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LỜI NÓI ĐẦU

Cho đến nay, có nhiều phương pháp phân tích  và th iế t kế hệ 
thống ra dời và cùng song hành phát triển  như phưdng pháp phân 
tích th iế t kế hướng cấu trúc (năm 1970), phương pháp phân tích 
th iế t kế hướng đối tưỢng (năm 1990), phưdng pháp ngôn ngữ mô 
hình hoá thống nhất (năm 1997). Trong đó, phương pháp phân tích 
và th iế t kế hương cấu trúc • SADT của Mỹ đã chứng tô  đưỢc súc sống 
của mình vì hiện dang là phương pháp có số người sử dụng rộng rã i 
nhất hiện nay. SADT dựa theo phưdng pháp phân ră m ột hệ thống 
lớn chành các hệ thống con đdn giản hdn, có hệ thống trỢ giúp theo 
kiểu đồ hoạ dể biểu diễn các hệ thống và việc trao đổi thông tin  giữa 
các hệ thống con. Kỹ thuật chù yếu cùa SADT là  dựa trên sơ đồ 
luồng dữ liệu (Data flow Diagram), từ điển dữ Uệu (Data D ictionary), 
ngôn ngữ mô tả có cấu trúc (S tructured Engỉish), bảng quyết định 
(decision table),...

Vđi mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về 
phân tích và th iế t kế hệ thống thông tin , Nhà xuất bẳn Thốnổ tin  và 
Truyền thông tái bản cuốn sách "Kỹ thuật phân tích và ứứết kế hệ 
ứềốtìg dtôttg tín hướtìg oắti tnic” do TS. Lê Văn Phùng, Viện Công nghệ 
Thông tin  • Viện Khoa học vầ Gông nghệ V iệt Nam biên soạn giới thiệu 
với bạn đọc.

Cuốn sách chủ yếu g iđ i thiệu những các kỹ năng thực hành 
trong việc phân tích  và th iế t kế m ột hệ thống thông tin  (HTTT) quản 
lý. Đây là những kỹ thuật cơ bản ^  thường gặp d các gia i đoạn triển  
khai của chu trình  hệ thống. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. 
Chương ỉ  trình  bày những khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống



thông tin . Chương 2 giới thiệu quy trình phân tích và th iế t kế hệ 
thống hướng cấụ trúc. Chương 3 giới thiệu các kỷ thuật cơ bản liên 
quan đến tiến trình  phân tích và tiến trình th iết kế. Đặc biệt chương 
4 dưa ra bài tập mẫu phân tích th iết kế hệ thốnế kinh doanh bán 
buôn được trình  bày gắn gọn đơn ế*ản dễ hiểu và dễ áp dụng.

Cuốn sách mang tính thực hành cao và được đúc rú t từ nhiều 
năm trải nghiệm đào tạo cho sinh \1ên chuyên ngành Gông nghệ 

Thông- tin  các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà 
Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện y\n ninh Nhân dân v.v. và 

nhiều Trung tâm tin  học ở các tỉnh thành trong cả nưđc.

Hy vọng cuốn sách sẽ thực sự hữu ích đối với các kỹ sư, kỹ thuật 
.yiên, cán bộ giảng dạy và sinh viên nổành Gông nghệ Thông tin, khi 
thực hiện cáữđề tà i, đồ án, các dự án, cũng như trong giảng dạy, học 
tập và vận hành các hệ thống thông tin . Ngoài ra, cuốn sách cũng là 
tà i liệu  tham khảo bổ ích cho bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này.

Nhà xuất bản xỉn trân trọng giđi thỉệu cùng bạn dọc và rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị 

. xih gửi về Nhà xuất bản Tliông tin và Truyền thông - số  9, Ngõ 90, 
Phố Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp 
cho tác giẳ theo địa chỉ: lvỊ^ntng@ioừ.ac.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

NXB THÔNG TIN  VÀ TRƯYỀN t h ô n g



Từ VIẾT TẮT

C N i r Công nghệ thông tin

CSDL Cơ sở dữ liệu

DFD Sơ đồ luồng dữ liệu

DL Dữ liêu 
•

E-R Thực thể - M ối quan hệ

HT Hệ thống

H l ' l l Hệ thống thông tin

HSDL Hồ sơ dữ liệu

K T - X H Kinh tế - xã hội

LDT Luồng dữ liệu

NSD Người sử dụng

P T - T K Phân tích và thiết kế

X L Xử lý
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MỞ ĐẦU

A. Vai trò của phân tích và thiết kế trong việc xây dựng hệ thống
phần mềm

Phân tích và thiết kế là khâu đẩu tiên và có ý nghĩa quyết định cho 
sự thành công của hệ thống phần mềm được xây dựng. Các yêu cầu 
chủ yếu đối với một phần mềm tốt như: tính có thể bảo tri được, độ tin 
cậy cao, tính mềm dẻo, có giao diện sử dụng thích hợp,... được quyết 
định trước hết ở giai đoạn phân tích và thiết kế.

Theo thống kê: một lỗ i trong phân tích và thiết kế b ị bỏ qua:

- Khi thiết kế xong mới phát hiện ra thì chi phí sửa chữa tăng lên 
10 lần

- Nếu bị bỏ qua cho đến khi cài đật mới phát hiện ra thì chi phí 
tăng lên 40 lần

- Nếu đến khi vận hành mới phát hiện ra thì chi phí sửa chữa tảng 
lên 90 lẩn.

Chi phí về phát ỉriển và thiết kế hệ thống ờ các nưốc phát triển như 
M ỹ, Anh, Ấn Độ trung bình chiếm khoảng 29 - 31,7% tổng chi phí 
phát triển một phần mềm. Trong đó chi phí khâu lập trình có dự án 
giảm xuống dưới 10%,

Nhờ sự trợ giúp của nhiểu phương pháp, công nghẹ và công cụ 
tiện ích khác nhau, tính công nghệ trong hoạt động làm phần mém 
tăng lên, tính nghệ thuật đã giảm đi. Mặc dù vây, tính nghệ thuật và 
hoạt động sáng tạo trong hoạt động phần mểm vẫn chiếm một tỷ  trọng 
không nhỏ, và phẩn không nhỏ ấy lạ i nằm chủ yếu ở khâu phân tích và 
thiết kế.



B. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cáu trúc

Phương pháp tiếp cận hệ thống

Tiếp cận hệ thống là một phương pháp khoa học và biện chứng 
trong nghiên cứu và giải quyết các vâứi để kinh tế - xã hội (KT - XH). 
Yêu cầu chủ yếu nhất của phương pháp này ià phải xem xét hệ thống 
trong tổng thể vốn có của nó cùng với các mổi liên hệ của các phân hệ 
nội tại cũng như môi liên hệ với các hệ thống bên ngoài.

Hệ thống thông tin (HTTT) là nền tảng của mỗi hệ thông quản lý 
dù ở cấp vĩ mô hay v i mô. Do đó khi phân tích H T ĨT , chúng ta cần sử 
dụng cách tiếp cận hệ thống tức là phải xem xét một cách loàn diện 
các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của hệ thống quản lý. Trong 
một hệ thống phức tạp nhiểu phân hệ như hệ thống kinh tế, việc chỉ 
xein xét tnột số phân' hệ mà bổ qoa'các phân hệ khác, việc tối ưu hoá 
một số bộ phận mà không tính đến mối liên hệ ràng buộc với các bộ 
phận khác sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu chung cho toàn bộ 
hộ thống.

ứ ig  dụng phương pháp tiếp cận hệ thống trong phân tích HTTT 
đòi hòi ttirớc hết phải xem xét tổ chức như ỉà một hộ thống thống nhất 
vé mặt kinh tế, tổ chức, kỹ thuật, sau đó mới đ i vào các vấn đề cụ thể 
trong từng lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực lại phân chia thành các vấn đề 
cụ thể hơn nữa, ngày càng chi tiế t hơn. Đây chính là phương hướng 
tiếp cận đi từ tổng quát đến cụ thể (top-down) theo sơ đồ cấu trúc 
hình cây:

8________________ Kỳ thuật phân tích và thiết kể HTÌ T hưởng cấu trùc



Mở đầu 9

Các đặc điểm của phương pháp phán tích thiết kế hướng cấu trúc

Phương pháp phân tích và thiết kế (PT - TK) hướng cấu trúc là 
một phương pháp kinh điển, có tư duy nhất quán chặt chẽ, dễ đọc, dễ 
hiểu dễ áp dụng. Tuy mang tính “ nhập mồn”  trong các giáo trình về 
phưứng pháp PT - TK song phương pháp PT - TK hướng cấu trúc được 
sử dạng mang được tính hiệu quả cao nên nó là một trong những môn 
học chuyên ngành quan trọng của các khoa chuyên ngành Công nghệ 
Thôttg tin  (CNTT). Đặc biệt nó được hệ thống lớn và hiện đại như 
ORACLE đang sử dụng và phát triển song hành với các phương pháp 
hiện đại mới đã hình thành sau nó.

Phân tích hướng cấu trúc phát sinh từ quan niệm cho rằng các 
nguvên lý  của lập trình hướng cấu trúc cũng có thể áp dụng được cho 
các ịia i đoạn phát triển thiết kế HTTT.

Những bài báo đầu tiên về phân tích hướng cấu trúc được 
E. Vourdon đưa ra năm 1976, nhưng việc phổ cập rộng rãi những ý 
tưỏng này chỉ phát triển nhanh chống sau khi xuất bản cuốn sách của 
De Marco và Sarson.

Việc sử dụng phương pháp phân tích hệ thống hướng cấu trúc 
làm tăng thêm khả năng thành công cho các ứng dụng và đã chứng tỏ 
nó ri't có ích trong nhiéu bài toán phân tích các hệ thống thực tiễn.

Phương pháp PT - TK hướng cấu trúc có những đặc điểm nổi 
trội ĩau:

- Phương pháp phân tích hệ thống hướng cấu trúc bắt nguồn vững 
chắc từ cách tiếp cận hệ thống. Hệ thống được hoàn thiện theo cách phân 
tích top-down. Riân tích hệ thống hướng cấu UTÍC không chỉ là “một ý 
tuỏng tốt”  hay một cái gì đố mà nhà thực hành tìm ra để làm việc, nó còn 
là ứng dụng thực tế của một khái niệm lý thuyết đầy hiệu lực.

- Các hoạt động trong quá trình phân tích HTTT được tiến hành 
theo một trình tự khoa học, mang tính công nghệ cao. Trước hết phải 
cỏ kế hoạch phân tích tỉ m ỉ, chu đáo đến từng khâu công việc. Sau đó 
liến hành từ bước phân tích chức năng của HTTT, phân tích dòng



thông tin  nghiệp vụ và sau đó tiến hành mô hình hoá HTTT bằng cíác 
mô hình như sơ đồ luồng dữ liệu, các ma trận phân tích phạm v i, cân 
đối chức năng và dữ liệu. Cuối cùng là bản báo cáo chi tiế t toàn bộ 
những kết quả của quá trình phân tích hệ thống. Kết quả của giai đoạn 
phân tích sẽ là cơ sở rất quan ưọng để đưa ra quyết định có tiếp tục 
thiết kế hệ thống hay không. Và nếu có thì tà i iiệu phân tích sẽ là nén 
tảng cơ bản để thiết kế hệ thổng.

- Quá trình PT - TK sử dụng một nhóm các công cụ, kĩ thuật và 
mô hình để ghi nhận phân tích hệ thống hiện tại cũng như các yêu cẩu 
mới của người sử dụng (NSD), đồng thời xác định khuôn dạng mới của 
hệ thống tương ia i.

- PT - TK hệ thống hướng cấu trúc có những quy tắc chung, chỉ ra 
nhũtìg công cụ sẽ đựơc dùng b từng giại đoạn, của qụá.ừình phật triển và 
quan hệ giữa chúng. M ỏi quy tắc gồm một loạt các bước và giai đoạn, 
đuợc hỏ trợ bởi các mẫu và các bảng kiểm tra, sẽ áp đặt cách tiếp cận 
chuẩn hoá cho tiến trình phát triển. Giữa các bước có sự Ị*ụ  thuộc lần 
nhau, sản Ị^ẩm  của bưốc này ià đẩu vào của bước tiếp theo. Điểu này 
làm cho hộ thống đáng tin  cậy hơn.

- Có sự tách bạch giữa mô hình vât lý và mô hình logic. Mô hình 
vật lý  thường đuợc dừng để khảo sát hộ thổng hiện tại và thiết kế hệ thống 
mới. Mô hình logic dừng cho việc {^ân tích các yẽu cầu của hệ thống.

- Một điểm khá nổi bạt ỉà trong {đìương pháp phân tích hướng cấu 
trức này đã ghi nhận vai trò của ngưởi sử dụng (NSD) trong các giai 
đoạn {diát triển hệ thống.

- Các giai đoạn ttiực hiện gần nhau Vong quá ưình FT - TK có thể 
tiến hành gần như song song. Mỗi giai đoạn có thể cung cấp những sửa 
đổi phù hợp cho một hoặc nhiéu giai đoạn ưuớc đố.

- Do được hỏ ượ bởi những tiến bộ trong cả phần cứng và phần 
mẻm nên giảm đư<x độ phức tạp khi [^á t ưỉển hẹ thống. Ơiương uình 
được thể hiện dưới cùng dạng ngôn ngữ thế hệ thứ tư (4GL) nên không 
cẩn những lập trình viên chuyên nghiệp.

10 Kỳ íhuật phân tich và thiết kể HTĩT hưởng câu trủc



- Việc thiết kế kết hợp với các bản mẫu giúp cho người dùng sớm 
hìnk dung được hệ thống mới, trong đó vai trò của NSD được nháứi 
mạih đặc biệt.• • •

Nhũng công cụ gắn tiển với phân tích thiết kế hướng cấu trác

Ngưcd phân tích và xử iý  dữ liệu đôi khi không chỉ thiếu hiểu biết 
về nột khía cạnh của tình huống vãA đé mà đôi khi còn không ý thức 
đưọc về sự khiếm khuyết đó. Mặt khác, NSD không phải lúc nào cũng 
có tiể cùng người phân tích thảo luận vé các chi tiết cụ thể cùa hệ thống 
nên thường chỉ được giới thiệu sơ lược hoặc được giới thiệu nghiêng về 
mặt kỳ thuật nên rất có thể còn sót các yêu cầu của NSD hoặc chưa 
đưcc đáp ứng đầy đủ ưong sản phẩm bàn giao cuối cùng. Yourdon, De 
Maico và Sarson đã xác định nguyên nhân chính của vấn đẻ này là ở 
cácl thức tiến hành giai đoạn phân tích và đã làm mịn cách tiếp cận này 
thec hướng cấu trúc thông qua việc sử dụng các mô hình sau:

- Sơ đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ (BFD)
- Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

- Mô hình thực thể - mối quan hệ (E-R)

- Mô hình quan hệ
- Từ điển dữ liệu♦
- Ngôn ngữ truy vấn hướng cấu trúc (SQL)
- Mô hình hoá logic

Quan điềm vồng đời (chu trình sống) của hệ thống thông tin

Tất cả các hệ thống sinh vật, vật lý , xã hộ i,... đổu có một số đặc 
điển chung. Đó là vòng đời phát triển: sinh ra, lớn lên và chết. Vòng 
đòi ;ủa một HTTT cũng có những giai đoạn tương tự: Hình thành hệ 
thốrẹ, triển khai với cường độ ngày càng tăng và suy thoái.

ở  đây có một sự khác nhau giữa vòng đời chung và vòng đời của 
HTTT là; các HTTT thường không tự bị phá huỷ hoàn toàn về mặt vật 
lý. Chúng chỉ có thể lỗi thời, khống còn hữu dụng: sự lỗi thời, không 
hừu dụng thể hiện ở chỗ khổng hoạt động tốt như trong lúc sinh thời.

Mớđầu_________________________________ i 1



công nghệ lạc hậu, chi phí hoạt động lớn (ví dụ yêu cầu thêm nhân 
công), không đáp ứng được yêu cầu đổi mới của tổ chức. V ì thế đển 
lúc này nó đòi hỏi được bổ sung và đến lúc nào đó cần phải thay thế  
bằng một hệ thống mới.

Vòng đời của một HTTT tồn tại trong 5 phương diện và “ cái 
chết”  của nó có thể xảy ra khi rơi vào tình huống bất lợi của 1 trong 5 
phương diện là: tài chính, côiiẹ nghệ, vật /v, ỵêu cầu của người dùng 
và ảnh hưởng từ bên ngoài.

- Vé tài chính: vì mục đích giảm mức thuế, các tổ chức lợi nhuận 
thường phải khấu hao nhanh trang thiết bị, chẳng hạn trong 5 năm. 
Tuy nhiên, sự hạch toán của HTTT thường không trùng khớp với sự 
hao mòn về vật lý . Nhiều công ty đã không tận dụng được lợi thế chiến 
thuật hạch toán, đã để vòng đời HTTT của họ dài hơn thời gian hạch 
toán nén không đủ điềư kiện tài chính cho nó hoạt động tiếp tục.

- Vé công nghệ: một HTTT có thể hoạt động trong một thời gian 
dự định. Nhưng do công nghệ thay đổi, tổ chức có thể bị mất đ i lợi thế 
cạnh tranh vì không tận dụng được công nghệ mới khi vẫn sử dụng hệ 
thống cũ.

- vể vật lý: khi các thiết bị vật lý bị mòn, cũ, chi phí cho thay thế, 
sửa chữa thường xuyên tăng lên vượt quá mức có thể chịu đựng được 
hoặc năng lực của hệ thống không đáp ứng được yêu cầu công việc

- Yêu cầu của ngưồi dùng: một HTTT có thể vẫn hoạt động 
nhưng có thể thất bại vì NSD không còn thích thú muốn sử dụng nó. 
Hệ thống không còn sức sống vì thiếu con người.

- Ảnh hưởng từ bên ngoài: một HTTT có thể cần phải thay thế do 
áp lực bên ngoàỉ. V í dụ khi hợp tác với một tổ chức khác để kinh 
doanh yêu cẩu phải có hệ thông tương thích hơn.

M ột khái niệm công nghệ được sử dụng rất rộng rãi trong xử lý  
dữ liệu thể hiện ở chỗ quá trình phát triển các hệ thống mới có sử dụng 
máy tính bao gồm một sô' giai đoạn phân biệt. Các giai đoạn này lạo 
thành chu trình phát triển hệ thống:
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- Ý tưởng

- Nghiên cứu tính khả thi
- Phân tích

- Phát triển

- a i  đặt
Những đặc trung quan trọng của chu trình phát triển hệ thống 

thể hiện ỏ các điểm sau:

+ Chu trình phát triển hệ thống lạo điều kiện thuận lợ i cho việc 
kiểm soát và quản lý  hệ thống một cách tốt nhất: M ọi giai đoạn chỉ 
được tiến hành sau kh i đã hoàn thiện và xác định được các kế hoạch 
một cách chi tiết. N ội dung của mỗi giai đoạn đểu phải được xác định 
rõ và điều này cho phép bộ phận quản iý  theo dõi được tiến độ thực 
hiện công việc, so sánh được chi phí thực tế với dự toán.

