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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Lập trình mạng

Mã học phần: NPRO430980

2. Tên tiếng Anh: Network Programming
3. Số tín chỉ: 3
Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3(2:1:6)
4. Các giảng viên phụ trách học phần
1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
2. Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1. ThS. Đinh Công Đoan
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Mạng căn bản, Lập trình Windows, Lập trình Java
6. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về thư viện Socket API trên Windows , về các lớp đối tượng
trong thư viện System.NET và java.net để có thể xây dựng các loại ứng dụng truyền dữ liệu ở tầng
Network với giao thức UDP , TCP, ICMP; lập trình xây dựng ứng dụng phân tán bằng RMI . Kiến
thức của môn học có thể ứng dụng trong lập trình quản lý mạng , giám sát mạng, điều khiển qua
mạng.
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

Kiến thức cơ bản về thư viện Socket API trên Windows , về các lớp
đối tượng trong thư viện System .NET và java.net để có thể xây
dựng các loại ứng dụng truyền dữ liệu ở tầng Netw ork với giao
thức UDP, TCP, ICMP; lập trình xây dựng ứng dụng phân tán
bằng RMI.

1.2, 1.3

G2

Khả năng phân tích, giải thích giải quyết các vấn đề liên quan đến
tìm lỗi và xử lý lỗi trong quá trình phát triển các ứng dụng truyền
dữ liệu qua mạng

2.1, 2.2, 2.3

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, trình bày và khả năng đọc hiểu các tài 3.1,3.2
liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
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G4

Khả năng thiết kế, cài đặt, phát triển các ứng dụng truyền dữ liệu
qua mạng

4.1, 4.3, 4.4,4.5

8. Chuẩn đầu ra của học phần
Mục
tiêu

Chuẩn
đầu ra
học phần

G1.9
G2.1
G2.2

Viết được các ứng dụng truyền dữ liệu bằng TCP

G2.3

Viết được ứng dụng kiểm soát , quản lý mạng bằng ICMP

G2.4

Viết được ứng dụng phân tán sử dụng Java RMI

G2.5

Sử dụng thành thạo các Serializable Object để truyền dữ
liệu qua mạng

G2.6

Sử dụng thành thạo các IOStream để gửi nhận dữ liệu qua
Socket

2.1.1, 2.2.3,
2.3.2,2.4.2,
6.2.1, 6.3.1

G3.1

Kỹ năng làm việc nhóm, trình bày kết quả các ứng dụng về
truyền dữ liệu qua mạng

4.3.1, 4.3.2

G3.2

Khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh về
lập trình mạng
Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới truyền dữ liệu
qua mạng

4.4.1

G1.2
G1.3
G1.4
G1.5
G1.6
G1.7
G1.8

G2

G3

G4

Chuẩn đầu
ra CDIO

Phân biệt được lĩnh vực áp dụng các công cụ lập tr ình
mạng Java, C# và C++
Trình bày được phương pháp phát triển các ứng dụng mạng
theo mô hình Client/Server .
Trình bày được các lớp đối tượng phân giải tên /địa chỉ
trong System.NET/ java.net
Trình bày được thủ tục xây dựng ứng dụng UDP
Client/Server bằng System.NET.Sockets và java.net
Trình bày được thủ tục xây dựng ứng dụng TCP
Client/Server bằng System.NET.Sockets và java.net
Hiểu kỹ thuật ứng dụng các lớp Helper trong
System.NET.Sockets
Hiểu kỹ thuật chống mất gói tin trong ứng dụng truyền dữ
liệu bằng UDP
Hiểu kỹ thuật sử dụng luồng Thread trong ứng dụng TCP
Server
Hiểu kỹ thuật RMI dùng trong ứng dụng phân tán
Viết được các ứng dụng truyền dữ li ệu bằng UDP

G1.1

G1

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

G4.1

2

2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1,
2.1.1, 2.2.3,
2.3.2,2.4.2
2.1.1, 2.2.3,
2.3.2,2.4.2
2.1.1, 2.2.3,
2.3.2,2.4.2

2.4.2
6.2.1, 6.3.1

G4.2

Hình thành kỹ năng tìm lỗi và xử lý lỗi trong quá trình phát
triển các ứng dụng truyền dữ liệu qua mạng .

