TRTfONG DI HOC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN
BE CU'€ING MON HQC
I.

Thông tin tng quát

1.

Ten mon h9c ting Vit:

QUAN TRJ H] CO sO DU LIEU

2.

Ten mon h9c ting Anh:

DATABASE SYSTEM ADMINISTRATION

3.

Thuc khi kin thirc/k nãng
Giáo diic d?i cucng

4.

EZI Kiên thüc chuyên ngành

Kin thirc CG s

Kién thüc bô trG

Kin thirc nganh

Do án/KhOa !utn tot nghip

So tin chi
Tong s

L thuyt

Thirc hành

Tr h9c

3

2

1

3(2,1,5)

5.

Phu trách mon hoc

a)

Khoa:

Cong ngh Thông tin

b)

Giâng viên:

ThS. H Quang Khãi

c)

Dja chi email lien h:

khai.hq@ou.edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II. Thông tin ye mon hçc
1. Môtãmônh9c
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên các kin th(rc

Co

ban ye vic quán trl rnt h

thong co si dii 1iu (CSDL) bao gm cac vic: quãn trj h thng cac co sâ dCr 1iu,
quãn l các file kru tri dii lieu, quãn trj ngLri dung, quán trj bão m.t và phãn quyên,
t%r dng hóa các tác vi quán trj.
Mon hQc cung cap các kin thirc v co' ch hoat dng cOa môi trix?mg sü dung
co sà dii 1iu kiu client/server, các kiên thüc v sao !i.ru, phuc hôi dii 1iu, giám sat
hoat dng d sra 1i vã cãi tin h thng co si dii lieu.
Mon h9c nay dào tao k näng giOp cho sinh viên sau khi ra tnthng có th lam
vic vài vai trO cüa ngri quán trl h thng CSDL (database administrator) trong mOi
triRmg thirc tê.
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2.

Mon hoc diêu kiên
STT
1.

Mon hoc diu kin

Ma mon hoc

Mon tiên quyt
Không

2.

Mon h9c tnrâc
Ca s dü lieu

3.

1TEC2502

Mônh9csonghanh
Khong

3.

Miic tiêu mon h9c

Sinh viên h9c xong mon h9c cO khã näng:
Muc tiêu
mon hoc

Mota

CO1

- Hiu &rçc mô hInh vã nguyen hot
dng cüa mt h thông CSDL.
- Hiu duçic ca ch hott dng cia môi
trl.r&ng si'r dung CSDL kiêu client/server.
- Hiêu dtrçic ye nghia và tam quan trong,
nãrn vüng kiên thirc thirc hin các tác vii
quãn trj mt h thông CSDL.

CO2

- Lp kê hoch và cài dat di.rçc mt
database server.
- SCr diing dtxçc các cOng cv quãn trj ca ban
cüa mt h quãn trj CSDL.
- Quãn tn vic hru trO dü lieu cho môt he
thngCSDL.
- Quán trj vic bão mt h thng CSDL.
- Quãn trj ngu?i dung và phân quyn cho
mt h thông CSDL.

CDR CTDT phân
ho cho mon hoc

PL05. i
PLO5.2

PLO6.6
PLO7.1
PLO8.2
PLO 10
PLOI 1

- Quân trj sao liru djnh k' và phvc hôi dU
lieu cho mt h thông CSDL.
- Quãn trj vic tlr dng hóa các chtrc nãng
quãn trl cho mt h thông CSDL.
- Giãm sat h thông CSDL.

CO3

- Nhn thüc dirçrc nghia va sir quan trQng
cüa vic quãn trj mt h thông co sâ dir 1iu
trong các h thông thông tin có quy mô vera
và lan.

PLO 12
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Muc tiêu
mon hoc

CDR CTDT phân
bo cho mon hoc

Mota
- Nhn thirc di.rqc tAm quan tr9ng cCta kiên
thirc va k näng can cOde trâ thành mt
nguYi quãn tr CSDL tot.
- Nhn thirc &rçic si,r phát trin và di mOi
ye cong ngh trong linh virc CG sâ dii !iu,
luôn có thirc ti.r h9c, tr nghiên cru dé
nâng cao trinh d chuyên mon.

