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TRUONG DAI HOC MO THANH PHO HO CHI MINH
CONG NGH THONG TIN
BE CIXNG MON HQC
I.

Thông tin tng quát

1.

Ten mon hc ting Vit:

TOAN TIN HQC

2.

Ten mon hçc ting Anh:

DISCRETE MATHEMATICS

3.

Thuc khi kin thirc/k5 nãng
Li Kiên thüc chuyén nganh

LI Giáo dtc dti cuong
Kiên thác co' sO'

LI Kiên thrc b6 trq

LI Kién thü'c ngành
4.

LI Do án/KhOa 1un tt nghip

So tin chi

Tng s6

L thuyt

Thrc hành

Tv hçc

4

4

0

4(4,0,8)

5.

Phu trãch mon hoc

a)

Khoa/Ban/B rnôn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

TS. Trucmg Hoàng Vinh

c)

Dia chi email lien he:

vinh.th@ou.edu.vn

d)

Phông lam vic:

604

II.

Thông tin

ye

mon h9c

1. Môtãmônhoc
Toán thi rac là c s& 1 thuyt d biu din và nghiên ctru các dôi tiiçxng ri rae trong
Khoa h9c và K thutt May tInh, dtc bit là v các vAn d có tInh tthu tuçYng, do cüng là ioi
d6i tuçYng dc thu ma may tInh s có khã näng hru trir và xi.r l' mt each tot nhât. Toán rci
ric là ca sO' toán h9c d mô hInh hóa, hInh thirc hóa các h thông thông tin dira trén may
tInh mt cách dung dan và hiu

qua.

Nhu'ng ni dung nay rAt quan trong nhäm gi6p sinh

viên hiu sâu v các khIa cnh tthu tuçng trong cAu tao và hoat dng cüa các h thng tInh
toán.
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Mon h9c diêu kin

2.

Mon hoc diu kiên

STT

Ma mon hoc

Mon tiên quyt

1.

Khong
Mon h9c truâc

2.

Không
Mon h9c song hành

3.

Không
Mic tiêu mon h9c

3.

Sinh viên hçc xong mon hQc có khá nang:
Muc tiêu
mon hoc

CDR CTDT phân b cho mon
hoc

- Hiu các khái nim, tInh chit các van dé
trong I' thuyêt toán ri ric.
- Hiu di.rçic thrn quan tr9ng, nghia thirc tin
cüa timg van dê trong toán rac rng diving trong
ngành Cong ngh Thông tin.
- Phân tIch, suy 1un vn d& mt cách logic, CO
h thông.
- Biêu din và mO hInh hoá van dê môt cách
khoahc.
- Giái quyt vnd dçra trén kin thrc toán thi
rtc duçc cung cap.

CO1

CO2

PLO3.2

PLO3.2

- Co khá näng tr hoc, ham hpc hOi.
- Co khâ näng nhn dtng và giãi quyt van dé.
- Nhn thtrc diiçic tam quan tr9ng Va v! trI cüa
toán thi trong ngành Cong ngh thông tin.

CO.

4.

..
Mota

PLO7.2
PLO 11.3

Chutn dtu ra (CDR) mon h9c

H9c xong mon hQc nay, sinh viên lam thrçc (dat thrcyc):
Mic tiêu mon hoc

CDR mon hoc

Mo tá CDR

CLO1.1

TrInh bay duçic các khái nim, tInh chAt các vAn dé
trong 1' thuyêt toán thi rc.

CLO1.2

TrInh bay duc thm quan tr9ng va nghia thirc tin
cCia các vAn d toàn rOi rc ap dvng ngành Khoa hçc
may tInh

CLO2.1

Phãn tIch, suy lun vAn d mt cách logic.

CLO2.2

Biu din và mô hlnh hoá van dé bang cãc mô hinh
toán thi rac.

Col

CO2
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MôtáCDR

CDR mon hoc

Muc tiêu mon hoc

CO3

CLO2.3

Giãi quyêt các van dê Khoa hçc may tInh dira trên kiên
thüc toán ri rac.

CLO3.1

Thtc dy tinh thAn ti h9c, cp nht kién thüc mOi.

CLO3 .2

Nang cao nhn dtng và giãi quyêt van dê.

