
1

BỘ GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học SPKT TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khoa: Công nghệ Thông tin *******

Chương trình Giáo dục Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin Trình độ đào tạo: ĐH

Chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin

Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu phân tán Mã học phần: DIDB330584

2. Tên Tiếng Anh: Distributed Database

3. Số tín chỉ: 3

Phân bố thời gian: 3(2:1:6)

4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Phương

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ CN. Quách Đình Hoàng

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước: Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
Môn học tiên quyết: Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu
Khác: Không

6. Mô tả tóm tắt học phần:

 Cung cấp kiến thức các khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán, ứng dụng, kiến trúc và nhu cầu
thực tế cũng như tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp lớn hiện nay;

 Cung cấp các phương pháp phân mảnh dữ liệu, các kiểu phân mảnh và điều kiện đúng đắn
phân mảnh dữ liệu.

 Cung cấp các hướng tiếp cận thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, cách khảo sát, phân tích và ứng
dụng các thuật toán trong thiết kế.

 Giới thiệu các qui tắc tối ưu hóa truy vấn và xử lý dữ liệu phân tán.
 Cung cấp các nguyên lý quản lý giao dịch, kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và điều khiển đồng

thời phân tán
 Cung cấp các bài tập phân mảnh dữ liệu, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán và cài đặt

hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server,
Oracle, DB2 IBM, PostgreSQL.

7. Mục tiêu học phần (Course objective)

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 kiến trúc cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân tán 1.2, 1.3
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G2 thiết kế một CSDL phân tán, các phương pháp phân tán d ữ liệu 2.1, 2.2, 2.3

G3 Kỹ năng làm việc nhóm, và thuyết trình 3.1, 3.2

G4 Khả năng vận dụng kiến thức để phân tích các hệ thống thông tin
trong thực tế

4.1, 4.4, 4.5

8. Chuẩn đầu ra của học phần

Mục
tiêu

Chuẩn
đầu ra

học phần

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

Chuẩn
đầu ra
CDIO

G1

G1.1 Có kiến thức cơ bản về kiến trúc cơ sở dữ liệu; các khái niệm cơ
bản về cơ sở dữ liệu phân tán; đặc điểm và ứng dụng của dư thừa
dữ liệu trong quản lý

1.2

G1.2 Có kiến thức về ứng dụng của CSDL phân tán trong quản lý các
tổ chức doanh nghiệp

1.2

G1.3 Có kiến thức về các hướng tiếp cận, thiết kế một CSDL phân tán,
các phương pháp phân tán dữ liệu, xử lý dữ liệu, quản lý giao
dịch và điều khiển đồng thời phân tán

1.3

G1.4 Trình bày được các nguyên lý quản lý giao tác phân tán, kiểm
soát dữ liệu ngữ nghĩa và xử lý truy vấn phân tán

1.3

G2

G2.1 Thiết kế được một CSDL phân tán cho một bài toán quản lý của
doanh nghiệp cụ thể trong thực tế

2.1, 2.2

G2.2 Cài đặt và quản trị được cơ sở dữ liệu phân tán cho bài toán nên
trên sử dụng một hệ quản trị CSDL thông dụng (SQL Server,
DB2 IBM, Oracle…)

2.3

G2.3 Phân tích, nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, không phiến
diện hay tư duy theo lối mòn

2.2

G2.4 Thảo luận việc sắp xếp nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên 2.3

G2.5 Hiểu cách tổ chức và phân công công việc đáp ứng yêu cầu dự án 2.2

G2.6 Hiểu cách giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện dự án 2.2

G3
G3.1 Nâng cao kỹ năng phân công công việc và làm việc theo nhóm 3.1

G3.2 Trình bày trước đám đông sử dụng phương tiện trình chiếu 3.2

9. Nhiệm vụ của sinh viên

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:

- Dự lớp: Tối thiểu 80% số tiết giảng

- Bài tập: Phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.

