
Chương 3

CACKf THUẬT CffBẴN

Chương này sẽ trình háy các kỹ tỉìuật cơ bản nhất trên cá hai 
phương diện đặc thù của phươTìg pháp phán tích thiết kế hướìig cấu 
ỉ rúc là xử lý và dữ liệu, đồng thời thực hiện tuần tự theo đúng hai giai 
doạn trung tám và phán biệt là phân tích và thiết kế. Nắm vững được 
nlnìnỊỉ kỹ thuật cơ hàn này là nơm vững được các nội dung thiết yếu 
nlĩấi của phươtìỊỉ pháp phân tích và thiết kế theo hướng cấu Irúc.

Để nâng cao tính thực hành, chúng ta sử dụng một ví dụ xuyên 
suốt hầu hết các kỹ thuật trong cuốn sách:

Bàí toán kinh doanh bản buôn
Một công ty kinh doanh bán buôn một số mặt hàng. Công ty tiếp 

nhận các Đơtì hàns của KHACH và sau đó kiểm tra tính hợp lệ của 
dơn hàng. Nếu Đơn hàng hợp lệ thì kiểm tra Khách là cũ hay mới. 
Nếu khách cũ có nợ quá hạn (rà soát sổ cône nơ) hay khách mới (đối 
rlìiếu viri Danh sách khách) thì chuyển đơn hàng sang hộ phận giải 
quyết khách, ngược lại chuyển Đơn hàng cho bộ phận xử lý Đơn hàng.

Tại bộ phận giải quyết khách, nếu là khách mới người ta sẽ trao 
dổi với khách nhằm hiểu rõ thêm về khách, sau đó thực hiện ký một 
lum đồm nếu thấy cần thiết; Còn đối với khách nợ quá hạn, người ta 
sẽ phdi giải quyết nợ cũ và quyết định có cho phép khách tiếp tục mua 
hàng núri hay không.

Tại bộ phận xử lý Đơn hàng, người ta đối chiếu Đơn hàng vái 
Thẻ kho để biết được khả nâng đáp ứng yêu cẩu của khách. Trong 
tnrờnịỉ hợp thiếu liâiiỊỉ hay có các yêu cầu mặt hàng mới, người la sẽ



tlìoả thuận với khách, sau đó Ịập Phiếu ữiao hàne và phiếu thu rồi 
chuyển chúng cho bộ phận gom và gửi hàng.

Bộ phận gom và gửi hàng sè tổ chức gom hàng theo Phiếu giao 
hàng và gửi hàng cho khách. Trước khi gửi hàng, người ta thoả thuận 
với khách về phương thức gửi và giao cho khách một Phiếu ỊỊÌao hàng 
kèm theo một phiếu thu.

3.1. CÁC KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐỂN TIẾN TRÌNH 
PHÂN TÍCH

3.1.1. Các kỹ thuật phàn tích xử lý
3.1.ỉ.I. Kỹ thuật I - Xây dụmg mô hinh nghiệp vạ
3.1.ì.ì.ỉ. Sơ đổ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Sơ đồ luồng dữ iiệu mức ngữ cảnh là mổ hình hệ thống ờ mức 
tổng quát nhất. Ta xem cả hệ thỂ^g như một chức năng. Các tác nh&n 
ngoài cùng các luồng dff liệu vào ra từ tác nhăn ngoài đến hệ thống 
dược xác định.

Tác nhân ngoài (ngoài hệ thổng) là một người, một nhóm người, 
một tổ chức hay một hệ thống khác có quan hộ vẻ mặt thông tin với hệ 
thống. Ngưởi ta dùng hình vuông để biểu dỉẻn tác nhãn ngoài, tên của 
nó ià một danh từ.

Sự có mặt của tác nhân ngoài chỉ ra giới hạn của phạm vi nghiên 
cứu. 'Tác nhân ngoài" 4chông nhất thiết ở ngoài tổ chức, chẳng hạn, 
"Bộ phận kế toán" trong tổ chức đó là tác nhân ngoài của chức năng 
"quản lý kho".

Tác nhân ngoài là phẩn sống còn của hệ thống, ơiúng vừa là 
nguồn cung cấp thông tin cho hệ thống, vừa là nơi ti6u thụ sản phẩm 
thông tin của hệ thống.

Các tác nhân ngoài như điểm xuất Ị^áựđiểm kết thúc của luồng 
tài liệu mà chính chúng là yếu tố gây ra sự hoạt động của hệ thống 
(khách hàng: từ đó Ị^át sinh ra yẻu cẩu mua hàng). Nói khác di, các
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lác nhân ngoài là nơi phát sinh/thu nhận thông tin. Đôi khi có thể mở 
rộng lác nhân ngoài như một chức năng (có tên là động lừ-bổ ngữ) hay 
một hệ thống con khác của hệ thống bao nó.

Hệ thống được xác định với một chức năng hệ thống, tác nhân 
ngoài là X. Y và z, các iuổng dữ !iệu từ hệ thống vào ra X, Y và z như 
ị rên hình 3.1.

Hình 3. / ;  Sơ đồ ngữ cánh

Tác nhân ngoài cũng như các dòng thông tin được biểu hiện bằng 
các danh từ và được xác định từ nhật ký khảo sát.

V í dụ bài toán kinh doanh bán buôn:
Thông tin thoả thuận

Hìnlì 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh hài toàn kinh doanh bán buôn

3.ỉ . ì . ì .2. Mô hình phán cấp chức năng (nghiệp vụ)
Mô hình phân cấp chức năng BFD (Business Punction Diagram) 

hay sơ đổ cấu trúc tổ chức SCO (Structured Chart o f Organization) xác 
định chức năng nghiệp vụ được tiến hành sau khi có sơ đồ tổ chức. Để 
minh định nhu cầu thông tin  của tổ chức, ta phải biết tổ chức hiện thời
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đang và sẽ thực hiện những công việc gì, xử lý  cái gì. Từ đó xác định 
được các dữ liệu, thông tin gì cần và làm thế nào để có chúng.

ỉ. Mó tả mô hình
a. Định nghĩa:
Mô hình chức năng nghiệp vụ là một sơ đồ phân rã có thứ bậc 

một cách đơn giản các chức năng của tổ chức.
b. Bán chất của mô hình phán cấp chức năng: là trả lời cho câu 

hỏi hệ thống làm gì?

c. Khái niệm và ký hiệu sử dụng

- Chức năng nghiệp vụ ở đây được hiểu là các công việc mà lổ 
chức cần thực hiện trong hoạt động của nó. Khái niệm chức nãng ờ 
đây 4à khái niệm iogic (gắn với/sinb bởi mức khái niệm)y tức là chi nói 
đến công việc cần iàm và mối quan hệ phân mức (mức tổng hợp và chi 
tiết) giữa chúng mà không chỉ ra công việc được làm như thế nào, 
bằng cách nào, ờ đâu, khi nào và ai làm (là khái niệm vật lý).

Các ký hiệu sử dụng:
- Hình chữ nhật có tên chỉ chức năng ở bên trong
- Đường thẳng gấp khúc để nối các chức năng ỏ mức trên và các 

chức năng ở mức trực tiếp thuộc nó.

Hìnlì 3.3: Sơ đổ phân cấp chức năng bài toán quản lý đào tạo



d. Ỷ nghĩa của mô hình

- Sơ đổ chức nãng nghiệp vụ là công cụ mô hình phân tích 
đầu tiên.

- Xác định phạm vi hệ thống được nghiên cứu.
- Cung cấp các thành phần cho việc khảo sát và phân tích tiếp.

- Mô hình được xây dựng dần cùng với tiến ưình khảo sát chi tiết 
giúp cho việc định hướng hoạt động khảo sát.

- Cho phép xác định phạm vi các chức nàng hay miền cần nghiên 
cứu cúa tổ chức.

- Cho phép xác định vị trí của mỗi công việc trong toàn hệ thống, 
tránh trùng lặp, giúp phát hiện các chức năng còn thiếu.

- Là cơ sỏ để thiết kế cấu trúc hệ thống chương trinh cùa hệ 
thống sau này.

Mô hình có thể có 2 dạng;

- Dạiìg chuẩn: mô tả các chức năng cho một miển khảo sát (hay 
cả hệ thống nhỏ)

- Dợng công ty: Mô tả tổng thể toàn bộ chức năng của một tổ 
chức quy mô lóm, ở dạng công ty. Mô hình thường gồm từ hai sơ đồ ttở 
lên. Một sơ đổ mô tả toàn bộ công ty ở mức gộp. Các sơ đồ còn iại là 
các sơ đồ dạng chuẩn mô tả cho từng bộ phận của tổ chức ứng với một 
miền khảo cứu.

2. Kỹ thuật phần mức trong mô hinh
Mô hình phân cấp chức năng được biểu diẻn theo cách sử dụng 

kỹ thuật phân mức dưới đây.

• Các tư tưởng trong kỹ thuật phân mức:

- Cách tiếp cận top-down (đại thể đến chi tiết) được sử dụng

- Quá trình triển khai theo hình cây
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- Riân rã theo nhiều cấp (không lớn hơn 9)
- Việc [Aân rã được thực hiện theo nguyên tắc sau;

+ Một chức năng ở mức trên được phân rã thành các chức năng 
chi tiết ở mức thấp hơn.

+ Mỏi chức năng được phân rã từ một chức năng ỏ mức trên 
phải ỉà một bộ phận đảm bảo thực hiện chức năng ở trên phân rã ra nó.

+ Việc thực hiện tất cả các chức năng ở mức dưới trực tiếp phải 
đảm bảo thực hiện được toàn bộ các chức năng ở mức trên phân rã ra 
chúng. Đảm bảo mối quan hệ giữa 2 tẩng iiỗn tiếp là quan hệ bao hàm 
(cha/con).

- Chức nãng ở gốc thể hiện nhiệm vụ tổng quát của hệ thống, 
thườnậ dùng để thể hiên 3 phưcmg diện sau: cung cấp sản phẩm (gom 
sản Ị^ẩm, chế tạo hàng hoá), cung cấp dịch vụ (sửa chữa hàng hoá 
khách hàng, mua bán dự ưữ, bán hàng), quản lý tài nguyên (quản lý tài 
khoản, bảo trì kho, quản lý cán bộ, thiết bị....)

- Chức năng được xem là ở mức thấp nhất nếu không thể phân rã 
tiếp, ở  mức thấp nhất, thưỉmg công việc chỉ do một cá nhân thực hiện. 
Các chức nảng "ngọn” hay “lá” tương ứng với đỉnh treo trong sơ đồ 
điQỢc đặc tả theo những phương tiện đặc biệt.

• Các bước phân rã:,

ỉ. Triền khai cây phân cấp từ gốc đến ngọn, lẩn lượt qua các 
táng (mỗi tầng ià ỉ mức mô tả của hộ thống, bao gồm một tập hợp 
chúc năng) (dựa vào câu hỏi: chức năng này bao gồm những chức 
ntog con nào)

2. Sắp xếp các chức nâng thuộc các mức
- Không nên phân rã quá 6 mức (hệ nhỏ thường gồm 3 mức)

- ở  mỏi mức, các chức năng nên sấp xếp ưên cùng một hàng

- Sơ đổ cần bố trí cân đối, rõ ràng để dễ kiểm tra
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- Quan trọng yếu tố thẩm mỹ bao gồm: cân bằng độ trong
sáng, dơn giản, chính xác

3. Đặt tên chức năng

- Mỗi chức năng có một tên duy nhất, các chức năng khác nhau, 
tên phải khác nhau.

- Tên dùng ở dạng động từ - bổ ngữ

- Tên của mỗi chức năng (mỗi nút cùa cây) cần chọn lựa để phản
ánh một cách ngắn gọn và sát thực nội dung của chức năng đó.

Ví dụ: chức năng "lấy đơn hàng", "bảo trì kho"...

- Tên chức năng cẩn biểu thị sát nội dung công việc thực tế mà tổ 
chức thực hiện.

Trên thực tế, HTTT nhằm phục vụ mục đích kiểm soát các hoạt 
động trong một tổ chức. Trong khi đó, nội dung thông tin của những 
việc làm cụ thể lại không được thể hiện trong các tài liệu thu thập, ví 
dụ như việc "dỡ hàng từ xe", "chuyển hàng vào kho". Sơ đổ chức năng 
không chỉ phản ánh khía cạnh kiểm soát thống tin mà cần phản ánh cả 
những hành động của thế giới thực. Vì vậy, tẽn chức nảng cẩn được 
chọn một cách thích hợp để phản ánh tất cả các công việc cẩn làm.

Ví dụ: Tên chức năng "Nhập hàng" sát hơn tên "Ghi chép việc 
nhận hàng"

4. Rà soát các chức năng và hoàn chỉnh sơ đồ
- Xem lại các chức năng được tiến hành ở khâu khảo sát, hoàn 

thành khi khảo sát xong
- Kiểm soát sơ đổ chức năng trén cơ sở trực giác: theo trình bày 

của người được hỏi và phỏng theo sơ đồ tổ chức của các bộ phận
- Kết hợp phân tích vòng đời đối với hộ thống phức tạp
- Các chức năng được chi tiết trên cơ sở phân, rã mỗi chức năng 

thành các chức năng mức thấp hơn.
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- Sử dụng dữ liệu khảo sát để hoàn chỉnh sơ đồ chức năng: 
thường đi theo chiều ngược lại từ dưới lên.

- Việc hoàn chỉnh sơ đồ còn dựa vào kỹ thuật phân tích vòng dcd 
(4 giai đoạn sống: xác định nhu cẩu/kế hoạch mua sắm, mua sắm 
và/hoặc cài đặt, bảo trì và hỏ trợ, thanh lý và chuyén nhượng).

Hinh 3.4: Sơ đồ phân cấp chức năng bài toán quản tý kinh doanh 
Vi dụ:
Vòng đời bán hànạ gồm:

- Nghiên cứu yêu cẩu của khách/dự báo bán hàng
- Lẻn đơn hàng, gom hàng theo đơn, giao hàng
- Xử lý yêu cầu, duy trì chi tiết khách hàng
- Lx)ạỉ bỏ khách cũ, chi tiết đặt hàng cữ



Chú ỳ;

Đê’ đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng mô hình thì cần phải:
- Được sự nhất trí cao của NSD
- Được liếp tục bổ sung hoàn thiện trong suốt quá trình phân tích. 

Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn như hình 3.4.
3.Ì.I .Ỉ3. Ma trận cán đối thực thể - chức năng (ma trận E-F)

Ma trận thực thể - chức năng là một công cụ để phân tích dữ liệu 
trong quá trình khảo sát.

/. Mô tả ma trận
Ma trận gồm các dòng và các cột:
- Mỏi cột ứng với một thực thể. Các thực thể thu thập được trong 

quá trình khảo sát
- Mỏi dòng ứng với một chức năng. Các chức năng này thường là 

chức năng ở mức hai hoặc mức ba của sơ đồ phân cấp chức năng 
nghiệp vụ.

- Không nên sử dụng các chức năng chi tiết vì quá phức tạp. 
Cũng không nên sử dụng chúc năng quá gộp sẽ làm cho sự phân tích ít 
ý nghĩa.

- ở  mỏi ô giao giữa một chức năng và một thực thể, ta đánh dấu 
chéo nếu có mối quan hệ giữa chức năng và thực thể này, bỏ trống nếu 
chúng không có quan hệ với nhau.

Đôi khi, thay cho gạch chéo, người ta còn sử dụng các chữ sau
để ghi vào các ô:

+ Chữ R nếu quan hệ đó là "đọc (Read) dữ liệu của thực thể"
+ Chữ c  nếu quan hệ là "tạo (Creat) thực thể" bao gồm cả lạo, 

cập nhật và xoá dữ liệu trong thực thể.
+ Chữ u nếu quan hệ “cập nhật (update) thực thể” bao gồm cả 

cập nhật, đọc dữ liệu trong thực thể.
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2, Vai trò và ý nghĩa của ma trận thực thể - chức năng
- Ma trận E-F cho ta biết được mối quan hệ giữa chức nàng và 

các thực thể liên quan. Nó ià cơ sở để khảo sát các chức năng một 
cách đẩy đủ, bổ sung vào các khảo sát đã có.

- Ma trận E-F cho phép phát hiện những thực thể hay chức năng 
cô lập:

+ Nếu một dòng ứng vói một chức năng không có ô nào được 
đánh dấu thì chức năng dó hoặc khổng phải là một tiến trình thông tin 
(có tác động lên các dối tượng thông tin), hoặc đánh dấu sót, hoặc 
khảo sát đã bỏ sót thực thể mang dữ ỉiệu.

+ Nếu một cột nào khồng có một ô được đánh dấu thì hoặc là 
khảo sát thiếu chức năng, hoặc đánh dấu sốt, hoặc thực thể là không 
cần phải thu thâp, cố thể bỏ đị.

/ Những phát hiện trẽn đây cho Ị^ép ta xem xét, bổ sung những 
khiếm khuyết trong khảo sát, loại bỏ những chức năng hay thực thể 
thừa (ứng với dòng hay cột cô iập) đối với mién khảo sát. Trong một 
số trường hợp có thể phải {^ân rã thành chức năng nhỏ hơn để tìm ra 
mối quan hệ của chức nãng và thực thể.

Trong ma trận này, la chỉ xét các chức năng liên quan đến các bộ 
phận mà được tổ chức cho ià có ý nghĩa quyết định đến mục tiẽu của 
tổ chúc.

