TRUONG DI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN
BE CISONG MON HQC
I.

Thông tin tong quát

1.

Ten mon hc tiêng Vit:

CD SO DULI1U

2.

Ten mon h9c ting Anh:

DATABASE

3.

Thuc khôi kin thirc/k nang

Li

Giáo diic di c1ning

El Kin thirc chuyên nganh

LII

Kin thüc cty sâ

0 Kiên thCrc b trG

Kiên thCrc ngành

LI D án/KhOa 1un t& nghip

4.

SôtInchi
Tng s

L thuyt

Thrc hành

Ttr hQc
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5.

Phi trách mOn hoc

a)

Khoa:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS Nguyn Thj Phuong i'rang

c)

Dja chi email lien h:

trang.ntp@ou.edu.vn

d)

Phông lam vic:

604

II.

Thông tin v mon hoc

1.

Mo tá mon hQc

Mon hçc trang bj cho sinh viên các kin thirc co bàn v co sO dr 1iu, giüp sinh viên hiêu duçc
nghia và vai trO cüa co sO dt lieu, kin thrc v co sO d& lieu quan h, ngôn ngü truy vn dcr 1iu
SQL và chu.n hóa co sO dU lieu.
Mon hc cung cap các kiên thi.rc lam nên tang cho sinh viên h9c tip mon hc Co sa dcr lieu
nâng cao và Phân tIch thiEt k h thng, và giüp ich cho sinh viên trong vic xãy dirng các trng dvng
phAn mm cO dung co sO d1r lieu khi lam d an, d tài hay lam vic sau khi ra TruOng.
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2.

Mon hoc diêu kin

STT
1.

Mon hpc diu kin

Ma mon hçc

Mon tiên quyt
Không có

2.

Mon hoc truOc
ITEC 1401

Nhtp mon tin hc
3.

Mon hçc song hânh
Không có

3.

Muc tiëu mOn hoc

Sinh viên hc xong mon h9c cO khã nang:
Miic tiêu
mon hçc

01

02

03

Mota
- Mo tã dixçic nghia vâ vai trO cüa co sâ di:t 1iu
(CSDL).
- Mo tá các kin thirc co ban v CSDL.
- Mo tá throc mO hInh Thut th mi kt hop
- Phát biu dwc các kin thirc co ban v Co sr
dcr 1iu quan h và các khái nim lien quan.
- Phân bit Dai s6 quan h, các phép toán quan
h.
-Srdçingdi.rccngonngQSQL.
- Nhn bitt và giái thIch duçrc cách nhn dang
các dtng chutn và chun hóa CSDL.
- Ap ding mô hInh Thirc th mé,i kt hop d thit
kê dü lieu.
- Phân tIch, giãi thIch và lap 1un giãi quyêt các
van dê ye CSDL.
- Thit k CSDL quan h.
- Xác djnh dng chuân va chuân hóa CSDL.
- Xây dirng thrçrc biu thtrc dai s quan h.
- Xây dirng thrçic câu truy van SQL dé thirc hin
môt yêu câu truy van d lieu
- Nhn thirc thrçic tam quan tr9ng Va V trI cOa
mon hoc.
- ' thc v CSDL có thit k tt và có thrc
hithn tâi thit k CSDL t6t.

CDR CTDT phân b
cho mon hoc

PLO4.2
PLO4.6

PLO4.2
PLO5.1
PLO5 2
PLO5.3

PLOI2
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4.

Chutn dAu ra (CDR) mon hoc

H9c xong mon h9c nay, sinh viên lam thrc (dat di.rc):
Muc tiêu mOn hçc

CU'

CDR mon h9c
CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO1.4
CLOI.5
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

CO2

CLO2.4
CO3

CLO3.1

MôtãCDR
Giãi thIch duçic tm quan tr9ng cüa CSDL
Dánh giá mô hinh thrc th mi kt hçip
Dánh giá mô hInh dir 1iu quan h
Sü diing thrçyc ngôn ngU SQL
Nhn biêt và giái thIch dixçc cách nhn dng các dng
chuân và chuân hóa CSDL.
Thiêt kê mô hlnh thtrc the môi kêt hcp cho img dung
Thiêt kê CSDL quan h
Xây dirng duçc biêu thüc Di so quan h
Xây dimg dugc câu truy van SQL dê thirc hin mt
yeu câu truy van dir 1iu
Y thrc ye CSDL CO thiêt kê tot và có ' thirc huâng tOi
thiêt kê CSDL tot.

