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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, rất nhiều tổ chức phân bố các chi nhánh trên nhiều 

vị trí ở các thành phố, các quốc gia khác nhau, các trường đại học 

cũng vậy việc mở rộng ngành nghề, cơ sở đào tạo tại nhiều nơi khác 

nhau để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương và quốc gia. Do 

đó việc quản lý các tổ chức, trường học đòi hỏi tính chính xác, liên 

tục, và đồng bộ giữa các bộ phận, các cơ sở khác nhau, việc quản lý 

cơ sở dữ liệu của tổ chức không chỉ tập trung tại một chi nhánh duy 

nhất mà cần được quản lý tại tất cả các chi nhánh, và đặc biệt các cơ 

sở dữ liệu này phải có mối liên hệ logic với nhau thông qua mạng 

máy tính. Việc quản lý cơ sở dữ liệu theo kiểu truyền thống, hay cơ 

sở dữ liệu tập trung như trước đây sẽ không giải quyết được vấn đề 

nêu trên.  

Việc quản lý trong các trường đại học ngày nay đều được tin 

học hóa, các công tác quản lý như quản lý sinh viên, quản lý đào tạo, 

quản lý thiết bị, và đặc biệt là công tác quản lý phí là một trong các 

công tác quản lý quan trọng phục vụ cho mọi hoạt động khác trong 

một trường đại học cần được quan tâm và theo dõi chặt chẽ, liên tục 

ở tất cả các bộ phận, cơ sở trong trường đại học. Việc quản lý dữ liệu 

của công tác quản lý phí phải được quản lý thống nhất và cập nhật 

liên tục ở tất cả các cơ sở khác nhau của một trường đại học để đảm 

bảo tính liên tục, nhanh chóng, chính xác cho mọi hoạt động trong 

nhà trường. 

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế về công tác quản lý các chi 

nhánh, cơ sở của các tổ chức được phân tán trên khắp mọi nơi, cách 

xa về mặt địa lý cũng như công tác quản lý phí trong trường đại học 

nơi tôi đang công tác cũng đang gặp khó khăn về mặt thống nhất dữ 

liệu giữa các cơ sở nên tôi đã chọn hướng nghiên cứu về cơ sở dữ 
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liệu phân tán để xây dựng ứng dụng quản lý phí trong trường đại học 

để thay thế các công cụ quản lý thủ công hay cơ sở dữ liệu theo kiểu 

tập trung trước đây. 

2. Mục đích của đề tài  

- Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu phân tán để giải quyết các vấn 

đề mà cơ sở dữ liệu tập trung chưa làm được. 

- Xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán để hỗ trợ quản 

lý phí trong trường đại học thay thế các công cụ quản lý thủ công hay 

các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trước đây để đảm bảo 

tính liên tục, nhanh chóng, chính xác cho mọi hoạt động ở các cơ sở 

khác nhau trong nhà trường. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Qua nguồn tài liệu đã được 

xuất bản, ban hành, các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học, 

các tài liệu liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu trên Internet. 

Phương pháp điều tra: Điều tra, thu thập các tài liệu liên quan 

đến các công tác quản lý trong trường đại học như quản lý đào tạo, 

quản lý thiết bị, quản lý sinh viên…, đặc biệt là công tác quản lý phí. 

Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành phân tích thiết kế hệ 

thống, thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, và triển khai xây dựng hệ 

thống quản lý phí đưa vào sử dụng thực tế trong trường đại học. 

4. Mục tiêu và nhiệm vụ 

Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài thực hiện các nội dung 

nghiên cứu sau: 

- Tìm hiểu quy trình các quy trình quản lý trong trường đại 

học như quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý thiết bị…, và đặc 

biệt là hệ thống quản lý phí trong trường đại học là một trong các 

công tác quản lý quan trọng được các trường đại học. 
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- Tìm hiểu quy trình ứng dụng công nghệ thông tin vào các 

công tác quản lý trong trường đại học 

-  Nghiên cứu tài liệu về cơ sở dữ liệu phân tán và các ngôn 

ngữ lập trình cơ sở dữ liệu. 

- Lựa chọn công cụ phù hợp. 

- Triển khai phân tích thiết kế hệ thống. 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý phí. 

- Xây dựng hệ thống quản lý phí để phục vụ cho công tác 

quản lý phí trong trường đại học được diễn ra nhanh chóng, chính 

xác, liên tục tại các cơ sở khác nhau. 

- Triển khai chạy thử hệ thống quản lý phí, ứng dụng vào 

công tác quản lý phí tại các cơ sở của trường Đại học Quang Trung. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

- Tìm hiểu các công tác quản lý trong trường đại học, đặc 

biệt là công tác quản lý phí. 

