
MÔN HỌC: TÍNH TOÁN KHOA HỌC 

1. Tổng số tín chỉ: 2 

2. Các giảng viên phụ trách môn học: Trần Nguyên Ngọc 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Trần Nguyên Ngọc GV Tiến sỹ BM KHMT 

2     

3. Mô tả vị trí môn học: 
- Môn học trước: các môn học thuộc cơ sở chuyên ngành.  
- Môn học song hành: Lý thuyết tối ưu, Xử lý tín hiệu số. 

4. Mục tiêu môn học:.  
Hiện nay có nhiều vấn đề của khoa học, công nghệ và quản lý đưa về những bài toán rất 

phức tạp, đòi hỏi phải giải trên máy tính. Việc giải số những bài toán phức tạp này thuộc một 

lĩnh vực khá mới mẻ, gọi là tính toán khoa học. Theo quan niệm hiện đại, tính toán khoa học 

được coi là ngành khoa học thứ ba, ngoài hai ngành truyền thống: khoa học lý thuyết và khoa 

học thực nghiệm. Tính toán khoa học đóng vai trò chủ chốt trong cuộc cách mạng số hoá đang 

diễn ra trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Mặt khác, nhu cầu ứng dụng CNTT trong các 

hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như quản lý kinh tế, xã hội đòi hỏi phải giải 

quyết những bài toán với khối lượng tính toán rất lớn, đến mức các máy tính tuần tự không đủ 

mạnh để cho lời giải sau một khoảng thời gian chấp nhận được. Chính vì vậy, vai trò của các 

siêu máy tính hay máy tính hiệu năng cao và các giải thuật tương ứng ngày càng được phát huy 

và trở thành công cụ không thể thiếu được của các trung tâm nghiên cứu, đào tạo. 

Bên cạnh đó hầu như tất cả các trường đại học, các viện nghiên cứu lớn ngày nay trên thế 

giới đều có trung tâm tính toán. Tại những trung tâm này, nhiều nghiên cứu ứng dụng được triển 

khai trong mọi lĩnh vực: từ toán học, vật lý, địa chất, năng lượng, khí tượng, hải dương, khoa học 

vật liệu, thiết kế ô tô, máy bay, đến sinh học, y học, quốc phòng, kinh tế vv... Tính toán khoa học 

giúp con người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, nâng cao hiệu suất lao động, giảm bớt phế phẩm và tăng độ an toàn của sản xuất.  

Môn học này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hình dung tổng thể 

nhất về các khả năng ứng dụng như vậy của khoa học máy tính.  

Kết thúc khóa học, học viên cần nắm được một số phương pháp tiếp cận giải các bài toán 

thực tế bằng máy tính, có khả năng phân tích, thiết lập mô hình toán học, từ đó lựa chọn cộng cụ 

giải quyết phù hợp. Khóa học cũng sẽ trang bị cho học viên một số công cụ lập trình ứng dụng 

phục vụ cho công việc giải các bài toán tính toán với khối lượng lớn, mô phỏng toán học các hệ 

thống phức tạp. 

5. Bộ môn phụ trách:  Khoa học máy tính 
6. Phương tiện đảm bảo: Máy chiếu, phòng thí nghiệm với hệ thống máy tính nối mạng 
7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 20 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Mô hình hoá và khảo sát trên máy tính các mô hình tự 4 1,6 



nhiên 

2 Các giải thuật tính xấp xỉ hiện đại 5 5,9 

3 Lý thuyết tự tổ chức và ứng dụng 4 8 

4 Giải thuật tiến hoá 3 8,10 

5 Các hệ thông minh 4 8,10 

 Tổng 20  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn: 20 tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1 Xây dựng mô hình toán học cho các 

hệ thống kỹ thuật và mô hình kế 

hoạch hóa tài chính 

4  1,6 

2 Các thuật toán giải gần đúng các hệ 

phương trình vi phân bậc cao  

4  5,9 

3 Khảo sát chuyển động theo thời gian 

của các hệ tự tổ chức 

4  8 

4 Lập trình gen và ứng dụng trong bài 

toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

4  8,10 

5 Khảo sát độ phức tạp của các giải 

thuật thông minh 

4  8,10 

 Tổng 20   

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn: 10 tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Matlab+Simulink 6   

2 Thảo luận về các ứng dụng thực tế của khoa học 

tính toán 

4   

 Tổng 10   

8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 

TV pho tô 

hoặc có File 

Điện tử 

Đề 

nghị 
mua 

mới 

Đề 

nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 Nguyễn Hữu Dự / Điều khiển tối ưu, Hệ tất định 

và ngẫu nhiên/ NXB Đại học QGHN/ 2005 

 X   

2 Nguyễn Quang Dong/ Giáo trình Mô hình toán 

kinh tế/ NXB Thống kê/ 2006 

 X   

3 Đoàn Quỳnh/ Hình học vi phân/ NXB ĐH Sư 

Phạm/ 2008 

 X   

4 Christopher D. Manning/ Introduction to  X   



Information Retrieval/ Cambridge university 

press/ 2008 

5 Kirieev V.I. / Các phương pháp tính trong ví dụ 

và bài tập/ NXB Matxcơva/ 2004 (Bản tiếng Nga) 

 X   

6 Samarski A.A. / Mô phỏng toán học/ NXB Toán-

Lý Matxcơva/ 2001 (Bản tiếng Nga) 

    

7 Christopher D. Manning/ Foundations of 

Statistical Natural Language Processing/ 

Massachusetts Institute of Technology/ 1999 

 X   

8 Egupop N.D./ Lý thuyết điều khiển hiện đại Tập 

3/ NXB Bauman/ 2000 (Bản tiếng Nga) 

 X   

9 D. J. Cooke/ Computer Mathematics/ Cambridge 

University Press/ 1984 

 X X  

10 Fogel, David B/ Evolutionary Computation: The 

Fossil Record. / New York: IEEE Press/ 1998 

  X  

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 10 

2 Thực hành, thí nghiệm 5 40 

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 1 10 

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 40 

  

          

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 
 
 
 
 
 
 

TS Ngô Hữu Phúc 

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
 
 
 
 
 
 

TS Trần Nguyên Ngọc 
 


