc mảng các số thực ở trên không có thông tin số lượng phần tử thì ta sẽ giải quyết 

theo hướng cứ đọc vào đến khi nào hết file thì dừng. Vậy ta cần phải biết dấu hiệu kết thúc file: 

hàm feof() 

Xem đoạn chương trình mẫu sau: đọc một mảng không biết trước số lượng các số thực và in ra màn 

hình. 

void DocHetFile1(char* tenFile) 

{ 

 FILE* fi = fopen(tenFile, "rt"); 

 float temp; 

 while (!feof(fi)) // khi chua ket thuc file 

 {  

  fscanf(fi, "%f", &temp); // doc so thuc vao bien temp 

  printf("%0.1f ", temp); 

 }  
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 printf("\n"); 

 fclose(fi); 

} 

Trong đó, ta sử dụng vòng while và điều kiện để thực hiện là chưa hết file: !feof(fi)  

Hàm feof() nhận 1 tham số kiểu FILE* là file đang đọc và trả về true/false nếu kết thúc/chưa kết 

thúc file. 

Bài tập (code mẫu: NhapXuatFile)  

#include <stdio.h> 

 

 

void DocHetFile1(char* tenFile) 

{ 

 FILE* fi = fopen(tenFile, "rt"); 

 float temp; 

 while (!feof(fi)) 

 { 

  fscanf(fi, "%f", &temp); 

  printf("%0.1f ", temp); 

 }  

 printf("\n"); 

 fclose(fi); 

} 

 

void DocHetFile2(char* tenFile) 

{ 

 FILE* fi = fopen(tenFile, "rt"); 

 float temp; 

 while (!feof(fi)) 

 { 

  if (fscanf(fi, "%f", &temp)>0)   

   printf("%0.1f ", temp); 

  else 

   break; 

 }  

 printf("\n"); 

 fclose(fi); 

} 

 

 

void main() 

{ 

 

 printf("Doc khi khong biet so luong phan tu, doc den het file thi 

dung:\n");  

 

 DocHetFile1("input2.txt"); 

 DocHetFile1("input3.txt"); 

 

} 

Trong đó  

input2.txt có nội dung  

1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 

input3.txt có nội dung (có 1 dấu khoảng trắng ở cuối file) 
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1.2 2.3 3.4 4.5 5.6  

1. Biên dịch đoạn chương trình trên. 

2. Nhận xét về kết quả xuất ra màn hình (2 dòng tương ứng với 2 file input2.txt và input3.txt). 2 

dòng kết quả xuất ra có giống nhau không? 

3. Nếu 2 dòng kết quả xuất ra không giống nhau, giải thích tại sao với dữ liệu vào như nhau (xem 

nội dung file input2.txt và input3.txt) kết quả xuất lại không giống nhau. 

Gợi ý: file input3.txt có một dấu khoẳng trắng ở cuối file nên ở vòng lặp cuối sau khi đọc 5.6 điều 

kiện (!feof(fi)) vẫn trả về đúng (vì hết số 5.6 chưa là cuối file) . 

4. Sửa lại 2 dòng  

 DocHetFile1("input2.txt"); 

 DocHetFile1("input3.txt"); 

thành  

 DocHetFile2("input2.txt"); 

 DocHetFile2("input3.txt"); 

và chạy lại chương trình. Nhận xét kết quả xuất. Từ đó rút ra kết luận hàm nào đọc hết file chính 

xác hơn. 

Gợi ý: 

Hàm DocHetFile2 và DocHetFile1 chỉ khác nhau ở chỗ hàm DocHetFile2 có kiểm tra lệnh đọc số 

thực từ file có thành công hay không như sau: 

Hàm fscanf() có giá trị trả về là số lượng biến đọc thành công 

if (fscanf(fi, "%f", &temp)>0)  

Ở đây ta đọc 1 biến , do đó chỉ cần kiểm tra giá trị trả về > 0 là đọc thành công. 
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4. ĐỆ QUY 

Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó một cách 

tường minh hay tiềm ẩn 

Khi viết hàm đệ quy, cần xác định: 

- Điều kiện dừng 

- Công thức đệ quy 

Ví dụ: 

Tính tổng S(n) = 1 + 2 + … + n 

Ta có  

 S(n) = (1 + 2 + … + n-1) + n 

hay    S(n) = S(n-1) + n (công thức đệ quy) 

 S(0) = 0  (điều kiện dừng) 

Ta có chương trình tương ứng với công thức đệ quy trên như sau: 

int Tong(int n ) 

{ 

 if (n == 0) 

  return 0; 

 return Tong(n-1) + n; 

} 

Bài tập (code mẫu: DeQuy)  

#include <stdio.h> 

 

 

int Tong(int* a, int n) 

{ 

 if ( n == 0) 

  return a[0]; 

 return Tong(a, n-1) + a[n]; 

} 

 

void main() 

{ 

 int n; 

 printf("Nhap n: "); 

 scanf("%d", &n); 

 int* a = new int[n]; 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  printf("Nhap a[%d] = ",i); 

  scanf("%d",&a[i]); 

 } 
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 printf("%d\n",Tong(a, n-1)); 

} 

 

1. Biên dịch đoạn chương trình trên. 

2. Cho biết đoạn chương trình trên thực hiện tác vụ gì. 

3. Viết công thức đệ quy và điều kiện dừng của chương trình đệ quy trên. Nếu chương trình đệ quy 

không có điều kiện dừng thì điều gì sẽ xảy ra? 

4. Sửa lại chương trình để tính tích của các phần tử của một dãy số nguyên bằng phương pháp đệ 

quy 

5. Sửa lại chương trình để tính tổng các số lẻ có trong mảng bằng phương pháp đệ quy 
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DANH SÁCH LIÊN KẾT 

MỤC TIÊU 

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

- Hiểu được các thành phần của danh sách liên kết. 

- Thành thạo các thao tác trên danh sách liên kết: thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt danh sách 

liên kết. 

- Áp dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản. 

Thời gian thực hành: từ 120 phút đến 400 phút 

TÓM TẮT 

Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một danh sách (tập hợp hữu hạn) dữ liệu. 

Điểm đặc biệt của cấu trúc này là khả năng chứa của nó động (có thể mở rộng và thu hẹp dễ dàng). 

Có các loại danh sách liên kết: 

- Danh sách liên kết đơn 

- Danh sách liên kết kép 

- Danh sách liên kết vòng 

Mỗi danh sách liên kết là tập hợp các phần tử (node) chứa thông tin lưu trữ của dữ liệu. Giữa các 

phần tử có một hoặc nhiều liên kết để đảm bảo danh sách liên kết có thể giữ các phần tử này một 

cách chặt chẽ. 

Ví dụ 1: 

  
 

Phần tử có một liên kết Phần tử có hai liên kết Phần tử rỗng 

Ví dụ 2: 

 
Danh sách liên kết đơn 

 
Danh sách liên kết kép 

 

Danh sách liên kết vòng 

Trong mỗi phần tử của danh sách liên kết, thông tin liên kết là vô cùng quan trọng. Chỉ cần một xử 

lý không cẩn thận có thể làm mất phần liên kết này thì danh sách liên kết sẽ bị ‘gãy’ từ phần tử đó 

(không thể truy xuất tiếp các phần tử từ phần tử đó trở về trước hoặc trở về sau). 

Các thao tác cơ bản trên danh sách liên kết: 

- Thêm phần tử: vào đầu danh sách liên kết, vào cuối danh sách liên kết, vào trước/sau một 

phần tử trên danh sách liên kết. 

- Xóa phần tử: ở đầu danh sách liên kết, ở cuối danh sách liên kết, một phần tử trên danh sách 

liên kết. 

- Duyệt danh sách liên kết: để có thể đi được hết các phần tử trên danh sách liên kết. 
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NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Cơ bản 

Sinh viên đọc kỹ phát biểu bài tập và thực hiện theo hướng dẫn: 

Tổ chức một danh sách liên kết đơn trong đó mỗi phần tử chứa thông tin dữ liệu nguyên. 

Người dùng sẽ nhập các giá trị nguyên từ bàn phím. Với mỗi giá trị nguyên được nhập vào, giá trị 

đó được thêm vào phía đầu của danh sách liên kết. Nếu người dùng nhập vào giá trị -1, quá trình 

nhập dữ liệu sẽ kết thúc. 

Sau đó, in ra các phần tử đang có trên danh sách liên kết. 

Khi chương trình kết thúc, tất cả các phần tử trên danh sách liên kết bị xóa bỏ khỏi bộ nhớ. 

Phân tích 

- Danh sách liên kết đơn gồm mỗi phần tử chứa dữ liệu nguyên. Thông tin của mỗi phần tử 

được khai báo theo ngôn ngữ C/C++ như sau: 

struct NODE{ 

 int Key; 

 NODE *pNext; 

}; 

- Thao tác cần thực hiện: thêm phần tử nguyên vào đầu danh sách liên kết (AddHead), in 

các phần tử của danh sách liên kết (PrintList), loại bỏ tất cả các phần tử trên danh sách liên 

kết (RemoveAll). 