4.

ChuAn dAu ra (CDR) mon h9c

Hçc xong mon h9c nay, sinh viên lam duçc (dat duçc):
Muc tiêu
mon hoc

CDR mon
hoc
CLO1.1

TrInh bay vã giãi thIch di.rgc các ni dung vâ
cong vice trong quãn trj h thông CSDL

CLO 1.2

Trmnh bay và giài thIch du'c ni dung và phucng pháp báo
mt nguäi dung và phân quyn trong quàn trl h CSDL

CLO 1.3

TrInh bay và giâi thIch du'çic ni dung và phi.rcing pháp sao lifu
và phic hôi dU 1iu d phOng chng rüi ro his hông dCr 1iu

CLO 1.4

Trinh bay và giãi thIch di.rgc ni dung và phuong pháp thirc
hin viéc tix dng hóa các tác vçi trong quán trj h thông
CSDL

CLO2.l

Cài dat duoc h quãn trj CSDL trên môi trung may
server/client

CLO2.2

Thuc hiên duoc viêc quan trj ngi.thi ding và phân quyên
.
ngi.r?ii dung ccia h thông CSDL

CLO2.3

Lp di.roc k hoch sao Ii.ru dCr 1iu djnh kS', phLlc hôi disoc dr
1iu khi cO rüi ro his hông dtr lieu

CLO2.4

Thuc hiên di.roc viêc tir dng hOa các tác vi quán tr h thông
CSDL

CLO3.1

Nhân thrc và nêu rO duçc ? nghia và tAm quan trong cia h
thông CSDL trong CNTT

CLO3.2

Nhân thirc va nêu rO ducc các thách thirc cho bàn than dé tr
thành mt DBA giôi

CLO3.3

Nhân thtrc duoc tAm quan tr9ng cüa vic tir hçc, ti.r nghiên
,.
.
cuu ye quán trj he CSDL vi CNTT phát triên rat nhanh

COI

CO2

CO3

Mo tá CDR
nghia cüa các
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Ma trn tIch hçp gifla chun dAu ra cüa mon h9c và chuAn du ra cOa chucrng trinh dâo
tao:
CLOs

PLO
5.1

CLO1.1

4

5

CLO1.2

3

5

CLO1.3

3

5

CLO1.4

3

5

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
5.2
6.6
7.1
8.2
10
11
12

CLO2.1

4

5

3

4

3

CLO2.2

5

5

3

4

3

CLO2.3

5

5

4

4

3

CLO2.4

4

5

3

4

3

CLO3.1

4

CLO 3.2
CLO 3.3
1 hay trdng. Không dáp i'mg
2.Jtdápi'ing
3• Dáp img trung blnh

5.

Hçc 1iu

a)

Giáo trInh

5

4: Dáp i'mg nhiu
5: Dthp &ng rct nhiéu

[1] Robert Walters, Grant Fritchey, Beginning SQL Server 2012 Administration, New
York: Apress, 2012. [49000]
[2] Adam Jorgensen, Bradley Ball, Steven Wort. Ross LoForte, vâ Brian Knight,
Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration, Indianapolis, Indiana: John Wiley
and Sons, 2014. [48917]
b)

Tài licu tham kháo

[3] Orin Thomas, Peter Ward. Bob Taylor, Training Kit (Exam 70-462):
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, Redmond, Washington: Microsoft
Press, 2012. [49010]
[4] Ray Rankins, Paul Bertucci, Chris Gallelli, Alex T. Silverstein, Microsoft SQL
Server 2014 Unleashed, Indianapolis, Indiana: Sams, 2015. [8995]
c)

Phn mm

Microsoft SQL Server 2008 (hay phién ban mOi hon)
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Dánh giá mOn hpc

6.

