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PHẦN A. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
1. Phương pháp lập trình
- Các yếu tố cơ bản của chương trình (biến, hằng, hàm thư viện, biểu thức, các cấu
trúc điều khiển cơ bản)
- Chương trình con (các loại tham số, cơ chế truyền tham số, đệ quy)
- Lập trình cấu trúc
2. Các cấu trúc dữ liệu căn bản (danh sách tuyến tính, danh sách liên kết, stack, queue)
3. Phân tích thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phân lớp thuật toán
4. Đồ thị và cây
- Phương pháp biểu diễn cây, duyệt cây
- Cây nhị phân, tìm kiếm trên cây nhị phân
5. Các giải thuật sắp xếp: Selection, Insertion, Bubble, Quicksort, Heapsort, Mergesort.
Đánh giá và so sánh các phương pháp.
6. Các kỹ thuật tìm kiếm
- Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân.
7. Các phương pháp chiến lược thiết kế thuật toán:
- Phương pháp “Chia để trị”, Phương pháp “Tham lam”, Phương pháp “Vét cạn
quay lui”, Phương pháp “Quy hoạch động”
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PHẦN B. CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Các khái niệm cơ bản
- Hệ cơ sở dữ liệu
- Kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu
- Các tính chất của một cơ sở dữ liệu
- Mô hình cơ sở dữ liệu
2. Mô hình thực thể liên kết

- Kiểu thực thể
- Kiểu liên kết
- Thiết kế lược đồ thực thể liên kết
3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
- Thuộc tính miền giá trị, bảng quan hệ, lược đồ quan hệ
- Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ, các ràng buộc trên cơ sở dữ liệu quan hệ, các
phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệ
- Khái niệm phụ thuộc hàm, bao đóng, sự tương đương của các phụ thuộc hàm
- Khái niệm các khóa của lược đồ quan hệ, cách xác định khóa
- Sự phân rã quan hệ
- Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
- Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ
4. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu
- Khái niệm về ngôn ngữ định nghĩa, quản trị và thao tác cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ SQL
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