Ma trn tIch hçp gi0a chuân dâu ra cüa mon hQc và chuân dâu ra c1a chuang trInh dão
tio

CLOs PLO3.2 PLO7.2 PLO11.3
1.1

5

1.2

5

2.1

5

2.2

5

2.3

5

-

3.1
3.2
1: Khong dáp &ng
2: It dáp áng
3. Dáp áng trung blnh

5.

Hoc lieu

a)

Giáo trInh

4
4
4. Dáp i'mg nhku
5. Dáp irng rat nhku

[1] Edward R. Scheinerman. Mathematics: A Discrete Introduction. Cengage Learning. 2013.
[491711
b)

Tài lieu tham kháo (iiét kê ti da 3 tài lieu tham khtho,)

[2] John Vince. Foundation Mathematics for Computer Science: A Visual Approach.
Springer. 2015 [489851
c)

Phdn mrn

1) Java 8 (phát hânh 18/03/2014)
2) NetBeans IDE 8.2 (phát nhành 03/10/20 16)
3) Gluon Scene Builder 11 (phát hành 05/06/2018
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6.

Dánh giá mon hQc

Thành phAn dánh giá

Bài dánh giá

Thii dim

CDR mon hQc

(1)

(2)

(3)

(4)

A1.Dánhgiáquá
trInh
A2. Dánh giá gi&a
kS'
A3. Dánh giá cuôi
kS'

TS' l %

A.1.1.
%

Tng cong:
A2.1. Kim tra
giia kS'

30%

Tôngcng:01

30%

A3.1.Kiêmtra
k

70%

Tôngcng:01

70%
100%

Tngcng

7.

K hoach giãng dy

Tuanlbuoi
hoc
(1)

.
Noi dung

(2)
1. Tutn 1/ Chuang 1. Tp hçxp, ánh
L thuyt 1 xa Va quan h
1.1. Giâi thiu ye
thuyêt tp hçp.
1.1.1. Djnh nghia.
1.1.2. Tp hçTp con.
1.1.3. Biêu diên hinh h9c
cüa tp hçp.
1.1.4. Toán tir.
1.2. Anh xa.
1.2.1. Djnh nghia.
1.2.2. Anh xa tp hgp.
1.2.3. Lrc hiçmg cüa tp
hcip.

CDR
mon
hc

.
Hoat dong day va
hoc
.

(4)
CLOI.1 Giángviên:
CLO1 .2 + thai thiudê
CLO2.1 cucmg chi tiét.
CLO3.1 + Thuyêt giáng
CLO3.2 + Dt câu hOi, bài
tap.
+ Nhân manh nhung
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
(3)

Bai
.
danh
..
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
kháo

(5)

(6)

A2.1

[1][2]

Sinh viên:
+ Hc O krp: nghe
giáng, trã 1i các câu
hOi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chá.
+ Hoc nba: xern
bài giàng, düc kêt
các kiên thrc tr9flg
tarn, tim hieu các
kién thirc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trá !?i các câu
hOi träc nghim I'
thuyêt, tham gia thão
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi
. dung

(1)

(2)

1) Tuân 2/ Chi.rong 1. Tp hçp, ánh
thuyt x và quan h (tt)
L
1.3. Quan h 2 ngôi
2
1.3.1. Các khái nim
1.3.2. Quan h thtr tir.
1.3.3. Quan h ttrcmg
throng.
1.3.4. Biêu diên quan h
hai ngôi.
1.4. Quan h n-ngôi.
1.4.1. Djnh nghia.
1.4.2. Toán tCr trên quan
h n-ngôi.

2) Tuân 3/ Chi.rcung 2. Logic hinh
L
thuyt thirc
2.1. Logic mênh d.
3
2.1.1. Khái nim.
2.1.2. Các phép toán
logic mnh d.
2.1.3. Các quy tc suy
din.
2.2. Logic tr.
2.2.1. Khai niêm vi tir
2.2.2.Lungtr
2.2.3. Các quy tc suy
lun vâi h.rçng tu'.
2.3. Phi.rong pháp chmg
minh.
2.3.1. Chñng minh trirc
tiêp.
2.3.2. Chrng minh gián

CDR
,.
mon
hQc

.
Hoat dong day va
hoc

(4)
luân trên din dan.
CLO1.1 Giãng viên:
CLOI .2 + Gkri thiudê
CLO2.1 cuong chi tiêt.
CLO3.1 + Thuyêt giãng
CLO3.2 + Dat câu hôi, bài
tap.
+ Nhn manh nhtrng
dim chInh.
+ Nêu cdc yêu cu
cho bui hQc sau.
(3)

CLOI.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

Sinh viên:
+ Hc a lap: nghe
giãng, trá Ru các câu
hôi, giãi các bài tp
dat ra, ghi chá.
+ Hoc nhã: xem
bài giãng, düc kt
các kiên thrc tr9ng
tarn, tim hiêu cac
kiên thirc lien quan.
+Trên
h
thông
LMS: trâ läi các cãu
hôi trãc nghim l'
thuyêt, tham gia thão
luân trên din dan.
Giãng viên:
+ GiOi thiudê
cl.rong chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi, bài
t.p.
+ Nhân mnh nhng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.

