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Bài giảng số 1: Đại cƣơng về phân tích thiết kế hệ thống
Chương, mục: Chương 1. Đại cương về phân tích thiết kế hệ thống
Tiết thứ: 1-4
Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích:
 Giới thiệu tầm quan trọng của môn học, định hướng nghề nghiệp cho
sinh viên khi ra trường.
 Giới thiệu các khái niệm chung về hệ thống thông tin, phân tích thiết
kế hệ thống thông tin.
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững khái niệm hệ thống thông tin, đặc điểm,
chức năng, các thành phần của hệ thống thông tin. Phương pháp luận phát triển hệ
thống thông tin và phương pháp mô hình hóa hệ thống thông tin hướng cấu trúc.
- Hình thức tổ chức dạy học: Giảng lý thuyết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
0. Giới thiệu học phần
0.1. Vai trò và tầm quan trọng
0.2. Nghề phân tích thiết kế hệ thống
0.3. Nội dung môn học
0.4. Tổ chức thực hiện
0.5. Tài liệu tham khảo
1. Hệ thống
1.1. Khái niệm hệ thống và đặc điểm
1.2. Một số khái niệm liên quan của hệ thống: môi trường, sự phát triển và sự
hoạt động của hệ thống.
1.3. Hệ thống kinh doanh dịch vụ và các hệ con
2. Hệ thống thông tin
2.1. Khái niệm, chức năng
2.2. Các thành phần
2.3. Phân loại
3. Phương pháp luận phát triển hệ thống
3.1. Các cách tiếp cận phát triển hệ thống
3.2. Vòng đời phát triển hệ thống

3.3. Các quy trình phát triển hệ thống
4. Mô hình hóa hệ thống
4.1. Khái niệm, tiêu chuẩn mô hình hóa
4.2.Bốn trục mô hình hóa hệ thống
4.3.Mô hình hóa sử dụng trong tiếp cận hướng cấu trúc
4.4. Mô hình hóa sử dụng trong tiếp cận hướng đối tượng
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Đọc trước slide bài 0 và bài 1 do giáo viên cung cấp. Trong đó đọc kỹ phần
hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống và mô hình hóa sử dụng trong tiếp
cận hướng cấu trúc.
- Ghi chú:
Giáo viên sẽ giành thời gian giới thiệu đến bài tập môn học: các đề tài gợi ý,
yêu cầu bài tập, phương pháp thực hiện và cách đánh giá.
Sinh viên tìm hiểu thêm về các đề tài giáo viên giới thiệu. Sau đó đăng ký
một đề tài để thực hiện trong suốt thời gian học.

Bài giảng số 2: Khảo sát hệ thống
Chương, mục: Chương 2. Khảo sát hệ thống
Tiết thứ: 5-8
Tuần thứ: 2
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Cung cấp kiến thức lý thuyết cần thiết để sinh viên có thể tiếp cận
khảo sát một hệ thống cụ thể.
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững các công việc cần thực hiện trong khảo
sát hệ thống và xây dựng dự án. Quy trình tiếp cận để khảo sát một tổ chức nào đó.
Quy chuẩn về các tài liệu cần đạt được sau khi khảo sát. Ngoài ra cần có những
hiểu biết về các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu để có kiến thức tốt cho
định hướng nghề nghiệp sau này.
- Hình thức tổ chức dạy học: Giảng lý thuyết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Đại cương khảo sát hiện trạng
1.1. Khái niệm khảo sát hiện trạng
1.2. Mục tiêu của khảo sát hiện trạng
2. Nội dung và quy trình khảo sát
2.1. Nội dung khảo sát hiện trạng
2.2. Quy trình khảo sát
3. Các phương pháp sử dụng để khảo sát
3.1. Phương pháp truyền thống: phỏng vấn, quan sát, bảng hỏi, nghiên cứu
tài liệu.
3.2. Phương pháp hiện đại: JAD, làm việc nhóm, CASE, làm mẫu
2.4. Xây dựng dự án
2.4.1. Phạm vi, khả năng, mục tiêu
2.4.2. Phác họa giải pháp, cân nhắc khả thi
2.4.3. Lập dự trù, kế hoạch triển khai
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Đọc trước slide bài 2 do giáo viên cung cấp. Trong đó đọc kỹ phần nội dung
khảo sát, hồ sơ xác lập dự án, phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi.
- Ghi chú:

Giáo viên cho sinh viên đăng ký tên đề tài bài tập lớn (mỗi sinh viên một đề
tài). Hướng dẫn cụ thể hơn về các nội dung thực hiện trong bài tập lớn.
Sinh viên tích cực trao đổi những vướng mắc, những nội dung yêu cầu chưa
định hướng được của bài tập.

