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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu
Mã học phần: DBSY240184
2. Tên Tiếng Anh: Database System
3. Số tín chỉ: 4 tín chỉ (3/1/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GVC. ThS. Nguyễn Thành Sơn
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Lê Thị Minh Châu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Tin học đại cương, Toán rời rạc
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và kiến
thức chuyên sâu về mô hình dữ liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc h àm, các ràng buộc trên
quan hệ, siêu khóa, khóa chính, khóa d ự tuyển, khóa ngoại, bao đóng của tập phụ thuộc hàm,
bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối tiểu của tập phụ thuộc h àm, thuật toán tìm bao đóng của
tập thuộc tính, thuật toán t ìm phủ tối tiểu, thuật toán xác định khóa, các dạng chuẩn và tính
chất tương ứng. Trang bị cho người học kiến thức về mô h ình thực thể kết hợp để thiết kế
CSDL.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
Mục tiêu
(Goals)

Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra
CTĐT

G1

Những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và kiến thức chuyên sâu
về mô hình dữ liệu quan hệ. Trang bị cho người học kiến thức về
mô hình thực thể kết hợp để thiết kế CSDL.

1.2, 1.3

G2

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về
cơ sở dữ liệu.

2.1, 2.2

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài 3.1,3.2, 3.3
liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

G4

Khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3, 4.4

8. Chuẩn đầu ra của học phần

1

Mục
tiêu

G1

Chuẩn
đầu ra
HP

Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)

Chuẩn
đầu ra
CDIO

G1.1

Trình bày và phân biệt được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ
liệu: Dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, kiến trúc cơ sở dữ
liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

1.2,
3.2.1,
3.2.2

G1.2

- Trình bày và phân biệt được các khái niệm trong mô h ình dữ
liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc h àm, các ràng buộc trên quan
hệ, siêu khóa, khóa chính, khóa d ự tuyển, khóa ngoại

1.3,
3.2.1,
3.2.2

G2.1

- Trình bày được hệ tiên đề Armstrong, các khái niệm bao đóng
của tập phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối tiểu
của tập phụ thuộc hàm. Trình bày được thuật toán tìm bao đóng
của tập thuộc tính, thuật toán t ìm phủ tối tiểu, thuật toán xác định
khóa. Trình bày được khái niệm dạng chuẩn, các dạng chuẩn v à
tính chất tương ứng.
- Viết được biểu thức đại số quan hệ và câu truy vấn SQL để thực
hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu. Xác định được các phụ thuộc
hàm giữa các thuộc tính trong c ơ sở dữ liệu. Xác định được khóa
của lược đồ quan hệ. Xác định được dạng chuẩn và chuẩn hóa
được lược đồ quan hệ.

2.1.1,
3.2.1,
3.2.2

G2.2

Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các
nội dung chuyên ngành

2.2.2

G3.1

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận v à giải quyết
các vấn đề liên quan đến Cơ sở dữ liệu

3.1.1,
3.1.2

G3.2

Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh d ùng trong môn cơ sở dữ liệu.

3.3.4

G4.1

Trình bày được các luật biến đổi biểu thức đại số quan hệ và các
luật heuristic để biến đổi cây truy vấn . Xây dựng được cây truy
vấn cho một biểu thức đại số quan hệ, biến đổi đ ược cây truy vấn
để tìm kế hoạch thực thi tối ưu.

4.3.3,
3.2.1,
3.2.2

G4.2

Biết sử dụng mô hình thực thể - kết hợp để thiết kế CSDL
Biết cách chuyển một mô h ình thực thể - kết hợp sang mô hình
quan hệ

4.4.1

G2

G3

G4

9.

2.1.3,
3.2.1,
3.2.2

4.4.2

Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực, Hệ cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Tp.
HCM, 2006.
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Ramez Elmasri, Shamkant Navathe , Fundamentals of Database System , 6nd Edition,
Addison-Wesley, 2011
2. Silberschatz,Korth and Sudarshan, Database System Concepts (6th Edition), McGrawHill, 2010

10.

Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
2

Hình
thức
KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn
đầu ra
KT

Bài tập

Tỉ lệ
(%)
30

Viết được biểu thức đại số quan hệ để
BT#1 thực hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu.

Tuần 3

Bài tập
trên lớp

1.2, 1.3
2.1.3
3.3.4

5

Viết được câu truy vấn SQL để thực hiện
BT#2 một yêu cầu truy vấn dữ liệu.

Tuần 5

Bài tập
trên lớp

1.2, 1.3
2.1.3
3.3.4

5

Xác định được các phụ thuộc hàm giữa
BT#3 các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu. Xác
định được khóa của lược đồ quan hệ.

Tuần 6

Bài tập
trên lớp

1.3,
2.1.1,
3.3.4

5

Xác định được dạng chuẩn và chuẩn hóa
BT#4 được lược đồ quan hệ.

Tuần 10

Bài tập
trên lớp

3.3.4,
2.1.1,
2.1.3

5

Xây dựng được cây truy vấn cho một biểu
BT#5 thức đại số quan hệ, biến đổi được cây
truy vấn để tìm kế hoạch thực thi tối ưu.

Tuần 11

Bài tập
trên lớp

3.3.4,
4.3.3

5

Biết sử dụng mô hình thực thể - kết hợp
để thiết kế CSDL. Biết cách chuyển một
BT#6
mô hình thực thể - kết hợp sang mô hình
quan hệ

Tuần 13

Bài tập
trên lớp

2.2.2,
4.4.1,
4.4.2

5

Bài kiểm tra giữa kỳ
Làm bài tổng hợp về biểu thức đại số
quan hệ và câu truy vấn SQL.