+ Chu trình phát triển hệ thống làm giảm bớt các nguy cơ; Mỗi 
giai đoạn kết thúc tại một điểm quyết định hoặc điểm kiểm ữa (gọi 
chung là “ cột mốc” ). Tại các mốc này, nhũììg kế hoạch chi tiế t, các 
ước lượng vể giá thành và lợi nhuận được trình bày cho NSD - chủ thể 
quyết định có tiếp tục tiến hành dự án hay không. Cách tiếp cận này sẽ 
giảm bớt các nguy cơ sai lầm về chi phí không dự kiến ữước được.

+ Nhường quyền kiểm soát tối hậu dự án cho NSD: NSD tham 
gia tích cực vào việc quyết định hình thái của dự án và chỉ có thể tiếp 
tục tiến hành giai đoạn sau nếu NSD chấp thuận kết quả trước.

+ Mọi chi tiết vể hộ thống mới, mọi nhân tố và giả thiết về những 
quyết định nào đã được chọn đẻu được ghi lạ i một cách có hệ thổng 
trong tài liệu được coi ià sản phẩm của từng giai đoạn.

Nguyên tắc thiết kế theo chu trình:

Quá trình xây dựng một HTTT bao gồm nhiéu giai đoạn, mỗi 
giai đoạn cố một nhiệm vụ cụ thể, giai đoạn sau dựa trên thành quả 
của giai đoạn trước, g ia i đoạn trước tạo tién đẻ cho giai đoạn sau. £>0 
vậy, để đảm bảo cho quá trình thiỂt kế hệ thống được hiệu quả thì 
người phân tích và th iết kế phải tuân theo nguyên tắc tuẩn tự, không
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được bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào. Đồng thời sau mỏi một giai 
đoạn, trên cơ sở phân tích đánh giá bổ sung phương án được thiết kế, 
người ta có thể quay iại giai đoạn trước đó để hoàn thiện thêm rồi mới 
chuyển sang thiết kế giai đoạn tiếp theo, theo cấu trúc chu trình (lạp). 
Đây là một phương pháp khoa học làm cho quá trình thiết kế hệ thống 
trở nồn mẻm dẻo, không cứng nhấc và mỗi giai đoạn đẻu được bổ sung 
hoàn thiện thêm trong quy trình thiết kế.

Giai đoạn n K

I Giai đoạn n-*’1 L  

Giai đoạn n-̂ 2

Ging có thế áp dụng đồ thị có hướng để biểu diẻn trình tự các 
bước thực hiện eông viộc thiết kế HTTT.-Mô hình tổng qttát được đặc 
tả như sau:

3.1.Thi«k< 
dữ Mu

1.K<hoach 2.Ph«n Ỉ.TNtflk<
pMltrMn —► ttchhệ
hệ thống tttdng thòng

3.2.Thitftk< 
đấu ra

3.3.Thiéil(<
cẩutiúc
chuông
trình

4.Cềiđ« S.Quẳnlỷ
MI hẬthỐno

3.4.Thi«k«

____

3.S.TMAk<
Ihâtục

3.6.Thi<Ìk<
kiểm
so«t

Ý nghĩa: Đồ thị có hướng cho ta một cái nhìn tổng thể vể quá 
trình phát triển hộ thống và vạch rõ ranh giới giíhi các giai đoạn, trong 
đó một giai đoạn iớn có thể được chia thành nhiéu giai đoạn con.



Chương 1

CACKNầlMỆMCƠIẨN

c  hưmig này sè trình bày các khái niệm cơ bản nhất gắn liền với 
chu rìinh sống cùa hệ thấng nói chung, HTTT, HTTT quản lý nói 
riéiíịi: Trong đó nhấn mạnh quan điểm vỏng đời khi phát triển và quản 
lỳ mẹt iHTIT. Tiếp sau các khái niệm khỏi đẩu, chương này trinh bày 
quan đũểm về hệ hỗ trợ quyết định, các phương thức xử lý thông tin 
iroiìị  ̂tnáy tính, gi (ri thiệu các HTTT thường gặp, phương pháp mô hình 
ìioá, nê u rõ bàn chất của việc xây dựng một HTTT, các cách tiếp cận 
/ T  - TK một HTTT, các mô hình cơ bản phát triển một HTTT; cuối 
cùng là trình bày tính hiệu quả - một trong những tiêu chuẩn cơ bản 
nhất ieđánh giá việc xây dựng một HTTT được coi là thành công.

1.1. í  HÁI NIỆM VỂ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

M̂ ục tiêu nghiên cứu hệ thống (HT)

Tirong tự nhiên và xã hội, mọi đối tư̂ mg đẻu có thể xem là một 
HT. yiệc nghiên cứu, tìm hiểu HT nhằm vào các mục tiêu sau:

- Để hiểu biết rõ hơn về HT (nhất ià đối với HT phức tạp)

- Để có thể tác động lên HT một cách cố hiệu quả

- Để hoàn thiện HT hay thiết kế nhSng HT mới

Tiuỳ thuộc vào mỗi loại HT và vào mục tiôu nghiên cứu mà ta có 
thể sr dụng các phương pháp và các công cụ ichác nhau để nghiẽn cứu 
HT Vi có thể thu được kết quả tốt.



Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta bắt đầu việc nghiên cứu 
hệ thống từ những khái niệm cơ bản nhất dưới đây.

1.1.1. Hệ thống

1.1.1.1. Một số định nghĩa về hệ thống

Hệ thống là một khái niệm khá quen thuộc. Người ta thường nói 
đến hệ thống KT - XH, hệ thống gia đình, hệ thống luật pháp, hệ thống 
y tế, hệ thống giáo dục, hệ thống cơ khí, hệ thống mặt trời, hệ thống 
tuẩn hoàn, hệ thống thần kinh, hệ thống kỹ thuật, hệ thống thông 
tin,...

Định nghĩa Ị :

. . . Hệ ỉà.một tập hợp.bạo I\hịềụ phần .tử có mối qụaiì hệ
ràng buộc lẫn nhau và cừng hoạt động hướng tới một mục đích chung.

Định nghĩa 2:

- Hệ thống là một tổ chức vận hành theo một mục đích xác định 
gồm nhiẻu thành phần trong mối quan hệ với nhau.

Định nghĩa 3:

• HT bao gồm:

•I- Tập hợp các phẩn tử (khổng phân biệỉ bản chất của nó)

■¥ Tập hợp các mối quan hệ giữa các phần tử đó (các quan hệ có 
nhiéu dạng rất khác nhau. Cổ thể kể ra một vài dạng như các 
quan hệ cơ học, năng lượng, thông tin và các quan hệ khác 
ràng buộc bởi: kinh tế, th&n hữu, pháp luật và cố thể xác định 
qua các mặt như: Số iượng. chiều hướng và cường độ của 
chúng)

+ Tạo thành một thể thống nhất để có đuợc những chức nảng hay 
mục tiêu (của chính nó hay được con người gán cho) của HT.
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Nhờ tạo thành một thể thống nhất mà HT có được các đặc tính 
mà tìrng phần tử riêng rẽ không thể có được. Các đặc tính này gọi là 
các đậc tính trồ i/trộ i.

Từ các định nghĩa trên ta thấy; các phần tử là khác biệt với 
những hệ thống khác nhau mà ngay cả trong cùng một hệ thống cũng 
khác nhau: Hệ thần kinh (có bộ óc, luỷ sống, dây thần k inh ,...), hệ tư 
tưởng (có phương pháp, lập luận, quy tắc,...)- Còn mối quan hệ cũng 
mang lính ổn định (A là thủ trưỏng cùa B), tạm thời (A, B được cử đi 
công tác cùng nhau). Đặc biệt nó là cơ sở để tạo nên một cấu trúc đặc 
trưng riêng cho tổ chức đó. Theo quan điểm hệ thống, việc xem xét sự 
vịit Irong sự thống nhất của toàn thể, trong mối liên hệ tương lác của 
các thành phần ngày nay đă trở thành một phương pháp tư duy 
khoa học.

\'i dụ: Nhiều HT trong lĩnh vực vật lý, sinh vật, công nghệ hiện 
đại và trong xã hội loài người đã râì quen thuộc: như HT mặt trời với 
cúc phun tử là các hành tinh của nó (mặt trời, quả đất, hoả tinh, mộc 
ũnli,...) trong mối quan hệ là các lực hấp dẫn giữa chúng. HT trong cơ 
ihể con người; Hệ tuần hoàn có các phần tử như tim , phổi, động mạch, 
tĩnh mạch trong mối quan hệ ià sự gắn kết sinh học và cơ học để lưu 
thông máu. Hệ đồng hồ cơ học gồm các phần tử như bánh xe, dây cót, 
kim , mặi số, trục,... trong mối quan hệ là các liên kết cơ học đổ chỉ 
giờ. Hệ thống hành chính với phần tử là cán bộ, nhân viên trong mối 
quan hệ phân cấp, phân quyền, đoàn thể, dân sự. Ngoài ra còn nhiều 
hệ thống khác như HT công nghệ chế biến dầu lửa, các HT kinh tế xã 
hội như các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh doanh...

Định nghĩa 4:

HT là tập hợp các phần tử có quan hệ qua lạ i với nhau cùng hoạt 
động hướng đến một mục tiêu chung thông qua việc tiếp nhận các đầu 
vào và sủn sinh ra các đầu ra nhờ một quá trình chuyển dổi được tổ 
chức. Một HT như vậy được gọi là HT động (Dynamic system). Định 
nghĩa này xem HT như một quá trình xử lý.
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Trong thực tế tồn tại rất nhiéu HT động. Trong sô' này, có các HT 
sảo xuất mà đầu vào (input) của nố là nguyên vật liệu, năng lượng, dữ 
liệu và sức người được sử dụng cho các hoạt động xử iý. Các quá trình 
xử lý (Processing) như các quá trình sản xuất, đồng hoá và dị hoá của 
sinh vật, quá trình tính toán trên máy. Đầu ra (Output) của HT là các 
sản phẩm cuối cùng, các dịch vụ, sự làm thay đổi hàm lượng ôxy và 
cácbôníc trong máu, ià các bản kế hoạch kinh tế...

Định nghĩa 5:

Nhiều HT còn bao hàm hai thành phần đặc biệt ià thành phẩn 
phản hồi (feetback) và thành phần kiểm soát (control). Một HT có hai 
thành phẩn này gọi là HT xi-bec-nê-tìc. Nó là hệ có đặc tính tự vận 
động (self-m onitoríng) và tự điều chỉnh (seif-reguiating). Các HT 
•KT r XH thuộc ioại này....................................

Phản hồi chính là những dữ ỉiệu vể sự hoạt dộng của HT cung 
cấp qho bộ phận kiểm soát. Chẳng hạn, doanh số bán hàng là phản hồi 
cho người quản lý  trong HT kinh doanh thương mại.

Kiểm soát ià sự so sánh, đánh giá các phản hồi để xác định xem 
HT hoạt động hướng đến mục tiêu như thế nậo và điều chỉnh các tác 
động iên nó nhằm đạt đến mục tiêu mong muốn kh i cần thiết.

Mọi HT không tồn tại trong trông không, mà luôn tổn tại và hoạt 
động trong một môi trường (Environment).

Nếu một HT là thành phần của một HT khác lớn hơn, khi đó nó 
được gọi là HT con (subsystem) của HT lớn. HT lãn hơn khống kể HT 
được xét là môi trường cùa nó. M ột HT phân cách vổi môi trường hay 
với HT khác nhờ vào ranh giới (boundary) cùa nó.

Một số HT có thể có cùng một môi trường. M ột vài HT trong sô' 
đó có thể liên hệ với môi trường và những HT khác qua ranh giới hay 
các gừto diện (interface).

Định nghĩa 6:

HT mở (Open System) là HT có tác động qua lại với các HT 
khác thuộc môi trường. Nếu một HT có sự trao đổi những cái vào và
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cái ra với môi trường thì có thể nói rằng nó liẽn hệ với môi trường qua 
các giao điện vào-ra (Input-Output Interface).

Địnỉì nghĩa 7:

Nếu một HT có khả năng thay đổi bản thân mình hay thay đổi 
mỏi trường để tồn tại thì nó được gọi là HT thích nghi (Adaptive
System).

Các cơ quan nhà nước hay các tổ chức kỉnh doanh là những ví dụ 
về HT con của một xã hội. Chính xã hội là môi trường của chúng. Gíc 
tổ chức nhà nước đến lượt mình lại bao gồm các bộ phận - các HT 
con - như các Bộ, các vụ, viện, các ỉ^òng, ban,... Chứng cũng là HT 
mở. Vì rằng, các cơ quan phải trao đổi thông tin và làm việc với các cơ 
quan khác. Các doanh nghiệp phải mua nguyên vật iiệu, hàng hoá từ 
thị trường và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cùa mình ra thị trường. Gia 
dinh và các tổ chức kinh tế xã hội tà các HT thích nghi, vì chúng phải 
thay đổi nhu cầu của mình để thích nghi vứi khả năng cung ứng sàn 
phẩm cùa xã hội.

Những đặc trưng của một HT cho phép nhận biết được HT ở 
những thời điểm khác nhau được gọi là írạng thái (status) của nó. Đối 
vởi những HT vận động trong ichổng gian, vị trí của nố troiỉg khổng 
gian có thể xem là ưạng thái của nó ưên quỹ đạo.

1.1.1.2. Một số tính chất cơ bản của hệ thống

• Tính nhất thể (tạo thành HT) thể hiện ỏ chỗ:

+ Phạm vi và quy mô HT được xác định như một thể thống nhất 
và không thể thay đổi trong những điẻu kiện nhắt định.

+ Tạo ra đặc tính chung để đạt mục tiêu hay chức năng của nó 
mà các bộ phận hoặc phần từ của nó không thể có được.

- Tính tổ chức có thứ bậc:

+ HT là một HT con của HT lón hơn (nằm trong môi trường nào 
đó) và chính nó lạ i có các HT con (các bộ phận, các thành phần của nó).
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-I- Có sự sắp xếp, quan hệ thứ bậc giữa các phần tử hợp thành xét 
theo một ưình tự hay quan hệ nào đó.

+ Từ đó, việc phân biệt HT và phần còn lại ngoài nó gọi là môi 
trường, phân biệt nó với các hệ con - là cần thiết khi nghiên cứu HT.
- Tính cấu trúc: Chính cấu ưúc của HT xác định đặc tính hay cơ chế 
vận hành của nó và quyết định các mục tiêu mà nó đạt đến.

Cấu trúc bao gồm:
+ Các phần tử cấu thành và cách sắp xếp chúng (trật tự)
+ Các mối liên hệ giũa chúng (ioại hình, số lượng, chiẻu, cường độ) 
Cấu trúc có thể xem xét ờ các mức:
+ Cấu trúc lỏng: ít mối quan hệ, cường độ tác động yếu, có thể 

thay đổi (các tổ chức phường hội).
+ Cầ'ú trúc chặt: ligứợc íại (bộ'miấý chiếc đồng hổ, hệ tuần hoàn)

HT có cấu trúc chạt thưỉmg gọi ỉà HT có cấu trúc và khả năng mô tả 
nó bằng công cụ toán học (gọi ỉà hình thức hoá được)

Nhận xét:
+ Sự thay đổi cấu trức có thể tạo ra những đặc tính mới (sức trồi 

mới) của HT mà HT cũ không thể có được, hoặc có thể dẫn đến phá vỡ 
HT cũ.

Ví dụ: Kim cương và than đá đéu cấu tạo từ cừng các phân tử 
các-bon, nhưng khác nhau vể cấu trổc nẽn chúng có những tính chất 
khác nhau: Kim cương vô cừng rắn, có thể dùng làm lưỡi dao cắt thép. 
Ngược lại, than đá không có được tính đó.

-»■ Cấu trúc HT giới hạn những năng lực cố thể có của nó. Thay đổi 
cấu tróc dẫn đến những thay đổi quan trọng của HT. Ví vậy, thay đổi 
cấu trúc quan trọng hơn việc thay đổi chức năng, nhưng khó khăn hơtĩ.
- Tính biến đổi theo thời gian, không gian

t

+ Các HT luôn thay đổi theo thời gian, không gian như một quy 
luật tiến hoá. Sự khác nhau chỉ là tốc độ thay đổi của mỗi HT và khả 
năng để nhận biết được sự thay đổi đó.
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+ Sự thay đổi luôn có mối liên hệ ngược trong HT (tác động 
nhần-quả).

RiênỊ đối với HT kinh tế xã hội, chúng ta còn thấy các tinh chất sau:

- Títii hướng mục tiêu

HT kinh tế xã hội luôn có mục tiẽu, và các mục tiêu ià đa dạng 
và có thể có nhiéu mục tiêu. Các mục tiêu này thường bị chi phối bởi 
các ihóm có lợ i ích khác nhau và HT thường hưómg theo lợ i ích của 
nhón cố khả năng chi phổi. Chẳng hạĩu lợi,ích giữa giófi chủ và những 
ngườ làm công ỉà khác nhau. Giớixhửliidn hướng các HT kinh doanh 
hoạt iộng có iợi nhất cho mình.
- Tiríi thích nghi và tính ỳ

Trong các HT xẫ. có COQ nguờù vì lợ i ích và sự tồn tại của 
bản tiân họ luôn có phản ứng tự vệ. V ì thế, HT có thể thích nghi với 
những tác động của môi trường hoặc tác động lên môi trường tạo ra sự 
ỳ củí chính nó.

1.1.13. Phán loại các hệ thống
M ỗi loại HT có những đặc trưng riêng của chúng. Việc phân loại 

HT giúp ta cố thể đ i sâu hay tập trung nghiên cứu mỗi loại một cách 
hiệu quả. Chúng ta có nhiéu cách phân loại HT. M ỗi cách phân loại 
thườig dựa ưẽn một cách nhìn nhân nào đó. O iẳng hạn:

• Theo nguyên nhân xuất hiộn ta cố: HT tự nhiên (có sẵn trong tự 
nhiẻi) - HT nhân tạo (do con người lạo ra)

- Theo quan hệ với môi trường: HT đóng (không có trao đổi với 
môi irường) - tỉT mỏ (có sự trao đổi với mồi trường).

- Theo mức độ cấu trúc có thể biết được: H ĩ đơn giàn (có thể 
biết íược cấu trúc: các HT kỹ thuật) - HT phức tạp (khó biết đầy đù 
cấu trúc: lổ chức xã hội).

- Theo quy-mô: H ĩ nhỏ (vi mô: |Aân tử) ~ KT téhị ịvi mò: HT 
mặt rời)
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- Theo sự thay đổi ưạng thái ưong không gian: HT động (vị trí 
thay đổi trong không gian) - HT tĩnh

- Theo đặc tính duy trì trạng thái: HT ổn định (HT luôn có một 
số trạng thái nhất định dừ có những tác động nhất định) - HT không
ổn địnhỉ

- Theo tính chất hay đặc ttung vốn có của nó: HT kinh tế xã hội, 
HTpháp luật, HTphân cấp, HT điều khiển được,...

