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1. Bài (chương, mục): Thiết giao diện 

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

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được kỹ thuật thiết kế giao diện. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu chung  

+ Mục đích: 

� Tạo ra môi trường làm việc cụ thể, 

� Thu thập ý kiến phản hồi có ích từ phía người dùng, 

� Sớm phát hiện ra các yêu cầu hay các chức năng bị sót, nhìn thấy 

được các chỗ yếu, chỗ khó khăn của hệ thống. 

+ Các bước để thiết kế giao diện: 

� Phát hiện các phần tử giao diện 

� Mô tả các phần tử giao diện 

� Làm nguyên mẫu 

� Dùng thử và đánh giá.  

2. Phát hiện các phần tử giao diện 

+ Xem xét từng ca sử dụng để phát hiện yêu cầu về giao diện của chúng: 

cứ mỗi cặp tác nhân và ca sử dụng thường liên quan đến ít nhất một lớp 

biên để chuyển đổi thông tin vào ra. Thể hiện của lớp biên chính là phần 

tử giao diện. 

+ Nguồn phát hiện ra các phần tử giao diện: 



� Xem xét các bước trong kịch bản của ca sử dụng phát hiện ra các 

các phần tử giao diện cần thiết. 

� Các biểu đồ tương tác trong ca sử dụng. 

+ Tổng hợp các phần tử giao diện. 

3. Mô tả các phần tử giao diện 

+ Các loại giao diện phổ biến: 

� Các giao diện đối thoại: 

� Giao diện hỏi đáp 

� Giao diện dạng thực đơn 

� Giao diện dạng điền mẫu,… 

� Các thông tin xuất:  

� Các mẫu biểu thu thập thông tin, 

� Các báo cáo, 

� Thư,… 

+ Mô tả các phần tử giao diện: 

� Tên giao diện, 

� Miêu tả tóm tắt giao diện, 

� Mức độ phức tạp của giao diện 

� Một số thông tin khác (nếu có),… 

+ Vẽ biểu đồ di chuyển trên giao diện. 

� Đối với các giao diện phức tạp không nên bỏ qua sắc thái động 

của giao diện, 

� Sử dụng biểu đồ hoạt động để mô tả sắc thái động của giao diện: 

� Sử dụng stereotype chuyên biệt hóa các thành phần trên 

giao diện, 

� Sử dụng biểu đồ hoạt động để mô tả. 

+ Vẽ biểu đồ di chuyển trên các giao diện: 



� Thể hiện sự di truyển từ giao diện này đến giao diện khác trên hệ 

thống. 

� Sử dụng biểu đồ hoạt động để mô tả sự di chuyển của giao diện: 

� Sử dụng stereotype chuyên biệt hóa các giao diện, 

� Sử dụng biểu đồ hoạt động để mô tả. 

4. Làm nguyên mẫu, dùng thử và đánh giá 

+ Làm nguyên mẫu 

� Bản mẫu được coi là bản thử nghiệm về giao diện, thể hiện hình 

thức giao tiếp giữa tác nhân với hệ thống. 

� Chưa cần chú ý nhiều về trình bày, về mỹ thuật mà cần chú ý về 

nội dung và luồng dẫn dắt các phần tử giao diện này sang các 

phần tử giao diện khác. 

� Khi thiết kế các bản mẫu thường cần phải đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

� Phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết. 

� Các thông tin phải chính xác, và do đó phải qua kiểm tra. 

� Hình thức dễ đọc, dễ hiểu và dễ sử dụng. 

+ Dùng thử và đánh giá: 

� Triển khai dùng thử nguyên mẫu cho người dùng, nhóm thiết kế 

để thu thập ý kiến phản hồi. 

� Ghi nhận ý kiến phản hồi, nghiên cứu lại và có thể sửa chữa và 

đưa ra phiên bản mới. 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Đưa ra một ca sử dụng cụ thể, sinh viên thực hiện: 

� Phát hiện các phần tử giao diện 

� Xây dựng biểu đồ di chuyển giữa các phần tử giao diện 

� Làm nguyên mẫu cho giao diện 



� Thảo luận. 

+ Đưa ra một giao diện: 

� Xác định ca sử dụng 

� Đặc tả ca sử dụng 

� Thảo luận 

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. 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Mục đích của việc thiết kế giao diện? 

2. Các bước thiết kế giao diện? 

3. Nêu cách thức phát hiện các phần tử giao diện? Mô tả phần tử giao diện? 

4. Sử dụng biểu đồ UML nào để mô hình hóa tính động trên các giao diện? Lấy ví 

dụ minh họa?  