- Hiểu và vận dụng cơ sở dữ liệu phân tán, úng dụng bộ 

công cụ lập trình của Microsoft là Visual Studio.Net 2008 và hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 vào việc xây dựng hệ thống quản 

lý phí trong trường đại học. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác quản lý 

trong trường đại học, thay thế cách làm thủ công lạc hậu, không đáp 

ứng được nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo kể cả về cơ sở đào tạo lẫn 

chương trình đào tạo. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán đảm bảo công tác quản lý 

phí tại các cơ sở khác nhau trong trường đại học được đồng bộ. 

- Xây dựng hệ thống quản lý phí hỗ trợ công tác quản lý phí 

tại các cơ sở khác nhau trong trường đại học được diễn ra nhanh 
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chóng, chính xác đảm bảo tính liên tục cho tác hoạt động khác trong 

trường đại học. 

6. Kết cấu bố cục của luận văn 

Kết cấu bố cục của luận văn được chia làm 3 chương 

-  Chương 1: Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán. 

-  Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 

-  Chương 3: Xây dựng hệ thống quản lý phí trong trường đại 

học. 

CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN  

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

PHÂN TÁN 

1.2.1. Cơ sở dữ liệu tập trung 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 1.1. Cơ sở dữ liệu tập trung  

Worstation5 

Mạng 

Truyền Dữ 

Liệu 
Worstation4 

Worstation1 

Worstation3 

Worstation2 

 
CSDL 

 
CSDL 

 
CSDL 
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1.2.2. Cơ sở dữ liệu phân tán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Cơ sở dữ liệu phân tán   

1.2.3. Các đặc trƣng của cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở 

dữ liệu phân tán 

1.3. LỢI ĐIỂM CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

Lợi điểm về tổ chức và tính kinh tế:  tổ chức phân tán nhiều chi 

nhánh và dùng cơ sở dữ liệu phân tán phù hợp với các tổ chức kiểu 

này.  

Tận dụng những cơ sở dữ liệu sẵn có: Hình thành cơ sở dữ liệu 

phân tán từ các cơ sở dữ liệu tập trung có sẵn ở các vị trí địa phương. 

Thuận lợi cho nhu cầu phát triển: Xu hướng dùng cơ sở dữ 

liệu phân tán sẽ cung cấp khả năng phát triển thuận lợi hơn và giảm 

được xung đột về chức năng giữa các đơn vị đã tồn tại và giảm được 

xung đột giữa các chương trình ứng dụng khi truy cập đến cơ sở dữ 

liệu.  

Worstation3 

 
CSDL 

 

CSDL 

 

CSDL 

Worstation5 

Mạng Truyền 

Dữ Liệu 

Worstation4 

Worstation1 

Worstation2 

 
 

CSDL 
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Giảm chi phí truyền thông: Trong cơ sở dữ liệu phân tán 

chương trình ứng dụng đặt ở địa phương có thể giảm bớt được chi 

phí truyền thông khi thực hiện bằng cách khai thác cơ sở dữ liệu tại 

chỗ. 

Tăng số công việc thực hiện:  Hệ cơ sở dữ liệu phân tán có thể 

tăng số lượng công việc thực hiện qua áp dụng nguyên lý xử lý song 

song với hệ thống xử lý đa nhiệm. 

Tính dễ hiểu và sẵn sàng:  Hướng phát triển cơ sở dữ liệu phân 

tán cũng nhằm đạt được tính dễ hiểu và tính sẵn sàng cao hơn. 

Hai nguyên nhân về mặt kỹ thuật đáp ứng cho sự phát triển hệ 

cơ sở dữ liệu phân tán:  

-  Công nghệ tạo ra máy tính nhỏ và nền tảng phần cứng có 

khả năng phục vụ xây dựng hệ thống thông tin phân tán.  

-  Kỹ thuật thiết kế hệ cơ sở dữ liệu phân tán được phát triển 

vững chắc dựa trên hai kỹ thuật thiết kế chính là Top-down và 

Bottom-up từ những năm thập kỷ 60.  

Kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán phức tạp nhưng hệ cơ 

sở dữ liệu phân tán cũng cần thiết cho xu hướng phát triển kinh tế 

hiện nay. 

1.4. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

Việc quản lý các dữ liệu phân tán đòi hỏi mỗi trạm (site) cài 

đặt các thành phần hệ thống sau: 

Phần quản lý cơ sở dữ liệu ( Database Management - DB ). 

Phần truyền thông dữ liệu (Data Communication - DC ). 

