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TTÀÀI LII LIỆỆU HU HỌỌC TC TẬẬPP

ll GiGiááoo trtrììnhnh phânphân ttííchch thithiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng
((trưtrườờngng ĐĐạạii HHọọcc CôngCông NghiNghiệệpp Tp.HCMTp.HCM))

ll PhPhầầnn mmềềmm hhỗỗ trtrợợ thithiếếtt kkếế: Microsoft Visio, : Microsoft Visio, 
Power designerPower designer

ll GiGiááoo trtrììnhnh phânphân ttííchch thithiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng
thôngthông tintin--NguyNguyễễnn VănVăn VVỵỵ
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TTÀÀI LII LIỆỆU THAM KHU THAM KHẢẢOO

ll Practical data Practical data modellingmodelling for database for database 
design design –– RenzoRenzo DD’’orazioorazio & Gunter & Gunter HappelHappel

ll System Analysis and Design in a changing System Analysis and Design in a changing 
world world –– John John W.SatzingerW.Satzinger, Robert , Robert 
B.JaksonB.Jakson, Stephen , Stephen D.BurdD.Burd –– Thomson Thomson 
Learning.Learning.

ll System Analysis and Design System Analysis and Design –– Kenneth E. Kenneth E. 
Kendall, Julie E. Kendall Kendall, Julie E. Kendall –– Prentice Hall. Prentice Hall. 
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NHINHIỆỆM VM VỤỤ CCỦỦA SINH VIÊNA SINH VIÊN

1.1. ThamTham ddựự đđầầyy đđủủ ccáácc bubuổổii hhọọcc lýlý thuythuyếếtt
vvớớii tinhtinh ththầầnn hhọọcc hhỏỏii..

2.2. TTựự nghiênnghiên ccứứuu ttààii liliệệuu, , đđọọcc bbààii gigiảảngng vvàà
llààmm bbààii ttậậpp ởở nhnhàà theotheo yêuyêu ccầầuu gigiảảngng
viênviên

3.3. TrongTrong gigiờờ hhọọcc, , llààmm bbààii ttậậpp nhnhóómm, , bbààii ttậậpp
llớớnn theotheo yêuyêu ccầầuu ccủủaa gigiảảngng viênviên..
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ChươngChương 00
TTỔỔNG QUANNG QUAN

ll KhKhááii niniệệmm vvềề PT & TKHTPT & TKHT

ll TTầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa PT & TKHTPT & TKHT

ll NhNhữữngng yêuyêu ccầầuu ccủủaa nhnhàà PT & TKHTPT & TKHT
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1. 1. KhKhááii niniệệmm vvềề phânphân ttííchch vvàà thithiếếtt kkếế hhệệ
ththốốngng::

PhânPhân ttííchch vvàà thithiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng llàà mmộộtt ngngàànhnh::

ll SSảảnn phphẩẩmm::
ll CCáácc bbảảnn thithiếếtt kkếế phphầầnn mmềềmm

ll CCáácc chchứứcc năngnăng nghnghềề nghinghiệệpp

ll CCóó phươngphương phpháápp, , ccáácc côngcông ccụụ vvàà kkỹỹ năngnăng yêuyêu ccầầuu
riêngriêng::
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2. 2. TTầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa PT & PT & 
TKTK

ll PT & TK PT & TK tata ccóó ththểể đưađưa ccáácc ý ý đđồồ vvààoo ssảảnn phphẩẩmm..

ll CCóó ththểể phpháátt hihiệệnn vvàà khkhắắcc phphụụcc nhnhữữngng saisai ssóótt, , trtráánhnh
ccáácc rrủủii roro khikhi xâyxây ddựựngng..

ll ĐĐặặcc bibiệệtt phphầầnn mmềềmm ccóó phânphân ttííchch vvàà thithiếếtt kkếế ttốốtt llààmm
gigiảảmm chi chi phphíí vvàà đđảảmm bbảảoo ssựự phpháátt tritriểểnn ccủủaa phphầầnn mmềềmm
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2. 2. TTầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa PT PT 
& TK& TK

ll NhNhữữngng saisai ssóótt trongtrong llààmm phphầầnn mmềềmm::
-- TrongTrong phânphân ttííchch vvàà thithiếếtt kkếế chichiếếmm: 46%: 46%
-- CCáácc khâukhâu khkháácc chichiếếmm: 54%: 54%

ll SSửửaa chchữữaa ccáácc saisai ssóótt ccóó chi chi phphíí rrấấtt llớớnn::
PTTKPTTK LLậậpp trtrììnhnh ccààii đđặặtt VVậậnhnhàànhnh

chi chi phphíí ((llầầnn)) 11 4040 9090
ll Chi Chi phphíí bbảảoo hhàànhnh chichiếếmm ggầầnn 50% 50% ttổổngng chi chi phphíí phpháátt

tritriểểnn phphầầnn mmềềmm
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3. 3. YêuYêu ccầầuu ccủủaa nhnhàà PTTK:PTTK:

PhPhảảii ccóó ttốốii thithiểểuu 4 4 kkỹỹ năngnăng::

ll KKỹỹ năngnăng vvềề kkỹỹ thuthuậậtt

ll KKỹỹ năngnăng vvềề phânphân ttííchch hhệệ ththốốngng

ll NhNhữữngng hihiểểuu bibiếếtt vvềề ttổổ chchứứcc vvàà ququảảnn lýlý

ll KhKhảả năngnăng giaogiao titiếếpp
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ChươngChương 1 1: : 
PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP LUP LUẬẬN PHN PHÁÁT T 

TRITRIỂỂNN
HHỆỆ THTHỐỐNG THÔNG TINNG THÔNG TIN
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HHỆỆ THTHỐỐNG VNG VÀÀ HHỆỆ THTHỐỐNG THÔNG TINNG THÔNG TIN

