
MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU (THỰC HÀNH CHƯƠNG 4) 

(Kỹ thuật Tìm kiếm) 

Sinh viên thực hiện các bài tập sau theo ngôn ngữ lập trình C++  

1. Các bài tập Chương 2 của giáo trình Cấu trúc dữ liệu 

 

2. (Lý thuyết) Cho một mảng số nguyên như sau 

-10, -7, -4, -1, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 29, 29, 30, 31, 45, 48, 49, 56, 100 

 Tính số lần so sánh để tìm ra được phần tử X = 29 bằng phương pháp tìm tuyến tính và tìm nhị 

phân 

 Trong trường hợp tìm nhị phân, tìm ra phần tử nào (thứ 13 hay thứ 14) 

 

3. Cài đặt các thuật toán tìm kiếm (bằng các cấu trúc lặp For, While, Do … While và so sánh độ phức 

tạp của thuật toán) 

a. Tìm kiếm tuyến tính  

b. Tìm kiếm tuyến tính cải tiến 

c. Tìm kiếm nhị phân (đệ quy) 

d. Tìm kiếm nhị phân (không đệ quy) 

e. Tìm kiếm tuyến tính trên tập tin (tham khảo các hàm liên quan đến tập tin trong thư viện 

stdio.h hay fstream.h) 

f. Tìm kiếm theo chỉ mục 

 

4. Cho một mảng M gồm N phần tử được nhập từ bàn phím (có thể dùng hàm ngẫu nhiên phát sinh), 

tìm xem có tất cả bao nhiêu các phần tử có giá trị = X? Các phần tử này nằm ở vị trí nào trong 

mảng? Dùng phương pháp tìm tuyến tính, tìm nhị phân để thực hiện 

 

5. Cho một mảng M 2 chiều gồm N × P phần tử được nhập từ bàn phím (có thể dùng hàm ngẫu nhiên 

phát sinh), tìm xem có tất cả bao nhiêu các phần tử có giá trị = X? Các phần tử này nằm ở vị trí nào 

trong mảng hai chiều? Dùng phương pháp tìm tuyến tính, tìm nhị phân để thực hiện 

 

6. Phát sinh ngẫu nhiên một mảng N phần tử nguyên từ 0  100, lưu các phần tử này vào tập tin 

battap.dat, dùng thuật toán tìm tuyến tính cho tập tin, tìm xem trong tập tin này có chứa phần tử X 

hay không (nếu có, tại vị trí byte thứ mấy?) 



 

7. Đếm số lần xuất hiện của phần tử X trong tập tin baitap.dat  với X là một số nhập từ bàn phím. 

 

8. Để lưu trữ các thông tin về sinh viên trong một trường Đại Học người ta dùng cấu trúc  sau 

struct SINHVIEN 

{ int MASV; 

 char * HOTEN; 

 char * DIACHI; 

 int SODIENTHOAI; 

}; 

Yêu cầu thực hiện các công việc sau: 

a. Viết thủ tục nhập sinh viên  thông tin về sinh viên sẽ được lưu trữ trong tập tin 

sinhvien.dat 

b. Viết thủ tục tìm kiếm sinh viên có mã số X (X được nhập từ bàn phím) 

 