Thành
phAn dánh
giá

Bài dãnh giá

Thai diem

CDR mOn
hoc

Tl%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CLO 1,
CLO 2,
CLO 3

40%

Các bài tp chucing, bài
tp nhóm, bài tp thirc
hành, bài kim tra trên
may

Al. Dành
giá qua
trInh

Snot qUa
trInh hpc

40%

Tng cong:
Bài kim tra cui k' (trên
giây)

A2. Dánh
giá
i
kS'

Cuôi hoc k

CLO 1,
CLO 2

60%
60%

Tng cong:

100%

Tngcng

7.

Kê hotch giãng dy

K hoach giãng dy l thuyt (30 tit = 6 bui x 4.5 tit + 1 bui x 3 tiêt):

.

TuanThuoi
hoc
(j\

,.
Noi dung
(2)

CDR
mon hoc
(3\

Chircng 1: T6ng quan
ye quàn trj h co sâ
dii 1iu (2,0 tiêt)
1.1. Tong quan
1.2. Y nghia cüa vic
quãntrjhCSDL
1.3. Muc tiêu cUa viêc
quân trj h CSDL

CLO 1.1
CLO 2.1
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 3.3

'I

1. Tun 1/
Bui 1
thuyt 1

Chirnng 2: Cài dt h
quàn trj co sâ dii 1iu
(2,0 tiêt)
2.1. Lp kê hoxch cài
dt
2.2. Miic dIch cài dat
2.3. Lira ch9n phiên
bàn h QTCSDL
2.4. Xác djnh diêu
kin phn cüng
2.5. Xác djnh diêu
kiin phân mêm
2.6. T chCrc các dia
liru trC'r
2.6.1 RAID level 0

.

Hoat dong day
va h9c (4)

Bai
..
danhgia
15\

Al, A2
Giãng viên:
+ Dan nhp
+ GiOi thiudê
cirnng chi tiêt.
+ Thuyêt giâng
+ DtcâuhOi,
bài tap.
+ Nhân mnh
nhQ'ng diem
chInh.
+Néu các yêu
câu cho buôi hçc
sau.

Tài lieu
chinh va tal
liçu tham
khão(6)
[1] Chucmg
1, 2
[2] Chtxcing
2, 3

Sinh viên:
+ Hçc a lap:
nghe giãng, trá
lai cac cau hOi,
giài các bài tp
dt ra, ghi chO.
+ Hc nhà:
xem bai giãng,
dOc kêt các kiên
thirc tr9ng tam,
5 17

TunIbui
nc
(1)
-- - -

.
N91 dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

2.6.2 RAID level I
2.6.3 RAID level 5
2.6.4 RAID level 10
2.7. Xác djnh các
instance sê cài
2.8. Lra chn các
option trong qua trmnh
cài dt
2.9. Kêt qua sau khi
cai dt

2. Tu.n 2/
Buôil'
thuyêt 2

Chixcyng 3: Các cong
cit quãn trj hco sâ
dit 1iu(0,5 tiêt)
3.1. Phân mêm SQL
Server Management
Studio
CLO 1.1
Chrcing 3: Các cong
CLO 2.1
cv quãn trj hca sâ
CLO 3.2
tiêt)
du lieu (3,5
3.2. Các cong cv:
3.2.1 Object Explorer
3.2.2 Code Editor
3.2.3 Properties
Window
3.2.4 Registered
Servers
3.2.5 Toolbox
3.2.6 Template
Explorer
3.3. Các Toolbar
3.4. Các thông so
trong SQL Server
Management Studio
Configuration:
3.4.1 Environment
3.4.2 Source Control
3.4.3 Text Editor
3.4.4 Query Execution
3.4.5 Query Results
3.4.6 Designers
3.5. Log File Viewer
3.6. SQL Server
Profiler
3.7. Database Engine
Tuning Advisor
3.8. SQL Server

Hoat dong day
.
va hoc (4)

Bài
.
..
danh gia
(5)

lieu
chinh va tat
liu thani
kháo(6)

tim hiêu các
kién thtrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ryi các
câu hôi, tham
gia thão lun
trên din dan.

Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giáng
+ Dt câu hói,
bài tip.
+ Nhân rnanh
nhttng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.
Sinh viên:
+ I-bc O lap:
nghe giãng, trâ
lai các câu hOi,
giái các bài tp
dt ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà:
xem bai giáng,
dic kêt các kiên
thrc trQng tarn,
tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Iäi các
câu hOi, tham
gia thão lu.n
trên diên dan.

Al, A2

[1] Chtrnng
3, 7

61 1 7

Tuan/buot
hoc

Not dung
(2)

CDR
mon hoc

Hoat dong day
.
va h9c (4)

Bai
.,
danh gia
(5\
' /

Tài lieu
.
:
chtnh va tal
liçu tham
kháo(6)

Configuration
Manager
3.9. Cong cv sqlcmd

3. TuAn 3/
Buôi1'
thuyêt 3

Chuang 4: Kin trüc
hru trtt co si d€i lieu
(1,0 tiêt)
4.1. Câu trüc liru trü
cüa các instance
4.2. Lmi trti các
CSDL
4.2.1 CSDL h thng
4.2.2. CSDL ngui
dUng
4.3. Các loai file h.ru
trU
4.3.1. Data file
4.3.2. Log file
4.3.3. File group
CLO 1.2
Chucmg 4: Kiin trUc
lu'u trU Ca sâ d& lieu
CLO 2.2
CLO 3.2
(2,0 tiêt)
4.4. Luu file vào h
thông dia dUng các
RAID level
4.5. Câu trUc data file
4.5.1. Extent
4.5.2. Page
4.6. Câu trUc log file
4.7. Quãn 1 viêc
tang, giâm kIch cr file
4.8. Dii doán kIch cO
file
Chi.rcing 5: Quan trj va
phân quyên ngiiii
dUng (2,5 tiêt)
5.1. Tong quan ye bâo
mt
5.2. Kiêm soát dang
nhp
5.2.1 Windows mode
5.2.2 Mixed mode
5.3. Principle
5.4. Login
5.4.1 Windows login
5.4.2 SQL Server

Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hôi,
bãi tip.
+ Nhân rnanh
nhQng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.

Al, A2

[I] Chucmg
7, 8

Sinh viên:
+HocâlOp:
nghe giáng, trã
ki các câu hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chii.
+ H9c a nhà:
xem bài giãng,
dtic kêt các kiên
thrc trQng tam,
tim hiêu các
kiên thüc lien
quan.
±Trên h thông
LMS: trá Ri các
câu hôi, tham
7 17

Tuanlbuoi
hoc

4. Tuân 4/
Buôil
thuyêt 4

.
Noi dung
(2)

CDR
mon hoc
(3\

login
5.5. Credential
5.6. Server Role
Chwmg 5: Quán trj va CLO 1.3
phân quyên ngithi
CLO 2.2
dung (1,5 tiêt)
CLO 2.3
CLO 3.1
5.7. Database User
5.8. Database Role
CLO 3.2
5.8.1 Fixed Database
Role
5.8.2 User-Defined
Database Role
5.8.3 Application
Role
5.9. Permission
5.9.1 Server
Permission.
5.9.2 Database
Permission.
5.10. Alias server
5.11. Các nguyen tãc
ye quãn trj và phân
quyên ngri dCing
Chi.rcmg 6: Sao hru và
phic hôi dfr lieu (3,0
tiêt)
6.lTôngquan
6.2. Các kiêu phiic
hôi:
6.2.1 Simple
6.2.2 Full
6.2.3 Bulk-Logged
6.3. Các kiêu sao luu:
6.3.1 Full Backup
6.3.2 Differential
Backup
6.3.3 File/Filegroup
Backup
6.3.4 File/Filegroup
with Differential
6.3.5 Transaction Log
Backup
6.3.6 Partial Backup
6.3.7 Copy Only
Backup
6.4. Các ha chon khi

