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1. (2.75 điểm) 

1.1 Haõy so saùnh phöông phaùp tìm kieám baèng kyõ thuaät baêm (xử lý đụng độ bằng separate 

chaining) vaø tìm kieám baèng caây tìm kieám nhò phaân, phöông phaùp naøo toát hôn. Taïi sao?   

                                                                                                                   (0.75 ñieåm) 

1.2 Haõy cho bieát ñoä phöùc taïp tính toùan cuûa giaûi thuaät saép thöù töï ngoïai baèng phöông phaùp troän. 

                                                                                                                  (0.5 ñieåm) 

1.3 Đối với một mảng chỉ gồm toàn những phần tử bằng nhau thì khi áp dụng Quicksort, đấy là 

trường hợp tốt nhất hay xấu nhất của Quicksort?  

                                                                                                                    (0.75 ñieåm) 

1.4. Cho các giải thuật và các chiến lược thiết kế giải thuật mà các anh/chị đã học sau đây: 

        Giải thuật: heapsort, quicksort, selection sort, xếp thứ tự tôpô, naïve-string-matching  

        Chiến lược thiết kế giải thuật: brute-force, chia để trị, giảm để trị, biến thể để trị           

         Hãy cho biết giải thuật nào thuộc chiến lược thiết kế giải thuật nào?                      (0.5 điểm) 

1.5 Trong trường hợp phân tích độ phức tạp trung bình, giải thuật quick-sort có độ phức tạp nào 

sau đây: 

    A. CN = O(N2) 

    B. CN  2NlnN 

    C. CN = O(lgN) 

    D. CN = O(N) 

                                                                                                                                     (0.25 điểm) 

2. (1 điểm) 

Cho giải thuật đệ quy sau đây để tính tổng n số lập phương đầu tiên: S(n) = 13+ 23 + …+ n3. 

Algorithm S(n) 

// input: a positive integer n 

if n = 1 then 1 

else return S(n-1) + n*n*n 

 

Giả sử phép nhân là tác vụ căn bản của giải thuật. Hãy lập công thức truy hồi để tính số tác vụ căn 

bản được thực thi trong giải thuật nói trên. Giải công thức truy hồi để suy ra độ phức tạp tính toán 

của giải thuật đệ quy nêu trên. 

 

3. (2 điểm) Cho một giải thuật đệ quy với hệ thức truy hồi sau đây: 

C(n) = 2C(n/2) + 3           n >2 

với C(2) = 2 

Hãy giải hệ thức truy hồi để suy ra độ phức tạp tính toán của giải thuật đệ quy. 

 

4. (2.25 điểm) Cho một đồ thị có hướng mà tập danh sách kế cận diễn tả đồ thị như sau: 

a:  b  c  

b:  g  e  

c:   f  

d:   a b  c  f g  

e:       
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f:     

g:   e  f  

 

a) Hãy vẽ đồ thị có hướng ứng với tập danh sách kế cận nêu trên.               (0.5 điểm) 

b) Mô tả sự áp dụng từng bước phương pháp thứ hai (dùng queue) để tìm một thứ tự tô pô 

cho đồ thị có hướng nêu trên.                                                                       (1 điểm) 

c) Hãy phân tích độ phức tạp của phương pháp xếp thứ tự tô pô thứ hai.    (0.5 điểm) 

d) Hãy nêu một ứng dụng của xếp thứ tự tô pô.                                           (0.25 điểm) 

 

5. (2. điểm) Cho giải thuật heap-sort sau đây: 

N:= 0; 

for k:= 1 to M do  

      insert(a[k]); 

for k:= M downto 1 do  

      a[k]:= remove; 

 

Cho dãy số 44, 30, 50, 22, 60, 55, 77, 55.  

a. Hãy chạy từng bước giải thuật heap-sort để sắp thứ tự dãy số trên. (Cần vẽ heap 

với dạng cây nhị phân, thay đổi theo từng bước thực thi của giải thuật). (1.5 điểm) 

b. Phân tích độ phức tạp của heapsort.                                                       (0.5 điểm) 
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