Ma trtn tIch hçp gira chuân dâu ra cCia mon h9c và chuân dâu ra ct3a chtiong trinh dâo
tto
CLOs
CLO1.1

PLO4.2
3

PLO4.6

CLO1.2

3

3
2

CLO1.3

3

CLO1.4

PLOS.1
3

PLOS.2

PLO5.3
3

1

3
1

2

3

3

2

4

1

4

3

1

CLO1.5

3

1

1

1

3

CLO2.1

3

2

1

CLO2.2

3

CLO2.3

3

2
1

4
1

CLO2.4

5

1

CLO3.1

3

3

1: Khong dáp tng
2: It dáp i'mg
3: Dáp i'rng trung bInh

5.

Hoc liôu

a.

Gióo trinh

PLO12
1

3
1

3

1
1

3

3
1

4

3

1

3

3

3

1
4

4

1

4. Dáp t'mg nhiéu
5: Dáp z'mg ri nhku

[1] Thomas Connolly & Carolyn Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design,
Implementation, and Management, Pearson, 2015.
[2] C. J. Date, Database Design and Relational Theory, OtReilly Media, 2012.
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b.

Tài lieu tham kháo

[3] Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentals of database systems, Pearson, 2016.
[4] Abraham Silberschatz, Database System Concepts, Mc Graw-Hill, 2011.
c.

Phn mm

Microsoft Access 2016
Microsoft SQL Server
6.

Dánh giá mon h9c

Thành phin
dánh giá
(1)
Al. Dánh
gica kS'

Bài dánh giá
(2)

Thi dirn
dánhgiá

giá Al.! Bài kiém tra
Buôi 10
trên may

CI)R mon hçc
(3)

'1' 1 %
(4)

CLOI.l, CLOI.3,
CLO1.4, CLO2.2,
CLO2.4, CLO3.1

40%
40%

Tngcng:0l
A2. Dánh
cui k'

giá

A2.1 Kim tra ur
Kêt thüc mon
luân

CLO1.2, CLO1.4,
CLO1.5, CLO2.1,
CLO2.2, CLO2.3,
CLO2.4, CLO3.1

60%
100%

T6ngcng:01
Tngcng
7.

60%

K hoteh giãng dy

Ké hoach giâng diy L thuyt: 45 tiêt = 4.5 tiêt/1 bui x 10 bui
TunIbu6i
hçc
(1)
1. Tun 1
Buôi l thuyêt
1

Ni dung
(2)

CDR mon
hçc
(3)
Chuang 1: Tng CLO1.1
quan ye co si
d& lieu (2.0 tiêt)
1.1.Hthông
1uu tr& dt 1iu
truyên thông
1.2. Khái niém
ye CSDL
1.3. Khái niêm
ye h quãn trj
CSDL
1.4. Các thành
phân cüa mOi
tru&ng h quãn
trj CSDL
1.5. Vai trO cüa
ngu&i dung
trong môi
tru&ig CSDL

float dng
dy và hc
(4)
Giáng viên:
+Giâi thiu
dê cuang chi
tiêt.
+ Thuyêt
giáng
+ Dat câu
hOi, bài tip.
+ Nhân
ninh nh&ng
diem chInh.
+ Nêu các
yeu câu cho
buôi h9c sau.

Bài dánh
giá
(5)
AI.1

Tài lieu chInh
vã tái lieu tham
kháo
[1] Cht.rnng I

SinE viên:
+ Hoc ô 1p:
nghe giãng,
trã l?i các
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Tu&nIbui
hçc
(1)

Ni dung
(2)
1.5.1. Ngithi
quãn trj dtr 1iu
và CSDL
1.5;2.Ngtiäi
thiêt kê CSDL
1.5.3. Ngtrii
phát triên irng
dtng
1.5.4. Ngrñ sir
ditng
1.6. IJu diem và
nhirçc diem cüa
các h quãn trj
CSDL
Chixcing 2: Môi
trithng cUa cosi
dü 1iu(2.5 tiêt)
2.1. Kiên true
ANSI-SPARC
ba mi.'rc:
2.1.1.Mtrc
ngoài
2.1.2. Müc
nim
2.1.3. Mirc
trong
2.1.4. Sir doe
lap dft lieu
2.2. Các ngôn
ngU CSDL
2.2.1. Ngôn ngtr
djnh nghia dü
lieu (DDL)
2.2.2. Ngon ngü
thao tác dt lieu
(DML)
2.3. Các mô
hInh d lieu
2.4. Chirc nang
cüa các h quãn
trjCSDL
2.5. Thành phân
cüa h quãn trj
CSDL
2.6. Kin trUc
DBMS da ngui
dung (MultiUser DBMS
Architectures)

CDR mon
hQc
(3)

Bài dánh
Ho?t dng
giá
dy vã h9c
(5)
(4)
câu hOi, giãi
các bài tp
dt ra, ghi
chü.
+ Hoc nhà:
xem bài
giáng, düc
kêt các kiên
thüc trQng
tam, tIm hiêu
các kiên thirc
lien quan.
+Trên h
thông LMS:
trã Ryi cac
câu hOi trãc
nghim l'
thuyêt, tham
gia thão Iun
trén diên
dan.