CAcchOc
ning

Cicthvtthế

E1 E2 EJ • •• En

F1 X X X X

F2 X
■v' ̂

X X

Fl X X

X

Fm X X
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Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn

Thực thỉ

a. Đơn hàng

b. Sổ cỏng nợ

c. Oanh sách khách

d. Hợp đồng

e. Thẻ kho

f. Phiéu giao hàng

g. Phiếu thu

Chức níng a b c d e f 9

Tiếp nhịn đơn hảng R R R

Xúc tiến họp đồng & giải quyết nợ cũ R R u c

Xử lý đơn hàng R R R u c c
Gom và gửi hàng R R R

3.1.1.2. Kỹ thuật 2 • Xây dựng mô hinh luồng dữUệu
Sơ đồ chức năng nghiệp vụ mới cho ta biết các [^ần tử cấu thành 

của hệ thống xét theo hoạt động chức năng, nhìn từ trên xuống theo 
các mức dộ chi tiết khác nhau. Nó còn chưa mồ tả đáy đủ hệ thống (tổ 
chức). Ta còn cần biết các chức năng đố liẽn kết với nhau như thế nào 
đúng như hoạt dộng thực tế đã diỉn ra. Sơ đồ iuồng dữ liệu được khảo 
sát dưới đây sẽ cho biết sự liên kết đó.

/. Khái niệm sơ đổ luồng dữ Uệụ

Sa đồ luồng dữ liệu là một công cụ mổ tả dòng thông tin nghiệp 
vụ nổi kết giữa các chức náng trong một phạm vi dược xét.

Ví dụ đơn giản vé sơ đổ luổng dO liệu tuyển sinh (hình 3.5).

Trên sơ đồ, thí sinh là “đối tượng" ngoài hệ thống. Có ba chức 
năng được đánh số 1, 2, 3 và ba “kho dữ liệu”.
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Hình 3.5: Sơ đồ luổng dữ liệu tuyển sinh

2. Khái niệm và ký hiệu sử dạng
Trên sơ đồ luồng dữ liệu sử dụng các khái niệm sau;

- Tiến trình hay chức năng (tên: động từ 4- bổ ngữ)

- Luồng dữ Ịiệu (danh từ tính từ)

- Các đối tác (đối tượng) (danh từ)

- Kho dữ liệu (tài liệu hay file) (danh từ + tính từ)

a. TỊến trình (hoặc chức năng): có thể là một hay vài chức năng 
(chức n&ng gộp) thể hiện một chuỗi hoạt động nào đó cùầ tổ chức.

- Tiến ưình có thể chia làm hai loại:

+ Tiến trình có thể làm chuyển hoá hay tác động lên các dữ liệu 
nào đó (vào sổ chứng từ, đọc xem các nhà cung cấp, sấp xếp lại các 
nhà cung cấp..,)

+ Tiến trình chỉ làm thay đổi hay tác động lên các thực thể vậf 
chất, không tác động lên dữ liệu iiền quan (chuyển hàng vào kho). Để 
làm nổi bật sự vto động của thông tin trong sơ đồ luồng thông tin, các 
tiến trình loại này thường được ghép (gộp) vào các tiến trình ỉoại trên.



- Người ta mô tả tiến trình bằng một hình vuông góc tròn, bên 
trong có ghi tên tiến trình.

- Tên tiến trình thường là động từ - bổ ngữ (chấp nhận nguồn 
hàng, điều chỉnh giá,..)

h. Luồng dữ liệu

- Luồng dữ liệu là các dữ liệu đi vào hoặc đi ra khỏi một tiến 
trình hay đối tượng khác hay nói cách khác là tuyến truyển dẫn thông 
tin vào/ra khỏi một chức năng nào đố: nó cố thể là một tài liệu, là các 
thông tin nhất định di chuyển trên đường truyền. Luồng thông tin ở 
đây chỉ là một khái niệm logic (không liên quan đến vật mang, đến 
khối lượng,... của nó).
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Đơn hàng
Kiểm tra khách hàng Sổ khách hàng

Thông tin về khách hàng

Hình 3.6

ở  đây, đơn hàng là chỉ dữ iiệu có cấu ưúc. Thông tin có nghĩa 
chung hơn, nó có thể là một dữ iiệu đơn (tên khách) hoặc Ịà dữ lỊệu có 
cấu trúc (trích yếu lý lịch khách, giống như hoá đơn). Chú ý rằng hình 
thức truyền dẫn thông tin (bằng tay, bằng máy, điện thòầiv Fax) là 
không được quan tâm.

- Người ta mô tả luồng thông tin bằng một lĩiũi tên mỡt hay hai 
chiều, gắn với nó có thể là tên dữ liệu được ưuyền đi. mũi tên chỉ 
hướng đi của dòng thông tin.

c. Kho dữ liệu

- Kho dữ ỉiệu mô tả các dữ liệu cần được cất giữ trong một thời 
gian nhất định để một hoặc nhiều tiến trình hay tác nhâh có thể truy 
nhập đến nó. Ký htóu sử dụng là một hình chữ nhật/hình trụvbên trong 
có ghi tên của đữ liệu được cất giữ.



- Cũng như dòng dữ liệu, ở đây không quan tâm đến phương tiện 
vật lý để lưu dữ iiệu.

- Kho dữ iiộu được truy nhập và sử dụng thể hiện bằng mũi tên đi 
vào hoặc đi ra khỏi nó. Khi đó bản thân các dữ iiệu được lưu trong kho 
sẽ chịu những tác động nhất định: như được cập nhật, sửa đổi hay được 
lấy ra để dùng.

d. Tác nhân ngoài (ngoài hệ thống)

- Tác nhân ngoài là một người, một nhóm người hay một tổ chức 
ở bên ngoài hệ thống nhưng cố quan hệ thông tin với hệ thống.

- Người ta dùng hình vuông để biểu diễn tác nhân ngoài, tên của 
nó ià một danh từ.

. . . Sự có. mặt của tác nhẳn ngoài chỉ ra giới hạn pùa phạm vi nghiên 
cúu. 'Tác nhân ngoài” khổng nhất thiết ở ngoài tổ chức, chẳng hạn, 
"Bộ {^ận kế toán" trong tổ chức đó là tác nhân ngoài của chức năng 
"quản lý kho".

Tác nhân ngoài là {^ẩn sống còn của hệ thống. Chúng vừa tà 
nguồn cung cấp thông tin cho hệ thống, vừa là nơi tièu thụ sản phẩm 
thông tin của hộ thống.

Nhận xét:

Sơ đồ luồng dữ liệu giữ một vai trò quan trọng trong việc {^ân 
tích hộ thống. Nó ỊẶúp các nhà phân tích:

- Xác định nhu cáu thông tin của người dùng ở mỗi chức nẫng.

• Vạch kế hoạch và minh họa phinmg án thiết kế

- Làm ỊdìUơng tiện giao tiếp giữa nhà {dián tích và NSD.

- Độc tả y6u cáu hình thức và đặc tả thiết kế hộ thống.

• Cho thấy dược sự vận động và biến đổi của thông tin từ một 
tiến ưình này saogimột tiến ữình khác, chỉ ra những thông tin nào cẩn
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có sẵn trước khi thực hiện một chức năng, cho biết chiều hướng của 
thông tin vận động, những thông tin có thể cung cấp cho HT.

Sơ đồ luồng dữ liệu chưa cho một mô tả đầy đủ về hệ thống: nó 
không cho biết thời điểm xảy ra sự chuyển dịch thông tin cũng như 
yếu tô' định lượng liên quan đến các luồng thông tin đó cũng như 
phương thức thực hiện nó. Vì vậy cần bổ sung những mặt hạn chế này 
bằng các công cụ kỹ thuật khác nữa.

Các tác nhân ngoài như điểm xuất phát/điểm kết thúc của luồng 
tài liệu mà chính chúng là yếu tô' gây ra sự hoạt động của hệ thống 
(khách hàng: từ đó phát sinh ra yêu cầu mua hàng). Nói khác đi, các 
tác nhân ngoài là nơi phát sinh/thu nhận thông tin. Đôi khi có thể mở 
rộng tác nhân ngoài như một chức năng (có tên ià động từ - bổ ngữ) 
hay một hệ thống con khác của hệ thống bao nó.

Các chức năng được mô tả chi tiết (mức mô tả thấp nhất) bằng 
phương pháp đặc tả chức năng

Khi xây dựng sơ đồ luồng dữ iiệu cần chú ý một số điểm sau:

+ Không vẽ 2 tác nhân ngoài trao đổi trực liếp với nhau

+ Không có trao đổi trực tiếp giữa 2 kho dữ liệu mà không qua 
chức năng xử iý.

+ Nói chung kho đã có tên, cho nên luồng thông tin ra vào kho 
không cần tên. Thường chỉ khi cập nhật/trích từ kho chỉ một phần 
thông tin  ở kho, người ta mó  ̂dùng tên cho luồng dữ liệu.

+ Vì lí do trình bày nên các tác nhân ngoài, kho dữ liệu có thể 
được vẽ ở nhiều nơi cho dễ đọc, dễ hiểu.

+ E)ô'i với kho dữ liệu phải có ít nhất 1 luồng thông tin vào và 1 
luồng thông tin ra. Kho chỉ có iuồng vào là “ kho vô tích sự” , kho chỉ 
có luổng ra là “ kho rỗng”  (trừ kho cung cấp từ ngoài vào).
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3. Áp dạng kỹ thuật phân mức trong mô hình luồng dữ liệu

Sơ đổ luồng dữ liệu mô tả đầy đủ một hệ thống nghiên cứu 
thường rất phức tạp, không thể hiện trên một trang. Vì vậy, cần sử 
dụng kỹ thuật phân mức để chia sơ đồ thành một số mức.

Sơ đổ ở mức cao nhất mức 0 (còn gọi là mức đỉnh) bao gồm 
những tiến trình chính của hệ thống. Nội dung của mỗi tiến trình có 
thể trải ra trên một trang, ở đó xác định các tiến trình con và dữ liệu 
cần được mô hình hoá. M ỗi tiến trình con đến lượt mình iại được chia 
ra trong một trang ở mức thấp hơn của riêng nó. Việc phân râ như vậy 
được tiếp tục qua đủ số mức cần thiết. M ỗi trang của sơ đồ có một tiêu

đề. ở  mức đỉnh, tên của tiêu đề là lên miền khảo cứu. Tiêu đề ở mỗi 
trang mức thấp là tên tiến trình con đang triển khai. M ỗi sơ đồ con trên 
một trang được đánh số thứ tự. thứ tự này được dùng làm chữ số 
đầu đánh số thứ tự cho các tiến trình con ở mức thấp được triển khai. 
SỐ thứ hai trong chỉ số của mỗi tiến trình con là số thứ tự của nó trong 
các sô' tiến trình con được phân ra. Khi phân mức cần kiểm tra các sơ 
đồ ở các mức khác nhau và cách đánh số để đảm bảo sự nhất quán và 
tiện theo dõi.♦

Kho dữ iiộu thường được đưa vào trong sơ đồ luồng dừ liệu tại 
mức mà chúng cẩn. Nếu ỏ một mức nào đó, kho dữ liệu ở mức trẽn, 
không có liên quan đến các tiến trình ờ môt trang trên mức nào đó thì 
không cẩn đưa vào trang đó.

Trong nhiéu trường hợp, ta muốn có một cái nhìn tổng thể vé 
quan hệ thông tin  của một hoạt động chức năng trong m ối quan hệ 
qua lại về mặt thông tin  vdí các tác nhân có liên quan với nó. K hi đó 
sơ đổ luồng dữ liệu còn có một tên gọi khác là sơ đồ "ngữ cảnh". 
Như vậy mô hình ngữ cảnh là một trường hợp riêng của mồ hình 
luồng dữ liệu: Trừ ỉ các hoạt động của mién khảo sát, còn lại ỉà các 
tác nhân và luồng thông tin qua lại giữa miền kháo sát với các tác 
nhân đố.
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Bản chất của sơ đồ luồng dừ liệu là mô tả các chức năng của hệ 
ílìonỊ’ theo tiến trình (process) (sơ đồ dộng)

Phương pháp cấu trúc sơ đổ luồng dữ liệu: Sơ đồ luổng dữ liệu 
đỏi với hộ thống nhỏ đơn giản thông thường được xây dựng dễ dàng, 
khO)ng cồng kềnh, dễ xem xét. Tuy nhiên đối với hệ thống lớn phức tạp 
chung hạn như các hệ kinh doanh thì cách tốt nhất là nên tuân theo các 
hướng dẫn đơn giản để có được một sơ đồ tốt:

• Xác định các thành phần tĩnh trong hệ thống (các đối tượng có 
chứa dữ liệu).

• Xác định các thao tác xử lý chính mà nó sử dụng và dữ liệu 
sinh ra, đồng thời xác định các dòng dữ liệu giữa chúng.

• Mở rộng, khai triển và làm mịn dần các tiến trình của sơ đổ.

• Chinh lý lại sơ đồ từng bước thích hợp và bảổ đảm tính logic. 
Có 3 mức cơ bản được đề cập đến:
- Sơ đổ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context Data FIow Diagram)

- Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (Top Level Data Flow Diagram)
- Sơ đổ luồng dữ liệu mức dưới đmh (Levelling Data Flow

Diagram)

Hình 3.7



- Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh đã được giới thiệu trong 
phần xây dựng mô hình nghiệp vụ

- Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (nhiẻu chức nâng) được phân rã 
từ sơ đồ mức ngữ cảnh với các chức năng phân rã tương ứng mức 2 của 
sơ đồ phân cấp.

- Sơ đổ phân cấp chức năng tưcmg ứng (hình 3.7).
Các ììgiiyên tắc phán rã:

- Các luồng dữ liệu được bảo toàn.
- Các tác nhân ngoài bảo toàn.
- Có thể xuất hiện các kho dữ liộu.
- Bổ sung thêm các luồng dữ liộu nội tại nếu cần thiết.

Cúc thônẹ tin đáu vào bạo gồm:
- Sơ đồ phân cấp chức năng
- Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh
- Nhật ký khảo sát

Các hước thực hiện:
Bưócl: Xác định luồng dữ liệu giữa các chức năng bộ phận với 

các tác nhân ngoài

Bước 2: Xác định luồng dữ liệu nội bộ và Kho (có thể có) giữa 
các chức nàng bộ phận cấu thành

Giả sử khi phân tích luồng dữ liệu nội bộ ta thấy xuất hiện kho K.
Kết quả thu được như hình 3.8.

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh phân rã từ sơ đổ mức đỉnh. 
Các chức nãng được định nghĩa riêng từng sơ đồ hoặc ghép lại thành 
một sơ đồ trong trường hợp sơ đồ đơn giản.

Các thành phần của sơ đồ được phát triển như sau:

+ Về chức nãng: phân rã chức năng cấp trên thành chức năng cấp 
dưới thấp hơn.
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+ Luổng dữ liệu:

- Vào/ra mức trên ihì lập lại (bảo toàn) ở mức dưới (phân rã)
- Thêm luồng nội bộ

+ Kho dữ liệu: dần dần xuâì hiện theo nhu cầu nội bộ.

+ Tác nhàn ngoài: Xuất hiện trong giới hạn ở mức ngữ cảnh, ờ 
mức dưới không thể thêm gì.

Các thông tin vào và các bước thực hiện giống như khi vẽ ặơ đồ 
niức đinh

Giá sử có thêm kho dữ liệu KI, K2 ở mức này ta có (hình 3.9a, b, c).
Nhận .xél:

- Sô mức phán rã thông thường là 7 ± 2 tuỳ độ phức tạp của hệ 
thống.

- Vẽ sơ đồ mức đỉnh trỏ xuống cần dựa vào sơ đồ phân cấp chức 
năng, sơ đồ LDL mức trẽn và nhạt ký khảo sát (cái vào, cái ra 
và quá trình xử lý của tìmg phần tử chức năng).
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Định nghĩa A

Định nghỉa B

Hình 3.9

- Trình tự vẽ thường là:

1. Vẽ các tác nhân ngoài xung quanh biên

2. Xác định số lượng và tên các chức năng con.

3. Xác định các iuổng dữ liệu liên kêì từng chức năng với các tác 
nhăn ngoài.

4. Xác định iuồng dữ liệu liên kết nội bộ giữa các chức năng và 
chú ý đến sự xuất hiện các Kho nội bộ.
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5. Kiêm soát sơ đổ (đủ dòng thông tin vào ra cho mỗi chức năng 
lớn/nhỏ, kho dừ liệu, vết của tiến trình/chức năng,...

6. Chỉnh lại sơ đổ (nếu cần thiết) để giảm bớt các đường cắt nhau 
(cho phép vẽ kho dữ liệu/tác nhân ngoài ở nhiều nofi trong sơ đổ).

Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn.♦

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được xây dựng trên cơ sở xác định 
được lác nhân ngoài, các chức năng mức đỉnh, các kho dữ liệu, các 
dòng Ihông tin giữa các chức năng con vód tác nhân ngoài, các dòng 
thông lin giữa các chức năng con với nhau.

Hợp đồng

g. Phiếu thu

c. DS khách nợ V

Thông tin thoả thuận

Phiếu giao, phiếu thu 

Hình 3.10: Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 
bài toán kinh doanh hán buôn
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3.1.2. Các kỳ thuật phân tích dữ liệu
3.1.2.1. Kỹ thuật 3 - Chuyển thực thể trừu tượng vé lược đồ quan hệ
3.Ỉ.2.Ì.I.Trườììg hợp không có bảng ẩn

ỉ. Kỹ íhuật chuyển / thực thể về hệ lược đồ quan hệ
Bước 1; Chính xác hoá thông tin: loại bỏ đồng danh, đồng nghĩa
Bước 2: Thêm bớt các thuộc tính và xác định danh sách các 

thuộc tính cần cho quản lý:

- Thêm thuộc tính định danh cần cho quản lý
- Bớt thuộc tính không cần thiết (STT), trung gian (thành tién, 

tổng cộng,...)