Chương trình mẫu 

#include "stdafx.h" 

 

struct NODE{ 

 int Key; 

 NODE *pNext; 

}; 

 

NODE* CreateNode(int Data) 

{ 

 NODE* pNode; 

 pNode = new NODE; //Xin cấp phát bộ nhớ động để tạo một phần tử (node) mới  

 if (pNode == NULL) 

  return NULL; 

 pNode->Key = Data; 

 pNode->pNext = NULL; 

 return pNode; 

} 

 

bool AddHead(NODE* &pHead, int Data) 

{ 

 NODE *pNode; 

 pNode = CreateNode(Data); 

 if (pNode == NULL) 

  return false; 

 if (pHead == NULL) 

  pHead = pNode; 

 else  { 

  pNode->pNext = pHead; 

  pHead = pNode; 

 } 

 return true; 

} 
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void PrintList(NODE *pHead) 

{ 

 NODE *pNode; 

 pNode = pHead; 

 while (pNode != NULL) 

 { 

  printf("%5d", pNode->Key); 

  pNode = pNode->pNext; //Ghi chu: thao tác này dùng để làm gì? 

 } 

} 

 

void RemoveAll(NODE* &pHead) //Ghi chu: Ý nghĩa của ký hiệu & 

{ 

 NODE *pNode; 

 while (pHead != NULL) 

 { 

  pNode = pHead; 

  pHead = pHead->pNext; 

  delete pNode; 

 } 

 pHead = NULL; //Ghi chu: Tại sao phải thực hiện phép gán này? 

} 

 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

 NODE *pRoot; 

 //Ghi chu: Tại sao lại phải thực hiện phép gán phía dưới? 

 pRoot = NULL; 

 int Data; 

 do 

 { 

  printf("Nhap vao du lieu, -1 de ket thuc: "); 

  scanf("%d", &Data); 

  if (Data == -1) 

   break; 

  AddHead(pRoot, Data); 

 }while (Data != -1); 

 printf("\nDu lieu da duoc nhap: \n"); 

  

 //Ghi chu: Chức năng của dòng lệnh phía dưới 

 PrintList(pRoot); 

 

 //Ghi chu : Chức năng của dòng lệnh phía dưới 

 RemoveAll(pRoot); 

  

 return 0; 

} 

Yêu cầu 

1. Biên dịch đoạn chương trình nêu trên. 

2. Cho biết kết quả in ra màn hình khi người dùng nhập vào các dữ liệu sau: 

-1 

5  -1 

7  10  -23 -25 -4 1 -1 

1 2 3 4 -1 

3. Nêu nhận xét ngắn gọn mối liên hệ giữa thứ tự nhập dữ liệu vào với thứ tự in dữ liệu ra màn hình. 
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4. Vẽ hình danh sách liên kết theo dữ liệu được nhập ở câu 2. 

5. Nếu trong hàm main (_tmain) thứ tự hai dòng lệnh sau đây bị hoán đổi cho nhau thì kết quả 

kết xuất ra màn hình sẽ như thế nào đối với dữ liệu câu 2? Giải thích lý do? 

 //Ghi chu 

 PrintList(pRoot); 

 //Ghi chu  

 RemoveAll(pRoot); 

6. Nếu trong hàm main (_tmain) vòng lặp do…while được thay đổi như dưới đây thì kết quả 

kết xuất ra màn hình sẽ như thế nào đối với dữ liệu câu 2? Giải thích lý do? 

 do 

 { 

  printf("Nhap vao du lieu, -1 de ket thuc: "); 

  scanf("%d", &Data); 

  AddHead(pRoot, Data); 

  if (Data == -1) 

   break; 

 }while (Data != -1); 

7. Với các hàm CreateNode, AddHead được cung cấp sẵn, hãy cho biết ý nghĩa của các giá trị 

trả về của hàm. 

8. Hãy ghi chú các thông tin bằng cách trả lời các câu hỏi ứng với các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú 

(//Ghi chú) trong các hàm RemoveAll, PrintList, _tmain. 

9. Kết quả sẽ như thế nào nếu hàm RemoveAll được thay đổi như dưới đây? Giải thích lý do 

void RemoveAll(NODE* &pHead) 

{ 

 while (pHead != NULL) 

 {  

  pHead = pHead->pNext; 

  delete pHead; 

 } 

 pHead = NULL; //Ghi chu: Tại sao phải thực hiện phép gán này? 

} 

10. Giá trị cuối cùng của biến pRoot trong đoạn chương trình mẫu là gì? Giải thích lý do. 

Áp dụng – Nâng cao 

1. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tính tổng giá trị các phần tử trên danh sách liên kết đơn 

gồm các giá trị nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm PrintList để viết hàm SumList. 

2. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tìm giá trị nguyên lớn nhất trong số các phần tử nguyên 

trên danh sách liên kết đơn gồm các giá trị nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm PrintList để viết hàm MaxList. 

3. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tính số lượng các phần tử của danh sách liên kết đơn gồm 

các giá trị nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm PrintList để viết hàm CountList. 

4. Bổ sung chương trình mẫu cho phép thêm vào cuối danh sách liên kết đơn một giá trị nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm AddHead để viết hàm AddTail. 

5. Bổ sung chương trình mẫu cho phép xóa phần tử đầu danh sách liên kết đơn. 

6. Bổ sung chương trình mẫu cho phép xóa phần tử cuối danh sách liên kết đơn. 
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7. Bổ sung chương trình mẫu cho biết số lượng các phần tử trên danh sách liên kết đơn có giá trị 

trùng với giá trị x được cho trước. 

Gợi ý: tham khảo thao tác duyệt danh sách liên kết trong hàm PrintList. 

8. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tạo một danh sách liên kết đơn gồm các phần tử mang giá trị 

nguyên trong đó không có cặp phần tử nào mang giá trị giống nhau. 

Gợi ý: sử dụng hàm AddHead hoặc AddTail có bổ sung thao tác kiểm tra phần tử giống nhau. 

9. Cho sẵn một danh sách liên kết đơn gồm các phần tử mang giá trị nguyên và một giá trị nguyên 

x. Hãy tách danh sách liên kết đã cho thành 2 danh sách liên kết: một danh sách gồm các phần tử có 

giá trị nhỏ hơn giá trị x và một danh sách gồm các phần tử có giá trị lớn hơn giá trị x. Giải quyết 

trong 2 trường hợp: 

a. Danh sách liên kết ban đầu không cần tồn tại. 

b. Danh sách liên kết ban đầu bắt buộc phải tồn tại. 

BÀI TẬP THÊM 

1. Đề xuất cấu trúc dữ liệu thích hợp để biểu diễn đa thức (anx
n
 + an-1x

n-1
+..+ a1x + a0) bằng danh 

sách liên kết (đơn hoặc kép). Cài đặt các thao tác trên danh sách liên kết đơn biểu diễn đa thức: 

a. In đa thức 

b. Rút gọn đa thức 

c. Cộng hai đa thức 

d. Nhân hai đa thức 

2. Thông tin của một quyển sách trong thư việc gồm các thông tin: 

 Tên sách (chuỗi) 

 Tác giả (chuỗi, tối đa 5 tác giả) 

 Nhà xuất bản (chuỗi) 

 Năm xuất bản (số nguyên) 

a. Hãy tạo danh sách liên kết (đơn hoặc kép) chứa thông tin các quyển sách có trong thư viện 

(được nhập từ bàn phím). 

b. Cho biết số lượng các quyển sách của một tác giả bất kỳ (nhập từ bàn phím). 

c. Trong năm YYYY (nhập từ bàn phím), nhà xuất bản ABC (nhập từ bàn phím) đã phát hành 

những quyển sách nào. 
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STACK và QUEUE 

MỤC TIÊU 
Hoàn tất phần thực hành này, sinh viên có thể: 

- Hiểu được cách thức sử dụng stack và queue trên cơ sở sử dụng danh sách liên kết để cài 
đặt. 

- Hiểu và vận dụng các cấu trúc stack và queue trong những bài toán đơn giản. 
Thời gian thực hành: 120 phút đến 360 phút. 
Lưu ý: yêu cầu vận dụng thành thạo danh sách liên kết ở Lab02. 

TÓM TẮT 
- Stack (ngăn xếp) và queue (hang đợi) là những cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trử các phần tử 

của tập hợp theo những nguyên tắc đặc biệt khi thêm phần tử cũng như lấy phần tử ra khỏi 
cấu trúc. 

- Stack (last in, first out – LIFO): phần tử vào stack sau cùng, là phần tử được lấy ra khỏi 
stack trước nhất. 

- Queue (first in, first out – FIFO): phần tử vào queue trước nhất, là phần tử được lấy ra khỏi 
queue trước nhất. 

☺Lab03 là phần vận dụng danh sách liên kết đã thực hành ở Lab02 để cài đặt Stack và Queue. 
(Lưu ý: chúng ta cũng có thể dùng mảng để cài đặt stack và queue, nhưng mảng đặc trưng cho cơ 
chế tĩnh, do vậy danh sách liên kết – cơ chế động - là cấu trúc tốt hơn mảng khi hiện thực Stack và 
Queue). 
Ví dụ: minh họa Stack 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Phần tử mới được thêm vào đỉnh của ngăn xếp. 
+ Thao tác lấy phần tử ra khỏi ngăn xếp, nếu ngăn xếp khác rổng thì phần tử ở đầu ngăn xếp được 
lấy ra, ngược lại, ngăn xếp rỗng thì thao tác lấy phần tử thất bại. 
Ví dụ: minh họa Queue 
 
 
 
 
 

 
   STACK 

     Thêm     Lấy 

 

                    QUEUE       Thêm      Lấy 
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+ Phần tử được thêm vào ở đầu queue. Do vậy, phần tử vào đầu tiên sẽ ở đáy của queue. Do vậy, 
khi lấy phần tử ra, nếu queue khác rổng thì phần tử ở đáy queue được lấy ra, ngược lại, queue bị 
rỗng thì thao tác lấy phần tử ra khỏi queue thất bại. 

NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Cơ bản 
Yêu cầu: cài đặt stack và queue bằng danh sách liên kết. 
Do đặc trưng của stack và queue, chúng ta cần xây dựng 2 thao tác chính là thêm 1 phần tử vào 
stack hoặc queue, và lấy 1 phần tử ra khỏi stack hoặc queue. 
Dựa vào nguyên tắc thêm và lấy phần tử ra khỏi stack/queue, ta cần xây dựng các hàm sau: 

- Đối với Stack 
o Thêm phần tử: thêm phần tử vào đầu danh sách liên kết. 
o Lấy phần tử: lấy phần tử ở đầu danh sách ra khỏi danh sách liên kết. 

(Lưu ý: ta cũng có thể thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết, do vậy thao tác lấy phần tử, ta thực 
hiện lấy phần tử ở cuối danh sách liên kết). 

- Đối với Queue 
o Thêm phần tử: thêm vào đầu danh sách liên kết. 
o Lấy phần tử: lấy phần tử ở cuối danh sách liên kết. 

(Lưu ý: ta cũng có thể thực hiện việc thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết và lấy ra ở đầu danh 
sách liên kết). 
Sử dụng bài tập Lab02 

Chương trình mẫu 
#include <stdio.h> 
 
struct NODE{ 
 int Key; 
 NODE *pNext; 
}; 
 
NODE* CreateNode(int Data) 
{ 
 NODE* pNode; 
 pNode = new NODE;  
 if (pNode == NULL) 
  return NULL; 
 pNode->Key = Data; 
 pNode->pNext = NULL; 
 return pNode; 
} 
 
bool AddHead(NODE* &pHead, int Data) 
{ 
 NODE *pNode; 
 pNode = CreateNode(Data); 
 if (pNode == NULL) 
  return false; 
 if (pHead == NULL) 
  pHead = pNode; 
 else  { 
  pNode->pNext = pHead; 
  pHead = pNode; 
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 } 
 return true; 
} 
 
NODE* RemoveHead(NODE* &pHead) 
{ 
 if(pHead == NULL) 
  return NULL; 
 NODE* pResult = pHead; 
 pHead = pHead->pNext; 
 return pResult; 
} 
 
NODE* RemoveTail(NODE* &pHead) 
{ 
 NODE *pNode; 
 if(pHead == NULL)                         //<1> 
 { 
  return NULL; 
 } 
 else if(pHead->pNext == NULL)             //<2> 
 { 
  pNode = pHead; 
  pHead = NULL; 
  return pNode; 
 } 
  
 pNode = pHead; 
 while(pNode->pNext->pNext != NULL)        //<3> 
 { 
  pNode = pNode->pNext; 
 } 
  
 NODE* pResult = pNode->pNext; 
 pNode->pNext = NULL; 
 return pResult; 
} 
 
//-------STACK :  
//----PUSH tương ứng AddHead 
//----POP tương ứng RemoveHead 
 
bool PushStack(NODE* &pStack, int Data) 
{ 
      return AddHead(pStack, Data); 
} 
 
NODE* PopStack(NODE* &pStack) 
{ 
      return RemoveHead(pStack); 
} 
 
//--------QUEUE : 
//----ENQUEUE tương ứng AddHead 
//----DEQUEUE tương ứng RemoveTail 
bool EnQueue(NODE* &pQueue, int Data) 
{ 
      return AddHead(pQueue, Data); 
} 
 
NODE* DeQueue(NODE* &pQueue) 
{ 
      return RemoveTail(pQueue); 
} 
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void main() 
{ 
 NODE* pStack = NULL; 
      NODE* pQueue = NULL; 
 
 int n = 10; 
 while(n!=0) 
 { 
  PushStack(pStack, n); 
  EnQueue(pQueue, n); 
  n--; 
 } 
 
 NODE* pNode = DeQueue(pQueue); 
 if(pNode != NULL)                 //<4> 
  printf("\nGia tri phan tu (Queue) : %d\n", pNode->Key); 
 else 
  printf("\nNULL\n"); 
 
 NODE* pNode2 = PopStack(pStack); 
 if(pNode2 != NULL) 
  printf("\nGia tri phan tu (Stack) : %d\n", pNode2->Key); 
 else 
  printf("\nNULL\n"); 
} 

1. Biên dịch đoạn chương trình trên. 
2. Thay giá trị n=10 thành n=1 trong main, đọc giá trị Queue và Stack in ra màn hình. 
3. Giải thích <4> khi nào giá trị pNode khác NULL, khi nào pNode bằng NULL, ý nghĩa của 

mỗi trường hợp trên. 
4. Giải thích hàm RemoveTail ở các điểm <1>, <2>, <3> cho biết ý nghĩa của chúng. 
5. Sử dụng các hàm PushStack, PopStack, EnQueue, DeQueue để cài đặt. 

a. Về Stack: Trong hàm main, thực hiện việc thêm vào 3 giá trị do người dùng nhập 
vào (thực hiện 3 lệnh thêm phần tử vào stack), sau đó thực hiện 4 lần lệnh lấy giá trị 
phần tử ra khỏi stack, nếu có, in giá trị phần tử ra màn hình, nếu không có (stack 
rỗng), in ra màn hình “STACK RONG, KHONG LAY DUOC PHAN TU”. 

b. Về Queue: Trong hàm main, thực hiện việc thêm vào 3 giá trị do người dùng nhập 
vào (thực hiện 3 lần lệnh thêm phần tử vào queue), sau đó thực hiện 4 lần lệnh lấy 
giá trị phần tử ra khỏi queue, nếu có, in giá trị phần tử ra màn hình, nếu không có 
(queue rỗng), in ra màn hình “QUEUE RONG, KHONG LAY DUOC PHAN TU”. 

Áp dụng – Nâng cao 
1. Cài đặt hàm AddTail để có phiên bản cài đặt Stack (thêm phần tử vào cuối danh sách và lấy 

phần tử ở cuối danh sách liên kết) cũng như áp dụng 1 phiên bản khác khi cài đặt Queue 
(thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết và lấy phần tử ở đầu danh sách liên kết). 

2. Nhận xét cách cài đặt trên ở phần 1 (áp dụng – nâng cao) so với chương trình mẫu đối với 
trường hợp stack cũng như queue. 

3. Sử dụng cấu trúc Stack để chuyển giá trị từ cơ số 10 sang cơ số 2. 
Gợi ý : thực hiện việc chia liên tiếp giá trị trong cơ số 10 cho 2, lấy phần dư đưa vào stack, 
cho đến khi giá trị đem đi chia là 0. In giá trị trong stack ra (đó chính là kết quả khi chuyển 
số từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2). 
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BÀI TẬP THÊM 
Tìm đường trong mê cung (thực hiện loang theo chiều rộng <sử dụng queue> hoặc loang theo chiều 
sâu <sử dụng stack>). 
Bài toán: cho ma trận mxn, mỗi phần tử là số 0 hoặc 1. 
Giá trị 1 : có thể đi tới và giá trị 0 : không thể đi tới được. 
Câu hỏi: 
Từ ô ban đầu có tọa độ (x1, y1) có thể đi tới ô (x2, y2) không? 
Biết rằng từ 1 ô (x,y) chỉ có thể đi qua ô có chung cạnh với ô đang đứng và mang giá trị là 1, ngược 
lại không có đường đi. 
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CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 

MỤC TIÊU 

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

- Hiểu được các thành phần của cây nhị phân tìm kiếm. 

- Thành thạo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm: tạo cây, thêm phần tử, xóa phần tử, 
duyệt cây nhị phân tìm kiếm. 

- Áp dụng cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm vào việc giải quyết một số bài toán đơn 
giản. 

Thời gian thực hành: từ 120 phút đến 400 phút 

TÓM TẮT 

Cây nhị phân tìm kiếm là cây có tối đa 2 nhánh (cây con), nhánh trái và nhánh phải. Cây nhị phân 
tìm kiếm có các tính chất sau: 

- Khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái nhỏ hơn khóa nút gốc. 

- Khóa của nút gốc nhỏ hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con phải. 

- Cây con trái và cây con phải của nút gốc cũng là cây nhị phân tìm kiếm 

Một số khái niệm: 

 
- Nút lá có độ cao bằng 1 
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Ví dụ cây nhị phân tìm kiếm: 

 

Trong mỗi nút của cây nhị phân tìm kiếm, thông tin liên kết là vô cùng quan trọng. Chỉ cần một xử 
lý không cẩn thận có thể làm mất phần liên kết này thì cây sẽ bị ‘gãy’ cây con liên quan ứng với 
liên kết đó (không thể truy xuất tiếp tất cả các nút của nhánh con bị mất). 