Hoat dong day
va hoc (4)

Bai
.,
danhgia

Tài lieu
chinh va tal
liçu tharn
kháo(6)

gia thão lun
trên din dan.
Giâng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giáng
+ Dat câu höi,
bài tip.
+ Nhân manh
nhQng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.
Sinh viên:
+ Hoc lap:
nghe giãng, trá
lài các câu hôi,
giãi các bài têtp
dt ra, ghi chi.i.
+ Hçc a nhà:
xem bai giãng,
düc kêt các kiên
thrc tr9ng tam,
tIm hiêu các
kiên thtrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã l&i các
câu hôi, tham
gia thão lu.n
trên din dan.

Al, A2

[2] Chircmg
8, 9
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Tuan/buot
hoc

,.
Noi dung
(2)

k /

CDR
mon hoc
(3\
'
S.

Hoat dong day
va h9c (4)

/

Bai
.,
.
danh gia
(5\
"
'

5. Tuân 5/
Buôi1
thuyêt 5

thrc hiên sao luii
6.5. Các chiên ltnc
sao h.ru
Chrnng 6: Sao hru và
phiic hôi dU'1iu (1,0
tiêt)
6.6. Phuc hôi CSDL
6.7. Phuc hôi File/file
group
6.7. Phitc hôi den mt
thi diem trong qua
klur
6.8. Phuc hôi CSDL
Master
6.9. Database
snapshot
Chuong 7: Giao tip
qua mng may
d&
tInh (3,0 tit)
7.1. Các giao thirc
qua
truyn dü
mng
7.1.1 Shared Memory
7.1.2 TCP/IP
7.1.3 Named Pipes
7.1.4 Virtual Interface
Adapter (VIA)
7.2. Giao thCrc mac
djnh
7.3. Xem và cAu hInh
giao thüc sr diving
SQL Server
Configuration
Manager
7.4. Câu hInh SQL
Native Client:
7.4.1 Câu hInh client
protocols
7.4.2 Thr tir các
protocols
7.4.3 Ding Alias
server
lieu

lieu

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 3.3

Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hôi,
bài tap.
+ Nhân rnanh
nh0ng diem
chInh.
+Nêu các yeu
câu cho buôi
hoc sau.

Al, A2

Tài lieu
chinh va tai
liçu tham
khão(6)

[1] Chucmg
2, 10
[2] Chixong
2, 5, 17

Sinh viên:
+ Hoc y lap:
nghe giáng, trã
1i các câu hôi,
giãi các bài tp
dat ra, ghi chñ.
+ Hc nhà:
xem bài giãng,
düc kêt các kiên
thirc trQng tam,
tim hiêu cac
kiên thüc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trâ lô'i các
câu höi, tham
gia thão Iun
trên diên dan.

Chixmg 8: Tr dng
boa các tác vi quán trj
(0,5 tiêt)
917

Tuanlbuoi
hoc

6. Tuân 6/
Buôil
thuyêt 6

7. Tuân 7/
Buôil'
thuyêt 7

,.
Noi dung
.
(2)
8.1. Database mail
8.1.1 Mail account
8.1.2 Mail profile
Chuong 8: Tirdng
hóa cac tác vi quãn trj
(4,5 tiêt)
8.2. Các chüc nAng
cüa djch vii SQL
Server Agent
8.2.1 Operator
8.2.2 Job
8.2.3 Job step
8.2.4 Schedule
8.2.5 Alert
- Alert theo diêu kiên
- Alert theo su kin

Chiicing 9: Giám sat
hott dng h quán trj
co sa dtr lieu (3,0 tiêt)
9.1. Mcdich giám
sat h thông
9.2. Cãc ni dung
giám sat:
9.2.1 Tài nguyen h
thông
9.2.2 Ban than
chtxcing trinh h
QTHCSDL
9.2.3 CSDL
9.2.4 Các 1rng dung
CSDL
9.2.5 Mng
9.3. Chiên luçuc tôi uu