Bài giảng số 3: Bài tập 1. Khảo sát hệ thống
Chương, mục: Chương 2. Khảo sát hệ thống
Tiết thứ: 9-12
Tuần thứ: 3
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo khảo sát một hệ thống cụ thể.
Yêu cầu: Sinh viên phải áp dụng được những kiến thức lý thuyết đã học để
làm đề tài mình đã chọn.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Làm bài tập trên lớp : 2 tiết
Thảo luận : 2 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
Bài toán “Quản lý cung ứng vật tư”
1. Mô tả hệ thống:
Nhiệm vụ cơ bản
Quy trình xử lý
Quy tắc quản lý
Mẫu biểu
2. Mô hình hóa bằng mô hình tiến trình nghiệp vụ
3. Phê phán hiện trạng
4. Các giải pháp đặt ra và giải pháp được chọn
5. Xây dựng dự án

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem lại phần lý thuyết đã học (bài 2), xem trước slide bài tập tuần 3 do giáo
viên cung cấp.
- Ghi chú:
Sinh viên tự củng cố lại kiến thức lý thuyết để làm bài tập đầy đủ theo các
đề mục yêu cầu, viết báo cáo chương I. Khảo sát hệ thống theo đề tài đã chọn với
đầy đủ các yêu cầu như sau:
Chƣơng I. Khảo sát hệ thống
I. Mô tả hệ thống
1. Nhiệm vụ cơ bản

2. Cơ cấu tổ chức
3. Quy trình xử lý và quy tắc q. lý
4. Mẫu biểu
II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ
1. Ký hiệu sử dụng
2. Vẽ mô hình
Lưu ý: nội dung trong các phần đề mục là gì đã được giáo viên đưa chi tiết
trong file yêu cầu.

Bài giảng số 4: Công cụ mô hình hóa chức năng
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 13-16
Tuần thứ: 4
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Giới thiệu với sinh viên các công cụ sử dụng để mô hình hóa
chức năng. Hướng dẫn sinh viên cách thiết lập các mô hình chức năng của hệ
thống.
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững cách vẽ và quy tắc vẽ của sơ đồ phân rã
chức năng (BFD), sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). Các phương pháp sử dụng để đặc tả
chức năng chi tiết như: phương trình toán học, bảng quyết định, sơ đồ khối, ngôn
ngữ tự nhiên cấu trúc hóa.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 3 tiết
Làm bài tập trên lớp : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
3.1. Công cụ mô hình hóa chức năng
3.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)
Khái niệm và ví dụ
Các thành phần: chức năng, quan hệ phân cấp
Các dạng: dạng chuẩn, công ty
Chú ý: phân cấp có thứ bậc, cách bố trí sắp xếp
Mục đích sử dụng: xác định phạm vi, hoàn chỉnh, trao đổi
3.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)
Khái niệm và ví dụ
Các thành phần: tiến trình, luồng dữ liệu, kho dữ liệu, tác nhân ngoài, tác
nhân trong.
Chú ý: cách trình bày, tính đúng đắn
Hai mức độ sử dụng DFD: phân tích, thiết kế
Mục đích sử dụng: các định nhu cầu thông tin, hoàn chỉnh, trao đổi.
3.1.3. Đặc tả tiến trình nghiệp vụ (P Spec)
Khái niệm

Quy cách bảng đặc tả: hai phần tiêu đề và thân.
Các phương pháp đặc tả: phương trình toán học, bảng quyết định, sơ đồ
khối, ngôn ngữ tự nhiên cấu trúc hóa.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước slide bài giảng tuần 4 do giáo viên cung cấp. Chú ý xem trước
các bài tập, chuẩn bị câu hỏi về những vấn đề chưa rõ.
- Ghi chú:
Củng cố kiến thức lý thuyết về các vấn đề: vẽ BFD từ quy trình xử lý, vẽ
DFD từ BFD và quy trình xử lý..