- Xác định danh sách các thuộc tính cần cho quản lý 
Bước 3: Xác định và đánh dấu các thuộc tính lặp

Bước 4: Xác địrlh tên và danh sách thuộc tính của iược đồ quan hệ 
Bước 5: Xác định khoá chính của lược đổ quan hệ

2. Kỹ thuật chuyển n thực thể về hệ lược đồ quan hệ 
Thực hiện theo các bước kể trên♦ •

Riêng từ thực thể thứ 2 trở đi ta thực hiện quy tắc:
- Thay thế: thuộc tính tên gọi thay bằng thuộc tính định danh 

tương ứng

• Loại bỏ: Các thuộc tính mô tả đã kể trước đó 
Ví dụ 1 (Ví dụ bài toán kỉnh doanh bán buôn):

DONDATHANG

SỐ;
Tên khách hàng: Ngày đặt:

Địa chỉ:

Điện thoại:

SỐTT Tên hàng Mô tả hàng Đơn vị Số lượng

♦



Hệ thống thuộc tính cần quản lý bao gồm:

1. Số

2. Ngày

3. Mã khách (thêm)

4. Tên khách
5. Địa chi
6. Điện thoại
7. Tên hàng* (thuộc tính lặp)
8. Mã hàng* (thêm)
9. Mô lả*

10. Đơn v ị*

11. Sô' lượng*

Lược đồ quan hệ:

DONDAT (Số, Ngày, Mã khách, Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại, 
Tên hàng*, Mã hàng*, Mô tả*. Đcm vị*, Số iượng*)

Xác định các phụ thuộc hàm:

Số -> Ngày, Mã khách, Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại.

Mã khách -> Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại

Mã hàng -> Tên hàng, Mô tả, Đơn vị

Số, Mã hàng —> Số lượng.

Xác định kììoá:

Kiểm tra bao đóng của tập các thuộc tính nằm ở phía ưái phụ 
thuộc hàm:

{SỐ, mã khách, mã hàng}* = R - không gian các thuộc tính của bài 
toán. Vậy đây chính là khoá của lược đồ.

Chương 3: Các kỹ thuật cơ hán 101



102 Kỹ thuật phân tích và thiết kể HTTT hướng cấu trùc

Sử dụng thuật toán tìm khoá tối tiểu cho lược đồ với khoá vừa 
tìm được làm diểm xuất phát ta sẽ xác định được khoá tối tiểu (khoá 
chính) của lược đồ là:

K = {Số, Mă hàng}

Kết Q uả ta có:

DONDAT ( ^ .  Ngày. Mã khách, Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại, 
Tên hàng*, Mã hàng*, Mô tả*, Đom vị*, sô' lượng*)

Vi dụ 2:
Một cơ sở bán hàng sử dụng hai loại chứng từ sau để theo dõi 

hoạt động kinh doanh của mình:

a. ĐƠN ĐẶT HÀNG 

SỐ:

Người đặt hàng:

Địa chỉ:

Ngày:
STT T«n hàng M6 t i  hàng ĐOn vỊ tính Số lượng

b. PHIẾU GIAO HÀNG 

SỐ:

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Nơi giao hàng;

Ngày:

8TT T*n hàng Đ0n vị tính Đơn giá 
(hàng giao) Số lưọng Thành tiển

TONGTIEN
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Cách chuyển:
Bước / . 2 . 3

Kết quá các bước 1,2,3 được gộp trong bảng sau:

Thực thể -Thuộc tính Chắt lọc/Mả hóa
ĐƠN ĐẶT HÀNG DONHANG
Sổ đơn đặt hàng So_don
Người đặt hàng {-> tên khách hàng) ten_kh (0)
# Mã khách hàng ma_khach (1)
Địa chỉ khách diachi_kh
Ngày đật hàng ngay_dat
*SỐ thứ tự (2)
* # Mả hàng ma_hang
* Tén hàng ten_hg
* Mỏ tả hàng mota_hg
* Đơn vị tính donvi_hg
* Số lượng đãt so_luongd
PHIẾU GIAO HÀNG PHIEUGIAO
Số phiếu giao hàng so_phieu
Tên khách hàng mả ma_khach (3)
Nơi giao hàng noi_giao
Ngày giao ngay_giao
* Số thứ tự <2) '

* Tên hàng mà ma_hang (3)
* Đơn vị tính (4)
* Đơn giá hàng giao don_gia
* Số lượng giao so_luonggi
* Thành liền (5)
Tổng cộng tong_tien (5)

Chủ thích:

(0) "'NịỊười dặt hờnịi" ờ đơn đặt hàng và 'Tên khách hàng” ở 
phiếu giao hàng chỉ cùng một đối tượng nên ta thống nhất 
chọn lên gọi cho đối tượng này là: 'Tên khách hàiìịỉ” .



(1) “Tên khách hàng” là thuộc tính tên gọi của thực thể “khách 
hàng”, không xác định mỗi khách hàng cụ thể vì khách có 
thể trùng tên. Vì vậy phải thêm thuộc tính “Mã khách hànịĩ" 
ịma khach) làm thuộc tính định danh cho “khách hàng". 
Cùng tưcmg tự như vậy cần thêm ""Mã hàng" (ma jtang) làm 
thuộc tính định danh thay cho “hàng hoá”.

(2) SỐ thứ tự để đánh số mỗi dòng hoá đom chí có ý nghĩa trong 
hoá đơn này, không cho thông tin gì khác, không cẩn lưu trừ.

(3) Tên khách hàng, tên hàng là thuộc tính tên gọi đã có ờ trên, 
cần thay nó bằng thuộc tính định danh tương ứng.

(4) Các thuộc tính này là thuộc tính mô tả, đã gặp ở trên nên bỏ đi.
(5) Thụộc tính rỈỊành tiền = (đơtì giá hàng giao) X Ịsố lượn}> 

giao), hai thuộc lính này đã được chọn ở trên ta có thể tính 
được "Uhành tiền" nên không cần lưu trữ thuộc tính này.

(*) Chỉ các thuộc tính lặp.
Bước 4:

Xác định hệ lược đồ quan hệ:
(1) DONHANG (So_don, ma_khach,__ten_kh, diachi_kh,

ngay_dat, ma_hang*, ten_hg‘, mota_hg*, donvi_hg*, 
so_luongd*’

(2) PHIEUGIAO (so_phieu, ma_khach, noi_giao, ngay_giaOi 

ĩna_hang*, don_gia*, so_lưcfnggi*’
Bước 5 :

Xác định khoá chính;
■

Tương tự như trong ví dụ 1, chúng ta dễ dàng xác định được khoá 
chính của hai lược đồ quan hệ trên như sau:

l . DONHANG (so don. ma_khach,.ten_kh, diachi_kh,
ngay_dat, Ma hang*. ten_hg*, mota_hg*, donvi_hg*, so_luongd*’
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2. PHIEUGIAO (so nhieu. ma_khach, noi_giao, ngay_giao,
Ma hana*. đon gia*, so luonggi*)

J .l .2.1.2. TrườtiỊi hợp có hảng án

- Khi có dấu hiệu có bảng ẩn (nhận diện được các chi tiêu (sau 
Iiày ị^ọi lủ íhiiộc íínli lặp) có tên lặp đi lặp lại một vài làn) cần chuyển 
nhóm thuộc tính liên quan thành bảng tưcmg ứng. Kết quả sẽ thu được 
m bàng hiện không liền nhau:

Bàng 1

Bàng 2

Bảng ...

Bàng m



- Rút m bảng thành m lược đổ quan hệ đạt iN F  như sau:
Tên bảng chính là tên lược đồ. Các thuộc tính cúa lược đồ bao 

gồm các tên cột trong bảng đó + khoá chính của thực thê ban đầu 
(PK). Như vậy:

Số thuộc tính = số cột của bảng +1.

Khoá của lược đổ vừa rút ra gồm PK và phần khoá xác định 
trong bảng.

- Thực thể ban đầu sau khi rút bớt m bảng sẽ còn một bảng ngắn 
hơn nhiều so với bảng ban đầu tưcmg ứng với 1 lược đồ quan hệ. Tên 
của bảng ban đầu có thể được dùng lại cho bảng/lược đổ này. Lược đổ 
này có khoá chính là thuộc tính PK đã xác định ngay từ đầu.

Chú ý:
Sau khi tách ra ihắnh các bắng con cấn xằc định ngay khoá 

(thuộc lính định danh) cho nó. Thêm các thuộc tính định danh nếu cần.

STT có thể không bỏ đi hoặc thậm chí cần thêm vào đc làm một 
phần của khoá

- Kếl quả ta có m+1 thực thể có quy mô nhỏ hcm nhiều so với thực 
thể xuất phát.

iĩi+1 lược đồ quan hệ này đạt 1NF và đã xác định dược khoá chính. 

Vi dụ 3:
PHIẾU CÔNG CHÚC
Dùng cho CSDL quốc gia
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Sò' hiệu còng chức (P K )  

Ho và tẻn
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0(yn \  Ị chù quán 

f)<rn vị quản lý tạrc liếp 

Sò ciìứni! ininh nhân dân

Tỉnh

I. I ỉo và ĩên kíiai sinlì 2. Nam/nữ

3. 'rén thường (lùng klutc

4. Ngày llìáiìg nàm sinh

5. Nai sinh

6. Qué quán

7. Địa cỉìỉ thường trú 

Sô diện thoại liên hệ: 

iS. Gia (iình xuấi thân 

9. Dãn lộc 

1 i . Ngày \'ào Đáng

13. ĩnnli (lộ giáo dục phổ Ihỏng (10/10, 12/12)

14. ChuyCMi ngành lót nghiệp iriing cáp

15. Chuvên ngành !ÓI nghiệp ĐH/CD 

Cìuiyéii ỉigànli lỏì nghiệp ĐH/CD 

Cỉiuycn ngìuih tòỉ nghiệp ĐH/CD

10. Tôn giáo

12. Ngày chính thức

Năm tổt nghiệp Nơi tôì nghiệp

Nám tổt nghiệp Nơi tốt nghiệp

Nàm tôì nghiệp Nơi tốt nghiệp

Nảm tốt nghiệp Nơi tôì nghiệp

Năm lổt nghiệp Nơi lốt nghiệp

(Trình độ giào dục chia làm 6 loại) Bảng ẩn có 4 cột tương ứng vởi ỉưạc 
đổ: TĐGD (mà trình độ giảo dục, tên, năm, Nơi tớ  nghiệp)___________

16. Học vỊ

Học vị 
{-> thêm mã)

Chuyén ngành bảo 
vệ

(-♦ thêm mâ)

Ndi bảo vệ (nưdc)
(-+ thôm mă)

Năm bảo vệ

Thạc sĩ

TS

TSKH

i 7. Ị iọc hàm (GS/PGS) Tháng nãm được phong

18. Trình dộ lí luận chính rrị (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)



19. Trìiih độ ngoại ngữ: Anh (A/B/C/D/S) Nga (A/B/C/D/S) Pháp (A/B/C/D/S)

108____________ Kỳ thuật phân tích và thiết kế HĨTl' hướtìịỉ cấu trúc

20. Các nuóc ngoài dã tới Bảng ẩn có 3 cột tưong ứng või tược đó: TĐNN 
(mả. tỗ iĩ Mnh độ)

21. Danh hiệu nhà nước phong tàng (Anh hùng lao động, AHLLVT. Nhà giáo nhân dân. 
Nghệ sĩ nhân dăn)

22. Lĩnh vực khoa học công nghệ dang iàm

23. Chức vụ hiện tại

24. Chức vu kiẻm nhiêm ỉ• CHUCVU (Mà chúc vụ, tôn. hệ sổ phụ cấp)
25. Ngạch cổng chức Mã ngạch ---------------------------------------------------------

26. Hẽ số lương

27. Hưóng từ

28. Pliụ cấp chức vụ (hệ sỏ' phụ cấp - được ghép vào 23. ở (rên)

29. Phụ cấp khác

50. Cấp Đảng uỷ

a. Cấp ủy hiện tại

b. Cấp ủy kiêm nhiệm

c. Cấp ủy dã qua

31. Ngày tham gia cách mạng

32. Ngày vể cơ quan công tác

33. Ngày được tuyển dụng vào bién chế nhà nước

34. Ngày nhập ngũ

35. Chức vụ cao nhất trong quân ngQ

36. Ngày xuất ngũ Bàng ển cố 2 cột tuong ứng vòi tược 
Ơ6: Ch In HSACH (m i toại chình sàch, 

37. Diện huởng chính sách ìfỗn loại chinh sàch)_________________

38. Khen thưởiig (hình thức: huân huy chương, giải thưởng, bằng khen cấp nhà nước)

39. Kỳ kuật (Sò QĐ, cấp quyết (lịnh, năm, lí do. hình thúc)

Bảng ẩn có 6 cột tuong ứng vờ  lược đô:

KHENTHUONG (Số QĐ, mà hình thÙc, tên hình thúc, cấp QĐ. năm. lí đo) 

S-’  KYLUAT (Sổ QĐ. mà Nnh thức, tôn hình thức, cắp QĐ, năm, lí đo)

40. Tinh trạiig sức khoè
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4 i. Đào tạo. bói dưỡiig chuyên môn nghiệp vụ

Thời gian 
(Từ...đến...)

Trường/và 
nơi học

Hình thức 
học

Ngành học 
(-^ thêm mã)

Vân bằng, 
chứng chỉ

42. Dào lao bổi dưỡng lí luận chính trị, quản lý nhà nước, hành chính, kinh !ê xã hội

STT
(K)

Thời gian 
(Từ...đen...)

Trường và 
nơi học

Hình thức 
học

Ngành học 
(-> thêm mâ)

Vãn bằng 
chứng chỉ 
(Số loại, 

ngày cấp)

43. Tóm tát quá trình cổng tác

STT
(Lần ch u y ển  cõng  tác) 

(K)

Thòi gian 
(Từ...đến...)

E)ơn vị công tác (-» thêm tnã),
/ chức vụ/, ngạch công chức/, 

công việc đảm nhiệm
(đặc điểm lịch sử)

44. Diẻn biến lươiig

STT
(bỏ) Ngày/tháng/nắm Hệ số tudng Ngày ký

45. Đánh giá cỏng chức (Uiời gian, xếp ioại)

Thởi gian (K)

Xếp loại

46. Quan lìệ gia đình

Quan hệ 
(-♦ thêm mâ)

Họ tên Nãm sính Nghế
nghiệp Chúc vụ Nơi ở  hiện nay

Cha
Mẹ
Anh chị em ruột
Vợ /chổng
Con ,

Bén chổng/vỢ
Cha
Mẹ
Anh chị em ruột
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47. Các công trình dã công bô'

STT
(K)

Tên
công
trinh

Loại ấn 
phẩm 

(bài báo. 
sách)

Số
trang

Chủ biẻn hay đổng 
tác giả

Cơ
quan
xuất
bàn

Nãm và 
số xuất 

bàn

Số tác giả Chủ biẻn

48. Tham gia nghiẻn cứu (đẻ tài. chương trình, dự án) (Thứ tự-K)(-> thẻm niã)

Thời gian 
(từ... đến)

Cấp quản lý 
(CO sỏ. Bộ. 
Nhà nuớc)

Cơ 
quan 
chủ tri

Chức 
danh 

tham gia

Tên đề 
tài, Oự 

án

Ngày
nghiêm

thu

Nơi quàn 
lý kết 
quả

I
1

i

49. Dào (ạo trẻn dại học (Lần đào tạo -K)(—» thẻm mă)

Thời 
gian 

(từ...đến)
Bâcđàotao

(T h .T S .T SK H )

CKÙc
danh
hưdng
dẫn

Tên
luận
án

. Têa 
ngudi 
đũọc 
hướng 
dẫn

Chuyén
ngành

Cơ sỏ 
đào 
tạo

Ngày 
bào vệ

50. Các thổng tin khác về hoạt động khoa học

51. Quan hệ nước ngoài (tham gia tổ chức chính ưị. kinh tế. xã hội nào. ờ đàu)

52. Mã số bảo hiém xã hội

53. Mă s6 bảo hiểm y tế

Ngày...tháng...nâm... 

Xác nhận của C0 quan quản lý trực tiếp Ngưài khai ký lén

Xác nhận của ca quan quản lý hó sơ gốc

3.1.2.2. Kỹ thuật 4 - Xác định thực thể và đặc tả quan hệ giữa hai 
thục thể

3.1.2.2. ỉ. Khái niệm vẻ' thực thể và thuộc lính của thực thể• » * •

Thực thể là hlnh ảnh tượng trưng cho một đối tượng cụ thể hay 
một khái niệm trừu tượng nhưng có mặt trong thế giới thực.



\'/ dụ: Dự án, con người, sản phẩm,...

Thòng thường khi xây dựng mô hình dữ iiệu các thực thể được 
biéu diễn bằng những hình chữ nhật ví dụ như:

SẨN PHẨM
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Trong mộl hệ thông tin, cần lựa chọn một số tính chất đặc trưng 
dê dicn lá mội thực thể, các tính chất này được gọi là thuộc tính của 
thực thô được mô tả và đây cũng chính là các loại thông tin dữ liệu cần 
quán lý.

\ 'i í/ỉ/. Họ tên, địa chi, ngày sinh của thực thể “sinh viên”
Nhãn hiệu, giá của thực thể “ sản phẩm”

Giá trị các thuộc tính của một thực thể cho phép diễn tả một 
trường hợp cụ thê của thực thể, gọi ià một thể hiện của thực thể đó.

\ / dụ: (Lê Thanh Hà, 53 Hai Bà Trưng Hà Nội, 1-5-1978) là một 
iliê hiện cúa “ sinh viên” . (Máy in, LASER SHOT, LBP_1120) là một 
tliô hiện của “ sản phẩiĩi” .

Mội Iliiiôc tínlì là sơ cấp khi ta không cần phân tích nó thành 
nhiéu thuộc tính khác, luỳ theo nhu cầu xử lý trong hệ thông tin đối 
với một thực thể.

Thông thường một thực thể ứng với một bảng (hay một quan hộ
của Codd).

Mỗi thực thể phải có ít nhất một thuộc tính mà mỗi giá trị của nó 
vừa đù cho phép nhận diện một cách duy nhất một thể hiện của thực 
thê gọi là thuộc tính nhận dạng hay là khoá. Có nhiều trưcmg hợp 
chúng ta phải dùng một tập các thuộc tính để nhận diện thực thể. Khi 
một thực thể có nhiều định danh, người ta chọn một trong sô' đó một 
cái theo tiêu chuẩn nào đấy. Giá trị của một định danh luôn luôn được 
xác định.

