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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng máy tính, viễn thông cũng 

như những thành tựu của chúng, ñồng thời với việc mở rộng quy mô 

của các ứng dụng tin học trong các tổ chức ñã ñưa ñến nhu cầu cài ñặt 

các ứng dụng tin học theo xu hướng phân tán. Cụ thể như người ta cần 

theo dõi quản lý một cách tổng quát các hoạt ñộng, các lĩnh vực của tổ 

chức, trong khi mỗi lĩnh vực ñã ñược tin học hóa một cách ñộc lập trên 

các môi trường kỹ thuật và vị trí khác nhau. Khi có nhu cầu quản lý 

phân tán, nghĩa là cần thao tác dữ liệu lẫn nhau (toàn phần hay một 

phần) từ các vị trí khác nhau ñó, thì một vấn ñề khó khăn là sự không 

thống nhất của dữ liệu. Ngoài ra, tại một số tổ chức, dữ liệu ở các bộ 

phận thường không có sự nhất quán nên người khai thác gặp nhiều trở 

ngại trong việc trao ñổi hoặc cập nhật dữ liệu lẫn nhau. 

Do những yếu tố khách quan, các dữ liệu này thường ñược quản lý 

bởi những hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ñồng nhất (SQL Server, MS 

Access, Oracle, DB2,…). Thêm vào ñó, dù ở góc ñộ nào việc truy xuất 

dữ liệu phải ñảm bảo không làm mất tính tự trị của mỗi nơi, tôn trọng 

hiện trạng, nghĩa là không thể xây dựng lại mới hoàn toàn. Một trong 

những giải pháp là thực hiện việc tích hợp dữ liệu phân tán. 

Tích hợp dữ liệu phân tán nghĩa là tạo ra một khung liên hợp nhằm 

truy xuất dữ liệu một cách trong suốt từ những vị trí khác nhau và trên 

những hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ñồng nhất, thiết lập một con 

ñường chung ñể trao ñổi dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu. Tích hợp dữ 

liệu bao gồm những xử lý làm cho thông tin từ những cơ sở dữ liệu 

phân tán có thể tích hợp về mặt quan niệm ñể tạo nên mối liên hệ duy 

nhất về mặt ngữ nghĩa giữa chúng. Đồng thời ñó cũng là quá trình xử lý 

việc thiết kế lược ñồ quan niệm toàn cục. 
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Một trong những mô hình hiện tại ñể tích hợp dữ liệu phân tán là 

sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu liên bang (federated Systems_FDBS). 

FDBS là một sự tập hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu và không ñồng nhất 

cùng phối hợp hoạt ñộng. Một ñặc ñiểm nổi bật của hệ thống cơ sở dữ 

liệu liên bang là mỗi thành phần (DBS_Database System) của hệ thống 

vẫn có thể tiếp tục những thao tác cục bộ trong khi tham gia vào liên 

hiệp. Việc tích hợp các thành phần có thể ñược quản lý bởi những 

người sử dụng trong liên bang hoặc bởi những người quản trị của các 

thành phần này. Khối lượng tích hợp phụ thuộc vào nhu cầu của những 

người sử dụng hoặc do quyết ñịnh của người quản trị ñể tham gia vào 

liên bang và chia sẻ dữ liệu của chúng. Mô hình này ñược ứng dụng 

hiệu quả trong việc quản lý các cơ sở dữ liệu phân tán không ñồng nhất 

và tự trị. 

Đó cũng là những lý do chính ñể tôi chọn ñề tài luận văn theo 

hướng từng bước nghiên cứu, tìm hiểu về tích hợp dữ liệu trên các hệ 

thống cơ sở dữ liệu tự trị, không ñồng nhất. Đề tài luận văn mang tên  

“Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ 

biến”. 

2. Mục tiêu của luận văn 

Luận văn ñưa ra một mô hình tích hợp dữ liệu phân tán dựa theo 

cách tiếp cận của FDBS nhưng hoàn toàn không giống FDBS. Mô hình 

tựa liên bang này không cần phải có một FDBMS, ñồng thời mô hình 

này cũng cho phép thao tác dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

không ñồng nhất.  

Để thực hiện việc quản lý dữ liệu phân tán theo mô hình FDBS 

cần phải có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên bang(Federated DataBase 

Management System_FDBMS). Nhưng hiện nay một FDBMS hiệu quả 

chưa ñược thương mại hóa một cách rộng rãi mà chỉ có một số FDBMS 
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thử nghiệm. Luận văn giới thiệu một cài ñặt thử nghiệm về mô hình 

tích hợp dữ liệu tựa liên bang. Chương trình cài ñặt thử nghiệm sử dụng 

hai hệ thống cơ sở dữ liệu MS Access và MS SQL Server. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn ñề nghị một mô hình tích hợp dữ liệu phân tán tựa           

liên bang dựa trên mô hình tổng quát FDBS của A.M.Sheth và 

J.A.Larson [6].  

Mô hình tựa liên bang này ñược cài ñặt dựa trên một ñối tượng 

trung gian là .NET Remoting của Microsoft, ñể có thể tích hợp một 

cách hiệu quả với ñiều kiện hiện nay, trong bối cảnh mà các ứng dụng 

ñược phát triển trên nền của hệ ñiều hành của Microsoft nhưng không 

có sự nhất quán các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. .NET Remoting cho phép 

người sử dụng truy xuất các ñối tượng trên các máy chủ phân tán một 

cách trong suốt bằng cách cung cấp nhiều giao tiếp cho ñối tượng trong 

môi trường ñó, việc truy xuất ñối tượng ñộc lập với vị trí và nghi thức 

truyền thông.  