§§HHệệ ththốốngng TT TT llàà ggìì??
§§PhPháátt tritriểểnn mmộộtt HTTTHTTT
§§BBảảnn chchấấtt ccủủaa viviệệcc phpháátt tritriểểnn HTTT HTTT trongtrong ttổổ

chchứứcc
§§CCáácc ccááchch titiếếpp ccậậnn phpháátt tritriểểnn HTTTHTTT
§§VVòngòng đđờờii phpháátt tritriểểnn ccủủaa HTTTHTTT
§§CCáácc phươngphương phpháápp phpháátt tritriểểnn HTTTHTTT
§§XâyXây ddựựngng ththàànhnh côngcông mmộộtt HTTTHTTT
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1. H1. HỆỆ THTHỐỐNG LNG LÀÀ GÌ?GÌ?

§§HHệệ ththốốngng llàà mmộộtt ttậậpp hhợợpp ccáácc ththàànhnh phphầầnn liênliên kkếếtt
vvớớii nhaunhau, , ththểể hihiệệnn qua qua mmộộtt phphạạmm vi (boundary) vi (boundary) 
xxáácc đđịịnhnh, , hhọọatat đđộộngng kkếếtt hhợợpp vvớớii nhaunhau nhnhằằmm đđạạtt
đđếếnn nhnhữữngng mmụụcc đđííchch xxáácc đđịịnhnh..

§§VVíí ddụụ ::
-- TrongTrong ttựự nhiênnhiên : : HHệệ mmặặtt trtrờờii
-- TrongTrong sinhsinh hhọọcc, , cơcơ ththểể con con ngưngườờii : : HHệệ ththốốngng tutuầầnn
hohoàànn mmááuu,,……
-- TrongTrong vvậậtt lýlý : : HHệệ ththốốngng mmááyy mmóócc
-- TrongTrong traotrao đđổổii thôngthông tin: tin: HHệệ ththốốngng thôngthông tintin
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2. H2. HỆỆ THTHỐỐNG TT LNG TT LÀÀ GÌ?GÌ?

§§HHệệ ththốốngng thôngthông tin (HTTTtin (HTTT-- Information Information 
System) System) llàà mmộộtt hhệệ ththốốngng ccáácc thithiếếtt bbịị phphầầnn
ccứứngng vvàà phphầầnn mmềềmm, , khikhi hohoạạtt đđộộngng đđáápp ứứngng
đưđượợcc nhnhữữngng nhunhu ccầầuu nhnhấấtt đđịịnhnh ccủủaa ttổổ chchứứcc..
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3. PH3. PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT HTTTT HTTT

§§TTấấtt ccảả ccáácc hohoạạtt đđộộngng đđểể ttạạoo rara mmộộtt HTTT HTTT 
hohoạạtt đđộộngng trêntrên ththựựcc ttếế ggọọii llàà phpháátt tritriểểnn HTTT HTTT 
(Information (Information DeveloptmentDeveloptment))

§§QuQuáá trtrììnhnh đđóó bbắắtt đđầầuu ttừừ khikhi nêunêu vvấấnn đđềề chocho
đđếếnn khikhi đưađưa hhệệ ththốốngng vvààoo vvậậnn hhàànhnh trongtrong ttổổ
chchứứcc
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4. B4. BẢẢN CHN CHẤẤT CT CỦỦA VIA VIỆỆC PHC PHÁÁT TRIT TRIỂỂN N 
HTTT TRONG THTTT TRONG TỔỔ CHCHỨỨCC

TTạạii saosao ttổổ chchứứcc llạạii xâyxây ddựựngng HTTT?HTTT?
§§XâyXây ddựựngng HTTT HTTT llàà gigiảảii phpháápp gigiảảii quyquyếếtt ccáácc

vvấấnn đđềề mmàà ttổổ chchứứcc ggặặpp phphảảii
§§XâyXây ddựựngng HTTT HTTT ttạạoo đưđượợcc titiềềmm llựựcc mmớớii, , năngnăng

llựựcc mmớớii chocho ttổổ chchứứcc vvàà llàà gigiảảii phpháápp gigiảảii
quyquyếếtt nhnhữữngng khkhóó khănkhăn mmàà ttổổ chchứứcc ggặặpp phphảảii
trongtrong tươngtương lailai

§§Do Do áápp llựựcc ttừừ bênbên ngongoààii ccầầnn xâyxây ddựựngng HTTTHTTT
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4. B4. BẢẢN CHN CHẤẤT CT CỦỦA VIA VIỆỆC PHC PHÁÁT TRIT TRIỂỂN N 
HTTT TRONG THTTT TRONG TỔỔ CHCHỨỨCC

§§KhiKhi xâyxây ddựựngng HTTT HTTT ththìì nhnhữữngng vvấấnn đđềề ggìì đđặặcc
rara ccầầnn gigiảảii quyquyếếtt??
§§CCầầnn phphảảii đưađưa vvààoo kkếế hohoạạchch phpháátt tritriểểnn
ccủủaa ttổổ chchứứcc ( ( liênliên quanquan đđếếnn chichiếếnn lưlượợcc ttổổ
chchứứcc ttààii chchíínhnh))
§§CCầầnn ttááii thithiếếtt kkếế ttổổ chchứứcc + + ququảảnn lýlý
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5.  C5.  CÁÁC CC CÁÁCH TICH TIẾẾP CP CẬẬN PHÂN N PHÂN 
TTÍÍCH VCH VÀÀ THITHIẾẾT KT KẾẾ HTTTHTTT