Ví dụ:
Sô hoá đơn là thuộc lính nhận dạng của thực thể Hoá đơn.
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Không thể có hai hay nhiều hoá đơn có cùng sô hoá đơn irong 
cùng một hệ thông tin.

Cách hiểu diễn một thực thể:• «

Một thực thể được xác định nếu xác định được 3 thành phần: tên • ♦ « • • • 1

của thực thể, danh sách thuộc tính và thuộc tính định danh.

Có 2 cách biểu diễn thực thể:

- Cách biểu diễn thực thể theo kiểu truyền thống:

hoA đơn
#Sốhoáđơn

Ngày

- Cách biểu diễn theo kiểu đồ hoạ:

hoá hoA đơn

3.1.2.2.2. Kỹ thuật đặc tả quan hệ giữa hai thực thể 

/. Dựa vào mô tá bằng ngôn ngừ tự nhiên

Cho:

1. Công ty có nhiểu chi nhánh nhưng mỗi chi nhánh chỉ 
thuộc vào 1 công ty

2. Một chi nhánh có thể thực hiện nhiều dự án nhưng mồi dự 
án thuộc về 1 chi nhánh duy nhất

3. Một chi nhánh có nhiều nhân viên, nhưng mỗi nhân viên
chỉ ký hợp đồng làm việc với một chi nhánh duy nhất

4. Một nhân viên có thể ký hợp đồng với nhiéu dự án (hoặc
không làm việc cho dự án nào). M ỗi dự án có ít nhất 1 
nhân viên đăng ký làm việc cho nó

5. Một nhân viên có thể được đào tạo nhiều nghề kỹ thuật, 
một nghề kỹ thuật có thể có ờ  nhiều nhân viên.
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Xác định các thực thể và đặc tả quan hệ giữa chúng.

CHI NHÁNH R1 CÔNG TY

Dự ÁN R2 CHI NHANH

NHÂN VIÊN >1— s > CHI NHÁNH

NHÂN VIÊN > R4

NHÂN VIÊN N - c

Dự An

R5 NGHỂ

Mô tã quan hệ giữa các thực thể như sau:

VẬT Tư(#m ã vt, tên vt, đơn vị, đơn giá),

PHIẾU XUẤT (#số phiếu, ngày, mã kho, mã khách),

KHÁCH (#mã khách, tên khách, điạ chỉ, E_mail),

KHO (#mã kho, tên kho)

Trong mỗi phiếu xuất ghi nhiều loại vật tư, ngược lại mỗi loại vật 
tư có thể xuất hiện trong nhiều phiếu xuất thông qua sô' lượng.

M ội phiếu xuất chỉ viết cho một khách, ngược lại một khách có 
thể có nhiều phiếu xuất.

KHÁCH PHIẾU XUẤT



Mộl phiếu xuất chỉ viết cho một kho, ngược lạ i tên mỗi kho có 
thể có mặt trong nhiều phiếu xuất.
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2. Dựa vào kiìoá của các lược đồ quan hệ 

Cho hệ lược đổ quan hệ đã chuẩn hoá

VẬT T ư  (mà vt. tên vt, đơn vị, đơn giá),

PHlẾư XưẤT ( s ố  phiếu, ngày, mã kho, mã khách),

KHÁCH (mã khách, tên khách, điạ chỉ, E_m aii),

KHÒ (mã kho, tên kho)

DÒNG VẬT T ư (số Phiếu, mã vt, số lượng)

3. Cho hệ lược đồ quan hệ chưa chuẩn hoá

VẬT Tư  (mã vt. tên vt, đơn vị, đcm giá).
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PHIẾU XUẤT (số phiếu, ngày, mã kho, mã khách, mã v t*. 
số lượng*)

KHÁCH (mã khách, tên khách, điạ chỉ, E_mail),

KHO (mã kho, tên kho)

mã vt 
tên vt 
Đơn vị 
đơn giá

sổphịấu 
ngày 
mâ kho 
mă khách
m ấ.vL*. 
số lượng*

số Phiếu

mãvt SỔ Phiếu
tênvt m ẫ  vt,
Đơn vị SỐ lưjj(ng
đơn giá

3.Ẩ.2.3. Kỹ thuật 5. Xây dựng mô hình khái niệm dữ Uệu theo 
phương pháp Blanpre

Một công cụ thông dụng, hữu ích là “ Ma trận của Blanpre” , dùng 
để phân tích các tài liệu thu thập và liệ t kê ra danh sách các dữ liệu. 
Trong ma trận này, ta trình bày mỗi cột là một tài !iệu và mỏi hàng là 
mội loại dữ liệu. Tại m ỗi ô giao điểm, ta đánh dấu loại dữ liệu có xuất
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hiện trên tài liệu. Nên dùng hai loại dấu hiệu khác nhau đê phân biệt 
loại dữ liệu trực liếp với loại được tính toán thành.

Khi xây dựng ma trận Blanpre, ta nên bắt đầu bằng những là i liệu 
cơ bản, quan trọng nhất và chỉ cần trình bày một loại tài liệu khi nó 
cho phép nhận dạng ít nhất một loại dữ liệu mới.

Vi dụ: Hai chứng từ sau là cần thiết cho quản lý hoạt động kinh 
doanh;

a. ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số:

Ngày:

Mã khách hàng:

Tên khách hàng: Địa chi

SỐTT Mâ hàng Tin hàng Đdn vj Sốlưọng

b. PHIẾU G IAO HÀNG 

Số:

Mã khách hàng:

Ngày: 

Nơi giao:

SỐTT M i hàng Đon giá S ố  lượng Thành tiến

Giả thiết rằng đơn giá chỉ phụ thuộc vào hàng TONGTIEN 

Bước 1: Xảy dựng ma trận Bỉanpre:

Loại dữ liệu Đdn đặt hàng Phiếu giao hàng

1. SỐ đơn 1
2. Ngày đặt 1

3. Mâ khách 1 1

4. Tèn khách 1

5. Địa chỉ 1



( 'hiamỊi 3: Các kỹ ihuật cơ han 117

6. STT 2 2

7. Mả hàng 1 1

8. Tén hàng 1

9. Đơn vị 1

10. Sỏ lượng đặt 1

11. Sỏ phiếu 1

12. Ngày giao 1

13. Nơl giao 1

14. Đơn giá giao (Giả thiết: chỉ phụ 
thuộc vào hàng) 1

15. Sô lượng giao 1

16. Thành tiền 2

17. Tổng tiền 2

1. dữ liệu trực tiếp

2: dữ liệu gián tiếp/trung gian (tính đuọc thòng qua các dữ liệu khác)

Từ danh sách này, người ta cần kiểm tra bằng một công tác thanh 
lọc như:

- Bỏ bớt các dữ liệu đồng nghĩa nhưng khác tên, chỉ giữ lạ i một

\ ' í '  dụ:

Mã sô' sản phẩm = Danh mục đặt hàng

- Phân biệt các dữ liệu cùng tên nhưng khác nghĩa và lách thành 
nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Vi dụ:

Giá bán của một cửa hiệu khác vói giá bán của một công ty 
sàn xuất

- Nhập chung các loại dữ liệu luô ii xuất hiện đồng thời với nhau 
nên mọi loại tài liệu thành một dữ liệu sơ cấp.
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Ví dụ:

Số nhà và tên đường; ngày, tháng và năm sinh.

- Loại bỏ những loại dữ liệu có thể xác định được một cách duy 
nhất từ các dữ liệu khác, hoặc bằng công thức tính toán, do các quy 
luật của tổ chức.

Ví dụ:
- Tổng giá đem đặt hàng = Số lượng giá * đơn giá
- Giả sử do quy luật tổ chức, mọi đề nghị mua hàng phải được 

giải quyết nội trong ngày, ta suy ra: Ngày đề nghị mua hàng = Ngày 
đặt hàng

Sau khi chính xác hoá dữ liệu (loại đồng danh, đồng nghĩa, thẽm 
bớt thuộc tính, loại bỏ dữ liệu gián tiếp ,...) ta có:

Loậỉ dữ liệu Đơn đằt hàhg Phiếu giao

Số đơn \ 1

Ngày đạt 1

Mả khách 1 1

Tên khách 1

Địa chỉ 1

Mã hàng 1 1

Tên hàng 1

Đơn vị 1

Số lượng đặt 1

Số phiếu 1

Ngày giao 1

Nơi giao 1

Đơn giá giao 1

Số lượng giao 1
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Bước 2. Xác định các phụ thuộc hàm giữa các dữ liệu

Tử (lanh sách cúc loại (lừ liệu đã tlìơnli lọc của hệ thổìiỊị thông 
tiii dạt dược qiiíi ỊỊÌai đoạn trên, ta phái xác định tất cả các phụ thuộc 
hàm hiện hữu giiĩa clìúng.

Cụ thể. ta pììài tự dặt cáu hỏi:

- Mỗi giá trị của một loại dữ liệu A có tương ứng với một giá trị 
duy nhất của ioại dữ liệu B không?

- Nếu “ có”  thì B phụ thuộc hàm vào A: A B

- Ngoài các phụ thuộc hàm có vế trái A là một loại dữ liệu sơ
cấp) gọi là phụ thuộc hàm sơ cấp), tương đối dễ xác định, ta còn phải 
nhận diện cá các hàm trong đó vế trái A là một tập hợp của nhiều loại 
dừ liệu (gọi là phụ thuộc hàm đa phần).

Ta tiếp í ục đặt cáu hói:

- Cần ấn định giá trị của những loại dữ liệu nào đê có thể suy ra
một giá irị duy nhất của loại dữ liệu B?

- Các hàm phụ thuộc sẽ được trình bày dưới dạng một bảng các 
phụ thuộc hàm như sau:

Loại dữ liệu Phụ thuộc hảm 
sờ cíp

Phụ thuộc hàm 
da phỉn

Số don 1
N g ày  đạt ▼ Nhận
Mã khách 1 C ót i
Tèn khách ị
Địa chỉ
Mả hàng 1
Tên hàng
Đơn vị hàng
Số lượng đạt ♦  i DATCACLOAI
Sô' phiếu ị
Ngày giao
Ndi giao h
Đơn giá giao rn r-
S ố  lượng giao GIAO CAC LOẦr



Bước i .  Xáy dựng mô hình khái niệm dữ liệu

- G iai đoạn này bao gồm 5 bước:

- Xác định tập hợp các khóa chính

- Nhận diện các thực Ihê

- Nhận diện các quan hệ

- Phân bố hết các thuộc lính

- Vẽ sơ đồ khái niệm dữ liệu

3. Ì . Xác định tập hợp các khóa chính

Tập hợp K của những khóa chính là tập hợp lất cả những loại 
dữ liệu có đóng vai trò nguồn (thuộc vế trái) trong ít nhất một phụ 
ihuộc hàm.

Trong ví dụ trên, ta có: -K = {Số đơn, Mâ khách, Mã hàng, Sô'
phiếu}

3.2 Nhận diện các thực thê* • »

Mỗi phần tử của tập hợp K sẽ là khóa chính của một thực thể. 

Trong ví dụ trên, ta nhận ra được 4 thực thể:

ĐƠN HÀNG (Sò acfn>n. )

KHÁCH (Mà khách....)

HÀNG (M à hàng....)

PHIẾU G IAO  (Sổ Phiếu..... )

3.3 Nhận diện các quan hộ

Có hai trường hợp:

A. Nếu gốc của mộl phụ thuộc hàm bao gồm ít nhất 2 phần tử 
thuộc lập hợp K thì nó tương ứng với iTĨỘt quan hệ N-N giữa các thực 
thể có khóa chính là các phần lừ này.
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Trong ví dụ trên, ta nhận ra được 2 quan hệ;

ĐẶT CÁC LOẠI (sỏ lượng đặt)

GIAO CÁC LOẠI (sô lượng giao)

B. Sự hiện hữu cua một phụ thuộc hàm giữa hai phán lử của tập 
hợp K xác định một quan hệ nhị nguyên kiểu 1-N giữa hai thực thể có 
khóa chính là các phần tử này.

Trong ví dụ trên, ta nhận ra được 2 quan hệ:

CÓ

NHẬN

Bước 4. Phán bổ các thuộc tính còn lại

Tấ( cả các loại dữ liệu không tập hợp K đều ià những thuộc tính
ihông thường và có thể được phân bổ một cách dễ dàng vào các thực 
ihô hay quan hệ, tùy theo các hàm phụ thuộc.

Î hịin bổ các thuộc tính còn lại cho các thực thể ta thấy vừa hết: 

ĐƠN HÀNG (Sỏ' dơn. Ngày đặt)

KHÁCH (Mã khách. Tên khách, Địa chỉ khách)

HÀNG (Mâ hàng. Tên hàng, Mô tả hàng, Đcfn vị hàng, Đơn giá) 

PHIÊU GIAO (Số phiêu. Ngày giao, Nơi giao)

Bước 5. Vẽ sơ đồ khái niệm dữ liệu

Từ các thực thổ và quan hệ đã nhận diện, ta có thể vẽ sơ đổ khái 
niệm dữ liệu như sau:
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I ỉ biểu diễn thực thể

biểu diển mối quan hệ Ghi chú; Thuộc tinh khoá được gạch chân

Hình 3.Ỉ1: Mô hình khái niệm bài toán

3.2. CÁC KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH
T H IẾ T  K Ế

3.2.1. Các kỳ thuật thỉết kế xử lý

3.2.Í.I. Kỹ thttậi 6 - Mô hình hoá các tiến trình quyết định và logic 
thời gian

Sơ đồ luồng dữ liệu đủ tốt để xác định các tiến trình, nhưng nó 
không chỉ ra đầy đủ logỉc bên trong của mỗi tiến trình. Ngay đối với 
các tiến trình ở sơ đồ luồng dữ liệu sơ cấp cũng không chỉ ra được nội 
dung xử lý  của nó.

Có những kỹ thuật để mô hình hoá các tiến trình quyết định và 
logic thời gian như sau:

- Sử dụng tiếng Anh có cấu trúc để biểu diễn ba cấu trúc lập trình 
cơ bản.



- Sử dụng bảng quyết định biểu diễn logic các điều kiện và hành
động

- Sử dụng cây quyết định để mô hình hoá logic sự lựa chọn.

- Sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái để mô tả các hành vi của hệ 
thống.

3.2.1.1.ỉ. Mó hình hoá logic với tiếng Anh cấu trúc (Structured Eitgìislĩ)

Tiếng Anh có cấu trúc được cải biên từ tiếng Anh thông dụng để 
đặc tả nội dung của các tiến trình trong một sơ đổ luồng dữ liệu. Các 
động từ hành động dùng để đặt tên các tiến trình cũng được dùng trong 
tiêng Anh có cấu trúc. Nó bao gồm các động từ như: read, wrìte, print, 
move, merge, add, subtract, muìtipìy, và divice. Tiếng Anh có cấu trúc 
cũng dùng câu danh từ để mô tả cấu trúc dữ liệu như customer-name 
and customer-address. Tiếng Anh cấu trúc không sử dụng tính từ và 
trạng lừ. Nó diễn tả các tiến trình ở dạng dễ đọc, dễ hiểu. Nó không 
phải là một phiên bản chuẩn, mà mỗi nhà phân tích có thể có cách 
dùng riêng của mình. Tiếng Anh có cấu ưúc được dùng để biểu diễn 
câ ba cấu trúc điển hình trong lập trình có cấu trúc: tuần tự, tuyển chọn 
và lặp. Tiến trình tuần lự không đòi hỏi một cấu trúc gì đặc biệt. Cấu 
trúc tuyển chọn có thể được biểu diễn bằng một cấu trúc có dạng:

BEGIN IF

I f  (số iượng trong kho nhỏ hơn số iượng đặt hàng nhỏ nhất) 

Then generate (đcfn đặt hàng mới)

Else do (không làm gì cả)

END IF

Mộl cấu trúc có điều kiện khác là tuyển chọn nhiều nhớtìh, tức là 
có rất nhiều hành động mà chương trình có thể làm, nhưng chỉ một 
hành động được chọn như sau:
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READ (số lượng trong kho)

Select case

CASE 1 (số lượng trong kho lớn hơn sô' lượng dự trữ lô i thiêu 
cần đặt hàng)

124 Kỳ thuật phân tích và thiết kế HTTT hướnỉĩ cầu trúc

DO (không làm gì cả)

CASE 2 (số lượng trong kho bằng số lượng dự trữ tối thiêu cần 
đặt hàng)

DO (không làm gì cả)

CASE 3 (số lượng trong kho nhỏ hơn sô' lượng dự trữ tố i thiểu 

cần đặt hàng)............................

GENERATE (đctti đặt hàng m ói)

CASE 4 (kho rỗng)

IN IT IA TE  (tình trạng khẩn cấp, thực hiện thủ tục đặt 

đơn hàng)

Tiến trình lặp có thể có dạng các vòng DO - U N TIL hoặc các 

vòng DO - W HILE.

•  Vòng DO - ƯNTIL có thể biểu diễn như sau:

DO

Read (các bản ghi iưu kho)

Begin if

I f  (số lượng trong kho nhỏ hơn sô' lượng dự trữ tố i thiểu 

cần đặt hàng)

Then generate (đơn đặt hàng mới)



Else do (không làm gì cá)

End if  

UN TIL (kết thúc file )

• Vòng lặp DO - W HILE có thê biểu diễn như sau:

READ (các bản ghi lưu kho)

VVÍIILENO T (kết thúc file ) do

Begin if

I f  (số lượng trong kho nhỏ hơn số lượng dự trữ lố i thiểu 
cần đặl hàng)

Then generale (đơn đặt hàng mới)

Else do (không làm gì cả)

End if  

ENDDO

Ví dụ sau đây là đặc lả tiếng Anh có cấu trúc biểu diễn logic của 
một sơ đồ tiến trình được xác định hệ thống quản lý  kho (hình 3.12).

