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3. Số tín chỉ: 4
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4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Minh Đạo
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ ThS. Lê Vĩnh Thịnh
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5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước:Kỹ thuật lập trình,Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
6. Mô tả tóm tắt học phần
 Trình bày về công nghệ Visual . NET 2008/2010 của Microsoft. Các thành phần chính của
.NET framework
 Trình bày cách xây dựng một ứng dụng với ngôn ngữ C#.
 Trình bày các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C#, và viết các chương trình với các cấu
trúc điều khiển trong C#.
 Trình bày cách xây dựng lớp. Hiểu rõ phương pháp luận trong lập trình OOP. Hiểu rõ và
viết tốt các chương trình thể hiện tính chất căn bản nhất của OOP là : thừa kế - đa hình.
Viết tốt các chương trình thể hiện tính chất đa hình: nạp chồng toán tử.
 Trình bày cách xây dựng struct. Phân biệt rõ lớp và struct.
 Trình bày cách xây dựng giao diện và các lớp thực thi giao diện.
 Trình bày cách xây dựng dữ liệu mảng, chỉ mục và tập hợp
 Trình bày cách cách sử dụng dữ liệu chuỗi và các xử lý trên dữ liệu chuỗi.
 Trình bày cách xây dựng và sử dụng cơ chế ủy quyền và việc đáp ứng của nó theo các sự
kiện.
 Trình bày cách cách xây dựng kiểu tập tin.
 Trình bày cách xây dựng lớp ngoại lệ sử dụng trong chương trình.
 Trình bày cách xây dựng Generic với lớp, giao diện, phương thức
 Trình bày cách xây dựng các phương thức vô danh, kiểu nullable v à phân tách chương
trình thành nhiều phần (partials)
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 Giới thiệu LINQ
 Làm việc với dữ liệu XML.
7. Mục tiêu học phần
Mục tiêu
(Goals)
G1

(Course objective)

Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
Hiểu rõ phương pháp luận trong lập trình hướng đối tượng.

Chuẩn đầu ra
CTĐT
1.2

G2

Hiểu rõ và viết tốt các chương trình thể hiện tính chất căn bản
nhất của hướng đối tượng.

2.1,2.2

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, và thuyết trình bằng miệng

3.1,3.2

G4

Khả năng vận dụng môn học lập trình hướng đối tượng để giải 4.4,4.5
quyết vấn đề trong thực tế.

8. Chuẩn đầu ra của học phần

Mục
tiêu

G1

Chuẩn
đầu ra
học phần

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

G1.1

Nắm vững những nguyên lý, cách tiếp cận và phương pháp lập
trình hướng đối tượng.

1.2

G1.2

Nắm vững các cấu trúc dữ liệu v à các giải thuật thích hợp với
những dữ liệu có trong ngôn ngữ lập tr ình hướng đối tượng C#.

1.2

G1.3

Nắm vững cấu trúc .NET Framework, các th ành phần trên nền
.NET 3.5.

1.2

G2.1

Sử dụng nhuần nhuyễn phần mềm Microsoft Visual Studio
2008/2010 trong việc thực hiện các bài tập và các đồ án, tiểu
luận chuyên ngành.

2.1.1,
2.1.2

G2.2

Hiểu rõ và viết tốt các chương trình thể hiện tính chất căn bản
nhất của hướng đối tượng.

2.2

G3.1

Tinh thần làm việc trong nhóm, cùng nghiên cứu và trao đổi giải
quyết vấn đề trên cơ sở lập trình hướng đối tượng.

3.1.1,
3.1.2,
3.1.3

G3.2

Trình bày trước đám đông sử dụng phương tiện trình chiếu

3.2.6

G4.1

Đánh giá và lựa chọn các mô hình trong lập trình hướng đối
tượng để phù hợp cho bài toán thực tế

4.4.1,
4.4.3

G2

G3

G4

Chuẩn
đầu ra
CDIO
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G4.2

Vận dụng kỹ thuật lập tr ình hướng đối tượng để giải quyết một
vấn đề trong thực tế.

4.5.6

9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1]. Nguyễn Minh Đạo, Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C# , ĐHSPKT, 2008.
[2]. Jesse Liberty and Donald Xie , Programming C# 3.0, O’Reilly, Fifth Edition, 2008.
- Sách (TLTK) tham khảo:
[1]. Jack Purdum, Beginning C# 3.0,Wiley Publishing , 2007.
[2]. Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty , Programming C# 4.0 Building
Windows, Web, and RIA Applications for the .NET 4.0 Framework , 2010.
10. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng.
- Bài tập: Phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.
11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên :
- Đánh giá quá trình: 50%
- Thi cuối học kỳ:

50%

(Báo cáo theo nhóm)
(Báo cáo theo nhóm)

- Thang điểm: 10
-Kế hoạch kiểm tra như sau:
Hình
thức
KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn
đầu ra
KT

Bài tập

Tỉ lệ
(%)
50

Viết các ứng dụng nhỏ cho các tính chất
BT#1 cơ bản của kỹ thuật lập trình hướng đối
tượng.