Trong quá trình tích hợp, ở bước chuyển ñổi các lược ñồ, mô hình 

dữ liệu chung ñược chọn là mô hình dữ liệu hướng ñối tượng (ODM). 

Mô hình này cung cấp những quan niệm cần thiết cho việc mô hình hóa 

dữ liệu khác nhau, việc ánh xạ giữa mô hình dữ liệu của những hệ 

thống cơ sở dữ liệu ñang tồn tại và ODM cũng dễ dàng. ODM cụ thể 

ñược chọn là ODMG2.0. Đây là một mô hình ñặc thù cho cơ sở dữ liệu 

hướng ñối tượng. Nó cung cấp cách mô tả lớp một cách chi tiết và dễ 

ứng dụng trong cài ñặt với các ñối tượng trung gian CORBA hay .NET 

Remoting. 

Luận văn tổng hợp, hệ thống hóa và phân loại các ñụng ñộ ñã ñược 

phát hiện cũng như các loại ñụng ñộ mới, ñề xuất các phương án, các 

thuật toán ñể giải quyết một số ñụng ñộ ở mức quan niệm và dữ liệu. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Để có ñược một hệ thống cở sở dữ liệu liên bang(FDBS), nhiều 

thao tác phải thực hiện như chuyển ñổi các lược ñồ quan niệm của các 

cơ sở dữ liệu về cùng dạng lược ñồ, tích hợp các lược ñồ này và xác 

ñịnh các thành phần tương ứng giữa các lược ñồ ở những mức ñộ khác 

nhau. Những thao tác này phải ñược xác ñịnh một cách ñầy ñủ và thực 

hiện một cách hiệu quả. Ngoài ra, cũng cần phải có những công cụ khác 

cho FDBS như công cụ ñể phát triển, bảo trì và quản lý các FDBS. Hơn 

nữa, còn phải có những thuật toán ñầy ñủ ñể quản lý các thao tác cũng 

như khả năng chịu lỗi trong những thao tác ñược chấp nhận trong giới 

hạn của sự tự trị và không ñồng nhất. 

Để thực hiện tích hợp lược ñồ, các bước phải thực hiện là: tiền tích 

hợp trong ñó thực hiện việc chuyển ñổi các lược ñồ sang dạng chung 

gọi là lược ñồ trung gian, cuối cùng là tích hợp. Khó khăn trong việc 

chuyển ñổi các lược ñồ là lựa chọn ñược mô hình dữ liệu chung. 

Khuynh hướng hiện nay là tiếp cận theo hướng ñối tượng vì nó có tất cả 

những khái niệm ngữ nghĩa của những mô hình khác nhau và có thể sử 

dụng các phương thức (method) của nó ñể cài ñặt những mô tả chuyển 

ñổi từ các lược ñồ khác. Nhưng vấn ñề ở ñây là lựa chọn loại mô hình 

ñối tượng nào trong số những mô hình ñang hiện có.  

FDBS cho phép truy xuất thông tin phân tán trong môi trường 

không ñồng nhất gồm những DBS cục bộ tự trị. FDBS phải giải quyết 

vấn ñề không ñồng nhất ở 4 mức ñộ là mức ñộ nền, mức ñộ thông tin 

liên lạc, mức ñộ hệ thống cơ sở dữ liệu, và mức ñộ ngữ nghĩa.  
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Có những giải pháp khác cho phép các DBS trao ñổi thông tin với 

nhau như tiếp cận theo hướng cơ sở dữ liệu phân tán truyền thống 

nhưng giải pháp này ñòi hỏi phải tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống 

thống, thay ñổi hiện trạng các DBS thành phần, hoặc theo giải pháp là 

truy cập thông qua các bản sao nhưng sẽ không phù hợp, DBMS không 

hỗ trợ việc nhân bản. Như vậy ñể có thể trao ñổi thông tin giữa các 

DBS không ñồng nhất và vẫn giữ nguyên hiện trạng của chúng thì 

FDBS là một giải pháp phù hợp.  

Hiện nay, ña số các cơ quan ñơn vị vừa và nhỏ thường sử dụng các 

hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến. Các cơ quan, ñơn vị này sẽ phát triển 

mở rộng, liên kết trong tương lai. Chính vì vậy nhu cầu quản lý phân 

tán sẽ ñược ứng dụng rộng dãi. Do ñó, luận văn này ñề nghị một mô 

hình tích hợp dữ liệu dựa trên mô hình FDBS theo cấu trúc 5 lớp chuẩn 

cho phép các DBS không ñồng nhất có thể tương tác mà không thay ñổi 

cấu trúc hiện tại của chúng. 

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn bao gồm 3 chương với những nội dung như sau: 

Chương 1 của luận văn ñề cập ñến các vấn ñề hiện trạng: mô hình 

và các vấn ñề liên quan ñến cở sơ dữ liệu liên bang. 