Từ điển dữ liệu được mở rộng để thể hiện thông tin về phân 

tán dữ liệu trong mạng máy tính  (Data Dictionary - DD). 

Phần cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database DDB). 
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Hình 1.3. Các thành phần của  hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 

Khả năng truy cập từ xa có thể thực hiện được bằng 2 cách. 

- Cách thứ nhất: Theo mô hình truy cập trực tiếp (hình 1.4) 

- Cách thứ hai: Theo mô hình truy cập gián tiếp (hình 1.5) 

 

 

 

  

 

  

 

Hình 1.4. Truy cập CSDL từ xa qua phương thức truy cập trực tiếp 

  

  DB                DC                  

           DD                  DDB 

            DD             DDB                               

DB           DC 

Cơ sở dữ liệu 

địa phương 1 

 

Cơ sở dữ liệu 

địa phương 2 

 

Kết quả 

 

1 
Yêu cầu truy nhập 

 

CSDL 

 

Chương trình 

ứng dụng 

 

Hệ quản trị 

CSDL 1 

 

Hệ quản trị 

CSDL 2 

 

 

Trả kết quả 

 

Site 1 

Site 2 

6 

5 2 
3 

4 
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Hình 1.5. Truy cập CSDL từ xa bằng chương trình phụ 

1.5. CÁC MỨC TRONG SUỐT CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN 

TÁN 

Các mức của cơ sở dữ liệu phân tán được trình bày mang tính 

khái niệm thích hợp để dễ hiểu về tổ chức của các cơ sở dữ liệu phân 

tán nói chung. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Kiến trúc chung của cơ sở dữ liệu phân tán 

Sơ đồ phân đoạn 

 Sơ đồ cấp phát 

 Sơ đồ ánh xạ 
địa phương 1 

 

Sơ đồ ánh xạ 
địa phương 2 

 

DBMS ở vị trí 1 

 

DBMS ở vị trí 2 

 
Cơ sở dữ 

liệu 1 

 

Cơ sở dữ 

liệu 2 

 

Sơ đồ toàn thể 

 

CSDL 

 

 
Chương trình 

ứng dụng 

 

 
Hệ quản trị 

CSDL 1 

 

 

Hệ quản trị 

CSDL 2 

 

 

Site 1 

Site 2 

 
Chương trình 

ứng dụng 
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1.5.1. Phân đoạn dữ liệu và cấp phát dữ liệu 

1.5.2. Điều khiển dƣ thừa 

1.5.3. Độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa phƣơng 

1.6. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu phân tán để giải quyết vấn đề phát 

triển, điều khiển, duy trì và kiểm tra phần mềm của chương trình ứng 

dụng dùng cơ sở dữ liệu. Quản trị cơ sở dữ liệu không chỉ là công 

việc kỹ thuật mà bao gồm cả thông báo về cách tạo phương thức để 

người sử dụng truy cập được đến cơ sở dữ liệu. Trong phần này quan 

tâm đến những nội dung sau đây: 

- Nội dung và cách quản lý bảng danh mục.  

- Mở rộng cơ chế bảo vệ và phân quyền đối với hệ thống 

phân tán. 

1.6.2. Nội dung của bảng danh mục 

1.6.3. Phân tán bảng danh mục 

1.6.4. Quản trị và bảo vệ 

a. Bảo vệ giữa các vị trí.: 

b. Xác nhận người sử dụng. 

1.6.5. Áp đặt luật phân quyền 

a. Bản sao đầy đủ các luật phân quyền. 

b. Cấp phát luật phân quyền cho các đối tượng ở cùng một 

vị trí mà luật phân quyền tham chiếu tới.  

1.6.6. Phân lớp ngƣời sử dụng 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

2.1. CƠ SỞ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

Trong cơ sở dữ liệu phân tán, có hai vấn đề xảy ra khi thiết kế 

sơ đồ toàn bộ và khi thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ở địa phương (ở mỗi 

vị trí). Những kỹ thuật có thể ứng dụng cho hai vấn đề trên cũng 
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giống như trong cơ sở dữ liệu phân tán. Trong cơ sở dữ liệu phân tán 

bổ xung vào hai vấn đề nữa: 

-  Thiết kế phân đoạn:  xác định cách thức phân chia những 

quan hệ toàn bộ thành những đoạn dữ liệu theo chiều dọc ,chiều 

ngang và kiểu hỗn hợp. 

-  Thiết kế cấp phát đoạn dữ liệu: xác định cách thức đoạn dữ 

liệu tham khảo đến ảnh vật lý nào và cũng xác định các bản sao của 

đoạn dữ liệu. 

