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Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống (trường Đại 

Học Công Nghiệp Tp.HCM)
 Phần mềm hỗ trợ thiết kế: Microsoft Visio, Power 

designer
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin-

Nguyễn Văn Vỵ

TÀI LIỆU HỌC TẬP
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 Practical data modelling for database design – Renzo 

D’orazio & Gunter Happel
 System Analysis and Design in a changing world –

John W.Satzinger, Robert B.Jakson, Stephen D.Burd –
Thomson Learning.

 System Analysis and Design – Kenneth E. Kendall, 
Julie E. Kendall – Prentice Hall. 

TÀI LIỆU THAM 
KHẢO
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1. Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết với tinh

thần học hỏi.
2. Tự nghiên cứu tài liệu, đọc bài giảng và làm bài tập

ở nhà theo yêu cầu giảng viên
3. Trong giờ học, làm bài tập nhóm, bài tập lớn theo

yêu cầu của giảng viên.

NHIỆM VỤ CỦA SINH 
VIÊN
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Khái niệm về PT & TKHT
 Tầm quan trọng của PT & TKHT
Những yêu cầu của nhà PT & TKHT

Chương 0
TỔNG QUAN
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Phân tích và thiết kế hệ thống là một ngành:
 Sản phẩm:
 Các bản thiết kế phần mềm
 Các chức năng nghề nghiệp

Có phương pháp, các công cụ và kỹ năng yêu cầu 
riêng:

1. Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ
thống:
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 PT & TK ta có thể đưa các ý đồ vào sản phẩm.
Có thể phát hiện và khắc phục những sai sót, tránh 

các rủi ro khi xây dựng.
Đặc biệt phần mềm có phân tích và thiết kế tốt làm 

giảm chi phí và đảm bảo sự phát triển của phần 
mềm

2. Tầm quan trọng của 
PT & TK
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Những sai sót trong làm phần mềm:

- Trong phân tích và thiết kế chiếm: 46%
- Các khâu khác chiếm: 54%

 Sửa chữa các sai sót có chi phí rất lớn:
PTTK Lập trình cài đặt

Vậnhành
chi phí (lần) 1 40 90
Chi phí bảo hành chiếm gần 50% tổng chi phí phát 

triển phần mềm

2. Tầm quan trọng của 
PT & TK
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Phải có tối thiểu 4 kỹ năng:
Kỹ năng về kỹ thuật
Kỹ năng về phân tích hệ thống
Những hiểu biết về tổ chức và quản lý 
Khả năng giao tiếp

3. Yêu cầu của nhà 
PTTK:
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HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG 
TIN

 Hệ thống TT là gì?
 Phát triển một HTTT
 Bản chất của việc phát triển HTTT trong tổ 

chức
 Các cách tiếp cận phát triển HTTT
 Vòng đời phát triển của HTTT
 Các phương pháp phát triển HTTT
 Xây dựng thành công một HTTT
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1. HỆ THỐNG LÀ GÌ?

 Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết 
với nhau, thể hiện qua một phạm vi (boundary) 
xác định, họat động kết hợp với nhau nhằm đạt 
đến những mục đích xác định.
 Ví dụ :

- Trong tự nhiên : Hệ mặt trời
- Trong sinh học, cơ thể con người : Hệ thống tuần 
hoàn máu,…
- Trong vật lý : Hệ thống máy móc
- Trong trao đổi thông tin: Hệ thống thông tin

14


2. HỆ THỐNG TT LÀ GÌ?

 Hệ thống thông tin (HTTT- Information 
System) là một hệ thống các thiết bị phần
cứng và phần mềm, khi hoạt động đáp ứng
được những nhu cầu nhất định của tổ chức.
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3. PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

 Tất cả các hoạt động để tạo ra một HTTT 
hoạt động trên thực tế gọi là phát triển HTTT 
(Information Developtment)
 Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu vấn đề cho 

đến khi đưa hệ thống vào vận hành trong tổ 
chức
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4. BẢN CHẤT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN 
HTTT TRONG TỔ CHỨC

Tại sao tổ chức lại xây dựng HTTT?
 Xây dựng HTTT là giải pháp giải quyết các 

vấn đề mà tổ chức gặp phải
 Xây dựng HTTT tạo được tiềm lực mới, năng 

lực mới cho tổ chức và là giải pháp giải 
quyết những khó khăn mà tổ chức gặp phải 
trong tương lai
 Do áp lực từ bên ngoài cần xây dựng HTTT
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4. BẢN CHẤT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN 
HTTT TRONG TỔ CHỨC