Bài giảng số 5: Bài tập 2. Phân tích chức năng nghiệp vụ
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 17-20
Tuần thứ: 5
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Giới thiệu với sinh viên các bước phân tích chức năng nghiệp vụ
của hệ thống. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo phân tích chức năng một hệ thống
cụ thể.
Yêu cầu: Nắm vững lý thuyết các bước phân tích chức năng nghiệp vụ để có
thể thực hiện phân tích chức năng nghiệp vụ của bài tập lớn đã chọn. Áp dụng
được những kiến thức lý thuyết đã học để làm đề tài mình đã chọn.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 1 tiết
Làm bài tập trên lớp : 2 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Phân tích chức năng nghiệp vụ
1.1. Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ
Mục đích, công cụ
Các bước thực hiện
Một số điểm cần lưu ý
1.2. Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ
Mục đích, công cụ
Các bước thực hiện
Một số điểm cần lưu ý
1.3. Chuyển đổi mô hình hệ thống cũ sang hệ thống mới, đặc tả tiến trình
nghiệp vụ hệ thống mới
Mục đích, công cụ
Các bước thực hiện
2. Bài tập 2. Phân tích chức năng nghiệp vụ
1. Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ
Xác định chức năng chi tiết

Gom nhóm chức năng
Vẽ mô hình
2. Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ
DFD mức khung cảnh
DFD mức đỉnh
DFD mức dưới đỉnh
3. Chuyển đổi MH hệ thống cũ sang MH hệ thống mới
Loại bỏ thừa
Hiệu chỉnh chức năng
Thêm cái thiếu
Thay đổi BFD
4. Đặc tả tiến trình nghiệp vụ hệ thống mới
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Về lý thuyết, xem lại các công cụ sử dụng để mô hình hóa chức năng. Về bài
toán, xem lại phần khảo sát hệ thống chuẩn bị các kiến thức về nghiệp vụ để thực
hiện phân tích chức năng nghiệp vụ.
- Ghi chú:
Sinh viên viết báo cáo chương II. Phân tích hệ thống về chức năng theo đề
tài đã chọn với đầy đủ các yêu cầu như sau:
Chƣơng II. Phân tích hệ thống về chức năng
I. Sơ đồ phân rã chức năng
1. Xác định chức năng chi tiết
2. Gom nhóm chức năng
3. Vẽ sơ đồ
II. Sơ đồ luồng dữ liệu
1. Ký hiệu sử dụng
2. DFD mức khung cảnh
3. DFD mức đỉnh
4. DFD mức dưới đỉnh
III. Đặc tả chức năng chi tiết: mỗi chức năng chi tiết đảm bảo 3 nội dung
1. Tên chức năng
2. Đầu vào, đầu ra

3. Nội dung xử lý (có thể chọn 1 trong 4 cách đtả: phương trình toán học, bảng
quyết định, sơ đồ khối, ngôn ngữ tự nhiên cấu trúc hóa)

Bài giảng số 6: Công cụ mô hình hóa dữ liệu
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 21-24
Tuần thứ: 6
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Giới thiệu với sinh viên các công cụ sử dụng trong việc phân tích
dữ liệu.
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững cách vẽ và quy tắc vẽ của mô hình thực
thể liên kết (ER), phân biệt các loại mở rộng, kinh điển, hạn chế, mô hình quan hệ,
các quy định trong mô hình quan hệ.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 3 tiết
Làm bài tập trên lớp : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
3.3. Công cụ mô hình hóa dữ liệu
3.3.1. Mô hình thực thể liên kết (ERD)
Khái niệm
Ví dụ
Cách thành phần
Cách thể hiện
Ba dạng của ERD
Nhận xét
3.3.2. Mô hình quan hệ (Relational Model)
Khái niệm
Các định nghĩa cơ bản: quan hệ, lược đồ quan hệ, phụ thuộc hàm
Các dạng chuẩn
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
3.3.3. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
Khái niệm
Mục đích
Các hình thức thực hiện
Nội dung mục từ

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước slide bài giảng tuần 6 do giáo viên cung cấp. Chú ý xem trước
các bài tập, chuẩn bị câu hỏi về những vấn đề chưa rõ.
- Ghi chú:
Củng cố kiến thức lý thuyết về các vấn đề: mô hình thực thể liên kết và mô
hình quan hệ.