Chương 2 của luận trình bày quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu liên 

bang và  ñề nghị một giải pháp tích hợp dữ liệu trên các hệ thống cơ sở 

dữ liệu phổ biến. Ngoài ra, chương này cũng hệ thống hóa các loại 

ñụng ñộ gặp phải trong quá trình tích hợp dữ liệu, và các giải pháp cho 

các ñụng ñộ này. 

Chương 3 giới thiệu một cài ñặt thử nghiệm với một ứng dụng cụ 

thể trên môi trường phân tán không ñồng nhất, phần cài ñặt này có sử 

dụng công nghệ .NET Remoting. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN BANG 

1.1. Giới thi ệu 

1.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu liên bang(FDBS) 

Một hệ thống cơ sở dữ liệu liên bang(FDBS) là tập hợp nhiều hệ 

thống cơ sở dữ liệu cùng phối hợp hoạt ñộng nhưng tự trị và có thể 

không ñồng nhất. 

Một FDBS là một tập hợp các DBS thành phần, các thành phần 

này cùng phối hợp hoạt ñộng nhưng tự trị. Các DBS thành phần vẫn 

tiếp tục các thao tác cục bộ trong khi tham gia một liên hiệp. Sự tham 

gia vào liên hiệp ở nhiều mức ñộ khác nhau tùy theo yêu cầu của người 

sử dụng hay người quản trị. Phần mềm cung cấp các thao tác quản lý và 

phối hợp hoạt ñộng của các DBS thành phần ñược gọi là hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu liên bang (Federated Database Management System -

FDBMS). 

FDBS cung cấp một giao tiếp ñồng nhất cho các DBS cục bộ 

không ñồng nhất. Các dạng không ñồng nhất của các DBS có thể do sự 

khác biệt giữa các DBMS bao gồm: Mô hình dữ liệu (cấu trúc, ràng 

buộc toàn vẹn, ngôn ngữ truy vấn), hỗ trợ ở mức ñộ hệ thống (kiểm 

soát tương tranh, xác nhận giao tác, phục hồi dữ liệu), hay do sự khác 

biệt ngữ nghĩa của dữ liệu. Ngoài ra còn có thể không ñồng nhất ở cấp 

ñộ giao tiếp như hệ ñiều hành hoặc hệ thống phần cứng. 

Một FDBS hỗ trợ hai hình thức thao tác: cục bộ hoặc toàn cục(liên 

bang). Thao tác toàn cục là truy xuất dữ liệu sử dụng FDBMS và dữ 

liệu ñược truy xuất bởi nhiều DBS thành phần. Các DBS thành phần 

phải gán quyền cho phép truy xuất dữ liệu nó ñang quản lý. Thao tác 
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cục bộ chỉ tác ñộng lên thành phần DBS liên quan và chỉ bao gồm dữ 

liệu trong thành phần DBS này. 

FDBS có nhiều kiểu và kiến trúc khác nhau do sự tham gia ở nhiều 

mức ñộ khác nhau của các thành phần DBS. FDBS chia làm hai loại là 

liên bang chặt (tightly) và liên bang không chặt (loosely) tùy thuộc vào 

việc ai quản lý bang và các thành phần DBS ñược  tích hợp như thế 

nào. 

1.3. Các thành phần của một FDBS 

Các thành phần trong kiến trúc của một FDBS bao gồm: 

• Các DBS thành viên 

• Các xử lý 

• Lệnh của người sử dụng hoặc của các xử lý 

• Các lược ñồ 

• Các ánh xạ 

• Lược ñồ cục bộ (LS) 

• Lược ñồ thành phần (CS)  

• Lược ñồ xuất (ES) 

• Lược ñồ liên bang (FS) (lược ñồ toàn cục) 

• Lược ñồ giao tiếp bên ngoài (ExS) 
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Hình 1.2. Kiến trúc lược ñồ 5 lớp của FDBS 

Kiến trúc của FDBS ñược ñề cập ở trên ñược ña số các nhóm 

nghiên cứu FDBS chấp nhận một cách tổng quát như là kiến trúc cơ 

bản của FDBS. Tuy nhiên với những FDBS cụ thể, có thể thiếu hoặc 

thêm một số thành phần. 

1.4. Các bước xây dựng FDBS 

Có hai phương pháp xây dựng FDBS: từ trên xuống (top-down) và 

từ dưới lên (botton-up). 
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phần 

ExS 

FSn 

ESn 

CSn 

LSn 

ExS12 
 

ES12 
 

DBS Thành 
phần 

 

….
. 

….
. 

….
. 

….
. 

….
. 
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Kiến trúc từ dưới lên là xây dựng một FDBS mới dựa trên việc tích 

hợp các thành phần cơ sở dữ liệu ñã tồn tại, kiến trúc này cũng ñược sử 

dụng cho việc thêm một cơ sở dữ liệu thành phần mới vào một FDBS. 

Kiến trúc từ trên xuống xây dựng một FDBS mới cùng các thành 

phần của nó hoặc mở rộng lược ñồ liên bang khi có một thành phần DBS 

mới ñược ñưa vào. Trong cả hai phương pháp, từ ñiển dữ liệu (DD) ñóng 

vai trò quan trọng trong việc phối hợp hoại ñộng bằng cách lưu những 

thông tin cần thiết, những ánh xạ giữa các lược ñồ, cơ sở dữ liệu.  