Tài Iiu chinh
và tài !iu tharn
kháo
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TunIbui
hQc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

Hot dng
dy và hpc
(4)

Bãi dánh
giá
(5)

Tài 1iu chInh
vâ tài Iiu tham
kháo

2.6.1. SCrdiing
máyx1trxa
(Teleprocessing)
2.6.2. Sir ding
File-Server
2.6.3. Sir diving
Client-Server
2.7. Catalog h
thông (System
catalog)
Chuang 2: Môi CLO1.l
2. TuAn 2
Buôi l thuyêt truOng cüa cci sâ CLO1.2
dir lieu (tt) (0.5
2
tiêt)
Chi.rorng 3: Mo
hInh thi.rc the môi kêt hcip (4.0
tiêt)
3.1.Cáckhái
niêm
3.1.1. Khái niêm
mô hinh thuc
the môi kêt hop
3.1.2. Các dãc
trung cüa mô
hinh thirc the
môi kêt hçip
3.2. Các thành
phân trong mO
hinh thuc the môi kêt hop:
3.2.1. Thixc the
3.2.2. Thuc
tInh
3.2.3. Môi kêt
hop

Al.1
Giáng viên:
A2.1
+ Thuyêt
giãng
+ Dat câu
hôi, bai tp.
+ Nhân
mnh nhCmg
diem chInh.
+Nêucác
yêu câu cho
buôi hoc sau.

CLOI.2

A2.l

3. Tun 3

Chuong 3: Mo

Sinh viên:
+ H9c i lap:
nghe giãng,
trã läi các
câu hôi, giãi
các bài tap
dt ra, ghi
chü.
+ 1-Icc a nhà:
xem bài
giãng, düc
kêt các kiên
thüc tr9ng
tam, tIm hiêu
các kiên thrc
lien quan.
+Trên he
thng LMS:
trã läi các,
câu hôi trãc
nghim 1
thuyêt, tham
gia thão 1uin
trên din
dan.
Giãng viên:

[11 Chuong
12,13

[1] Chuong
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TunIbui
hçc
(1)
Bui 1' thuyt
3

Ni dung
(2)
hInh thrc th mOi kêt hçip (tt)
(2.0 tiêt)
3.4. Các van dê
cUa môhInh
thrc the - môi
kêt hap
3.4.1.Cáck
hiu sr ditng
trong mô hInh
3.4.2. Van dê
Fan trap
3.4.3. Van dê
Chasm trap
3.5 Giài thiêu
mô hlnh thi.rc
the kêt hap ma
rng
Chuang 4: Mo
hinh quan h
(2.5 tiêt)
4.1. Tong quan
mô hInh quan h
4.1.1 Bôi cãnh
hInh thành mô
hInh dr lieu
quanh
4.2.2. Y nghia
mô hInh du' lieu
quan h
4.2. Các thuât
ngtt cüa mO
hInh quan h:
4.2.1. Lugc dO
quan h
4.2.2. Thuôc
tInh vá mien giá
tn
4.2.3. Bdi lieu
4.2.4. The hin
cüa quan h
4.2.5. Lucic dO
cüa CSDL quan
h

CDR mon
hQc
(3)
CLO1 .3
CLO2. I

CLOI.3
Chtrang 4: Mo
4. Tutn 4
CLO2.3
hInh
quan
h
(tt)
BuOi 1' thuyêt
(3.5 tiêt)
4
4.3 Các däc

Bài dánh
Hot dng
giá
dy và h9c
(5)
(4)
+ Thuy&
giãng
+ Dt câu
hôi, bài tip.
+ Nhân
mnh nhQng
diem chinh.
+Néucác
yéu câu cho
buôi h9c sau.

Tài Iiu chinh
vã tài Iiu tham
kháo
12,13
[2] Chuang 3
[1] Chucing 4

Sinhviên:
+ Hoc e krp:
nghe giàng,
trã 1?yi các
câu hôi, giãi
các bài ttp
dt ra, ghi
chü.
+ 1-Icc a nhà:
xem bài
giãng, diic
kêt các kiên
thirc tr9ng
tam, tIm hiêu
các kiên thirc
liênquan.
+Trên h
thông LMS:
trá kyi các
câu hOi träc
nghim 1'
thuyêt, tham
gia thão 1un
trên din dan

Giang viên:
+ Thuyêt
giãng
+ Dt câu

Al.1
Al .2

[1] Chuang 4
[2] Chuang 3
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Tun1bui
h9c
(1)