ỉ.1.2. Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý 

Ị .u .1 . Khái mém về dữ iiỊu và thông tìn
1. Khái niệm về dữ tiêu
- Dữ liệu ià những mổ tả vẻ sự vật, con người và sự kiện trong thế

giới thựố. Qiứhg' đuộc tUể hiện' bầdg‘nhiéu'cách khăc nháu: ỉd ĩự,
văn bẳn, hình ảnh, đồ hoạ, âm thanh, đoạn {đùm,...

> Dữ iiộu được xem là những đặc tính được quan tám mà cố thể 
ghi ỉại và ỉưu ưên các thiết bị ghi nhớ của máy tửih

Ví dụ: - Dữ iiệu vé khách: tftn, địa chỉ, điện thoại, thẻ tín dụng
- Dữ ỉiệu vé xe ổ tô của khách: hãng xe, đời xe, nầm 
sản xuất
- Dử liệu vé nhạt kỷ sửa chOa: ngày phục vụ, tẽn thợ sửa 
chữa, số tién thanh toán

2. Khái niệm về xừ lý (Processing)
Xử lý là các thao tác tác đ ^ g  16n dữ ỉiệu như tính toán, so sánh, 

sấp xếp, {^ân loại, tổng hợp,...
3. Khái niệm về thông tin
Thông tin là một khái nỉộm ttừu tượng mô tả những gì đem lại 

hiểu biết, nhận thức cho con người cũng như các sinh vật khác.

• Đặc điểm của Thông tin:
- Tồn tại khách quan
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- Có thể tạo ra, truyền đi, lưu trữ, chọn lọc

- Thông tin có thể bị méo mó, ^  lệch do nhiều tác động/người
xuyên tạc

- Được định lượng bằng cách do độ bất định của hành vi, trạng 
thái. Xác suất xuất hiện cùa một tin càng thấp thì lượng tin càng cao vì 
độ bất ngờ của nó càng lớn.

Shanon năm 1948 đã đưa ra công thức tính iượng tin, được gọi là 
èntropy:
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H= ẳAlog2(A)

* i ■ . *  ' h  ' - . l í  i  ' ị  Ị J Ắ

Với Pị là xác suất nhận sự kiện ỉ của hệ cố n khả năng khác rứiau.

Vídụ:

Sự kiện gieo con xúc xắc: Pi = 1/6 suy ra H = 2,5849 bit

Sự kiện gieo đồng tiển: Pị = 1/2 suy ra H s  1 bit (đước chọniàm 
đơn vị đo thông tin) ' I ’ “ »

- Thông tin chỉ nhận khi tối thiểu có 2 trạng thái, 2 khả năng vì 
khác thế thì tin sẽ khộng cố giá trị ‘

• Các h hiểu diễn thông tin:
t »

Có 2 (?ách,biểu diẻn .ịhôog tin: cách tự. nhiên vặ có cấụ ụiỉc
(dữìiệM). ,

Cách biểu diễn tự nhiên bao gồm thông tin viết, hình ảnh, lời nói, 
xúc giác, khứu giác, thính giác,.,. Còit cách biểu diẻn Mỉổng tịn có cịíu 
ưúc chính ià việc chắt lọc từ thông tịn tự nỉùên bậng cách cấu tr4q,ỉ|ọá 
lại iàm cho cô đọng bơn, chặt chẽ hơ(ì. Ví dụ:, thông tin trong các , l ^  
sổ sách, các tệp là cách bố trí thông tin theo cáph nào đấy liỊỉông tự 
nhiên (theo cú pháp) hiểu tíieo cách.gịải thích nậo (theo ngữ nghĩa). 
Cách biểu diễn có cấu trúc có ưu điểm nổi bật là nhờ cô đọng nên 
truyền đạt nhanh, độ tin cậy cao, chiếm không gian lưu trừ nhỏ. Mặt



khác, nhờ cú pháp chặt chẽ nên cho phép thực hiện các tính toán, các 
xử lý  theo gỉải thuật: từ tập thông tin  có thể nhận tự động tập thông tin  
mới (thông tin  kết xuất).

Thông tin  thưèttầg được chiết xuất từ dữ liệu. Trong hoạt động KT
- XH của con người, người ta thưỀng chia ra hai loại dữ liệu là ỉoại dữ 
liệu phản ánh cấu trúc nội bộ của cơ quan (nhân sự, nhà xường, thiết 
b ị,... dữ liệu ít biến động) và loại dữ liệu phản ánh hoạt động của tổ 
chức (sản xuất, mua bán, giao d ịch,...)* Trong doanh nghiệp, không kể 
con người và thiết bị, dữ liệu cùng với xử lý  là 2 thành phần cơ bản của 
hệ thống: dữ liệu thường dùng, để ghi nhận thực trạng.

• Phân hiệt thông tin và (iữ liệu
Hai thuật ngữ dữ liệu và thởng tin  lién quan chặt chẽ với nhau, 

trên thực tế chúng thuờng được sử <lụng 'thay đổi- cho nhau. Tuy nhiên, 
giữa chúng cũng có sự khác biệt’và ohúng ta nên phân biệt giữa dữ liệu 
và thông tin.

Qiúng ta quan niệin th^g' tin là những gì được tạo nẽn QỈiằin 
giàm.sự không xác đÌDh. Nối cách khác, chiíiig ta cố thể hiểu thông tin 
như iằ dữ liệu đã được xử Ịý tìbeoiCádỉ mà chứng có thể làm, tăng hàm 
lượng tr i thức choiNSD nó, hay nối cách khác là thông tin  là dữ liệu 
được đặt trpng một ngữ cảnh với một hình thức thích hợp và có lợi 
choNSD.

Ví dụ: ; í \ ,, '
Hoá đơn N*' > 852 của nhà cung cấp A cẩn phải thanh toán chậm 

nhất là vào ngày 01/10/2005 đó là một thổng tin .

iE)ể thể hiện thông tin  người ta sử dụng dữ iiệu. Thông tin  được 
thể hiện qua các giá trị của dữ liệu. Với ví dụ trôn, thông tin  toàn bộ 
được thể hiện qua 3 loại dữ liệu: số thứ tự hoá đcm, tên nhà cung cấp, 
ngày g iổ i hạn thanh toán.

Có dữ liệu nhưng chưa thể hiện được thông tin. Ví dụ như:

Lê Kim Hoa 190680
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Trần Nguyệt Lan 010578

Nguyễn Lộ Hằng 011183

Chuyên dữìiệu thành ílìóníỉ tin:

Cần tóm lược chúng lại hoặc xử lý và trình bày chúng dưới các 
(lạng trực quan hơn như bảng, đồ thị hay biểu đồ (đặt danh sách trong 
một ngữ cảnh, bổ sung thêm một vài dữ liệu và cấu trúc của các dữ 
liệu dó hoặc tóm lược và biêu diễn dưới dạng trực quan - dạng thông 
tin dổ thị);

Danh sách lớp Tin cơ bản;

T ẻ n N g à y  t h á n g  n ă m  s ín h ...

Lẽ Kim Hoa 1 9 0 6 8 0

Trần Nguyệt Lan 0 1 0 5 7 8

Nguyẻn Lệ Hằng 0 1 1 1 8 3

Đổ thị hình bánh biểu diễn cơ cấu giới tính. Đồ thị hình cột biểu 
diễn lăng trưởng GDP bình quân đầu người,...

' GDP B inh  q u â n  đ ầ u  n g ư ờ i (U S D )

ạpĩK1 5 0 0

1 % i »- . . . l ị

1000

!' - í .

pỹíSỊụlEỉi 
Hữận kèi 
- ■ •

lị
V

vc„iĩ

2 0 0 5  2 0 1 0

4. Khái niệm yề hoạt động.ịactivỉties) thông tin

Hòạt động thông tin là các hoạt động xảy'ra trong'HTTT,'bao' 
gốm việc thu thập, xửiý, lưu trữ, phâri phốii trình'diẻiT dữ'liệu và'cả 
kiểm soát các hoạt động đó.
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I.L2.2. Định nghĩa hệ thống thông tin
Bản thân chữ hệ thống thông tin  (HTTT) đã cho chúng ta biết rằng 

HTTT là hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phẩn của nố cũng như 
liẽn hệ của nó vói các hệ thống khác là iiên hệ thông tin.

Định nghĩa hệ thống thông tin: HTTT được xác định như một tập 
hợp các thành phần (thông tin , phương pháp xử lý  thông tin , con người 
và phương tiện) được tổ chức để thu thập, xử lý , lưu trữ và khai thác 
thông tin  hỗ trợ việc ra quyết định và kiểm soát trong một tổ chức

Sự khác biệt giữa hệ thống tin học với hệ thống thông tin:
- T in học là tập hợp các ngành khoa học, kỹ thuật, KT - XH vận 

dụng vào việc xử lý  thông tin  và tự động hoá nó

- HT tin  học ià hệ thống có mục đích xử iý  thông tin  và có máy 
tính tham gia

- Ngày nay, hầu như các HTTT đều có máy tính tham gia xử lý  
nên người ta đã hoà đổng hai khái niệm HTTT và HT tin  học là một.

i .1.2.3. Hệ thống thông Hn theo quan điểm của hệ hỗ trợ quyết é^h
Thông tin  hoặc là cơ sò để hỗ ượ ra quyết định hoặc chính ià 

quyết định. HTTT được xem xét tốt nhất kh i đặt nó trong mục đích cụ 
thể. M ột trong các cách như vậy là nhìn HTTT dưới góc độ của một hệ 
hỗ ượ quyết định.

Hình I.l



Theo quan điểm hệ thống thì một tổ chức (chẳng hạn một tổ 
chức kinh tế - xã hội) thường có ba thành phần xem như ba hệ thống 
con hợp thành:

Thành phần quyết định - còn gọi là thành phần quản lý hay 
thành phần lãnh đạo. Chức năng của nó là ra quyết định.

Thành phần thông tin - Thành phẩn này phải đảm nhiệm chức 
nàng thu thập, lưu trữ, xử lý (ò một mức độ nào đó) và truyền tin.

Thành phần tác nghiệp - còn gọi là thành phần chấp hành.
Hình 1.1 là một minh hoạ về vai trò và vị trí của HTTT như hệ hỗ 

trợ quyết định và có thể được áp dụng cho một lớp rộng lón các HTTT. 
Trong đó HTTT đóng vai trò ưung gian giữa HT và môi trường, giữa 
hệ thống con quyết định và hệ thống con nghiệp vụ.

1.1.2.4. Các phương thức xử lý thông tin của máy tính

• Xử lý tương tác (interactive Ịvocessing)

Xử iý tương tác là xử lý thực hiện từng Ị^ẩn, xen kẽ giữa phần 
thực hiện bởi người và phần thực hiện bỏi máy tính: hai bên trao đổi
qua lại vói nhau dưới hình thức đối ỉhoại. ở  đây con người không 
những đưa ra yêu cầu xử iý và cung cấp thông tin khi cẩn mà còn đưa 
ra những quyết định dẫn dắt quá trình để đỉ đến kết quả cuối cùng và 
máy tính sẽ trợ giúp cho quá tĩlnh đố. Xử iỷ tương tác ỉà phương thức 
được lựa chọn cho các hệ thống phải xử lý nhiẻu thông tin có mối quan 
hẹ phức tạp với nhau, khố mô tả bằng các công thức, các {^ương trình 
toán học. Con người phải thường xuyên vận dụng những kinh nghiệm 
công tác của mình vào trong quá trình xử lý.

- Xử lý giao dịch (transacti<Mi Processing)

Xử lý giao dịch ià xử lý một yêu cầu của con ngitòri, máy tính 
thực hiện xử lý cho đến khi ra kết quả, không có sự can thiệp từ ngoài 
vào (một quá ữình xử lý ưọn vẹn như vậy của máy tính, khổng có 
ngưng ngắt, gọi là một giao dịch). Xử lý giao dịch thích hợp với những 
tiến trình có nhiều khâu độc iập với nhau để kiểm tra và xử lý thông
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tin . Thủ tục rút tiển từ ngân hàng là một ví dụ về xử lý giao dịch. Khởi 
đầu là kiểm  tra lỗ i các thông tin  nhập vào, tiếp theo kiểm tra sự tương 
thích cùa các thông tin  này với các dữ liệu đã có trong hệ thống. Trên 
cơ sở kết quả kiểm tra, hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Có thể iưu ý rằng một quá trình xử lý  tương tác là một dãy các 
giao dịch, trong đó kếỉ qùả ra của một giao dịch cùng với các thông tìn 
bổ sung và quyết định dưa ra từ phía coh người sẽ là đầu vào cho giao 
dịch kế tiếp.

- Xử lý theo lô

Xử lý  theo lồ  hay còn gọi là xử lý  trọn gói, hoặc xử lý  theo mẻ, 
là tiến trình tạp hợp những thông tin  sẵn có hoặc tạo ra thông tin  mới 
theo định kỳ. Điẻu này cũng có nghĩa là những thông tin  được sử dụng 
và được sinh ra bởi những -tiến trình xử iý  {heo lô  thường cố chu kỳ 
sống khá ngắn. V í dụ vẻ xử lý  theo lô  là lập báo cáo định kỳ hàng 
tuẩn, hàiig tháng. Trong xử lý  theo lô, m ỏi kh i thông tin  đến (hay khi 
yêu cẩu xử lý  xuất hiện), thì chim được đem xử lý  ngay, mà được gotn 
iạ i chọ đủ một số ỉuợog lỉhặ t định (một ỉô , hay một mẻ) mới được đem 
ra xử lý  một cách tập thể. Phương thức xử ỉý  theo lô  thích hợp với 
những tiến trình xử lý  thông tin  mà trong đó việc truy nhập thông tin  
diẻn ra định kỳ, khuôn dạng và kiểu dữ iiệu hoàn toàn xác định, thông 
tin  khá ổn định trong khoảng thời gian giữa hai tiến trình xử lý  
liên tiếp.

• Xử lý tmc tuyến

Xử lý  trực tụyến (hay còn gọi là xử ỉý  trên dòng) là phương thức 
xử lỷ  kh i thôỊìậ tin  đến sẽ được xử Ịý Ịầậạy lập tức, một cách cá thể và 
bất cứ vào lóc nào. Xử !ý theo lổ  thìĩờng áp dụng cho các xử lý  có tính 
định kỳ (hàng tuẩn, hàng tháng,...)> cho các thống kẽ, các kết xuất, 
các báo cáo và cho việc in  các chúng từ có khối lượng Idn (v í dụ in hoá 
đơn tiẻn điện): Xử ỉý  trực tuyến ihửờng áp dụng cho viộc h iÂ i th ị, sửa 
chữa nội đung'các tệ{^ dữ lỉộu, ủho việc {^ụ c vụ các giao dịch với cắc 
khối iượng không nhiều, ỉạ i cẩn được thực hiện tại chỗ và cần cố trả lò i
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ngay (ví dụ bán vé máy bay, tàu hoả, dịch vụ gửi tiền tại ngân hàng, 
dịch vụ thông tin tại tổng đài). Đặc trưng của các xử lý trực tuyến là 
việc Tuy nhập thông tin xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, khuôn dạng và 
kiểu thông tin  không hoàn toàn xác định, thông tin  thay đổi liên tục 
ngay trong khi thực hiện tiến trình xử lý .

- Xử lý thời gian thực

Xử lý thời gian thực là các tiến trình máy tính phải thoả mãn một 
số đ iỉu  kiện ràng buộc rất chặt chẽ về thời gian, chẳng hạn phải chịu 
hạn dnh đối với thời gian trả lờ i. Thông thường thì ỏ đây máy tính lệ 
thuộc vào một hệ thống ngoài (chẳng hạn một tên lửa, một lò  nung), 
hệ thíng này hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính, với 
mục đích điều khiển sự hoạt động của hệ thống ngoài này, cần phải 
phản ứng một cách kịp  thời đối với mọi biến động trạng thái của nó. 
Xử 1\ thời gian thực phải đảm bảo đồng bộ các tiến trình máy tính với 
các haạt động diẻn ra trong thực tế.

• Xử lý phân tán

Các xử lý  có thể diễn ra tại các bộ phận ở những v ị trí khác nhau, 
có ntững yêu cầu khác nhau vào những thời điểm có thể cũng khác 
nhau. Xử lý  phân tán trên máy tính là quá trình xử lý  thực hiện trên 
mạng mà các nút là các máy tính thực sự. Thông tin  xuất hiện, có thể 
được thực hiện một phần ở các đầu cuối, rồi được chuyển đi xử lý tiếp
ờ các đầu cuối khác (hoặc ở bộ xử lý trung tâm), ở  đây các cơ sở dữ 
liệu (CSDL) cũng có thể đặt rải rác ở các nút của mạng. Trong xử lý  
phân tán, vối một thành phần dữ iiệu, có thể cùng một iúc xảy ra nhiẻu 
thao tác như cập nhật, sửa chữa hoăc khai thác khác nhau. V ì vậy, một 
trong những víùì đé cẩn quan tâm đối với phương thức xử lý  này ià 
đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống.

/./,25. Định nghũt hệ thống thông tin quản lý (Management 
ỉnỷormation System - MIS)

Đối tượng phục vụ của HTTT quản lý  thực sự rộng hơn rất nhiều 
so vd  ý nghĩa của chính bản thân tên gọi của các từ này. Đ ổi tượng
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của nó không chỉ là các nhà quản iý , mà còn bao gồm cả những người 
trong một tổ chức làm việc trên HTTT, nhSng người làm công tác PT - 
TK HTTT. HTTT quản lý  cung cấp {^ương thức xử lý  thông tin  mồt 
cách tỏng thể. Chính xác hơn HTTT quản iý  là HTTT của một tổ chílc 
(Organizational System). V ì vậy có định nghĩa: quản lý ỉ  à
HTTT được phát triển và sử dạng có hiệu quả trong một tổ chức. Một 
HTTT được xem là hiệu quả nếu nó giúp hoàn thành được các mục 
tiêu của những con nguời hay tổ chức sử dụng nố.

Ví dụ vẻ HTTT quản lý: hệ thống quản lý nhân sự trong một cơ 
quan, hệ thống quàn ỉý  sinh viên trong một Uirờng đại học, hệ thống kế 
toán trong một siẽu th ị, hệ thống bự giúp công tác điéu hành bay hoặc 
hộ thống quản lý  bán hàng trong một công ty.

HTTT quản lý  là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp các thông tin  
ớầA th iế t'phụt Vụ cho vỉệc <}uản'iỹ điều một rổ chức. Thành phần 
chiếm v ị trí quan trọng trong HTTT quản lý  ỉà một CSDL hợp nhất 
chứa các thông tin  phản ánh cấu trúc nội tạ i của hệ thống và các thông 
tin  về các hoạt động diẻn ra trong hộ thống.

Với hạt nhân là CSDL hc^ nhất, HTTT quản lý  giữ vai trò quan 
trọng ttong đời sống kinh tế - xã hội, nó có thể hỗ trợ cho nhiẻu lĩnh 
vực nghiệp vụ khác nhau và có thể cung cho các nhà quản lý  công 
cụ và khả năng dẻ dàng truy cập thổng tin .

HTTT quản lý có các chức nâng chinh:
- Thu thập, phân tích và lưu giữ thông tin một cách hệ thống. 

