
MÔN HỌC: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 
1. Tổng số tín chỉ: 2 
2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

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

1 Nguyễn Đức Hiếu PGS TS BM Công nghệ phần mềm 

2 Nguyễn Hoàng Sinh GV TS BM Công nghệ phần mềm 

 
3. Mô tả vị trí môn học: 
- Môn học trước: Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL server, Lập trình hướng đối tượng. 
- Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 
 
4. Mục tiêu môn học:  
Cung cấp kiến thức về đặc tính của CSDL hướng đối tượng, phương pháp thiết kế dữ liệu hướng 

đối tượng, các nguyên tắc cài đặt và khai thác CSDL hướng đối tượng.  

Cung cấp cho người học các kiến thức về hướng phát triển mới của cơ sở dữ liệu, khả năng triển 

khai ứng dụng CSDL HĐT trong giải quyết các bài toán thực tế 

 
5. Bộ môn phụ trách: Công nghệ phần mềm 
 
6. Phương tiện đảm bảo: Máy chiếu + Máy tính, Phòng máy tính 
 
7. Nội dung chi tiết môn học: 
Các đặc tính của cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: đối tượng phức tạp, định danh đối tượng, khả 

năng đóng gói, kiểu và lớp, tính kế thừa, khả năng nạp chồng và liên kết sau, khả năng mở rộng 

và tính đầy đủ của tính toán; chuẩn truy vấn CSDL HĐT OQL; giới thiệu một số hệ quản trị 
CSDL HĐT hiện đại và cài đặt ứng dụng CSDL HĐT. 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương 1. Mô hình dữ liệu ngữ nghĩa 

1.1. Giới thiệu 

1.2 Mô hình thực thể quan hệ mở rộng-eer 

1.3 Mô hình dữ liệu quan hệ 

1.4 Tiêu chuẩn hoá các sơ đồ quan hệ 

1.5 Phương pháp thiết kế csdl quan hệ. 

1.6 Tính toàn vẹn của csdl 

1.7 Mô hình dữ liệu ngữ nghĩa rmt 

1.8 Mô hình chức năng (the functional data model) 

1.9 Tóm tắt chương 1 

5  

2 

Chương 2. Nguyên lý của các hệ thống hướng đối tượng 

2.1. Công nghệ phần mềm và cơ sở dữ liệu 

2.2. Chu kỳ sống của cơ sở dữ liệu 

2.3. Các hệ thống hướng đối tượng 

5  



2.4. Trừu tượng hoá dữ liệu (data abstraction) 

2.5. Kế thừa 

2.6. Tổng kết 

3 

Chương III. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng 

3.1 Khái niệm cơ bản 

3.2. Phân tích hệ thống hướng đối tượng 

3.3. Các khái niệm trừu tượng hướng đối tượng. 

3.4. Vai trò của thừa kế 

3.5. Quản lý sự toàn vẹn trong hệ thống hướng đối tượng. 

3.6 Mô hình hướng đối tượng 

3.7 So sánh cơ sở dữ liệu HĐT và mô hình quan hệ dữ liệu. 

5  

4 

Chương 4. Lớp và thừa kế 

4.1 Giới thiệu 

4.2 C++ 

4.2.1 Kế thừa trong C++ 

4.2.2 Đa hình và liên kết động trong C++ 

4.2.3 ODE: Một cơ sở dữ liệu mở rộng cho C++ 

5  

5 

Chương V. Xử lý truy vấn hướng đối tượng 

5.1 Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng. 

5.2 Tổng quan về ngôn ngữ truy vấn(an overview  of SQL) 

5.3 Thao tác dữ liệu chức năng (FUNCIONAL DATA 

MANIPULATION) 

5  

6 

Chương 6. Sự bền vững. 

6.1. Giới thiệu. 

6.2. Sự bền vững trong ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu 

6.3. Sự bền vững trong các hệ thống hướng đối tượng. 

5  

 Tổng 30  

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

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

....     

 Tổng    

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

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Bài tập thiết kế dữ liệu hướng đối tượng 15   

2     

 Tổng    

 



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 
J.G.Hughes Object-Oriented Databases 

Prentice Hall 1991 
 X   

2 

Willi-Hans Steeb, Relational and Object-Oriented 

Databases, International School for Scientific 

Computing 2002 

 X   

3 
Malcolm Atkinson, The Object-Oriented Database 

System Manifesto, University of Glasgow, 1995 
 X   

4 
ODMG OQL - User Manual 

Release 5.0 - April 1998 
 X   

5 

http://www.odmg.org  

Trang web của Nhóm tiêu chuẩn quản trị cơ sở dữ 

liệu hướng đối tượng (ODMG) 

    

6 

http://www.versant.com  

Trang web của nhà cung cấp hệ quản trị CSDL 

HĐT Versant 

    

 

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 20 

2 Thực hành, thí nghiệm   

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 1 30 

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 50 

  
       CHỦ NHIỆM BỘ MÔN    GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 

            (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và  ghi rõ họ tên) 

 

 

 

TS Nguyễn Mạnh Hùng    PGS.TS Nguyễn Đức Hiếu 

 

 

 