1.5. Các bước tích hợp lược ñồ 

Các bước tích hợp bao gồm bốn bước cơ bản: tiền tích hợp, so 

sánh, xử lý các ñụng ñộ, trộn và tái cấu trúc từ lược ñồ kết quả. 

Quá trình tích hợp ñược phân tích thành những bước chi tiết sau: 

- Chuyển về dạng ñồng nhất 

- So sách ngữ nghĩa và cấu trúc ñể xác ñịnh thành phần tương 

ñương giữa các lược ñồ cũng như phát hiện các ñụng ñộ. 

- Xử lý các ñụng ñộ 

- Trộn 

- Chọn một lược ñồ kết quả trong số những lược ñồ kết quả phát 

sinh do những giải pháp khác nhau. 

- Biểu diễn lược ñồ kết quả 

1.5.1. Tiền tích hợp  

1.5.2. So sánh các lược ñồ  

1.5.3. Phát hiện và giải quyết ñụng ñộ 

1.5.3.1. Đụng ñộ về phân lớp  

1.5.3.2. Đụng ñộ về cấu trúc  

1.5.3.3. Đụng ñộ về dữ liệu 

1.5.4. Trộn các lược ñồ và tái cấu trúc các lược ñồ 

1.5.5. Các chiến lược tích hợp 
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Chương 2 

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍCH H ỢP TRÊN CÁC  

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỒ BIẾN 
2.1. Giới thi ệu 
2.2. Mô hình tích hợp dữ liệu phân tán 
2.2.1. Kiến trúc các thành phần 
2.2.2. Tổ chức các thành phần 

Mô hình ñề nghị (xem hình 2.3) không sử dụng một FDBMS (hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu liên bang) ñể quản lý lược ñồ liên bang cũng như 

các ánh xạ. Do ñó, cách tổ chức các thành phần khác với một FDBS 

truyền thống. Sau khi ñã tích hợp ñể có lược ñồ liên bang, lược ñồ liên 

bang này không ñược quản lý bởi FDBMS mà chỉ ñược lưu giữ lại ñể 

tham khảo sau này hoặc cho quá trình tiến hóa. Theo mô hình ñề nghị, 

lược ñồ liên bang này sẽ ñược ánh xạ với các phần tương ứng trên các 

cơ sở dữ liệu cục bộ. 

Mỗi khái niệm(lớp) trong lược ñồ liên bang ñược xác ñịnh tương 

ứng với những khái niệm nào trong lược ñồ xuất thông qua ánh xạ 3, 

rồi từ ñó xác ñịnh ñược thành phần tương ứng của lược ñồ cục bộ thông 

qua ánh xạ 2. Nghĩa là một thao tác trên một thành phần nào ñó của 

lược ñồ liên bang sẽ ñược xác ñịnh thành một thao tác trên thành phần 

tương ñương của các lược ñồ cục bộ tương ứng. Như vậy, một lược ñồ 

liên bang chỉ tồn tại về mặt quan niệm, không hiện hữu như một thực 

thể ñược cài ñặt hay quản lý bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào ñó. 

Khi ñó một người sử dụng liên bang tại một vị trí bất kỳ nào ñó 

(A, B hay X) như B chẳng hạn, thực hiện một thao tác trên Bi, thông 

qua ánh xạ 2, mô hình sẽ xác ñịnh ñược thành phần B’j  tương ứng 

trong lược ñồ thành phần và dựa vào thông tin về việc chọn ở bước 3 

xác ñịnh ñược thành phần tương ứng B’j trong lược ñồ xuất. Từ thành 

phần B’j này, với ánh xạ 3, ta xác ñịnh ñược thành phần Fk tương ứng 
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của lược ñồ liên bang. Sau khi ñã xác ñịnh ñược thành phần Fk, ta tiến 

hành quá trình ñi ngược lại dựa vào các ánh xạ tương ñương từ Fk ñến 

các thành phần tương ñương tại các cơ sở dữ liệu cục bộ khác như Am 

tại A hay Xn tại X. Tóm lại một thao tác trên Bi tại vị trí B sẽ kéo theo 

những thao tác trên các thành phần Am và Xn tương ñương tại các vị trí 

khác. (hình 2.3). 

 Đặt: 

  Ánh xạ 1 = f1 

  Ánh xạ 2 = f2 

  Ánh xạ 3 = f3 

Một thành phần của cơ sở dữ liệu cục bộ là x 

 Một thành phần của lược ñồ liên bang là y 

 Ta có:  y = f3(f2(f1(x))) (1) 

 với g là ánh xạ kết hợp của f1, f2 và f3 

   (1)  ���� y = g(x)  (2) 

 Từ (2) ta có: g-1(y) = x  (3) 

 (3) có thể mở rộng là: 

  g-1(y) = x’ (vị trí B), g-1(y) = x’’ (v ị trí C),… 

Vậy ở mỗi vị trí ta cần lưu ánh xạ g, g-1 và ñịa chỉ trên mạng của 

chúng. Khi có một thao tác trên thành phần x tại cơ sở dữ liệu cục bộ, 

theo ánh xạ g ta xác ñịnh ñược y (thành phần của lượng ñồ liên bang) 

tương ứng, rồi dựa theo ñịa chỉ trên mạng ta xác ñịnh ñược các vị trí 

khác. Tại mỗi vị trí, kiểm tra xem có tồn tại y hay không, nếu có dựa 

vào ánh xạ g-1 trên y ñể xác ñịnh x’ tương ứng, nếu không thì chuyển 

qua vị trí khác. 
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Hình 2.3. Mô hình tích hợp dữ liệu phân tán ñề nghị 

