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1. Bài (chương, mục): Thiết kế lưu trữ dữ liệu 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết;  

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được kỹ thuật thiết kế lưu trữ dữ liệu và 

mô hình hóa dữ liệu với UML. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu chung  

+ Một số đối tượng cần phải lưu trữ lại một cách lâu dài (trên bộ nhớ 

ngoài), không mất đi cùng với sự kết thúc chương trình. Các đối tượng 

đó gọi là các đối tượng bền (persistent). Cần thiết kế cơ sử dữ liệu để 

lưu trữ các đối tượng này. 

+ Các đối tượng bền thường là các đối tượng thực thể, ít khi là các đối 

tượng biên và đối tượng điều khiển.  

+ Các cách lưu trữ dữ liệu  

� Các hệ thống tệp. 

� Các hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS). 

� Các hệ quản trị CSDL hướng đối tượng (OODBMS).  

2. Ánh xạ lớp sang bảng 

+ Thông thường ánh xạ từ lớp sang bảng là 1-1: 

� Một lớp ↔ Một bảng, 

� Một thuộc tính bền (persistent) ↔ Một cột 

� Một đối tượng ↔ Một dòng  



� Một phương thức ↔ Có thể là một thủ tục nội tại 

� Định danh đối tượng ↔ Khóa chính 

� Liên kết ↔ Khóa ngoại hoặc bảng kết nối 

� Thừa kế ↔ Khóa chính được đồng nhất trên nhiều bảng. 

+ Đối với các thuộc tính có cấu trúc phức tạp, không tương ứng với các 

kiểu của SQL, cần có sự biến đổi:  

� Một thuộc tính phức tạp ↔ Nhiều cột, ứng với mối cột là một 

trường trong cấu trúc dữ liệu đó. 

� Một thuộc tính phức tạp ↔ Thành một bảng riêng biệt liên kết với 

bảng chính băng khóa ngoài. 

3. Ánh xạ liên kết 

+ Ánh xạ liên kết giữa các lớp bền tương tự như thiết kế liên kết, tuy 

nhiên thuộc tính trong mô hình quan hệ đòi hỏi là phải là các thuộc tính 

đơn. 

� Liên kết 1-1:  Lớp A-B. Có hai phương án: 

� Cả hai lớp hình thành một bảng. 

� Mỗi lớp lập một bảng, khóa chính của mỗi bảng là khóa 

ngoại của bảng kia.  

� Liên kết 1-n:  Lớp A-B.  

� Mỗi lớp lập thành một bảng. Khóa chính của bảng A (phía 

1) là khóa ngoại của bảng B (phía nhiều). 

� Liên kết n-n:  Lớp A-B.  

� Mỗi lớp lập thành một bảng, và lập thêm một bảng kết nối 

hay còn gọi là bảng trung gian C. 

� Khóa chính của mỗi bảng A, B là khóa ngoại trong bảng C.  

� Khóa chính của bảng C có thể là một cột riêng, hoặc là khóa 

bội của hai thuộc tính khóa của bảng A và B. 



+ Liên kết kết nhập và hợp thành:  Liên kết kết nhập và hợp thành được 

mô hình hóa như là một quan hệ.  

� Hợp thành với chỉ số 1-1 thì nên cài đặt thành 1 bảng duy nhất. 

Nếu hợp thành được cài đặt thành hai bảng riêng biệt thì khi cài 

đặt cơ sở dữ liệu nên xem xét đến việc loại bỏ, cập nhập dạng lan 

truyền. 

� Kết nhập nên cài đặt thành hai bảng, vì các đối tượng bị kết nhập 

vẫn có thể tồn tại một cách độc lập. 

+ Liên kết đệ quy:  Liên kết đệ quy là liên kết của một lớp với chính nó. 

Cho kết nối giữa các cặp đối tượng của chính lớp đó. 

� Hình thành một bảng với lớp đó. 

� Liên kết đệ quy được cài đặt bảng thêm một cột liên kết mà giá trị 

của nó chính là khóa của lớp đó, được xem như là khóa ngoài. 

4. Ánh xạ mối quan hệ khái quát hóa  

+ Lập một bảng cho mỗi lớp (lớp trên và lớp dưới). Dùng một định danh 

đối tượng chung cho mọi bảng trong cùng một phả hệ. 

+ Chỉ lập một bảng (ứng với lớp trên), mọi thuộc tính của lớp dưới đều 

dồn về bảng trên. 

+ Lập một bảng cho mỗi lớp dưới, lặp lại các thuộc tính của lớp trên vào 

bảng của mỗi lớp dưới (hạ chuẩn). 

5. Mô hình hóa dữ liệu với UML 

+ Database: Được mô hình hóa như một component với khuôn dập 

<<Database>> 

+ Schema: Là một package với khuôn dập <<Schema>> 

+ Table: Là lớp với khuôn dập <<Table>> 

+ Primary Key: Là cột có ràng buộc khóa, thể hiện trên UML là cột có 

Tag PK. 

+ Index: Thể hiện trên thao tác với khuôn dập <<Index>> 

+ Relationship, 



+ Foreign Key, 

+ Column,  

+ Datatype, 

+ Constraints,  

+ Triggers, 

+ Valid Values, 

+ Uniqueness 

 

Hình  1. Ví dụ minh họa mô hình hóa dữ liệu 

b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Ứng dụng thiết kế CSDL trong đề tài môn học. 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Mục đích của việc thiết kế lưu trữ dữ liệu? Trình bày các phương pháp lưu trữ 

dữ liệu phổ biến? 

2. Trình bày ánh xạ các liên kết sang bảng lưu trữ dữ liệu? 

3. Trình bày ánh xạ mối quan hệ tổng quát hóa? 

4. Trình bày mô hình hóa dữ liệu với UML? 


