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1. Bài (chương, mục): Giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 2 tiết; thảo luận: 1 tiết 

3. Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu một cách tổng quan về phân tích và thiết kế hệ 

thống. Giúp cho sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc phân tích và thiết kế 

trong công nghệ phần mềm. Nắm bắt các cách tiếp cận phân tích và thiết kế hệ 

thống. 

4. Nội dung: Giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế 

a) Nội dung chi tiết:  

1. Hệ thống thông tin 

+ Hệ thống: Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử, có các mối quan 

hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục đích 

chung. 

+ Hệ thống thông tin (Information System) là hệ thống sử dụng công nghệ 

thông tin để thu thập lưu giữ xử lý, truyền và biểu diễn thông tin.  

+ Một số hệ thống thông tin thường gặp. 

2. Khái niệm phân tích và thiết kế  

+ Khái niệm: Quá trình tìm hiểu và mô phỏng lại hiện tượng, quy trình 

nghiệp vụ trong thế giới thực từ đó xây dựng hệ thống để giải quyết bài 

toán đặt ra trên máy tính 

+ Tầm quan trọng của PT và TK: 

� Chất lượng thiết kế là nhân tố chính quyết định chất lượng 

phần mềm  

� Không thiết kế - hoặc thiết kế không tốt dẫn đến phần mềm 

chất lượng thấp  



Hình  1. Vai trò c

3. Các cách tiếp c

Có nhiều phương pháp mô h

theo hai xu hướng: 

+ Hướng cấu trúc 

+ Hướng đối tượng 

Hai xu hướng mô hình hóa 

lập trình theo thủ tục và l

3.1. Phương pháp hư

+ Hệ thống là một tậ

+ Các chức năng đư

thống con và làm ch

+ Các chức năng trao đ

chung  

+ Ưu nhược điểm củ

� Ưu điểm: 

− Phân tích đư

− Đưa l

� Nhược điểm:

− Chức năng → c

− Thay đ

− Tính m

− Khó tái s

− Chi phí s

. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống

p cận phân tích hệ thống thông tin : 

u phương pháp mô hình hóa khác nhau, song có th

 

ng mô hình hóa đó thể hiện ha khuôn phép lập trình khác bi

c và lập trình theo đối tượng. 

Phương pháp hướng cấu trúc: 

ập hợp các chức năng. 

c năng được chia nhỏ và làm mịn dần: Hệ thố

àm chủ độ phức tạp. 

c năng trao đổi với nhau bằng truyền tham số ho

ủa phương pháp: 

Phân tích được các chức năng của hệ thống  

Đưa lại kết quả mong đợi  

m: 

c năng → cấu trúc  

Thay đổi về chức năng khó khăn thay đổi cấ

Tính mở của hệ thống thấp  

Khó tái sử dụng  

Chi phí sửa chữa lỗi lớn 

 

ng 

song có thể gom chúng 

p trình khác biệt: 

ống gồm các hệ 

hoặc dữ liệu dùng 

 

ấu trúc  



+ Tóm lại: Cách tiếp cận hướng cấu trúc: 

� Các thực thể được mô hình hóa từ một khía cạnh (chức năng hoặc 

dữ liệu), không thể diễn tả trọn vẹn một thực thể trong thế giới 

thực. 

� Các thực thể được mô tả tách biệt với môi trường mà chúng hoạt 

động (môi trường vận hành của hệ thống). 

3.2. Phương pháp hướng đối tượng: 

+ Lấy đối tượng làm trung tâm  

+ Đối tượng = Chức năng + dữ liệu  

+ Hệ thống = Tập hợp các đối tượng + quan hệ giữa các đối tượng  

+ Ưu nhược điểm của phương pháp: 

� Gần gũi với thế giới thực  

� Tái sử dụng dễ dàng  

� Đóng gói, che dấu thông tin làm cho hệ thống tin cậy hơn  

� Thừa kế giảm chi phí, hệ thống có tính mở cao  

� Phù hợp với hệ thống lớn và phức tạp  

+ Mô hình hóa hệ thống trong OOAD dựa trên 8 nguyên lý: 

� Phân lớp đối tượng (Classification) 

� Đóng gói (Encapsulation) 

� Tổng quát hóa & chuyên biệt hóa (Gen./Spec./In.) 

� Đa hình hóa (Polymorphism) 

� Kết tập (Aggregation, Composition) 

� Kết hợp (Association)  

� Hợp tác (Collaboration) 

� Truyền thông điệp (message passing) 

+ Tóm lại: Cách tiếp cận hướng đối tượng: 

� Bản chất của phân tích và thiết kế hướng đối tượng là tìm hiểu 

vấn đề từ góc nhìn của các đối tượng, sự vật có trong vấn đề. 

� Mỗi thực thể được xem là nó đang “sống”; nó có thể phát triển 

tương đối độc lập trong hệ thống mà không làm phá vỡ hệ thống. 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Chất lượng phần mềm 

+ Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

c) Nội dung tự học 

+ Tìm hiểu các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng) 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Hệ thống và hệ thống thông tin là gì? 

2. Phân tích là thiết kế hệ thống là gì? Tầm quan trọng của phân tích và 

thiết kế hệ thống? 

3. Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống? 