Tuần 3-4

Bài tập nhỏ
trên lớp

G1.2
G2.1
G.2

10

Lập nhóm sinh viên (<=3 sinh viên). Phân
tích một hệ thống các lớp đơn giản và tiến
BT#2 hành cài đặt lớp dữ liệu cho nhóm, thực
thi các giao diện.

Tuần 5-7

Bài tập báo
cáo theo
nhóm

G1.2
G2.1
G2.2

10

Phân tích một hệ thống các lớp đơn giản
và tiến hành cài đặt lớp dữ liệu cho nhóm,
BT#3 thực thi các giao diện, dữ liệu l ưu trữ
trong cấu trúc danh sách đặc.

Tuần 9-10

Bài tập báo
cáo theo
nhóm

G1.2
G2.1
G2.2

10

3

G3.2.6
Viết các ứng dụng nhỏ cho các tính chất
chỉ mục, các lớp thư viện xử lý chuỗi.

Tuần 10-11

BT#4

Bài tập báo
cáo theo
nhóm

G1.2
G2.1
G2.2

10

G3.2.6
Viết các ứng dụng thiết kế các lớp đối
tượng có khai báo các sự kiện v à các lớp
BT#5 hàm uỷ thác thực thi sự kiện.

Tuần 12-14

Bài tập báo
cáo theo
nhóm

G1.2
G2.1
G2.2

10

G3.2.6
Tiểu luận - Báo cáo cuối kỳ
Phân tích một hệ thống các lớp đơn giản
Tuần 14-15
và tiến hành cài đặt lớp dữ liệu cho nhóm,
thực thi các giao diện, dữ liệu l ưu trữ
trong cấu trúc danh sách với kiểu
generics. Truy vấn dữ liệu theo cú pháp
truy vấn LINQ to Object/LINQ to SQL.

50
Tiểu luận Báo cáo

G1.2
G2.1
G2.2
G3.2.6
G4.4.1
G4.4.3
G4.5.6

12. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần
Tuần

Nội dung
Tuần thứ 1: Chương 1: Microsoft.NET.
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (5)

1

Chương 1.Microsoft.NET.
1.1 Tìnhhình trướckhi MS.NET rađời
Nguồn gốc của .NET
1.2 Microsoft.NET
1.2.1Tổng quan
1.2.2 Kiến trúc .NETFramework.
1.2.3 CommonLanguageRuntime.
1.2.4 Thưviện .NET Framework.
1.2.5 Phát triển ứng dụng client.
1.3 Biêndịch và MSIL.
1.4 Ngôn ngữ C#.
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình, thực hiện các thí dụ trên máy.

Chuẩn đầu
ra học phần
G1.2
G2.1
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+ Trình chiếu Powerpoint
Tương tác hỏi đáp với sinh viên.
B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
- Đọc thêm: [1] Jesse Liberty and Donald Xie ... Chapter 1: C# 3.0
and .NET 3.5
- Thực hiện các bài tập cuối chương.
- Thực hiện các bài tập giảng viên giao thêm.
- Viết báo cáo tóm tắt Chương 1
+ [1]. Nguyễn Minh Đạo... Chương 1: Microsoft .NET

G1.2
G2.1

Tuần thứ 2-3: NgônngữC#.
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

2-3

Chương 2.NgônngữC#.
2.1 Tại sao phải sử dụngngôn ngữ C#.
2.1.1 C# là ngôn ngữ đơngiản.
2.1.2 C# là ngôn ngữ hiện đại.
2.1.3 C# là ngôn ngữ hướngđối tượng.
2.1.4 C# là ngôn ngữ mạnhmẽ.
2.1.5 C# là ngôn ngữ íttừ khóa.
2.1 .6 C# là ngôn ngữ modulehóa.
2.1 .7 C# sẽ là ngôn ngữ phổ biến.
2.3 Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác.
2.4 Các bước chuẩn bị cho chương trình.
2.5 Chương trình C#đơngiản.
2.6 Phát triển chương trìnhminhhọa.
2.7 Câuhỏi&bài tập.
Chương 3.Nền tảngngônngữ C#.
3.1 Kiểu dữ liệu.
3.1.1 Kiểu dữ liệu xâydựng sẵn.
3.1.2 Chọn kiểu dữ liệu.
3.1.3 Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
3.2 Biếnvà hằng.
3.2.1 Gán giá trịxác định cho biến.
3.2.2 Hằng.
3.2.3 Kiểu liệt kê.
3.2.4 Kiểu chuỗikýtự.
3.2.5 Định danh.
3.3 Biểuthức.
3.4 Khoảng trắng.
3.4 Câulệnh.
3.4.1 Phân nhánh không có điều kiện.
3.4.2 Phân nhánh có điều kiện.
3.4.3 Câu lệnh lặp.
3.5 Toán tử.
3.6 Namespace.
3.7 Các chỉ dẫn biên dịch.
3.8 Câuhỏi&bài tập.