 Khi xây dựng HTTT thì những vấn đề gì đặc
ra cần giải quyết?
Cần phải đưa vào kế hoạch phát triển
của tổ chức ( liên quan đến chiến lược tổ
chức tài chính)
Cần tái thiết kế tổ chức + quản lý
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5.  CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN 
TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

Có 4 cách:
 Tiếp cận hướng tiến trình:(process driven approach)

Thực hiện theo trình tự công việc. Cần dữ liệu nào thì
sử dụng dữ liệu đó
Nhược điểm:
-Dữ liệu phụ thuộc vào tiến trình -> dư thừa do sử dụng
lặp lại
-Thay đổi tiến trình -> thay đổi tổ chức dữ liệu
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MỐI QUAN HỆ GIỮA DỮ LIỆU VÀ ỨNG 
DỤNGTHEO CÁCH TIẾP CẬN TRUYỀN 

THỐNG

Dữ liệu
thuế

Dữ liệu 
Nhân sự

Hệ thống trả lương

Dữ liệu 
Nhân sự

Dữ liệu
dự án

Hệ thống quản lý dự án
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CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN 
TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

Cách 2:
 Tiếp cận hướng dữ liệu:(data driven approach)

-Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lí
-Tách biệt cơ sở dữ liệu và các ứng dụng (tổ
chức cơ sở dữ liệu riêng)

Cơ sở dữ liệu

ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng n

Cấu trúc hệ thống định hướng dữ liệu
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CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN 
TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

Cách 3:
 Tiếp cận hướng đối tượng:(Object-Oriented 

approach)
Hệ thống được chia thành các đối tượng bao
gồm cả dữ liệu và xử lý -> cả hệ thống là sự ghép
nối các đối tượng bằng truyền thông

DL+XL
UD3

DL+XL
UD4

DL+XL
UD1

DL+XL
UD2
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6.  VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Mô hình thác nước phát triển hệ thống:Khởi tạo
Lập KH

Phân tích

Thiết kế

Triển khai

Vận hành
Bảo trì

Thời gian

Bước
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6.  VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Giai đoạn 1:
 Xác định yêu cầu - lập dự án 
- Phân tích hệ thống hiện tại của tổ chức

 nhiệm vụ của tổ chức là gi?
 Chức năng của tổ chức là gi?
 Cơ cấu của tổ chức để thực hiện chức năng
 Mục tiêu của hệ thống cần phấn đấu

- Dự kiến HTTT
 Các hệ con
 Phạm vi (liên quan đến bộ phận nào)
 Các thực thể (liên quan đến hoạt động)
 Các thành phần bên ngoài hệ thống
 Kết cấu phần cứng 24



6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Phân tích tính khả thi của dự án
khả thi về kinh tế

• Nguồn vốn lấy ở đâu và bao nhiêu?
• Khi vận hành hệ thống phải chấp nhận được
• Phải có thời gian thu hồi vốn ( chấp nhận

được)
khả thi về kỹ thuật

• Thiết bi: đã có trên thị trường (có thể mua)
• Công nghệ sử dụng:
 Đã được triển khai
 khả năng nắm vững
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 khả thi về hoạt động
 khả thi về pháp lý
 Các tổ chức quản lý
 Các bước công việc
 Việc truyền thông
 Việc đánh giá và quản lý

6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Đã được tổ
Chức thông qua
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6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Giai đoạn 2:
 Phân tích hệ thống:
- Thu thập thông tin
- Phân tích nhu cầu thông tin của tổ chức

hệ thống cần thực hiện chức năng gì?
dữ liệu đầu vào là gì?
Thông tin cần tạo ra là gì?
Các hạn chế gì đặc ra?
Khối lượng, quy trình, đối tượng, định dạng 

của các thông tin, dữ liệu
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6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Giai đoạn 3:
 Thiết kế hệ thống:

Chuyển các yêu cầu về thông tin của tổ chức 
thành bản thiết kế hệ thống sao cho các nhà 
lập trình và các nhà làm cơ sơ dữ liệu có thể 
chuyển thành chương trình và cấu trúc cơ sở 
dữ liệu trên máy

Qúa trình thiết kế được chia làm 2 bước;
 Thiết kế logic

mô tả hệ thống có những gì và quan hệ với 
nhau thế nào? Kết quả của thiết kế logic ta 
có:
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6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