Bai
.
danh
.,
gia

Tài lieu
chmh va tai
lieu tham

(5)

(6)

A2.1

[11(2]

A2.1

[1][2]

Sinh viên:
+ l-lQc ô lOp: nghe
giârIg, trá lcui các câu
hôi, giái các bâi tap
dt ra, ghi chi.
+ Hoc 0 nhà: xern
bai giãng, düc kêt
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cf:R

TutnIbui
hoc

Nôi dumz

(1)

(2)

h9c
(3)

tip

3) TuAn 4/ Chucing 3. L' thuyt
thuyêt dêrn
L
3.1. Ca si cüa phép dêm.
4
3.1.1. NhQng nguyen
Ca bàn.
3.1.2. Nguyen 1' bü tth.
3.2. Nguyen i
Pigeonhole.
3.2.1. Ma dâu.
3.2.2. Nguyen 1'
Dirichiet.
3.2.3. Ung ding.

4) Tun 5/ Chi.rang 3. L' thuyt
thuyt dêm (tt)
L
3.3. Hoán vj, To hap và
5
chinh hap.
3.3.1. Chinh hap.
3.3.2.Tô hap
3.3.3. bàn vj.
3.3.4. He thüc Newton.
3.4. Chinh hap và t hap
suy rng.
3.4.1. Chinh hop 1p

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

Hot dng dy và
hoc
(4)
các kin thtrc trQng
tarn, tim hiêu các
kiên thirc lien quan.
thông
h
+Trên
LMS: trã l?yi các câu
hôi trãc nghim l
thuyêt, tham gia thão
luân trên diên dan.
Giãng viên:
+ GiOi thiu ,dê
cuang chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhü'ng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hQc sau.

ct
..
gia

Tài lieu
chInh và tãi
lieu tham

(5)

(6)

A2.l

F 1 1121

A2.1

[l][2][3]

Sinh viên:
+ Hoc lOp: nghe
giãng, trà lOi các câu
hôi, giái các bài tap
dt ra, ghi chi.
+ Hçc 0 nhà: xern
bài giáng, diic kêt
các kiên thüc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thOc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trã Ru các câu
hôi trãc nghim l
thuyêt, tham gia thão
luân trên din dan.
Giáng viên:
+ GiOi thiêudê
cucung chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài
tip.
+ Nhân manh nhQng
diem chInh.
+ Nêu cac yêu cãu
cho buôi hQc sau.
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TuAn/buôi
hoc

N91 dung

CDR
mon
h9c

(1)

(2)

(3)

L
6

thuyêt quy
4.1 Các khái nim
4.1.1. Djnh nghia h
thirc truy hôi
4.1.2. Nghim cUa he
thrc truy hôi
4.2. Giãi toán bang mô
hInh he thrc truy hôi.

6) Tuân 7,/ Chuing 4. H thac hi
L2 thuyét quy (tt)
4.3. Giãi h thrc truy hôi
7
4.3.1. H thtrc truy hôi

(4)

d'h
an
gia
(5)

(6)

A2.I

[1][2]

A3J

[I][2]

Sinh viên:
+ Hçc a lap: nghe
giãng, trá Ru các câu
hói, giái các bài tp
dt ra, ghi chó.
+ Hoc a nba: xern
bài giãng, düc két
cdc kiên thüc trçng
tarn, tim hiêu các
kiên thüc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trá lai các câu
hôi träc nghim l'
thuyêt, tham gia thão
1uântrêndindàn.