2.1.1. Đối tƣợng thiết kế của cơ sở dữ liệu phân tán 

2.1.2. Hƣớng thiết kế Top-down và Bottom-up cơ sở dữ liệu 

phân tán 

2.2. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

2.2.1. Phân đoạn ngang 

2.2.2. Các phân đoạn ngang suy diễn 

 2.2.3. Phân đoạn dọc 

 2.2.4. Phân đoạn hỗn hợp 

2.3. CẤP PHÁT CHO CÁC ĐOẠN 

Cách dễ nhất thực hiện công việc cấp phát file là xem mỗi 

đoạn như một file riêng rẽ. Tuy nhiên cách này không thích hợp do 

ba lý do: 

-  Các đoạn không mô hình hóa thích hợp như các file riêng 

rẽ vì các  đoạn không có cấu trúc như  file dẫn đến khó tác động đến 

đoạn. 

-  Số đoạn nhiều hơn quan hệ cơ sở như vậy nhiều mô hình 

phân tích không tính toán được giải pháp cho vấn đề này. 

-  Mô hình hóa tác động chương trình ứng dụng với hệ thống 

file rất đơn giản trong khi chương trình ứng dụng ở cơ sở dữ liệu 

phân tán có thể tạo cách sử dụng dữ liệu dễ dàng. 
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Một số vấn đề này hiện chưa được giải quyết thỏa đáng, ví dụ 

như vấn đề thứ 3 đặc biệt khó vì đòi hỏi phải tối ưu chương trình ứng 

dụng, tái tạo lại quan hệ và nhiều tính toán phức tạp. 

2.3.1. Các chuẩn thông thƣờng của công việc cấp phát cho 

các đoạn 

Trong các công việc cấp phát cho các đoạn, quan trọng phân 

biệt được thiết kế cấp phát cho các đoạn dư thừa hay không dư thừa. 

Cách dễ nhất là hướng “phù hợp nhất”: tiêu chuẩn vị trí kết hợp với 

khả năng cấp phát cho các đoạn. Hướng này không quan tâm đến ảnh 

hưởng qua lại của việc đặt một đoạn ở vị trí  những đoạn liên quan 

cũng đặt ở vị trí đó. 

Bản lặp lại các đoạn làm phức tạp công việc thiết kế hơn vì: 

-  Cấp độ những bản sao của mỗi đoạn thích hợp với vấn đề 

có thể thay đổi thiết kế. 

-  Mô hình hóa chương trình ứng dụng có thuộc tính chỉ đọc 

bị làm phức tạp bởi thực tế chương trình ứng dụng có thể chọn một 

trong số vài vị trí khác nhau để truy cập đến các đoạn. 

Để xác định cấp phát đoạn dư thừa thì phải dùng hai cách thức 

sau: 

-  Xác định nhóm mọi vị trí có lợi ích dụng cấp phát đoạn và 

cấp phát bản sao của đoạn cao hơn chi phí và cấp phát các bản sao 

của đoạn cho các vị trí thành phần của nhóm này. Cách này có nghĩa 

là lựa chọn các vị trí có lợi nhất. 

-  Đầu tiên xác định giải pháp của bài toán cấp phát không 

sao lại các đoạn và sau đó tiếp tục sao lại các bảo sao bắt đầu từ nơi 

có tính chất lợi ích nhất. Tiến trình này được kết thúc khi bản sao 

không có lợi. 

Cả hai phương pháp có một số nhược điểm. Trong phương 

pháp mọi vị trí có lợi nhất đánh giá chi phí và lợi ích cơ bản cho việc  
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cấp phát các đoạn riêng rẽ hơn trường hợp không dư thừa vì không 

quan tâm đến tác động qua lại khi cấp phát những bản sao khác nhau 

của cùng một đoạn. Phương pháp thêm bản lặp lại là hướng tiếp cận 

theo heuristic theo cách này có thể đưa vào nguyên nhân tăng mức 

độ dư thừa ít hơn phương pháp tốt nhất. Cả hai tính sẵn có và tính dư 

thừa của hệ thống tăng nếu có hai bản sao của mỗi đoạn nhưng 

những bản sao sau này ít tăng theo tỉ lệ. 