Những thông tin  có ích được cấu ưúc hoá để có thể lưu trữ và khai thác 
ưên các phương tiện tin  học.

- Thay đổi sửa chữa, tiến hành tính toán ưên các nhóm chỉ tiêu, 
tạo ra các thông tin  mới

- Phân phối và cung cấp thông tin
Chất lượng của HTTT quản lý  được đánh giá thông qua tính 

nhanh chóng ưong đáp ứng các yèu cầu thông tin , tính mềm dẻo của 
hệ thống và tính toàn vẹn, đầy đủ của thông tin .
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i .1.2.6. Những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin quản lý
Việc mô lả HTTT quản lý một cách tường minh theo quan điểm 

HT (gổm các phần tử, các mối quan hệ) là không thể, do sự đa dạng 
của các quan hộ được thiết lập trong mỗi HTTT cụ thể, vì sự không 
nhìn thấy của nhiều mối liên hệ trong HT vốn chỉ được hình thành khi 
nó hoạt động. Cho nên, người ta chỉ có thể nêu ra các yếu tố cấu thành 
của nó.

Năm yếu tô' cấu thành của HTTT quản lý xét ở trạng thái tĩnh là:
+ Thiết bị tin học như máy tính, các thiết bị ngoại vi hay mạng, 

các đường truyền,... (phần cứng),
+ Các chương trình
+ Dữ liệu (phần mém)

+ Thủ tục - quy trình
+ Con người.

Việc liên kết giữa các thiết bị trong một HTTT bằng các dây dẫn 
là những mối liên hệ của HT đó có thể nhìn thấy được. Ngược lại, các 
mối liên kết giữa phần lớn các yếu tố nêu trên lại không thể nhìn thấy 
dược, vì chúng chi được hình thành và diễn ra khi HT hoạt động. 
Chẳng hạn như việc lấy dữ liệu từ các CSDL vào máy để xử lý, việc 
truyền dữ liệu đi xa hàng trăm cây số, việc iưu trữ dữ liệu lên các thiết 
bị lừ...

Công cụ

C ấu nố l

Nhân lực

Phần cứng 1 Phần mển Dữ liệu Thủ tuc [ Con ngitói 
---------m ---------------- 'ị

y•

\.......... .............

Nhân tố co trưóc Thiết lập (công việc xây dựng HTTT) 
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Hình 1.2 còn mang ý nghĩa triế t học của nó: lực lượng lao động 
bao gồm con người cùng với kỹ năng, kiến thức được tổ chức lại thông 
qua các qui tắc và thủ tục của quản lý , tổ chức, khi kết hợp với công cụ 
lao động là các thiết bị của công nghệ thông tin  tác động lên đối tượng 
lao động là các dữ liệu sẽ cho ra các sản phẩm thông tin - đó chính là 
sàn phẩm của HT. Nếu xem con người và các thiết bị là nhân tô' có 
trước, thì công viộc xây đựng H T ĨT  chính là tạo ra các phần lĩiềiTi, là 
tổ chức các dữ liệu và xây dựng ỉại các thiết chế hoạt động của tổ chức 
biểu hiện qua các thủ tục và quy tắc về tổ chức và quản lý.

Thành phẩn các thủ tục, các quy trình quản lý  iiên quan chặt chẽ 
đến các quá trình xử íý, lưu chuyển và biểu diễn thông tin. Trong 
nhiều trường hc^ chúng đã bao hàm trong nội dung làm việc của các 
chưtmg trình, hoặc ưong hoạt động cụ thể của con người khi làm việc 
trong riT. Ngày niaý, người ta qúỉứi líiệm CSbL thũộc phần mềm. Tuy 
nhiên việc tách riêng một cách hình thức như các thành phần là hoàn 
toàn cần thiết xét về mặt cấu trúc.

*

Trên quan điểm xây dựng HT, sự mô tả trên đây là cần thiết. Nó 
giúp cho việc định hướng quá trình phân tích, thiết kế HT. Tuy nhiên, 
sự mô tả này là chưa đủ. Cần đi sâu phân tích HT cụ thể mới có được 
sự hiểu biết đầy đủ về HT thực và cho phép xây dựng CSDL, các 
chương trình và việc bố trí các thành phần kể trên trong HTTT. Điều 
đó nổi lên rằng, HTTT trong tương lai của một tổ chức còn chưa được 
định hình, chừng nào nó còn chưa được thiết kế.

Trước đây, người ta cho rằng HTTT mang ý nghĩa chung, chua 
quan tâm đến công cụ xử lý  (bằng tay hay bằng máy). V ì vậy khi hiểu 
tin học là tập hợp các ngành khoa học, kỹ thuật, KT - XH vận dụng 
vào việc xử iý  thông tin  và tự động hoá nó thì hộ thống tin  học chính là 
hệ thống có mục đích xử lý  thống tin  và có sự tham gia của máy tính.

ỉ. 1.2.7. Phán loại HTTT (HT tin học)
- HT tự động vàn phòng (Automated office systems): giúp táng 

năng suất cho người làm công tác văn phòng.
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- ỉfỉ' truyền thông: giúp cho việc thực hiện các trao đổi thông tin 
giữa các thiết bị dưới các hình thức khác nhau với những khoảng cách 
xa dễ dàng, nhanh chóng và có chất lượng.

- tfr  xứ lý ỊỊÌao dịch: phục vụ cho hoạt động của tổ chức ở mức 
vận hành. Nó thực hiện việc ghi nhận các giao dịch hàng ngày cần 
thiêt cho hoạt động nghiệp vụ.

-  ÍĨT ciuiịỊ cấp thông tin thực hiện: cung cấp các thông tin thực 
hiện các nhiệm vụ trong một tổ chức, tổng hợp báo cáo quá trình thực 
hiện công việc ở các bộ phận trong những khoảng thời gian nhất định.

- ỈĨTIT quán lý: trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức như 
lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp và làm các báo cáo, hỗ trợ 
ra quyẻì định trên cơ sở các quy trình thủ tục cho trước. Hạt nhân của 
HTTT quản lý  là một CSDL chứa các thông tin  phản ánh tình trạng 
hiện thời và hoạt động kinh doanh/quản lý  hiện thời của doanh 
nghiệp/đơn vị quản lý.

HTTT quản lý  ở mức thấp/mức tác nghiệp chỉ cố nhiệm vụ in ra 
mộl số bảng biểu, chứng từ giao dịch theo khuôn mẫu của cách xử lý 
băng tay truyền thống được gọi là hệ thống xử lý  dữ liệu (hệ xử lý  đơn 

hàng, hệ quản lý nhân sự, hệ quản lý thiết bị, hệ thống kế toán,.. .)•

- trr trợ giúp quyết định (HTTT quản lý ở mức cao): được sử 
dụng ở mức quản lý của tổ chức, có nhiệm vụ tổng hợp các dữ liệu và 
tiếni hành các phân tích bằng các mô hình để trợ giúp cho các nhà quản 
lý ru những quyết định có quy trình (bán cấu trúc) hay hoàn toàn 
không có quy trình biết trước (không có cấu trúc). Nó được xây dựng 
chuyên dụng.

- Hệ chuyên gia: trợ giúp quyết định ở mức chuyên sâu. Hệ có 
thê xử lý  và dựa vào các iuật suy diẻn để đưa ra những quyết định. Nó 
yêui cầu những thông tin xác định đưa vào để đưa ra quyết định có chất 
lượmg cao trong một lĩnh vực hẹp.
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- HT trợ giúp điều hành: được sử dụng ở mức quản lý chiến lưọc. 
Nó được thiết kế hướng sự trợ giúp cho các quyết định không cấu trúc 
bằng việc sản sinh các đổ thị phân tích trực quan và các giao dịch rất 
thuận tiện với môi trường.

- HT trợ giúp làm việc theo nhóm: trợ giúp trao đổi trực tuyến 
các thông tin giữa các ỉhành viên trong nhóm, rút gắn sự ngăn cách 
giữa họ cả vé không gian và thời gian.

- t ỉ ĩ  tự động hoá sản xuấtỉhệ thống điều khiển quá trình là hệ 
thống xử iý và điều khiển tự động các quá trình vận hành của các thiết 
bị trong sản xuất, viẻn thông, quân sự. Chúng hoạt động theo phương 
thức xử lý thời gian thực.

- HT nhúng thời gian thực ịembedded r e a ì  - ti me sỵsíem) là hệ 
thống được thực hiện ưên các phần cứng đcfn giản và được nhúng vào 
tròrig một thiết bị hàb đổ, lihư điện thoậi đi động, ô tỗ, đồ gia dụng,... 
Các hệ thống này thường được lập trình ở mức thấp, cũng được thực 
hiện xử lý theo phương thức thời gian thực. Trong các hệ này thường 
thiếu vắng các ngoại vi thông dụng như màn hình, ổ dĩa cứng,...

- Phần mềm hệ thống là hệ thống thiết lập nên hạ tầng kỹ thuật 
của các hệ thống máy tính, phục vụ cho các phần mểm ứng dụng chạy 
trên đó. Đó có thể là hệ điẻu hành, chương trình dịch, hệ quản trị 
CSDL, hệ giao diện người - máy,... Chúng khai thác các dịch vụ tẩng 
thấp của các phần cứng để đưa ra các giao diên sơ lược, dẻ sử dụng 
cho các chương ưình ứng dụng

- HT thông tin tích hợp: được xây dựng nhằm tích hợp các loại 
HTtrên.

1.1.3. Phương pháp mô hình hoá
Mô hình (model) là một dạng trừu tượng hoá của một hệ thông 

thực. Mô hình chính là một hình ảnh (một biểu diễn) của một hệ thống 
thực, được diễn tả ở một mức độ trừu tượng nào đó, theo một quan 
điểm nào đó, theo một hình thức (hiểu được) nào đó như phưcmg trình, 
bảng, đồ thị,... Mô hình có xu hướng dạng biểu đổ (diagrams) tức là 
đồ thị gồm các nút và cung.
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Việc dùng mô hình để nhận thức và diễn tả một hệ thống được 
gọi ià mô hình hoá. Mục đích của mô hình hoá là để hiểu, để làm 
phương tiện trao đổi, để hoàn chỉnh.

M ọi mô hình đều phản ánh hệ thống theo một mức độ trừu tượng 
hoá nào đó. Có 2 mức độ chính:

+ Mức iogic: Tập trung mô tả bản chất của hệ thống và mục đích 
hoạt động của hộ thống, bỏ qua các yếu tô' vể tổ chức thực hiện, về 
biện pháp cài đặt. Nói cách khác, mô hình logic trả lời các câu hỏi “ là 
gì?” (What?) - như là chức năng gì, thông tin gì, ứng xử gì, bỏ qua các 
câu hỏi “ như thế nào?”  (How?). ỏ mức này, người ta tiến hành trên 3 
phưcmg diện: xử iý, dữ liệu và đông thái hệ thống.

+ Mức vật Ịý: Trả Icri câu hỏi “ như thế nào” , “ ai làm” , “ iàm ờ 
đâu’\  “ kh i nào làm '’, quan tâm đến các mặt như; phương pháp, biện 
pháp, công cụ, tác nhân, địa điểm, thời gian, hiệu năng,... ở mức này 
yêu cầu cần làm rõ kiến trúc vật lý  của hộ thống.

M ột trong những phương pháp quan trọng nhất để nghiên cứu 
HT là phương pháp mô hình hoá. ý tưởng của phương pháp mô hình 
hoá là không nghiẻn cứu trực tiếp đối tượng mà thông qua việc nghiên 
cứu một đối tượng khác “ tương tụ”  hay là “ hình ảnh”  của nó mà có thể 
sử dụng được các công cụ khoa học. Kết quả nghiên cứu trẽn mô hình 
được áp dụng vào cho đối tượng thực tế.

Kiểm tra mức độ phừ hợp

Ảp dụng khi khòng cần 
phải d i^  chỉnh

Kiểm nghiệm 3 Kết quả nghỉên
đánh giá cứu mô hình

Hỉnh 1.3: Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của phưcmg pháp mô hình fwá



Việc mô hình hoá thể hiện một tiến độ triển khai, bao gồm các 
bưóc đi lần lượi, các hoạt động cần làm. Mô hình hoá giữ một vai trò  
đặc biệỉ quan ưọng khi nó trở thành một công cụ trợ giúp. Đố là cơ sở 
tạo jrfĩần mềm giúp cho việc triển khai hệ thống thực hiện đúng 
và nhanh.

Bên cạnh các biểu đổ (phân cấp chức năng, luồng dữ liệu) và 
ngôn ngữ hỏi có cấu trúc, có cáq mô hình thực thể - mối quan hệ, mô 
hình quan hệ và các mô hình hoá logic với tiếng Anh có cấu trúc, với 
bảng quyết định, hoặc cây quyết định cũng như các mô hình hoá logic 
thời gian là những công cụ hữu hiệu gắn liền với PT - TK hướng 
cấu trúc.

1.2. PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THỐNG THỒNG TIN

1.2.1. Bẳn chất của việc xây dựng HTTT trong một tổ chức
V

Xây dựng HTTT tó một giải pháp cho những vấn đề mà tổ chức 
đang gặp phải. Những váì dẻ có thể ià những gì cản trồ hoặc hạn chế 
khớng cho phép tổ chức thực hiện t h ^  công những điéu mong đợi 
hỉộn nay. Nó cũng có thể là những cổng việc mà tổ chức cần tiến hành 
để tạo ra những ưu thế mới, nhở nó mà tổ chức có thể đạt được các 
mục liôu mong muốn trước những cơ hội mới. Điều đó cQng có nghĩa 
là, khổng Ịổiải lúc nào việc xây dựng HTTT cũng là giải pháp được 
chấp nhận để giải quyết những vấn để đặt ra cho một tổ chức.

- Theo cách tiếp cận tổng hợp, HTTT của tổ chức là một thực thể 
xã hội - kỹ thuật (Socio - technicai). Việc đưa một HTTT vào tổ chức 
khổng chỉ đơn thuần đưa vào các phần cứng, phần mẻm mà là sự thay 
đổi trong công việc, trong thói quen, kỹ năng, quản ìý và cả về tổ chức 
nữa. Thiết kế một HTTT mới thực chất là thiết kế lại tổ chức. Cho nẽn,• • •  ̂

việc xây dựng HTTT phải là một bộ phận chủ yếu trong quá trình lập 
kế hoạch của tổ chức. Kế hoạch phát triển HTTT phải hướng vào thực 
hiện mục tiêu chiến ỉược của tổ chức, phải nằm ưong khuôn khổ của 
kế hoạch chiến lược, phải tính đến thực trạng, đến chiến lược quản lý.
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đốn kê hoạch ứng dụng và khả năng ngân sách của tổ chức. Kế hoạch 
phái triên HT cần chỉ ra được CNTT sẽ hỗ trợ để đạt được mục tiêu 
cúa lò chức như thế nào.

- Một bộ phận quan trọng của việc xăy dựng HTTT là xây dựng 
chiến lược quản lý để chuyển dịch tổ chức từ hiộn trạng đến tương lai. 
Những thay đổi tổ chức cần được mô tả bao gồm những yêu cầu vể 
quãti lý, về đào tạo NSD, về tăng cường các nỗ lực và thay đổi trong 
lãnh đạo, trong cơ cấu và thực tiễn quản lý.

1.2.2. Cách tiếp cận phàn tích và thiết kế HTTT

Phân tích và thiết kế HTTT dựa trên máy lính bắt đầu từ những 
nám 1950. Những công nghệ mới về phần cứng không ngừng phát 
triển cùng với nhiều vấn để mới của thực tế luôn nảy sinh trong quá 
trình phát triển HTTT. Điều này kéo theo cách tiếp cận PT - TK hệ 
thông cũng thay đổi một cách phù hợp.

Có 3 cách tiếp cận cơ bán đê phân tích.và thiết kếHTTT:

• Tiếp cận hướng tiến trình (process driven approach)

• Tiếp cận hướng dữ liệu và hướng cấu trúc (data driven apỊM-oach 
and structure driven approach)

• Tiếp cận hướng đối tượng (object-oriented driven approach)

Trừ cách tiếp cận ban đầu, mỗi cách tiếp cận sau đéu gắn với sự 
phát triển của một công nghệ mới. Đó là công nghệ về CSDL và công 
nghệ hướng đối tượng.

Ị.2.2.1. Tiếp cận hướng tiến trình (process driven approach)
Vào thời gian đầu khi máy tính mới ra đời, tốc độ máy rất chậm, 

bộ nhớ còn rất nhỏ nên người ta tập trung vào các quá trình mà phần 
mềm phải thực hiện. Khi đó, năng lực tính toán của máy tính đóng vai 
trò quyết định. Vì vậy, ỉùệu quả xử lý của các chương trình trỏ thành 
niục tiêu chinh. Từ đó. sư oô' gắng đặt ra là tự động hoá các quá trình 
dang tồn tại (như mua hàng, bán hàng...) của những bộ phận chương
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trình riêng rẽ. Lúc này, người ta đặc biệt quan tâm đến các thuật toán 
(phần xử lý) giải quyết vấn đề và cách sử dụng khéo léo hộ nhớ làm 
việc rất hạn hẹp. Các dữ liệu thường được tổ chức trong cùng một fìle  
với chương trình.

Sau này, với sự tiến bộ vẻ khả năng lưu trữ, người ta đã tổ chức 
các fìle  dữ liệu tách ra khỏi chương trình. Mặc dù vậy, theo cách 
truyền thống, thiết kế một HTTT vẫn dựa trên cái gì mà nó sẽ làm. Các 
dữ liệu đặc tả trong mỗi ứng dụng được xem xét một cách tách biệt. Sự 
tập trung vào tiến trình thể hiện bằng việc sử dụng và chuyển đổi của 
dữ liệu trong HTTT qua những tiến trình. Đ ối với kỹ thuật phát triển 
hệ thống và những khái niệm được phát triển từ cách tiếp cận này, 
phần lớn các dữ liệu được lấy trực tiếp từ các nguồn của nó qua từng 
bước xử lý. Những phần khác nhau của HTTT làm việc theo những sơ 
dổ khác nhau vàtếc độ khác-nhau, tiếp cận hướng tiến ưình cũng chỉ 
ra ở dâu dữ liệu được lưu trữ tạm thời cho đến khi được xử lý.

Hệ ttiống trả ItMng Hộ thống quản lý dự án

7
Dữ liệu 
thuế

Dữ liệu 
nhân sự

Dữ liệu 
nhân sự

Dữ liệu 
dự án

Hình 1.4: Mối quan hệ giữa dữ liệu và ứng dụng 
theo cách tiếp cận truyền thống

Có thể nói rằng, tiếp cận hưóng tiến trình là một chiến lược tổng 
thể để phát triển HTTT mà tập trung vào giả i quyết vâứi đề HTTT tiếp 
nhận, d i chuyển, chuyển đổi, biểu diẻn các dữ liệu kh i nào, như thế 
nào trong HT.

