TRUONG DI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN

oE C1XNG MON HQC
I.

Thông tin tong quãt

1.

Ten mon hçc ting Vit:

LiP TRINH JAVA

2.

Ten mon hQc ting Anh:

JAVA PROGRAMMING

3.

Thuc khi kin thirc/k nang

4.

U Giáo dic dti cuang

Ii Kiên thLrc chuyên ngành

LI Kin thtirc cor sâ

LI Kin thirc b1 trçY

U Kin thirc nganh

U Do án/KhOa lun tOt nghip

So tin chi

Tng s

L thuyt

Thtrc hành

Tçr hçc
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5.

Phu trách mon h9c

a)

Khoa!Ban1B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giáng viên:

ThS. Dircing H&u Thành

c)

Dja chi email lien h:

thanh.dh@ou.edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II.

Thông tin v mon hQc

1.

Môtãmônh9c

Mon nay cung cAp cho sinh viên nh&ng kiên thcrc 1p trInh Java tir can ban den nâng
cao, tp trung giOi thiu cong ngh JavaFX d phát trin các trng diing RIA (Rich Internet
Application) và JSF d phát trin các irng diing Web. Ben ctnh sCr dung JDBC tuong tác vâi
cor so d 1iu, mon h9c cung cap kiên thcrc scr dvng giãi pháp ORM (Object Relational
Mapping) tt.rcrng tác vOi sO dtr lieu thông qua Hibernate framework.
2.

Mon h9c diu kiên

STT
1.

Mon hçc diêu kiên
Mon tiên quyt
Không

Ma mon hoc

STT

Ma mon hoc

Mon hoc diu kiên

2.

Mon hoc tnrâc
ITEC 1504

K5' thuât lap trInh
Mon h9c song hành

3.

Không
3.

Mic tiêu mon h9c

Sinh viên h9c xong mon h9c cO khá nãng:
Muc tiêu
mon h9c

- Hiu dtrçc các dc tnrng quan trQng ngôn ng
Javavà các kiên lap trinh Java cãnbân.
- Hiêu kiên thtc 1p trInh huOng dôi tuçYng, 1p
trInh ham trong Java.
- Phân bit duçc các cong ngh l.p trInh Crng
dung AWT, Swing vâ JavaFX.
- Hiu kin trñc sCr dçing kin trüc MVC phát
triên üng dçing Web.
- Hiêu thrçic ' nghTa vic sCr ditng giâi pháp
ORM tixang tác Co sâ dQ 1iu.
- Bitt dugc mt s cU pháp 1p trInh hin di
trong Java.
- Lp trInh giãi quy&t các bài toán trong môi
trtr&ng console.
- Lp trInh phát triên img dvng RIA.
- Lp trInh phát triên rng dvng Web.
- Lp trinh tixcmg tác vâi co sâ d& lieu bng
JDBC.
- L.p trInh ttrcYng tác co sâ dtY lieu bang giái
pháp ORM.

CO1

CO2

PLO6.4

PLOS. I
PLO6.4

- Co tinh thn lam vic nghiêm tüc, trung thirc.
- Co khá nãng giãi quyêt van dê dc l
- Co tinh than không ngüng hQc hOi, cp nhât
kiên thtrc mOi.

CO3

4.

CDR CTDT phãn bô cho mon
hçc

Mota

PLO7 2
PLO 11.2
PLO 12 1

Chun dAu ra (CDR) mon h9c

H9c xong mon h9c nay, sinh viên lam di.rc (dat ducyc):
Mic tiêu mon hoc

CO1

CDR mon hoc

Mo tá CDR

CLO1.1

TrInh bay dirçic các kién thCrc Ip trInh huOng dôi
tixçmg và 1p trinh ham trong Java.

CLO1.2

Trinh bay kin thCrc JavaFX phát trin rng dçing RIA.