LƯỢC ĐỒ LIÊN BANG 
 
 

 

 
Lược ñồ 

 thành phần B 

 
 
 

Lược ñồ quan niệm  
Cục bộ B 

 
 
 

Lược ñồ xuất A’  

 
 

Lược ñồ 
 thành phần A 

 
 
 

Lược ñồ quan niệm  
Cục bộ A 

SQL Server 

 
 

Lược ñồ 
 thành phần X 

 
 
 

Lược ñồ quan niệm 
 Cục bộ X 

Bước 1 Ánh xạ 1 

Ánh xạ 2 

Ánh xạ 3 

… 

… 

… 

… 

SQL anywhere MS Access 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 X1 X2 X3 

A’1  A’2  A’3  B’1 B’2 B’3 X’1  X’1  

A’1  A’2  
 
 
 

Lược ñồ xuất B’ 

B’2 B’3 
 
 
 

Lược ñồ xuất X’ 

X’1  X’2  

F1 F2 F3 

A B C 

Bước 2 

 

Bước 3 

 

Bước 4 
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Hình 2.4. Tổ chức mô hình tích hợp dữ liệu phân tán 

Một vấn ñề khác là các ánh xạ ñược lưu lại tại các vị trị cục bộ 

theo dạng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tại vị trí ñó. Điều này sẽ gây ra 

một số trở ngại khi ñứng từ vị trí này truy xuất thông tin về ánh xạ ở bị 

trí khác khi có sự không ñồng nhất của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Giải 

pháp cho vấn ñề này là sử dụng các ñối tượng trung gian 

CSDL 
SQLServer 

CSDL 
MS Access 

CSDL 
SQLAnywhere 

LƯỢC ĐỒ CỤC BỘ A 
 

Địa chỉ g g-1 

 
 

LƯỢC ĐỒ CỤC BỘ B 
 

Địa chỉ g g-1 

 
 

LƯỢC ĐỒ CỤC BỘ C 
 

Địa chỉ g g-1 



16 
 

(middle_ware). Các ñối tượng này giải quyết ñược vấn ñề không ñồng 

nhất về môi trường, cho phép truy xuất các ñối tượng một cách trong 

suốt. Đối tượng trung gian ñược sử dụng trong luận văn là .NET 

Remoting vì ñây là một công nghệ của Microsoft, hiện diện sẵn trong 

các hệ ñiều hành của Microsoft, mà là những hệ ñiều hành ñược sử 

dụng rộng rãi hiện nay, thích hợp với các ứng dụng tin học vừa và nhỏ. 

Tổ chức, kiến trúc của .NET Remoting ñược trình bày trong phụ lục B. 

2.3. Giải pháp cho một số ñụng ñộ trong quá trình tích hợp 

2.3.1. Đụng ñộ về phân lớp 

2.3.2. Đụng ñộ về cấu trúc 
 

Chương 3 
CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 

Trong chương này chúng ta ñề cập ñến một ứng dụng phân tán liên 

quan ñến việc khám chữa bệnh và theo dõi bệnh trạng của bệnh nhân ở 

các bệnh viện khác nhau. Dựa vào mô hình tích hợp dữ liệu liên bang 

ñã ñề cập ở chương 2, ứng dụng này sẽ ñược triển khai. Ở ñây chúng ta 

áp dụng phương pháp xây dựng từ dưới lên. 

3.1. Giới thi ệu ứng dụng 

3.2. Phân tích và thiết kế theo mô hình tích hợp dữ liệu tựa liên 

bang 

Bệnh viện A ñang cài ñặt ứng dụng với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

SQL Server trên windows 7. Bệnh viện B cài ñặt ứng dụng với MS 

Access trên Windows Server 2003. 

3.2.1. Giai ñoạn tiền tích hợp lược ñồ của ứng dụng ở bệnh viện 

3.2.1.1. Cấu trúc các bảng dữ liệu của CSDL A: (lược ñồ vật lý) 

Ứng dụng ở bệnh viện A chỉ theo dõi quản lý các thông tin khám 

chữa bệnh của các bệnh nhân có nằm viện. Các bảng dữ liệu ñang dùng 

cho ứng dụng như sau: 
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Bảng 3.1 THEKB(Thẻ khám bệnh) 

Bảng 3.2 HOSOBA (Hồ sơ bệnh án) 

Bảng 3.3 TIENSUBA (Tiền sử bệnh án) 

Bảng 3.4 CTBA (chi tiết bệnh án) 

Bảng 3.5 BS (bác sĩ) 

Bảng 3.6 PHIEUTHUVP (phiếu thu viện phí) 

Bảng 3.7 KHOA (Các khoa trong một bệnh viện) 

3.2.1.2. Lược ñồ  quan niệm biểu diễn theo mô hình OMT 

3.2.1.3. Xây dựng lược ñồ thành phần biểu diễn dưới dạng ODMG 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 3.3. Lược ñồ theo mô hình ODMG 
 
3.2.1.4. Xác ñịnh lược ñồ xuất 

Lược ñồ xuất là thành phần dữ liệu tham gia vào liên bang. Trong 

ứng dụng này chúng ta xác ñịnh lược ñồ xuất là phần lược ñồ ñược bao 

bởi ñường nét không liền nét, liên quan ñến các lớp: THEKB, 

HOSOBA, CTBA, TIENSUBA. 