Các kỹ thuật đối với tiếp cận hướng tiến ưình không hướng đến 
việc định thời gian hay kích hoạt các bước trong quá trình xử lý , mà 
chỉ chú ý đến trình tự thực hiện của nó. Kết quả là, tồn tại một sô file



dữ liệu cụ thê mà mỗi file bị tách biệt trong những ứng dụng và 
chương trình khác nhau. Vì vậy, nhiều file trong những ứng dụng khác 
nhau có thê chứa cùng những phần tử dữ liệu như nhau. Khi một phần 
lử riêng lé thay đổi hay có sự thay đổi trong một tiến trình xử iý thì 
phái thay đổi các phần tử trong các file dữ liệu tương ứng. Việc tổ hợp 
các file dữ liệu chuyên biệt cũng rất khó khăn, ngay cả khi các file 
chứa cùng một phần tử dữ liệu nhừ nhau, vì mỗi file mang tên và định 
dạng dừ liệu khác nhau. Cách liếp cận này đã bộc lộ những nhược 
điểm: dư thừa dữ liệu, hao phí công sức cho việc thu thập và tổ chức dữ 
liệu cũng như việc sử dụng kém hiệu quả các dữ iiệu do không thể chia 
sc giữa các ứng dụng và phải mất nhiều công sức cho việc tổ chức lại 
dữ liệu mỗi khi có sự thay đổi trong tiến trình xử lý.

l.2.2.2. Tiếp cận hướng dữ liệu và cấu trúc
Sự tập trung vào dữ liệu đặc trưng bằng liếp cận định hướng dữ 

liệu khi phát triển HTTT. Tiếp cận định hướng dữ liệu là một chiến 
lược tổng thê’ phát triển HTTT mà tập trung vào việc tổ chức các dữ 
liệu một cách iý  tưởng hơn là nghĩ đến việc sử dụng các dữ liệu ờ đâu 
và khi nào.

Khi sự quan tăm chuyển sang dữ liệu, phạm vi ứng dụng đã mỏ 
rộng đến nhiều quá trình của một HTTT, nó bao gồm nhiều bộ phận 
cúa một tổ chức: như nhà cung cấp, người điều hành, khách hàng, đối 
thù cạnh tranh... Điều đó cho thấy, kết quả của hệ thống không chỉ là 
SỊÍ lự động hoá các quá trình xử lý mà còn bao gồm cả việc tổ chức dữ 
liộu, nâng cao năng lực của nhân viên và khả năng truy nhập đến các 
dữ liệu và thông tin. Hai ý tưởng đã nảy nở và phát triển ở đây là:

- Tcích hạch nghiên cứu dữ liệu và các quá trình xử ỉỷ

■ Tách hạch nglìiêit cứu cơ sỏ dữ liệu và các ứng dụng

Công nghệ quản lý dữ liệu tiến bộ cho phép biểu diễn dữ liệu 
thành các file riêng biệt cho mỗi cơ sở ứng dụng và những CSDL dùng 
cliitng. Một CSDL là một tập dữ liệu bao gồm cả phương pháp tổ chức 
dữ Hiệu cho phép quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hoá và nhất quán.
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Nhờ việc tách dữ liệu để tổ chức riêng, người ta có thể áp dụng các 
công cụ toán học (lý thuyết tập hợp) để tổ chức dữ liệu một cách tôi ưu 
về cả phương diện lưu trữ {tiết kiệm không gian nhớ) cũng như về mặt 
sử dụng: giảm dư thừa, tìm kiếm thuận lợi, lấy ra nhanh chóng và sử 
dụng chung. Với cách tiếp cận hướng dữ liệu, CSDL được thiết kế 
quanh các đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp... Việc tổ chức dữ 
liệu trên các đối tượng cho phép CSDL được sử dụng và phục vụ cho 
nhiều ứng dụng độc lập khác nhau.

Cách tiếp cận hưổìig dữ liệu là hiệu quả nhưng cần linh hoạt 
trong thiết kế. Các tổ chức có các kho dữ liệu được quản lý tập trung 
cần thiết kế các úng dụng mới dựa trên các kho dữ liệu đang tồn tại. 
Khi các tổ chức xây dựng CSDL mới cần thiết kế sao cho nó hỗ trợ 
được cả các ứng dụng hiện tại cũng như các ứng dụng sau này.

Cấu trúc hệ thống hướng dữ liệu:

Tẩng úng dụng

Tầng CSDL

Tiếp cận hướng cấu trúc là bước liếp tục phát triển của hướng dữ 
liệu. Tiếp cận hướng cấu trúc hướng vào việc cải tiến cấu trúc các 
chương trình dựa trên cơ sở module hoá các chương trình để dễ theo 
dõi, quản lý, bảo trì. Tiếp cận hướng cấu trúc thể hiện ra bằng quá 
trình phát triển hệ thống hướng cấu trúc.

Các phương pháp luận hướng cấu trúc sử dụng một sô' công cụ đé 
xác định luồng thông tin và các quá trình xử lý. Việc xác định và chi 
tiết hoá dần dần các luồng dữ liệu và các tiến trình là ý tường cơ bản 
của phương pháp luận theo phưcmg pháp toỊ)-down.
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Đặc tính cấu trúc của một HTTT hướng cấu trúc được thể hiện 
irên 3 cấu trúc chính:

- Cấu trúc dữ liệu (mô hình quan hệ)

- Cấu trúc hệ thống chương trình (cấu trúc phân cấp điều khiển 
cát module và phần chung)

- Cấu trúc chương trình và module (cấu trúc một chương trình và
3 càu trúc lập trình cơ bản)

Cấu trúc hệ thống hướng cấu trúc:
Tầng ứng dụng:

Tầng CSDL

Hình 1.6

Phát triển hướng cấu trúc đã cung cấp một tập hợp đầy đủ các 
đặc tả hệ thống ít dư thừa được phát triển theo quá trình logic và lặp 
lại. Cấu trúc này có nhiều lợi ích sau;

+ Làm giảm sự phức tạp (nhờ phương pháp top-down)
+ Tập trung vào ý tưởng (trước hết tập trung vào mô hình ý tưởng 

của HTTT, bỏ qua những ràng buộc vật lý. Sau khi được mô hình ý 
iưởng mới bổ sung và cụ thể hoá gắn vào các phương tiện vật lý.

+ Chuẩn hoá (các định nghĩa, công cụ và cách tiếp cận chuẩn 
iTiức cho phép nhà thiết kế làm việc tách biệt, đồng thời với hệ thống 
con khác nhau mà không cần có liên kết với nhau vẫn đảm bảo sự 
thống nhất trong dự án.

+ Hướng về tương lai (tập trung vào đặc tả một hệ thống đầy đủ, 
hoàn thiện và module hoá cho phép thay đỗi (bảo trì) dễ dàng khi hệ 
ihống đi vào hoạt động.
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Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kế (các nhà thiết kê buộc 
phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc phát triển đối với nhiệm V’Ụ 
phát triển, giảm sự ngẫu hứng quá đáng.

So sánh với nhiều cách tiếp cận khác, cách tiếp cận hướng cấu 
trúc có những đặc điểm nổi trộ i sau:

1. Vé tinh lịch sử: Cách tiếp cận theo hướng cấu trúc gắn liền vái 
sự phát triển của một công nghệ mới là công nghệ về cơ sở dữ 
liệu (CSDL), đặc biệt năm 1970 mô hình quan hệ của Codd 
ra đời.

2. Vé hản chất: Tiếp cận hướng cấu trúc là một chiến lược tổng 
thể phát triển HTTT mà tập trung vào việc tổ chức các dữ liệu 
một cách lý  tường hơn là nghĩ đến việc sử dụng các dữ liệu ở

. . .  đâu và .khi nào.............................................................
3. Vé cấu trúc: quan tâm bình đẳng đến 2 thành phần dữ liệu và 

xử lý. Kết quả của hệ thống không chỉ là sự tự động hoá các 
quá trình xử iý  mà còn bao gồm cả việc tổ chức dữ liệu, nâng 
cao năng lực của nhân viên và khả năng truy nhập đến các dữ 
liệu và thông tin. Chú ý rằng xử lý  chính là quá trình biến đổi 
thông tin  nhằm 2 mục đích: một là sản sinh thông tin  theo 
những thể thức quy định, hai là ượ giúp quyết định. Xử lý 
thường được tiến hành theo 1 quy tắc quản lý  nào đó và 
thường diẻn ra theo một trật tự nhất định được gọi là thủ tục 
(chứng từ giao dịch, báo cáo, thiết kế). Quá trình xử lý thực 
chất là quá trình biến đổi thông tin. Cấu trúc hệ thống hướng 
cấu trúc:

Hình ì.7



4. \ V V íườnỊỉ: Hai ý tưởng đã nảy nở và phát triển ỏ đây là:

- Có sự nghiên cứu tách bạch giữa dữ liệu và các quá trình 
xử lý
- Có sự nhìn nhận tách biệt giữa cơ sỏ dữ liệu và các ứng dụng

5. w  cức/i hiếu diễn: Công nghệ quản lý dữ liệu tiến bộ cho phép 
biểu diễn dữ iiệu thành các file riêng biệt chọ mỗi cơ sờ ứng 
dụng và những cơ sở dữ liệu dùng chung. Một CSDL là một 
tập dữ liệu bao gồm cả phương pháp tổ chức dữ liệu cho phép

. quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hoá và nhất quán.

6. \ cỏiìỊị cụ sử dụnỊỊ. Nhờ việc tách dữ liệu để tổ chức riêng, 
chúng ta có thể áp dụng các công cụ toán học (lý thuyết 
tập hợp) để tổ chức dữ liệu một cách tối ưu về cả phương diện 
lưu trữ ịùểt kiệm không gian nhớ) cũng như về mật sử dụng: 
pủm dư thừa, tìm kiếm thuận iợi, lấy ra nhanh chóng và sử 
dụnỊỊ chung.

7. Về cách íìììểt kế: Với cách tiếp cận hướng cấu trúc, cơ sở dữ 
liệu được thiết kế quanh các đối lượng như khách hàng, nhà 
cung cấp...

8. Vé đổi tượng dịch vụ: Cách tiếp cận hưáng dữ liệu cho phép 
CSDL dược sử dụng và phục vụ cho nhiéu ứng dụng độc lập 
khác nhau nhờ cách tổ chức dữ liệu trên các đối tượng.

9. Về lợi thế so sánh: So với cách tiếp cận hướng tiến trình thì 
cách tiếp cận này đã khắc phục được những nhược điểm về dư 
thừa dữ liệu, hao phí công sức cho việc thu thập và tổ chức dữ 
liệu cũng như việc sử dụng kém hiệu quả các dữ liệu do 
không thể chia sẻ giữa các ứng dụng và phải mấỉ nhiều công 
sức cho việc tổ chức lại dữ liệu mỗi khi có sự thay đổi trong 
tiến trình xử lý. Còn so với cách tiếp cận hướng đối tượng thì 
nó dẻ thực hiện hcfn, không gặp khó khăn khi nhận dạng đối 
tượng và xác định các thuộc lính cần cho quản lý nhất là các 
đối tượng trừu tượng.
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10. Chú ý: Cách tiếp cận hướng cấu trúc là hiệu quả nhưng cần 
linh hoạt trong thiết kế. Các tổ chức có các kho dữ liệu được 
quản lý  tập trung cần thiết cho các ứng dụng mới dựa trên các 
kho dữ liệu đang tồn tại. Khi các tổ chức xây dựng CSDL mởi 
cần thiết kế sao cho nó hỗ trợ được cả các ứng dụng hiện tạ i 
cùng như các ứng dụng sau này.

í.2.23. Tiếp cận hướng đối tượng ịObject - Oriented Approach)
Cách tiếp cận mới nhất để phát triển HT là phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng. Hệ thống được xây dựng chỉ gồm các thành phần 
liên kết với nhau được gọi là đối tượng. Các đối tượng thường tương 
ứng với các vật thực trong HTTT. Chẳng hạn như khách hàng, nhà 
cung cấp, hợp đồng, thoả thuận thuê. K hi đặt cả dữ liệu và xử lý  vào 
trpng.rnột chộ thừa nhận rằng có một số hữu hạn các phép toán cho 
một cấu trúc dữ liệu bất kỳ. Mục liêu của cách này là làm cho các 
phần tử HT trở nên độc lập tương đối với nhau và có thể dùng iại. Điéu 
đó đã cải thiện cơ bản chất lượng của hệ thống và làm tăng năng suất 
của hoạt động PT - TK. Tóm lại, theo cách tiếp cận này, hệ thống được 
coi là một hộ các đối tượng. Đối tượng là bộ các “thuộc tính” xác định 
ỉrợn^ thái của đổi tượng đó và các phép toán thực hiện trên các thuộc 
tính đó.

Ý tưởng khác nằm ở phía sau của cách tiếp cân này là sự kế thừa 
và bao gói thông tin . Các đối tượng được tổ chức thành từng lớp là một 
nhóm các đôi tượng có cùng cấu trúc và hành vi. Kế thừa cho phép tạo 
ra lóp mới mà có chung với các lớp đang tồn tại một số đặc trưng mới. 
Chẳng hạn, từ lớp đối tượng “người”, ta có thể sử dụng kế thừa để xác 
định một lớp khác là “ khách hàng” . Cả hai lớp này đều có chung đặc 
trưng như tên, địa chỉ, số điện thoạ i,... Nhưng lớp “ người”  là tổng quát 
hơn lớp “khách hàng”. Như vậy, mỗi đối tượng được kế thừa từ một 
vài lóp dối tượng ỉớp cao hơn. Các đối tượng liên lạc với nhau chỉ 
hằtìg cách trao đổi các thông báo (liên lạc giữa các đối tượng thực 
hiện hằng cách một đối tượng này gọi một thủ tục).

44_______________ Kỳ thuật phân tích và thiết kế H T IT  hirớnỊỊ cấu trủ>c



ChươnỊỊ ỉ:  Cúc khái niệm cơ bán 45

Thiết kê hướng đối tượng dựa trên ý tưởng che dấu thông tin . 
Che dấu thông tin  là chiến lược thiết kế, dấu càng nhiéu thông tin  
trong các thành phần càng tốt. Liẽn iạc thông qua các thông tin  trạng 
thái dùng chung (các biến tổng thể) ià ít nhất, nhờ vậy khả năng hiểu 
được nâng lên.

Do bao gói cả dữ liệu và xử lý  trong một đối tượng mà hoạt động 
của nó không ảnh hưởng đến các đối tượng khác. Các đối tượng được 
ghép nối với nhau thành một HT thông qua mối quan hệ truyền thông 
bằng cách gửi và nhận thông điệp. Rõ ràng rằng, với cơ chế này, hệ 
thống được “ lắp ghép”  và “ tháo gỡ”  đơn giản, dễ bảo trì, dẻ sử dụng 
lại. Cách tiếp cận mới này đáp ứng được những nhu cầu và thách thức 
cơ bản hiện nay irong phát triển phần mểm: Cần phát triển những hệ 
thống phần mềm có quy mô lớn, phức tạp hơn, nhanh, dễ bảo trì và chi 
phí chấp nhận được.

Cấu trúc hệ thống hưởng đối tư0ig:

Hiện nay đã có những ngôn ngữ phân tích và thiết kế (U M L) và 
ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (như c**, E iffe l, otỳect PASCAL, 
Java, Ada...) có các cơ chế trợ giúp phát triển các đối tượng, kế thừa và 
đóng gói. Kỹ thuật PT - TK hướng đối tượng đã phát triển nhưng còn 
rất mới mẻ. Về tổng thể, nhiệm vụ của phân tích hướng đối tượng tà 
xác định các đối tượng, xác định cấu trúc, hành v i của nó, xác định 
m ối quan hệ giữa chúng. Nhiệm vụ đầu tiên của thiết kế hướng đối 
tượng là mô hình hoá các chi tiết về hành v i của đối tượng và truyền 
thông với các đối tượng khác sao cho những yêu cầu của HT được đáp 
ứng, kiểm tra lại và xác định lạ i các đối tượng để tận dụng ưu thế tính 
kê' thừa và các lợi ích khác của hướng đối tượng.



1.2.3. Phát triển một HTTT
Khái niệm về "phát triển một HTTT'':
Phát triển một HTTT là một quá trình tạo ra một HTTT cho một 

tổ chức. Quá trình đó bắt đầu từ khi íiêu ý tưởng xây dựng cho đến khi 
đưa hệ thống vào hoạt động.

Quá trình phát triển một HTTT kể từ khi nó sinh ra đến lúc 
"chết" được gọi là vòng đời phát triển HT. Vòng đời phát triển các hệ 
thống là một phương pháp luận cho việc phát triển một HTTT.

Vòng đời hệ thống (life  cycle) bao gồm các giai đoạn chính; 
chuẩn bị, hình thành và phát triển, khai thác và sử dụng, thay thế. Giai 
đoạn chuẩn bị được tính từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây 
dựng hệ thống thông tin  mới nhằm cung cấp thông tin  chính xác, kịp 
thời eho việc điểu hành các hoạt động'sản xuất/kinh doanh trong một 
tổ chức. Trong giai đoạn hình thành và phát triển, các dự định xăy 
dựng HTTT được triển khai thực hiện trong thực tế. HT được phân 
tích, thiết kế, thử nghiệm và cài đật, chuẩn b ị đưa vào sử dụng, ơ ia i 
đoạn khai thác và sử dụng là giai đoạn dài nhất trong vòng đời của hệ 
thống. Hệ thống được vận hành phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử 
dụng thông tin trong tổ chức. Trong quá trình sử dụng, hệ thống được 
bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi vé thổng tin  hoặc nhu 
cầu thông tin. Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống, luôn gặp 
phải sự thay đổi vẻ thồng tin (dung lư^g và cấu trúc), thay đổi vẻ nhu 
cầu sử dụng (nhiệm vụ hoặc quy mô quản lý). Những sửa chữa và thay 
đổi trong hệ thống làm cho hệ thống hoạt động kém hiệu quả. Khi đó, 
hệ thống cần được nâng cấp hoặc thay thế.

Có thể nối rút gọn: F1iát triển HTTT ià tập hợp các hoạt động tạo 
sản phẩm là HTTT. Có nhiéu {^ương pháp khác nhau để phát triển 
một HTTT. lìieo đó, số các bước đẻ xuất của các phương pháp cũng 
khác nhau, về cơ bản, quá trình {^át biển gồm các công đoạn sau đáy: 
L4p kế hoạch dự án, phân rích HT, thiết kế HT, thiết ỉập các chiỉímg 
trinh và thử nghiệm, cài đặt và chuyển đổi HT, vận hành và bào tri. 
Các bước trên thường được thực hiện lần lượt, nhưng ở một vài bước có
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thc lặp lại và cũng có thể quay lạ i từ đầu. Tuỳ thuộc vào mỗi phương 
pháp được sử dụng, thời gian thực hiện các bước có thể dài, ngắn khác 
nhau và sự gối dầu hay lặp lại cũng khác nhau.

1.2.4. Phương pháp Merise
Trong các phưcmg pháp phân tích thiết kế, phương pháp Merise 

phân tích tách rời xử iý với dữ liệu, tổ chức theo nhiều mức, đ i từ phân 
tích tổng thể đến chi tiết một cách tuần tự theo chiều tăng dần của mức 
ctộ phức lạp.