2.3.2. Đánh giá mức độ quan trọng về giá trị và lợi ích của 

công việc cấp phát đoạn 

Công thức đơn giản để đánh giá giá trị và lợi nhuận của công 

việc cấp phát đoạn cho quan hệ R. 

nkj = kj + ki 

 Với: i là đoạn index và J là vị trí index. 

kj tần xuất sử dụng của chương trình ứng dụng k tại vị trí j. 

kj là số lượng tham chiếu có tính chất hồi phục của chương 

trình ứng dụng k sang đoạn j. 

kj số lượng tham chiếu có thuộc tính cập nhật của chương 

trình ứng dụng k sang đoạn i; 

Đối với phân đoạn ngang: 

-  Sử dụng hướng phân đoạn phù hợp nhất đối với cấp phát 

không lặp lại: đặt đoạn R ở vị trí có số lượng chương trình ứng dụng 

tham chiếu đến đoạn R lớn nhất. Đánh giá số lượng tham chiếu của 

các chương trình ứng dụng ở địa phương tới đoạn Ri ở vị trí j được 

tính theo công thức tổng các tham chiếu hồi phục với tần xuất sử 

dụng: 

Bij = k kj. kj 

Bij số lượng tham chiếu của các chương trình ứng dụng.  

Đoạn Rj được đặt tại vị trí  j* với Bỵi* cực đại (j*là vị trí lựa 

chọn) . 
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-  Sử dụng phương pháp đặt đoạn ở mọi vị trí có lợi nhất đối 

với công việc cấp phát các bản sao: đặt đoạn Rj ở các vị trí j có chi 

phí tham chiếu, hồi phục của chương trình lớn hơn chi phí tham 

chiếu cập nhật đến đoạn Ri từ chương trình ở các vị trí khác. Biểu 

thức đánh giá tính như sau: 

Bi j = k  k j . k i  - C. k j’  j k j’ uk i   

Với  C là  hằng số, hằng số này là tỷ lệ giữa chi phí loại truy 

cập để cập nhật và loại chi phí để hồi phục . Truy cập mang tính cập 

nhật đắt hơn khi yêu cầu số lượng lớn thông báo điều khiển và thực 

hiện  nhiều công việc của chương trình ứng dụng ở  địa phương ( vì 

vậy C  1). 

Đoạn Ri được cấp phát ở mọi vị trí j* với biểu thức đánh giá Bi 

j* với giá trị tuyệt đối. Bản sao của đoạn Ri được cấp phát ở vị trí với 

biểu thức đánh giá Bi j lớn nhất. 

2.3.3. Sử dụng phƣơng pháp thêm bản Ri đối với cách phân 

đoạn lặp lại  

Chỉ có thể đo lợi ích đặt bản sao của đoạn Ri trong giới hạn 

khả năng tăng và khả năng sẵn có của hệ thống. Khi bắt đầu công 

việc cấp phát, lợi ích này không tăng tỷ lệ với độ dư thừa của đoạn 

Ri. Giả sử di tương đương với cấp độ dư thừa của đoạn Ri và giả sử Fj 

tương đương với lợi ích với việc có đoạn Rj đầy lặp lại đủ ở mỗi vị 

trí. Hàm (di) đo lợi ích này: 

(di)  = ( 1 - 2
1-di 

)Fi 

Chú ý ( 1 ) = 0,  ( 2 ) = Fi/2, ( 3 ) = 3Fi. Sau đó tính toán 

lợi ích của việc rút ra bản sao mới của Ri ở vị trí j qua việc thay đổi 

công thức ở trường hợp  2 như sau: 

Bi j = k  k j . k i  - C. k j’  j k j’ uk i + (di) 

Đánh gía số lượng tham chiếu đến phân đoạn theo chiều 

ngang: 
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Để đo lợi ích của các phần phân đoạn ngang của đoạn Ri đặt ở 

vị trí thành hai đoạn  Rs và Rt đặt ở vị trí r và vị trí t. Xem xét các tập 

sau đây:  

-  Có hai nhóm chương trình ứng dụng As và At sử dụng 

thuộc tính chỉ từ Rs và Rt đoạn của chương trình ứng dụng xử lý ở vị 

trí s và t và đưa ra ở vị trí địa phương s và t, mối liên quan giữa các 

chương trình ứng dụng này là đều tham chiếu từ xa. 

-  Có một tập At chương trình ứng dụng tại vị trí r và chỉ sử 

dụng các thuộc tính của Rs hoặc Rt. Các chương trình ứng dụng này 

cần tạo ra một tham chiếu địa phương từ xa. 

-  Có một tập A2 chương trình ứng dụng tại vị trí r và sử dụng 

cả các thuộc tính của Rs và Rt. Các chương trình ứng dụng này cần 

tạo ra hai tham chiếu địa phương từ xa. 