3.2.2. Giai ñoạn tiền tích hợp lược ñồ của ứng dụng ở bệnh viện B 

3.2.2.1. Cấu trúc các bảng dữ liệu của CSDL B: (lược ñồ vật lý) 

Ứng dụng ở bệnh viện B theo dõi quản lý thông tin khám chữa 

bệnh của bệnh nhân không nằm viện cũng như các bệnh nhân nằm viện. 

Các bảng dữ liệu ñang dùng cho ứng dụng như sau: 

THEKB HOSOBA CTBA 

PHIEUTHUVP 

TIENSUBA 

KHOA BS 
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Bảng 3.10 THEKCB(Thẻ khám chữa bệnh ) 

Bảng 4.11 BENHAN (Bệnh án) 

Bảng 3.12 TIENSUB (Tiền sử bệnh) 

Bảng 3.13 CTBA (chi tiết bệnh án) 

Bảng 3.14 BS (bác sĩ) 

Bảng 3.15 KHOA (Các khoa trong một bệnh viện) 

3.2.2.2. Lược ñồ quan niệm biểu diễn theo mô hình thực thể 

3.2.2.3.  Xây dựng lược ñồ thành phần biểu diễn dưới dạng ODMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.5. Lược ñồ theo mô hình ODMG 

Ánh xạ 2 giữa các thành phần của lược ñồ cục bộ (thực thể kết 

hợp) và lược ñồ thành phần (ODMG) 

THEKCB BENH_AN Chi tiết  
bệnh án 

NHANVIEN TIENSUB KHAM 

BS 

CA NGAY 
KHOA PHIEUTHU 

VP 
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Bảng 3.17 Bảng ánh xạ 2 tại CSDL B 
 

Lược ñồ 1 Lược ñồ 2 

THEKCB THEKCB 

BENH_AN BENH_AN 

CTBA CTBA 

TIENSUBA TIENSUBA 

BS BS 

KHOA KHOA 

PHIEUTHUVP PHIEUTHUVP 

 
3.2.2.4. Xác ñịnh lược ñồ xuất 

Lược ñồ xuất là thành phần dữ liệu tham gia vào liên bang. Trong 

ứng dụng này chúng ta xác ñịnh lược ñồ xuất là thành phần lược ñồ 

ñược bao bởi ñường viền không liền nét, liên quan ñến các lớp: 

THEKCB, BENH_AN, CTBA, TIENSUB. 

3.2.3. Giai ñoạn tích hợp 

Giai ñoạn này bao gồm các bước: so sánh hai lược ñồ, phát hiện và 

giải quyết các ñụng ñộ, trộn hai lược ñồ thành lược ñồ tích hợp. 

3.2.3.1.  So sánh hai lược ñồ - phát hiện và giải quyết ñụng ñộ 

Từ các bước trên, chúng ta có hai lược ñồ xuất tham gia tích hợp là : 

Lược ñồ xuất 1 (LD1) 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. lược ñồ xuất 1 

THEKB HOSOBA 

TIENSUBA 

CTBA 
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Lược ñồ xuất 2 (LD2) 
 

 

 

 

 

Hình 3.7. Lược ñồ xuất 2 

Tiến hành so sánh hai lược ñồ này chúng ta có các loại ñụng ñộ 

sau: 

Cấu trúc: 

Ở lược ñồ cục bộ ban ñầu, giữa LD1 và LD2 xuất hiện một ñụng 

ñộ về cấu trúc. Trong LD1, CTBA là một lớp còn trong LD2 chi tiết 

bệnh án là một mối kết hợp. Nhưng khi chuyển về lược ñồ thành phần 

và sau ñó là lược ñồ xuất thì ñụng ñộ này không còn nữa, trong cả hai 

lược ñồ, CTBA ñều là lớp. 

Phân lớp: Chúng ta có 

LD1.HOSOBA  ⊆ LD2.BENH_AN 

Đụng ñộ này ñược giải quyết theo phương pháp ñề cập ở chương 

2, khi ñó chúng ta dùng lớp cha là HOSOBA ñể biểu diễn cùng với hai 

lớp con là KHAM và NHAN_VIEN 

Mô tả: 

Trong hai lược ñồ LD1 và LD2, xuất hiện ñụng ñồ về mô tả là 

những ñối tượng (lớp, thuộc tính) tương ñương có tên khác nhau, hoặc 

có kiểu dữ liệu khác nhau. Giải pháp ở ñây là: 

Đối với tên: chọn một tên chung ñể biểu diễn 

THEKCB BENH_AN CTBA 

NHANVIEN TIENSUB KHAM 
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Dữ liệu cấu trúc/ Dữ liệu: 

Giữa hai lược ñồ LD1 và LD2 xuất hiện ñụng ñộ về dữ liệu cấu 

trúc/dữ liệu ñó là trong LD1 lớp TIENSUBA thuộc tính BENHLY 

mang các giá trị có thể là CAOHA, GAN, TIM MẠCH, PHỔI, 

THẬN,…nhưng các giá trị này lại là các thuộc tính trong LD2 lớp 

TIENSUB. 