• Thiết kế CSDL logic(mô hình dl quan hệ)
• Thiết kế xử lý (sơ đồ luồng dữ liệu logic)
• Các mô tả logic của mỗi tiến trình

 Thiết kế hệ thống:
 Thiết kế vật lý:

Là quá trình chuyển mô hình logic thành các 
bản thiết kế vật lý hay các đặc tả kỹ thuật.
lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào sẽ sử dụng, 
những hệ cơ sở dữ liệu…
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6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Giai đoạn 4:
 Triển khai hệ thống:

 Tạo lập chương trình:
- Chuyển các thiết kế thành chương trình và 
cấu trúc dữ liệu (mã hoá- coding)
- Kiểm thử:

+ Kiểm thử chức năng
+ Kiểm thử hệ thống
+ Kiểm thử chấp nhận

 Cài đặt và chuyển đổi hệ thống
 Lắp các thiết bị
 Cài đặt chương trình
 Chuyển đổi hệ củ thành hệ mới 30


Chuyển đổi hệ củ thành hệ mới

• Chuyển đổi dữ liệu
• Chuyển đổi tổ chức
• Chuyển đổi quản lý

Đào tạo cán bộ
• Cán bộ điều hành (quản trị)
• Cán bộ kỹ thuật
• Người sử dụng
• Lập các tài liệu hướng dẫn

6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)
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6.   VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT 
HTTT

(System development life cycle – SDLC)

Giai đoạn 5:
 Vận hành và bảo trì:

• Sửa chữa các lỗi đã bỏ qua, khi vận hành phát
hiện

• Làm thích hợp chương trình với điều kiện của
tổ chức
 Thích hợp với môi trường kỹ thuật
 Thích hợp với môi trường người dùng
• Bổ sung và hoàn thiện các chức năng mới
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7.   CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY 
DỰNG HTTT

 Phương pháp vòng đời truyền thống:
• Đặc điểm:

Gồm các bước như phương pháp luận vòng 
đời phát triển

Tuân thủ chặc chẽ theo mô hình thác nước
Thực hiện xong bước này mới chuyển sang 

bước sau
Phân tích công việc một cách rõ ràng
• Ưu nhược điểm:

- Phương pháp cứng nhắc-> hệ thống kém 
hoàn thiện
- Thời gian kéo dài -> chi phí lớn
- Thích hợp với các hệ thống lớn
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7.   CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY 
DỰNG HTTT

 Phương pháp làm mẫu:
• Ý tưởng:

Thu thập thông tin sơ bộ, làm nhanh bản 
mẫu, trình diễn hay cho người sử dụng thực 
hiện, lấy ý kiến đánh giá, tiếp tục hoàn thiện 
bản mẫu cho đến khi đạt yêu cầu, chuyển bản 
mẫu thành chương trình

• Các bước thưc hiện:

34

• Các bước thưc hiện:
Phương pháp làm mẫu:

Khảo sát, thu thập thông tin sơ bộ

Xây dựng mẫu ban đầu

Làm mịn mẫu

Khảo sát, lấy ý kiến người dùng

Đánh giá

Mẫu hoàn chỉnh

HT đã 
hoàn chỉnh?

Hoàn chỉnh
dự án
từ mẫu

Sử dụng
thêm pp
vòng đời

Loại bỏ mẫu
Hạn chếTồi

Tốt

Chưa Tốt

35



7.   CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY 
DỰNG HTTT

Phương pháp làm mẫu:
• Ưu nhược điểm:
 Với mọi vấn đề chỉ cần một số thông tin là 

có thể triển khai
 Nhanh chóng nắm bắt yêu cầu
 Phản ánh đúng yêu cầu của người sử 

dụng
 Thích hợp với các hệ thống vừa và nhỏ
 Đầu tư cao
 Chất lượng đảm bảo

Phương pháp theo mô hình xoắn ốc:
36

 Quaù trình theå hieän nhö moät hình xoaén oác hôn laø moät 
daõy tuaàn töï caùc haønh ñoäng

 Moãi voøng laëp trong hình xoaén oác theå hieän laø moät chu 
kyø phaàn meàm trong tieán trình phaùt trieån phaàn meàm. 