Trong phương pháp Merise, người ta thường liến hành theo 2 
bước: Trước hết người ta mô lả quy trình nghiệp vụ (bằng ngôn ngữ tự 
nhiên). Trong công đoạn này thường phần biệt những yếu tô' nghiệp vụ 
hay thay đổi với những yếu tố nghiệp vụ tương đối bất biến trong 
khoáng thời gian dài. Những yếu tố bất biến này thường được mô tả kỹ 
hơn. Ngoài việc mô tả những yếu tố nghiệp vụ hiện có người ta còn 
chú ý mô lả cả các kiến nghị sửa đổi, các dự báo tương lai phù hợp với 
quú trình phát triển hệ thống. Việc mô tả quá trình phân rã mỗi nnh 
vực nghiệp vụ thành các chức năng nghiệp vụ, phân rã mỏi chức năng 
nghiệp vụ thành các thao tác xử lý  là khá rõ ràng. Sau khi hoàn tất 
công việc mô tả quy trình nghiệp vụ, người ta tiến hành việc xây dựng 
các mô hình.

Các mổ hình được chia thành 4 mức trừu tượng khác nhau. Đố là
4 mức bất biến xếp theo thứ tự mức trừu tượng thấp dần (đổng thời 
cQng thể hiện thời gian sống giảm dần): Mức quan niệm (thời gian 
sống dài nhất), mức tổ chức, mức logic và mức vật lý (còn gọi là mức 
tác nghiệp và có thời gian sông ngắn nhất).

- Mức quan niệm (hay mức khái niệm) mô tả sự hoạt động của 
đơn vị theo một cấu trúc khái quát nhất. Trong mức này các chức năng 
hoạt động được mô tả độc lập với những bộ phận, vỊ trí hay nhân viên 
thực hiện chúng. Mức quan niệm mô ỉả đối tượng, mối liên hệ thông 
tin, trình tự công việc và các quy tắc biến đổi. Nó độc lập với mọi giải 
pháp và có các quy tắc quản lý. Mô tả hệ thống ở mức quan niệm cần



mô tả những điểm cơ bản nhất thể hiện mục tiêu hay mục đích củai hệ 
thống theo trình tự: mô tả đối tượng được quản lý , mô lả các nhiệrm vụ 
của hệ thống phải thực hiện, mô tả các ràng buộc hệ thống phải tiuân 
theo (chưa quan lâm đến cách thức thực hiện chúng). V í dụ trong thư 
viện, các đối tượng được quản lý  là sách và người đọc. Các nhiệm viụ là 
làm thư mục, kiểm soát quyền hạn người đọc, mượn trả, xem xét líiiệu 
quả phục vụ. Các ràng buộc thể hiện thông qua các quy tắc lập ỉkho 
sách, làm thư mục, cho mượn, nhận sách trả lạ i.

- Mức tổ chức thể hiện các mục tiêu đă được khái niệm hoá lên tthực 
tế cùa đcfn vị trong đó có tính đến nhũng điều kiện ràng buộc về mặỊt tổ 
chức. Nó thể hiện giải pháp tổ chức thực hiện dược chọn (tập trung hay 

phân tán, kiểu khai thác, ràng buộc thời gian), ỏ  mức này có các quy' tấc 
tổ chức. Mức tổ chúc dóng một vai trò khá quan trọng trong quá tirình 
phat triển hệ thống. Nó xấc định cằi mà tổ chức cần dưa vào dể đạt các 
mục tiêu dã định trước. Mặt khác, thông qua mức tổ chức này chúnig ta 
thấy được những hoạt động quan trọng nhất, ch&ứi xác hoá các vị trí làm 
việc, thời gian biểu của các thao tác, nhận ứiấy rõ cách thức tự dộng hoá 
như thế nào cũng như các ràng buộc thục tế.

- Mức logic quy định các cổng cụ tin học mà các công cụ này 
được người dùng trong các thao tác xử lý .

- Mức vật lý liên quan chặt chẽ với các trang thiết bị tin họ<c cụ 
thể. Nó dùng để mô tả thông tin  ở mức thấp nhất với cấu trúc, giá 
mang thỏng tin , phương thức truy nhập. Nó là cụ thể hoá của mức nrên.

ở  mức này có các quy tắc kỹ thuật. Các giải pháp tin  học thể hiện qua 
các tệp dữ liệu, chương trình, phẩn cứng.

Trong mỗi mức, chúng ta có 3 mô hình: mô hình trao đổi tỉúông 
tin, mô hình xừỉý và mô hình dữ liệu.

- Mô hình khái niệm trao thông tin phân rã lĩnh vực nghiệip vụ 
thành các chức nảng nghiệp vụ. Nó mô tả sự ưao đổi thông tin {giữa 
các chức năng nghiệp vụ nằm trong phạm vi bài toán và sự trao' đổi 
thông tin  giữa các lĩnh vực nghiệp vụ khác và các đối tượng bên ngoài.
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Mô hình này cho ta một cách nhìn tổng thể về một lĩnh vực nghiệp vụ 
và các chức nâng nghiệp vụ của nó cũng như các nhu cầu thông tin
cúa nó.

Báng ỉ . l

Mức
Mô hinh

Trao dổi Xử lý (Chúc nảng) Dữ liệu

Quan niệm Mô hình khái niệm trao Mô hình khái niệm xử lý Mô hinh khải
đổi thông tin niệm dữ liệu

Tổ chức Mô hình tổ chức trao đổi Mô hình tổ chức xử ý Mô hình to chút
thông tin dữ liệu

Logic Mò hinh logic trao đổi Mô hình logic xử lý Mô hình logic dữ
thông tin liệu

Vặt lý Mô hinh vật lý trao đổi Mô hình vật lý xử lý Mố hinh vật lý dữ
thông tin liệu

- Mô hình khái niệm xử lý dùng để mô tả một lĩnh vực, quy trình, 
chức năng, thao tác. Mô hình này phân rã một chức năng nghiệp vụ 
thành các thao tác xử lý. M ỗi thao tác xử lý  có thể xem như một phép 
biến đổi thông tin . Một thao tác có thể có điều kiện khởi động là các 
sự kiện, các thông báo mà khi xuất hiện chúng thao tác bắt đầu được 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, thao tác cần phải truy nhập đến 
các thông tin  đã được lưu giữ, biến đổi chúng và cập nhật lại theo một 
số quy luật tính toán, ràng buộc nhất định.

- Mô hình khái niệm dữ liệu mô tả dữ liệu thông qua ngôn ngữ 
“Thực thể - Quan hệ”  cùng với các thuộc tính của chúng. Trên mô 
hình này, khoá chính, các thuộc tính cần cho quản lý  được khai báo và 
lưu giữ trong các tệp dữ liệu. Mô hình khái niệm dữ liệu được xây 
dựng cho một lĩnh vực nghiệp vụ nhằm xác định đầy đủ những dữ liệu 
đòi hỏi khi thực hiện các chức nãng, trong đó đặc biệt là những dữ liệu 
cán thiết cho việc trao đổi.

- Mô hình tổ chức trao đổi thông tin mô lả một lĩnh vực nghiệp 
vụ, đofn vị tổ chức. Mô hình này mô tả các vị trí làm việc và việc luân 
chuyển thông tin  trong đơn vị.



- Mô hình tổ chức xử lý mô tả việc thực hiện các thao tác của một 
chức năng nghiệp vụ đã được mô tả trong mô hình khái niệm xử lý. 
Mô hình tổ chức xử lý  thể hiện quy trình là iti việc, trong đó nhấn mạnh 
tính tuần tự của các thao tác và nêu rõ những ràng buộc về thời điểm 
bắt đầu xử lý  hay truyền thông tin. Một thao tác trong mô hình khái 
niệm xử lý  có thể ứng với nhiều thao tác trong mô hình tổ chức xử lý  
và ngược lạ i một thao tác trong mô hình tổ chức xử lý cũng có thể ứng 
với nhiều thao tác trong mô hình khái niệm xử lý  tuỳ theo các ngữ 
cảnh cụ thể.

- Mô hình tổ chức dữ liệu mô tả dữ liệu cần ghi nhớ Irong từng 
địa điểm, cho từng vị trí thực hiện. Trong khi mô hình khái niệm dữ 
liệu chỉ định nghĩa các khái niệm dữ liệu thì mô hình tổ chức dữ liệu 
cụ thể hoá những điều kiện có thể xảy ra để một thực thể thuộc vào 
lĩiôh ình .

- Mô hình logic trao đổi thông tin, xác định sự trao đổi thông tin 
giữa ngưcrì và người (thông qua các mẫu biểu), giữa người và máy 
(thông qua giao diện) và giữa các phẩn mềm với nhau.

- Mô hình logc xử lý thường dùng để mô tả các công cụ tin học.
- Mô hình logic dữ liệu dùng để chuyển các các mô hình tổ chức 

dữ iiệu sang dạng quen thuộc cho các chuyên gia lin  học. Thông thường 
các ngôn ngữ thực thể - quan hộ được chuyển sang dạng biểu báo.

Còn các mổ hình ở mức vật lý  đều gắn liền với các trang thiết bị 
tin  học cụ thể.

Quan trọng nhất trong các mô hình trên là các mô hình hên 
quan đến dữ liệu vỉ nó làm nền tảng cho việc xây dựng các mô 
hình khác.

Tóm lạ i, phương pháp Merise được tổ chức theo nhiều mức, tiến 
hành theo 2 bước: mô tả quy trình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ lự nhiên 
và xây dựng mô hình theo 4 mức trừu tượng, đó là 4 mức bất biến xếp 
theo thứ tự mức trừu tượng thấp dần (thể hiện thời gian của chu trình 
sống giảm dần):
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+ Mức quan niệm (thời gian sống dài nhất)

+ Mức tổ chức 
+ Mức logic
+ Mức vật lý (còn gọi là mức tác nghiệp và có thời gian sống 

ngắn nhất).

Mồi mức đều có 3 mô hình:

+ Mô hình trao đổi thông tin

+ Mô hình xử lý thông tin
+ Mỏ hình dữ liệu (quan trọng nhất).

1.2.5. Các mô hình phát triển HTTT cơ bản nhất
Phương pháp phân tích thiết kế ià sự hợp thành của 3 yếu tố:
- Tập hợp các khái niệm và mô hình, bao hàm các khái niệm cơ 

bản sử dụng trong phương pháp cùng với cách biểu diễn chúng 
(thường dưới dạng đồ th ị)

- Một tiến độ triển khai, bao gồm các bước thực hiện, các hoạt 
động cần làm

- Một công cụ trợ giúp, là một phần mềm giúp cho việc triển khai 
hệ thống thực hiện theo phương pháp được chặt chẽ và nhanh 
chóng

Dưới đây chúng ta đưa ra các mô hình phát triển HTTT cơ bản
nhất:

ỉ.2.5.1. Mô hình vòng đời cổ điển
Kỹ nghệ phần mềm được minh hoạ theo khuôn cảnh vòng đời cổ 

điên. Mô hình vòng đời cổ điển đôi khi còn được gọi là mô hình thác 
nước. Khuôn cảnh vòng đời yêu cầu tiếp cận một cách hệ thống, tuần 
tự tới việc phát triển phần mềm, bắt đầu ở mức hệ thống và tiến dần 
xuống phân tích, thiết kế, mã hoá, kiểm thử và bảo trì. Như vậy khuôn 
cảnh vòng đời bao gồm các hoạt động trong mô hình thác nước sau;
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Hình 1.9

ỉ. Phân tích Kỹ nghệ - Hệ thống - Môi trường
Vì phần méiĩĩ bao giờ cũhg lầ một phần tử củâ hệ thông lớn 

hơn bắt đầu từ việc thiết lập yêu cầu cho mọi phẩn tử của hệ thống 
-► cấp phát một tập con các yêu cầu đó cho phần mếm.

Phân tích Kỹ nghệ - Hệ thống - Môi trường bao gồm việc thu 
thập yêu cẩu ở mức hệ thống với một lượng nhỏ thiết kế và phân tích 
mức đỉnh.
2. Phân tich yêu cầu phần mềm

- Tiến trình thu thập yêu cẩu dược tạp trung và làm sạch dặc biệt 
vào phẩn mém

- Tìm hiểu nnh vực thông tin đối vói phẩn mẻm, các chức nảng 
cần có, hiẽu năng và giao diện

- Lập tư liệu vé yêu cầu cho hệ thống và phần mềm -> khách 
hàng duyệt lại.
3. Thiết kế

- Tiến trình nhiểu bước, tập ưung vào 4 thuộc tính phăn biệt của 
chương trình:

+ Cấu trúc dữ liệu



+ Kiến trúc phần mềm 

+ Chi tiết thủ tục 

+ Đặc trưng giao diện
- Chuyển hoá các yêu cầu thành mô tả phần mềm trưóc khi 

mâ hoá

- Lập tư liệu thiết kế (một phần của cấu hình phần mềm).

4. Mã hoá

- Dịch thiết kế thành dạng mã máy đọc được
5. Kiểm tlìử

- Việc kiểm thử bắt đẩu sau khi đã sinh ra mã

- Tiến trình kiểm thử tập trung vào phần logic bên trong chương 
trình đảm bảo tất cả các câu lệnh đều được kiểm thử. về phần chức 
năng bên ngoài thì đảm bảo rằng việc kiểm thử phát hiện ra lỗi và đảm 
bảo những cái vào xác định sẽ tạo ra kết quả thực tế thống nhất với kết 
quả muốn có.
6. Báo trì

Phần mềm chắc chắn cố những thay đỏi sau khi được bàn giao 
cho khách hàng (trừ phần mếm nhúng).

Do lỗi hoặc thích ứng với thay đổi trong môi trường bên ngoài 
(hệ điẻu hành mới, thiết bị ngoại vi mới) hoậc yêu cầu nâng cao chức 
nâng hay hiệu năng -> bảo trì.

Bảo trì áp dụng lại các bước vòng dời cho chương ưình hiện tại 
(không phải mới).

Nhận xét:

• Vê ưu điểm:

- Vòng đời cổ điển là khuôn cảnh cũ nhất và được sử dụng rộng 
rãi nhất cho kỹ nghệ phẩn mềm.
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- Có vị trí quan Irọng và xác định trong công việc và kỹ nghệ 
phần mềm; dưa ra các phương pháp khoa học, dưa ra các bước tổng 
quát áp dụng được cho mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm còm là 
mô hình thủ tục được sử dụng rộng rãi.

- Còn điểm yếu nhưng vẫn tốt hơn đáng kể so với cách tiếp cận 
ngẫu nhiên.

• Hạn chế:
- Các dự án thực hiếm khi tuân theo dòng chảy tuần tự. Việc lập 

bao giờ cũng xuất hiện và gây ra các vấn để (bước sau khó quay lại 
bước trước) khi áp dụng khuôn cảnh này

- Khách hàng khó phát biểu hết yêu cầu tường minh của dự án 
-> dễ có bất trắc

- Khách hàng phải kiên nhẫn, ở  cuối thời gian dự án mới có bản 
chương trình iàm việc được. Nếu chương trình gặp lỗi -> thảm hoạ.

l.2.5.2. Mô hinh tàm bản mẩũ
Cách tiếp cận làm bản mẫu cho kỹ nghệ phần mểm là cách tiếp 

cận tốt nhất khi:

- Khách hàng xác định được mục tiêu tổng quát cho phần mổm, 
nhưng chưa xác định được input và output

- Người phát triển không chắc vẻ hiệu quả của thuật toán, về 
thích nghỉ hệ điéu hành hay giao diện nguời máy cần có

Làm bản mảu là một tiến trình giúp người phát triển có khả năng 
tạo ra một mô hình cho phần mểm cẩn xây dựng.

Mô hình có thể lấy một ưong 3 dạng:
1. Bản mẫu trên giấy hay trên máy mô tả giao diện người - máy 

dưới dạng làm cho người dùng hiểu được cách các tương tác 
xuất hiện.

2. Bản mẫu làm việc: cài đặt một tập con chức năng phán mềm 
mong muốn.
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3. Mội chương trình mà chỉ thực hiện nét cơ bản của lất cả chức 
năng mong muốn nhưng cần cải tiến thêm các tính năng khác 
luỳ theo khá năng phát triển.

Dãy các sự kiện của khuôn cảnh làm bản mẫu được minh hoạ 
như hình 1.10.

Bắt đẩu -*

Hình 1.10

Người phát triển và khách hàng gặp nhau và xác định mục tiêu 
tổng thể cho phần mềm, xác định các yêu cầu nào đã biết, miẻn nào 
cần khảo sát thêm. Rồi đến việc thiết kế nhanh. TTiiết kế nhanh tập 
trung vào việc biểu diễn các khía cạnh của phần mém thấy được đối 
với người dùng (cách đưa vào và định dạng đưa ra). Thiết kế nhanh -> 
xây dựng một bản mẫu ->  người dùng đánh giá -> làm mịn các yêu 
cầu cho phần mém. Tiến trình lập đi iặp lại xảy ra để cho bản mẫu 
được “ vi chỉnh”  thoả mãn yêu cầu của khách, đồng thỂn giúp người 
phát triển hiểu kỹ hơn cần phải thực hiện nhu cầu nào.



1.2.53. Mô hình xoắn ốc

- Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả vòng 
đời cổ điển và làm bản mẫu cộng thêm phần phân tích rủi ro

- Mô hình xác định 4 hoạt động chính:

+ Lập kế hoạch: xác định mục tiêu, giải pháp và ràng buộc

+ F1iân tích rủi ro: phân tích các phương án và xác định/giải 
quyế! rủi ro

+ Kỹ nghệ: phát triển sản phẩm “mức tiếp theo”

+ Đánh giá của khách hàng: khẳng định kết quả của kỹ nghệ

Với mỗi lần lặp xung quanh xoắn ốc (bắt đầu từ tâm), xác định 
thêm các phiên bản được hoàn thiện dần. Nếu phân tích rủi ro chỉ ra 
rẵng không chắc chắn tròng cấc yểu cẩu thíì việc làm bẳn mẫu có thể 
được sử dụng trong góc phẩn tư kỹ nghệ; các mô hình và các mô 
phỏng khác cũng được dùng để làm rõ hơn vấn đé và làm mịn yêu cầu.

Khách đưa ra những gợi ý thay đổi -> vòng xoáy mới. Tại mỗi 
vòng xung quanh xoắn ốc, cao điểm của việc phân tích rủi ro là quyết 
định “tiến hành hay không tiến hành”. Nếu rủi ro quá lớn thì có thể 
đình chỉ dự án.♦

Mọi mạch đi xung quanh xoắn ốc đéu đòi hòi kỹ nghệ (góc 
dông - nam) có thể được thực hiện bằng cách tiếp cận vòng đời và làm 
bản mẫu. Tất nhiên số các hoạt động phát triển phải tăng lên khi hoạt 
động chuyển xa hơn ra khỏi trung tâm vòng xoáy ốc.