Giải pháp xây dựng một lớp cha TIENSUB với các lớp con là 

CAOHA, TIMMACH, PHOI, THAN,…. Và BENHKHAC. Các lớp 

con này là không loại trừ(inclusive). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Xây dựng lớp tiền sử bệnh 

Dữ liệu: 

Cuối cùng là ñụng ñộ về dữ liệu, trong LD1, lớp THEKB các giá 

trị của thuộc tính SOTHE có giá trị có thể trùng với thuộc tính 

MASO_T của lớp THEKCB trong LD2(hai thuộc tính này là tương 

ñương về ngữ nghĩa). Giải pháp là khi thực hiện liên bang, tiến hành 

ñánh mã lại cho cả SOTHE lẫn MASO_T thành những giá trị duy nhất, 

sau ñó xây dựng ánh xạ giữa từng giá trị này với các giá trị tương ứng 

trong LD1 và LD2. 

TIENSUB 

CH_AP TIMMACH PHOI THAN BENHKHAC 
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3.2.3.2.  Lược ñồ  tích hợp 

LƯỢC ĐỒ TÍCH H ỢP (ODMG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Lược ñồ tích hợp 

Vì chưa có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng ñối tượng nên việc 

cài ñặt các bảng dữ liệu ñược thực hiện trong mô hình quan hệ. 

3.3. Cài ñặt 

Chương trình ñược cài ñặt bằng ngôn ngữ C#, sử dụng công nghệ 

.NET Remoting của .NET. 

Tại vị trí A, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng là SQL Server.  

Tại vị trí B, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng là MS Access. 

Khi cài ñặt, giá trị thuộc tính cơ sở dữ liệu của bảng ánh xạ bảng 

dữ liệu là ñịa chỉ trên mạng (TCP/IP) của nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu 

tương ứng. Server tại A ñiều khiển dữ liệu liên bang qua Form sau 

(hình 3.11): 

TIENSUB 

CH_AP TIMMACH PHOI THAN BENHKHAC 

THEKCB HOSOBA CHITIETBA 
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Hình 3.11. Form ñiều khiển các bảng dữ liệu máy khách 

Các chức năng chính của chương trình bao gồm: 

Đăng ký khám chữa bệnh 

Cấp thẻ khám chữa bệnh 

Lập hồ sơ bệnh án 

Ra viện 

Ghi tiền sử bệnh: ghi dữ liệu có thể thực hiện trên cơ sở dữ liệu 

cục bộ tại bệnh viện này hoặc trên cơ sở dữ liệu ở một bệnh viện khác. 

KẾT LUẬN 

* Đánh giá 

Trong những năm gần ñây, hệ thống máy tính phát triển nhanh 

chóng theo xu hướng phân tán trên nhiều vị trí khác nhau và ñược liên 

kết bằng một mạng truyền thông. Một FDBS bao gồm những ứng dụng, 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ ñiều hành và phần cứng không ñồng nhất. 

Nói chung, một FDBS cung cấp một khung nhìn tích hợp của những cơ 

sở dữ liệu phân tán không ñồng nhất. Tuy nhiên việc cài ñặt một 

FDBMS và một hệ thống có khả năng thao tác trong một môi trường cơ 
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sở dữ liệu liên bang là một công việc phức tạp. Một FDBMS phải có 

những ñặc ñiểm sau: 

• Cung cấp một giao tiếp ảo và ñồng nhất và trong suốt(cho lược 

ñồ liên bang) 

• Đảm bảo sự tự trị của các DBMS cục bộ (của các DBS thành 

phần) sao cho những ứng dụng cục bộ vẫn tiếp tục thực hiện mà không 

phải thay ñổi gì cả. 

• Hỗ trợ những cơ chế ñảm bảo nhất quán (ví dụ cơ chế giao tác). 

Trong quá trình khai thác FDBMS, quản lý hiệu quả việc tự trị của 

các thành phần DBS(DataBase System) là khó khăn vì phải ñảm bảo 

không ảnh hưởng ñến các ứng dụng cục bộ. Những người sử dụng cục 

bộ vẫn không biết là hệ thống ñã tham gia vào liên bang. Vì vậy trong 

một số hệ thống thử nghiệm, tính tự trị vẫn còn cao ñối với các DBS 

thành phần. 

Các nghiên cứu tập chung giải quyết nhiều vấn ñề. Thứ nhất là 

kiến trúc FDBS, kiến trúc 5 lớp ñược xem là kiến trúc cơ bản. Các vấn 

ñề khác là ánh xạ giữa mô hình dữ liệu cục bộ và sự an toàn, các phiên 

bản dữ liệu, phân tích ngữ nghĩa các lược ñồ, xử lý truy xuất. 

