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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC 

 Lý thuyÕt C¸c hÖ ph©n t¸n 

1. Tổng số tín chỉ:    2TC 

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị  

công tác 

1  NguyÔn B¸ Têng  PGS TS Khoa CNTT 

2 Lª §×nh S¬n   TS Khoa CNTT 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước:  Lý  thuyÕt c¬ së d÷ liÖu quan hÖ, TrÝ tuÖ nh©n t¹o 

- Môn học song hành:  Lý thuyÕt thuËt to¸n, lý thuyÕt tËp mê. Khai th¸c d÷ liÖu 

4. Mục tiêu môn học: Nhằm trang bị kiến thức tæng quan vÌ c¸c bµi to¸n ph©n lo¹i, gom côm, 
ph©n t¸n d÷ liÖu theo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau. Gióp häc viªn tiÕp cËn víi lý thuyÕt míi ®ã lµ lý 
thuyÕt tËp th«, mét c«ng cô cña khai ph¸ tri thøc, mét lÜnh vùc míi cña c¸c bµi to¸n ph©n lo¹i. 
Sau khi kÕt thóc m«n häc häc viªn cÇn n¾m ®îc lý thuyÕt tËp th«, c«ng cô míi cña c¸c bµi to¸n 
ph©n loai, khai ph¸ tri thøc.  

5. Bộ môn phụ trách: C¸c hÖ thèng th«ng tin (CHTTT) 

6. Phương tiện đảm bảo: M¸y tÝnh vµ m¹ng m¸y tÝnh 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 16 tiết 

 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

      1 ¤n  lý thuyÕt c¬ së d÷ liÖu quan hÖ 2  

2 Lý thuyÕt tËp th« 2  

3 HÖ thèng th«ng tin vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan 2  

4 
HÖ quyÕt ®Þnh vµ c¸c thuËt to¸n ph©n lo¹i liªn quan hÖ 

quyÕt ®Þnh 

2  

5 
Ph©n t¸n s¬ ®å quan hÖ thµnh c¸c s¬ ®å con cã nèi kh«ng 

tæn thÊt  

2  

6 

Ph©n t¸n s¬ ®å quan hª thµnh c¸c s¬ ®å con b¶o toµn phô 

thuéc. 

Ph©n t¸n s¬ ®å quan hÖ  thµnh c¸c s¬ ®å con chuÈn BCNF 

2  

7 

Qu¶n lý giao dÞch:  

- M« h×nh giao dÞch ®¬n gi¶n 

- M« h×nh giao dÞch ®äc/ghi 

- M« h×nh giao dÞch chØ ®äc, chØ ghi 

4  

 Tæng 16  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 
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TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

3     

....     

 Tổng    

 

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:30 tiết 

 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1  Bµi tËp lín theo nhãm cµi ®Æt ch¬ng trinh øng 

dông c¸c thuËt to¸n: Quinlan, K-Mean, Bayes 

10  [7] & bµi 

gi¶ng 

2  Bµi tËp lín theo nhãm: Tim kiÕm c¸c øng dông 

tËp th« trªn m¹ng 

10  [6] & bµi 

gi¶ng 

3  Bµi tËp lín theo nhãm : Chøng minh tÝnh ®óng 

®¾n cña c¸c thuËt to¸n ph©n r· 

10  [1], [2], [3] 

& Bµi 

gi¶ng 

 Tổng 30   

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.D   Ullman 
Nguyªn lý c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu vµ c¬ së tri thøc 
NXB Thèng kª 1998  

co cã   

[2] NguyÔn B¸ Têng 
Lý thuyÕt c¬ së d÷ liÖu- lý thuyÕt vµ thùc hµnh 
NXB KH&KT 2001 

cã cã   

[3] NguyÔn B¸ Têng 
NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n 
NXB KH&KT 2005 

cã cã   

[4] D. Ganasan, D. Latha 
Reduct Generation in Information Systems 
Advance online publication 2007  

 cã  Cã 

[5] Z.Pawlak 
Systemy informacyjne 
NXB Naukowo-Techniczne 1983 

 Cã  Cã 

[6] Han Yin Shi 
Classification  study of Rough Sets 
Generalization   Ontanrio 2004 

 Cã   
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[7]  §ç Phóc 

Khai th¸c d÷ liÖu 
NXB  §HQG Thµnh phè HCM 

 Cã   

 

Tuần 1: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2 tiÕt 

-Quan hÖ 

- C¸c phÐp to¸n quan 

hÖ 

- Rµng buéc toµn vÑn 

¤n CSDL quan hÖ  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 2: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Phô thuéc hµm 

- Khãa 

¤n CSDL quan hÖ  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

. 