CCóó 4 4 ccááchch::
§§ TiTiếếpp ccậậnn hưhướớngng titiếếnn trtrìình:(processnh:(process driven approach)driven approach)

ThThựựcc hihiệệnn theotheo trtrììnhnh ttựự côngcông viviệệcc. . CCầầnn ddữữ liliệệuu nnààoo ththìì
ssửử ddụụngng ddữữ liliệệuu đđóó
NhưNhượợcc điđiểểmm::
--DDữữ liliệệuu phphụụ thuthuộộcc vvààoo titiếếnn trtrììnhnh --> > dưdư ththừừaa do do ssửử ddụụngng
llặặpp llạạii
--ThayThay đđổổii titiếếnn trtrììnhnh --> > thaythay đđổổii ttổổ chchứứcc ddữữ liliệệuu
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MMỐỐI QUAN HI QUAN HỆỆ GIGIỮỮA DA DỮỮ LILIỆỆU VU VÀÀ ỨỨNG NG 
DDỤỤNGTHEO CNGTHEO CÁÁCH TICH TIẾẾP CP CẬẬN TRUYN TRUYỀỀN N 

THTHỐỐNGNG

DDữữ liliệệuu
thuthuếế

DDữữ liliệệuu
NhânNhân ssựự

HHệệ ththốốngng trtrảả lươnglương

DDữữ liliệệuu
NhânNhân ssựự

DDữữ liliệệuu
ddựự áánn

HHệệ ththốốngng ququảảnn lýlý ddựự áánn
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CCÁÁC CC CÁÁCH TICH TIẾẾP CP CẬẬN PHÂN TN PHÂN TÍÍCH CH 
VVÀÀ THITHIẾẾT KT KẾẾ HTTTHTTT

CCááchch 2:2:
§§ TiTiếếpp ccậậnn hưhướớngng ddữữ liliệệu:(datau:(data driven approach)driven approach)

--TTááchch ddữữ liliệệuu rara khkhỏỏii ququáá trtrììnhnh xxửử llíí
--TTááchch bibiệệtt cơcơ ssởở ddữữ liliệệuu vvàà ccáácc ứứngng ddụụngng ((ttổổ
chchứứcc cơcơ ssởở ddữữ liliệệuu riêngriêng))

CơCơ ssởở ddữữ liliệệuu

ứứngng ddụụngng 11 ứứngng ddụụngng 22 ứứngng ddụụngng nn

CCấấuu trtrúúcc hhệệ ththốốngng đđịịnhnh hưhướớngng ddữữ liliệệuu
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CCÁÁC CC CÁÁCH TICH TIẾẾP CP CẬẬN PHÂN TN PHÂN TÍÍCH CH 
VVÀÀ THITHIẾẾT KT KẾẾ HTTTHTTT

CCááchch 3:3:
§§ TiTiếếpp ccậậnn hưhướớngng đđốốii tưtượợng:(Objectng:(Object--Oriented Oriented 

approach)approach)
HHệệ ththốốngng đưđượợcc chiachia ththàànhnh ccáácc đđốốii tưtượợngng baobao
ggồồmm ccảả ddữữ liliệệuu vvàà xxửử lýlý --> > ccảả hhệệ ththốốngng llàà ssựự ghghéépp
nnốốii ccáácc đđốốii tưtượợngng bbằằngng truytruyềềnn thôngthông

DL+XLDL+XL
UD3UD3

DL+XLDL+XL
UD4UD4

DL+XLDL+XL
UD1UD1

DL+XLDL+XL
UD2UD2
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6. 6.  VÒNG ð VÒNG ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

MôMô hhììnhnh ththáácc nưnướớcc phpháátt tritriểểnn hhệệ ththốốngng::KhKhởởii ttạạoo
LLậậpp KHKH

PhânPhân ttííchch

ThiThiếếtt kkếế

TriTriểểnn khaikhai

VVậậnn hhàànhnh
BBảảoo trtrìì

ThThờờii giangian

BưBướớcc
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6. 6.  VÒNG ð VÒNG ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

GiaiGiai đođoạạnn 1:1:
§§ XXáácc đđịịnhnh yêuyêu ccầầuu -- llậậpp ddựự áánn
-- PhânPhân ttííchch hhệệ ththốốngng hihiệệnn ttạạii ccủủaa ttổổ chchứứcc

ØØ nhinhiệệmm vvụụ ccủủaa ttổổ chchứứcc llàà gigi??
ØØ ChChứứcc năngnăng ccủủaa ttổổ chchứứcc llàà gigi??
ØØ CơCơ ccấấuu ccủủaa ttổổ chchứứcc đđểể ththựựcc hihiệệnn chchứứcc năngnăng
ØØ MMụụcc tiêutiêu ccủủaa hhệệ ththốốngng ccầầnn phphấấnn đđấấuu

-- DDựự kikiếếnn HTTTHTTT
ØØ CCáácc hhệệ concon
ØØ PhPhạạmm vi (vi (liênliên quanquan đđếếnn bbộộ phphậậnn nnààoo))
ØØ CCáácc ththựựcc ththểể ((liênliên quanquan đđếếnn hohoạạtt đđộộngng))
ØØ CCáácc ththàànhnh phphầầnn bênbên ngongoààii hhệệ ththốốngng
ØØ KKếếtt ccấấuu phphầầnn ccứứngng 24

6. 6.   VÒNG ð  VÒNG ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

PhânPhân ttííchch ttíínhnh khkhảả thithi ccủủaa ddựự áánn
vv khkhảả thithi vvềề kinhkinh ttếế

•• NguNguồồnn vvốốnn llấấyy ởở đâuđâu vvàà baobao nhiêunhiêu??
•• KhiKhi vvậậnn hhàànhnh hhệệ ththốốngng phphảảii chchấấpp nhnhậậnn đưđượợcc
•• PhPhảảii ccóó ththờờii giangian thuthu hhồồii vvốốnn ( ( chchấấpp nhnhậậnn