10. Tài liệu học tập
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- Sách, giáo trình chính:

[1] M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems (3 rd Edition),

Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

- Sách (TLTK) tham khảo:

[2] Stefan Ceri - Giuseppe Pelagatti, Distributed Database Principles & Systems, McGraw Hill,

1984.

[3] Marc Pouly,Distributed Databases in a Nutshell , University of Fribourg, Switzerland , 2005.

[4] Saeed K. Rahimi, Frank S. Haug. Distributed Database Management Systems: A Practical

Approach. University of St. Thomas. Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-40745-5.

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

Hình
thức
KT

Nội dung Thời điểm
Công cụ KT Chuẩn

đầu ra
KT

Tỉ lệ
(%)

Bài tập 20

BT#1
Bài tập chương 2 Tuần 3 Bài tập nhỏ

trên lớp
G1.1,
G1.4,

G2.3

5

BT#2
Bài tập chương 3 Tuần 7 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,
G2.3,

G2.4

5

BT#3
Bài tập chương 4 Tuần 9 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

BT#4
Bài tập chương 5 Tuần 11 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

Bài tập lớn 30

BL#1

Nhóm sinh viên từ 3-4 người chọn 1 một hệ
thống trong thực tế để khảo sá t, đánh giá và
thiết kế.

Tuần 12 Đánh giá sản
phẩm

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G2.6

G3.1

G3.2

30

Thi cuối kỳ 50

- Thi vấn đáp, tự luận, đề đóng Thi tự luận G2.1 50
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- Thời gian làm bài 60-90 phút. G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G2.6

12. Nội dung chi tiết học phần

Tuần Nội dung Chuẩn đầu
ra học phần

1

Chương 1: Tổng quan CSDL PT
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD lý thuyết:

 Giới thiệu về môn học, cách học, t ài liệu tham khảo, nguyên tắc làm
việc.

 Hệ thống lại các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phân loại các hệ cơ sở dữ
liệu.

 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán, như cầu và đặc điểm cũng như
nguyên nhân sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán. Các khái niệm cơ bản về
cơ sở dữ liệu phân tán và hệ cơ sở dữ liệu phân tán

 Kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu phân tán , các thành phần của một hệ quản
trị CSDLPT.

 Các hình thức truy xuất từ xa dữ liệu trong hệ CSDLPT.

 Tổng kết, ôn tập và làm bài tập chương 1.

Tóm tắt các PPGD chính:

 Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

G1.1

G1.2, G1.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Đọc các nội dung nền tảng về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+ Làm bài tập được giao

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

+ M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database
Systems (3rd Edition), Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

2, 3 Chương 2: Các phương pháp phân mảnh dữ liệu

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD chính trên lớp

 Giới thiệu kiến trúc tham khảo CSDLPT .

 Các mức trong suốt phân mảnh dữ liệu.

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

G2.4
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 Các khái niệm phân mảnh dữ liệu, các qui tắc phân mảnh dữ liệu đúng
đắn.

 Phân mảnh ngang, phân mảnh dọc, phân mảnh hỗn hợp.

 Các loại ứng dụng cho cơ sở dữ liệu phân tán.

 Tổng kết, ôn tập và làm bài tập chương 2.

Tóm tắt các PPGD chính:

 Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
+ Làm các bài tập được giao trong chương 2 về định nghĩa phân mảnh dữ
liệu, các ứng dụng cho cơ sở dữ liệu phân tán.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

[1] M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database

Systems (3rd Edition), Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

[2] Stefan Ceri - Giuseppe Pelagatti, Distributed Database Principles &

Systems, McGraw Hill, 1984.

4,5 Chương 3: Thiết kế CSDLPT

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD chính trên lớp

 Quy trình thiết kế top-down

 Các vấn đề phát sinh khi thiết kế CSDLPT: Lý do phân mảnh, lựa chọn
hình thức phân mảnh, mức độ phân mảnh, qui tắc phân mảnh, lựa chọn
định vị dữ liệu, các yêu cầu thông tin.

 Phân mảnh dữ liệu: phân mảnh ngang, phân mảnh dọc, phân mảnh hỗn
hợp.