Nhưng hiện nay vẫn chưa có một FDBMS ñược thương mại hóa 

một cách rộng rãi. Những kết quả chỉ ở mức các công cụ hoặc FDBMS 

thử nghiệm trong từng ngữ cảnh cụ thể. Việc xây dựng và bảo trì FDBS 

là việc rất khó khăn và không thể thực hiện tự ñộng hoàn toàn. Ví dụ 

trong quá trình xây dựng FDBS, phải tiến hành tích hợp các cơ sở dữ 

liệu và như vậy phải thực hiện hàng loạt công việc như trích ngữ nghĩa 

của thông tin từ những hệ thống ñang tồn tại, phân tích cấu trúc tập tin, 

lược ñồ của cơ sở dữ liệu và những ràng buộc toàn vẹn,… Do ñó ñể có 

một FDBMS hoạt ñộng hiệu quả, người thiết kế cũng như người bảo trì 

phải cần nhiều công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ràng giữa việc 
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xây dựng công cụ CASE hay dùng các công cụ ñã có ñể thực hiện các 

bược FDBS như tích hợp lược ñồ chẳng hạn. Phương pháp luận, 

phương pháp và công cụ thiết kế FDBS chưa xác ñịnh thống nhất. Các 

phương pháp tích hợp dữ liệu bán cấu trúc mới bắt ñầu ñược ñề nghị và 

cũng chưa có nhiều nghiên cứu về việc tích hợp các cư xử trên dữ liệu. 

Vấn ñề quản lý các phiên bản của FDBS cũng chỉ bắt ñầu ñược tìm 

hiểu. 

Tích hợp lược ñồ  là một trong những bước quan trọng của quá 

trình xây dựng FDBS. Ngày nay một số bước tích hợp lược ñồ ñược hỗ 

trợ bằng các công cụ, tuy nhiên cũng có những bước phải thực hiện bán 

tự ñộng. 

Ở bước tiền tích hợp, trong giai ñoạn chuyển ñổi các lược ñồ, ñã 

có một số công cụ có khả năng chuyển ñổi một lược ñồ từ dạng này 

sang dạng khác hoặc chuyển từ bảng dữ liện thành lược ñồ như : Power 

Designer, Metaintegration,… 

Việc chọn lựa một mô hình dữ liệu chung ñể thực hiện tích hợp 

cũng là một vấn ñề nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Mô 

hình hướng ñối tượng, mà chủ yếu là mô hình ODMG ñược ña số các 

nhóm nghiên cứu sử dụng như là mô hình dữ liệu chung ñể tích hợp vì 

nó ñại diện cho một mô hình cơ sở dữ liệu hướng ñối tượng chuẩn. 

Luận văn cũng sử dụng mô hình ODMG như là mô hình chung, một số 

khái niệm tổng quát của ODMG và ODL (Ngôn ngữ ñịnh nghĩa ñối 

tượng) ñược ñề cập trong phụ lục A. 

Tóm lại, do những khó khăn ñã ñề cập và phân tích trên ñây, một 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên bang (FDMS) thực thụ ñược thương mại 

hóa chưa tồn tại dù rằng mô hình liên bang có nhiều ưu ñiểm trong việc 

hỗ trợ truy xuất dữ liệu phân tán. Những kết quả nghiên cứu gần ñây 

chỉ cung cấp một số công cụ hỗ trợ việc xây dựng FDBS, và một số 
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FDBMS thử nghiệm. Trên cơ sở này, luận văn ñề nghị một mô hình tựa 

liên bang ñể có thể truy xuất dữ liệu phân tán không ñồng nhất ñể có 

thể sử dụng ñược một số ưu ñiểm của mô hình liên bang mà không cần 

phải có một FDBMS. Luận văn tiếp cận việc tích hợp dữ liệu phân tán 

theo mô hình liên bang này và có một số kết quả như sau: 

Khảo sát kiến trúc chuẩn của một mộ hình cơ sở dữ liệu liên bang 

cũng như các bước xây dựng cho mô hình này. 

Tìm hiểu và ñánh giá các kiến trúc mở rộng của mô hình liên bang 

do các nhóm nghiên cứu trên thế giới thực hiện. 

Đề xuất một mô hình tích hợp dữ liệu phân tán theo mô hình cơ sở dữ 

liệu liên bang nhưng không cần một hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên bang 

quản lý. Mô hình này hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu trên các hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu không ñồng nhất và tự trị. Việc tích hợp dựa trên mô hình 

chung ñặc thù cho cơ sở dữ liệu hướng ñối tượng là ODMG. Sử dụng 

công nghệ .Net Remoting ñể giải quyết vấn ñề không ñồng nhất. 

* Hướng phát triển 

Một số vấn ñề cần ñược nghiên cứu tiếp tục trong tương lai ñể có 

ñược một mô hình tích hợp dữ liệu phân tán một cách hoàn chỉnh: 

Cần giải pháp tổng quát cho các loại ñụng ñộ: cần xây dựng những 

giải pháp tổng quát cho các loại ñụng ñộ và lưu ý ñến tiến hóa. 

Các công cụ hỗ trợ: việc thiếu các công cụ hỗ trợ làm cho xậy 

dựng mô hình vẫn còn nhiều công ñoạn thủ công. Các công cụ hỗ trợ sẽ 

giúp cho việc xây dựng mô hình nhanh chóng và thuận lợi hơn. 

Giải quyết các vấn ñề về xử lý và tối ưu truy vấn, quản lý giao tác. 

Giải quyết các vấn ñề cơ sở dữ liệu bản sao (replicated) 

Đưa vào cơ chế an toàn và quyền quản lý hệ thống ñể khai thác và 

sử dụng mô hình hiệu quả hơn. 


