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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 07 NĂM 2020 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
1. Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao / Hồ Trung Thành, Trần Duy Thanh, Trương Hoài Phan. 

_ Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2020. _ 382tr ;24cm 
 Tóm tắt: Với lượng lý thuyết đầy đủ và chi tiết, nhiều ví dụ minh họa thực tế có 
giải thích chi tiết và danh sách bài tập phong phú giúp độc giả có thể hiểu sâu lý 
thuyết và áp dụng vào thực hành để có thể triển khai được các dự án thực tế. Giáo 
tình tập trung vào công nghệ WPE, xử lý mảng, tập hợp, hướng đối tượng, xử lý 
tập tin, xây dựng thư viện và đóng gói phần mềm. Kiến thức trong giáo trình có 
thể giúp cho việc khai thác các ứng dụng khác như: Universal, Mobile, Iot...và 
nhiều nền tảng công nghệ khác 

Số phân loại : 005.133071  
Số ĐKCB : 00000020297 - 00000020302 
 
 

 2.  Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao / Lê Hoàng Sử (chủ biên), Trần Duy Thanh, 
Hồ Trung Thành. _ Tp.HCM : ĐHQG, 2017. _ 290tr ;24cm 
     Gồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 290 

  
Tóm tắt: Tài liệu cung cấp các kiến thức về lập trình nâng cao cho thiết bị di động 
sử dụng hệ điều hành Android, cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java vào việc triển 
khai các dự án trên thiết bị Android. Với lượng lý thuyết và danh sách bài tập 
phong phú giúp độc giả có thể hiểu sâu lý thuyết và áp dụng triển khai được các dự 
án thực tế trên di động. 
 
 

Số phân loại : 005.1071  
Số ĐKCB : 00000020303 - 00000020308                            
 
 
3.  Giáo trình thực hành kiểm thử phần mềm / Phạm Quang Huy. _ H : Thanh niên, 2020. _ 344tr 
;24cm 

 Tóm tắt: Nội dung sách gồm 6 chương lần lượt trình bày các nội dung sau: Nội 
dung: Chương 1: Tổng quan về phần mềm, Chương 2: Chiến lược và các giai đoạn 
kiểm thử, Chương 3: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, Chương 4: Kỹ thuật kiểm thử hộp 
đen, Chương 5: Xây dựng test case, Chương 6: Ứng dụng kiểm thử 
Số phân loại : 005.12071  
Số ĐKCB : 00000020314 - 00000020318 
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4.  Cẩm nang Scrum : Làm chủ phương pháp năng suất và sáng tạo gấp đôi / Dương Trọng Tấn. _ 
H : Thế giới, 2017. _ 263tr ;24cm 

 Tóm tắt: Chương 1 giúp độc giả nắm rõ những nguyên lý Agile. Chương 2, 3, 4, 
5 mô tả chi tiết khung Scrum và cách vận hành trong thực tiễn. Vì cuốn sách này 
hướng đến việc thực hành “đúng” Scrum. Chương 6 thảo luận về các tình huống 
sử dụng Scrum và những điều ghi nhớ khi lần đầu tiên đưa Scrum vào tổ chức. 
Các chương 7, 8, 9 có thể coi là phần mở rộng của cuốn sách nhằm cung cấp một 
bức tranh lớn hơn khi vận dụng Scrum., hiệu quả và thành công bền vững. Riêng 
chương 9 có đề cập nhiều kỹ thuật đặc thù agile mà nhiều lập trình viên thấy lạ 

lẫm và rất thích thú 
Số phân loại : 005.3  
Số ĐKCB : 00000020309 -  00000020313 
 
 

 5.  Kiểm thử phần mềm từng bước trở thành Tester chuyên nghiệp / Nguyễn Thị Kiêm Ái. _ H : 
Thanh niên, 2020. _ 176tr ;24cm 

 Tóm tắt: Tài liệu gồm có 6 chương lần lượt giới thiệu các nội dung sau: Chương 1: 
Tổng quan về kiểm thử phần mềm, Chương 2: Quy trình kiểm thử phần mềm, 
Chương 3: Các mức độ và các khía cạnh kiểm thử phần mềm, Chương 4: Một số kỹ 
thuật thiết kế Test Case, Chương 5: Các công cụ hỗ trợ, Chương 6: Ôn tập và giải 
ISTQB 
 
 

Số phân loại : 005.12  
Số ĐKCB : 00000020332 - 00000020336 
 
 

6.  CCNA Labpro Voice / Bùi Quốc Kỳ hiệu đính. _ H : Thông tin và Truyền thông, 2015. _ 550tr 
;27cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các nội dung sau: Chương 1:Triển khai và cấu 
hình tổng đài voip CME. Bài 1. Cấu hình CME cấp số Directory Number 
cho các IP Phone. Bài 2. Cấu hình Digital Interface. Bài 3. Call Legs, Dial 
Peers, và Wildcards. Bài 4. Cấu hình giả lập PSTN,  Chương 2: Triển khai 
và cấu hình tổng đài Voip CUCM. Bài 1. Cài CUCM trên ESXi server. Bài 
2. Cài license trên CUCM. Bài 3. Cài đặt các dịch vụ trên CUCM. Bài 4. 
Register IP Phone trên CUCM…. Bài 9. Triển khai Hunt Group trên 
CUCM. Bài 10. Triển khai các tính năng Call Coverage Features trên 
CUCM. Bài 11. Triển khai tính năng Extension Mobility trên CUCM 

Số phân loại : 004.6  
Số ĐKCB : 00000020322 - 00000020326 
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 7.  Hướng dẫn thực hành CCNA 2.0, Tập 2 / Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Thành Nam, Phan Thanh 
Phong, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Khánh Linh, Lê Kim Lợi, Biện Nhật Tân. _ H : Thông tin và 
Truyền thông, 2019. _ 305tr ;Minh họa ;27cm 