Bài giảng số 7: Phân tích dữ liệu nghiệp vụ
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 25-28
Tuần thứ: 7
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Hướng dẫn chi tiết cho sinh viên một phương pháp phân tích dữ
liệu nghiệp vụ.
Yêu cầu: Nắm vững lý thuyết các bước phân tích dữ liệu nghiệp vụ để có thể
thực hiện phân tích dữ liệu nghiệp vụ của bài tập lớn đã chọn.
- Hình thức tổ chức dạy học: Giới thiệu lý thuyết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Đại cương phân tích dữ liệu nghiệp vụ
Mục đích
Yêu cầu
Công cụ
Tiến hành
Các phương pháp thực hiện
2. Phân tích dữ liệu nghiệp vụ
2.1. Mô hình dữ liệu ban đầu
Quy tắc xác định kiểu thực thể
Quy tắc xác định kiểu thuộc tính
Quy tắc xác định kiểu liên kết
Cách thức vẽ ER mở rộng
2.2. Chuẩn hóa dữ liệu
Các bước, quy tắc chuyển đổi từ ER mở rộng về ER kinh điển
Các bước, quy tắc chuyển đổi từ ER kinh điển về ER hạn chế
Các bước, quy tắc chuyển đổi từ ER hạn chế về mô hình quan hệ
2.3. Đặc tả dữ liệu
Quy chuẩn đặc tả thông tin của bảng dữ liệu
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước slide bài giảng tuần 7 do giáo viên cung cấp. Chú ý các quy tắc
chuyển đổi giữa các dạng mô hình ERD.

- Ghi chú:
Củng cố kiến thức lý thuyết về phân tích dữ liệu nghiệp vụ, xem lại nghiệp
vụ bài toán đã chọn chuẩn bị cho quá trình phân tích dữ liệu nghiệp vụ.

Bài giảng số 8: Bài tập 3. Phân tích dữ liệu nghiệp vụ
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 29-32
Tuần thứ: 8
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo phân tích dữ liệu một hệ thống
cụ thể.
Yêu cầu. Sinh viên phải áp dụng được những kiến thức lý thuyết đã học để
làm đề tài mình đã chọn.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 1 tiết
Làm bài tập trên lớp : 2 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Mô hình ER mở rộng
Xác định kiểu thực thể
Xác định kiểu thuộc tính
Xác định kiểu liên kết
Vẽ mô hình
2. Chuẩn hóa dữ liệu
Chuyển từ ERD mở rộng sang ERD kinh điển
Chuyển từ ERD kinh điển sang ERD hạn chế
Chuyển từ ERD hạn chế sang RM
3. Đặc tả dữ liệu
Mẫu đặc tả dữ liệu
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Về lý thuyết, xem lại các công cụ sử dụng để mô hình hóa dữ liệu. Về bài
toán, xem lại phần khảo sát hệ thống chuẩn bị các kiến thức về nghiệp vụ để thực
hiện phân tích dữ liệu nghiệp vụ.
- Ghi chú:
Sinh viên viết báo cáo chương III. Phân tích hệ thống về dữ liệu theo đề tài
đã chọn với đầy đủ các yêu cầu như sau:

I. Xây dựng mô hình dữ liệu ban đầu
1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính
2. Xác định kiểu liên kết
3. Vẽ mô hình ER mở rộng
II. Chuẩn hóa dữ liệu
1. Chuyển đổi từ ERD mở rộng về EDR kinh điển
2. Chuyển đổi từ ERD kinh điển về ERD hạn chế
3. Chuyển đổi từ ER hạn chế về mô hình quan hệ
III. Đặc tả bảng dữ liệu (mỗi bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ được đặc tả
theo mẫu trong bài tập trên lớp của giáo viên)

Bài giảng số 9: Bài tập 3. Phân tích dữ liệu nghiệp vụ (tt)
Chương, mục: Chương 3. Phân tích hệ thống
Tiết thứ: 33-36
Tuần thứ: 9
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích. Hướng dẫn sinh viên hợp nhất toàn bộ kết quả thu nhận được
trong quá trình phân tích chức năng và phân tích dữ liệu.
Yêu cầu. Sinh viên phải thực hiện được công việc hợp nhất kết quả phân tích
chức năng và dữ liệu.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Làm bài tập trên lớp : 2 tiết
Thảo luận : 2 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Tổng quan quá trình hợp nhất khía cạnh chức năng và dữ liệu
Hướng dẫn hợp nhất kho dữ liệu – thực thể
Hướng dẫn hợp nhất chức năng – thực thể
2. Ứng dụng vào bài tập phân tích hệ thống
2.1. Ma trận kho dữ liệu – thực thể
2.2. Ma trận chức năng – thực thể
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước các nguyên lý hợp nhất giữa chức năng và dữ liệu.
- Ghi chú:
Tự kiểm tra và hợp nhất phân tích chức năng và dữ liệu của bài tập đã chọn.