Có bốn liến trình được miêu tà trong hình 3.12: cập nhật các mật 
hàng nhập mới, cập nhật các mặt hàng sử dụng, sinh ra các đơn đặt 
hàng, sinh ra hoá đơn thanh toán.

Việc biểu diễn tiếng Anh có cấu trúc của mỗi tiến trình được mô 
lả ở bảng 3.1. Trong tiếng Anh cấu trúc, các thuật ngữ, ký hiệu, các 
phép so sánh logic như lớn hơn hay nhỏ hơn đều được viết ra mà 
không sử dụng các ký hiệu số học.
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NHÀ CUNG CẨP

Hoá
đdn
thanh
toán

Phiếu
giao

Phiếu giao hàng 
(dòng hàng giao)

r
1.0

Cập nhật
hàng nhập
mới

V J
Tổng 
bổ sung

Phiếu xuất hàng 
(dòng hàng tổn)

PHỤ TRACH 
CẨC KHO

2.0

Cập nhật 
hàng xuất 
sử dụng

Tổng sử dụng

♦  DI Thẻ kho

4.0 ^ 3.0

Tạo
hoáđơn

Lập dơn 
hàng

thanh toán
Thông b á o

Lượng 
tổn kho

Múc dự trữ tối thiểu

Hình 3.12: Sơ đồ luống dữ liệu logic về quấn lí kho

Bảng 3.1: Biểu diễn tiếng Anh cấu trúc cho sơ đồ lùnlĩ 3.12

Tiền trinh 1.0: Cập nhật hing nhập mdi

DO

Read (bản ghi phiếu-giao-hàng tiểp theo)

Find matching (bản ghi thẻ-kho)

Add (số lượng từ bản ghi phiếu-giao>hàng) TO (số luợng tổn kho trén bàn 
ghi thẻ-kto)

Until End-of-file
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Tiền trinh 2.0; Cập nhật hàng xuất sử dụng
DO

Read (bàn ghi phiếu-xuất-hàng tiếp theo)
Find matching ( bản ghi thẻ-kho)
Substract (số luọng sử dụng từ bản ghi mục-hàng) from (số luợng tổn 
kho trèn bàn ghi thẻ-kho)

Until End-of-fìle

Tiến trinh 3.0: Lập ddn hảng
DO

Read (bản ghi thẻ kho tiếp theo)
Đegin if
lf (số lượng tồn kho) is less than (số loạng tối thiểu đặt hàng) 

Then (lập đơn hàng)
End if 

Until End-of-file

Tiến trình 4.0: Tạo hoá đdn thanh toán
Read (ngày hiện thài)
Sort (bàn ghi phiếu-giao-hàng) by Date 
DO

Read (bản ghi phiểu-giao-hàng tiếp theo)
Begin if

lf Date is at least 3 days away from (ngày hiện tại) 
Then (lập giấy thanh toán)

Endif 
Untỉl End-of-file

Chú ý rằng định dạng của một tiến trình bằng tiếng Anh có cấu 
trúc đã bất chước định dạng thường được sử dụng trong các ngôn ngữ 
lập trình, đặc biệt là cách viết thụt vào đầu dòng của nó. K hi sử dụng 
tiếng Anh có cấu trúc ta không phải lo  lắng gì về việc tạo các biến, mở 
và đóng các file , hoặc tìm các bản ghi liên quan trong các file  
khác nhau.
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3.2.1.1.2. Mô hình Ììoá logic với hảng quyết định
Một bảng quyết định (decision tahle) là một sơ đồ của một tiến 

trình logic, mà ờ đó logic được iàm phức tạp một cách hợp lí. Tất cả 
các lựa chọn có thể và các điều kiện lựa chọn phụ thuộc vào nó được 
biểu diễn trong dạng bảng, như minh hoạ trong bảng quyết định 3.2. 
Bảng 3.2 là mô hình logic của một hệ thống trả ỉương tổng quát. Bảng 
gồm 3 phần: góc các điều kiện, góc các hành động và các luật. Trong 
bảng 3.2 có góc điều kiện với yếu tố: loại nhân viên và giờ làm việc. 
Loại nhân viên có hai giá trị: “ S”  chỉ nhân viên hưởng ii«mg và “ H”  
chỉ nhân viên làm việc theo giờ. Số giờ làm việc có ba giá trị: nhỏ lum 
40, hằng 40 và lớn hơìì 40. Góc hành động chứa tất cả các khá năng có 
thể là kết quả của việc tổ hợp các giá trị của góc các điều kiện. Có bôn 
khả năng có thể của hành động được ghi trong bảng: trả theo lưmg cơ 
hâìì, tính lươiig theo giờ, tính -giờ làm thêm và ghi háo cáo vắiìỊỊ mật.

Không phải tất cả mọi cách kết hợp có thể từ các điểu kiện đã 
cho đều là hợp lí và cho một hành động tương ứng. Sự kết hợp cụ thể 
cho ra những hành động cụ thể. Một phần của bảng iiên kết các điều 
kiện với các hành động là phần chứa các quy tắc.

Bảng 3.2: Bảng quyết định đầy đủ cho hệ thống trá ìưmg

Điỉu kiện KiẨu hành động

Quy tắc

1 2 3 4 5 6

Loại nhân viên s H s H s H

Gid làm việc <40 <40 40 40 >40 >40

Trả lUDng cơ bản X X X

Trả lUdng ttteo gid X X X

Trả lương gid làm thêm X

Ghi báo cáo vắng mặt X



Để đọc các quy tắc ta bắt đầu đọc các giá tr ị của các điểu kiện 
trong cột đầu liên: Đây là loại nhân viên “ S”  hay là ioại hưởng lương 
và làm việc theo giờ với số giờ làm việc nhỏ hơn 40. Khi đó ở góc 
hành động tương ứng với hai điều kiện trên là dòng trả Ìươììg cơ bản. 
Ô tương ứng với cột 1 và dòng này được đánh dấu “ x” . Trong cột tiếp 
theo, các giá trị tưcmg ứng với hai điều kiện là “ H”  và “ <40” , nghĩa là 
nhân viên làm theo giờ và sô' giờ làm việc nhỏ hơn 40. Trong trường 
hợp này. sẽ có hai dòng tương ứng với điều kiện trên ở góc hành động 
là trả lươtìỊị theo giờ và ghi vào báo cáo vắng mặt cho số giờ thiếu. 
Trong bảng quyết định hai ô tương ứng được đánh dấu “ x” . Tương tự, 
quy tắc 3 dành cho trường hợp nỉtán viên hưởng lương và làm việc trên 
40 giờ. Dòng tương ứng ở góc hành động là trd ỉương cơ bản như 
trường hợp quy tắc I. Quy tắc 4 tính lương theo giờ. Quy tắc 5 ữả 
lương cơ bản cho nhân viên hưởng lương làm việc trên 40 giờ. Quy tắc 
5 hoạt động giống như quy tắc 1, 3. Bằng cách quan sát nhân viên 
hưởng lương ta thấy: Số giờ làm việc không tác động tới kết quả của 
các quy tắc 1,3 và 5. Trong những quy tắc này, số giờ làm việc ỉà một 
điều kiện trung lập, nghĩa là giá ưị của nó không ảnh hưởng đến hành 
động được đưa ra. Quy tắc 6 tính lương theo giờ và ghi giờ làm ỉhẽm 
cho nhân viên làm việc theo giờ mà đã làm trên 40 giờ.

Do cố điểu kiện trung lập cho các quy tắc ỉ,  3 và s, ta có thể 
giảm số lượng các quy tắc bằng cách hợp nhất các quy tắc 1, 3 và 5 
vào một quy lắc, như bảng 3.3. Điều kiện trung lập được biổu diễn 
bằng một dấu gạch ngang. Như vậy, từ một bảng quyết định có 6 quy 
tắc, giờ đây ta có một bảng đơn giản hơn chứa thông tín tương tự chỉ 
có 4 quy tắc. K hi xây dựng các bảng quyết định này, ta dã tuân thủ 
một tập hợp các thủ tục cơ bản như sau:

1. Đặí tên cho các điều kiện và đặt các giá trị mà mỗi điều kiện 
có thể có. Xác định tôt cả các điểu kiện liên quan đến vấn đẻ của ta và 
sau đó xác định lất cả các giá trị mà mồi điéu kiện có thể có. Đ ối với 
một số điều kiện, các giá trị đơn giản chỉ là “ có ”  hoặc “ không” . Đ ối
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với các trường hợp khác, như bảng 3.2 và 3.3, các điều kiện có thể có 
thêm các giá trị khác.

Bàng 3.3: Báng quyết định rút gọn của hệ thống trà lưmig

Khầ nỉng 
hành động

Điểu kiện

Quy tắc

1 2 3 4

Loại nhân vién s H H H

Giờ làm việc m <40 40 >40

Trả luong cơ bẳn X

Trâ lUđhgttìdo giờ X X X

Trả lUDng làm vượt giờ X

Báo cáo vắng mặt X

2. Đặt tên tất cả các hành động có thể xuất hiện: mục đích ở đây 
là xác định các đặc trung của hành động với một tập hợp cụ thể các 
điều kiện đã cho.

3. Liệt kê danh sách tất cả các danh sách có thể. Khi tạo một 
bảng quyết định lần đẩu tiên, ta tạo một tập hợp đầy đủ toàn bộ 
các quy tấc. M ọi sự tổ hợp cố thể của các điểu kiện phải được biểu 
diẻn nên có thể dẫn đến các kết quả dư thừa hoặc vô nghĩa. Để xác 
định số lượng các quy tắc, ta nhân số giá trị của mỗi quy tắc vói số giá 
trị của các quy tắc khác. Trong bảng 3.2, chúng ta có hai điểu kiện, 
một điều kiện có hai giá trị và một điẻu kiện cổ ba giá trị, vì vậy chúng 
ta cần 6 quy tắc. Nếu chúng ta thêm điẻu kiện thứ ba vói ba giá trị thì 
ta cần 2 x 3 x 3 = 1 8  quy tắc.



Khi tạo bảng trẻn ta thay đổi các giá trị của điéu kiện đầu tiên 
như ta đã làm ở bảng 3.2, đối với mồi loại nhân viên. Với điều kiện thứ 
hai, ta thay đổi các giá trị nhưng lặp lạ i giá trị đầu tiên với tất cả các 
giá trị của điều kiện thứ nhất, sau đố lặp lại giá trị thứ hai với tất cả các 
giá trị của điều kiện thứ nhất và tiếp tục. Ta làm theo thủ tục này với 
lất cả các điéu kiện tiếp sau. Như vậy ta đã lặp lạ i giá trị “ < 40”  với cả 
hai giá trị của loại nhân viên “ S”  và “ H” . Sau đó ta lặp và tiếp là 
“ > 40” .

4. Định nghĩa các hành động cho mỗi quy tắc: Bây giờ tất cả các 

quy tắc có thể đã được xác định, tã đưa một hành động cho mỗi quy 
tắc. Nếu có một hành động không có nghĩa, ta có thể tạo một dòng 
“ không khả th i”  trong góc hành động của bảng để theo dõi các hành 
động không khả thi. Nếu không thể chỉ ra được hệ thống phải làm gì 
thì hãy đặt dấu hỏi ờ chỗ trống của góc hành động của quy tắc cụ 
thể đó.

5. Đ(m gián hoá bảng quyết định: Tạo bảng quyết định càng đcm 

giàn càng tốt bằng cách loại bỏ tất cả các quy tắc có các hành động 
không khả th i. Hãy hỏi ý kiến người dùng vẻ các quy tắc mà hành 
động của hệ thống ià không rỗ ràng và quyết định chọn một hành động 
hãy xoá bỏ một quy tắc. Tìm các mẫu trong các quy tắc, đặc biệt là 

các điều kiện trung lập. Chúng ta có thể giảm sổ lượng các quy tắc 
trong bảng lương.

3.2.ỉ. 1.3. Mô hình hoá iogic với cày quyết định

Cây quyết định (decision tree) là một k ĩ thuật đồ th ị để tnô tả hay 
lựa chọn tình huống như một loạt các nút hay rẽ nhánh các sự kỉộn liên 
quan. Cả bảng quyết định và cây quyết định đều ià công cụ giao tiếp 
được thiết kế để tiện cho việc giao tiếp giữa nhà phân tích và người 
sử dụng.
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Chủ nhật

Ngày nắng ấm phải không? Ngày thứ máy?

..............Ịiình 3.13: Sơ đồ cậy qụyỊêt định tổng quát

Đúng
^^Trả luong cđ bản

Trả lUdng giồ, 
béo cáo vắng nn̂ t

Ludng cơ bản? 

Q  Giàlàmvjệc<40?

Q  Giò làm việc = 40?

hlơng

Trả luong giờ, 
trả giở làm thém

Hình 3.14: Cây'quyết định mồ tá tình huống ở bàng 3.2 và 3.3
chỉ cổ hai lựa chọn tại một thời điểm » • « é

Cây quyết định có hai thành Ị^ẩn chính là điểm quyết định 
(decision point) được biểu diên bằng các nút và các hành động được 
biểu diẻn bằng các hình elip. Hình 3.13 là một cây quyết định chung
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nhất. Để đọc mộl cây quyết định, ta bắt đầu ở nút gốc bên trá i nhấi. 
M ỗi nút được đánh sô' và mối số tương ứng với một lựa chọn. Các lựa 
chọn được ghi trong một giải thích của sơ đồ. M ỏi đường đ i của một 
nút tương ứng với một tuỳ chọn của lựa chọn đó. Từ một nút có ít nhất 
hai đường dẫn đến bưốc sau mà có thể là một điểm quyết định khác 
hay một hành động. Cuối cùng tất cả các hành động có thể sẽ được 
liên kết ra ờ bên phải sơ đồ với các eỉỉp tá. M ỏi quy tắc được biểu diễn 
bằng một hành trình gồm một dãy các đoạn đường từ nút gốc đến nút 
sau và tiếp tục cho đến khi nhận được một hành động hình elip.

Quay trở lạ i bảng quyết định đối với logic của hệ thống trả ỉương 
(bảng 3.2 và 3.3). Có ít nhất hai cách để biểu diễn cùng một thông tin  
như một cây quyết định.

Cách thứ nhất chỉ ra ở hình 3. i4 . ở  đây tất cả các lựa chọn là hữu 
hạn với hai giá tr ị: “ đúng”  hay “ sai” . Tuy nhiên, kh i nhìn vào các điểu 
kiện làm thành một dòng trong bảng quyết định, chú ý rằng, giờ làm 
việc có ba giá trị chứ khổng phải là hai.

Giả thuyết rằng, áp đặt một điều kiện với ba giá tr ị vào trong một 
tập các điều kiện chỉ có hai khả năng “ đúng”  và “ sai”  như những giá 
trị giả định. £)ể đạt tính logic ban đẩu, ta có cách thứ hai là vẽ các
quyết định như hình 3.15. ở  đây chỉ có hai điều kiện, điéu kiện thứ 
nhất có hai giá tr ị, điều kiện thứ hai có ba giá tr ị giống như trong bảng 
quyết định.

LiMng cơ  bẳn
luơng c o  bản

Trả luơng 
báo cáo V

LUdng giờ

luơng giở

Luong?

Giờ làm việc?
Trả luơng gid, 
trả giờ làm thém

Hình 3.Ì5: Cây quyết định biểu diễn tình huống ỏ bảng 3.2 và 3.3 
klìi có nhiều lựa chọn tại một thời điểm
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Cũng như đối vỏi sơ đồ luồng dữ liệu, bảng quyết định và cây 
quyết định cho kết quả tốt khi thực hiện tiến trình lặp. Ta cần chia sẻ 
công việc với đội khác và người sử dụng để nhận được các phản hổi vé 
cơ chế vận hành và nội dung đúng đắn của cồng việc.

Nên dùng tiếng Anh có cấu trúc, bảng quyết định hay cây quyết 
định để mô tả hoá logic tiến trình? Câu trả lờ i đụng cho mọi trường 
hợp là hãy dùng kỹ thuật mà bạn ưa thích hay nắm vihìg nhất. Thông 
thường, tuỳ nhiệm vụ và mục tiêu của kỹ thuật để chọn kỹ thuật nào 
tốt nhất. Những ưu và nhược điểm của các kỹ thuật được cho trong 
bảng sau:

Bâng 3.4: So sánh các quyết định giữa các phương pháp
TiAu chuẩn Tiếng Anh cấu trúc Bảng quyết định Cfty quyết định

Xác <̂ nh điểu kíộn 
• và hành động • • • Thứ2 Thử 3 Tốt nhất

Hinh thành điều 
Mén và hành dộnớ 
tttâoừinhtự

Tốt nhất Thứ 3 Tốt nhất

Kiểm tra sự nhát 
quán và đầy đủ Thứ 3 TỐI nhất Tốt nhất

3.2.1.ì  .4. Mô hình hoá ìogic thời gian
Đ ối với các ứng dụng mà thời gian là quan ưọng như các ứng 

dụng thòi gian thục, ưục tuyến, các nhà {diân tích thường sử dụng sơ 
đồ chuyển ưạng thái hay bảng chuyển trạng thái bổ sung cho các kỹ 
thuật khác. Các sơ đồ này ià một phẩn quan trọng của phân tích và 
thiết kế hệ thống hướng đối tượng.

1. Sơ đổ chuyển trạng thái (State transition diagrams)

M ột trạng thái cố thể như một kiểu hay điểu kiện tồn tại cho một 
tiến ưình hoặc một thành phẩn khác của hệ thống được xác định bằng 
các thông số hiện hành.

Trong hướng đối tượng, một trạng thái bao gồm tất cả các thuộc 
tính của đối tượng có thể là tĩnh hay là những giá trị động của các
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thuộc tính đố chuyển một trạng thái sang một trạng thái khác được gây 
ra do sự kích hoạt của các sự kiện.