Các thao tác cơ bản trên cây nhị phân tìm kiếm: 

- Thêm 1 nút: dựa vào tính chất của cây nhị phân tìm kiếm để tìm vị trí thêm nút mới. 

o Tạo cây: từ cây rỗng, lần lượt thêm các nút vào cây bằng phương thức thêm nút vào 
cây nhị phân tìm kiếm 

- Xóa 1 nút: là nút lá, là nút có 1 nhánh con, là nút có 2 nhánh con. 

- Duyệt cây nhị phân tìm kiếm: để có thể đi được hết các phần tử trên cây nhị phân tìm kiếm: 
duyệt trước (NLR), duyệt giữa (LNR), duyệt sau (LRN). Do tính chất của cây nhị phân tìm 
kiếm, phép duyệt giữa cho phép duyệt các khóa của cây theo thứ tự tăng dần 
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NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Cơ bản 

Sinh viên đọc kỹ phát biểu bài tập và thực hiện theo hướng dẫn: 

Tổ chức một cây nhị phân tìm kiếm trong đó mỗi phần tử chứa thông tin dữ liệu là số nguyên. 

Người dùng sẽ nhập các giá trị nguyên từ bàn phím. Với mỗi giá trị nguyên được nhập vào, giá trị 

đó được thêm vào cây nhị phân tìm kiếm mà vẫn đảm bảo cây sau khi thêm vẫn là cây nhị phân tìm 

kiếm. Nếu người dùng nhập vào giá trị -1, quá trình nhập dữ liệu sẽ kết thúc. Cây ban đầu là cây 

rỗng (chưa có nút nào) 

Sau đó, in ra các phần tử đang có trên cây bằng phương pháp duyệt trước. 

Cho người dùng nhập vào 1 giá trị nguyên từ bàn phím, cho biết giá trị này có trong cây hay không. 

Nếu có, cho biết nút đó có độ cao bao nhiêu. Sau đó, xóa nút khỏi cây, xuất cây sau khi xóa bằng 

phương pháp duyệt trước 

Phân tích 

- Cây nhị phân tìm kiếm có mỗi nút chứa dữ liệu nguyên. Thông tin của mỗi nút được khai 
báo theo ngôn ngữ C/C++ như sau: 

struct NODE{ 

 int Key; 

 NODE *pLeft; 

 NODE *pRight; 

}; 

- Thao tác cần thực hiện:  

o Khai báo, khởi tạo cây 

o (lặp) thêm nút có khóa nguyên vào cây nhị phân tìm kiếm (Insert),  

o in các nút của cây nhị phân tìm kiếm (NLR),  

o tìm 1 giá trị, nếu có: 

� tính độ cao của nút đó (Height) 

� xóa nút khỏi cây (RemoveNode) 

� in các nút của cây sau khi xóa (NLR) 

Chương trình mẫu 

#include "stdio.h" 

 

struct NODE{ 

 int Key; 

 NODE *pLeft; 

 NODE *pRight; 

}; 

 

void Init(NODE *&TREE) 

{ 

 TREE = NULL; 

} 

 

void  Insert (NODE *&pRoot, int x)  

{ 

 if (pRoot == NULL) 
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 { 

  NODE *q; 

  q = new NODE; 

  q->Key = x; 

  q->pLeft = q->pRight = NULL; 

  pRoot = q; 

 } 

 else  

 { 

  if (x < pRoot->Key)  

   Insert (pRoot->pLeft, x); 

  else if (x > pRoot->Key) 

   Insert (pRoot->pRight, x); 

 } 

} 

 

void CreateTree(NODE *&pRoot) 

{ 

 int Data; 

 do{ 

  printf("Nhap vao du lieu, -1 de ket thuc: "); 

  scanf("%d", &Data); 

  if (Data == -1) 

   break; 

  Insert(pRoot, Data); 

 } while(1); 

} 

 

void NLR(NODE* pTree) 

{ 

 if(pTree != NULL) 

 { 

  printf("%4d", pTree->Key); 

  NLR(pTree->pLeft); 

  NLR(pTree->pRight); 

 } 

} 

 

NODE* Search(NODE* pRoot, int x) 

{ 

 if(pRoot == NULL) 

  return NULL; 

 if(x < pRoot->Key) 

  Search(pRoot->pLeft, x); 

 else 

  if(x > pRoot->Key) 

   Search(pRoot->pRight, x); 

  else 

  { 

   //Ghi chú: Trong trường hợp nào dòng bên dưới được thực hiện? 
   return pRoot; 

  } 

} 

 

int Height(NODE* pNode) 

{ 

 if(pNode == NULL) 

  return 0; 

 int HL, HR; 

 HL = Height(pNode->pLeft); 

 HR = Height(pNode->pRight); 

 if(HL > HR) 

  return (1 + HL); 

 return (1 + HR); 
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} 

 

void SearchStandFor(NODE* &Tree, NODE* &q) 

{ 

 if (Tree->pRight)  

  SearchStandFor(Tree->pRight,q); 

 else 

 { 

  q->Key = Tree->Key; 

  q = Tree; 

  Tree = Tree->pLeft; 

 } 

} 

 

void RemoveNode(NODE* &Tree, int x) 

{ 

 NODE* p; 

 if(Tree == NULL) 

  printf("%d khong co trong cay", x); 

 else 

 { 

  if (x < Tree->Key) 

   RemoveNode(Tree->pLeft,x); 

  else 

   if (x > Tree->Key)  

    RemoveNode(Tree->pRight,x); 

   else 

   { 

    //Ghi chú: Mục đích phép gán này là gì? 
    p = Tree; 

    if(p->pRight == NULL) 

     Tree = p->pLeft; 

    else 

     if (p->pLeft == NULL) 

      Tree = p->pRight; 

     else { 

      //Ghi chú: Hàm bên dưới dùng để làm gì? 
      SearchStandFor(Tree->pLeft,p); 

     } 

    delete p; 

   } 

 } 

} 

 

void main() 

{ 

 NODE* pTree, *p; 

 int x; 

 

 Init(pTree); 

 CreateTree(pTree); 

 NLR(pTree); 

 

 printf("Nhap vao 1 gia tri de tim: "); 

 scanf("%d", &x); 

 p = Search(pTree, x); 

 if(p != NULL) 

 { 

  printf ("%d co xuat hien trong cay.\n", x); 

  printf("Chieu cao cua nut %d la %d\n", x, Height(p)); 

  RemoveNode(pTree, x); 

  NLR(pTree); 

 } 

 else 
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  printf("%d khong co trong cay.\n", x); 

} 

Yêu cầu 

1. Biên dịch đoạn chương trình nêu trên. 

2. Cho biết kết quả in ra màn hình khi người dùng nhập vào các dữ liệu sau: 

-1 

-1 

---------------------------------- 

5  -1 

-1 

---------------------------------- 

7  10  -23 -25 -4 1 -1 

-23 

---------------------------------- 

-23 7  10  -25 -4 1 -1 

-23 

---------------------------------- 

7  10  -23 -4 1 -25 -1 

-23 

---------------------------------- 

1 2 3 4 -1 5 

3 

3. Nêu nhận xét ngắn gọn mối liên hệ giữa thứ tự nhập dữ liệu vào (với cùng tập dữ liệu – dữ liệu 
thứ 3, 4, và 5) với thứ tự in dữ liệu ra màn hình. 

4. Vẽ hình cây nhị phân tìm kiếm theo dữ liệu được nhập ở câu 2. 

5. Nếu bỏ Init(pTree) trong hàm main kết quả có thay đổi hay không?  Giải thích lý do? 

6. Nếu trong hàm CreateTree vòng lặp do…while được thay đổi như dưới đây thì kết quả kết 
xuất ra màn hình sẽ như thế nào đối với dữ liệu câu 2? Giải thích lý do? 

 do 

 { 

  printf("Nhap vao du lieu, -1 de ket thuc: "); 

  scanf("%d", &Data); 

  Insert(pRoot, Data); 

  if (Data == -1) 

   break; 

 }while (1); 

7. Trong hàm NLR nếu ta đổi trật tự như bên dưới thì kết quả thế nào? 

void NLR(NODE* pTree) 

{ 

 if(pTree != NULL) 

 {  

  NLR(pTree->pLeft); 

  printf("%4d", pTree->Key); 

  NLR(pTree->pRight); 
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 } 

} 

 

8. Hãy ghi chú các thông tin bằng cách trả lời các câu hỏi ứng với các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú 

(//Ghi chú) trong các hàm Search, RemoveNode. 

9. Nếu trong hàm RemoveNode thay đổi như sau, kết quả có thay đổi không? Nếu có, chỉ ra cách 
để kết quả không thay đổi. Nếu không, giải thích lý do 

     else { 

      //Ghi chú: Hàm bên dưới dùng để làm gì? 
      SearchStandFor(Tree->pRight,p); 

     } 

10. Trong hàm RemoveNode nếu không có dòng delete p; thì kết quả có gì khác? Dòng đó 
dùng để làm gì. 

Áp dụng – Nâng cao 

1. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tính tổng giá trị các nút trên cây nhị phân gồm các giá trị 
nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm NLR để viết hàm SumTree. 

2. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tìm giá trị nguyên lớn nhất và nhỏ nhất trong số các phần 
tử nguyên trên cây nhị phân tìm kiếm gồm các giá trị nguyên. 

Gợi ý: dựa vào tính chất 1, 2 của cây nhị phân tìm kiếm. 

3. Bổ sung chương trình mẫu cho phép tính số lượng các nút của cây nhị phân gồm các giá trị 
nguyên. 

Gợi ý: tham khảo hàm NLR để viết hàm CountNode. 