Nhận xét:

• ưu điểm:

- Khuôn cảnh mồ hình xoắn ốc đối với kỹ nghệ phần mểm hiện 
tại là cách tiếp cận thực tế nhất đến việc phát triển cho các hệ thống và 
phần mềm quy mô lớn. Trong đó người ta dùng cách làm bản mẫu như 
mộỉ cơ chế làm giảm bớt rủi ro.
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- Mô hình đã tổng hợp được các tính ưu việt của các mô hình trước

- Mô hình có đưa vào yếu tố phân tích rủi ro - yếu tô' vô cùng 
quan trọng đảm bảo cho tính khả khi của bài toán.

•  Nhược điểm

- Mô hình này í ương đối mới và còn chưa được sử dụng rộng rãi 
như vòng đời/làm bản mẫu

- Mô hình chỉ thích hợp với bài toán hệ thống lớn.

Tập hợp yéu 
cầu ban đầu 
và kế hoạch 
dự án

Ké hoạch dựa 
trẻn ỷ kién của 
khách hàn£

Đánh giá 
của khách 
hàng Đ«nhf^cw

khÂ Mng

Phân tích rủi ro àựa 
trèn yêu cấu ban 
đầu

Phân tích rủi ro dựa trèn 
phản ứng của khách hàng

Quyết định có tiếp tục hay 
không? ifc4io <sếm cúề ^ ệ c  
phềm tk h  n ii ro)

Hướng tớỉ hệ tliếng hoàn 
chỉnh (quá trinh iàm mịn)

Bản mảu ban đẩu 
Bản mẵu tiép theo

Hình I . Ỉ I :  Cách tiếp cận thực tế nhất cho 
việc phát triển các hệ thống và phần mềm cô quy mò tớtì

1.2.6. Tính hiệu quả của một HTTT

l.2.6.1. Tính hiệu quả
Một HTTT được xem là có hiệu quả nếu hệ thống đó góp phần 

nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tổng thể (Total Quality 
Management (TQM) là một khái niệm của người Nhật để chi sự quản 
lý chất lượng mọi hoạt động chức năng của tổ chức hướng đến mục 
tiêu sai hỏng bằng 0, tức là chi phí ít nhất bằng cách tập trung hoàn 
ihiện sản phẩm và dịch vụ trước khi bán hàng hơn là phải sửa chữa sau 
bán hàng).



Tínlì hiệu quá của một H ỈTI' được th ể  hiện trên các mặt:

- Đạt được các mục tiêu thiết kế để ra của lổ chức (thực hiộn 
được các chức năng thiết kế cho các bộ phận của tỏ chức)

- Chi phí chấp nhận được khi vận hành: với thu nhập mà tổ chức
nhận được nó có thể chấp nhận được các chi phí đã bỏ ra cho HTTT. 
Nói các khác, chi phí cho HTTT nằm trong khả năng cho phép của tổ 
chức khi hoạt động.

- Đáp ứng được các chuẩn mực của một HTTT hiện hành về các 
chuẩn: tính sẵn sàng - thời gian làm việc trong ngày, tuần; thời gian 
một dịch vụ, một tìm kiếm, kết quả đưa ra đúng chuẩn sử dụng khác: 
mẫu bảng biểu, số chỉ tiêu,...

- 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 sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, sai sót là 
cho phép.

- Dễ học và dễ sử dụng
- Mềm dẻo, có thể kiểm tra, mò rộng ứng dụng và phát triển liếp 

được (bảo trì được).
Tính hiệu quả là một trong những tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc 

đánh giá một HTTT được xây dựng thành công hay không.

Bên cạnh tính hiệu quả này, việc đưa ra phương án đua HTTT 
mới vào sử dụng sao cho thích hợp là rất quan trọng.

l.2.6.2. Các phương án dưa hệ thống mới vào hoạt động
Việc thay thế hệ cũ bằng hệ mới có thể thực hiện theo 3 phưcmg án:

- Chuyển đổi sang hệ mới, bỏ hệ thống cQ ngay sau khi cài đặt hệ 
thống mới

- Vận hành song song hai hệ thống một thời gian

- Thay thế từng phần hệ thống cũ: thay thế dần một số mcxlule.
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• Pìưừmg án / ;  Chuyển dổi sang hệ mới, bỏ hệ thống cũ ỉìỊỊay sau khi 
cài dặí hệ tlìấiig mới

+ ưu điêm: hiệu quá kinh tế nhanh

+ Nhược điểm: rủi ro lớn.

+ Điếu kiện thực hiện tốt: trong những trường hợp thực sự cần 
thiết và đỏi với những hệ thống không lớn lắm và độ phức tạp 
vừa phải.

+ Gợi ý thực hiện:

- Kiểm tra kỹ càng và đảm bảo sự tin cậy đến mức có thể cùa 
hệ mới

- Làm tốt tất cả công tác chuyển đổi đến mức tối đa (cài đặt, 
đào tạo, kiểm thử)

- Trù tính các khả năng khôi phục được dữ liệu
- Dự phòng các phương án thay thế trong trường hợp bất trắc 
khi hệ thống mới bị trục trặc ở những phẩn khác nhau hay 
hệ thống

• PhươiiỊỉ án 2: Vận hành song song hai hệ thống cũ và mới một 
thời ỊỊÌan

+ ưu điểm: có độ an toàn cao

+ Nhược điểm: cách hoạt động này gây tốn kém đáng kể và 
thường đòi hỏi một năng lực quản lý tổt vì phải quản iý đổng 
thời hai hệ thống vận hành.

+ Điéu kiện thực hiện tốt; rất cần cho những hệ thống nghiệp vụ 
dịch vụ.

+ Gợi ý thực hiện:
- Phải xăy dựng kế hoạch cho thời kỳ hoạt động song song 

(cả về tổ chức, nhân sự và biện pháp quản lý tài chính)
- Thực hiện các thủ tục so sánh để kiểm tra được mức độ ổn 
định của hệ mới và đi đến quyết định ngừng hệ cũ càng 
sớm càng tốt.
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- Thận trọng trong trường hợp mà cả hai hệ đều chạy tirên 
cùng nền phần cứng chủ yếu.

• Phương án 3: Thay tỉtếíiần hệ cũ bằng hệ mới

+ ưu điểm: phương pháp này có thể xem như phương án truing 
gian của hai phương pháp nêu trên. Nó dung hoà được nhũmg 
ưu, khuyết điểm của các phương án trên.

+ Nhược điểm: mất nhiều thời gian, công sức thực hiện và ngay 
cả khi thiết kế.

+ Điều kiện thực hiện tốt: nếu có những phần của hệ thống độc 
lập tương đối với nhau.

+ Gợi ý thực hiện:
- Lựa chọn ra những bộ Ị^ận phải chuyển đổi ngay và nhũmg 

bộ phận hoạt động song song
- Sắp xếp thứ tự việc chuyển đổi trực tiếp và kiểm tra xem 

việc chuyển sang hệ mới của từng bộ phận này có ả»nh 
hưởng như thế nào đến phần còn lại và toàn hệ thống?

- Tiến hành việc chuyển đổi và tiến hành đánh giá so sáinh 
với dự kiến và quyết định việc chuyển dần các bộ phận Cỉòn 
lại. Về nguyên tắc việc chuyển đổi gây càng ít rủi ro cho hệ 
thống càng tốt.
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CÂU HỞI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Tại sao nói phưcmg pháp tiếp cận HT là một phương pháp khoa học 
và biện chứng trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đế KT - XH?

2. Phương pháp PT - TK có cấu trúc có những đặc điểm gì nổi trội. Tại 
sao hiện nay nó đang được sử dụng rộng rãi và phát triển mạnh?

3. Quan niệm về chu trình sống của một HT và những đặc trưng quan 
trọng của nó?

4. Theo Anh/chị định nghĩa HT nào đã trình bày là tiêu biểu nhất. Hãy 
đưa ra một định nghĩa mới của riêng mình?

5. Nêu ý nghĩa của việc phân loại các hệ thống. Anh/chị có thể đưa ra 
một cách phân loại khác?

6. Trong các tính chất cơ bản của HT, tính chất nào là quan trọng 
nhất? Tại sao?

7. Định nghĩa HTTT và vai trò hỗ ượ quyết định của HTTT trong một 
lổ chức?

8. Phân biệt các phương thức xử lý thông tin của máy tính. Nêu rõ 
điều kiện sử dụng của mỗi phưcQig thức?

9. Định nghía hệ thống thông tin quản lý. Nêu rõ nhiệm vụ, vai trò, 
chức năng của HTTT quản lý. Chất lượng của HTTT quản lý được 
đánh giá thông qua các yếu tố nào?

10. Anh/chị hãy đưa ra một phân loại HTTT khác với cách phân loại 
đà giới thiệu trong tài liệu?

11. Phương pháp mô hình hoá là gì và vai trò của nó trong việc phát 
triển một HTĨT?

12. Bản chất của việc xây dựng HTTT trong một tổ chức. Anh/chị có 
thêm ý kiến nào mới?



13. Ba cách tiếp cận cơ bản để phân tích và thiết kế HTTT có điểm gì 
chung? Cách tiếp cận ra đời sau thừa kế được những đặc trưng tiêu 
biểu gì của cách tiếp cận trưóc nó?

14. Trong các đặc điểm nổi trội của cách tiếp cận PT - TK hướng dữ 
liệu và có cấu trúc thì cái nào là quan trọng nhất? Anh/chị có bổ 
sung thêm đặc điểm nào nữa?

15.Tại sao người ta thường nói "phát triển" một HTTT hơn là "xây 
dựng" rriột HTTT?

16. Nêu bản chất của 3 mô hình phát triển HTTT cơ bản nhất và so 
sánh lợi thế cũng như hạn chế giữa chúng?

17. Bàn về tính hiệu quả của một HTTT. Nếu Anh/chị được quyền 
quyết định dự trình phương án đưa HT mới vào hoạt động. 
Anh/chị chọn phương án nào trong những phưcmg án đã nêu? 
Tai sao?
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QUV imNN HIAN TÍCH VA1NỂT Kấ 
HỆ thAng TN0N6 HN Nllttm  CẨU ĨRDC

Chư(fnị> này sẽ trình bày quy trình phân tích và thiết kể một 
l f l ' n  theo hướng cấu trúc - một trong những vấn đề cốt lõi của kỹ 
n^hệ phần mềm. Từ tiến trình lổng quái đến các hướng không gian 
phát triển mộí hệ thống, phán chia các giai đoạn trong vònịỉ đời thực 
hiện phát íriểìì hệ thống, clìiửmg này sẽ trình bày đê cưmig các bước 
\'ủ (ác mỏ lììtìlì chítìh để thực hành phân tích và thiết kế một iùig dụng, 
xày lỉựng kliuiiỊỊ thực lìiện; cuối cùng tóm lược quy trình phàn tích và 
thiết kế một H TIT  trong một sơ đồ khung cảnh.

2.1. TIẾN  TR ÌNH TổN G  QUÁT PHÁT TRIỂN HTTT

Tiến Irình phát iriển (hay còn gọi là kỹ nghệ phát triển) một 
HTTT được hiểu là phương pháp luận về một quá trình vận dụng các 
phương pháp, công cụ và công nghệ trên cơ sỏ phương pháp luận 
chung vc vòng đời phát triển hệ thống để nhận được hệ thống thông tin 
inộl cách hiệu quả. Tiĩĩì kiếm một kỹ nghệ phát triển mội HTTT là một 
thách thức lớn đối với đa sô' tổ chức ngày nay vì:

- Mỏi tổ chức có những đặc thù riêng của nó (lĩnh vực hoạt động 
nghiệp vụ, hình thức tổ chức và quản lý, văn hóa, điều kiện vật 
chất ...)

- Những nhà phát triển khác nhau có kỹ năng, kinh nghiệm và 
phương tiện khác nhau.

- Vấn đề nảy sinh ở chỗ mỗi tổ chức là khác nhau (rộng, hẹp) và 
yêu cầu cùa họ về HTTT cũng khác nhau (cải tiến, làm mới một phần 
hay tất cả).

Chương 2



- Sự thay đổi nhanh chóng của tất cả những vấn đề nêu ra: sự 
thay đổi môi trường của HTTT cũng như môi trường về CNTT trong 
thời gian phát triển.

Báng 2.1: Lược đồ tiến trình phát triển hệ thống thông tin
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Lập kd' hoạch

1. Xác định các nhân tố kế hoạch chiến lược

2. Xác (ĩinh các đối tượng lập kế hoạch

3. Xây dựng các mô hình nghiệp vụ

4. Lập kế hoạch phát triển HTTT

Phân tích

1. Phát triển mô hình quan niệm dữ liệu:

- Xây dựng sơ đổ thực thể - mối CỊuan hệ

- Xây dựng từ điển dữ liệu

2. Phát triển các mô hình xử lý:

- Xây dựng sơ đổ luổng dữ liệu logic

- Xây dựng sơ đổ luổng dữ liệu vật lý

- Mô tả các tiến trình

Thiết kế

1. Thiết kố logic:

- Xảc định Mô hình dữ liệu quan hệ

- Biểu diẻn logỉc các tiến trình

2. Thiết kế vật lý:

- Xây dựng các bảng cấu trúc cơ sỏ dữ liệu vật lý

• Xây dựtig sơ đổ luồng dử liệu hệ thống
- Xác ^nh các thành phẩn chuong ừình

- Xây dựhg kiến trúc hệ thống

- Thiết lập c á c  g iao  diện người dùng

- Thiết kế an toàn hệ thống
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Triển khai thực hiện

1. Xây dựng các thành phần của CSDC (các bảng, các chỉ số, các 
thành phẩn phân tán dữ liệu,...}

2. Tạo ra các úhg dụng; mã hóa chương trình, các module điểu khiển, 
kiểm thử,...

- Tiến trình phát triển là phương pháp luận từ trên xuống mà bắt 
đầu từ mô hình nghiệp vụ và sau đó trợ giúp xây dựng các mô hình dữ 
liệu và các mô hình tiến hình và liên kết với mô hình nghiệp vụ. Ta 
nhấn mạnh phương pháp luận kỹ nghệ HTTT vì 3 lý  do:

+ Phương pháp iuận này được ứng dụng rộng rãi trong xí nghiệp 
và liên quan chặt chẽ vối phương pháp ỉuận phát ưiển HTTT.

+ Kỹ nghệ HTTT là hướng dữ liệu.

+ Nó tương thích với khuôn khổ kiến trúc HTTT đã được mố tả 
bằng lược đổ tiến trình phát ưiển HTTT.

Lược đồ tiến trình phát b-iển hệ thống thông tin mô tả tóm lược 
tiến trình phát triển H T ĨT , trong đó gồm các pha chính: lập kế hoạch, 
ph&n tích, thiết kế và triển khai. M ỏi pha được chia thành một số bước 
và mỏi bước đố chỉ ra các đối tượng thiết kế quan trọng cũng như các 
phương pháp và công cụ được sử dụng. T ít nhiên, lược đồ này cũng 
chì mô tả khái quát những nét chu i^  nhất có mặt trong hầu hết các 
tiến trình thực tế. V ì vậy nó chưa đủ chi tiết cho một tiến trình bài toán 
cụ thể.

2.2. M Ô HÌNH CỦA KHÔNG G IAN PHÁT TRIỂN M ỘT 

HỆ THỐNG

Có thể coi mỗi bước trong quá ttình PT-TK là một điểm tìrong 
không gian 3 chiéu: chiéu thành Ị^ần của HTTT, chìéu mức bất biến 
và chiéu các giai đoạn phát triển. Việc nghiên cứu PT-TK HTTT cần 
phải tiến hành theo mỗi chiểu của khổng gian.
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z  - liên quan đến cách tiếp cận, phương pháp luận, xác định các 
giai đoạn, các điểm chuyển bắt buộc dẫn đến một lời giải có thể hoàn 
hảo hoặc chưa nhưng khả thi.

X -cho phép xác định thành phần cơ bản của một HTTT: dữ liệu, 
xử lý,...

Thông tin: thể hiện mặt tĩnh của HTTT

Xử lý: thể hiện mặt động của HTTT

Con người: quyết định và can thiệp vào tiến trình khái niộm hoá

Thiết bị: thực hiện các xử lý

Y- liên quan đến khái niệm “ mức bất biến” , cho phép nhóm các 
thông số quyết định, phụ thuộc vào chu kỳ sống, sự lựa chọn công cụ 
để thực hiện-sảnphẩm...................................................................

' Y  - chièu m ức bất biến
Mứcv«tlỷ 
Mứclogic 

Mức t i  chức 
Mức quan niệm

X  - chiều các thành phần HTTT

z - chiều các giai đoạn phát tríển

(chữ đậm du’ fihh vực nghiẻn cúu của nguỡi phân tich thiết kế)

Lập k i hoych 
PhAnUch 

Thiết kế 
Thực hiện 
Chuyển giao 
Biotrì

Thông tin (tĩnh) 

Xử lý (động) 
Conngưủi 
Thiểtbi

Hình 2.1: Sơ đồ các chiều của không gian phát triền hệ thống

2.3. CÁC G IA I ĐOẠN CỦA PT-TK MỘT HTTT

Các giai đoạn PT-TK một HTTT được đậc tả bởi đồ hoạ sau theo 
trình tự thực tế I, II, III, IV  trên cơ sở hai mức mô hình:
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Mô hình hộ 
thổng mức 
vật lý

thống hiện tại 
Làm viộc như 

thế nào 
(Hovvtodo)

Ngirởisử 
dụngmuén 
xu* lý 
trựctiểp

Người sử dụng 
và ngưởi 
phân tích

Mổ tả hoạt 
< ^hệ 

thống mới 
Làm việc như 

ttiénào . 
(Howtodo) 

IV A

Xác định bản 
chắt của 
hệ thống

Mô hình hẬ 
thổng mức 
logic

Bi sung 
những yéu 
cầudiohệ 
thóngmới

‘ Ngi/ởisửdụng 
mong muốn

Cân đối nhu 
cầu và những 
khả nâng (các 
nguồn lực)

Người thiét ké

Hỉnh 2.2: Các giai đmn PT - TK một m r r

2.4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT HTTT 
Sơ đồ quá trình phát triển một HTTT

Hình 2.3: Quá trình phát triển một HỈTí



ỉ. ỈẠp kế hoạch dự án
Trong giai đoạn này phải có được những hình dung cơ bản về hệ 

thống cần xây dựng
Ý nghĩa: - Quyết định việc có xây dựng HTTT hay không

- Là một yêu cẩu bắt buộc để tiến hành những bước sau: 
không có dự án thì cũng khổng có việc xây dựng 
HTTT

Mục tiêu: Trình được dự thảo xây dựng HTTT khả th i lên 
lãnh đạo

Nội dung: Bao gồm các công việc phải thực hiện sau:
- Xác định mục tiêu (mục tiôu chiến lược và trưóc mắt).
- Xác định các nhân tố quyết định thành công
- Riân tích phạm Vi, ràng buộc (ảnh hưòng đến thời gian và 

nguồn lực). V
- Xác định các vấh đé có tác động và ảnh hưỏng đến các yếu tô' 

đạt mục tiêu, lỷ do
- Xác định các nguồn lực (nhân iực, vật iực, tài lực,...)
- Lựa chọn các giải jMp hợp iý để đạt mục tiêu
- Xác định những mốc thục hiện lịch trình khảo sát, phân tích, 

thiết kế
Yêu cẩu:
- Làm rỗ hệ thống ưong tương iai đáp ứng nhu cẩu gì (chú ý đến 

các nhu cầu trước mắt, trong tương iaỉ, tường mình, tiém ẩn)
• Các nội dung trên có súc thuyết phục: đứng, đủ, đáng tin, khả 

thi đủ để iãnh đạo thống qua.
2. Phán tích hệ thống

Phân tích HT là việc sử dụng các {diưcRig pháp và cổng cụ để 
nhận thức và hiểu biết được HT, tìm các giải pháp giải quyết các vấn 
đẻ phức tạp nảy sinh ưong HT đang được nghiên cứu.