Cũng như sơ đồ luồng dữ liệu, có một số ký hiệu được sử dụng 
để hình thành sơ đồ chuyển trạng thái. M ỗi trạng thái được biểu diễn 
bằng một hình chữ nhật, mỗi sự chuyển trạng thái được biểu diễn bằng 
một mũi lên (hình 3.16). M ỗi sự kiện kích hoạt sự chuyển từ một trạng 
thái sang một trạng thái khác được ký hiệu như một nhãn ở bên cạnh 
mũi tên.

Một hành động xảy khi một hành động mới được đưa vào thể 
hiện bung một danh sách các lệnh viết bên cạnh của hình chữ nhật 
trạng thái tương ứng. Hành động có thể được mô tả như một giả lệnh 
hay tiếng Anh có cấu trúc luỳ nhà phân tích lựa chọn. M ỗi trạng thái 
dược sắp thứ tự theo thời gian: trạng thái thứ hai tiếp sau trạng thái thứ 
nhất, trạng thái thứ ba tiếp sau trạng thái thứ hai... phù hợp với sơ đồ. 
Có thể có nhiều con đường trong một sơ đồ chuyển trạng thái. Nhưng 
sự chuyển đến một trạng thái mới là do sự kích hoạt của một và chỉ 
môt sư kiên.

C1: bật nút on
•Bật đèn 
•Mỏ bếp
- Cho nilóc vào hè thống 
cho đến khi đủ

- Tắt đèn

- Tắt bếp

C2:bậtnútoff

ỉỉinlỉ 3.1 ố: Sơ đồ chuyển írạng thài đối với máy bán cà phê tự động



Tại một thời điểm bất kì, hệ thống pha cà phê chỉ ở một trong hai 
trạng thái. Trạng thái mà hệ thống đang có gọi là trạng thái hiện thời. 
Người pha cà phê có thể quay trở lạ i hay đ i tiếp đến trạng thái sau. 
Trong một vài hệ thống, có thể có một số trạng thái mà từ đó nó không 
thể thoát ra khòi hệ thống. Những ưạng thái như vậy gọi là trạng thái 
cuối cùng. Ta cố thể nghĩ về các sự kiện như những tín hiệu kiểm tra 
có thể mang dữ iiệu. Những dữ liệu này được cung cấp để hành động 
đ i đến một trạng thái khác. Trong trường hợp này, các tham số được 
gửi đ i giữa các phần của một chưomg trình máy tính.

Có hai cách tiến hành khi cấu trúc sơ đồ chuyển trạng thái. Để vẽ 
được sơ đồ trạng thái cần theo các nguyên tắc sau:

ỉ)  Xác định mọi trạng thái có thể hay ưạng thái bắt đầu
2) Vẽ hình chữ nhật biểu diễn mỗi ưạng thái
3) Nối các trạng thái bằng mũi tên chỉ sự chuyển trạng thái
4) M ỗi trạng tliá i có thể chuyển đến một hay một số trạng thái
5) Gắn tên của mũi tên chuyển trạng thái với tên sự kiện
6) L iệ t kê các hành động thích hợp ở dưới mỏi hình chữ nhạt 

trạng thái
7) Xem xét phản ứng của hộ thống đối với những sự kiện không 

dự kiến
8) Nghiên cứu để xác định xem có thể phân rã sơ đồ

9) Thảo luận với các thành viên ưong đội phát triển để đảm bảo 
sự chính xác và vững chắc của sơ đồ khi sử dụng các câu hỏi:

• ỉ%ải chảng mọi trạng thái đã được xác định?

- Ta cố thể đ i đến mọi trạng thái của tiến trình?

- Ta có thể đ i ra từ mọi trạng thái?

• Hệ thống có đáp ứng được mọi sự kiện có thể?

2. Bẳng chìiyển trạng thá i (State Transition Table)

Có thể biểu diẻn các thông tin  trong một sơ đồ chuyển trạng thái 
bằng một bảng chuyển trạng thái. Trong bảng chuyển trạng thái, mỏi
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dòng biểu diễn một trạng thái có thể, mỗi cột biểu diễn một sự kiện. 
Các ô được lấp đầy xác định cái gì xảy ra khi một trạng thái đã cho 
nhận được một sự kiện cụ thể. Các ô được lấp đầy bằng một trong ba 
khả năng sau:

1) M ột số trạng thái mới

2) Sự kiện bị bỏ qua

3) Không thể xảy ra. Ta cần phải thêm chú thích dưới bảng để 
giải thích đầy đủ hơn việc “ không thể xảy ra” . M ột sự kiện có thể gây 
ra sự chuyển trạng thái đến chính trạng thái hiện thời. M ột sô' nhà phân 
tích cho rằng có thể sử dụng cả hai kỹ thuật trên cho nhiều trường hợp. 
Đảng chuyển trạng thái dòng để kiểm tra tính không dầy đủ và tính 
không vững chắc tốt hơn so với sơ đổ chuyển trạng thái.

3.2.1.1.5. Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn 
♦

Đặc tả tiến trinh 1.2 Kiểm tra khách:

- Tiến trình 1.2 Kiểm tra khách được thực hiện bằng một phương 
pháp tìm  kiếm tuần tự (nếu khách không nhiều) hoặc cho phép nhập

một vài thông tin  của khách rồ i tìm  trong quan hệ KHÁCH và có thể 
đặc tả như sau:

W rite(" Một sô' chữ cái đầu tên khách:"); Read (chucai)

DO W HILE (chưa hết tệp)

IF (chucai thuộc tên khách) THEN

W riteln( Mã khách, * : tên khách)

ENDIF

ENDDO
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Đơn hàng
Đơn hàng

; Không vấn đè

1.2. Kiểm 
tra khách

Đơn hàng
1.3. Nhập 
đơn hàng

Đan hàng

Khống vấn đề 

Vấn đề cần g/q

C.DS khách nợ
Bộ phận giải 
qúỹếtkhá^ 

2.0

a. Đan hàng

Hình 3.16: Sơ đồ luồng dữ tiêu mức 1 của tiến trình ỉ .o
tiếp nhận đơn hàng

3.2.1.2. Kỹ thuật 7 - Tiến trình thiết kế module và thực đơn chương 
trình

3.2.ỉ.2.1. Khái niêm module

i. Tính module

Phần mềm được chia thành các thành phần có tên riêng biệt và 
định địa chỉ được gọi là các module, được tích hợp để Ihoả mãn yêu 
cầu của vấn đề.

Người ta nối rằng: "tính module là thuộc tính riêng cùa phần 
mềm cho phép một chương trình trở nên quản lý  được theo cách thông 
m inh”. Người đọc không thể nào hiểu thấu phần mềm nguyên khối 
(như một chưcmg trình lớn chỉ gồm một module). Điều này dẫn đến 
gợi ý rằng để giải quyết một vấn đề lớn phức tạp thì tốt hơn cả nên 
chia nó thành những module quản lý  được.
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M ọi việc sẽ đơn giản hơn nếu như có thể phân chia bài toán lớn 
thành các bài toán nhỏ. Điều đó cũng có nghĩa là nếu coi bài toán của 
ta như một module chính thì cần chia nó thành các module con và dĩ 
nhiên với tinh thần như thế đến lượt nó, mỗi module này lạ i được phân 
chia liếp cho lới những module ứng với các phần việc cơ bản mà ta đã 
biết cách giải quyết. Như vậy việc tổ chức lờ i giải cùa bài toán sẽ được 
ihê’ hiện theo một cấu trúc phân cấp, có dạng như hình 3.17.

Hình 3.ỉ 7

Chiến thuật giải quyết bài toán này theo tinh thần như vậy chính 
là chiến thuật "chia để trị". Để thể hiện chiến thuật đó, người ta dùng 
cách thiết kế từ trên xuống (top- down design). Đó là cách phân tích 
tổng quát toàn bộ vấn đề, xuất phát từ dữ kiện và các mục tiêu đặt ra, 
để đề cập đến những công việc chủ yếu, rồ i sau đó mới đì dần vào giải 
quyết các phần cụ thể một cách chi tiế t hơn (cũng vì vậy tnà người ta 
gọi cách thiết kế từ khái quát đến chi tiết). Chiến thuật và cách thiết kế 
này thể hiện bản chất của chiến lược thiết kế.

2. Nguyên lý che Mu thông tin
Khái niệm về module đưa người thiết kế phần mẻm tới một câu 

hỏi: làm sao ta phân rã một giải pháp phần mềm ra để thu được lập các 
module tốt nhất? Nguyên lý về che dấu thông tin  gợi ý rằng các 
module nên được đặc trim g bởi những quyết định thiết kế mà ẩn kýn 
với mọi module khác. Nói cách khác, module nên được đặc tả và thiết



kế sao cho thông tin  được chứa trong một module này không thể thâm 
nhập tới được lừ các mcxỉule khác vốn không cần tới những thông 
tin  đó.

Để đạt được tính che dấu thông tin , người ta có thể xây dựng 
module bằng cách xác định một tập các module độc lập tnà trao đổi 
giữa module nọ với module kia chỉ là những thông tin  cần thiết cho sự 
vận hành phẩn mểm. Việc trừu tượng hoá giúp cho việc xác định các 
thực thể thủ tục có chứa phần mềm. Việc che dấu xác định và áp đặt 
các ràng buộc thâm nhập tới cả chi tiế t thủ tục bên trong module đó và 
bất kì cấu trúc dữ liệu cục bộ nào mà module đó sử dụng.

Việc che dấu thông tin  được coi ià một tiêu chuẩn thiết kế đối 
với hệ thống module, đưa ra những iợi ích lớn nhất khi cần cố những 
thay đổi trong việc kiểm thử và sau này trong bảo trì phần mém. V ì 
phẩn lớn dữ liệu và thủ tục đều bị che dấũ khổi cắc bộ phận khác của 
phẩn mềm, nên những sai sót bất cẩn bị đưa vào trong khi thay đổi sẽ 
ít cổ khả năng lan truyén sang các vị trí khác bên trong phần mểm.

3. Xác định số lượng mođule thích hợp

Nỏ lực (chi phO để {rfiát uiển một module riêng lẻ không giảm đi 
khi tổng số các module tăng lên. Với cùng một tập hợp các yêu cầu, 
nhiẻu moduie hem có nghĩa là kích cỡ từng module nhỏ hơn. Tuy nhiên 
khi số các module tăng lên thì nỗ lực liên kết vđi việc làm giao diện 
cho các module cũng tăng lên. Đặc trưng này dản đến đường cong 
tổng phí hay nỏ lực được vẽ như ttong hình 3.18. M module sẽ úmg với 
chi phí phát triển tố i thiểu. Đường cong dưới đây cho thông tin  hữu ích 
khi xét đến tính module. Chúng ta nên module hoá nhưng cũng phải 
chú ý duy trì trong vùng lân cận của M . Module hoá còn chưa đủ hay 
quá mức đểu nên tránh. Việc tìm  vùng lân cận của M , làm phần mém 
module đến đâu (kích cỡ của module b ị khống chế bởi chức năng của 
nó và ứng dụng) sẽ được nghiẽn cứu để thiết kế moduỉe một cách hiệu 
quá, tức là nêu các cách đo thiết kế giúp xác định sô' lượng mcxiule 
thích hợp.
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3.2.1.2.2. T ổ  chức các thành phần hệ thống máy tinh

a. Tổ chức phần mềm trên máy tính

- Hệ thống phần mềm tổ chức trên máy tính được tạo thành từ 
nhiều hệ thống con (được thể hiện ra là hệ thực đơn chính)

- Hệ thống con lạ i bao gồm một số chương ưình (các thục đơn con)

- M ỗi chưcng trình có nhiểu module (đuợc ghép nối, theo một 
cách nào đó)

Hình 3.19: Sơ đổ cẩu trúc một hệ thống chương trinh



- M ỗi module thực hiện một số chức năng xác định. M ồi module 
có thể chỉ được dùng ở một chương trình, có module được dùng ở 
nhiều chương trình. Những module dùng chung thường được cất giừ 
riêng ờ một chỗ, thường gọi là thư viện các module (hay các chương 
trình mẫu). Nhiều chương trình mầu cố thể sử dụng cho nhiều hệ khác 
nhau- tức là dùng lạ i được.

b. Cách tiếp cận
- Cách tiếp cận truyền thống

+ Thiết kế cấu trúc hệ thông máy tính được dự kiến ở ngay giai 
đoạn lập kế hoạch (trước khi xác định các đơn thể) dựa trên cách tổ 
chức quàn lý  và các bộ phận chức năng của tổ chức hiện tạ i. Từ đó xác 
định các hệ con, các chương trình dùng làm các đơn vị để ước lượng 
tính toán và kiểm soát theo mục đích quản lý  dự án.

+ Cấu trúc từng đơn v ị chương trình được thiết kế trỏ  thành cơ sỏ 
để tiến hành các "giao ưốc", ký kết giữa hai bên rồ i chuyển sang giai 
đoạn đặc tả.

- Cách tiếp cận mới

+ Không giả thiết hệ thống đã xác định trước

+ Từ phân tích, thiết kế hình thành các module

+ Từ các module lắp ráp thành các chương ữình, các hệ COIỈ

Lý do thực hiện theo quy trình m ổi:

+ Các chức nẫng vốn cố của hệ thống hiện tại thường đơn giản 
trong nội dung thực hiện và có thể bỏ qua nhiẻu chức năng do làm việc 
trong điều kiện thủ cổng. Hệ thống chức năng được xáy dựng trên cơ 
sở máy tính sẽ khác nhiẻu với hệ hiện tại.

+ Do được tự động hoá, nhiẻu chức năng cố thể ghép gộp lạ i theo 
cách mới cho hiệu quả hơn khi làm việc, tức ià các chưcmg trình con 
được hình thành trên cơ sở các quá irình nghiệp vụ đã cải tiến cho phù 
hợp với điẻu kiện mới.
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+ Sự phân định công việc giữa người và máy, công việc của con 
người cũng thay đổi và họ có thể thực hiện được nhiều các chức năng 
hcm, ngay cá các chức năng mà trước đây bằng tay không có khả năng 
thực hiện.

c. NhrniỊỊ vấn đề đặt ra kỉìi lắp ráp moduíe
- Các tiêu chuẩn nhóm gộp các module

- Cách tiếp cận cần thiết được chọn

- Các công cụ mô hình và các kỹ thuật sử dụng

(ì. Tiêu chuẩn lắp ráp các module thành cấu trúc hệ thống

Về cơ bản, tính thực dụng cùa nhà phân tích, kết hợp với sự thừa 
nhận cùa người sử dụng là tiêu chuẩn quyết định cấu trúc hệ thống 
được xây dựng. Tuy nhiên, có thể đề xuất ba hướng sau đây như gợi ý 
cho các nhà thiết kế chọn cơ sở kiến trúc hệ thống:

- Lắp ráp theo nhóm module tham gịa tạo nên một sản phẩm, hay 
thực hiện chức năng cuối cùng cần thiết

- Lấp ráp các module theo các sự kiện có quan hệ với nhau

- Lắp ráp theo sự thuận tiện của tổ chức, quản lý
• lẮp rúp theo nhóm module tham gia thực hiện một chức năng (sàn 
phẩm)

• Hệ thống máy tính hiện đại bao gồm các dãy hoặc các hệ con. 
M ỗi thành phần của nó thường dựa trên một nhóm module nào đó của 
hệ thống. Các nhóm tnoduie có liên quan đến một dạng tài sản hoặc 
giao tác được thực hiện trong hệ thống

- Bất kỳ một chức năng nào của hệ thống cũng thực hiện một 
trong ba dạng công việc sau:

+ Tạo ra một sản Ị^ẩm  (một đơn hàng, một bản kế hoạch, một 
bản thiết kế)

+ Cung cấp một dịch vụ (quản lý  kho, quản lý  nhân sự)
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+ Hỗ trợ ra quyết định (tính toán, dự báo...)

- Nhà phân tích phải xác định được sản phẩm, dịch vụ hay nhiệm 
vụ hỗ trợ mà hệ thống thực hiện. Từ đó liệ t kê ra nhóm các thực thể có 
liên quan đến các xử lý , các giao tác của bộ phận này. Đó là cơ sờ để 
lắp ráp thành hệ con.

V í dụ: Nhóm các module liên quan đến chức năng bán hàng:
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Cềc công việc tham gia vảo chúc ntng Các thục thế liAn quan

Tiếp nhận và giải quyết đdn hàng Đơn bán hàng, khách hàng, lịch giao hàng

Đặt hàng Đdn đật hàng, hdp đổng giao

Nhập xuất hàng tại kho Hàng hoá, vật tư, phiếu xuất, phiếu nhập

- Việc sấp xếp những module nào vào cùng một nhóm để tạo nén 
một chương trình không phải ỉuổn rõ ràng, cần xem xét cân nhắc. Sau 
khi liệ t kê các mcxỉule tham gia vào việc tạo lập, sửa đổi, xử lý  để thực 
hiện một chức nãng hay một sản Ị^ẩiTì nào đó, chúng được xem như 
ứng cử vién của chương trình hay hệ con được lắp ráp. Tiếp theo xem 
xét lạ i sản phẩm (kết quả đua ra) hay chúc nảng cẩn dược thực hiện và 
chỉ giữ lạ i ưong chương trình những đơn thể nào thục sự tham gia vào 
tạo lập ra kết quả này.
•  LÂp ráp theo sự kiện cổ liền quan

Nhỉẻu moduỉe hay chương ưình có thế khổng tham gia vào thực 
hiện một chức năng hay tạo ra sản phẩm nhưng chúng gắn với các sự 
kiện xảy ra trong chương trình hay hệ chuong trình mà các sự kiện này 
có liên quan với nhau: chẩng hạn một sự kỉộn này xảy ra khi một sự 
kiện kia phải xảy ra trước nó. Qìầng hẹn, đổ xem xét gia hạn các hợp 
đổng thì việc ký kết các đồng đã thục hiện. Như vậy việc ký kết 
các hợp đồng và gia hạn hợp đồng có iiftn  quan với nhau và có cái xảy 
ra tiirớc, có cái xảy ra sau. Nhihìg module liên quan đến các sự kiện 
này cẩn được ghép gộp vào một hộ con hay một chương ưình.
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•  Lắp ráp theo vêu cầu cùa tổ chức và quản lý
Do yêu cầu của việc tổ chức công việc và quản lý , một số 

module hay chương trình cần được lắp ráp với nhau để đảm bảo thuận 
tiện cho việc sử dụng của nhân viên trong điểu kiện của tổ chức.