Ni dung
(2)
trl.rng cUa quan
he
4.3.1. Thtrtir
các b trong
quanh
4.3.2. Thir ti.r
các giá trj trong
b
4.3.3 Giá tn
thuc tInh trong
b
4.4. Sr toàn yen
cüa quan h:
4.4.1. Rang
buc mien giá
tn
4.4.2. Rang
buc khóa
4.4.3. Rang
buc giá trj
NULL
4.4.4. Rang
buôc thrc the
4.4.5. Rang
buôc toàn yen
tham chiêu
4.4.6. Rang
buc toàn yen
ngir nghTa
4.4.7. Rang
buc tr phIa
ngiiai dung
Chucing 5: Di
sO quan h và
Phéptoánquan
h (1.0 tiêt)
5.1. Dti sO quan
he:
5.1.1. Phép toán
trên mt quan
he
- Phép ch9n
- Phép chiêu
5.1.2. Phép toán
trên ttp các
quan h
- Phép hi
- Phép trr
- Phép giao

CDR mon
hQc
(3)

Bãi dánh
Hot dng
giá
dy và hçc
(5)
(4)
hôi, bài tip.
+Nhân
mmnh nhcmg
diem .chInh.
+Nêucác
yêu câu cho
buôi hçc sau.

Tài 1iu chinh
và tài 1iu tham
khão

Sinh viên:
+ Hc i lap:
nghe giãng,
trã Ri các
câu hOi, giãi
các bài tp
dt ra, ghi
chü.
+ Hçc a nhà:
xem bài
giáng, due
két các kiên
thüc trong
tam, tim hiêu
các kiên thüc
lien quan.
+Trên he
thông LMS:
trá lai các
câu hOi trãc
nghim l'
thuyêt, tham
gia tháo 1un
trên din dan

82 I

TunIbui
h9c
(1)

Ni dung
(2)

Bài dánh
giá
(5)

CDR mon
hQc
(3)

Hot dng
dy và hc
(4)

CLO2.3

Al .2
Giáng viên:
+ Thuyêt
giãng
+ Dt câu
hói, bài tip.
+Nhân
mnh nhCrng
diem chInh.
+ Nêu các
yêu câu cho
buôi hoc sau.

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

- Phép nhân
Chi.nmg 5: Di
5. Tuân 5
Buôi 1' thuyêt so quan h và
Phép toán quan
5
h (tt) (4.5 tiêt)
5.1.3. Phéptoán
kêt:
Phép kêt
theta
Phép kêt
tir nhiên
Phép kêt
ngoài
Phép
nüa kêt
5.1.4. Phép toán
chia
5.1.5. Thông kê,
gom nhóm
5.2.Phéptoán
quanh
5.2.1. Phép toán
quan h trên b
cüa quan h
5.2.2. Phép toán
quan h trên
mien cüa thuc
tInh

Chi.rcrng 5: Di
6. Tuân 6
Buôi l' thuyêt so quan h và
Phép toán quan
6
h (2.5 tiêt)
Bài ttp
Chirong 6:
Ngôn ngt SQL
cho vic thao
tác dcr lieu (2.0
tiêt)
6.1. GiOi thiu

CLO2.3
CLO1.4
CLO2.4

Sinhviên:
+ H9c O lOp:
nghe giâng,
trá Rn các
câu hOi, giái
các bài tp
dt ra, ghi
chá.
+HcOnhà:
xem bài
giáng, dác
két các kiên
thrc trQng
tam, tIm hiêu
các kiên thrc
lien quan.
+Trên he
thng LMS:
trã lOi các
câu hOi träc
nghim l'
thuyêt, tham
gia tháo 1un
trên din dan
AI.1
Giâng viên:
A2.1
+ Thuyêt
giáng
+ Dat câu
hói, bài tip.
+ Nhân
mnh nh€rng
diem chinh.
+ Nêu các
yêu câu cho
buôi hoc sau.

[1] Chucmg 4

[II Ch.rcmg 5
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Tu.n1bui
hc
(1)

Ni dung
(2)

ngôn ngQ SQL:
6.1.1 Muc dIch
cüa ngôn ngü
SQL
6.1.2. Lich sir
cüa ngôn ngtr
SQL
6.1.3. Tam quan
trongcüangôn
ng&SQL
6.1.4. Các thuât
ngi:t
6.2. Cách viêt
lnh SQL
6.3. Thao tác
trên dU lieu vâi
các lnh
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE
6.3.1. Truy van
dan giãn
6.3.2. Mnh dê
ORDER BY
6.3.3. Gom
nhóm d lieu
Chuang 6:
7. Tuân 7
Buôi l' thuyêt Ngôn ngQ SQL
cho vic thao
7
tác dü lieu (U)
(4.5 tiêt)
6.3.Thaotác
trên di lieu vOi
các lenh
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE
6.3.1. Truy v.n
dan giãn
6.3.2. Mnh dê
ORDER BY
6.3.3. Gom
nhóm dü lieu
6.3.4. Mnh dé
GROUPBY
6.3.5. Truy van
con