Trước khi phân tích cẩn phải nắm vững cách thức và phương 
{^áp luận để đi đến hiểu biết đúng đối tượng nghiên cứu (được xem
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như một HT). Tổng thể cách thức và phương pháp luận đó đưcR: gọi là 
cách tiếp cận hệ thống. Thông thưỉmg tiếp cận HT dựa trên những 
quan điểm nhất định. Chẳng hạn tiếp cận từ cái chung đến cái riêng, từ 
trên xuống dưới...

Ý nghĩa của giai đoạn phân tích hệ thống: Là công việc trung 
tâm khi xây dựng HTTT; đi sâu vào bản chất và chi tiết của hệ thống.

Mục tiêu: Xác định nhu cầu thông tin (cho dữ liệu và xử lý trong 
iưcmg lai).

Nội dung: Bao gồm 2 giai đoạn phân tích:

(1. Nghiên cứu hiện trạng - Khảo sát

Thu thập thông tin, tài liệu, nghiên cứu hiện ưạng nhằm làm rõ 
tình ưạng hoạt động của hệ thống, những vấn dẻ nảy sinh trong hệ 
thống cũ và những yêu cầu vẻ hệ thống mới. Cần khảo sát ưẽn cả 2 
phương diện xử lý và dữ liệu để xây dựng được các mô hình nghiệp vụ.

Mục tiêu vâ các nội dung chính cần thực hiện trong việc khảo 
sát hệ thống?

- Những vấn để quan trọng nhất cần phải xác định rõ:
+ Nhu cầu xây dựng và phát triển HTTT, tức là thực sự NSD 

muốn gì ở hệ thống?
+ Những vỉứi để bắt buộc Ịđiải làm, cần làm, không nên làm, 

chưa làm, sẽ làm. Nói khác đi là xác định các ràng buộc, hạn chế và 
phạm vi của bài toán. Với mỗi nội dung, phải xem xét tới sự cẩn thiết 
và tính khả thi của nó.

+ Thời gian phát triển hệ thống là bao lâu tức ià cần đưa ra thời 
hạn nhất định để thực hiện dự án.♦ • • « •

+ Giá thành phát triển hệ thống (tính đẩy đủ các nguồn lực) 
nghĩa là phải hình dung được các giải {diáp thực hiện đáp ứng được 
mọi yêu cầu đặt ra hoặc chí ít cũng là các yêu cẩu quan trọng.

+ Thuận lợi và khó khăn (kể cả vấh đẻ thị trường cho sản phẩm)
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- Nội dung khảo sát bao gồm:

* Xác định các vấn đề cần giải quyết trong tổ chức và phạm vi
giải quyết của từng vấn đề

+ Nghiên cứu cơ cấu lổ chức cùa hệ thống thực

+ Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và sự phân
cấp quyền hạn trong hệ thống thực

+ Thu thập và nghiên cứu hổ sơ, sổ sách, tài liệu, các chứng từ 
giao dịch và các phưcmg tiện xử ỉý thông tin

+ Thu thập và mô tả các quy tắc quản lý, các quy trình xử lý
thông tin

+ Thu thập các nhu cầu xử iý và sử dụng thông tin 

Đánh giá phê phán hiện ưạng và-đề xuất các giải pbáp

* Xác định nhóm NSD: xác định các nhóm cán bộ trong tổ chức 
mà'công việc của họ có liên quan mật thiết đến hoạt động của hệ 
thổng. Việc xác định này nhằm làm rõ các nguồn thông tin mà họ có 
thể cung cấp cũng như y6u cẩu của họ đối với hệ thống thông tin mới 
cần xây dựng

* Viết báo cáo tổng hợp: để có được những thông tin tổng quát 
vẻ hệ thống nhằm giúp cho việc đưa ra những quyết định cho giai đoạn 
tiếp theo.

b. Phân tích

Xây dựng các mô hình phân tích xử ỉý và dữ iiệu nhằm làm rõ 
các mô hình hoạt động của tổ chức và HTTT. Riân tích tính khả thi 
của bài toán trên nhiẻu bình diện khác nhau.

bl. Xây dựng mô hình HT

vào kết quả điểu tra để iên một mô hình nghiệp vụ (vật iý) 
của HT, từ đó làm rõ mô hình thông tin (khái niệm) và mô hình hcạt 
động (tác nghiệp: Dữ liệu và Xử lý) của HT. Đây là giai đoạn quan 
trọng nhất.
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h2. N^ l̂íiên nhi khá thi

Có tầm quan trọng đặc biệt vì nó liên quan đến việc lựa chọn giải 
pháp bởi vì thực chất là tìm ra một điểm cân bằng giữa nhu cầu và khả 
năng giải quyết vấn đế.

Việc phán tích túìỉì khá thi của dự án dược tiến hành trên 
ba mặt:

+ Klid thi kỹ thuật: xem xét khả năng kỹ thuật hiện có đủ đảm 
bảo thực hiện giải pháp của công nghệ sẽ được áp dụng trong điều kiện 
có thể.

+ Khd thi kinh tế:

- Khả năng tài chính của tổ chức cho phép thực hiện dự án.

- Lợi ích mà dự án phát triển HTTT mang lại đủ bù đắp chi phí 
phải bỏ ra xây dựng nó.

- Tổ chức chấp nhận được những chi phí thường xuyên khi HT 
hoạt động?

+ Klìà thi hoạt động: HT có thể vận hành trôi chảy trong mô/ 
trường quản lý (đảm bảo tính hợp pháp quốc gia và nội bộ tổ chức)

Í-. Lập hồ sơ nhiệm vụ (cho từng vị trí công tác)

H6 sơ bao gồm:

- Các chức năng HT cần đạt được.

- Các xử lý

- Các thủ tục (quy tấc quản lý, tổ chức, kỹ thuật).

- Các giao diện.

Các hồ sơ này chính xác là các phác thảo, các yêu cầu đối với 
thiết kế.

Yêu cầu: Xác định rõ và đầy đủ hệ thống làm gì (các chức năng 
xử lý) sử dụng dữ liệu gì, dữ liệu có cấu trúc như thế nào.
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3. Thiết kế hệ thống

Ý nghĩa: cũng là giai đoạn trung tâm và cho một phương án tổng 
thể hay một mô hình đầy đủ về HTTT tương lai.

Mục đích: đạt được các đặc tả về hình thức và cấu trúc HT, môi 
trường mà trong đó HT hoạt động, nhằm hiện thực hoá các kết quả 
phân tích và dưa ra được quyết định về việc cài đặt hệ thống như thế nào.

Nội dung:

Thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế CSDL logic và vật lý, thiết kế 
kiến trúc phần mềm, thiết kế giao diện, thiết kế các module xử lý, thiết 
kế điều khiển chương trình, thiết kế an toàn bảo mật, thiết kế phần 
cứng tức là tính toán các yêu cầu kỹ Ihuật cho hệ thống (thiết kế hệ 
•thống máy tính).........................................................................

• Thiết kể iogic: gồm các thành phần của HT và liên kết giữa 
chúng (các CSDL, các xử lý, các giao diện, các báo cáo, các thực đơn, 
input, output, các chức năng xử ỉý, những quy tắc phải tuân thủ, các 
mô hình DL, và những thủ lục kiểm tra. Các đối tượng và quan hệ 
được mô tả là những khái niệm, không phải các thực thể vật lý.

Kết quả: thu được các mô hình khái niệm dữ liệu và xử lý

• Thiết kế vật lý: là quá trình chuyển mô hình logic trừu tượng 
thành thiết kế kỹ thuật của HT: HT các thiết bị và các chức năng cùa 
người và máy tính trên HT đó. Kết quả là tạo ra các đậc tả cụ thể về 
thiết bị phần cứng, phần mềm, CSDL, phương tiện vào ra thông tin, 
các thủ tục xử lý bằng tay, các kiểm tra đặc biệt và sự sắp đặt các 
thành phần vật lý trên trong không gian, thời gian.

Yêu cầu: Đảm bảo hệ thống thoả mãn những yêu cầu đã phân 
tích và dung hoà với khả năng thực tế.

4. Xây dựng phần mềm và thử nghiệm
- Xây dựng phần mềm: chọn một ngôn ngũ lập trình và một hệ 

quản trị CSDL thích hợp để viết chương trình đáp ứng yêu cầu thiết kế.
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- Kiểm tra thử nghiệm; kiểm tra hệ thống thông qua thử nghiệm. 
Thường dùng các kỹ thuật test chương trình và so sánh kết quả với các 
sỏ liệu đã được xử lý đúng theo các phương pháp khác.

Ý nghĩa: Thể hiện kết quả phân tích và thiết kế và đây chính là 
giai đoạn thi cống.

Mục tiêu: Xây dựng được phần mềm đáp ứng được yêu cầu đặt ra

Nội dung:

- Chọn phần mềm hạ tầng (hệ điều hành, hộ quản trị CSDL, ngôn 
ngữ lập trình).

- Chọn các phần mềm đóng gói.

- Chuyển các đặc tả thiết kế thành các phần mềm (các chương 
irình) cho máy tính.

- Kiểm tra, thử nghiệm các module chức năng, HT con, cả HT.

Yêu cầu:

- Chuyển tải mọi kết quả phân tích thiết kế hệ thống trên giấy 
thành phần mém chạy được trên máy tính.

- Cho sản phẩm đúng và đúng sản phẩm (hợp lệ)
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5. Cài đặt và chuyển đổi hệ thống

Nghiệm thu và cài đặt: hệ thống được nghiêm thu trên cơ sở 
những tiêu chuẩn đặt ra trong kế hoạch phát triển hệ thống ban đầu. 
Song song với khâu cài đặt là khâu huấn luyện vận hành, sử dụng hệ 
thông mới.

Ý nghĩa: Làm thay đổi và nâng cao chất lượng hoạt động của 
t ổ  chức.

Mục íiéu: Chuyển đổi toàn bộ hoạt động của tổ chức từ cũ sang 
mới (đưa hệ thống mới vào sử dụng).



Nội dung: Chuyển đổi dữ iiệu, đào tạo và sắp xếp đội ngũ cán bộ 
ỉàm việc trên HT mới.

Yêu cầu: Hệ thống mới hoạt động tốt và đem lại hiệu quả cao 
hơn hệ thống cũ.

6. Vận hành và bảo trì

Ý ngliĩa: Chứng tỏ sức sống của sản phẩm

Mục tiêu: Đáp ứng các mục tiêu đặt ra ban đầu

Nội dung:

- Đề xuất những sửa đổi, cải tiến bổ sung.

- Tiến hành những sửa đổi, bổ sung vẻ phẩn cứng, phầm mềm

- Kiềm tra líiih dáp ứhg đước nhữhg ýêú cầú vốh có và yêú cầu 
mới hoặc cải tiến. Hiệu quả xử lý của hệ thống (bảo trì)

Yêu cầu: Hệ thống iuôn sẵn sàng, các hoạt động không bị gián
đoạn

2.5. ĐỂ CƯƠNG CÁC BƯỚC VÀ CÁC MÔ HÌNH CHÍNH PT-TK 
MỘT ÚNG DỤNG

Khảo sát

A. Lập mô hình nghiệp vụ (để xác định yêu cầu)

Ì. Lập sơ đồ ngữ cảnh
2. Xây dựng sơ đổ phân cấp chức năng

3. Mô tả chi tiết các chức năng lá

4. Liệt kê danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng

5. Lập ma trận phân tích thực thể - chức năng

B. Lập mỏ hình phân tích (mô hìiứi quan niệm để đặc tả yêu cầu)

6. Lập sơ đồ luồng dữ liệu vật lý  mức đỉnh
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7. Làm mịn sơ đồ luồng dữ liệu vật iý mức đỉnh xuống các mức 
dưới đỉnh

8. Xác định mô hình khái niệm dữ ỉiệu7 • •

9. Xác định mô hình luồng dữ liệu logic các mức

c . Thiết kế mô hình logic (giải pháp hệ thống)

10. Chuyển mô hình khái niệm dữ liệu sang mô hình quan hệ và 
vẽ sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ (E - R)

1 i . Bổ sung các thực thể dữ liệu mới vào sơ đồ E - R (nếu cần)

12. Bổ sung các tiến trình mới (yêu cầu mới) vào mô hình luồng 
dữ liệu iogic

13. Đặc tả iogic các tiến trình (bằng giả mã, bảng/cây quyết 
định, biểu đổ trạng thái)

14. Phác hoạ các giao diện nhập liệu (dựa trên mô hình khái 
niệm dữ liệu)

D. Thiết kế vật lý (đặc tả cài đặt hệ thống)

15.ThiếtkếCSDLvậtlý

16. Xác định mô hình luồng dữ liệu hệ thống

17. Xác định các giao diện xử lý, tìm kiếm, kết xuất báo cáo

18. Tích hợp các giao diện nhận được

19. Thiết kế hệ thống con và tích hợp các thành phần hệ thống

20. Đặc lả kiến trúc hệ thống

21. Đạc tả giao diện và tương tác người - máy

22. Đặc tả các module

23. Thiết kế hệ thống an toàn và bảo mật
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l ị

2.6. KHUNG THỰC HIỆN
Khảo sát, thu thập yèu cầu xử lý và dữ liệu (ỉ^ục vụ cho các phần 
tiếp theo)
Xây dựng mô hình nghiệp vụ

- Mô hình ngữ cảnh.................
- Mô hình phân cấp chức năng..
- Danh sách HSDL đẩu vào
- Ma trân cân đối E - F .............

Xây dựng mô hình phân tích Ỷ ▼ ▼
- Mổ hình LDL mức đỉnh và các mức dưới đỉnh
- Mô hình khái niệm dữ liệu . . .

Thiết kế logic
- Mô hình CSDL dữ liệu logic (E - R)ị.
- Mở hình hoá ỉogic liến trình..
- Thiết kế giao diện và đối thoại 

+ Những dạng thiết kế tương tác cơ fa|ản
Cấu trúc tương tác
Những dạng tương tác 

+ Hìiết kế biểu mẫu (input) và báo ci o (output)
+ Những nguyên tắc và hướng dẫn th ết kế giao 
+ Xác định giao diện nhập liệu 

Thiết ké vật lý
- Thiết kế kiến trúc

■f Mô hình LDL hộ thổng----
+ Xác định giao diện xử lý . . .
4- Tích hợp các giao diện nhập liệu và xử

đối thoại.................................... .......... ! ..................
- Thiết kế thực đơn chương trình ................
- Đặc tả giao diện, biểu mẫu, đặc tả nội dung xử V
- Thiết kế CSDL vật lý và xác định các lưạ: đồ vlt lý
- Thiết kế thủ tục và chương trình............... ị

lý.

diện. đối hoại

xây dựĩ

- Thiết kế kiểm soát và an toàn
- Bố trí máy móc và thiết b ị. . .

g sơ đổ

í  11



2.7. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT 
HƯỚNG CẤU TRÚC
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Quy ưlnh phan lich 
vèthietkChệthOng 
ttiAng tin hơđng căũ 
frúc

Kháo sát
X ác đ ịn h  y « u ó h i 
(x fly< tự ngM H  
nghiệp vụ)

PhtnKOiytodkiịx̂dvngMH
oqMPvv)

T h ié tké
to g ic Ịxê y

log ic)

T M A k iv ậ t 
(ý ix é y đ ự n g  
M H  vậ t ly )

etittoộầ 
TMẩMÍMi 
•MI Oệct*

T rtn tìbè y
cácbU đc
thực hiện
quA trinh
Ù ié o s « t
vAcác
cổng cụ
sđdụngđéthu
thệp
thông tin . 
đữ iỉẬu

MHưx.N«

W«no(4c

M6t«GÉctfi6nolinđOliệu
c ù ti6 c h ilc d à ệ n o lr^
Quan V* oó IM I hệ « iÂ )0
lìdn  d i  M iAch  h tn o  tiễ  
hỉCuđiJỢcv*oó«iếbỔ 
tuno.cMnh)iấchoAho«t 
đ ộ n g i^ lệ p v v c ủ a t s  tíhùctửệnM. 
CAcMHglủplếmrAhơn 

iryng cua 10 chđc. xAc 
Ạ n t i ph«n v i m A fi ng liiền  
ó h ip h ế t lr M n h ệ t iộ n o  
nh«ml*mcdsđ«Acđjnh 
cếcyéucÌudK)
HTmđi

T k n c é c 9ié ip h à p 0ống 
nghệ cho céc yêu c iu  đft 
đũ ợ cxé cd in hđ phB n  
phân lích.C ác oông CM ở 
đ *y  m ang Mnh Ihủc hứa 
cao cho phép dặc t*  cAc 
bén th ié tk tfd é c ó th é  
énh x ạ  ttìềnh céc cẫu trúc 
ch ư đ rỊ ữỉnh. céc c<u 
ưúc đ õ  liệu vè céc giao 
diện tướng tác

Hình 2.4
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Tại sao nói "kỹ nghệ phát triển một HTTT là phương pháp luận vể 
một quá trình vận dụng các phương pháp, công cụ và công nghệ 
trên cơ sở phương pháp luận chung về vòng đời phát triển hệ thống 
để nhận được HTTT một cách hiệu quả"?

2. Anh/chị có Ihé bổ sung gì vào Lược đồ tiến trình phát triển HTTT?

3. Trong Mò hình của không gian phát triển một hệ thống, chiẻu nào 
của không gian phát triển hệ thống được sử dụng phổ dụng nhất 
hiện nay? Vì sao?

4. Hãy làm rõ ý tưởng trong sơ đổ đặc tả các giai đoạn PT - TK.
5. Néu ý nghĩa, Iiiục tiêii và các yếu cầu sấn phẩm của từng công đoạn 

trong quá trình phát triển HTTT. Anh/chị có nhận xét gì về cấu trúc 
và trình tự của chu trình phát triển này?

6. Tại sao trong mọi quá trình phát triển HTTT, dù là theo chu trình 
sống nào, cũng đều phải bao gồm 2 giai đoạn trung tâm và phân 
biệt ỉà phân tích và thiết kế?

7. Nhiệm vụ của giai đoạn phân tích là phải trả lời những câu hỏi nào?
8. Anh/chị có bổ sung gì cho đé cương các bước và các mô hình chính 

phân tích và thiết kế một ứng dụng?
9. Anh/chị hãy trình bày tóm lược các ý cơ bản nhất trong sơ đổ khung 

cảnh quy trình phân tích và thiết kế một HTTT theo hướng cấu trúc?