Bài giảng số 10: Thiết kế tổng thể, thiết kế kiểm soát và thiết kế cơ sở dữ
liệu
Chương, mục: Chương 4. Thiết kế hệ thống
Tiết thứ: 37-40
Tuần thứ: 10
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích. Giới thiệu với sinh viên các bước thiết kế của hệ thống. Phần đầu
tiên nói về thiết kế tổng thể, thiết kế kiểm soát và thiết kế CSDL.
Yêu cầu. Nắm vững lý thuyết các bước thiết kế hệ thống để có thể thực hiện
thiết kế cho bài tập lớn đã chọn. Đọc thêm các tài liệu giáo viên giới thiệu.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 2 tiết
Bài tập : 1 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết.
- Địa điểm: Phòng học.
- Nội dung chính:
1. Tổng quan.
Tài liệu đầu vào
Nhiệm vụ
Các bước tiến hành
Các phần thiết kế
2. Thiết kế tổng thể
Mục đích
Cách thực hiện
Phân định công việc TC – MT
Hoàn chỉnh DFD hệ thống
3. Thiết kế kiểm soát.
Mục đích
Các khía cạnh cần kiểm soát
Kiểm tra thông tin nhập xuất
Khả năng gián đoạn chương trình
Xâm hại từ con người
Xây dựng giải pháp kiểm soát HT

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
Thiết kế cơ sở dữ liệu logic
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước slide bài giảng tuần 10 do giáo viên cung cấp theo các phần nội
dung chính.
- Ghi chú:
Đọc tài liệu tham khảo 1, 2, 3.

Bài giảng số 11: Thiết kế kiến trúc chƣơng trình, thiết kế giao diện ngƣời
máy
Chương, mục: Chương 4. Thiết kế hệ thống
Tiết thứ: 41-44
Tuần thứ: 11
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích. Giới thiệu với sinh viên các bước thiết kế của hệ thống. Phần tiếp
theo nói về thiết kế kiến trúc chương trình và thiết kế giao diện người máy.
Yêu cầu. Nắm vững lý thuyết các bước thiết kế hệ thống để có thể thực hiện
thiết kế cho bài tập lớn đã chọn. Đọc thêm các tài liệu giáo viên giới thiệu.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 3 tiết
Bài tập : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
1. Thiết kế kiến trúc chương trình
Khái niệm
Mục đích
Đầu vào/đầu ra
Cách biểu diễn modul trong lược
đồ cấu trúc
Thiết kế kiến trúc HT mức cao
Thiết kế kiến trúc HT mức thấp
Chất lượng thiết kế
Nguyên tắc và hướng dẫn thiết kế
Đặc tả modul chương trình
2. Thiết kế giao diện người máy
Khái niệm
Màn hình giao diện
Tài liệu in
Hệ thống đơn chọn
Tiến trình thiết kế giao diện
Thiết kế màn hình giao diện

Xây dựng hệ thống đơn chọn
Yêu cầu kỹ thuật
Các vấn đề đặt ra
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Xem trước slide bài giảng tuần 11 do giáo viên cung cấp theo các phần nội
dung chính.
- Ghi chú:
Đọc tài liệu tham khảo 1, 3.

Bài giảng số 12: Bài tập 4. Thiết kế hệ thống
Chương, mục: Chương 4. Thiết kế hệ thống
Tiết thứ: 45-48
Tuần thứ: 12
Mục đích, yêu cầu:
Mục đích. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thiết kế một hệ thống cụ thể.
Yêu cầu. Nắm vững lý thuyết các bước thiết kế hệ thống để có thể thực hiện
thiết kế hệ thống của bài tập lớn đã chọn. Sinh viên phải áp dụng được những kiến
thức lý thuyết đã học để làm đề tài mình đã chọn.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 1 tiết
Bài tập : 2 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính: Hướng dẫn sinh viên làm bài tập gồm các phần
1. Thiết kế tổng thể
Phân định công việc TC – MT
Hoàn chỉnh DFD hệ thống
2. Thiết kế kiểm soát
Xác định nhóm người dùng
Phân định quyền hạn: DL, CT
3. Thiết kế dữ liệu
Loại bỏ bảng tương ứng kho TC
Thêm bảng phục vụ bảo mật
Mô hình dữ liệu HT
4. Thiết kế chương trình
Kiến trúc hệ thống mức cao
Modul “Đặt hàng”
5. Thiết kế giao diện
Màn hình giao diện
Tài liệu in
Hệ thống đơn chọn
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Ôn lại các vấn đề lý thuyết về thiết kế hệ thống.