3.2.1.2.3. Tiến trình thiết kếmodule và menu chương trình
Bước I. Xác định các moduỉe xử lý
M ỏi tiến trình có thể gồm nhiéu chức năng, vì vậy cũng cẩn phải 

phân tích chương trình xử lý  theo từng đơn vị công việc mà ta gọi là 
các module xử lý. M ột module xử lý  thể hiện một công đoạn có bản 
chất là cập nhật hoặc tra cứu dữ liệu và thao tác trên một nhóm dữ liệu 
nhỏ. Như vậy tiêu chuẩn xác định module xử lý  còn quá mờ, nó chỉ 
nêu lên phương hướng phân rã chức năng mà thôi chứ không xác định 
chính xác qui mô của các inodule.

V í dụ trong công việc làm Ị^ế u  xuất kho sẽ gồm nhũng mcdule sau:

- Tra cứu danh sách đại ỉý  để kiểm tra khách hàng

- Tra cứu danh sách tồn kho

- Lấy yêu cẩu để lập ra phiếu xuất đồng thời cập nhật tồn kho

Bước 2. Phán rã các moduỉe
Có thể phân rã một mcxỉule thành nhiểu module nhỏ hơn nhưng 

phải đảm bảo mối quan hệ giữa module lớn vói các module con. Người 
ta có thể thể hiện việc đó thành một sơ đồ {Aân rã. Trong ví dụ trẽn 
nếu lấy module lớn làm phiếu xuất kho thì ta có sơ đồ phân rã như sau 
hình 3.19.

Làm phiếu xuất kho I
Kiểm tra tư cách đại lỷ I

Tra cứu tổn kho ì
Lập yéu cẩu, làm phiếu 
xuất và cập nhật tổn kho

Hình 3.19: Phân rã các moduỉe



Việc phân rđ các module nhỏ dơn nhằm nhiều mục đích :
- Dẻ kiểm soát tính đúng đắn của các moduie. Đây là một chiến 

lược lập trình gọi là chia để trị (divide and conquer) thường dược áp 
dụng theo quân điểm top - down hay lập trình theo module.

- Các module sơ cấp còn được mã hoá thành các thủ tục máy tính 
với các đặc tả tương ứng về input - output và giao diện người - máy. 
Như vậy việc phân rã module cũng sẽ là bước đầu để xác định tập hợp 
các dữ iiệu cần thiết đối với moduie.

- Khi phân rã nhỏ tới một mức nào đó thì một vài tiến trình cũng 
có thể xuất hiện các module chung. Việc xuất hiện các module chung 
cho phép giảm nhẹ công sức lập trình sau này.

V í dụ trong hệ thống quản lý  khách sạn thì có rất nhiểu công 
việc liên quan đến xếp chỗ trong khách sạn như: giữ chỏ cho một 
người, giữ chỗ cho một đoàn, đổi chỏ cho một người. Các module liên 
quan đến các cồng việc trên đều liên quM  đến module con là tìm  chồ 
trống trong khách sạn. Module này chỉ cẩn viết một lần vói input là 
tình trạng thuê phòng và yêu cẩu của khách.

Những gợi ý để phân rã module:
i.  Mức tác nghiệp phải phụ thuộc mức quan niệm. Ta đã biết, 

ngoài yếu tố mục tiêu và ràng buộc nghiệp vụ thì trình tự giữa các 
cổng việc cũng là một yếu tố của mức quan niệm. Nổ thể hiện một 
chức năng này chỉ có thể khời động sau khi một số các chức năng khác 
đã hoàn thành. Như vậy các điểm đợi của các cổng việc cũng là một 
yếu tố phân rã moduỉe. Chẳng hạn trong việc làm giá thành sản phẩm 
của một x í nghiệp, người ta chỉ có thể tính được giá thành nếu biết 
được các chi phí liên quan như chi phí nguyên vật liệu, chi phí năng 
lượng, chi phí nhân công, chi phí quản lý , chi phí tiếp th ị, thuế mà mỏi 
khoản chi phí đều nằm trong một tà i khoản kế toán. Chỉ khi tổng hợp 
được các tài khoản trên mới có thể khởi động được tính giá thành. 
Chính vì lẽ này mà việc tổng họụ trên một tài khoản cần phải tách 
thành một mcxiule.
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2. Mức vật lý  chính là thể hiện cụ thể của mức tổ chức. Do vậy 
các yếu tô' tổ chức cũng có ảnh hưỏng đến việc phân rã các module.

3. Điểm công tác có thể là một lý  do Ịrfiân rã các module, điểu 
này thể hiện ở chỏ nhiều người hay bộ phận có thể cần những công 
việc như nhau. V í dụ việc tra cứu tồn kho không những cần cho người 
làm phiếu xuất mà còn cẩn cho cán bộ làm kế hoạch ở phòng kinh 
doanh của xí nghiệp. Do đó một mcxiuie tra cứu tồn kho cần tạo ra 
riêng biột để dùng chung chứ không nên để một khối bất di bất dịch 
trong module làm phiếu xuất kho.

4. Thời gian cũng là một yếu tố gây ra sự phân râ module. V í dụ 
việc in báo cáo kết quả học tập của sinh viên có thể được ihực hiện 
định kỳ vào cuối mỗi học kỳ trong báo cáo tổng kết học kỳ cùng với 
hàng loạt các báo cáo khác nhưng cũng có thể sinh ra riêng lẻ theo yêu 
cầu đột xuất của lãnh đạo trường.

Bước 3. Gộp các module thành các nhóm chức nâng
Sau khi phân rã xong các moduỉe. Công việc tiếp theo là lẽn một 

sơ đổ tổng thể các chức năng để hướng tới cấu trúc hoá chương trình. 
Có thể có một vài quan điểm trong việc gộp các moduỉe thành các 
nhóm chức năng trong chương trình chẳng hạn:

•  Gộp các mcxiule theo dối tượng

• Gộp các module theo sự kiện

• Gộp các module theo sự tiện lợi (yêu cầu của NSD/mạch công 
việc)

Gộp các dối tượng chính là nhóm các chức nảng theo dữ liệu hay 
thực thể. Chẳng hạn trong một hệ quản lý  đào tạo thì thực thể sinh viên 
có liên quan đến các chức năng cập nhạt lý  lịch sinh viẽn, ghi nhận kết 
quả học tập, sinh báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo. Thực thổ giảng 
viên có liên quan đến các công việc cập nhạt lý  lịch  giảng viẽn, ghi 
nhận việc giảng dạy, thống kê kết quả thực hiện giảng dạy và thanh 
toán tiền giảng dạy. Thực thể môn học có liên quan đến cập nhật các
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môn học, lên chương trình giảng dạy và Ị^ân công giảng dạy. Đương 
nhiên là có một vài chức năng cùng liên quan đến một thực thể. Những 
chức năng này có thể nhóm theo thực thể nào cũng được. Theo quan 
điểm nhóm theo đối tượng ta có thể có sơ đổ phân rã chức năng hệ 
thống (thực đơn chương trình) như hình 3.20 dưới đây.

Hình 3.20: Gộp các chức nâng theo đối tượng

Gộp theo sự kiện là gộp theo hoạt động của hệ thống. M ột sự 
kiện có thể gây ra một loạt các chức năng của hệ thống. V í dụ xét sự 
kiện nhập hàng. Sự kiện này đòi hỏi thu nhận các số liệu về hàng nhập. 
Sau đó có thể có các công việc là in một phiếu nhập và cập nhật tổn
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kho. In phiếu nhập ià việc không nhất thiết. Sự kiện định kỳ thời gian 
liên quan đến các công việc sinh báo cáo. Ta có thể có sơ đồ phân rã 
chức nãng hệ thống như sau hình 3.21.

Hình 3.2 ì: Gộp các chức năng theo sự kiện

Gộp theo sự tiện lợ i là kiểu gộp theo các tiỀu chuẩn tiện dụng 
hoặc theo người sử dụng cụ thể hoặc các mạch công việc. V í dụ trong 
công tác kế toán, người kế toán có quyẻn ghi các số liệu vào các tài 
khoản. Ban giám đốc có quyền xem các số liệu nhưng khổng có quyén 
ghi, xoá hay sửa nhưng có quyền sinh ra các báo cáo tổng hợp. Khi có 
thể gộp các chức năng sinh báo cáo thành một nhóm còn việc cập nhật 
các sô' liệu thành một nhóm khác. Cũng có thể nhóm theo mạch công 
việc, ví dụ trong hệ thông thông tin  khách sạn việc giữ chỗ, check in 
và trình báo với cảnh sát khu vực có thể đặt trong một nhóm, phần cập 
nhật dịch vụ, ghi nhận dịch vụ và thanh toán có thể đặt trong một
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nhóm chức năng khác. Theo tiêu chuẩn ià mạch cổng việc, sơ đồ phân 
rã được thể hiện như hình 3.22.

Mặc dù có nhiẻu tiêu chuẩn để nhóm nhưng cố lẽ tiêu chuẩn theo 
sự tiện lợi là tốt hơn cả vì mức tác nghiệp là mức cụ thể - mức phục vụ 
trực tiếp cho người sử dụng.

|Quàn lý khách sạn •ỊTiếp nhện khách(l) Cập nhật buồng (1.1)

GIỮ chỗ (1.2)

- t
heckin (ghi nhận đoàn, khách và 

tình trạng xiếp chỗ) (1.3)

-----1 Khai báo tạm trú (1.4)

Dịch vụ (2) —I Cập nhật dịch vụ (2.1) 

Ghi nhận dịch vụ (2.2)

— \  Thanh toán (2.3)

-----1 Thống ké (ST ■I Xác định hệ 8Ố sử dụng buổng]

— I xửlýkhéch(3.2)

- txử lý doanh thu (3.3)1

Hình 3.22: Gộp các chức năng theo mạch công việc

Bước 4. Mô tả các module
Để có thể chuyển giao thiết kế cho é kíp ữình, người thiết kế 

cần phải tà i iiệu thiết kế cho các module. M ỗi moduỉe cần được 
gán cho một số hiệu theo phân tầng như trong hình 3.22 ưẽn với các 
chỉ dẫn chi tiế t vể:

•  Tên moduie

•  Chúc năng

•  Input

• Output



V í dụ với module thanh toán với số hiệu 2.3 trong hình 3.22 ta có 
thể mô tả chi tiết như sau:

Chức nãng; thanh toán cho khách ra

- Input: tên khách, số ngày ở khách sạn, giá buồng ở, các cú điện 
thoại gọi đi từ khách sạn, các dịch vụ đã sử dụng chưa thanh toán bao 
gồm khối lượng dịch vụ và đcm giá lương ứng của dịch vụ.

- Output: bảng giải trình chi phí và tổng chi phí phải thanh toán.

3.2.1.3. Kỹ thuật 8 - Thiết kế giao dựn
Thiêì kế giao diện có tầm quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hưởng 

trực liếp tới NSD. Trưóc hết, giao diện càng trực quan thì càng dễ sử 
dụng. Giao diện càng tốt thì việc đào tạo NSD càng thuận lợi và giảm 
được chi phí đào tạo. Lúc đó, NSD sẽ không cần giúp đỡ nhiều, thích 
sử dụng nó đổng thời có hứng thú giao tiếp với hệ thống

Khi thiết kế giao diện, người phân tích hệ thống phải hoá ưiân 
trong vai người dùng, đồng thời phải iàm nhiệm vụ tiếp th ị để xác định 
kiểu “ đóng gói”  thích hợp cho HTTT. Người phân tích luôn phải nhớ 
rằng NSD có trình độ hiểu biết khác nhau về máy tính. Trong số họ, 
không ít người có nhiều kinh nghiệm, song cũng còn rất nhiều người 
không biết mấy về kỹ thuật CNTT.

3.2.1.3. Ị. Ỷ n l̂ìĩa và bản chất cùa thiết kế giao diện người - máy

Thiết kế hệ thống máy tính bao gồm một loạt hoạt động từ thiết 
kế phần cứng tới thiết kế giao diện. Các kỹ sư điện tử luôn luôn chịu 
trách nhiệm vẻ thiết kế phần cứng còn các kỹ sư phần mềm thường 
phải chịu trách nhiệm về thiết kế giao diện cũng như thiết kế các thành 
phần phần mềm khác.

Thiết kế giao diện là thể hiện ý tưởng chuyển các chức nàng 
được mô tậ bằng sơ đồ luồng hệ thống sang dạng một màn hình thao 
tác để qua đó con người tác động nhằm thực hiện các chức năng đó 
trên máy.
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Giao diện người - máy là cơ chế qua đó thiết lập đối thoại giữa 
chưcmg trình và người dùng. V ì vậy, khi nhân tố con người được tính 
tới thì đối thoại sẽ trô i chảy và hoà điệu giữa người dùng và chương 
trình sẽ được thiết lập. Nếu nhân tô' này bị bỏ qua thì hộ thông bị coi là 
“ không thân thiện” .

Tính dễ sử dụng giao diện của một hệ thống thường được NSD 
chọn làm tiêu chuẩn để phán xét hệ thống. M ột giao diện thiết kế kém 
có thể làm cho NSD thực hiện hành động không đúng ý đổ thiết kế. 
Nếu các thông tin  được biểu diẻn theo cách lẫn lộn và dễ hiểu nhẩm 
thì NSD có thể nhận định sai ý nghĩa các mục chọn thông tin  nên dễ 
sai lầm trong hành động.

Khi thiết kế giao diện người - máy phải tính đến yếu tố kinh 
nghiêm vậ khậ năng ứng Ị^ ó  cùa NSD.

3.2.13.2. Cách tiếp cận chất lượng tổng thể

Giao diện dơn thuẩn là những biểu mẫu (ÍCMHI) có dạng đặc biệt, 
chủ yếu là để vào ra và xử lý  th (^g  tin . Do đó, việc thể hiện các tiêu 
chí đặc trưng cho việc thiết kế những giao diện chất lượng của HTTT 
chuẩn là quan trọng.

Các dặc tnmg quan ưọng bao gồm:

1. Tính I^ ù  hợp: Tất cả dữ liệu hiển th ị trẽn giao diện có {^ù  hợp 
với nhiệm vụ thực hiện không?

2. Tính đẩy đủ: Tất cả các nhu cẩu trình d iỉn  cố được hiển thị 
không?

3. Tính chính xác: Oiao diện nhập đã đảm bảo độ chính xác chưa?

4. Tính an toàn: Mật khẩu có được sử dụng và có theo đúng phAn 
quyén khổng?

5. Tính kịp  thời: Hệ thống tương tác có đáp ứng nhanh đuợc 
những yẽu cầu cùa NSD?

6. Tính kỉnh tế: Có sử dụng {^ương Ị^áp  kinh tế nhất cho NSD?

152____________ Kỳ thuật phân tích và thiểí kế //777' hưởriỊỊ cấu trúc



Chuưng 3: Các kỳ thuật cơ bản 153

7. Tính hiệu quả: Tỷ lệ của mỗi thành phần trên năm thành phần ở 
trên có đạt tố i ưu?

8. Tính tin  cậy: Tất cả hoạt động quan trọng ở trên có bị tró i buộc 
trong một phạm vi hẹp? Điều này đặc biệt quan trọng đôi với 
NSD ít kinh nghiệm.

9. Tính khả dụng; Khả năng hiểu biết rộng phải được tích luỹ như 
thế nào để thiết kế giao diện tưoíng tác hỏ trợ đắc lực nhất cho 
NSD.

3.2.1.3.3.Cấu trúc tương tác trên màn hình

Hệ thống tương tác bao gồm 1 lớp các giao diện, cho phép NSD 
lựa chọn một dường dẫn phù hợp dẫn tới những tác vụ đặc biệt muốn 
thực hiện.

Cấu trúc của hệ thống tương tác được thể hiện trên khuôn cảnh 
sau (hình 3.23).

Ị

1. Giao diện 
chào đón Khống chấpnhận

1 Chấp nhận 2.Giaodiộr
rriAI k h ii i

1

3. Giao diện cNnh

4.G iaodi^ 
trung gian

4.Giaodi4n 
trung gian

4. Giao diện 
trung

.........í i ị
5. Màn hinh 
chúc năng

5. Mản hinh 
chúc nang

5. Mèn hình 
chtening -

Hình 3.23

Trong hình, các “ vết”  được đánh dấu (số 1, 2, 3 ...) tương ứng 
các lớp sau:



ỉ . Giao diện chào đón: xuất hiện khi hệ thống thông tin  được kích 
hoạt ban đầu. Giao diện đặc trưng bao gồm: biểu tượng công ty. 
lên của hệ thống thông tin , và một lời chào thú v ị nào đó.

2. Giao diện mật khẩu: Giao diện này ngăn ngừa những NSD 
không hợp pháp xâm nhập vào HTTT. Giao diện yêu cầu NSD 
nhập một mã nhận dạng để tiếp tục tiến trình.

3. Giao diện chính: Giao diện tương tác này cho phép NSD lựa 
chọn một vài ứng dụng trong HTTT.

4. Giao diện trung gian: Những giao diện này xúc tiến mô tả 
đường dẫn đến những chức nảng thông tin  yêu cầu.

5. Giao diện chức năng: Những giao diện tương tác cho phép NSD 
thực hiện chức năng như cập nhật hoặc xoá bản ghi.

6. Giao diện trợ giúp: Những giao diện này hướng dẫn NSD ỉàm 
sao để sử dụng một giao diện đặc biệt hoặc thực hiện 1 tác vụ 
đặc biệt.