2.4.2
6.2.1, 6.3.1

9. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính: Giáo trình nội bộ
Tài liệu tham khảo:
1. Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O’Reilly, October 2004,
ISBN: 0-596-00721-3
2. Richard Blum, C# Network Programming, SYBEX, 2003, ISBN: 0 -7821-4176-5

10. Đánh giá sinh viên
Nhiệm vụ của sinh viên
-

Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng

-

Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do giảng viên giao

Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các loại hình đánh giá sinh viên :

(14)

- Đánh giá quá trình: 50% trong đó có các hình thức đánh giá:
+ Bài tập + Thực hành:

30%

+ Báo cáo:

20%

- Thi cuối học kỳ:

50% - báo cáo tiểu luận và thi vấn đáp

Kế hoạch kiểm tra như sau:
Hình
thức
KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn đầu
ra KT

Bài tập + Thực hành
Lập trình GUI, IO Stream

30
Tuần 4

Trên máy

G1.1,G1.2,
G3.2, G4.1,
G4.2

Trên máy

G1.8, G3.2,
G4.1, G4.2

Trên máy

G1.3->
G1.7, G2.1,
G2.2, G2.3
G2.5, G3.2,
G4.1, G4.2

15

G1.9, G2.4,
G3.2, G4.1,
G4.2

10

TH#1

TH#2

Kỹ thuật sử dụng luồng Thread
Lập trình UDP/TCP Socket

Tuần 7

Lập trình RMI

Tuần 11

TH#3

Trên máy

TH#4
Viết ứng dụng - Báo cáo

BC

Sinh viên làm việc theo nhóm, viết ứng Tuần 12-15
dụng lập trình mạng theo các yêu cầu. Sau
đó sẽ trình bày trước lớp
LẬP TRÌNH MẠNG BẰNG C#
3

Tỉ lệ
(%)

5

20
Báo cáo

G1.3->
G1.7, G2.1,
G2.2, G2.3
G2.5, G3.1,

Chapter 5: Connection-Oriented Sockets
Chapter 6: Connectionles s Sockets
Chapter 7: Using The C# Sockets Helper
Classes
Chapter 8: Asynchronous Sockets
Chapter 9: Using Threads
Chapter 10: IP Multicasting
Chapter 11: ICMP
Chapter 12: SNMP
Chapter 13: SMTP
Chapter 14: HTTP

G3.2, G4.1,
G4.2

Thi cuối kỳ

50

Sinh viên viết ứng dụng lập trình mạng
theo các yêu cầu
Báo cáo ứng dụng và vấn đáp

Lịch Đào
tạo

Báo cáo
Vấn đáp

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15)
Tuần

Chuẩn đầu ra học
phần

Nội dung
Chương 1: Giới thiệu (4/4/16)
- Các nội dung GD chính trên lớp: (8)
 Nhắc lại kiến thức về mạng căn bản , mô hình OSI, truyền
dữ liệu trên mạng, giao thức TCP/IP, Socket,
 Giới thiệu các công cụ lập trình mạng: Java, C# phạm vi
ứng dụng của các ngôn ngữ trong lập tr ình mạng

1-2

G1.1 -> G1.3
G3.2,
G4.1, G4.2

 Ôn tập các kiến thức cần thiết về java sử dụng cho lập trình
mạng
 IOStream
 Thread
PPGD chính:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint, minh họa trên máy tính
-Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)

Dự kiến các CĐR
được thực hiện sau
khi tự học

4

+ Đọc thêm: Chapter 1, 2, 4, 5
+ Làm 2 bài tập về IOStream trong Java

G1.1 -> G1.3
G3.2,
G4.1, G4.2

+ Làm 2 bài tập về Thread Java
-Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mụ c 11
nêu trên)
+ [1] Java Network Programming
Chương 2: Lập trình UDP (4/4/16)
- Các nội dung học tập chính tr ên lớp:
 Giới thiệu java.net package
 Lớp InetAddress, Socket

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

 Thủ tục lập trình UDP
 Truyền dữ liệu đơn giản
 Truyền Object qua UDP Socket
3-4-5

- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
-Các nội dung cần tự học ở nhà:
+ Đọc thêm: Chapter 13
+ Làm 4 bài tập truyền dữ liệu qua Socket bằng UDP
Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

+ [1] Java Network Programming
Chương 3: Lập trình TCP (4/4/16)
- Các nội dung học tập chính trên lớp:
+ Thủ tục lập trình TCP
+ Truyền dữ liệu đơn giản
+ Truyền Object qua TCP Socket
6-7

+ TCP Thread
- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
+ Làm mẫu
-Các nội dung cần tự học ở nhà:
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G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

+ Đọc thêm: Chapter 9, 10
+ Làm 4 tập truyền dữ liệu qua Socket bằng TCP
Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

+ [1] Java Network Programming
Tuần thứ 8: Chương 4: Java RMI (2/2/8)
- Các nội dung học tập chính tr ên lớp:

G1.9

+ Giới thiệu

G2.4

+ Kỹ thuật RMI

G3.2, G4.1, G4.2

- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
8

+ Thuyết trình
-Các nội dung cần tự học ở nhà (8)
+ Đọc thêm: Chapter 18

G1.9

+ Làm 4 bài tập

G2.4

Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

G3.2, G4.1, G4.2

+ Java Network Programming
Chương 5: Căn bản về lập trình mạng bằng C # (2/2/8)
- Các nội dung học tập chính trên lớp:

G1.1->G1.3

+ Giới thiệu
+ Thư viện System.NET
+ Các lớp IPAddress, IPEndPoint, IPHostEntry
+ Lớp DNS
9

- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
-Các nội dung cần tự học ở nhà (8)
+ Đọc thêm: Chapter 2, 3, 4

G1.1->G1.3

Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)
+ [2] C# Network Programming
10-11

Chương 6: Lập trình UDP (4/4/16)
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- Các nội dung học tập chính tr ên lớp:
 Thủ tục lập trình UDP
 Truyền dữ liệu đơn giản

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

 Truyền Object qua UDP Socket
 Chống mất gói tin trong truyền dữ liệu bằng UDP
 Lớp Helper
- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
+ Làm mẫu
-Các nội dung cần tự học ở nhà:
+ Đọc thêm: Chapter 6
+ Làm 4 bài tập truyền dữ liệu bằng UDP
Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

+ [2] C# Network Programming
Chương 7: Lập trình TCP (4/4/16)
- Các nội dung học tập chính tr ên lớp:
 Thủ tục lập trình TCP
 Truyền dữ liệu đơn giản

G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

 Truyền Object qua TCP Socket
 Luồng TCP
- PPGD chính:
12-13

+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
+ Làm mẫu
-Các nội dung cần tự học ở nhà:
+ Đọc thêm: Chapter 5, 7, 8, 9
+ Làm 4 bài tập truyền dữ liệu bằng TCP
Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)
+ [2] C# Network Programming

14-15

Lập trình RAW Socket (4/4/16)
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G1.4 -> G1.8,
G2.1 -> G2.2, G2.5 > G2.6
G3.2, G4.1, G4.2

- Các nội dung học tập chính tr ên lớp:

G2.3,

 Raw Socket

G3.2, G4.1, G4.2

 Ứng dụng Ping
 Ứng dụng TraceRoute
- PPGD chính:
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thuyết trình
+ Làm mẫu
-Các nội dung cần tự học ở nhà:
+ Đọc thêm: Chapter 11

G2.3,

+ Bài tập viết ứng dụng Ping nâng cao

G3.2, G4.1, G4.2

+ Bài tập viết ứng dụng TraceRoute hoàn chỉnh
Tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)
+ [2] C# Network Programming
14. Đạo đức khoa học:
+ Các bài tập, nếu bị phát hiện sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức
độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người
sử dụng bài chép và người cho chép bài.
+ SV không hoàn thành nhi ệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn
trường
+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/01/2012
15. Cấp phê duyệt:
Trưởng Khoa

Trưởng BỘ MÔN

Nhóm Biên soạn

Cập nhật lần 1

Người Cập nhật

Tổ trưởng bộ môn
Cập nhật lần 2

Người Cập nhật

Tổ trưởng bộ môn
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9