CLO1.3

Trinh bay các kin 1hirc JDBC tl.rong tác co sy dcr Iiu.
2111

Muc tiêu mon hoc

CO2

CDR mon hoc

Mo tá CDR

CLO 1 4

TrInh bay duc giãi pháp ORM nrong tác vi co s dCr
1iu quan h.

CLO1.5

Trjnh bay kin thtrc JSF phát trin (mg dung Web.

CLO2 •1

Lp trmnh giãi quyt các bài toán theo Ui duy hi.rthig
dôi tucmg vài Java.

CLO2.2

Phát trin (mg diing RIA vOi JavaFX.

CLO2.3

Trnng tác vâi Co sâ dt 1iu bang JDBC.

CLO2.4

Tu'cng tác vài co so dcr lieu bang 1-libernate.

CLO2.5

Phát triên (mg dçing web vOi JSF.

CLO3 •

Nâng cao khâ näng phân tIch, giái quyt van d& CO tinh
than true thuc, lam viêc nghiêm tOe.

CLO3 2
•

Thüc day tu hoc, khong ngirng nâng cao kiên thirc, cp
nhât cái mOi.

CO3

Ma tran tIch hçip giüa chun du ra cüa mon h9c và chutn dAu ra cUa chi..rong trInh dào
t?O
CLOs PLO5.1
-

-

PLO6.4 PLO7.2 PLO11.2

1.1

3

3

1.2

3

3

1.3

3

3

1.4

3

3

1.5

3

3

2.1

3

3

2.2

5

3

2.3

4

4

3

2.4

5

4

3

2.5

5

4

3

3.1

PLO12.1
-

-

-

4

-

3.2

4

1: Khóng dáp &ng
2.Itdápthig
3•. Dáp thig trung bInh

4. DOp i'mg nhku
5: Dáp áng rat nhiii

4
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5.

Hçc lieu

a)

Giáo trinh

[1] Duang Hiru Thành. Lp trInh Java. NXB Thông tin & Truyn thông. 2019. [52823]
[2] Y. Daniel Liang. Introduction to Java Programming. Pearson. 2015. [14633]
b)

Tat lieu tham kháo (iiêt kê tdi da 3 tat lieu tham kháo,)

[3] Paul Deitel, Harvey Deitel. Java How To Program (Early Objects). Pearson. 2015. [1463 1]
[4] Cay S. Horstmann. Core Java Volume I. Prentice HaIl. 2016. [48779]
c)

Phcn mm

1) Java 8 (phát hành 18/03/2014)
2) NetBeans IDE 8.2 (phát nhành 03/10/2016)
3) Gluon Scene Builder 11 (phát hành 05/06/20 18

6.

Dánh giá mon h9c

Thành phtn dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

CDR mon h9c

(1)

(2)

(3)

(4)

A1.Dánhgiaquá
trInh

A2. Dánh giá gira
kS'

A.1.1.
Tng cong:
A2.1.Thitrên
rnáy/kiêm tra trên

%
CLO2.1,CLO2.2,
CLO2.3

Tngcng:01
A3.1.Bàitplin
A3. Danhgiácuôi
k'
Tngcng:01
Tngcng

Tl%

30%

30%
CLO1.1,CLOI.2,
CLO1.3, CLO1.4,
CLOI.5, CLO2.1,
CLO2.2, CLO2.3,
CLO2.4, CLO2.5

70%

70%
100%
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7.