CDR mon
hc
(3)

Hot dng
dy và hçc
(4)

Bài dánh
giá
(5)

Tài 1iu chInh
vâ tài 1iu tham
khão

Sinh viên:
+ Hc a lap:
nghe giãng,
trá Ri các
câu hOi, giãi
cac bài tp
dt ra, ghi
chi.
+l-19cônhà:
xem bài
giáng, dic
kêt các kiên
thirc tr9ng
tam, tIm hiêu
các kiên thüc
lien quan.
+Trên he
thông LMS:
trã Ru cac
câu hOi trãc
nghim l
thuyêt, tham
gia thão lun
trên din dan

CLOI.4
CLO2.4

Al.1
Giâng viên:
+ Thuyêt
A2. 1
giãng
+ Dat câu
hOi, bài tip.
+Nhân
mtnh nhUng
diem chInh.
+ Nêu các
yêu câu cho
buôi hçc sau.

[1] Chucing 6
[2] Chuong 5

Sinh viên:
+ Hc a lap:
nghe giãng,
trã l?i cac
cau hôi, giái
các bài tp
dt ra, ghi
chó.
+ H9c O nhà:
xem bài
1012 1

Tu.nIbui
h9c

Ni dung
(2)

(1)

CDR mon
hçc

Hott dng
dy va hçc

Bài dánh
giá

(3)

(4)

(5)

6.3.6. T& khóa
ALL và
ANY/SOME ,
6.3.7. Truy van
trên nhiêu bang
6.3.8. Tr khóa
EXISTS và
NOT EXISTS
6.3.9.Kêt nôi
các kêt qua
(UNION,
iNTERSECT,
EXCEPT)
CLOI.4
Chucing 6:
8. Tuan 8
Buôi 1' thuyêt Ngôn ngü SQL CLO2.4
cho viêc thao
7
tác d1iu (tt)
(0.5 tiêt)
Chixcng 7:
Ngon ngü SQL
cho viêc dinh
nghia d& 1iu
(4.0 tiêt)
7.1. Các kiêu dcr
1iucCia SQL
chuân ISO
7.2 Tao krgc do
d lieu
7.3 Tao bang dQ'
lieu
7.3.1 Rang
buc Primary
Key
7.4.4. Rang
buc Check
7.4.5. Rang
buc Unique
7.4.6. Rang
buc Foreign
key
7.4 SCra dinh
nghia bang
7.3 Xoá bang
7.5. Khung nhIn
dCr lieu (View):
7.5.1. Tao view
7.5.2. Cp nhp,
bô sung, xoá dCr

giáng, düc
kêt các kiên
thtrc tr9ng
tam, tim hiêu
các kiên thtrc
lien quan.
+Trên he
thng LMS:
trá li các
cau höi träc
nghim 1
thuyêt, tham
gia thão lun
trêndindàn
Al .1
+ Thuyt
A2.I
giãng
+ Dt cau
hôi, bài tip.
+ Nhân
mmnh nhüng
diem chInh.
+ Nêu các
yêu câu cho
buôi hoc sau.

Tài 1iu chinh
và tài 1iu tham
khâo

[1] Chucing 7
[2]Chung 6

Sinh viên:
+Hocâlâp:
nghe giãng,
trã li các
câu hOi, giãi
các bài tp
dt ra, ghi
cht.
+HocOnhã:
xem bài
giãng, düc
kêt các kiên
thirc trQng
tam, tim hiêu
các kiên thrc
liênquan.
+Trên he
thông LMS:
trã Rn các
câu hôi träc
nghim l'
thuyêt, tham
gia thâo lun
trên din dan
1121

Tu&nIbui
hc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
hçc
(3)

1iu thông qua
View
7.5.3. Süa view
7.5.4. Xoá view
7.5.5. Uu diem
va nhtrçc diem
cUa view
CLO1.5
Chuong 8:
9. Tuân 9
Buôi 1 thuyêt Chuân hóa cosi CLO3. 1
d lieu (4.5 tiêt)
7
8.1. Mçic dIch
cüa vic chuân
boa
8.2. Dis thiira dcr
1iêuvàsirdj
thi.thng khi cp
nhât d& lieu:
8.2.1. Dj thuOng
khi chèn dtr lieu
8.2.2. Dj thithng
khi xOa dtt lieu
8.2.3. Dj thi.r&ng
khi chinh sra dü
lieu
8.3. Phii thuc
ham:
8.3.1. Däc tInh
cOa phi thuc
ham
8.3.2. Luât dan
cOa phii thuc
ham
8.3;3. Tp tOi
thiêu cOa phi
thuôc ham
8.3.4. Ttp bao
dóng cUa phii
thuôc ham