-  Có một tập A3 chương trình ứng dụng ở các vị trí khác 

nhau r, s và t tham chiếu đến cả hai đoạn Rs và Rt. Các chương trình 

ứng dụng này cần tạo một tham chiếu địa phương từ xa 

Đo lợi ích này theo công thức sau: 

Btst =  k A s ksnki +  k At ktnki  -  k A1 krnki  + 2  k A2 . krnki  + 

  k A3 k  r, s, t kjnki 

Để đơn giản hoá, công thức này đếm số lượng các lần truy cập. 

Phân biệt truy cập hồi phục và cập nhật đưa vào tài khoản các giá trị 

khác nhau, các giá trị này không hiệu quả khi dùng (rk i + C . uki) thay 

vì  nk i. 

Công thức này có thể sử dụng trong thuật toán chia nhỏ để xác 

định  có chia Ri ở vị trí i vào đoạn Rsở vị trí s và đoạn Rt ở vị trí t  

thích hợp qua việc thử mọi  khả  năng  kết hợp của vị trí  s và  t chú ý 

trường  hợp  khi  r = s  hay   r = t. 

Nhóm theo các thuộc tính chiều dọc: 
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Đo lợi ích của việc nhóm các thuộc tính của đoạn Ri j theo 

chiều dọc ở vị trí r thành hai đoạn đặt ở vị trí s và t với thuộc tính lặp 

là I. Việc nhóm đòi hỏi các nhóm chương trình ứng dụng  tương 

đương đưa ra từ các phần theo chiều ngang: 

+  As gồm các chương trình ứng dụng đặt ở vị trí s vì các 

chương trình này: 

-  Đọc các thuộc tính của đoạn Rs hoặc 

-  Cập nhật các thuộc tính của Rs không lặp lại ở thuộc tính 

lặp I cũng như đối với As. 

+  As gồm các chương trình ứng dụng có thuộc tính chỉ đọc 

một cách hình thức đặt vào vị trí R một thao tác truy cập vào thuộc 

tính lặp I thì thao tác này truy cập đến cả hai  đoạn Rs và Rt.. 

+  As gồm các chương trình ứng dụng ở các vị trí khác r,s hay 

t cập nhật vao thuộc tính I thì phải truy cập đến cả hai đoạn Rs và Rt.. 

CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÍ TRONG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

3.1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÍ TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

Một trong các vấn đề quan trọng đảm bảo cho công tác Quản 

lý giáo dục tại các trường Đại học ở nước ta được hiệu quả là ứng 

dụng Công nghệ thông tin quản lý một cách đồng bộ. Các công tác 

quản lý đào tạo, quản lý sinh viên và đặc biệt là công tác quản lý phí 

là một trong những công tác quản lý quan trọng góp phần tạo nên sự 

phát triển trong một trường đại học. 

Công tác quản lý phí trong trường đại học sẽ chịu tách nhiệm 

quản lý các công việc thu, chi, thống kê báo cáo số liệu cho Ban 

Giám Hiệu và các bộ phận khác cần thông tin như: Các khoa, phòng, 

trung tâm trong việc tổ chức lớp học hay xét điều kiện thi, học bổng, 

tốt nghiệp ra trường… 
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3.2. QUY TRÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÍ TRONG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

Công tác quản lý phí trong một trường đại học phải hoạt động 

xuyên suốt, liên tục và quan trọng là phải đồng bộ từ bộ phận chỉ đạo 

là Ban Giám Hiệu, Phòng Kế Hoạch Tài Chính đến các bộ phận, cơ 

sở liên quan khác trong vấn đề trực tiếp thu chi và thống kê số lượng, 

báo cáo danh sách cho các bộ phận khác trong vấn đề sử dụng số liệu 

này phục vụ cho các công tác quản lý khác trong nhà trường.  

Các bộ phận liên quan trong công tác quản lý phí: 

 Ban Giám Hiệu: Chịu trách nhiệm phê duyệt các quyết 

định thu chi trong nội bộ trường đại học. 

 Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chịu trách nhiệm trong việc 

triển khai các quyết định về thu chi được Ban Giám Hiệu phê duyệt. 

 Các bộ phận chịu trách nhiệm thu chi: Là các bộ phận 

tương tác trực tiếp với các cá nhân, tập thể được thu, chi.  

 Các bộ phận quản lý: Sử dụng các số liệu thống kê, danh 

sách các đối tượng được nhà trường thu chi  để phục vụ cho các công 

tác quản lý trong nhà trường 

Quy trình này được mô tả như sau: 
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3.3. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÍ 

TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

Hệ thống quản lý phí được nghiên cứu và chia làm các chức 

năng chính như mô hình sau. 

 Quản lý hệ thống. 

 Quản lý người dung. 

 Quản lý các bảng danh mục. 

 Quản lý danh sách sinh viên. 

 Quản lý chi tiết các sổ phí. 