đưđượợcc))
vv khkhảả thithi vvềề kkỹỹ thuthuậậtt

•• ThiThiếếtt bi: bi: đãđã ccóó trêntrên ththịị trưtrườờngng ((ccóó ththểể muamua))
•• CôngCông nghnghệệ ssửử ddụụngng::
üü ĐãĐã đưđượợcc tritriểểnn khaikhai
üü khkhảả năngnăng nnắắmm vvữữngng
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6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

vv khkhảả thithi vvềề hohoạạtt đđộộngng

vv khkhảả thithi vvềề phpháápp lýlý
ll CCáácc ttổổ chchứứcc ququảảnn lýlý

ll CCáácc bưbướớcc côngcông viviệệcc

ll ViViệệcc truytruyềềnn thôngthông

ll ViViệệcc đđáánhnh gigiáá vvàà ququảảnn lýlý

ĐãĐã đưđượợcc ttổổ
ChChứứcc thôngthông quaqua
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6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

GiaiGiai đođoạạnn 2:2:
§§ PhânPhân ttííchch hhệệ ththốốngng::
-- Thu Thu ththậậpp thôngthông tintin
-- PhânPhân ttííchch nhunhu ccầầuu thôngthông tin tin ccủủaa ttổổ chchứứcc

vv hhệệ ththốốngng ccầầnn ththựựcc hihiệệnn chchứứcc năngnăng ggìì??
vv ddữữ liliệệuu đđầầuu vvààoo llàà ggìì??
vv ThôngThông tin tin ccầầnn ttạạoo rara llàà ggìì??
vv CCáácc hhạạnn chchếế ggìì đđặặcc rara??
vv KhKhốốii lưlượợngng, , quyquy trtrììnhnh, , đđốốii tưtượợngng, , đđịịnhnh ddạạngng

ccủủaa ccáácc thôngthông tin, tin, ddữữ liliệệuu
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6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

GiaiGiai đođoạạnn 3:3:
§§ ThiThiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng::

ChuyChuyểểnn ccáácc yêuyêu ccầầuu vvềề thôngthông tin tin ccủủaa ttổổ chchứứcc
ththàànhnh bbảảnn thithiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng saosao chocho ccáácc nhnhàà
llậậpp trtrììnhnh vvàà ccáácc nhnhàà llààmm cơcơ sơsơ ddữữ liliệệuu ccóó ththểể
chuychuyểểnn ththàànhnh chươngchương trtrììnhnh vvàà ccấấuu trtrúúcc cơcơ ssởở
ddữữ liliệệuu trêntrên mmááyy

QQúúaa trtrììnhnh thithiếếtt kkếế đưđượợcc chiachia llààmm 2 2 bưbướớcc;;
üü ThiThiếếtt kkếế logiclogic

mômô ttảả hhệệ ththốốngng ccóó nhnhữữngng ggìì vvàà quanquan hhệệ vvớớii
nhaunhau ththếế nnààoo? ? KKếếtt ququảả ccủủaa thithiếếtt kkếế logic logic tata
ccóó::

28

6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

•• ThiThiếếtt kkếế CSDL CSDL logic(môlogic(mô hhììnhnh dl dl quanquan hhệệ))
•• ThiThiếếtt kkếế xxửử lýlý ((sơsơ đđồồ luluồồngng ddữữ liliệệuu logic)logic)
•• CCáácc mômô ttảả logic logic ccủủaa mmỗỗii titiếếnn trtrììnhnh

§§ ThiThiếếtt kkếế hhệệ ththốốngng::
üü ThiThiếếtt kkếế vvậậtt lýlý::

LLàà ququáá trtrììnhnh chuychuyểểnn mômô hhììnhnh logic logic ththàànhnh ccáácc
bbảảnn thithiếếtt kkếế vvậậtt lýlý hay hay ccáácc đđặặcc ttảả kkỹỹ thuthuậậtt..
llựựaa chchọọnn ngônngôn ngngữữ llậậpp trtrììnhnh nnààoo ssẽẽ ssửử ddụụngng, , 
nhnhữữngng hhệệ cơcơ ssởở ddữữ liliệệuu……
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6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

GiaiGiai đođoạạnn 4:4:
§§ TriTriểểnn khaikhai hhệệ ththốốngng::

§§ TTạạoo llậậpp chươngchương trtrììnhnh::
-- ChuyChuyểểnn ccáácc thithiếếtt kkếế ththàànhnh chươngchương trtrììnhnh vvàà
ccấấuu trtrúúcc ddữữ liliệệuu ((mãmã hohoáá-- coding)coding)
-- KiKiểểmm ththửử::

+ + KiKiểểmm ththửử chchứứcc năngnăng
+ + KiKiểểmm ththửử hhệệ ththốốngng
+ + KiKiểểmm ththửử chchấấpp nhnhậậnn

§§ CCààii đđặặtt vvàà chuychuyểểnn đđổổii hhệệ ththốốngng
üü LLắắpp ccáácc thithiếếtt bbịị
üü CCààii đđặặtt chươngchương trtrììnhnh
üü ChuyChuyểểnn đđổổii hhệệ ccủủ ththàànhnh hhệệ mmớớii 30

6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

üü ChuyChuyểểnn đđổổii hhệệ ccủủ ththàànhnh hhệệ mmớớii
•• ChuyChuyểểnn đđổổii ddữữ liliệệuu
•• ChuyChuyểểnn đđổổii ttổổ chchứứcc
•• ChuyChuyểểnn đđổổii ququảảnn lýlý

