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Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Tính phần tử

Trong quá trình lập mã và giải mã thông

Nguyễn Thị Quyên
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PM tầng 4

nghịch đảo các số

tin ở một số hệ mã hóa như: hệ mã hóa

21/03/2019)

(nhà học Thí

lớn, theo Modulo

Affine, Hill, RSA, Elgamal và quá trình
ký số, kiểm tra chữ ký: chữ ký số RSA,
Elgamal, DSS... chúng ta bắt gặp việc
tính phần tử nghịch đảo của một số lớn
theo module, vấn đề này rất khó khăn khi
chúng ta phải thực hiện tính toán bằng
tay. Chính vì vậy, tôi đã dành thời gian
tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề: “Tính
phần tử nghịch đảo các số lớn, theo

nghiệm)

Ghi chú

Modulo”. Trong bài báo cáo này tập
trung tìm hiểu một số phương pháp tính
và chương trình tính phần tử nghịch đảo
của số lớn, theo modulo
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Tìm hiểu về các

Kiểm thử phần mềm là một giai đoạn

loại kiểm thử

không thể thiếu trong quy trình phát triển

trong kiểm thử

phần mềm. Có rất nhiều loại kiểm thử

phần mềm

phần mềm, trong báo cáo này trình bày
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về hai loại kiểm thử: Kiểm thử bằng tay
(Manual Testing) và kiểm thử tự động
(Automation Testing).
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Ứng dụng mô

Báo cáo tập trung giới thiệu tổng quan về

hình ARIMA để

khái niệm chuỗi thời gian, mô hình

dự báo chỉ số giá

ARIMA và ứng dụng mô hình ARIMA

tiêu dùng

vào dự báo chỉ số giá tiêu dùng ở Việt
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Nam.

Tổ: Khoa học máy tính
Một số vấn đề về
1
chương trình và
đánh giá năng
lực người học
thông qua môn

Đề tài nghiên cứu về: Chương trình
tổng thể môn Tin học, năng lực giải
quyết vấn đề, đánh giá năng lực; năng
lực và lĩnh vực học tập
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Tin học
Thuật toán lập Lập lịch cho đĩa là xây dựng các thuật
lịch đĩa FCFS
toán dịch chuyển đầu từ đọc ghi sao
cho thời gian truy nhập đĩa là tối ưu
nhất. Báo cáo đưa ra thuật toán lập
lịch FCFS và đánh giá ưu nhược điểm
của thuật toán.
Some effective
methods
to
organize
the
English
Information
Technology class
”

The paper shows some ways that
teacher can control and organize her
class for teaching English Information
Technology. We give some activities
– hooks to warm up, to attack the
student to follow the content.
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