 Quản lý quá trình thu phí. 

 Thống kê, báo cáo. 

3.4. LƢỢC ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ 

THỐNG QUẢN LÝ PHÍ TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

 3.4.1. Lƣợc đồ chức năng hệ thống 

 3.4.2. Lựa chọn công cụ xây dựng hệ thống 

3.5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 3.5.1. Danh mục và cấu trúc chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu 

hệ thống 

a. Danh mục các bảng cơ sở dữ liệu hệ thống. 

Các bảng cơ sở dữ liệu được thiết kế để xây dựng hệ thống 

quản lý phí như bên dưới: 

Bảng 3.1. Các bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý phí 

STT Tên bảng Mô tả 

01 tblThongTinDoiTuong 

Bảng “Thông tin đối tượng” 

chứa danh sách các đối tượng 

được thu-chi. 

02 tblBacDaoTao 

Bảng “Bậc đào tạo” chứa danh 

mục các bậc đào tạo của nhà 

trường. 
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03 tblHeDaoTao 

Bảng “Hệ đào tạo” chứa danh 

mục các hệ đào tạo của nhà 

trường. 

04 tblLop 
Bảng “Lớp” chứa danh sách 

các lớp học của nhà trường. 

05 tblGioiTinh 
Bảng “Giới tính” chứa danh 

mục các loại giới tính. 

06 tblDoiTuong 
Bảng “Đối tượng” chứa danh 

mục các loại đối tượng. 

07 tblKhuVuc 

Bảng “Khu vực” chứa danh 

mục các khu vực theo quy định 

của nhà nước. 

08 tblHuyen 
Bảng “Huyện” chứa danh sách 

các huyện.  

09 tblTinh 
Bảng “Tỉnh” chứa danh sách 

các tỉnh. 

10 tblQuocGia 
Bảng “Quốc gia” chứa danh 

mục các quốc gia. 

11 tblChuyenNganh 

Bảng “Chuyên ngành” chứa 

danh sách các chuyên ngành 

thuộc các ngành đào tạo trong 

trường. 

12 tblNganh 

Bảng “Ngành” chứa danh sách 

các ngành thuộc các đơn vị 

trong trường quản lý.  

13 tblKhoaHoc 
Bảng “Khóa học” chứa danh 

mục các khóa học. 

14 tblDonVi 
Bảng “Đơn vị” chứa danh sách 

các đơn vị trực thuộc trường. 
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15 tblNamHoc 
Bảng “Năm học” chứa danh 

mục các năm học. 

16 tblHocKy 

Bảng “Học kỳ” chứa danh mục 

các học kỳ theo quy định của 

nhà trường. 

17 tblSoThuPhi 
Bảng “Sổ thu phí” chứa danh 

sách các sổ thu phí. 

18 tblKhoanThuPhi 
Bảng “Khoản thu” chứa danh 

mục các khoản thu phí. 

19 tblChiTietSoPhi 
Bảng “Chi tiết sổ phí” chứa 

thông tin chi tiết về sổ thu phí. 

20 tblCT_PhieuThuPhi 

Bảng “Chi tiết phiếu thu phí” 

thông tin chi tiết về phiếu thu 

phí. 

21 tblNhanVien 
Bảng “Nhân viên” chứa danh 

sách các nhân viên. 

22 tblLogin 
Bảng “Đăng nhập” chứa danh 

sách các đối tượng người dùng 

23 tblNhomNguoiDung 

Bảng “Nhóm người dùng” 

chứa danh mục các nhóm 

người dùng 

24 tblQuayThu 
Bảng “Quầy thu” chứa danh 

mục các quầy thu. 

25 tblXepNhom 

Bảng “Xếp nhóm” chứa danh 

sách người dùng được phân 

theo từng nhóm. 

26 tblXepQuay 

Bảng “Xếp quầy” chứa danh 

sách người dùng được phân 

theo từng quầy. 
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b. Cấu trúc chi tiết của các bảng như sau 

3.5.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống 

Cơ sở dữ liệu của “Hệ thống quản lý phí trong trường đại học” 

được thiết kế theo mồ hình như bên dưới: 

 

Hình 3.8. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống 
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3.6. MÔ TẢ THIẾT KẾ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ HỐNG 

Để phục vụ cho thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ 

thống này, luận văn này dùng lý thuết đã trình bày ở các chương 

trước làm tiêu chuẩn. Do đó thông thường thiết kế một hệ cơ sở dữ 

liệu phân tán cần phải làm các công việc sau: 

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán: làm các công việc phân đoạn, 

cấp phát, tối ưu cấp phát đoạn. 