K hoch giãng dy

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon
h9c

(3)
(2)
1. Tun 1/ Chuong1.LptrInhJava CLOII
L thuyt 1 1.1. Dtc diem ngôn ng& CLO2.1
Java.
1.2. Lp trInh Java can
bàn.
1.2.1. Biên và kiêu dU
1iu.
1.2.2. Các phép toán.
1 .2.3. Câu trüc diêu
khiên.
1.2.4. Chui & Mãng.
1.2.5.Date
1.3. Lp trInh huâng dôi
tucmg Java.
1.3.1. LOp vàdôitugng.
1.3.2. Quan he các lOp.
1.3.3. Ké thOra.
1.3.4. Da hInh.
1.3.5. Giao din
1.4. XCr l ngoi 1
1.5. Java Collection
1.6. Biêu tht'rc Lambda
1.7. Stream
(1)

1) Tuân 2/ Chucyng 2. Lp trinh giao
L thuyêt 2 din JavaFX
2.1. GiOi thiu JavaFX
2.2. Các dtc trl.mg và kiên
trüc JavaFX
2.3. LOp Color và Font.
2.4. Shape
2.5. Xir l s.r kiên
2.6. Các hiu g

*
,.
Float dong dy va
hoc

Bai
.
danh
.,
gia

Tái lieu
chirih va tai
lieu tham
kháo

(4)

(5)

(6)

Giàngviên:
+ GiOi thiudê
dicing chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhCrng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.

A2.1

[1][2][3][41

A2.1
A3 I

[111

Sinhvién:
+ H9c a lOp: nghe
giáng, trá tOri các câu
hOi, giãi các hal ttp
dt ra, ghi chil
+ Hoc 0 nhà: xem bài
giáng, dic kêt cãc
kiên thirc tr9ngtâm,
tim hiêu các kiên
thirc lien quan.
h
thông
+Trên
LMS: trà iOn các câu
hOi träc nghim 1
thuyêt, tharn gia tháo
lun trén diên dan.

CLO1.2 Giàng viên:
CLO2.2 + GiOi thiudê
cu'cmg chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hOi, bai
ttp.
+ Nhân manh nhung
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+HocOlOp:nghe
giàng, trá IOn cãc câu
hOi, giãi các bài ttp
dt ra, ghi chi.
+ Hoc 0 nhà: xem bài
giâng, düc kêt các

5111

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
,.
mon
hçc

(1)

(2)

(3)

.
Hoat d9ng dy va
hoc

Bai
A
L
uanii
..
gia

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
kháo

(4)

(5)

(6)

A2.1
A3 1

[1]

A3.1

[1][2]

kiin thirc tr9ngtâm,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
thng
h
+Trên
LMS: trâ läi các câu
hôi trãc nghim 1
thuyêt, tham gia thão
1u.n trên din dan.
2) Tuân 3/ Chixcing 2. Lp trinh giao
L thuyt 3 din JavaFX (tt)
2.7. Các diêu khiên phô
biên.
2.8. Video và audio
2.9. Dialog
2.10. Vê biêu do

CLOI.2 Giãng viên:
CLO2.2 + Giói thiudê
CLO3.1 clxong chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhcrng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinhviên:
+ H9c a Rip: nghe
giáng, trá Ri các câu
hOi, giái các bài ttp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc v nhà: xem bài
giâng, düc kêt các
kiên thrc tr9ngtâm,
tim hiêu các kiên
thirc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trã Ru các câu
hôi träc nghim l'
thuyêt, tham gia thâo
luân trên din dan.

3). Tuân 4/ Chucmg 4. Lp trInh
L thuyt 4 tizcxng tác Ca sâ dO lieu
4.1. Giói thiu MySQL
4.2. Giai thiu JDBC
4.3. Phát triên irng dung
JDBC
4.3.1. Np Driver
4.3.2. Tao kêt nOi
4.3.3. Thuc thi truy van.
4.3.4. Xir 1)2 kêt qua

CLOI.3 Giáng viên:
CLO2.3 + Giâi thiudê
cu'clng chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dtt câu hói, bài
tip.
+ Nhân mnh nhQ'ng
diêmchInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hçc sau.