CLOI.5
Chuong 8:
10. Tuân 10
Buôi 1 thuyêt Chuân boa ccisO CLO3.1
7
du lieu (4.5 tiêt)
8.4. Chuân hóa
CSDL
8.4.1 Dng
chuân 1 (1NF)

Hott dng
dty va hçc
(4)

Bài dánh
giá
(5)

Al .1
+ Thuyêt
A2. 1
giãng
+ Dt câu
hôi, bài tp.
+ Nhân
mmnh nhüng
diem chinh.
+Néucác
yêu câu cho
buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hçc a lop:
nghe giáng,
trã läi các
câu hôi, giãi
các bài tp
dit ra, ghi
chü.
+ Hoc nhà:
xem bài
giãng, dOe
kêt các kiên
thtrc trng
tam, tim hiêu
cac kiên thüc
lien quan.
+Trên he
thông LMS:
trá Ri các
câu hOi träc
nghim l
thuyêt, tham
gia tháo lun
trên din dan
+ Thuyêt
giãng
+ Dat câu
hôi, bãi ttp.

A2.l

Tài 1iu chInh
vá tài 1iu tham
khão

[1] Chrng 14.
15
[2] ChLrng 3, 4

[I] Chung 14,
15
[2] Chuang 3, 4

Sinh viên:
+ H9c 0 lOp:
122 I

TunIbui
h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
hçc
(3)

8.4.2 Dng
chuân 2 (2NF)
8.4.3 Dng
chuân 3 (3NF)
8.4.4 Các
tru&ig hçxp dc
bitthôa dng
chuân 2 và dng
chuân 3
8.4.5 Dng
chuân BoyceCodd (BCNF)
8.4.6. Giâi thiêu
các dng chuân
khác
8.6. Cãc bài
toán chuân hoá
8.6.1 Bài toán
xác djnh dng
chuân cüa quan
h
8.6.2 Bài toán
dung phii thuc
ham dê tim tat
cã khóa i.'rng
viên cüa môt
quan h.

Bài dãnh
Hoat dng
giá
dy và hc
(5)
(4)
nghe giáng,
trã li các
câu hOi, giãi
các bài tap
dtt ra, ghi
chá.
+ H9c a nhà:
xem bài
giãng, düc
kêt các kiên
thirc trQng
tam, tIm hiêu
các kiên thirc
lien quan.
+Trên he
thông LMS:
trã Ryi các
câu hOi träc
nghim l
thuyêt, tham
gia thão lun
trén din dan

Tài lieu chinh
và tài 1iu tharn
khão

K hoch giáng day Thirc hành: 30 tit, 3.0 ti&I1 bui x 10 bui
CDR mon
hçc
(3)
Lam quen vOi CLOI.1
h quãn trj
CSDL

TutnIbui hçc NOi dung
(2)
(1)
1. Tuân 1/
Buôi thirc
hãnh 1

Bài dánh giá
Hoat dng
(5)
dy Va hçc
(4)
A1.1
Giáng viên:
+ Htxâng dn
sinh viên
thiic hành.
+ Giáidáp
các thäc mac
cüa sinh vien.

Tâi 1iu chmnh vá
tài lieu tham
khão
[1]Chiscing 0
[4]ChuGng I

Sinh vién:
+ Hçc a lap:
nghe giáng,
trá läi các
cãu hOi, giãi
cac bài tp
dt ra, ghi
1312 1

Tu&n1bui h9c NOi dung
(2)
(1)

CDR mon
h9c
(3)

2.Tuân2/
Buôi thçrc
hành 2

CLOI.3
CLO2.2

To hrçc do
dr lieu vOi he
quãn trj
CSDL

Bài dánh giá
Hot dng
dy và h9c
(5)
(4)
chii.
+ Hoc y nhâ:
xem bãi
giáng, dác
kêt các kiên
thirc trQng
tam, tIm hiêu
các kiên thirc
lien quan.
+Trên he
thng LMS:
trã 1i các
câu hOi träc
nghim 1
thuyêt, tham
gia thão lutn
trên din dan.
A1.1
Giãngviên:
+ Nhäc li
các van dê
chInh.
+ Hiràng dn
sinh vién
thuc hiên.
+ Giãidáp
các thäc mac
cüa sinh viên.