3.4.2. T hçip 1p
3.4.3. Hoán vj ltp.

5) Tun 6/ Chuong 4. H thirc hi

Hot dng dy Va
hoc

Tài lieu
chinh vã tài
1iu tham
khão

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

CLOI.1
CLOI.2
CLO2.3
CLO3.1

Giáng viên: .
+ GiOi thiudê
cuang chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dtt câu hôi, bài
tap.
+ Nhân mnh nhcng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hc a lap: nghe
giâng, trd lâi các câu
hOi, giãi cdc bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà: xern
bài giáng, dUc kêt
các kiên thrc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thüc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trá Rn các câu
hôi träc nghim I
thuyêt, tham gia tháo
luán trén din dan.
Giãng viên:
+ Giâi thiudê
cuung chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
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Tuânlbuôi

(1)

Ni dung

(2)
tuyn tInh thun nht
4.3.2. Giãi he thtrc truy
hi bc 2, bc 3.

CDR
mon
hc

.
.
Hot dQng dy va

(3)
CLO3.2

(4)

Bai
dánh
gia

lai heLl
ChlflhVatal
kháo

(5)

(6)

A3.l

[l}[2]

+ Dat câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nh&ng
diem chmnh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ H9c lop: nghe
giãng, trâ kyi các câu
hôi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chó.
+ Hoc a nhà: xem
bãi giãng, due kêt
các kiên thrc trQng
tarn, tim hiêu các
kiên thüc lien quan.
thng
+Trên
he
LMS: trã ku các câu
hOi träc nghim l
thuyêt, tham gia thão
luân trên diên dan.

7) TuAn 8/ Chuang 5. Dti s6 Boole
L
thuyêt 5.1. Các khái nirn.
5.1.1 Djnh nghia di sO
8
Boole.
5.1.2. Các tInh chat.
5.2. Ham Boole.
5.2.1. Dnh nghia
5.2.2. Biêu diên.
5.2.3. Các Cong logic

CLO1.1
CLOI.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

Giãng viên:
+ Giâi thiu ,dê
cuYng chi tiét.
+ Thuyêt giãng
+ Dat cau hOi, bài
tip.
+ Nhân m?nh nhCmg
diem chinh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ HQc 0 lOp: nghe
giáng, trá I0i các câu
hOi, giãi cãc bài tp
d.t ra, ghi chii.
+HocOrihà: xern
bâi giáng, due kêt
cãc kiên thirc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thrc lien quan.
h
thông
+Trên
LMS: trá lOi các cãu
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon
hQc

(1)

(2)

(3)

8) Tuân 9/ Chuorng 5. Di s Boole
thuyt (tt)
L
5.3. Dan gián ham Boole
9
5.3.1. Các khái nim
5.3.2. Phuang pháp biên
dôi
5.3.3. Phi.rang pháp biêu
do Karnaugh.

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

,.
Hoat dong day va
hoc

Bai
.
danh
..
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
•kháo

(4)

(5)

(6)

A3.1

[l][2J

A3.1

[1][2]

hôi trãc nghim l'
thuyêt, tham gia thào
luãn trên din dan.
Giãng viên:
+ Giâi thiudê
cuang chi tiêt.
+ Thuyêt giàng
+ Dat câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhüng
diem chInh.
+ Nêu các yêu cãu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ H9c lOp: nghe
giàng, trâ ki các câu
hôi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chó.
+ Hoc 0 nhà: xern
bài giãng, dtic kêt
các kiên thtrc trQng
tarn, tim hiêu các
kiên thtrc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trà lOi các câu
hôi trãc nghim l
thuyêt, tham gia tháo
luân trên din dan.

TuAn Chucmg 6. L' thuyt d
9)
thj
10/
L
6.1. Các khái nim ca bàn
thuvêt 10
ye do thj.
6.1.1. Do thj vô huOng
và cO hi.rOng.
6.1.2. Biêu diên do thj.
6.1.3. Mt sO do thj dc
bit.

CLOI.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

Giàng viên: .
+ GiOi thiudê
cuang chi tiêt.
+ Thuyêt giáng
+ Dtt câu hOi, bài
tap.
+ Nhân mnh nhung
diem chInh.
+ Nêu các yêu cãu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hçc 0 lOp: nghe
giãng, trã Ri các câu
hôi, giãi các bài tp
dtt ra, ghi chi.
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Tuanlbuoi
hoc

Noi dung

CDR
,.
mon
h9c

(1)

(2)

(3)

.
Hoat dong day va
.
hoc
.