üü ĐĐààoo ttạạoo ccáánn bbộộ
•• CCáánn bbộộ điđiềềuu hhàànhnh ((ququảảnn trtrịị))
•• CCáánn bbộộ kkỹỹ thuthuậậtt
•• NgưNgườờii ssửử ddụụngng
•• LLậậpp ccáácc ttààii liliệệuu hưhướớngng ddẫẫnn

31

6.   VÒNG6.   VÒNG ð ðỜỜI PHI PHÁÁT TRIT TRIỂỂN MN MỘỘT T 
HTTTHTTT

(System development life cycle (System development life cycle –– SDLC)SDLC)

GiaiGiai đođoạạnn 5:5:
§§ VVậậnn hhàànhnh vvàà bbảảoo trtrìì::

•• SSửửaa chchữữaa ccáácc llỗỗii đãđã bbỏỏ qua, qua, khikhi vvậậnn hhàànhnh phpháátt
hihiệệnn

•• LLààmm ththííchch hhợợpp chươngchương trtrììnhnh vvớớii điđiềềuu kikiệệnn ccủủaa
ttổổ chchứứcc

üü ThThííchch hhợợpp vvớớii môimôi trưtrườờngng kkỹỹ thuthuậậtt
üü ThThííchch hhợợpp vvớớii môimôi trưtrườờngng ngưngườờii ddùùngng
•• BBổổ sung sung vvàà hohoàànn thithiệệnn ccáácc chchứứcc năngnăng mmớớii

32

7.   C7.   CÁÁC PHƯƠNG PHC PHƯƠNG PHÁÁP XÂY P XÂY 
DDỰỰNG HTTTNG HTTT

§§ PhươngPhương phpháápp vòngvòng đđờờii truytruyềềnn ththốốngng::
•• ĐĐặặcc điđiểểmm::

GGồồmm ccáácc bưbướớcc nhưnhư phươngphương phpháápp luluậậnn vòngvòng
đđờờii phpháátt tritriểểnn

TuânTuân ththủủ chchặặcc chchẽẽ theotheo mômô hhììnhnh ththáácc nưnướớcc
ThThựựcc hihiệệnn xongxong bưbướớcc nnààyy mmớớii chuychuyểểnn sang sang 

bưbướớcc sausau
PhânPhân ttííchch côngcông viviệệcc mmộộtt ccááchch rõrõ rrààngng
•• ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::

-- PhươngPhương phpháápp ccứứngng nhnhắắcc--> > hhệệ ththốốngng kkéémm
hohoàànn thithiệệnn
-- ThThờờii giangian kkééoo ddààii --> chi > chi phphíí llớớnn
-- ThThííchch hhợợpp vvớớii ccáácc hhệệ ththốốngng llớớnn
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7.   C7.   CÁÁCC PHƯƠNG PH PHƯƠNG PHÁÁP XÂY P XÂY 
DDỰỰNG HTTTNG HTTT

§§ PhươngPhương phpháápp llààmm mmẫẫuu::
•• Ý Ý tưtưởởngng::

Thu Thu ththậậpp thôngthông tin tin sơsơ bbộộ, , llààmm nhanhnhanh bbảảnn
mmẫẫuu, , trtrììnhnh didiễễnn hay hay chocho ngưngườờii ssửử ddụụngng ththựựcc
hihiệệnn, , llấấyy ý ý kikiếếnn đđáánhnh gigiáá, , titiếếpp ttụụcc hohoàànn thithiệệnn
bbảảnn mmẫẫuu chocho đđếếnn khikhi đđạạtt yêuyêu ccầầuu, , chuychuyểểnn bbảảnn
mmẫẫuu ththàànhnh chươngchương trtrììnhnh

•• CCáácc bưbướớcc thưcthưc hihiệệnn::

34

PhươngPhương phpháápp llààmm mmẫẫuu::
•• CCáácc bưbướớcc thưcthưc hihiệệnn::

KhKhảảoo ssáátt, , thuthu ththậậpp thôngthông tin tin sơsơ bbộộ

XâyXây ddựựngng mmẫẫuu ban ban đđầầuu

LLààmm mmịịnn mmẫẫuu

KhKhảảoo ssáátt, , llấấyy ý ý kikiếếnn ngưngườờii ddùùngng

ĐĐáánhnh gigiáá

MMẫẫuu hohoàànn chchỉỉnhnh

HT HT đãđã
hohoàànn chchỉỉnhnh??

HoHoàànn chchỉỉnhnh
ddựự áánn
ttừừ mmẫẫuu

SSửử ddụụngng
thêmthêm pppp
vòngvòng đđờờii

LoLoạạii bbỏỏ mmẫẫuu
HHạạnn chchếếTTồồii

TTốốtt

ChưaChưa TTốốtt

35

7.   C7.   CÁÁCC PHƯƠNG PH PHƯƠNG PHÁÁP XÂY P XÂY 
DDỰỰNG HTTTNG HTTT

PhươngPhương phpháápp llààmm mmẫẫuu::
•• ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
ØØ VVớớii mmọọii vvấấnn đđềề chchỉỉ ccầầnn mmộộtt ssốố thôngthông tin tin llàà

ccóó ththểể tritriểểnn khaikhai
ØØ NhanhNhanh chchóóngng nnắắmm bbắắtt yêuyêu ccầầuu
ØØ PhPhảảnn áánhnh đđúúngng yêuyêu ccầầuu ccủủaa ngưngườờii ssửử

ddụụngng
ØØ ThThííchch hhợợpp vvớớii ccáácc hhệệ ththốốngng vvừừaa vvàà nhnhỏỏ
ØØ ĐĐầầuu tưtư caocao
ØØ ChChấấtt lưlượợngng đđảảmm bbảảoo