 Định vị dữ liệu

 Bài tập về phân mảnh dữ liệu: dọc (th uật toán năng lượng kết), ngang
(thuật toán phân mảnh ngang).

 Thực hành nhóm thiết kế phần mềm quản lý.

Tóm tắt các PPGD chính:

 Thuyết trình

 Thảo luận

Trình chiếu Powerpoint

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

G2.4

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

Các nội dung cần tự học chính:
+ Database Intergration, quy trình thi ết kế bottom-up, Chương 4 giáo trình
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của M. T. Özsu and P. Valduriez, từ trang 131-171.

+ Làm các bài tập được giao, thực hành phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
phân tán cho phần mềm quản lý phân tán theo đề tài tự chọn, sử dụng các
hệ quản trị hiện hành tự chọn

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

[1] M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database

Systems (3rd Edition), Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

[2] Stefan Ceri - Giuseppe Pelagatti, Distributed Database Principles &

Systems, McGraw Hill, 1984.

6,7 Thực hành chương 3
Thiết kế CSDLPT
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD:
+ Hướng dẫn Thiết kế CSDLPT
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

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

G2.4

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp
8 Chương 4: Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và Xử lý truy vấn

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD chính trên lớp

 Quản lý khung nhìn, An toàn dữ liệu

 Quản lý toàn vẹn ngữ nghĩa dữ liệu

 Tổng quan xử lý vấn tin

 Phương pháp xử lý vấn tin

 Tối ưu hóa vấn tin phân tán.

 Tổng kết, ôn tập và làm bài tập chương 4.

 Thực hành nhóm

Tóm tắt các PPGD chính:

 Thuyết trình

 Thảo luận

Trình chiếu Powerpoint

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

G2.4

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

Các nội dung cần tự học chính:
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+ Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, thiết kế phân tán hướng đối tượng, các
kiểu kiến trúc, xử lý vấn tin đối t ượng.

+ Làm bài tập chương 4 được giao, tiếp tục thực hành thiết kế phần mềm
theo chủ đề tự chọn.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

[1] M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database

Systems (3rd Edition), Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

[2] Stefan Ceri - Giuseppe Pelagatti, Distributed Database Principles &

Systems, McGraw Hill, 1984.

9 Thực hành chương 4
Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và Xử lý truy vấn
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD:
+ Hướng dẫn Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và Xử lý truy vấn
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

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

G2.4

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp
10 Chương 5: Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD chính trên lớp

 Các mô hình và khái niệm quản lý giao dịch.

 Quản lý cạnh tranh phân tán.

 Tính bền vững phân tán.

 Tổng kết, ôn tập chương 5.

 Thực hành nhóm.

Tóm tắt các PPGD chính:

 Thuyết trình

 Trình chiếu Powerpoint

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

G2.4

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cách tiếp cận server dữ liệu

+ Kiến trúc song song

+ Các kỹ thuật Hệ quản trị CSDL song song
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+ Các mô hình thực thi song song

+ Quản lý giao dịch đối tượng

+ Tiếp tục lập trình thiết kế phần mềm

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11
nêu trên)

[1] M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database

Systems (3rd Edition), Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8833-1

[2] Stefan Ceri - Giuseppe Pelagatti, Distributed Database Principles &

Systems, McGraw Hill, 1984.

[3] Marc Pouly,Distributed Databases in a Nutshell , University of Fribourg,

Switzerland, 2005.

Saeed K. Rahimi, Frank S. Haug. Distributed Database Management
Systems: A Practical

11 Thực hành chương 5
Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD:
+ Hướng dẫn Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp
12, 13,
14, 15 Thực hiện và Báo cáo bài tập lớn

G2.2, G2.3,

G2.4, G3.1,
G3.2

14. Đạo đức khoa học
- Các bài tập về nhà nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị 0 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.

- Sinh viên không hoàn thành nhi ệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi.

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

15. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/03/2012

16. Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa Tổ trưởng BM Đ/D Nhóm biên soạn
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17. 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:


