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PHẦN 1: LÝ THUYẾT TẬP HỢP
Chương 1: Tập hợp
- Tập hợp – Tập hợp lũy thừa – tính Đề các.
- Các phép toán trên tập hợp – các hằng đẳng thức tập hợp – hợp và giao tổng quát –
biểu diễn các tập hợp trên máy tính.
- Hàm – các hàm đơn ánh và toàn ánh – hàm ngược và hợp thành của các hàm – đồ thị
của hàm – một số hàm quan trọng.
Chương 2: Quan hệ
- Quan hệ – hàm như là một quan hệ- các quan hệ trên một tập hợp – các tính chất của
quan hệ – tổ hợp các quan hệ
- Quan hệ n-ngôi – cơ sở dữ liệu và các quan hệ
- Biểu diễn quan hệ bằng ma trận – biểu diễn quan hệ bằng đồ thị có hướng
- Bao đóng của các quan hệ – đường đi trong một đồ thị có hướng – bao đóng bắt cầu –
giải thuật Warshall.
- Quan hệ tương đương – lớp tương đương – các lớp tương đương và phân hoạch
- Quan hệ thứ tự – biểu diễn quan hệ thứ tự – quan hệ thứ tự toàn phần – riêng phần –
tối đại – tối thiểu – cực đại – cực tiểu – chận trên – chận dưới.
Phụ chương: Quy nạp toán học
Tính được sắp tốt – quy nạp toán học – nguyên lý thứ hai của quy nạp toán học.
PHẦN 2: ĐỒ THỊ VÀ CÂY
Chương 1: Mở đầu
- Các loại đồ thị
- Các mô hình đồ thị
Chương 2: Các thuật ngữ về đồ thị
- Mở đầu
- Những thuật ngữ cơ sở
- Những đồ thị đơn đặc biệt
- Đồ thị phân đôi
- Một vài ứng dụng của các đồ thị đặc biệt
- Các đồ thị mới từ đồ thị cũ
Chương 3: Biểu diễn đồ thị và sự đẳng cấu
- Mở đầu
- Biểu diễn đồ thị
- Ma trận liền kề
- Ma trận liên thuộc
- Sự đẳng cấu của các đồ thị

Chương 4: Tính liên thông
- Mở đầu
- Đường đi
- Tính liên thông trong đồ thị vô hướng
- Tính liên thông trong đồ thị có hướng
- Đường đi và sự đẳng cấu
- Đếm đường đi giữa các đỉnh
Chương 5: Đường đi Euler và đường đi Hamilton
- Mở đầu
- Các điều kiện cần và đủ cho chu trình và đường đi Euler
- Đường đi và chu trình Hamilton
Chương 6: Dẫn nhập về cây
- Cây như là các mô hình
- Những tính chất của cây
Chương 7: Các ứng dụng của cây
- Mở đầu
- Cây tìm kiếm nhị phân
- Cây quyết định
Chương 8: Các phương pháp duyệt cây
- Mở đầu
- Hệ địa chỉ phổ dụng
- Các thuật toán duyệt cây
- Các ký pháp trung tố, tiền tố và hậu tố
PHẦN 3: LOGIC CĂN BẢN
Chương 1: Logic mệnh đề
- Các toán tử Logic
- Bảng chân trị
- Sự giải thích và mô hình (interpretation &model)
- Sự thỏa mãn và tính hợp lệ (satisfaction &validity)
- Sự tương đương
- Dạng chuẩn
- Luật suy diễn
Chương 2: Logic vị từ
- Logic vị từ
- Lượng từ tồn tại và lượng từ phổ quát (existential & universal quantifiers)
- Công thức chỉnh dạng (well-formed formulas)
- Sự giải thích và mô hình (interpretation & model)
- Dạng chuẩn
- Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên (formalizing sentences)
- Luật suy diễn
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