Tâi 1iu chInh và
tãi Iiu tham
khão

[1]Chuang2
[4]Chucng I

Sinh viên:
+Hocâló'p:
nghe giãng,
ghi chü, dit
câu hôi, lam
bài tip.
+Hocnhà:
xem bãi
giãng, chuân
bj bài tp
thuc hãnh và
thuc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu và bài
tp bô sung.
+Trên h
th6ng LMS:
tham gia trá
Ryi các câu
hOi on tap
14 2 1

Tu.nIbuôi h9c Ni dung
(2)
(1)

CDR mon
hçc
(3)

3.Tuân3/
Buôi th%rc
hành 3

CLO2.2

Bài dánh giá
Hoat dng
dy va h9c
(5)
(4)
thuyt, tham
gia np các
bài tp trrc
tuyên (neu
có), tham gia
các din dan
thão Iuân
Al.!
Giángviên:
+ Nhäc 1i
các van dé
chInh.
+ Hxàng dn
sinh viên
thçrc hin.
+ Giáidáp
các thãc mac
cUa sinh viên.

Tài 1iu chjnh vâ
tài lieu tham
kháo

[l]Chucing2
[4]Chtrang I

Sinh viên:
+ Hoc y lap:
nghe giãng,
ghi chit, dt
câu hOi, lam
bãi tp.
+Hocônhà:
xem bai
giang chuan
.
bi bai tip
thuc hanh va
thuc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu va bài
tp bô sung.
+Trên he
thng LMS:
tham gia trá
li các câu
hOiôntp1
thuyêt, tham
gia np các
bài ttp truc
tuyên (nêu
có), tham gia
các din dan

Tao lucic do
thr lieu vrn he
quan tn
CSDL (tt)

tháo luân

4. Tuân 4/
Buôi thirc
hành 4

Câu truy van
dan giãn vOi
h quàn trj

CLO2.4

Giãng viên:
+ Nhãc 1i
các van dê

Al .1

[l]Chuang 5
[4]Chtrang 2
1512 1

TunIbui hçc Ni dung
(2)
(1)

CDR mon
h9c
(3)

CSDL

CLO2.4

5. Tuan 5/

Buôi thirc
hành 5
Cau truy van
dan gian vai
he quan tn
CSDL (tt)

Bãi dánh giá
Hot dng
(5)
dy vã hc
(4)
chInh.
+ Ht.ràng dn
sinb viên
thuc hin.
+Giâidáp
các thãc mac
cCta sinh viên.
Sinh viên:
+ Hoc a lOp:
nghe giãng,
ghi chü, dtt
câu hOi, lam
bài tip.
+ Hoc a nhà:
xem bài
giãng, chuân
bj bãi tp
thu'c hành va
thuc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu và bài
ttp bô sung.
+Trên he
thng LMS:
tham gia trã
Ru các cau
hOi on tp l
thuyêt, tham
gia np các
bài tp true
tuyên (neu
có), tham gia
các diên dan
thão luân
AI.1
Giáng viên:
+ Nhäc lti
các van dê
chInh.
+Huàngdân
sinh vien
thuc hien.
+Giaidap
cac thac mac
cua sinh viën.

Tài Iiu chInh và
tài lieu tham
khão

[1]Chuang 5
[4]Chucmg 2

Sinh viên:
+ Hçc a Rip:
16121

TunIbui h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
hQc
(3)

CLO2.4

6. Tun 6/
Buôi thirc
hành 6

Cau truy van
phlxC tLp vol
he quan tn
CSDL

Bài dánh giá
Hott dng
(5)
dy vã hçc
(4)
nghe giãng,
ghi chü, dt
câu hOi, lam
bài tip.
+ Hoc a nhà:
xem bài
giãng, chuân
bj bài tp
thrc hành va
thuc hành
nhiêu Ian, tim
hiêu them tài
lieu và bài
tp bô sung.
+Trên h
th6ng LMS:
tham gia trá
Ryi các câu
hOi on ttp l
thuyêt, tham
gia ncp các
bài tp trirc
tuyên (neu
co), tham gia
các din dan
thão luân
A! .1
Giãng viên:
+ Nhãc li
các van d
chInh.
+ l-IuOng dn
sinh viên
thtic hiên.
+ Giãidáp
các thãc mac
cüa sinh viên.

Tài Iiu chInh Va
tài Iiu tham
khão

[1 ]Chucmg 5
[4]Chirang 2

Sinh viên:
+Hoccicyp:
nghe glang,
ghi chii, dt
câu hôi, lam
bài tap.
+HocOnhã:
xem bài
giáng, chuân
bj bài tp
thuc hành va
thirc hành
l72 I

Tu.nIbui h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
hQc
(3)

CLO2.4

7. Tuãn 7/
Buôi thirc
hành 7

Cau truy van
phrc tap vcn
he quan tn
CSDL (tt)

Bài dánh giá
Hoit dng
dty vã hQc
(5)
(4)
nhiêu 1n, tim
hiêu them tài
lieu va bài
tp bô sung.
+Trên he
thng LMS:
tham gia trã
ki các cau
hOiônt.pl'
thuyêt, tham
gia np các
bái tp trrc
tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão luân
Al .1
Giãng viên:
+ Nhãc 1i
các van dé
chmnh.
+ Hi.thng dn
sinh viên
thirc hiên.
+ Giãidáp
các thäc mac
cüa sinh viên.