CDR
mon hoc
13\

CLO 1.4
CLO 2.4
CLO 3.2
CLO 3.3

CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.3

Hoat dong day
va hoc (4)

Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dtt câu hOi
+ Nhân manh
nhikng diem
chInh.
Sirth viên:
+ H9c a lap:
nghe giâng, trã
l?i các câu hói
dat ra, ghi chi.
+ H9c a nhà:
xem bài giàng,
düc kêt các kiên
thtrc trQng tam,
tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá Ryi các
câu hOi, giái các
bài tp thirc
hành, tham gia
tháo luân trên
din dan
Giãng viên:
+ Dan nhp
+ Thuyét giãng
+ Dt câu hôi,
bài tp.
+ Nhân rnnh
nh&ng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hçc sau.

Bai.
.,
.
danhgia
(5\

Tàiliêu
chinh va tal
liçu tham
kháo(6)

Al, A2
[2] Chung 5

Al, A2

[1] Chircing
13
[2] Chxcing
12

Sinh viên:
+ Hc O Rip:
nghe giâng, trá
Ru các câu hôL
giãi các bài tp
lO 17

Tuanlbuoi
hoc

,..

Noi dung
(2)
hOa h thng
9.4. Djnh 1uçmg các
thông so
(Performance
Counters)
9.4.1 Processor
Counters
9.4.2 Disk Counters
9.4.3 Memory
Counters
9.4.4 Network
Counters
9.4.5 SQL Server
Counters
9.5. Cong cu và k
thu.t giám sat
9.5.1 Log File Viewer
9.5.2 Activity Monitor
9.5.3 System Stored
Procedures
9.5.4 SQL Server
Locking
9.5.5 Lnh KILL
9.5.6 Dung Profiler
9.5.7 Dung Database
Tuning Advisor
(DTA)
9.5.8 Giám sat File
- Dung Disk Usage
ReCLO rt
- Dung Performance
Monitor

CDR
mon hoc
(3\
'.1

Hoat dong day
va hoc (4)

Tài lieu
chinh va tai
lieu tharn
kháo(6)

dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà:
xem bai giâng,
düc kêt các kiên
thirc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá IOi các
câu hOi, tham
gia thão 1un
trén din dan.

K hoach iàn day thuc hành (30 tit = 10 bui x 3 tit/ bui):
Hot dong
CDR
Ni dung
Tu.n/bui
mon hQc dy và hçc
(2)
hçc
(4)
(3)
(1)
1. Tuân 1/
Buôi thirc
hành 1

Bai
..
danhgia
(5\

CLO 1.1 Giãng viên:
Bài thrc hãnh 1:
Cãi dt h quãn trj co CLO 3.1 + Nêu quy
djnh lOp h9c
sO dr lieu
+ GiOi thiêu
phOng may
+ Giãi thIch
và minh hoa
cách lam bài
mOi

Bài dánh giá
(5)

Al, A2

Tài lieu
chinh và tâi
liêutham
kháo
[1] Chucng
2
[2] Chtxong
2

Tun/bui
hpc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Hoot dng
dy vã h9c
(4)

Bài dánh giá
(5)

Tài Iiu
chinh Va tài
liêutham
kháo

+ 1-1 trçl sinh
vien khi thuc
hãnh

2. Tu.n 2/
Buôi thirc
hãnh 2

3. Tun 3/

Sinh viên:
+ Lam ht
bài tp cü
+ Doc truâc
I thuyêt cO
lien quan bài
mói
+Trên he
thng LMS:
np bài tip,
tham gia trã
ki cac câu
hOi (neu co),
tham gia các
din dan
thâo Iuân.
Al, A2
Giang viên:
+ Dn nhp
+ Scra bài cu
+ Giái thIch
và minh hoa
each lam bài
mOi
+ H tro sinh
viên khi thi.rc
hânh

Bài thirc hành 2:
Các cong cii quãn trj
h Co sà d lieu
(phân 1)