6I I

Tuan/buot
hoc

.
NQI dung

CDR
,.
mon
h9c

(1)

(2)

(3)

5) Tuân 6/ Chuong 5. Lp trInh web
L' thuyt 6 vOi JSF
5.1. GiOi thiu JSF
5.2. Managed Bean

Bai
. ,
uann
.,
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
kháo

(4)

(5)

(6)

A3.1

[l}[2]

Sinh viên:
+ l-19c a lOp: nghe
giãng, trã lOi các câu
hói, giái các bãi tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc 0 nhà: xem bài
giãng, düc kêt các
kiên thüc trçngtâm,
tim hiêu các kiên
thirc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trá Ryi các câu
hôi träc nghim l'
thuyêt, tham gia thão
luân trén din dan.

4.4. Giao tác

4) Tu&n 5/ Chucmg 4. Lp trInh
L thuyt 5 tixang tác ca sO d 1iu
(tt)
4.5. Hibernate
4.5.1. GiOi thiu
Hibernate ,
4.5.2. Kiên trOc
Hibernate
4.5.3. Sr ditng
Annotation.
4.5.4. HQL Query
4.5.5. Criteria API

.
Hoat dong day va
hoc

CLO1.4
CLO2.4
CLO3.l
CLO3.2

Giãng viên:
+ GiOi thiudê
cuang chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi, bâi
tip.
+ Nhân mtnh nh&ng
diem chjnh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.

Sinh viên:
+ I-Icc 0 lOp: nghe
giãng, trá Ru các câu
hôi, giái các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ HQC 0 nhâ: xem bài
giáng, dUc kêt các
kiên thirc trQngtâm,
tim hiêu các kiên
thirc lien quan.
h
thng
+Trên
LMS: trá lOi các câu
hôi trãc nghim l
thuyêt, tham gia tháo
luân trén din dan.
CLOI .5 Giâng viên:
CLO2.5 + GiOi thiudê
CLO3.1 ctrang chi tiêt.
+ Thuyêt giáng

A3. i

7l1

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

(1)

(2)
5.3. Các thành phn UI.
5.3.1. Các the giao din.
5.3.2. Các the kiêm tra
d& lieu,
5.3.3. Các the facelet.
5.3.4. The thçrc thi Ajax.
5.4. Chuyêntrang
5.5. Phát triên web vài
JSF và Hibernate.

6) Tuân 7/ Chi.ro'ng 5. Lp trInh web
L thuyet 7 vâi JSF

CDR
mon
hQc

.
Hoat dong day va
hoc

Bai
danh
..
gia

Tâi lieu
chinh va tai
lieu tham
khão

(3)

(4)

(5)

(6)

A3.1

[11

CLO3.2 + Dat câu hôi, bài
tip.
+ Nhân mnh nhüng
diem chInh.
+ Nêu cac yêu cãu
cho buôi h9c sau.
Sinh viên:
+ Hçc O Vip: nghe
giáng, trá Vii các câu
hôi, giái các bâi tp
dit ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà: xem bâi
giãng, düc két các
kiên thirc trvngtâm,
tim hiêu các kiên
thirc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trã Vii các câu
hói trãc nghim l
thuyêt, tham gia thão
luân trên din dan.
CLO1.5 Giãng viên:
CLO2.5 + Giâi thiudé
CLO3.2 cuoTig chi tiêt.
+ Thuyêt giáng
+ Dat cau hói, bài
tip.
+ Nhân manh nhQ'ng
diem chIrih.
+ Nêu cãc yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hc a Vip: nghe
giãng, trã Vii các câu
hôi, giãi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc y nhà: xem bài
giáng, düc kêt các
kiên thirc trQngtâm,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
thng
+Trên
h
LMS: trá Vii các câu
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Tuânlbuôi
hoc

.
N9i dung

(1)

(2)

mon
h9c
(3)

Hot dng dy và
h9c

danh
gia

Tài lieu
chInh và tài
lieu tham
khao

(5)

(6)

A2.1

[1}[2][3][4]

Giáng vién:

A2.1

[1]

Demo chu'ong trInh
mu, hoc ht.râng dn
so qua cách lam các
bài can ht.róng dan.