G1.2
G2.1
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Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình, thực hiện các thí dụ trên máy.
+ Trình chiếu Powerpoint
Tương tác hỏi đáp với sinh viên.
B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (20)

G1.2

Các nội dung cần tự học:

G2.1

- Đọc thêm: [2] Jesse Liberty and Donald Xie ...
Chapter 2: Getting Started: “Hello World”
Chapter 3: C# Language Fundamentals
- Thực hiện các bài tập cuối chương.
- Thực hiện các bài tập giảng viên giao thêm.
- Viết báo cáo tóm tắt Chapter 2 -3
+ [1]. Nguyễn Minh Đạo...
Chương 2: Ngôn Ngữ C#
Chương 3.Nền tảngngônngữ C#.
Tuần thứ 4-5-6-7: Nội dung cơ bản về OOP
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (20)

4-5-6-7

Chương 4.Xâydựnglớp- Đốitượng.
4.1 Địnhnghĩa lớp.
4.1.1Thuộc tính truycập.
4.1.2 Thamsố của phươngthức.
4.2 Tạo đối tượng.
4.2.1 Bộ khởidựng.
4.2.2 Khởi tạo biến thành viên.
4.2.3 Bộ khởidựng sao chép.
4.2.4 Từkhóa this.
4.3 Sử dụng cácthành viên static.
4.3.1 Gọi phươngthức static.
4.3.2 Sử dụng bộ khởi dựng static.
4.3.3 Sử dụng bộ khởi dựng private.
4.3.4 Sử dụng thuộc tínhstatic.
4.4 Hủyđối tượng.
4.5 Truyềnthamsố.
4.6 Nạp chồngphương thức.
4.7 Đóng gói dữ liệuvới thuộc tính.
4.8 Thuộc tínhchỉ đọc.
4.9 Câuhỏi&bài tập.
Chương 5.Kếthừa–Đahình.
5.1 Đặcbiệt hóa và tổngquát hóa.
5.2 Sự kếthừa.
5.2.1 Thực thi kế thừa.
5.2.2 Gọi phươngthức khởi dựng của lớp cơ sở.

G1.2
G2.1
G2.2
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5.2.3 Gọi phươngthức của lớp cơ sở.
5.2.4 Điều khiển truyxuất.
5.3 Đa hình.
5.3.1 Kiểu đa hình.
5.3.2 Phương thức đahình.
5.3.3 Từkhóa new và override.
5.4 Lớp trừutượng.
5.4.1 Gốc của tất cả cáclớp- lớp Object.
5.5 Boxing và Unboxingdữliệu.
5.5.1 Boxing dữ liệu ngầmđịnh.
5.5.2 Unboxing phải thực hiện tường minh.
5.6 Các lớplồng nhau.
5.7 Câuhỏi&bài tập.
Chương 6.Nạpchồngtoántử.
6.1 Sử dụng từ khóa operator.
6.2 Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác.
6.3 Sử dụng toán tử.
6.4 Toán tửsosánhbằng.
6.5 Toán tửchuyểnđổi.
6.6 Câuhỏi&bài tập.
Chương 7. Kiểu Cấutrúc.
7.1Địnhnghĩa mộtcấutrúc.
7.2Tạo cấu trúc.
7.2.1 Cấu trúc làmộtkiểu giá trị.
7.2.2 Gọi bộ khởidựng mặc định.
7.2.3 Tạo cấu trúc khônggọi new.
7.3 Câuhỏi&bài tập.
Chương 8.Thựcthigiaodiện.
8.1 Thực thi giaodiện.
8.1.1 Thực thi nhiều giao diện.
8.1.2 Mở rộng giao diện.
8.1.3 Kết hợp cácgiao diện.
8.2 Truycậpphương thứcgiaodiện.
8.2.1 Gán đốitượng cho giao diện.
8.2.2 Toán tử is.
8.2.3 Toán tử as.
8.2.4 Giao diện đốilập vớitrừu tượng.
8.3 Thực thi phủ quyếtgiaodiện.
8.4 Thực thi giaodiệntường minh.
8.4.1 Lựachọn thểhiện phương thức giao diện.
8.4.2 Ẩn thành viên.
8.5 Câuhỏi&bài tập.
Tóm tắt các PPGD:
- Thuyết trình, thực hiện các thí dụ trên máy.
- Trình chiếu Powerpoint
- Tương tác hỏi đáp với sinh viên.
B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (40)
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Các nội dung cần tự học:
- Đọc thêm: [2] Jesse Liberty and Donald Xie ...
Chapter 4: Classes and Objects
Chapter 5: Inheritance and Polymorphism
Chapter 6: Operator Overloading
Chapter 7: Structs
Chapter 8: Interfaces
- Thực hiện các bài tập cuối chương.
- Thực hiện các bài tập giảng viên giao thêm.
- Viết báo cáo tóm tắt Chapter 4 -5-6-7-8
+ [1]. Nguyễn Minh Đạo...