CLO 1.1
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 3.3

Bàithirchành3:

Sinh vién:
+Làmhêt
bai tp cu
+ Doc trtxOc
l thuyCt có
lien quan bài
mM
+Trên he
thng LMS:
np bài tip,
tham gia trã
kyi các câu
hOi (neu co),
tham gia cac
din dan
thão luân.
CLO 1.1 Giángviên:

[1ChLrang
3

Al. A2

[1] Chuong
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TunIbui
hçc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Bu6i thirc
hành 3

Các Cong C1i quãn trj
h cy sâ dir lieu
(phân 2)

CLO 1.4 + Dn nhp
CLO 2.1 ± Stra bài cü
CLO 3.3 + Giãi thich
và minh hoa
cách lam bài
mâi
+ H trn sinh
viên khi thuc
hành

4. Tuân 4/
Buôi thuc
hành 4

Bài thirc hành 4:
Kiên trác luu trtr Co
s dr 1iu

Hot dng
dy vã h9c
(4)

Bãi dánh giá
(5)

Sinh viên:
+Làmhêt
bài tp cü
+ Dc tnrâc
1 thuyêt có
lien quan bài
mâi
+Trên he
thông LMS:
np bài tp,
tham gia trã
kvi cac câu
hOi (neu co),
tham gia các
din dan
thão luân.
Al, A2
CLO 1.1 Giáng viên:
CLO 2.1 + Dan nhp
CLO 3.2 + SCra bài Cu
+ Giái thIch
va minh hoa
cách lam bài
mâi
+ H trG sinh
viên khi thirc
hành

Tài Iiu
chInh vâ tài
lieu tham
kháo
3

[1] Chucing
7

Sinh viên:
+ Lam hêt
bãi tp cii
+ Doc trixOc
1 thuyêt CO
lien quan bài
mOi
±Tren he
thng LMS:
nop bài tip,
tham gia trá
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Tuânlbuôi
hQc
(1)

5. Tuân 5/
Buôi thrc
hành 5

6. Tuân 6/
Buôi thrc
hành 6

Ni dung
(2)

Bài thirc hành 5:
Quãn trj va phân
quyên ngithi dung
(phân 1)

Bãi thrc hành 6:
Quãn trj và phân
quyên ngx&i dung
(phân 2)

CDR
mon hçc
(3)

Hott dng
dy và hçc
(4)

Bài dánh giá
(5)

Tãi lieu
chInh và tài
lieu tham
kháo

l&i cac cau
hOi (neu co),
tham gia các
din dan
thão luân.
Al, A2
CLO 1.2 Giâng viên:
CLO 2.2 + Dn nhp
CLO 3.1 + Sira bài cü
+ Giãi thIch
vãminhhoa
cách lam bài
mOi
+ H trci sinh
viên khi thirc
hành
Sinh viên:
+Lamhet
bài tap cü
+ DQC triloC
l' thuyêt cO
lien quan bài
mi
+Trên h
thng LMS:
np bài tp,
tham gia trã
lâi các câu
hOi (nêu co),
tham gia các
din dan
thão luân.
Al, A2
CLO 1.2 Giãng viên:
CLO 2.2 + Dan nhtp
CLO 3.1 + SCra bài ci
+ Giái thIch
vàminhhoa
each lam bài
mcii
+HOtrcysjnh
vien khi thirc
hành

[lChLrong
[2] Chuang
8

[l]Chumg
[2] Chrcing
8

Sinh vién:
+ Lam ht
bài tp cU
+ Doe truOc
l thuyêt cO
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Tu.nIbu6i
hçc
(1)

7. Tuân 7/
Buôi thirc
hành 7

8. Tuân 8/
Buôi thirc
hành 8

Ni dung
(2)

Bài thrc hành 7:
Sao hxu và phçic hôi
dU 1iu (phân 1)

Bài thirrc hành 8:
Sao kru và phic hôi
d lieu (phân 2)

CDR
Hoat dng
mon h9c dy và hQc
(4)
(3)