36

7.   C7.   CÁÁCC PHƯƠNG PH PHƯƠNG PHÁÁP XÂY P XÂY 
DDỰỰNG HTTTNG HTTT

§§ PhươngPhương phpháápp ssửử ddụụngng phphầầnn mmềềmm đđóóngng ggóóii::
MuaMua ccáácc phphầầnn mmềềmm ccóó ssẵẵnn trêntrên ththịị trưtrườờngng ssửử
ddụụngng vvớớii mmụụcc đđííchch ththííchch hhợợpp

ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
-- NhanhNhanh chchóóngng, it , it ttốốnn kkéémm
-- KhôngKhông đđạạtt đưđượợcc chchấấtt lưlượợngng kkỹỹ thuthuậậtt vvàà
chchứứcc năngnăng

§§ PhươngPhương phpháápp phpháátt tritriểểnn do do ngưngườờii ssửử ddụụngng ththụụcc
hihiệệnn

§§ PhươngPhương phpháápp thuêthuê baobao::
ThuêThuê ttổổ chchứứcc chuyênchuyên nghinghiệệpp bênbên ngongoààii đđểể
xâyxây ddựựngng vvàà vvậậnn hhàànhnh HTTTHTTT

ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
-- NhanhNhanh chchóóngng, it , it ttốốnn kkéémm
-- CCóó ththểể mmấấtt khkhảả năngnăng kikiểểmm sosoáátt……
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8.   XÂY D8.   XÂY DỰỰNG THNG THÀÀNH CÔNG HTTTNH CÔNG HTTT

§§ KhKhááii niniệệmm HTTT HTTT xâyxây ddựựngng ththàànhnh côngcông::
MMộộtt ssốố tiêutiêu chchíí đđáánhnh gigiáá::

•• ĐĐạạtt đưđượợcc mmụụcc tiêutiêu thithiếếtt kkếế đđềề rara ccủủaa ttổổ chchứứcc
((ththựựcc hihiệệnn đưđượợcc ccáácc chchứứcc năngnăng thithiếếtt kkếế))

•• Chi Chi phphíí vvậậnn hhàànhnh llàà chchấấpp nhnhậậnn đưđượợcc
•• ĐĐáápp ứứngng ccáácc chuchuẩẩnn mmựựcc ccủủaa mmộộtt hhệệ ththốốngng

thôngthông tin tin hihiệệnn hhàànhnh: : ssẵẵnn llààmm viviệệcc trongtrong ngngààyy, , 
tutuầầnn; ; ththờờii giangian ththựựcc hihiệệnn mmộộtt ddịịchch vvụụ, , ttììmm
kikiếếmm, , kkếếtt ququảả đưađưa rara đđúúngng chuchuẩẩnn sdsd khkháácc: : 
mmẫẫuu bbảảnn bibiểểuu,,……
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8.   XÂY8.   XÂY DDỰỰNG THNG THÀÀNH CÔNG HTTTNH CÔNG HTTT

§§ MMộộtt ssốố tiêutiêu chchíí đđáánhnh gigiáá::
•• SSảảnn phphẩẩmm ccóó gigiáá trtrịị xxáácc đđáángng: : thôngthông tin tin đưađưa rara

llàà đđúúngng đđắắnn, , kkịịpp ththờờii, , ccóó ý ý nghnghĩĩaa thithiếếtt ththựựcc đđốốii
vvớớii hohoạạtt đđộộngng chchứứcc năngnăng vvàà ququảảnn lýlý, , nângnâng caocao
chchấấtt lưlượợngng sp sp vvàà ddịịchch vvụụ ccủủaa ttổổ chchứứcc……

•• DDễễ bbảảoo trtrìì
•• DDễễ hhọọcc vvàà ssửử ddụụngng
•• MMềềmm ddẻẻoo: : ccóó ththểể kikiểểmm tratra, , mmởở rrộộngng ứứngng ddụụngng, , 

vvàà phpháátt tritriểểnn titiếếpp đưđượợcc..

39

8.   XÂY8.   XÂY DDỰỰNG THNG THÀÀNH CÔNG HTTTNH CÔNG HTTT

§§ CCááii chchếếtt ccủủaa HTTT HTTT vvàà viviệệcc thaythay ththếế nnóó::
•• NhNhữữngng lýlý do HTTT do HTTT khôngkhông còncòn đưđượợcc ssửử ddụụngng

-- VVềề hhạạchch totoáánn: : ccáácc ttổổ chchứứcc thưthườờngng phphảảii
khkhấấuu haohao nhanhnhanh trangtrang thithiếếtt bbịị. . TuyTuy nhiênnhiên ssựự
hhạạchch totoáánn ccủủaa HTTT HTTT thưthườờngng khôngkhông trtrùùngng
khkhớớpp vvớớii ssựự haohao mònmòn vvềề vvậậtt lýlý --> > khôngkhông đđủủ
đkđk ttààii chchíínhnh đđểể hohoạạtt đđộộngng titiếếpp
-- VVềề côngcông nghnghệệ: : llạạcc hhậậuu, , khôngkhông ththểể ccạạnhnh
tranhtranh, chi , chi phphíí tăngtăng
-- VVềề vvậậtt lýlý: : haohao mònmòn, , hhỏỏngng, , vvậậnn hhàànhnh khôngkhông
ổổnn đđịịnhnh
-- KhôngKhông đđáápp ứứngng ssựự mongmong đđợợii ccủủaa ngưngườờii ssửử
ddụụngng: : nsdnsd khôngkhông còncòn ththííchch ththúú ssửử ddụụngng nnóó 40