4. Bổ sung chương trình mẫu cho biết số lượng các nút lá trên cây nhị phân. 

Gợi ý: tham khảo thao tác duyệt cây nhị phân NLR. 

5. Sử dụng cây nhị phân tìm kiếm để giải bài toán: 

a. Đếm có bao nhiêu giá trị phân biệt trong dãy số cho trước 

b. Với mỗi giá trị phân biệt, cho biết số lượng phần tử 

BÀI TẬP THÊM 

1. Sử dụng cây nhị phân tìm kiếm để giải bài toán đếm (thống kê) số lượng ký tự có trong văn 

bản (Không dấu). 

a. Xây dựng cây cho biết mỗi ký tự có trong văn bản xuất hiện mấy lần 

b. Nhập vào 1 ký tự. Kiểm tra ký tự đó xuất hiện bao nhiêu lần trong văn bản 

2. Bài toán tương tự như trên nhưng thống kê số lượng tiếng có trong văn bản (không dấu) 

Ví dụ: 

Văn bản có nội dung như sau: “hoc sinh di hoc mon sinh hoc” 

Kết quả cho thấy như sau: 

di: 1 

hoc: 3 

mon: 1 
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sinh: 2 
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CÂY CÂN BẰNG AVL 

MỤC TIÊU 
Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

- Hiểu được các thao tác quay cây (quay trái, quay phải) để hiệu chỉnh cây thành cây cân 
bằng. 

- Cài đặt hoàn chỉnh cây cân bằng AVL. 
Thời gian thực hành: 120 phút – 360 phút 
Lưu ý: Sinh viên phải thực hành bài tập về Cây nhị phân và Cây nhị phân tìm kiếm trước khi 
làm bài này. 

TÓM TẮT 
Cây cân bằng AVL là cây nhị phân tìm kiếm (NPTK) mà tại mỗi đỉnh của cây, độ cao của cây con 
trái và cây con phải khác nhau không quá 1. 

Ví dụ 1: cây cân bằng AVL 

 

Ví dụ 2: cây không cân bằng 

 
Khi thêm node mới vào cây AVL có thể xảy ra các trường hợp mất cân bằng như sau: 

Mất cân bằng phải-phải (R-R) 

 

Mất cân bằng phải-trái (R-L) 

 
Mất cân bằng trái-trái (L-L) 

 

Mất cân bằng trái-phải (L-R) 
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Xử lý mất cân bằng bằng cách sử dụng các phép quay cây 

a. Quay trái 

 
 

b. Quay phải 

 
Xử lý cụ thể cho các trường hợp mất cân bằng như sau: 

MẤT CÂN BẰNG PHẢI 

Mất cân bằng phải-phải (R-R) 
- Quay trái tại node bị mất cân 

bằng 

Mất cân bằng phải-trái (R-L) 
- Quay phải tại node con phải của 

node bị mất cân bằng  
- Quay trái tại node bị mất cân bằng 

MẤT CÂN BẰNG TRÁI 

Mất cân bằng trái-trái (L-L) 
- Quay phải tại node bị mất cân 

bằng  
 

Mất cân bằng trái-phải (L-R) 
- Quay trái tại node con trái của 

node bị mất cân bằng  
- Quay phải tại node bị mất cân bằng 

Giống với cây NPTK, các thao tác trên cây cân bằng bao gồm: 
- Thêm phần tử vào cây 
- Tìm kiếm 1 phần tử trên cây 
- Duyệt cây 
- Xóa 1 phần tử trên cây 

NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Cơ bản 
Sinh viên đọc kỹ phát biểu bài tập và thực hiện theo hướng dẫn: 
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Tổ chức một cây cân bằng AVL trong đó mỗi node trên cây chứa thông tin dữ liệu nguyên. 
Người dùng sẽ nhập các giá trị nguyên từ bàn phím. Với mỗi giá trị nguyên được nhập vào, phải 
tạo cây AVL theo đúng tính chất của nó. Nếu người dùng nhập -1 quá trình nhập dữ liệu sẽ kết thúc. 
Sau đó, xuất thông tin các node trên cây. 
Khi chương trình kết thúc, tất cả các node trên cây bị xóa bỏ khỏi bộ nhớ. 

Phân tích 
- Các node trên cây cân bằng cũng giống như các node trên cây NPTK. Tuy nhiên, do mỗi 

lần thêm node vào cây chúng ta cần kiểm tra độ cao của node vừa thêm để kiểm soát 
tính cân bằng của cây nên cần bổ sung thêm giá trị cho biết sự cân bằng tại node đó vào 
cấu trúc của node. Cụ thể như sau: 

struct AVLNODE 
{ 
 int key; 
 int bal; // thuộc tính cho biết giá trị cân bằng 
 // 0: cân bằng, 1: lệch trái, 2: lệch phải 
 NODE* pLeft; 
 NODE* pRight; 
}; 

- Các thao tác cần cài đặt: xoay trái cây (RotateLeft), xoay phải cây (RotateRight), 
thêm 1 node mới vào cây (InsertNode), duyệt cây theo (Traverse), xóa toàn bộ node 
trên cây (RemoveAll) 

- Để chương trình mạch lạc và rõ ràng hơn, chúng ta sẽ cài đặt 2 hàm xử lý cân bằng khi 
cây lệch trái và lệch phải theo bảng phân loại ở trang 2. Như vậy trong chương trình sẽ 
có thêm 2 hàm BalanceLeft và BalanceRight. 

Chương trình tham khảo 
#include <stdio.h> 
 
struct AVLNODE 
{ 
 int Key; 
 int bal; // thuộc tính cho biết giá trị cân bằng 
 // 0: cân bằng, 1: lệch trái, 2: lệch phải 
 AVLNODE* pLeft; 
 AVLNODE* pRight; 
}; 
 
AVLNODE* CreateNode(int Data) 
{ 
 AVLNODE* pNode; 
 pNode = new AVLNODE; //Xin cấp phát bộ nhớ động để tạo một phần tử (node) 
mới  
 if (pNode == NULL){ 
  return NULL; 
 } 
 pNode->Key = Data; 
 pNode->pLeft = NULL; 
 pNode->pRight = NULL; 
 pNode->bal = 0; //Ghi chú: giải thích ý nghĩa của thao tác này 
 return pNode; 
 
} 
 
void LeftRotate(AVLNODE* &P) 
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{ 
 AVLNODE *Q; 
 Q = P->pRight; 
 P->pRight = Q->pLeft; 
 Q->pLeft = P; 
 P = Q; 
} 
void RightRotate(AVLNODE* &P) 
{ 
 //Ghi chú: sinh viên tự code cho hàm này 
} 
void LeftBalance(AVLNODE* &P) 
{ 
 switch(P->pLeft->bal){ 
 case 1: //mất cân bằng trái trái 
  RightRotate(P); 
  P->bal = 0; 
  P->pRight->bal = 0; 
  break; 
 case 2: //Ghi chú: cho biết đây là trường hợp mất cân bằng nào? 
  LeftRotate(P->pLeft);  
  RightRotate(P); 
  switch(P->bal){ 
  case 0: 
   P->pLeft->bal= 0; 
   P->pRight->bal= 0; 
   break; 
  case 1: 
   P->pLeft->bal= 0; 
   P->pRight->bal= 2; 
   break; 
  case 2: 
   P->pLeft->bal= 1; 
   P->pRight->bal= 0; 
   break; 
  } 
  P->bal = 0; 
  break; 
 } 
} 
 
void RightBalance(AVLNODE* &P) 
{ 
 switch(P->pRight->bal){ 
 case 1: //Ghi chú: cho biết đây là trường hợp mất cân bằng nào? 
  RightRotate(P->pRight); 
  LeftRotate(P); 
  switch(P->bal){ 
  case 0: 
   P->pLeft->bal= 0; 
   P->pRight->bal= 0; 
   break; 
  case 1: 
   P->pLeft->bal= 1; 
   P->pRight->bal= 0; 
   break; 
  case 2: 
   P->pLeft->bal= 0; 
   P->pRight->bal= 2; 
   break; 
  } 
  P->bal = 0; 
  break; 
 case 2: //Ghi chú: cho biết đây là trường hợp mất cân bằng nào? 
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  LeftRotate(P); 
  P->bal = 0; 
  P->pLeft->bal = 0; 
  break;  
 } 
} 
int InsertNode(AVLNODE* &tree, int x) 
{ 
 int res; 
 if(tree==NULL){ //Ghi chú: cho biết ý nghĩa của câu lệnh này 
  tree = CreateNode(x); 
  if(tree==NULL){ 
   return -1; //thêm ko thành công vì thiếu bộ nhớ 
  } 
  return 2;//thêm thành công và làm tăng chiều cao cây 
 } 
 else { 
  if(tree->Key==x){ 
   return 0; //khóa này đã tồn tại trong cây 
  } 
  else if(tree->Key > x){ 
   res = InsertNode(tree->pLeft,x); 
   if(res < 2) { 
    return res; 
   } 
   switch(tree->bal){ //Ghi chú: giải thích ý nghĩa của câu lệnh 
switch này 
   case 0: 
    tree->bal = 1; 
    return 2; 
   case 1: 
    LeftBalance(tree); 
    return 1;     
   case 2: 
    tree->bal = 0; 
    return 1; 
   } 
  } 
  else{ 
   res = InsertNode(tree->pRight,x); 
   if(res<2){ 
    return res; 
   } 
   switch(tree->bal){ 
   case 0: 
    tree->bal=2; 
    return 2; 
   case 1: 
    tree->bal = 0; 
    return 1; 
   case 2: 
    RightBalance(tree); 
    return 1; 
   } 
  } 
 } 
} 
void Traverse(AVLNODE* t) 
{ 
 if(t!=NULL) 
 { 
  Traverse(t->pLeft); 
  printf("Khoa: %d, can bang: %d\n", t->Key,t->bal); 
  Traverse(t->pRight); 
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 } 
} 
void RemoveAll(AVLNODE* &t) 
{ 
 if(t!=NULL){ 
  RemoveAll(t->pLeft); 
  RemoveAll(t->pRight); 
  delete t; 
 } 
} 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 AVLNODE *tree; 
 //Ghi chu: Tại sao lại phải thực hiện phép gán phía dưới? 
 tree = NULL; 
 int Data; 
 do 
 { 
  printf("Nhap vao du lieu, -1 de ket thuc: "); 
  scanf("%d", &Data); 
  if (Data == -1) 
   break; 
  InsertNode(tree, Data); 
 }while (Data != -1); 
 
 printf("\nCay AVL vua tao: \n"); 
  