 Khoâng xaùc ñònh tröôùc soá laàn laëp laïi trong moâ hình
 Ruûi ro ñöôïc öôùc löôïng vaø xöû lyù ngay trong quaù trình 

thöïc hieän
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Risk
analys is

Risk
analys is

Risk
analys is

Risk
analysis Proto-

type 1

Prototype 2
Prototype 3

Opera-
tional
protoype

Concept o f
Operation

Simulations, models, benchmarks

S/W
requi rements

Requi rement
validation

Design
V&V

Product
design Detailed

design

Code
Unit t es t

Integr ation
testAccep tance

testServ ice Develop, v erify
next -l evel p roduct

Evaluate alternatives
iden tify, resolve risks

Determine ob jectives
alternatives and

cons traints

Plan next phase

Integration
and t est p lan

Development
plan

Requi rements plan
Life-cycle plan

REVIEW
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 Xaùc ñònh muïc tieâu
◦ Nhöõng muïc tieâu cuï theå cuûa heä thoáng

 Xaùc ñònh vaø giaûm thieåu ruûi ro
◦ Caùc ruûi ro ñöôïc xaùc ñònh vaø khaéc phuïc ngay trong quaù trình 

trieån khai
 Phaùt trieån vaø chöùng thöïc
◦ Phaùt trieån heä thoáng ñöôïc choïn löïa theo moät moâ hình naøo ñoù

 Laäp keá hoïach
◦ Khaùi quaùt veà nhöõng coâng vieäc thöïc hieän trong giai ñoïan tôùi 

trong hình xoaén oác

39

 Thieát laäp nhöõng yeâu caàu vaø raøng buoäc trieån khai cuûa 
heä thoáng

 Nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät
◦ Nghieân cöùu khaû thi
◦ Neâu leân vaø phaân tích caùc yeâu caàu
◦ Ñaëc taû yeâu caàu
◦ Kieåm chöùng caùc yeâu caàu

40



7.   CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY 
DỰNG HTTT

 Phương pháp sử dụng phần mềm đóng gói:
Mua các phần mềm có sẵn trên thị trường sử dụng
với mục đích thích hợp

Ưu nhược điểm:
- Nhanh chóng, it tốn kém
- Không đạt được chất lượng kỹ thuật và chức năng

 Phương pháp phát triển do người sử dụng thục hiện
 Phương pháp thuê bao:

Thuê tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài để xây dựng
và vận hành HTTT

Ưu nhược điểm:
- Nhanh chóng, it tốn kém
- Có thể mất khả năng kiểm soát…
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8.   XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT

 Khái niệm HTTT xây dựng thành công:
Một số tiêu chí đánh giá:

• Đạt được mục tiêu thiết kế đề ra của tổ chức
(thực hiện được các chức năng thiết kế)

• Chi phí vận hành là chấp nhận được
• Đáp ứng các chuẩn mực của một hệ thống

thông tin hiện hành: sẵn làm việc trong ngày, 
tuần; thời gian thực hiện một dịch vụ, tìm
kiếm, kết quả đưa ra đúng chuẩn sd khác: 
mẫu bản biểu,…
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8.   XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT

 Một số tiêu chí đánh giá:
• Sản phẩm có giá trị xác đáng: thông tin đưa ra

là đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa thiết thực đối
với hoạt động chức năng và quản lý, nâng cao
chất lượng sp và dịch vụ của tổ chức…

• Dễ bảo trì
• Dễ học và sử dụng
• Mềm dẻo: có thể kiểm tra, mở rộng ứng dụng, 

và phát triển tiếp được.
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8.   XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT

 Cái chết của HTTT và việc thay thế nó:
• Những lý do HTTT không còn được sử dụng

- Về hạch toán: các tổ chức thường phải khấu hao
nhanh trang thiết bị. Tuy nhiên sự hạch toán của
HTTT thường không trùng khớp với sự hao mòn về
vật lý -> không đủ đk tài chính để hoạt động tiếp
- Về công nghệ: lạc hậu, không thể cạnh tranh, chi phí
tăng
- Về vật lý: hao mòn, hỏng, vận hành không ổn định
- Không đáp ứng sự mong đợi của người sử dụng: 
nsd không còn thích thú sử dụng nó
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8.   XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT

- Những ảnh hưởng từ bên ngoài
 Thay thế HTTT củ bằng hệ mới:
Có 3 cách:

• Thay thế ngay tức khắc khi hệ thống mới hoàn
thành

Chú ý:
- Trục trặc của hệ mới là không thể tránh khỏi
- Khả năng phục hồi dữ liệu

• Thay thế từng phần:
Thông dụng
Giảm rủi ro
Phù hợp với quá trình phát triển của HT
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8.   XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT

Thay thế HTTT củ bằng hệ mới:
Có 3 cách:

• Vận hành song song một thời gian:
An toàn
Phải vận hành đồng thời -> tốn kém chi phí
Phức tạp về quản lý -> it được sử dụng.

CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG (Tuần tt)

46


MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

BFD (Business Functional Diagram)

 Hệ thống thực hiện những công việc gì?
 Nội dung chính của BFD là sơ đồ phân cấp chức năng của hệ

thống
 Tư tưởng top-down được thể hiện rõ nét trong sơ đồ này
 Các chức năng cần thiết được liệt kê và phân lọai thành các

nhóm chức năng. 
 Việc phân lọai dựa trên tính chất công việc, có thể theo đơn vị

sử dụng, dữ liệu sử dụng, có thể là kết hợp các kiểu phân lọai
khác
 Các nhóm chức năng lại tiếp tục được phân nhỏ thành các cụm

chức năng hoặc các chức năng cụ thể
 Sơ đò BFD được biểu diễn dạng hình cây, tại mỗi nút là hình

chữ nhật thể hiện chức năng hoặc nhóm chức năng cụ thể.
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MÔ HÌNH DỮ LIỆU

 Mô tả các dữ liệu chính sẽ có trong hệ thống và mối quan
hệ ràng buộc giữa chúng
 Thông thường mô tả bằng sơ đồ quan hệ thực thể
 Trả lời cho câu hỏi : Hệ thống sử dụng dữ liệu gì để phục

vụ cho họat động của mình
 Mô hình dữ liệu ERD(Entity Relationship Diagram) là

một công cụ phản ánh hệ thống từ một khía cạnh khác, bổ
sung cho BFD để tạo nên một tổ hợp trọn vẹn của quá
trình phân tích.
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MÔ HÌNH DỮ LIỆU

 ERD gồm hai thành phần chính: 
- Thực thể (Entity): được ký hiệu bởi hình chữ nhật. Một
thực thể tượng trưng cho một tập hợp hay một đối tượng
trong thế giới thực
- Quan hệ(Relationship) : Tượng trưng cho sự liên kết giữa
các thực thể. Có 3 kiểu quan hệ là: một-một; một-nhiều, 
nhiều-nhiều.
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MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU

 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)
 Mô tả luồng luân chuyển dữ liệu trong hệ thống.
 Có thể biểu diễn bằng nhiều sơ đồ : ngữ cảnh, sơ đồ quá

trình xử lý, sơ đồ luồng dữ liệu, hoặc bằng ma trận chức
năng/thực thể
 DFD bao gồm các thành phần sau :

- Quá trình (processes): Được ký hiệu bởi các vòng tròn, tượng trưng cho các
chức năng khác nhau mà hệ thống phải thực hiện
- Dòng dữ liệu (Flow): Được ký hiệu bởi đường kẻ có mũi tên chỉ hướng ra của
dòng thông tin. Dòng dữ liệu liên kết các processes với nhau, tượng trưng cho
thông tin mà processes yêu cầu đầu vào hoặc thông tin chúng biến đổi thành
đầu ra.
- Kho dữ liệu (Data store): Được ký hiệu bởi hai đường kẻ song song hoặc bởi
hình chữ nhật tròn góc, biểu diễn thông tin mà chúng ta phải lưu vào trong
khỏang thời gian để một hay nhiều quá trình hoặc tác nhân truy cập vào. 50



MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU

 DFD bao gồm các thành phần sau :
- Tác nhân ngòai: là một người, một nhóm, hoặc một tổ
chức bên ngòai lĩnh vực nghiên cứu của hệ thống, nhưng có
mộ số hình thức tiếp xúc với hệ thống. Nhân tố bên ngòai là
nguồn cung cấp thông tin và là phần sống còn của mọi hệ
thống.
- Tác nhân bên trong :Là một chức năng hoặc một quá
trình bên trong hệ thống.
 Hai công cụ được bổ khuyết thêm cho DFD gồm:

- Từ điển dữ liệu : Dada dictionary
- Đặc tả chức năng : Process specification
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MỐI QUAN HỆ VÀ THỨ TỰ XÂY DỰNG 
CÁC MÔ HÌNH

 Có thể xây dựng theo thứ tự: BFD, ERD, DFD. Thứ tự này
thường được lựa chọn khi phân tích định hướng lập trình
 DFD được xây dựng trước thể hiện các qui trình nghiệp vụ

của hệ thống thực. Tiếp theo BFD và ERD được xây dựng
từ sự trích lọc chức năng của DFD.