Tài 1iu chinh và
tài 1iu tham
kháo

[l]Chung 5
[4]Chung 2

Sinh viên:
+ Hoc y lap:
nghe giãng,
ghi chi dat
.,.
cau hoi lam
bai tap.
.
+ Hocci nha:
xem bai
giãng, chuân
bj bài tp
thisc hành và
thut hành
nhiêu Ian, tim
hiêu them tài
lieu vã bài
tp bô sung.
+Trên h
thng LMS:
tham gia trâ
Ru các câu
hOi on tp I'
thuyêt, tham
18121

TunIbui hçc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

CLO2.4

8. Tuân 8/
Buôi thirc
hành 8

Ngôn ng&
djnh nghia dfr
1iu

9. Tuân 9/
Bui thtxc
hanh 9

Ngon ngu
dinh nghia thr
..
lieu (tt)

CLO2.4

Bài dánh giá
Hoot dng
dy và h9c
(5)
(4)
gia np các
bài tp trirc
tuyên (nêu
co), tham gia
các diên dan
thão luân
Al .1
Giãng viên:
+ Nhäc 1i
các van dê
chInh.
+ Hthng dn
sinh viên
thirc hiên.
+ Giaidáp
các thãc mac
cüa sinh viên.
Sinh viên:
+ Hoc i Rip:
nghe giâng,
ghi chü, dt
câu hOi, lam
bài tip.
+ Hoc a nhà:
xem bài
giãng, chuân
bj bài ttp
thc hành va
thuc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu va bãi
tp bô sung.
+Trên he
thng LMS:
tham gia trá
ku các câu
hoiôntpl'
thuyêt, tham
gia np các
bài tp trirc
tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thào luân
Giang vien:
+ Nhãc Iai
cac van de
chInh.

AI.l

Tãi Iiu chInh vâ
tài Iiu tham
kháo

[l]Chucing 6
[4]Ching 3

[flChumg 6
[4]Chucung 3

19121

TunIbui h9c Ni dung
(2)
(1)

CDR mon
h9c
(3)

CLO2.4
CLO3.1

10.Tuân 10/
Buôi thrc
hành 10

Tao CSDL
hoàn chinh
vOi h quãn
tn

Bài dánh giá
Hoat dng
dy và h9c
(5)
(4)
+ Hu&ng dn
sinh viên
thçrc hin.
+ Giãidáp
các thäc mac
cüa sinh viên.
Sinh viên:
+Hocâlâp:
nghe giáng,
ghi chü, dt
câu hôi, lam
bài tip.
+ Hoc y nhà:
xem bài
giãng, chuân
bj bài tp
thuc hãnh và
thuc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu và bài
tp bô sung.
+Trên he
thing LMS:
tham gia trâ
lôi cac cau
hôiôntp1
thuyêt, tham
gia np các
bài tp trçrc
tuyên (neu
co), tham gia
các din dan
thão Iuân
Al .1
Giãng viên:
+ Nhãc Iai
các van dê
chInh.
+ Huâng dn
sinh viên
thi.rc hiên.
+ Giâidáp
các thäc mac
cüa sinh viên.
Sinh viên:
+ Hoc lap:
nghe giáng,
ghi chñ, dt

Tài 1iu chInh và
tài Iiu tham
kháo

[4]Chumg 4

20 I 2 1

Tu&nIbui hQc Ni dung
(2)
(1)

CDR mon
h9c
(3)

Bài dánh giá
Hoat dng
dy vã h9c
(5)
(4)
câu hôi, lam
bài tip.
+ Hoc i nhà:
xem bài
giáng, chuân
bj bãi tp
tlurc hành Va
thirc hành
nhiêu lan, tim
hiêu them tài
lieu và bài
tp bô sung.
+Trên he
thng LMS:
tham gia trã
Ri cac cau
hôiôntpl
thuyêt, tham
gia np các
bài tp trirc
tuyên (neu
co), tham gia
các din dan
thão luân

Tài 1iu chinh
tãi Iiu tham
khão

Va

8.

Quy djnh cüa mon h9c

-

Sinh viên không np bãi tp và báo cáo dung thai han duqc coi nhu khOng np bài.

-

Sinh viên không tham gia din dan trên LMS không cO dim

TRIX5NG KHoAIBANIBQ MON
(K và ghi rô
ten)

qua

trinh

GIANG VIEN BIEN SOJN
(KjvàghirôhQ ten)

/

TS. GVCC. Lê Xuân Trix&ng

ThS. Nguyn [hi lhuing Trang
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