 Traverse(tree); 
 
 RemoveAll(tree); 
 
 return 0; 
} 

Yêu cầu 
1. Biên dịch đoạn chương trình nêu trên. 
2. Cho biết kết quả in ra màn hình khi người dùng nhập vào các dữ liệu sau: 
-1 
10  30  35  32  20  8 -1 
30  40  50 -10 -5 -1 
3. Nhận xét trình tự các node được xuất ra màn hình? Giải thích tại sao lại in ra được trình tự như 
nhận xét? 
4. Sinh viên hoàn tất hàm RightRotate trong source code. 

Gợi ý: RightRotate tương tự hàm LeftRotate. 
5. Biên dịch lại chương trình sau khi hoàn thành câu 3 và cho biết kết quả in ra màn hình khi người 
dùng nhập vào các dữ liệu sau: 
50  20  30 10 -5 7 15 35 57 65 55 -1 
6. Vẽ hình cây AVL được tạo ra từ phần nhập liệu ở câu 5. 
7. Hãy ghi chú các thông tin bằng cách trả lời các câu hỏi ứng với các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú 
(//Ghi chú) trong các hàm InsertNode, BalanceLeft, BalanceRight, _tmain. 
8. Sinh viên cài đặt lại các hàm dùng cho cây nhị phân và cây NPTK để áp dụng cho cây AVL. 
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Áp dụng – Nâng cao  
1. Sinh viên tự cài đặt thêm chức năng cho phép người dùng nhập vào khóa x và kiểm tra xem 

khóa x có nằm trong cây AVL hay không. 
Cho dãy A như sau:  
1 3 5 7 9 12 15 17 21 23 25 27 

a. Tạo cây AVL từ dãy A. Cho biết số phép so sánh cần thực hiện để tìm phần tử 21 
trên cây AVL vừa tạo. 

b. Tạo cây nhị phân tìm kiếm từ dãy A dùng lại đoạn code tạo cây của bài thực hành 
trước). Cho biết số phép so sánh cần thực hiện để tìm phần tử 21 trên cây nhị phân 
tìm kiếm vừa tạo. 

c. So sánh 2 kết quả trên và rút ra nhận xét? 
2. Cài đặt chương trình đọc các số nguyên từ tập tin input.txt (không biết trước số lượng số 

nguyên trên tập tin) và tạo cây AVL từ dữ liệu đọc được 
3. Cài đặt cây cân bằng AVL trong đó mỗi node trên cây lưu thông tin sinh viên. 
4. Tự tìm hiểu và cài đặt chức năng xóa một node ra khỏi cây AVL.  

BÀI TẬP THÊM 
1. Viết chương trình cho phép tạo, tra cứu và sửa chữa từ điển Anh-Việt (sinh viên liên hệ với 

GVLT để chép file từ điển Anh-Việt) 
2. Cài đặt lại các bài tập thêm của cây NPTK bằng cách dùng cây AVL 

 



 

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

T
ra

n
g

 1
 

CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP 

MỤC TIÊU 

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

- Hiểu được các thuật toán sắp xếp: Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort. 
- Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp đơn giản. 
- Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp trên danh sách các cấu 

trúc theo từng khóa. 
- So sánh, đánh giá thời gian chạy của thuật toán với số lượng phần tử lớn. 

Thời gian thực hành: từ 120 phút đến 400 phút 

TÓM TẮT 

Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để đặt chúng theo một thứ 
tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử. 

Mức độ hiệu quả của từng giải thuật phụ thuộc vào tính chất của cấu trúc dữ liệu cụ thể mà nó tác 
động đến. 

Có nhiều giải thuật sắp xếp: Selection sort, Insertion sort, Interchange sort, Bubble sort, Shaker 
sort, Binary Insertion sort, Shell sort, Heap sort, Quick sort, Merge sort, Radix sort… 

 

Selection sort 

• Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đúng là đầu dãy 
hiện hành. 

• Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy ban đầu, bắt đầu từ vị trí thứ 2; lặp lại quá 
trình trên cho dãy hiện hành... đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử. 

 

Heap sort 

Heap là một dãy các phần tử  aleft, aleft+1,... , aright sao cho: ai ≥ a2i và ai ≥ a2i+1, ∀i ∈ [left, right].  

(ai , a2i), (ai ,a2i+1): các cặp phần tử liên đới. 

Heap được định nghĩa như trên được dùng trong trường hợp sắp xếp tăng dần, khi sắp xếp giảm dần 
phải đổi chiều các quan hệ. 

Ví dụ 1: Dãy số 5 2 6 4 8 1 được bố trí theo quan hệ so sánh và tạo thành cấu trúc như sau: 

 
Phần tử ở mức i chính là phần tử  lớn trong cặp phần tử tương ứng ở mức  i+1  

Ví dụ 2: Loại bỏ 8 ra khỏi cây. 



 

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn 

Tiến hành nhiều lần việc loại bỏ phầ
∞, khi đó xếp các phần tử theo thứ tự

 

Quick sort 

Phân chia dãy thành các đoạn con như sau:

• Đoạn thứ 2 đã có thứ tự.  

• Nếu các đoạn 1 và 3 chỉ có 1 ph
đã được sắp.  

• Ngược lại, nếu các đoạn 1 và 3  có nhi
khi các đoạn 1, 3 được sắp.  

• Để sắp xếp các đoạn 1 và 3, ta l
phương pháp phân hoạch dãy ban 

Với x là một phần tử tùy ý trong dãy và 

 

Merge sort 

• Phân hoạch dãy ban đầu thành các dãy con

• Làm giảm số dãy con bằng cách tr
của dãy ban đầu. 

NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Cơ bản 

Sinh viên đọc kỹ phát biểu bài tập và th

Sử dụng các thuật toán Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort
số nguyên theo thứ tự tăng dần. 

Người dùng sẽ lần lượt nhập chiều dài n và các ph
bộ dãy A được lưu trữ trong một mả

Lần lượt sử dụng các thuật toán Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort
A. Chương trình sẽ in các kết quả sắ

Phân tích 

Selection sort 

 Phân tích 
- Dùng vòng lặp để tìm phần t
- Đảo phần tử đó ra đầu mảng 
 Chương trình mẫu (CacThuatToanSapXep)

c hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

ần tử gốc của cây cho đến khi tất cả các phần tử
ự loại bỏ trên cây sẽ có dãy đã sắp xếp.  

như sau: 

 

có 1 phần tử  thì chúng cũng đã có thứ tự, khi đó d

n 1 và 3  có nhiều hơn 1 phần tử  thì dãy con ban đ
 

n 1 và 3, ta lần lượt tiến hành việc phân hoạch từng dãy con theo cùng 
ch dãy ban đầu vừa trình bày … 

tùy ý trong dãy và thường được chọn là vị trí chính giữa dãy ban đ

u thành các dãy con liên tiếp mà mỗi dãy con đều đã có th

ng cách trộn từng cặp dãy con của hai dãy phụ thành m

p và thực hiện theo hướng dẫn: 

Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort để sắp x

u dài n và các phần tử của dãy các nguyên A từ 
ảng số nguyên. 

Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort
ắp xếp theo từng thuật toán ra màn hình.  

n tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành. 
 

(CacThuatToanSapXep) 

T
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n
g

 2
 

 
ử của cây đều là -

, khi đó dãy con ban đầu 

đầu chỉ có thứ tự 

ng dãy con theo cùng 

y ban đầu. 

