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4.1.4.2. Cài đặt ngăn xếp dùng danh sách liên kết ........................... 111 

4.2. Hàng đợi ........................................................................................... 114 

4.2.1. Định nghĩa .................................................................................. 114 

4.2.2. Các thao tác trên hàng đợi ......................................................... 114 
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