8.   XÂY8.   XÂY DDỰỰNG THNG THÀÀNH CÔNG HTTTNH CÔNG HTTT

-- NhNhữữngng ảảnhnh hưhưởởngng ttừừ bênbên ngongoààii
§§ ThayThay ththếế HTTT HTTT ccủủ bbằằngng hhệệ mmớớii::
CCóó 3 3 ccááchch::

•• ThayThay ththếế ngayngay ttứứcc khkhắắcc khikhi hhệệ ththốốngng mmớớii hohoàànn
ththàànhnh

ChChúú ý:ý:
-- TrTrụụcc trtrặặcc ccủủaa hhệệ mmớớii llàà khôngkhông ththểể trtráánhnh

khkhỏỏii
-- KhKhảả năngnăng phphụụcc hhồồii ddữữ liliệệuu

•• ThayThay ththếế ttừừngng phphầầnn::
ThôngThông ddụụngng
GiGiảảmm rrủủii roro
PhPhùù hhợợpp vvớớii ququáá trtrììnhnh phpháátt tritriểểnn ccủủaa HTHT
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8.   XÂY8.   XÂY DDỰỰNG THNG THÀÀNH CÔNG HTTTNH CÔNG HTTT

ThayThay ththếế HTTT HTTT ccủủ bbằằngng hhệệ mmớớii::
CCóó 3 3 ccááchch::

•• VVậậnn hhàànhnh song song songsong mmộộtt ththờờii giangian::
An An totoàànn
PhPhảảii vvậậnn hhàànhnh đđồồngng ththờờii --> > ttốốnn kkéémm chi chi phphíí
PhPhứứcc ttạạpp vvềề ququảảnn lýlý --> it > it đưđượợcc ssửử ddụụngng..

CCÁÁC MÔ HÌNH SC MÔ HÌNH SỬỬ DDỤỤNG (NG (TuTuầầnn tttt))

42

MÔ HÌNH CHMÔ HÌNH CHỨỨC NĂNGC NĂNG
BFD (Business Functional Diagram)BFD (Business Functional Diagram)

§§ HHệệ ththốốngng ththựựcc hihiệệnn nhnhữữngng côngcông viviệệcc ggìì??
§§ NNộộii dung dung chchíínhnh ccủủaa BFD BFD llàà sơsơ đđồồ phânphân ccấấpp chchứứcc năngnăng ccủủaa

hhệệ ththốốngng
§§ TưTư tưtưởởngng toptop--down down đưđượợcc ththểể hihiệệnn rõrõ nnéétt trongtrong sơsơ đđồồ nnààyy
§§ CCáácc chchứứcc năngnăng ccầầnn thithiếếtt đưđượợcc liliệệtt kêkê vvàà phânphân llọọaiai ththàànhnh ccáácc

nhnhóómm chchứứcc năngnăng. . 
§§ ViViệệcc phânphân llọọaiai ddựựaa trêntrên ttíínhnh chchấấtt côngcông viviệệcc, , ccóó ththểể theotheo đơnđơn

vvịị ssửử ddụụngng, , ddữữ liliệệuu ssửử ddụụngng, , ccóó ththểể llàà kkếếtt hhợợpp ccáácc kikiểểuu phânphân
llọọaiai khkháácc

§§ CCáácc nhnhóómm chchứứcc năngnăng llạạii titiếếpp ttụụcc đưđượợcc phânphân nhnhỏỏ ththàànhnh ccáácc
ccụụmm chchứứcc năngnăng hohoặặcc ccáácc chchứứcc năngnăng ccụụ ththểể

§§ SơSơ đòđò BFD BFD đưđượợcc bibiểểuu didiễễnn ddạạngng hhììnhnh câycây, , ttạạii mmỗỗii nnúútt llàà
hhììnhnh chchữữ nhnhậậtt ththểể hihiệệnn chchứứcc năngnăng hohoặặcc nhnhóómm chchứứcc năngnăng ccụụ
ththểể..

43

MÔ HÌNH DMÔ HÌNH DỮỮ LILIỆỆUU

§§MôMô ttảả ccáácc ddữữ liliệệuu chchíínhnh ssẽẽ ccóó trongtrong hhệệ ththốốngng vvàà mmốốii quanquan
hhệệ rrààngng bubuộộcc gigiữữaa chchúúngng

§§ ThôngThông thưthườờngng mômô ttảả bbằằngng sơsơ đđồồ quanquan hhệệ ththựựcc ththểể
§§ TrTrảả llờờii chocho câucâu hhỏỏii : : HHệệ ththốốngng ssửử ddụụngng ddữữ liliệệuu ggìì đđểể phphụụcc

vvụụ chocho hhọọatat đđộộngng ccủủaa mmììnhnh
§§MôMô hhììnhnh ddữữ liliệệuu ERD(EntityERD(Entity Relationship Diagram) Relationship Diagram) llàà

mmộộtt côngcông ccụụ phphảảnn áánhnh hhệệ ththốốngng ttừừ mmộộtt khkhííaa ccạạnhnh khkháácc, , bbổổ
sung sung chocho BFD BFD đđểể ttạạoo nênnên mmộộtt ttổổ hhợợpp trtrọọnn vvẹẹnn ccủủaa ququáá
trtrììnhnh phânphân ttííchch..

44

MÔ HÌNH DMÔ HÌNH DỮỮ LILIỆỆUU

§§ ERD ERD ggồồmm haihai ththàànhnh phphầầnn chchíínhnh: : 
-- ThThựựcc ththểể (Entity): (Entity): đưđượợcc kýký hihiệệuu bbởởii hhììnhnh chchữữ nhnhậậtt. . MMộộtt
ththựựcc ththểể tưtượợngng trưngtrưng chocho mmộộtt ttậậpp hhợợpp hay hay mmộộtt đđốốii tưtượợngng
trongtrong ththếế gigiớớii ththựựcc
-- QuanQuan hhệệ(Relationship(Relationship) : ) : TưTượợngng trưngtrưng chocho ssựự liênliên kkếếtt gigiữữaa
ccáácc ththựựcc ththểể. . CCóó 3 3 kikiểểuu quanquan hhệệ llàà: : mmộộtt--mmộộtt; ; mmộộtt--nhinhiềềuu, , 
nhinhiềềuu--nhinhiềềuu..