Tuần 3: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- C¸c d¹ng chu©n 

- Kh«ng gian xÊp 

xØ Pawlak 

¤n CSDL quan hÖ 

Lý thuyÕt tËp th« 

1 tiÕt 

1 tiÕt 

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     
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Tuần 4: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- TËp th« vµ hµm 

th« 

- HÖ thèng th«ng 

tin 

 1 tiÕt 

 

1 tiÕt 

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 5: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Quan hÖ bÊt 

kh¶ ph©n biÖt & 

rót gän hÖ tin 

- HÖ quyÕt ®Þnh 

 

 1 tiÕt 

 

 

1 tiÕt 

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 6: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

3tiÕt 

- C¸c thuËt to¸n: 

Quinlan, K-

Mean, Bayes 

  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     
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Tuần 7: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Kh¸i niÖm ph©n 

t¸n däc ngang 

- Ph©n t¸n s¬ ®å 

quan hÖ thµnh 

c¸c s¬ ®å con 

cã nèi kh«ng 

tæn thÊt 

 

  

 

 

 

2 tiÕt 

TN-TH     

Bài tập -Bµi tËp lín 

ë nhµ 

- 5 tiÕt 

 T×m kiÕm c¸c øng 

dông tËp th« trªn 

m¹ng 

 lµm theo 

nhãm 5 

ngêi, 2 

tuÇn nép  

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 8: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Ph©n t¸n S§QH 

thµnh c¸c s¬ ®å 

con b¶o toµn 

phô thuéc 

- Ph©n t¸n S§QH 

thµnh c¸c s¬ ®å 

con chuÈn 

BCNF 

 1 tiÕt 

 

 

 

1 tiÕt 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

 

Tuần 9: 

Hình thức tổ Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu học viên Ghi chú 
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chức dạy học địa điểm chuẩn bị 
Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Kh¸i niÖm vÒ 

giao dÞch 

- Khãa chèt 

  

TN-TH     

Bài tập Nép b×a tËp 

lín 

   

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 10: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- M« h×nh giao 

dÞch ®¬n gi¶n 

- TÝnh kh¶ tuÇn 

tù 

  

TN-TH     

Bài tập - 5 tiÕt 

- Bµi tËp 

lín, mçi 

nhãm 5 

ngêi lµm ë 

nhµ 

 Cµi ®Æt ch¬ng tr×nh 

c¸c thuËt to¸n Quinla, 

K-Mean, Baýe 

 Hai tuÇn 

nép 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 11: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- M« h×nh giao 

dÞch ®äc/ghi 

- TÝnh kh¶ tuÇn 

tù cña m« h×nh 

®äc/ghi 

  

TN-TH     

Bài tập     
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Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 12: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- M« h×nh giao 

dÞc chØ ®äc chØ 

ghi 

- TÝnh kh¶ tuÇn 

tù cña m« h×nh 

chØ ®äc, chØ ghi 

  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 13: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- TÝnh kh¶ tuÇn 

tù cña m« h×nh 

chØ ®äc, chØ ghi 

- Kh¶ tuÇn tù trùc 

quan, kh¶ tuÇn 

tù t¬ng tranh  

  

TN-TH     

Bài tập Nép bµi tËp 

lín 

   

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

 

 

Tuần 14: 

Hình thức tổ Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu học viên Ghi chú 
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chức dạy học địa điểm chuẩn bị 
Lý thuyết HVKTQS 

2tiÕt 

- Ch¸m ®iÓm vµ 

®¸nh gi¸ hai bµi 

tËp lín 

  

TN-TH     

Bài tập Bµi tËp lí n 

theo nhãm 

5 ngêi lµm 

ë nhµ 5 tiÕt 

 Chøng minh tÝnh 

®óng ®¾n cña c¸c thuËt 

to¸n ph©n r· 

 mét tuÇn 

nép 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 15: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết HVKTQS 

1 tiÕt 

- Tæng kÕt, ®Ò 

c¬ng «n tËp 

  

TN-TH     

Bài tập Nép bµi tËp 

lín 

   

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG KiÓm tra 1 

tiÕt 

   

Tư vấn     

....................................................  

     

10. Phương pháp đánh giá môn học (Nội dung và trọng số kiểm tra ): 

 

Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Ngày nộp Trọng số 

Đánh giá thường 
xuyên 

 
  

Bài tập  Bµi tËp cã thêng xuyªn trong c¸c bµi gi¶ng  thëng 
Thí nghiệm, thực 

hành 
 

  

Báo cáo tiểu 
luận, Xemina 

Ba bµi tËp lín hÖ sè 1 
 1 

Bài kiểm tra giữa 
kỳ 

 
 1 

Thi kết thúc học 
 Thi viÕtt  90 - 120 phót bao gßm toµn bé néi 
dung 

 3 
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phần 
 
Các yêu cầu đặc biệt :.§iÓm häc ph©n  lµ (1KT + 3   §iÓm thi + 1BTLín)/5  
 
Ghi chú:  
    - Điểm bộ phận : Môn học 2TC phải có ít nhất 2 điểm bộ phận, môn 3 TC phải có ít nhất 3 
điểm bộ phận. Điểm bộ phận là các hình thức đánh giá trong mục 10 trừ Thi kết thúc học phần. 
    - Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết  
  
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     CHỦ NHIỆM KHOA 
       (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

  Nguyễn Bá Tường                Ngô Thành Long                         Đào Thanh Tĩnh 
 