10
Tuần 8

Tự luận

1.2, 1.3,
2.1.3

Bài tập lớn (Project)
Làm việc theo nhóm để để thiết kế CSDL
BL#2

10
Tuần 7

Đánh giá
sản phẩm

Thi cuối kỳ

50

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu
ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

11.

3.1.1,
3.1.2,
4.4.1,
4.4.2

Thi tự
luận

Nội dung chi tiết học phần:

Tuần
1

Nội dung
Chương 1: TỔNG QUAN

3

Chuẩn đầu
ra học
phần

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Giới thiệu các khái niệm c ơ bản.
+ Các đặc điểm của hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu.
+ Những đối tượng làm việc với cơ sở dữ liệu.
+ Ưu điểm của việc sử dụng DBMS.
+ Mô hình dữ liệu, lược đồ dữ liệu và thể hiện của dữ liệu.
+ Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vấn đề phụ thuộc dữ liệu.
+ Ngôn ngữ và giao diện cơ sở dữ liệu.
+ Môi trường hệ cơ sở dữ liệu.
+ Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận nhóm
+ Trình chiếu

1.2, 2.2.2,
3.3.1

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Hệ thống xử lý tập tin truyền thống (trong [1])
+ Cách tiếp cận CSDL (trong [1])
+ Quá trình phát triển CSDL (trong [1])
+ Kiến trúc CSDL khách/chủ ba tầng (trong [1])
+ Chương 1 (trong [2])
+ Chương 3 và 4: Mô hình thực thể- kết hợp (trong [1])
+ Làm các bài tập trong chương 3 và 4
+ Chương 2 (trong [2])

2.2.2, 3.3.1

Chương 2: MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

2

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Các khái niệm cơ bản về mô hình dữ liệu quan hệ
+ Khái niệm về RBTV
+ Phân loại các RBTV
+ Làm bài tập
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Chương 5 (trong [1])
+ Làm các bài tập được giao

1.3, 2.2.2,
3.3.1

2.2.2

Chương 3: NGÔN NGỮ ĐẠI SỐ QUAN HỆ
3-5

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Giới thiệu đại số quan hệ
4

2.1.3, 2.2.2,
3.3.1

+ Phép chọn, phép chiếu, phép đặt lại t ên.
+ Các phép toán trên tập hợp
+ Phép kết
+ Phép kết đệ quy
+ Hàm gộp và gom nhóm
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)
+ Chương 5 (trong [1])
+ Chương 6 (trong [2])
+ Làm các bài tập được giao

6-9

Chương 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15/5)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Nhóm lệnh truy vấn dữ liệu
+ Các hàm tính toán (Aggregate Functions)
+ Các phép toán tập hợp
+ Các lệnh cập nhật dữ liệu
+ Các lệnh khai báo cấu trúc CSDL
+ Làm bài tập
+ Thực hành trên máy
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)
+ Chương 9 (trong [1])
+ Chương 5 (trong [2])
+ Chapter 13 (trong [2])
+ Làm các bài tập được giao

2.1.3, 2.2.2,
3.3.1

2.1.3, 2.2.2,
3.3.1

2.1.3, 2.2.2,
3.3.1

Làm bài kiểm tra (1 tiết) – Hình thức: Tự luận
Chương 5: PHỤ THUỘC HÀM VÀ CÁC DẠNG CHUẨN

10-12

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Phụ thuộc hàm
+ Hệ quả của 1 tập phụ thuộc h àm
+ Hệ luật dẫn Armstrong
+ Bao đóng của F (Closure of F )
+ Bao đóng của 1 tập thuộc tính X đối với F
+ Thuật toán xác định X +F
5

2.1.1, 2.1.3

+ Khóa và thuật toán xác định tất cả các khóa của một l ược đồ quan hệ
+ Phủ của F (Cover of F)
+ Phân rã bảo toàn thông tin, bảo toàn PTH
+ Các dạng chuẩn: 1, 2, 3 và Boye_Codd
+ Chuẩn hóa lược đồ quan hệ.
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)
+ Chương 6. (trong [1])
+ Chương 15, 16 (trong [2])
+ Làm các bài tập được giao

2.1.1, 2.1.3,
2.2.2

Chương 6: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU

13

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Giới thiệu về xử lý truy vấn và tối ưu hóa truy vấn, kế hoạch thực thi
+ Cách chuyển đổi một câu truy vấn SQL sang biểu thức đại số quan hệ
+ Cây truy vấn
+ Các luật biến đổi biểu thức đại số quan hệ
+ Các luật heuristic để biến đổi cây truy vấn
+ Bài tập về tối ưu hóa truy vấn SQL
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Chương 13, 14 (trong [2])
+ Làm các bài tập được giao

4.3.3

2.2.2, 4.3.3

Chương 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

14-15

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Quy trình thiết kế CSDL
+ Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)
+ Các khái niệm cơ bản trong ERD
+ Mô hình thực thể - kết hợp mở rộng (EER)
+ Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ
PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm

6

4.4.1, 4.4.2

2.2.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Chương 3,4,7,8 (trong [1])
+ Chương 7, 8, 9 (trong [2])
+ Làm các bài tập được giao
12.

Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và bài thực nghiệm phải được thực hiện từ chính bản thân sinh vi ên. Nếu
bị phát hiện có sao chép th ì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không)
điểm quá trình và cuối kỳ.
13.
14.

Ngày phê duyệt lần đầu:
Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa

15.

Trưởng BM

Nhóm biên soạn

Tiến trình cập nhật ĐCCT

Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày

tháng

năm

<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

7

