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3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt thiết kế là gì, phân chia hệ thống thành 

các hệ thống con và gói, kiến trúc phân tầng. 

4. Nội dung: Biểu đồ trạng thái và Biểu đồ hoạt động 

a) Nội dung chi tiết:  

1. Thiết kế hệ thống? 

+ Thiết kế hệ thống là gì? 

� Là thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống. 

� Kiến trúc (architechture) là tập hợp các quy tắc về sự hợp thành 

và sự sắp đặt của một hệ thống 

+ Các góc nhìn về kiến trúc logic: 

� Kiến trúc logic đề cập đến chức năng của hệ thống, 

� Sự phân bổ các chức năng vào các thành phần khác nhau của hệ 

thống. 

� Cho thấy các giải pháp đã thực hiện được và đáp ứng được yêu 

cầu. 

+ Các góc nhìn về kiến trúc vật lý: 

� Đề cập đến sự hợp thành của hệ thống từ các bộ phận tồn tại thực 

sự trong thực tế, bao gồm: 

� Phần mềm: mã nguồn, các thư viện chương trình,… 

� Phần cứng: máy tính, các thiết bị, đường kết nối,… 



� Sự bố trí của các phần mềm chạy được trên các phần cứng. 

2. Hệ thống con và gói 

+ Khái niệm hệ thống con và gói:  

� Trong thiết kế tổng thể có thể chia hệ thống thành những thành 

phần nhỏ hơn, giúp cho người tiếp cận rễ hiểu hơn về hệ thống 

bằng việc gom nhóm các thành phần của hệ thống thành những 

gói (package) hoặc những hệ thống con (subsystem). 

� Hệ thống con là sự gom nhóm logic các lớp có sự cố kết bên trong 

mạnh và sự tương liên bên ngoài yếu. 

� Gói là cơ chế gom nhóm nhiều phần tử. Các phần tử có thể là các 

lớp, các giao diện, các hợp tác, các ca sử dụng, các nút, biểu đồ và 

các gói khác. 

� Gói và biểu đồ gói có thể được vận dụng ở mọi giai đoạn phát 

triển hệ thống. 

� Còn các hệ thống con ta thiết lập trong giai đoạn thiết kế kiến trúc 

của hệ thống. 

+ Các điều kiện để hình thành hệ thống con và gói 

� Tạo ra các đơn vị hình thức và chuyển giao khác nhau cho hệ 

thống. 

� Khả năng và năng lực của các nhóm phát triển khác nhau ⇒ Chia 

hệ thống thành các gói cho phù hợp với khả năng và năng lực của 

các nhóm. 

� Hệ thống con được dùng để cấu trúc hóa mô hình thiết kế nhằm 

phản ánh tới các loại người dùng khác nhau. 

+ Chia hệ thống thành các hệ thống con 

+ Chia các phần tử thiết kế thành các gói. 

3. Kiến trúc phân tầng 

+ Giới thiệu:  

� Càng nhiều các phần tử thiết kế (classes and subsystems) được 

nhân diện thì Design Model có thể càng phức tạp và khó hiểu. Để 



quản lý độ phức tạp này, các phần tử thiết kế được nhóm thành 

các packages (hoặc cố kết vào các packages đã tồn tại).  

� Các gói này cũng tốt như bất cứ hệ thống con nào, và chúng 

thường được tổ chức trong một kiến trúc phân tầng. Khi có kiến 

trúc phân tầng, các gói và hệ thống con được định nghĩa, trách 

nhiệm cho từng phần tử được gán cho từng cá thể hoặc nhóm.  

+ Tiếp cận phân tầng điển hình. 

 

Hình  1 . Kiến trúc phân tầng 

+ Các yếu tố, tính chất cần cân nhắc khi phân tầng. 

+ Mô hình ứng dụng: 

� Hai lớp 

� Ba lớp 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Kiến trúc phân tầng. 

+ Lựa chọn kiến trúc 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Ứng dụng biểu đồ trạng thái và biểu đồ hoạt động trong đề tài môn học. 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Thiết kế hệ thống là gì? 

2. Thế nào là hệ thống con? Phân biệt hệ thống con và gói? 

3. Nêu cách tiếp cận phân tầng điển hình? Nêu kiến trúc 3 tầng? 