12

45

MÔ HÌNH LUMÔ HÌNH LUỒỒNG DNG DỮỮ LILIỆỆUU

§§ SơSơ đđồồ luluồồngng ddữữ liliệệuu DFD (Data Flow Diagram)DFD (Data Flow Diagram)
§§MôMô ttảả luluồồngng luânluân chuychuyểểnn ddữữ liliệệuu trongtrong hhệệ ththốốngng..
§§ CCóó ththểể bibiểểuu didiễễnn bbằằngng nhinhiềềuu sơsơ đđồồ : : ngngữữ ccảảnhnh, , sơsơ đđồồ ququáá

trtrììnhnh xxửử lýlý, , sơsơ đđồồ luluồồngng ddữữ liliệệuu, , hohoặặcc bbằằngng ma ma trtrậậnn chchứứcc
năngnăng/th/thựựcc ththểể

§§ DFD DFD baobao ggồồmm ccáácc ththàànhnh phphầầnn sausau ::
-- QuQuáá trtrììnhnh (processes): (processes): ĐưĐượợcc kýký hihiệệuu bbởởii ccáácc vòngvòng tròntròn, , tưtượợngng trưngtrưng chocho ccáácc
chchứứcc năngnăng khkháácc nhaunhau mmàà hhệệ ththốốngng phphảảii ththựựcc hihiệệnn
-- DòngDòng ddữữ liliệệuu (Flow): (Flow): ĐưĐượợcc kýký hihiệệuu bbởởii đưđườờngng kkẻẻ ccóó mmũũii têntên chchỉỉ hưhướớngng rara ccủủaa
dòngdòng thôngthông tin. tin. DòngDòng ddữữ liliệệuu liênliên kkếếtt ccáácc processes processes vvớớii nhaunhau, , tưtượợngng trưngtrưng chocho
thôngthông tin tin mmàà processes processes yêuyêu ccầầuu đđầầuu vvààoo hohoặặcc thôngthông tin tin chchúúngng bibiếếnn đđổổii ththàànhnh
đđầầuu rara..
-- KhoKho ddữữ liliệệuu (Data store): (Data store): ĐưĐượợcc kýký hihiệệuu bbởởii haihai đưđườờngng kkẻẻ song song songsong hohoặặcc bbởởii
hhììnhnh chchữữ nhnhậậtt tròntròn ggóócc, , bibiểểuu didiễễnn thôngthông tin tin mmàà chchúúngng tata phphảảii lưulưu vvààoo trongtrong
khkhỏỏangang ththờờii giangian đđểể mmộộtt hay hay nhinhiềềuu ququáá trtrììnhnh hohoặặcc ttáácc nhânnhân truytruy ccậậpp vvààoo.. 46
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§§ DFD DFD baobao ggồồmm ccáácc ththàànhnh phphầầnn sausau ::
-- TTáácc nhânnhân ngòaingòai: : llàà mmộộtt ngưngườờii, , mmộộtt nhnhóómm, , hohoặặcc mmộộtt ttổổ
chchứứcc bênbên ngòaingòai llĩĩnhnh vvựựcc nghiênnghiên ccứứuu ccủủaa hhệệ ththốốngng, , nhưngnhưng ccóó
mmộộ ssốố hhììnhnh ththứứcc titiếếpp xxúúcc vvớớii hhệệ ththốốngng. . NhânNhân ttốố bênbên ngòaingòai llàà
ngunguồồnn cungcung ccấấpp thôngthông tin tin vvàà llàà phphầầnn ssốốngng còncòn ccủủaa mmọọii hhệệ
ththốốngng..
-- TTáácc nhânnhân bênbên trongtrong ::LLàà mmộộtt chchứứcc năngnăng hohoặặcc mmộộtt ququáá
trtrììnhnh bênbên trongtrong hhệệ ththốốngng..

§§ HaiHai côngcông ccụụ đưđượợcc bbổổ khuykhuyếếtt thêmthêm chocho DFD DFD ggồồmm::
-- TTừừ điđiểểnn ddữữ liliệệuu : Dada dictionary: Dada dictionary
-- ĐĐặặcc ttảả chchứứcc năngnăng : Process specification: Process specification

47

MMỐỐI QUAN HI QUAN HỆỆ VVÀÀ THTHỨỨ TTỰỰ XÂY DXÂY DỰỰNG NG 
CCÁÁC MÔ HÌNHC MÔ HÌNH

§§ CCóó ththểể xâyxây ddựựngng theotheo ththứứ ttựự: BFD, ERD, DFD. : BFD, ERD, DFD. ThThứứ ttựự nnààyy
thưthườờngng đưđượợcc llựựaa chchọọnn khikhi phânphân ttííchch đđịịnhnh hưhướớngng llậậpp trtrììnhnh

§§ DFD DFD đưđượợcc xâyxây ddựựngng trưtrướớcc ththểể hihiệệnn ccáácc qui qui trtrììnhnh nghinghiệệpp vvụụ
ccủủaa hhệệ ththốốngng ththựựcc. . TiTiếếpp theotheo BFD BFD vvàà ERD ERD đưđượợcc xâyxây ddựựngng
ttừừ ssựự trtrííchch llọọcc chchứứcc năngnăng ccủủaa DFD.DFD.