Bai
.
danh
.,
gia

1'ài lieu
chinh va tal
lieu tham
kháo

(4)

(5)

(6)

A3.l

[11[21

A3.l

[l][2]

+ Hoc a nhà: xern
bài giáng, dic kêt
các kiên thirc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thirc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trã lài cãc câu
hOi trãc nghim l'
thuyêt, tham gia thão
luân trên din dan.

10) TuAn Chucmg 6. L thuyt d
thj
11/
L
6.2. Do thj phang, và
thuyt 11
không phâng.
6.2.1. Do thj thành phân
và do thj COfl.
6.2.2. Do thj phang vA
dc tInh cüa do thj.
6.2.3. Chu trInh Euler \'
chu trinh Hamilton.

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

Giâng viên:
+GiOithiudé
ctrcng chi tiêt.
+ Thuyêt giAng
+ D.t câu hOi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhung
diem chInh.
*
+ Nêu các yêu cAu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hçc a lap: nghe
giãng, trA lOi các câu
hOi, giAi các bài tp
dt ra, ghi chCi.
+ Hoc a nhà: xern
bAi giãng, düc kêt
các kiên thirc trong
tarn, tim hiêu các
kiên thrc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trâ kyi các câu
hOi trAc nghirn l
thuyêt, tharn gia thâo
luân trên din dan.

11) Tuân Chucng 6. L thuyt d
12/
L' thj (tt)_
6.3. CAy và rfrng.
thuyt 12
6.3.1. Khái nim co bAn.
6.3.2. MA boa Prufer.
6.3.3. CAy khungtói
thiêu.

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

GiAng viên:
+ Giâi thiudê
ctrong chi tiêt.
+ Thuyêt giAng
+ Dt cAu hôi, bAi
tD.
+ Nhân manh nhng
diem chInh.
+Nêucác yêucAu
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Tuan/buot
hoc

Not dung

CDR
mon
hc

(1)

(2)

(3)

12) Tun Chtrcing 6. L' thuyt d
thj (U)
L
13/
6.4. Các bài toán
thuy& 13
6.4.1. Bài toán tim
ththng di.
6.4.2 Bài toán to màu.

CLO1.1
CLOI.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

Hoat dong day va
hoc
(4)
cho bui hoc sau.
Sinh viên:
+ HQc i Rip: nghe
giáng, trã Ru các câu
hôi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chii.
+ Hoc ô nhà: xern
bài giãng, düc kêt
các kiên thüc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thirc lien quan.
th6ng
+Trên
h
LMS: trá Ri các câu
hOi träc nghim l
thuyêt, tharn gia tháo
luân trên diên dan.
Giãng viên:
+ GRi thiudê
clso'ng chi tiêt.
+ Thuyet giang
+ Dt cau hot, bat
tap.
- Nhn mnh nhCi'ng
dim chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.

Bai
.
danh
gia

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
khão

(5)

(6)

A3.1

[1J{21

A3.l

[Ij[2]

Sinh viên:
+ Hçc a Rip: nghe
giáng, trâ Ri các câu
hOi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chii.
+ Hc a nhâ: xern
bài giáng, dic kêt
các kiên thrc trQng
tarn, tim hiêu các
kiên thrc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: Ira Ri các cãu
hôi trãc nghim 1
thuyêt, tharn gia thão
luân trên diên dan.
13)

Tun Onttp

CLO1.1
CLO1.2

Giángviên:
+ GiOi thiéu dê

11 12

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung
.

(1)

(2)

L2
14/
thuyt 14

CDR
mon
hoc
(3)
CLO2.3
CLO3.1
CLO3.2

Hoat dong day va
.
hoc
.

Bai
.
danh
.,
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
khao

(5)

(6)

(4)
ctrcing chi tit.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hói, bài
tip.
+ Nhân mnh nhQng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hc ô Rip: nghe
giáng, trã l?i các câu
hôi, giái các bâi tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc y nba: xern
bài giãng, diic kêt
các kiên thüc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thCrc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trá 1Oi các câu
hôi trãc nghim l'
thuyét, tham gia thão
luân trén din dan.

8.

Quy djnh cüa mon hçc

-

Sinh viên tharn gia dÀy dü các bui h9c ly thuyêt và thirc hành.

-

Sinh viên phãi np bài tp Ian thông qua h thng LMS và tham gia vAn dáp.

TRUNG KHOA
(K và ghi r ç ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(Ks' vã ghi rO h9 ten)

TS.GVCC. Lê Xuân Truäng

TS. Triiang Hoang Vinh

1211 2