ã có thứ tự..  

thành một dãy con 

p xếp một dãy các 

 bàn phím. Toàn 

Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort để sắp xếp dãy 
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#include <stdio.h> 
 
void Swap(int &a, int &b) 
{ 
 int c = a; 
 a = b; 
 b = c; 
} 
 
void SelectionSort(int a[],int N ){ //Ghi chú: tại sao không sử dụng kí hiệu & trong hàm này? 
 int min; //chỉ số phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành 
 
 for (int  i=0; i<N-1 ; i++){ //Ghi chu: vòng lặp này dùng để làm gì?  
     min = i; 
  
     for(int j = i+1; j < N ; j++){ //Ghi chu: vòng lặp này dùng để làm gì? 
        if (a[j] < a[min]){ 
                   min = j; //Ghi chu: thao tác này dùng để làm gì? 
                         } 
               } 
 
      if (min != i){ 
        Swap(a[min], a[i]); //Ghi chu: thao tác này dùng để làm gì? 
               } 
 } 
} 
 
void main() 
{ 
 int x[10] = {12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15}; // khởi tạo các giá trị trong mảng  
 int n = 8; // số phần tử của mảng 
 
 SelectionSort(x, n); 
 
 for (int  i=0; i<n ; i++){ 
  printf("%d ", x[i]); 
 } 
} 

 

 Yêu cầu 

1. Biên dịch đoạn chương trình nêu trên. 

2. Tại sao trong hàm SelectionSort, vòng lặp thứ nhất có điều kiện là i < N-1? 

3. Trả lời các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú. 

4. Sửa lại chương trình để nhập dãy số nguyên từ file input.txt có nội dung như sau:  

5 1 2 3 8 6 23 10  

Sau đó dùng thuật toán Selection Sort sắp xếp dãy số nguyên trên tăng dần. 

5. Sửa hàm SelectionSort trên để sắp xếp dãy số nguyên ở câu 4 giảm dần. 
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Heap Sort 

 Phân tích 
- Hiệu chỉnh dãy số ban đầu về dạng heap được định nghĩa trên mảng (hay list). 
- Áp dụng thuật toán Heap Sort trên cấu trúc này. 
 Chương trình mẫu 

void Shift (int a[], int left, int right){   
  int  x, curr, joint; 
  curr = left; joint =2*curr+1; // a

joint
:  Phần tử liên đới 

          x = a[curr]; 
 
  while (joint <= right){   
                if (joint < right){ // Ghi chú: điều kiện này có ý nghĩa gì? 
                       if (a[joint] < a[joint+1]){ 
                              joint = joint+1; 
                       } 
                } 
 
                if (a[joint]<x){ 
                       break;  // Thỏa quan hệ liên đới  
                } 
 
                a[curr] = a[joint]; 
                curr = joint;   // Xét khả năng hiệu chỉnh lan truyền 
                joint = 2*curr+1; 
  } 
 
   a[curr] = x; 
} 

 Yêu cầu 

1. Trả lời các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú. 

2. Cho biết chức năng của đoạn chương trình trên. 

3. Viết hàm void CreateHeap(int a[], int N); để chuyển đổi dãy a0, a1, …, aN-1 thành heap. 

Gợi ý: Sử dụng hàm Shift bên trên với left hiện hành là phần tử ở giữa dãy ((N-1)/2). Lặp lại 
quá trình trên với left giảm dần về đầu dãy.  

4. Viết hàm void HeapSort(int a[], int N); để sắp xếp một dãy số nguyên tăng dần. 

 Gợi ý: Giai đoạn 1: Hiệu chỉnh dãy ban đầu thành heap 

Giai đoạn 2: Sắp xếp dãy số dựa trên heap. 

• Xét dãy hiện hành là dãy nhập 

• Hoán vị phần tử lớn nhất (a0) về vị trí cuối. 

• Xét dãy hiện hành loại đã trừ phần tử cuối. 

• Hiệu chỉnh lại dãy hiện hành thành heap   

• Lặp lại quá trình trên tới hết dãy ban đầu. 

5. Bổ sung các hàm trên vào chương trình mẫu (CacThuatToanSapXep) đồng thời thay đổi hàm 
main và file input để  sắp xếp dãy số nguyên sau tăng dần: 
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44  55  12  42  94  18  6  67 

6. Viết lại thuật toán Heap Sort để sắp xếp dãy số ở câu 3 giảm dần. 

 

Quick Sort 

 Phân tích 
- Chọn phần tử làm mốc. 
- Tiến hành phân hoạch dãy ban đầu thành 3 phần ak<x (1), ak=x (2) và ak>x (3) theo thứ tự. 
- Lặp lại thao tác trên trên 2 đoạn (1) và (3) 
 Chương trình mẫu 

void QuickSort(int a[], int left, int right){   
 int i, j, x; 
 
 if (left >= right){ 
              return; 
        } 
 
        x = a[(left+right)/2]; // chọn phần tử giữa làm giá trị mốc 
        i = left; j = right; 
 
   while(i < j) { 
           while(a[i] < x){  
                    i++; 
             } 
 
             while(a[j] > x){  
                    j--; 
             } 
 
             if(i <= j) {  
                 Swap(a[i], a[j]); 
                 i++ ;  
                 j--; 
            } 
       } 
 
       QuickSort(a, left, j); 
       QuickSort(a, i, right); 
} 

 Yêu cầu 

1. Bổ sung các hàm trên vào chương trình mẫu (CacThuatToanSapXep) đồng thời thay đổi hàm 
main và file input để  sắp xếp dãy số nguyên sau tăng dần: 

42  23  74  11  65  58  94  36  99  87 

2. Sửa lại chương trình để đếm số phép gán và số phép so sánh sự dụng trong hàm QuickSort. 



 

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
HCMUS 2010 

T
ra

n
g

 6
 

 

Merge Sort 

 Phân tích 
- Phân phối đều luân phiên các dãy con độ dài k từ mảng a vào hai mảng b và c. 
- Trộn mảng b và mảng c vào mảng a. 
- Lặp lại quá trình trên với k tăng gấp đôi đến khi k lớn hơn hay bằng chiều dài của dãy. 
 Chương trình mẫu 

int b[MAX], c[MAX], nb, nc;  //// Ghi chú: 2 mảng này dùng để làm gì? 
 

void Distribute(int  a[], int N,  int &nb, int &nc, int k){   

 int i, pa, pb, pc; //Ghi chú: các biến này có ý nghĩa gì? 

 pa = pb = pc = 0;  

 while (pa < N){ 

    for (i=0; (pa<N) && (i<k); i++, pa++, pb++){ //Ghi chú: vòng lặp này có ý nghĩa gì? 

   b[pb] = a[pa]; 

             } 

    for (i=0; (pa<N) && (i<k); i++, pa++, pc++){ //Ghi chú: vòng lặp này có ý nghĩa gì? 

   c[pc] = a[pa]; 

             } 

 } 

 nb = pb; nc = pc; 

} 

 

void Merge(int a[], int nb, int nc, int k){   

 int pa, pb, pc; 

 pa = pb = pc = 0; 

 

 while ((pb < nb) && (pc < nc)){ 

    MergeSubarr(a, nb, nc, pa, pb, pc, k); 

         } 

 

 while (pb < nb){ 

    a[pa ++] = b[pb ++]; //Ghi chú: câu lệnh này có ý nghĩa gì? 

         } 

 

 while (pc < nc){ 

    a[pa ++] = c[pc ++]; //Ghi chú: câu lệnh này có ý nghĩa gì? 

         } 

} 
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Trong đó hàm MergeSubarr được cài đặt như sau: 

void MergeSubarr(int a[], int nb, int nc, int &pa, int &pb, int &pc, int k){   
 int rb, rc; 
 rb = min(nb, pb+k);  
        rc = min(nc, pb+k); 
 
 while ((pb < rb) && (pc < rc)){ 
     if (b[pb] < c[pc]) 
   a[pa ++] = b[pb ++]; 
     else  a[pa ++] = c[pc ++]; 
        } 
 
 while (pb < rb){ 
     a[pa ++] = b[pb ++]; 
        } 
 
 while (pc < rc){ 
     a[pa ++] = c[pc ++]; 
        } 
} 

 Yêu cầu 

1. Trả lời các dòng lệnh có yêu cầu ghi chú. 

2. Cho biết chức năng của từng hàm trên. 

3. Bổ sung các hàm cần thiết vào chương trình mẫu (CacThuatToanSapXep) và viết hàm void 
MergeSort(int a[], int N); để sắp xếp dãy số nguyên sau tăng dần. 

5  2  9  3  7  2  4 11 

Gợi ý: Xem lại 2 thao tác đã nêu bên trên. 

4. Sửa lại chương trình để sắp xếp dãy số trên giảm dần. 

 

Áp dụng – Nâng cao 

Cho dãy số nguyên A như sau: 

12  2  15  -3  8  5  1  -8  6  0  4  15 

1. Sắp xếp dãy trên tăng dần. 

2. Suy ra số lớn thứ 3 trong dãy. 

3. Suy ra số lượng phần tử lớn nhất trong dãy. 

4. Sắp xếp dãy trên theo thứ tự giá trị tuyệt đối tăng dần. 

5. Sắp xếp dãy trên theo quy luật sau:   

• các số dương (nếu có) ở đầu mảng và có thứ tự giảm dần,   

• các số âm (nếu có) ở cuối mảng và có thứ tự tăng dần.  

6. Sắp xếp dãy trên theo quy luật:   
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• các số chẵn (nếu có) ở đầu mảng và có thứ tự tăng dần,   

• các số lẻ (nếu có) ở cuối mảng và có thứ tự giảm dần. 