G1.2
G2.1
G2.2

Chương 4: Xây dựng Lớp – Đối tượng
Chương 5.Kế thừa – Đa hình
Chương 6: Nạp chồng toán tử
Chương 7.Kiểu Cấu trúc
Chương 8: Thực thi giao diện
Tuần thứ 8: Ôn tập cơ bản OOP - Kiểm tra giữa kỳ
A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (5)
Nội Dung (ND) trên lớp:
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- Ôn tập kiến thức đã học trong các tuần 1-7
- Sinh viên sẽ thực hiện các báo cáo tóm tắt
- Nhận xét, hỏi đáp và đánh giá quá trình.
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm
- Hỏiđáp, đánh giá
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)

G1.2
G2.1
G2.2

Các nội dung cần tự học:

G1.2

- Thực hiện các bài tập quá trình giảng viên giao.
Trao đổi công việc với nhóm

G2.1
G2.2

G3.2.6
Tuần thứ 9-10-11-12-13:
Các cấu trúc dữ liệu trong OOP
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (25)

G1.2
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Nội Dung (ND) trên lớp:

9-10-1112-13

Chương 9.Mảng,chỉmục, vàtậphợp.
9.1 Mảng.
9.1.1 Khai báo mảng.
9.1.2 Giá trịmặcđịnh.
9.1.3 Truycập cácthành phần trongmảng.
9.1.4 Khởi tạo thành phần trongmảng.
9.1.5 Sử dụng từ khóa params.
9.2 Câulệnh foreach.
9.3 Mảng đa chiều.
9.3.1 Mảngđa chiều cùng kích thước.
9.3.2 Mảngđa chiều có kích thước khác nhau.
9.3.3 Chuyển đổi mảng.
9.4 Bộchỉ mục.
9.4.1 Bộ chỉmụcvà phép gán.
9.4.2 Sử dụng kiểu chỉ sốkhác.
9.5 Giao diện tập hợp.
9.5.1 Giao diện IEnumerable.
9.5.2 Giao diện ICollection.
9.6 Danh sáchmảng.
9.6.1 Thực thi IComparable.
9.6.2 Thực thi IComparer.
9.7 Hàngđợi.
9.8 Ngănxếp.
9.9 Kiểu từđiển.
9.9.1 Hashtables.
9.9.2 Giao diện IDictionary.
9.9.3 Tập khóa và tậpgiá trị.
9.9.4 Giao diện IDictionaryEnumerator.
9.10 Câuhỏi&bài tập.
Chương 10.Xử lýchuỗi.
10.1 Lớp đối tượng string.
10.1.1 Tạo một chuỗi.
10.1.2 Tạo một chuỗi dùngphương thức ToString.
10.1.3 Thao tác trên chuỗi.
10.1.4 Tìmmộtchuỗi con.
10.1.5 Chiachuỗi.
10.1.6 Thao tác trên chuỗi dùngStringBuilder.
10.2 Các biểuthức quytắc.
10.2.1 Sử dụng biểu thức quytắc qua lớp Regex.
10.2.2 Sử dụng Regexđể tìmtập hợp.
10.2.3 Sử dụng Regexđể gomnhóm.
10.2.4 Sử dụng CaptureCollection.
10.3 Câuhỏi&bài tập.
Chương 11.Cơchế ủyquyềnvàsựkiện.