- Ghi chú:
Sinh viên viết báo cáo chương IV. Thiết kế hệ thống theo đề tài đã chọn với
đầy đủ các yêu cầu như sau:
Chƣơng IV. Thiết kế hệ thống
I. Thiết kế tổng thể
1. Phân định công việc người - máy
2. Thiết kế tiến trình hệ thống
II. Thiết kế kiểm soát
1. Xác định nhóm người dùng
2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng
III. Thiết kế CSDL vật lý
1. Xác định bảng dữ liệu phục vụ bảo mật
2. Mô hình dữ liệu hệ thống
3. Đặc tả bảng dữ liệu
IV. Thiết kế kiến trúc chương trình
1. Kiến trúc chương trình mức cao
2. Thiết kế modul xử lý
V. Thiết kế giao diện người - máy
1. Thiết kế hệ thống đơn chọn
2. Thiết kế form nhập liệu (5 form)
3. Thiết kế báo cáo (3 báo cáo)
4. Thiết kế giao diện hỏi đáp (2 form)

Bài giảng số 13: Mô hình hóa nghiệp vụ
Chương, mục: Chương 5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Tiết thứ: 49-52
Tuần thứ: 13
Mục đích, yêu cầu:
Giới thiệu một phương pháp tiếp cận khác để phân tích thiết kế hệ thống.
Hướng dẫn cách khảo sát hệ thống (đầu vào, đầu ra) của cách tiếp cận hướng đối
tượng.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 2 tiết
Bài tập : 1 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
3.1.Mô hình hóa nghiệp vụ
3.1.1.Mô hình hóa usecase nghiệp vụ
3.1.2. Đặc tả usecase nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Sinh viên đọc trước phần lý thuyết bài giảng
- Ghi chú:
Tài liệu tham khảo số 5.

Bài giảng số 14: Phân tích hệ thống
Chương, mục: Chương 5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Tiết thứ: 53-56
Tuần thứ: 14
Mục đích, yêu cầu:
Giới thiệu một phương pháp tiếp cận khác để phân tích thiết kế hệ thống.
Hướng dẫn cách phân tích hệ thống (đầu vào, đầu ra) của cách tiếp cận hướng đối
tượng.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 2 tiết
Bài tập : 1 tiết
Thảo luận : 1 tiết
- Thời gian:
4 tiết
- Địa điểm:
Phòng học
- Nội dung chính:
3.2.Phân tích hệ thống
3.2.1.Mô hình hóa usecase hệ thống
3.2.2.Mô hình hóa tương tác đối tượng mức phân tích
3.2.3.Mô hình hóa lớp thực thể
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Sinh viên đọc trước phần lý thuyết bài giảng
- Ghi chú:
Tài liệu tham khảo số 5.

Bài giảng số 15: Thiết kế hệ thống
Chương, mục: Chương 5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Tiết thứ: 57-60
Tuần thứ: 15
Mục đích, yêu cầu:
Giới thiệu một phương pháp tiếp cận khác để phân tích thiết kế hệ thống.
Hướng dẫn cách thiết kế hệ thống (đầu vào, đầu ra) của cách tiếp cận hướng đối
tượng.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết : 2 tiết
Bài tập : 2 tiết
- Thời gian: 4 tiết
- Địa điểm: Phòng học
- Nội dung chính:
3.3.Thiết kế hệ thống
3.3.1.Xác định lớp và gói
3.3.2.Mô hình hóa tương tác đối tượng mức thiết kế
3.3.3.Thiết kế giao diện, viết kịch bản cho usecase hệ thống
3.3.4.Xây dựng biểu đồ lớp thiết kế
3.3.5.Xây dựng biểu đồ trạng thái
3.3.6. Xây dựng biểu đồ vật lý và phát sinh mã trình
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Sinh viên đọc trước phần lý thuyết bài giảng
- Ghi chú:
Tài liệu tham khảo số 5.