 

Cho một danh sách gồm các sinh viên sau: 

STT MSSV Họ và tên Năm sinh 

1 1005 Trần Minh Thành 1991 

2 1001 Trần Thị Bích 1988 

3 1003 Trần Minh Thành 1990 

4 1000 Võ Quang Vinh 1990 

5 1008 Nguyễn Văn An 1990 

7. Tạo một cấu trúc dữ liệu để xử lý danh sách trên. 

8. Sắp xếp danh sách tăng dần theo mã số tăng dần. 

9. Sắp xếp danh sách tăng dần theo tên (thứ tự bảng chữ cái) và năm sinh (nếu trùng tên thì sắp theo 
năm sinh tăng dần). 

 

BÀI TẬP THÊM 

1. Viết chương trình so sánh các thuật toán Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort về 
các mặt sau: 

• Thời gian chạy. 

• Số phép gán. 

• Số phép so sánh. 

Gợi ý: Dùng mẫu chương trình sau để tính thời gian chạy một đoạn lệnh 

#include <time.h>  

… 
clock_t start, finish; 

start = clock();  

 
//ðoạn chương trình cần tính thời gian thực thi  

 
finish = clock(); 

clock_t duration = finish - start; //Thời gian thực thi  

… 

2. Trong thuật toán QuickSort, nếu lấy x là phần tử dầu dãy, hãy viết chương trình và so sánh thời 
gian chạy thuật toán với khi lấy x là phần tử chính giữa dãy. 

3. Sắp xếp dãy trên theo quy luật:   

• các số chẵn (nếu có) có thứ tự tăng dần,   

• các số lẻ (nếu có) có thứ tự giảm dần   

• tính chất chẵn/lẻ tại mỗi vị trí trong dãy A không thay đổi sau khi sắp xếp (tức là trước khi 
sắp xếp, tại vị trí i của dãy A là số chẵn/lẻ thì tại vị trí i của mảng sau khi sắp xếp cũng là số 
chẵn/lẻ)  
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Ví dụ:     A = (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  

Kết quả kq = (1, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7). 

4. Viết lại các thuật toán Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort.với cấu trúc dữ liệu 
dạng danh sách liên kết đơn. 

5.Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Insertion Sort. 

6. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Binary Insertion Sort. 

7. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Interchange Sort. 

8. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Bubble Sort. 

9. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Shaker Sort. 

10. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Shell Sort. 

11. Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Radix Sort lần lượt trên 2 loại cấu trúc dữ liệu dạng mảng và dạng 
danh sách liên kết. So sánh và rút ra nhận xét. 
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LAB. 08 

CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM 

MỤC TIÊU 

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: 

 Hiểu các loại thuật toán tìm kiếm cơ bản. 

 Thực hành được các loại thuật toán này. 

 Áp dụng cho bài toán thực tế. 

THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Từ 120phút – 240phút 

NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Tìm kiếm: duyệt một danh sách và lấy ra phần tử thoả tiêu chuẩn cho trước. 

Là thao tác phổ biến trên máy tính: 

 Tìm mẫu tin trong cơ sở dữ liệu 

 Tìm kiếm thông tin trên Internet… 

Có hai loại tìm kiếm cơ bản: 

 Tìm kiếm tuần tự (Sequential/ Linear Search) 

 Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) 

Bài toán tìm kiếm tổng quát:  

 Đầu vào: mảng A có n phần tử và giá trị x cần tìm 

 Trả về: Vị trí phần tử x trong A hoặc –1 nếu x không xuất hiện 

1. TÌM KIẾM TUẦN TỰ 

Giải thuật: Lần lượt so sánh x với các phần tử của mảng A cho đến khi gặp được phần tử 

cần tìm, hoặc hết mảng. 

1.1. Tìm kiếm tuần tự vét cạn (Exhaustive Linear) 

Ví dụ: A = {1, 25, 6, 5, 2, 37, 40}, x = 6 
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int LinearExhaustive(int a[], int n, int x){ 

 for(int i=0; i<n; i++){ 

  if(a[i] == x){ 

   return i;  

  } 

 } 

 return -1; 

} 

1.2. Tìm kiếm tuần tự lính canh (Sentinel Linear) 

Nhận xét: 

 Trường hợp x nằm ở 2 biên của mảng A rất hiếm khi xuất hiện (Xác suất là bao 

nhiêu???) 

 Có thể bỏ việc kiểm tra điều kiện cuối mảng (trong vòng lặp for) bằng cách dùng 

“lính canh”. 

 Lính canh là phần tử có giá trị bằng với phần tử cần tìm và đặt ở cuối mảng. 

Ví dụ: A = {1, 25, 5, 2, 37}, x = 6 
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int LinearSentinel(int a[], int n, int x){ 

 a[n] = x;  

 for (int i = 0; ;i++){  

  if (a[i] == x){ 

   return i; 

  } 

 } 

} 

2. TÌM KIẾM NHỊ PHÂN 

Nhận xét: 

 Với mảng A đã được sắp xếp tăng dần, độ phức tạp của tìm kiếm tuần tự không đổi 

 Tận dụng thông tin của mảng đã được sắp xếp để giới hạn vị trí của giá trị cần tìm 

trong mảng 

 Thuật toán tìm kiếm nhị phân 

Giải thuật:  

 So sánh x với phần tử chính giữa của mảng A. 

 Nếu x là phần tử giữa thì dừng 

 Nếu không, xác định xem x có thể thuộc nửa trái hay nửa phải của A. 

 Lặp lại 2 bước trên với nửa đã xác định. 

int BinarySearch(int a[], int n, int x){ 

 int l = 0, r = n-1; 

 while (l <= r){ 

  int m = (l + r)/2; 

  if (a[m] == x){ 

   return m;  

  } 

  else{ 

   if (x < a[m]){ 

    r = m – 1; 

   } 

   else{ 

    l = m + 1; 

   } 

  } 

 } 

 return –1;  

} 

3. SOURCE CODE MẪU 

Bài tập (code mẫu: Timkiem.cpp)  

#include <stdio.h> 

 

int LinearExhaustive(int a[], int n, int x){ 

 for(int i=0; i<n; i++){ 

  if(a[i] == x){ 

   return i;  

  } 
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 } 

 return -1; //-1 ở đây có ý nghĩa là gì? 

} 

 

int LinearSentinel(int a[], int n, int x){ 

 a[n] = x; //Tại sao gán x cho a[n] mà không phải cho a[n-1]? 

 for (int i = 0; ;i++){ //Tại sao vòng lặp for là lặp vô tận? 

  if (a[i] == x){ 

   return i; 

  } 

 } 

 //Tại sao không có return ở cuối hàm? 

} 

 

int BinarySearch(int a[], int n, int x){ 

 int l = 0, r = n-1; 

 while (l <= r){ 

  int m = (l + r)/2; 

  if (a[m] == x){ 

   return m;  

  } 

  else{ 

   if (x < a[m]){ 

    r = m – 1; 

   } 

   else{ 

    l = m + 1; 

   } 

  } 

 } 

 return –1;  

} 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 int n; 

 printf("Nhap so luong phan tu: "); 

 scanf("%d", &n); 

 

 int* a = new int[n]; 

 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

  printf("Nhap a[%d]: ",i); 

  scanf("%d", &a[i]); 

 } 

 

 int x; 

 printf("Nhap gia tri phan tu can tim kiem: "); 

 scanf("%d", &x); 

 

 int i = LinearExhaustive(a, n, x); 

 if (i == -1){ 

  printf("Khong tim thay x trong mang A\n"); 

 } 

 else{ 

  printf("Vi tri x trong mang A la: %d\n", i + 1);  

      //Tại sao lại xuất i+1 ở đây 

 } 

 return 0; 

} 

 

1.  Biên dịch đoạn chương trình trên. 
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2. Cho biết kết quả in ra màn hình với các trường hợp mảng A và x sau: 

A = 3 6 8 9 0 -1 

X = 3 

A = 1 2 3 4 

X = 5 

A = 6 6 6 6 6 6 

X = 6 

3. Nếu dòng 

 int i = LinearExhaustive(a, n, x); 

trong hàm main ta thay hàm LinearExhaustive bằng hàm LinearSentinel. Cho biết kết quả in 

ra màn hình với A={1,2,3,4} và x=5. 

4. Sửa lại code trong hàm main để có thể chạy đúng khi gọi hàm LinearSentinel ở câu 3.  

5. Hãy ghi chú các thông tin bằng cách trả lời các câu hỏi ứng với các dòng lệnh có yêu cầu 

ghi chú (//Ghi chú) 

6. Ứng dụng hàm BinarySearch trong hàm main. Diễn giải ý nghĩa code của hàm này. 

7. Viết lại hàm BinarySearch dùng đệ quy. 

8. (Nâng cao) Đo thời gian tính toán của mỗi thuật toán tìm kiếm. Gợi ý: hàm clock_t của 

thư viện C/C++ (Xem code mẫu) 

#include <time.h> 

      

clock_t start, end; 

double cpu_time_used; 

      

start = clock(); 

... /* Do the work. */ 

end = clock(); 

cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC; 

printf("Thoi gian xu ly la: %f\n", cpu_time_used); 

 

9. (Nâng cao) Xây dựng cấu trúc WORD trong từ điển (gồm tên của từ và nghĩa của từ) và 

áp dụng thuật toán tìm kiếm để xây dựng chương trình tra từ điển. Hàm so sánh chuỗi có thể 

dùng hàm strcmp (http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/strcmp/) 

struct WORD{ 

 char Name[256]; 

 char Meaning[512]; 

}     

 

http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/strcmp/