Tóm tắt: Sách gồm có 2 phần. Phần I: LÝ THUYẾT: Tín hiệu RF và điều chế, 
Các Cơ quan truyền thông và chuẩn tần số vô tuyến, Sóng vô tuyến và những tác 
động từ môi trường bên ngoài, Anten, Các mô hình mạng không dây, Các loại 
frame trong chuẩn wireless 802.11, Lập kế hoạch phủ sóng cho mạng Wireless 
với nhiều Access Point, Kiến trúc không dây của Cisco, Triển khai Autonomous 
và Cloud.....Phần 2: LAB, LAB 1: Thực hiện passive site survey với ess, LAB 2: 
Cấu hình Cisco AP3502, LAB 3: Cấu hình Cisco WLC 2504, LAB 4: Cấu hình 
wireless lan controller phát ssid xác thực preshare-key, LAB 5: Cấu hình wireless 
lan controller phát ssid không xác thực, LAB 6: Xác thực radius 802.1x với Cisco 
ISE, LAB 7: Cấu hình wifi guest với Cisco IS, LAB 8: Cấu hình cloud controller 
UniFi 

Số phân loại : 004.6  
Số ĐKCB : 00000020327 - 00000020331 
 

 

DU LỊCH 
 

 8.  Nghệ thuật cắt tỉa rau củ : Vegetable Carving. _ H : Phụ nữ, 2014. _ 95tr ;Minh họa ;27cm 
 
 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tới bạn đọc 41 tác phẩm nghệ thuật cắt tỉa rau củ với 
những đề tài mới lạ, cách tạo hình sinh động, màu sắc tươi vui; đồng thời hướng dẫn 
bạn đọc tỉ mỉ về nghệ thuật cắt tỉa các loại rau củ sao cho sống động và đẹp mắt. 
 
 

Số phân loại : 745.924  
Số ĐKCB : 00000020319 - 00000020321 

 

 

TIẾNG HÀN 
 

 9.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 1, Sơ cấp / Cho Hang Rok, Lee Jee-Young. _ Tp. Hồ Chí Minh : 
Tổng hợp, 2015. _ 119tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
Tóm tắt: Tài liệu gồm những bài tập thực hành đa dạng dựa trên các cấu trúc ngữ 
pháp, đồng thời củng cố vốn từ vựng trong Tiếng Hàn thực hành Tập 1 trong 
những ngữ cảnh khác nhau, dành cho những học viên đang ở trình độ vỡ lòng hoặc 
những ai mong muốn nâng cao trình độ triếng Hàn. 
 
 

Số phân loại : 495.7076  
Số ĐKCB : 00000020362 -  00000020366 
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 10.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 1, Sơ cấp / Cho Hang Rok, Lee Jee-Young; Đỗ Ngọc Luyến dịch. _ 
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017. _ 247tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
Tóm tắt: Tài liệu trình bày tiếng Hàn thực hành trong nhiều tình huống phù hợp với 
xã hội, văn hóa Hàn Quốc hiện đại. 
 
 
 

Số phân loại : 495.7071  
Số ĐKCB : 00000020357 -  00000020368 
 
 

 11.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 2, Sơ cấp / Cho Hang Rok, Lee Jee-Young. _ Tp. Hồ Chí Minh : 
Tổng hợp, 2016. _ 119tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
Tóm tắt: Tài liệu gồm những bài tập thực hành đa dạng dựa trên các cấu trúc ngữ 
pháp, đồng thời củng cố vốn từ vựng trong Tiếng Hàn thực hành Tập 2 trong những 
ngữ cảnh khác nhau, dành cho những học viên đang ở trình độ vỡ lòng hoặc những ai 
mong muốn nâng cao trình độ triếng Hàn. 
 

Số phân loại : 495.7076  
Số ĐKCB : 00000020347 - 00000020351 
 
 12.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 3, Trung cấp / Cho Hang Rok, Lee Sook; Đỗ Ngọc Luyến dịch. _ 
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017. _ 118tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
 Tóm tắt: Tài liệu kết hợp các đề tài trong cuộc sống thường nhật của cá nhân và 
nhiều mặt của đời sống xã hội. Mục "Những cách điễn dạt hữu ích" giúp người đọc 
rèn luyenj khả năng sử dụng ngôn ngữ trong thực tế. 
 
 

Số phân loại : 495.7076  
Số ĐKCB : 00000020342 - 00000020346 
 
 

 13.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 3, Trung cấp / Cho Hang Rok, Lee Sook; Đỗ Ngọc Luyến dịch. _ 
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017. _ 242tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
Tóm tắt: Tài liệu kết hợp các đề tài trong cuộc sống thường nhật của cá nhân và 
nhiều mặt của đời sống xã hội. Mục "Những cách điễn dạt hữu ích" giúp người đọc 
rèn luyenj khả năng sử dụng ngôn ngữ trong thực tế. 
 
 

Số phân loại : 495.7071  
Số ĐKCB : 00000020352 -  00000020356 
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 14.  Tiếng Hàn thực hành .Tập 2, Sơ cấp / Cho Hang Rok, Lee Jee-Young. _ Tp. Hồ Chí Minh : 
Tổng hợp, 2016. _ 225tr ;26cm. _ (Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày) 

  
 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tiếng Hàn thực hành trong nhiều tình huống, với nhiều 
hình vẽ và tranh ảnh hỗ trợ cho việc học. 
 
 
 

Số phân loại : 495.7071  
Số ĐKCB : 00000020361 - 00000020372 
 

 

 