Dịch các câu hỏi đáp tổng thể về cơ sở dữ liệu thành câu hỏi 

đáp về các đoạn để từng phần của hệ thống chỉ làm việc trên các 

đoạn. 

Tối ưu hoá chiến lược truy cập. 

Quản trị các giao tác phân tán. 

Điều khiển tương tranh. 

Quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. 

Hệ thống đào tạo này thiết kế dựa trên cơ sở dữ liệu SQL, công 

cụ để kết nối cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu... đã có sẵn. Vì 

vậy công việc thiết kế còn lại chỉ là thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán và 

quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. 

Xác định yêu cầu thiết kế hệ thống: 

Công việc xác định yêu cầu của hệ thống có nhiều yếu tố tác 

động và có thể có nhiều mâu thuẫn nhau cho nên những yêu cầu đưa 

ra sau đây đối với hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cũng chưa có thể 

gọi là đầu đủ: 

- Thông tin cập nhật nhanh nhất. 

- Trả lời yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn nhất. 

- Thông tin để hỗ trợ cho công việc có thời gian đáp ứng 

nhỏ nhất để tiện lợi cho lấy thông tin. 

- Quá trình tạo ra báo cáo nhanh, đúng kỳ hạn. Thông tin  

của báo cáo chính xác. 
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3.7. LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT CSDL VÀ PHÂN NHÓM NGƢỜI 

DÙNG 

Trường 1 đặt cơ sở dữ liệu 1: Có quyền cập nhật các thông 

tin của trường đó, cập nhật và xem báo cáo về số liệu của trường 1 

Trường 2 đặt cơ sở dữ liệu 2: Có quyền cập nhật các thông 

tin của trường đó, cập nhật và xem báo cáo về số liệu của trường 2 

Cơ sở dữ liệu trung tâm: Ban đào tạo quản lý chính, nhưng 

chỉ có quyền xem thông tin, xem các báo cáo thống kê. 

Theo cách thiết kế này hệ thống sẽ dễ thay đổi khi có nhiều 

trường thành viên 

Sơ đồ mô tả cách kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Các vị trí đặt CSDL của hệ thống 

3.8. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÍ 

TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

Ban đào tạo 

 

  

    

   

 

 

 
CSDL trung tâm 

 

Bản sao cơ sở dữ liệu 1... n 

CSDL 2 

 

Trường  
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CSDL 1 

Trường 2 

 

 

CSDL n 

 

Trường n 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Những kết quả nghiên cứu của luận văn cho phép rút ra những 

kết luận sau: 

1. Đề tài đã ứng dụng được hệ cơ sở dữ liệu phân tán và xây 

dựng thành công hệ thống quản lý phí tại 2 cơ sở khác nhau của 

Trường Đại học Quang Trung. 

2. Đề tài hỗ trợ công tác quản lý phí tại các cơ sở khác nhau 

trong trường đại học được diễn ra nhanh chóng, chính xác và đồng 

bộ đảm bảo các hoạt động khác trong nhà trường được hoạt động liên 

tục. 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của luận văn: Đề tài đã xây dựng 

được hệ cơ sở dữ liệu phân tán giúp công tác quản lý phí trong 

trường đại học một cách khoa học, hiệu quả. Tuy nhiên, đây là đề tài 

còn rất mới về mặt công nghệ và quy trình quản lý phí trong trường 

đại học chưa được rõ ràng, do đó đề tài không khỏi hạn chế về mặt 

phân tích và đề xuất giải pháp. Rất mong nhận được sự góp ý của 

thầy, cô và đồng nghiệp để luận văn được hoàn chỉnh hơn. 

Phạm vi ứng dụng của luận văn : 

Về mặt lý thuyết: Đề tài ứng dụng được trên tất cả các trường 

đại học. 

Về mặt thực tiễn: Mỗi một trường đại học công tác quản lý phí 

có quy trình và cách quản lý riêng, luận văn này được áp dụng phù 

hợp cho quy trình quản lý trong trường đại học Quang Trung và cần 

phải tùy theo cách thức quản lý của mỗi trường để điều chỉnh cho 

phù hợp. 

Luận văn có thể phát triển theo hướng sau đây :  

1.  Phát triển hệ thống sao cho phù hợp với phần lớn các trường 

đại học trong cả nước. 
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2.  Xây dựng nhiều hơn nữa các chức năng Thu-Chi cho hầu 

hết mọi công tác Thu-Chi ở các đơn vị khác nhau của các cơ sở khác 

nhau trong nhà trường. 

3.  Mở rộng thêm các chức năng về tiếp nhận hồ sơ các đối 

tượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


