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1. Tên môn thi: Cơ sở dữ liệu
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Hệ thống thông tin.
- Khoa:

Công nghệ thông tin & Truyền thông.

3. Mục tiêu của môn thi
3.1. Kiến thức
3.1.1. Nắm rõ những khái niệm căn bản cần thiết về cơ sở dữ liệu.
3.1.2. Biết định nghĩa một cơ sở dữ liệu mới, cập nhật, truy vấn đúng và hiệu quả
trên một cơ sở dữ liệu đã cho. Liên hệ nhanh nhạy các vấn đề trong thế
giới thực để có được những giá trị hợp lý cho các dữ liệu trong cơ sở dữ
liệu.
3.1.3. Hiểu lý thuyết về đại số quan hệ và vai trò nền tảng của nó trong ngôn ngữ
SQL.
3.1.4. Nắm vững lý thuyết căn bản về thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, biết
đánh giá một cơ sở dữ liệu có thỏa các qui tắc chuẩn hóa hay không.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Biết đưa hợp lý dữ liệu từ thế giới thực vào việc cập nhật và truy vấn trên
CSDL.
3.2.2. Sử dụng thành thục ngôn ngữ SQL, biết truy vấn đúng và hiệu quả trên
một cơ sở dữ liệu đã cho.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Nội dung ôn tập gồm 2 phần: kiến thức cơ bản, lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu
(CSDL) quan hệ. Do mô hình quan hệ vẫn còn phổ biến và liên quan mật thiết đến
nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là nền xuyên suốt cho cả học phần.
Ở phần A- Kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ
của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ
SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức
nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL.
Phần B mang lại lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc
hàm và các qui tắc chuẩn hóa.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Mô hình quan hệ
1.1. Các định nghĩa
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3.5.
Chương 4.
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Ràng buộc toàn vẹn trên CSDL quan hệ
Các thao tác cập nhật trên CSDL quan hệ
Sự thông thương giữa các quan hệ
Đại số quan hệ
Giới thiệu
Một số khái niệm
Các phép toán cơ bản
Các phép toán khác
Chuẩn hóa CSDL
Giới thiệu vấn đề
Phụ thuộc hàm
Khóa của lược đồ quan hệ
Các dạng chuẩn của sơ đồ quan hệ
Chuẩn hóa sơ đồ quan hệ
Ngôn ngữ hỏi SQL
Giới thiệu ngôn ngữ hỏi SQL
Các lệnh SQL căn bản
Các lệnh SQL nâng cao

6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp hướng dẫn giải bài tập trên lớp.
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi.
- Tích cực tham gia thảo luận và làm bài tập trên lớp.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn
điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.
9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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