Bài dánh giá
(5)

lien quan bài
mOi
+Trên he
th6ng LMS:
nop bài tap,
tham gia trá
kyi các câu
hOi (neu co),
tham gia các
din dan
tháo luân.
Al, A2
CLO 1.3 Giãng viên:
CLO 2.3 + Dn nhp
CLO 3.1 + SCra bài cii
+GiáithIch
và minh hoa
cách lam bài
mâi
+ Ho tro sinh
viên khi thrc
hành
Sinh viên:
+ Lam ht
bãi tp cii
+ Doc truOc
l thuyêt cO
lien quan bãi
mâi
+Trên he
thng LMS:
nop bài tp,
tham gia trã
Ri cac câu
hOi (neu co),
tham gia các
diên dan
thão luân.
Al, A2
CLO 1.3 Giáng viên:
+
Dan
nhp
CLO 2.3
CLO 3.1 + Süa bài cii
+ Giái thIch
vàminhhoa
cách lam bài
mâi
+ Ho tro sinh
viên khi thuc
hành

Tài 1iu
chInh và tài
lieu tham
kháo

[1] Ch.roiig
8, 9, 10
[2] Chucrng
17

[II Chuong
8, 9, 10
[2] ChLrang
17
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Tun1bui
h9c
(1)

9. Tuân 9/
Buôi thirc
hành 9

10. Tuân 10/
Buôi thirc
hành 10

Ni dung
(2)

Bài thrc hành 9:
Tr dng hOa các tác
vi quãn trj
Giám sat hot dng
h quãn trj ca sâ dU
lieu

Bâi thçrc hành 10:
Giám sat hoat dng
h quãn trj ca su dU
lieu

CDR
mon hçc
(3)

CLO 1.4
CLO 2.4
CLO 3.2
CLO 3.3

Hot dng
dty và h9c
(4)

Bài dánh giá
(5)

Sinh viên:
+ Lam ht
bâi tp Cu
+ Doc truc
I' thuyêt có
lien quan bãi
mi
+Trên he
thng LMS:
np bài tap,
tham gia trá
lyi các câu
hôi (neu co),
tham gia các
diên dan
thão luân.
Al, A2
Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Süa bài Cu
+ Giái thIch
vâ mirth h9a
each lam bài
mâi
+ H tro sinh
viên khi thirc
hành

Sink viên:
+ Lam hêt
bài tp eQ
+ Doc truic
l' thuyêt có
lien quan bãi
mâi
+Trên he
thng LMS:
nop bài tip,
tham gia trã
Ru các câu
hôi (neu có),
tham gia các
din dan
thão luân.
CLO 1.1 Oiãng viên:
CLO 2.4 + Dan nhãp
CLO 3.3 + Sra bài cQ
+GiãithIch

Al, A2

Tài lieu
chinh Va tài
lieu tham
kháo

[2] Chuang
5

[1] Chtxang
13
[2] Chiscung
12
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Tun/bui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
Hott dng
mon hoc dy và hçc
(4)
(3)

Bài dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh Va tài
liêutham
kháo

vàminhhoa
cách lam bài
mâi
+ H tro sinh
viên khi thu'c
hành
Sinh viên:
+ Lam ht
bãi tp Cu
+ Doc trtxOc
I thuyêt cO
lien quan bài
mOi
+Trên he
thng LMS:
nip bài tip,
tham gia trã
Ru cáccâu
hOi (nêu co),
tham gia các
din dan
tháo luân.
8.

Quy djnh cüa mon h9c

- Sinh viên tharn gia dÀy dü các bui h9c I' thuyêt, thrc hành, lap LMS vá lam du bài
ttp se duçuc tInh dim vào diem qua trInh.
- Dim bài thi cui kS' trên giAy së tInh dim kim tra cuôi kS'.

TRUNG KHOA
(K và ghi rô ho ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(Kj và ghi rô hQ ten,)

TS. GVC''Xuân Tnrang

ThS. I-lb Quang Khái
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