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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:    

- Tiếng Việt: LẬP TRÌNH MẠNG 

- Tiếng Anh: NETWORK PROGRAMMING    

Mã học phần: NEC357     Số tín chỉ:  2 – 1 (30-15) 

Đào tạo trình độ: Đại học     

Học phần tiên quyết: Lập trình ứng dụng với Java 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng của lập trình mạng 

và các kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các ứng dụng mạng và các chuẩn ở mức 

ứng dụng dựa trên mô hình Client/Server, có sử dụng các giao tiếp chương trình dựa 

trên Sockets. Kết thúc học phần, sinh viên có thể viết các chương trình ứng dụng 

mạng với giao thức tầng Ứng dụng tự thiết kế. 

3. Mục tiêu: 

 - Sinh viên có thể sử dụng thành thạo các phương thức I/O dựa trên package java.nio. 

Viết các ứng dụng có liên quan đến IO dựa trên Buffer và Channel trong java.  

 - Sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng mạng client – server trên giao thức TCP, ứng 

dụng mạng trên giao thức UDP trên nền Socket 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

 a) Nắm vững các kiến thức tổng quan về lập trình mạng: giao thức TCP, UDP, Socket 

 b) Lập trình ứng dụng với các thao tác IO. 

 c) Định vị và truy cập dữ liệu thông qua các URL  

 d) Lập trình ứng dụng mạng Client – Server trên TCP 

 e) Lập trình ứng dụng mạng trên UDP. 

5. Nội dung: 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 1. Giới thiệu về lập trình mạng a 6 0 



2. Giao thức Internet TCP/IP 

3. Clients, Servers, Peers 

4. Ports và Socket 

2 Package java.nio  6 4 

 1. Buffer 

2. Channel 

3. Selector 

b 
  

3 Làm việc với URL  6 4 

 1. Đọc dữ liệu từ một URL 

2. Ghi dữ liệu vào một URL 
a, b, c   

4 Lập trình mạng với Socket  12 7 

 1. Lập trình Client Server TCP 

2. Lập trình UDP và Multicasting 

3. Multi-Thread trong Lập trình TCP 

4. Lập trình TCP với Selector 

 

d, e, a, b 

  

 

6. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Học 
Tham 

khảo 

1 Huỳnh Tuấn 

Anh 

Bài giảng Lập trình 

mạng với java 

(Slides) 

  Tổ in ấn - 

TTMT 

×  

2 Elliotte Rusty 

Harold 

Java Network 

Programming 4th 

2013 O’Reilly  ×  

3 Richard M 

Reese 

Learning Network 

Programming 

with Java 

2015 Packt 

Publishing 
  × 

4 Hà Mạnh 

Đào 

Giáo trình Lập trình 

mạng 

2010 HV Bưu 

chính viễn 

thông 

  × 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   



STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các lần kiểm tra giữa kỳ a, b, c, d, e 20 

2 Thực hành b, c, d, e 20 

3 Chuyên cần/thái độ a, b, c, d, e 10 

4 Thi kết thúc học phần a, b, c, d, e 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

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

 