G1.3
G2.1
G2.2
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11.1 Ủyquyền.
11.1.1 Sử dụng ủyquyềnxác nhận phươngthức lúcthực
thi.
11.1.2 Ủyquyềntĩnh.
11.1.3 Dùngủyquyềnnhư thuộc tính.
11.1.4 Thiết lập thứtự thihành với mảng ủyquyền.
11.1.5 Multicasting.
11.2 Sự kiện.
11.2.1 Cơchế publishing- subscribing.
11.2.2 Sự kiện và ủyquyền.
Câuhỏi&bài tập.
Chương 12.Cáclớpcơ sở.NET.
12.1 Lớp đối tượng trong .NET Framework.
12.2 Lớp Timer.
12.3 Lớp về thưmục và hệ thống.
12.4 Lớp Math.
12.5 Lớp thao táctập tin.
12.6 Làmviệc với tậptin dữ liệu.
12.7 Câuhỏi&bài tập.
Chương 13.Xử lýngoạilệ.
13.1 Phát sinhvà bắt giữ ngoại lệ.
13.1.1 Câu lệnh throw.
13.1.2 Câu lệnh catch.
13.1.3 Câu lệnh finally.
13.2 Nhữngđốitượng ngoại lệ.
13.3 Tạo riêng cácngoại lệ.
13.4 Phát sinhlạingoạilệ.
13.5 Câuhỏi&bài tập.
Tóm tắt các PPGD:
- Thuyết trình, thực hiện các thí dụ trên máy.
- Trình chiếu Powerpoint
- Tương tác hỏi đáp với sinh viên.
B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (50)
Các nội dung cần tự học:
- Đọc thêm: [2] Jesse Liberty and Donald Xie ...
Chapter 9: Arrays, Indexers, and Collections
Chapter 10: Strings and Regular Expressions
Chapter 11: Exceptions
Chapter 12: Delegates and Events
Chapter 22: Streams
- Thực hiện các bài tập cuối chương.
- Thực hiện các bài tập giảng viên giao thêm.
- Viết báo cáo tóm tắt Chapter 9 -10-11-12-22

G1.2
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+ [1]. Nguyễn Minh Đạo...
Chương 9: Mảng,chỉmục, vàtậphợp.
Chương 10. Xử lý Chuỗi
Chương 11: Cơchế ủyquyềnvàsựkiện
Chương 12.Cáclớpcơ sở.NET.
Chương 13: Xử lýngoạilệ.

Tuần thứ 14: Các khái niệm mới trong C# 3.0
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (5)
Nội Dung (ND) trên lớp:
Chương 14.Giới thiệu LINQ.
14.1 . Giới thiệu LINQ.
14.2 . Các khái niệm – thí dụ minh họa
14.3 Câuhỏi&bài tập.
Chương 15. Làm việc với XML
15.1 Cơ bản về XML.
15.2 Làm việc với tư liệu XML trên .NET.
15.3 Câuhỏi&bài tập.

G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G3.2.6

Tóm tắt các PPGD:
- Thuyết trình, thực hiện các thí dụ trên máy.
- Trình chiếu Powerpoint
- Tương tác hỏi đáp với sinh viên.
14

B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
Các nội dung cần tự học:
- Đọc thêm: [2] Jesse Liberty and Donald Xie ...
Chapter 13: Introducing LINQ
Chapter 14: Working with XML
- Thực hiện các bài tập cuối chương.
- Thực hiện các bài tập giảng viên giao thêm.
- Viết báo cáo tóm tắt Chapter 13 -14
+ [1]. Nguyễn Minh Đạo...
Chương 14: Giới thiệu LINQ
Chương 15. Làm việc với XML

G1.2
G1.3
G2.1
G2.2

G3.2.6

Tuần thứ 15: Ôn tập học phần
A/Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (5)

G1.2
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G1.3

Nội Dung (ND) trên lớp:
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- Ôn tập kiến thức đã học trong các tuần
- Sinh viên sẽ thực hiện các báo cáo tóm tắt
- Nhận xét, hỏi đáp và đánh giá
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm
- Hỏi đáp, đánh giá

G2.1
G2.2

B/Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
Các nội dung cần tự học:
-

Ôn tập các nội dung đã học

13. Đạo đức khoa học:
+ Thực hiện tốt các thành phần tự học và tự nghiên cứu độc lập
+ Trao đổi kiến thức để nâng cao kinh nghiệm nhưng tránh sao chép lẫn nhau
14. Ngày phê duyệt:
15. Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa
TS. Đặng Thanh Dũng

Tổ trưởng BM

Người biên soạn

ThS. Nguyễn Minh Đạo

ThS. Nguyễn Minh Đạo

16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ng ày/tháng/năm

<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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