A3.1

(4)
hôi trc nghim I
thuyêt, tham gia thão
luân trên diên dan.

7) Tun 1/
Thirc hành

Lp trInh Java can bàn

CLO2.1

Giáng viên:
Demo chucmg trinh
mu, hoc hung dn
so qua cách lam cac
bài can hu&ig dan.
Sinh viên:
+ Lam Iai các bài
viên
giãng
mâu
demo/hi.ràng din.
+ Tr lam các bài tp
tu lam di.ra trén các
demo mu và 1
thuyêt dA h9c.

8) TuAn 2/
Thirc hành
2

Lp trInh
JavaFX

giao

din CLO2.2

Sinh viên:
+ Lam Iai các bài
viên
mâu
giáng
demo/huàng dan.
+ Tr lam các bâi tp
tu lam dua trên các
demo mu vã 1
thuyêt dà h9c.
9) Tun 3/
Thçrc hành
3

Lp trInh
JavaFX

giao

din CLO2.2

Giá.ng viên:

A2. I

Demo cht.rong trInh
mu, hoac htràng dn
so qua cách lam các
bài can hióng dan.

A3. 1

Ill

Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu
giãng
viên
demo/huàng dan.
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung
.

CDR
mon
hoc

Hoat dong day va
.
hoc
.

Bai
danh
.,
gia

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
khao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A3.1

[1][3]

A3.1

[1]

A3.1

[1][2]

+ Tu lam các bài tp
ni lam dira trên các
demo mu vã 1'
thuyêtdàh9c.
10) TuAn 4/ Lp trInh tircing tác co sâ CLO2.3
Thirc hành d 1iu JDBC
4

Giãng viên:
Demo chuong trInh
mu, hoãc huOng dn
so qua cách lam các
bài can hung dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài
giãng
viên
mâu
demo/hirâng dan.
+ Tu lam các bãi t.p
tu lam dua trén các
demo mu và l
thuyêt dà hçc.

11) Tun 5/ Lp trInh tucing tãc Co scv CLO2.4
Thirc hành dQ 1iu Hibernate

Giángviên:
Demo chuorng trinh
mu, hoac huâng dn
so qua cách lam các
bài can hirâng dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài
viên
mâu
giãng
demo/huOng dan.
+ T lam các bai tp
tu lam dixa trén các
demo mâu vã l
thuyêt dâ hçc.

12) TuAn 6/
Thirc hành
6

Lp trInh tuong tác co sâ CLO2.4
dii lieu Hibernate

Giãng viên:
Demo chu'ong trInh
mu, hoc huâng dn
so qua cách lam các
bãi can huâng dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài
giäng
viên
mâu

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung
.

CDR
mon
hoc

(1)

(2)

(3)

Hoat dong day va
.
hoc
.

Bai
danh
..
gia

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
khao

(4)

(5)

(6)

A3.l

[l][2]

demo/hi.ràng dn.
+ Tir lam các bài tap
us lam dua trên các
demo mu và l
thuyêt dã hçc.
13) Tun 7/ Lip trInh web vâi JSF + CLO2.3 Giãng viên:
Thirc hành Hibernate
CLO2.5 Demo chi.rcmg trinh
7
mu, hoc hung dn
so qua cách lam các
bài can hiiàng din.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu
giãng
viên
demo/hithng dn.
+ Tis lam các bài tap
us lam dua trên các
demo mu và l
thuyêtdãh9c.

8.

Quy djnh cüa mon h9c
Sinh viên tham gia dy dü các bui h9c ! thuyt và thirc hành.
Sinh viên phái np bái tp lan thông qua h thông LMS và tham gia v.n dãp.

TRU'ONG KHOA

ClANG VJEN BIEN SOiN

(K và ghi rOj' ç ten)

(K và ghi rO h9 ten)

TS.GVCC. Lé Xuân Trung

ThS. Duang HU'u Thành