7. Tuỳ chọn thoát: cho phép NSD thoát khỏi từ giao diện riêng 
hoặc đầu vào của HTTT.

3.2.1.34. Những nguyên tắc thiết kế mang yếu tố  tàm lý

Sìneiderman (1987) đã gợi ý tám “quy tắc vàng” cho thiết kế 
giao diện. Sau này người ta đã bổ sung thêm 1 thành 9 nguyên tấc như 
sau:

1. Giữ cho đơn giản.

2. Giữ cho nhất quán.

3. Thiết kế các nhiệm vụ kiểu khép kín (sau khi chia nhiệm vụ 
thành các module nhỏ nhất, cung cấp thông tin  phản hồi cho 
NSD để họ biết khi nào họ hoàn thành nhiệm vụ đó. Bằng cách 
này, NSD có thể sử dụng bộ nhớ tạm thời dể thực hiện nhiệm 
vụ sau).
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4. Hỗ trợ vùng điều khiển nội tại (làm cho NSD cảm giác họ chỉ 
điều khiển trong giao diện của họ, chứ không phải máy tính 
hoặc trình ứng dụng)

5. Cung cấp phím tắt cho NSD.

6. Xử lý  lỗ i một cách nhà nhặn.

7. Cho phép dễ lần ngược lạ i các hành động đã thực hiện. Không 
iàm lúng túng người dừng. Thông báo lỗ i cần phải sáng sủa, 
ngắn, và đcm giản.

8. Sử dụng kỹ thuật gây chú ý thật hiệu quả. Điều ngạc nhiên khi 
nó xuất hiện hiếm khi xảy ra. Dùng các kỹ thuật để gây ngạc 
nhiên như độ chiếu sáng, tiếng chuông,...

9. Đừng làm cho NSD lạc hướng. Người dùng cần phải luôn biết 
họ đang ở đâu và hướng tiếp tục đi.

3.2.1.3.5. Những yêu cầu chung đối với thiết kể giao diện
Với thiết kế giao diện cố những yêu cầu đặc trưng sau đây:

- Có nhiều dạng giao diện được sử dụng. M ỗi loại có những đặc 
tính và khả năng riêng của nó. V ì vậy việc thiết kế cần phù hợp với 
mỗi loại giao diện.

- Thiết kế phải phù hợp với chức năng cần thực hiện và với người 
sử dụng (thói quen, sở thích, trình độ).

- Chỉ tiêu cần đạt được 

+ Dễ sử dụng

-i- Dễ học (không phải nhớ nhiều)

+ Tốc độ thao tác nhanh

+ Sự thể hiện tinh v i

+ Kiểm soát tốt (hành vi của NSD)

+ Dễ phát triển

Chương 3: Các kỹ thuật cơ bàn 155



- Tuân thủ theo bảng phối màu của Courier: bảng đã dược sử 
dụng nhiểu năm nay trong thiết kế biểu mẫu (màu đen nẻn vàng, xanh 
iục nền trắng, đỏ nẻn trắng, xanh lơ nén trắng, trắng nền xanh lơ. đen 
nền trắng, vàng nền đen, trắng nền đỏ, trắng nén xanh lục, trắng nền 
đen, đỏ nền vàng, xanh lục nền đỏ, đỏ nền xanh lục).

3.2.1.3.6. Tiến trình thiết kể giao diện xừlỷ
Tiến trình thiết kế giao diện xử lý  gồm 5 bước:

•  Bắt đầu với việc tạo ra các mô hình luồng dữ liệu hệ thống 
(dựa trên mô hình luồng dữ liệu nghiệp vụ)

•  Đặc tả các tiến trình thực hiện chức năng hệ thống

•  Tích hợp với các giao diện cập nhật (nhờ mổ hình khái niệm 
dữ iiệu) để xây dụng mô hình kiến trúc hệ thống và biểu đồ 
tứơng tác hệ thống giao idiện.

•  Sử dụng các công cụ làm bản mẫu giao diện

•  Cài đặt các giao diện thiết kế và đánh giá kết quả về chất 
lượng, tính tiện dụng

Tiến trình thiết kế giao diện người dùng theo phương pháp “lặp", 
tức là một mô hìiih  th iết kế đuợc tạo ra, cài đặt như một bẳn mẫu, được 
nguờỉ dùng xem xét và đuợc thay đổi dựa tr6n lờ i góp ý của họ. Để 
thích nghi cách tiếp cận thiết kế lặp này, một lổp rộng các công cụ 
thiết kế giao diện và iàm bản mẫu đã phát ưiển. Được gọi ỉà các bộ 
công cụ giao diện người dùng hay hệ thống phát triển giao diện người 
dùng (ƯIDS), các công cụ này đưa ra các module hay đối tượng iàm 
thuận tiện cho việc tạo ra cửa sổ đơn, tương tác th iết b ị, thông báo lỗ i, 
chỉ iệnh và nhiéu phẩn tử khác của m ôi tniờng tương tác.

M ột ƯIDS cung cấp các cơ chế có sấbi cho:

•  Việc quản lý  thiết bị đưa vào (như chuột hay bàn phửn).

•  Làm hợp iệ dữ liệu vào (input) của người dừng.
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• G iải quyết lỗ i và hiển th ị thông báo lỗ i.

• Cung cấp phản hồi (như tự động hiển th ị cái vào).

•  Cung cấp trợ giúp và lời nhắc.

•  G iải quyết cửa sổ và trường, cuộn bên trong cửa sổ.

• Thiết lập mối nối giữa phần mềm úng dụng và giao diện.

•  Cô lập ứng dụng với các chức năng quản lý  giao diện.

•  Cho phép người dùng làm phù hợp giao diện.

Các chức nãng được mô tả trên đây có thể được cài đặt bằng cách 
dùng cách tiếp cận dựa trên ngôn ngữ hoặc đồ hoạ.

3.2.1.3.7. Xảy clựĩìg mô hình luồng dữ liệu hệ thống
Việc phân tích và xác định tiến trình vật lý  nhằm xác định rõ ý 

tưởng thiết kế. Các ý tưởng thiết kế bao gồm việc xác định chính xác 
và đầy đủ các phương tiện thực hiện (người/máy), phương thức thực 
hiện (đọc, ghi, xoá, xử lý,.. ), phương thức xử lý  (lôArực tuyến,...).

Việc xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống mang một ý nghĩa 
nhất định: Nó chỉ rõ tiến trình nào và kho dữ liệu nào máy làm, tiến 
trình nào, kho dữ ỉiệu nào người làm.

Mô hình luồng dữ liệu nghiệp vụ và mô hình luồng dữ liệu hệ 
thống đều có bản chất giống nhau là mô hình động dành cho các tiến 
trình và luồng dữ liệu song chúng có những điểm khác nhau rỗ rệt.

- Phân tích quan tâm vấn đề mà không quan tâm giải pháp. Vấn 
đề nói đây thường là: chức nãng, dữ liệu và động thái của hệ thống

Sơ đổ tiến trình nghiệp vụ là sơ đổ logic thuộc mồ hình khái 
niệm (chỉ quan tâm đến bản chất của hệ thống là ‘iàm  gì” , tức là trả lời
cho câu hỏi “ what” ), ở đó không quan tâm đến câu hỏi “ How”  (làm
như thế nào), đặc biệt không quan tâm đến phương tiện thực hiện tiến 
trình (người hay máy làm) cũng như cách thức xử lý  và tổ chức 
dữ liêu.
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- Sơ đồ tiến trình hệ thống trả iời câu hỏi "by", quan tâm đến liến 
trình nào được thực hiện bằng máy, tiến trình nào iàm bằng tay.

Sơ đổ tiến trình hệ thống ià mô hình thiết kế thuộc giai đoạn thiết 
kế hệ thống. G iai đoạn thiết kế hệ thống lạ i có mục đích là lựa chọn 
các giải pháp cài đặt, nhằm hiện thực hoá các kết quả phân tích (cho 
nên thiết kế phải đ i sau phân tích và trước lập trình). Nó giải đáp cầu 
hỏi “ như thế nào?” . Thiết kế phải luôn tìm  sự dung hoà giữa tính hợp 
lý của các kết quả phân tích với các yêu cầu của thực tiễn, như là các 
ràng buộc, các hạn chế, các ưu tiên, sự nhanh chóng và sự tiện dùng. 
Kiến trúc vật lý  của hệ thống sẽ được làm rõ trong giai đoạn này.

Đầu vào của Mô hình luồng dữ liệu hệ thống chính là mô hình 
LD L nghiệp vụ. Việc phân định ranh giới giữa các tiến trình và kho dữ 
liệu máy làm và người làm là điểm khác nổi bật nhất của mô hình. 
Hớn thề' liữá, cấc kho dữ liệú trohg riiố  hình LD L hệ thốnjg không phải 
là các kho dữ liệu nguyên thuỷ như trong mô hình nghiệp vụ mà là các 
kho dữ liệu xác định qua các thực thể trong mô hình E - R đã được 
chuẩn hoá đến 3NF.

Mục tiêu của việc xây dựng tiến trình hệ thống:
Xác định chức năng nào trong từng tiến trình và trong hộ thống 

do máy đảm nhận, chức năng nào cho người và phương thức thực hiện 
tiến trình tương ứng.

Tiến trình xây dựng sơ đồ luồng hệ thống bao gồm:
Quá trình xây dựng luồng dữ liệu hệ thống được tiến hành thông 

qua hàng loạt công việc sau;

+ Phân tích công việc giữa người và máy là gán những hoạt động 
của hệ thống cho những phương tiện thực hiện cụ thể ià người hay máy 
và phương thức thực hiện công việc

+ Với mỗi công việc cần chỉ ra phương thức thực hiện nó (đọc 
hay ghi dữ liệu, xử lý  dữ liệu theo quy trình hay phương pháp nào, khi 
nào xử lý...).
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+ Sơ đổ luồng dữ liệu hệ thống nhận được từ "sơ đồ tiến trình 
nghiệp vụ" hằng cách phân chia các tiến trình logic này thành các tiến 
trình vật lí, trong đó định rõ phần việc do người hay máy thực hiện 
(chuyển từ mô hình logic sang mô hình vật iý):

- NlìữnịỊ néh írình dành cho máy thường là tiến trình:
+ Có thể hình thức hoá cao, có thù tục và quy trình thực hiện rỗ 

ràng, chặt chẽ

+ Những tiến trình lặp lạ i và có khối lưcmg xử lý  lớn

- NlìữììỊỉ tiến trình dành cho người:
+ Những công việc quy trình không rõ ràng, thay đổi theo tình 

huống

+ Việc thực hiện cần có thông tin  bổ sung, không biết trước, cần 
làm ngay

+ Việc phân tích mang tính trực quan, kinh nghiệm nhiều hơn là 
có quy tắc rõ ràng

Các liíỊUồn dữ liệu liên quan
+ Các tiến trình có liên quan đến các bảng dữ liệu. Khi phân chia 

tiến trình làm cho một sô' bảng dữ liệu có thể không còn liên quan đến 
các hoạt động do máy thực hiện. Cho nên những bảng dữ liệu chỉ liên 
(Ịnan đếìì các tiến trình do người thực hiện rõ ràng không cơn ìưu giữ 
trêu máy tinh và được loại ra khỏi thiết kếCSDL.

+ Kết quả của việc lựa chọn các kho dữ liệu là một số thực thể 
biến mất khỏi mô hình, một số thực thể giảm bớt thuộc tính.

Tièh trinh Xày diíììg mô hình luồng dữ liệu hệ thống
Xét lần lượt từng tiến trình trong sơ đồ LD L nghiệp vụ để phân 

định công việc giữa người và máy.

Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống là ghi lạ i ý tường thiết kế 
vẻ việc sử dụng máy tính cho các hoạt động của hệ thống trong tưcmg 
lai bàng cách đưa thêm vào trong sơ đồ tiến trình một đường chấm 
chấm để phân định tiến trình. Việc ghi lạ i này được thực hiện theo các 
ngiuyên tắc nêu ra ở trên đối với các liến trình và các kho dữ liệu.
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Quá trình trên bao gồm cả việc trao đổi thảo luận liên tục với 
người sử dụng, bạn đồng nghiệp để có thể đ i đến lựa chọn một sơ đổ 
cuối cùng tốt nhất có thể được và được thông qua.

Chú ý:

- Trong một số trường hợp, một tiến trình logic cần được tách 
thành một số tiến trình con nhỏ hơn để dễ việc phân định.

V í dụ trong sơ đồ luồng dữ liệu nghiệp vụ có chức năng “4.1. Gia 
hạn đơn đặt hàng với nhà cung cấp" được phân rã ở mức dưới đỉnh như 
hình 3.24.

Sơ đồ luồng dữ liệu nghiệp vụ:

Hình 3.24: Sơ đồ luồng dữ liệu nghiệp vụ

Song tiến trình 4.2. vẫn còn không rõ nguời hay máy thực hiện 
nên tiếp tục tách:

Sơ dồ luồng dữ liệu hộ thống:

pneNhàOHig 
cấp Aiợc chọn

File Nhà 4.1.Gia hạn 
hợp đổng

_ ị------------------------- » Fite hợp đổng
cunqcấp

4.2.1.Chọn 
nhà cung cấp 
th<chhợp

:
:

4 ^

4.2.3. Xác 
đ|nh hợp đổng 
gia hạn

4.2.2. Xác đinh Rle Nhà
đặc điềm nhà cung cấp
cungcỂ^

V V

Người lim Mếy làm

Hùift 3.25: Sơ đồ li^ng dữ liệu hệ thống



Trong sơ đồ, tiến trình 4.2. được phân thành ba tiến trình: 4.2.1 
là xác định nhà cung cấp thích hợp do người thực hiện. Hai tiến trình:
4.2.3 xác định hợp đồng cẩn gia hạn và 4.2.2 xác định các đặc điểm về 
nhà cung cấp do máy thực hiện. Khi đó tệp nhà cung cấp được chọn 
chỉ liên quan đến các công việc do người thực hiện có thể bỏ đi.

- K hi cố những thay đổi trong sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống so 
với luồng dữ liệu nghiệp vụ, cẩn phải ghi iạ i các dấu “vết” của tiến 
trình nghiệp vụ mà từ đó chúng được tách ra.

Việc ghi lạ i dấu vết tiến trình xuất xứ được thực hiện bằng việc 
đánh số lạ i các số hiệu của các tiến ưình được tách ra. Các tiến trình 
được tách ra rriang số hiệu của tiến trình nghiệp vụ gốc và thêm một 
chỉ số nữa ià số thứ tự của mỏi tiến trình được tách ra.

- Lựa chọn phương án: trong số trường hợp nhà thiết kế phải lựa 
chọn trong nhíhig phương án khác nhau theo một tiẽu chuẩn nhất định 
để đưa vào trong luồng dữ ỉiộu hệ thống. Khi đố phải chỉ ra những 
phưcQig án lựa chọn đó và giải thích những mặt mạnh, mặt yếu của nó 
và lí do lựa chọn ghi vào sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống.

32.1.3.8. Ba phạm trù của hướng dẩn giao diện người - máy (HCI)
+ Tương lác chung

4- Hiển th ị thông tin

+ Vào dữ liệu

I. Tương tác chung
Những hưóng dẫn sau dây mang tính tương tác chung:

- Nhất quàn: Phải dùng định dạng nhất quán cho việc chọn thực 
đơn, vào chỉ lệnh, hiển th ị dữ liệu và các chức năng khác xuất hiện 
trong giao diện người - máy (H ơ : Human - Computer ỉnterĩace) cũng 
như đảm bảo tính nhất quán trong cấu tníc của một giao diện hay các 
giao diện cùng loại. Tận dụng các phương tiện để đưa ra giao tiếp 
chuẩn trong các chế độ văn bản hay đồ họa.
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Trong giao tiếp chuẩn có các đối tượng chuẩn; cửa sổ, thực đơn 
chạy, chuột, biểu tượng, các thành {^ần của hộp thoại (nhãn, vùng 
soạn thảo, hộp danh sách,...). Các chuẩn công nghiệp thường xác định 
95% - 99% những gì cẩn cho thiết kế (IBM (1993) và M icrosoĩt 
(1995)). Nén đặt các nút ở những vị trí nhất định trên tất cả các cửa sổ, 
sử dụng thống nhất một cách diễn đạt trẽn các nhãn và các thông báo 
cũng như sử dụng phối màu thống nhất từ đầu đến cuối. Sự nhất quán 
trong giao diện người dùng cho phép NSD hình dung được mô hình 
hoạt động của hệ thống một cách chính xác.

- Giái thích các quy tắc. Người dùng cần biết cách làm việc với 
hệ thống. K hi một hệ thống làm việc nhất quán, nghĩa là chỉ phải g iải 
thích quy tấc một lần. Việc nàv dễ hơn rất nhiều so với việc giải thích 
tih ig .bước một cách chi . tiế t .cách sử dụng m ội phứọ năng trong một hệ 
thống.

- Q io  thông tin phản hồi có nghĩa: Cung cấp cho ngưcri sử dụng 
những thông tin  phản hồi bằng hình ảnh và âm thanh nhằm thiết lâp 
việc ỉrao đổi thống tin  hai chiều (giữa người sử dụng và giao diện).

- Yéu cầu kiểm chứng mọi hành động phá huỳ: Nếu người dùng 
yêu cẩu xoá một tệp, ghi đè iên thông tin  bản chất hay yêu cầu kết 
thúc chương trình thì một thông báo “Bạn có chắc...?” nén xuất hiện ra.

- Cho phép dễ dàng lần ngược nhiều hành động. Các chức năng 
ưndo (hoàn tác) hay Reverse (đảo ngược) đã giúp cho hàng nghìn 
người dùng khỏi m ít hàng nghìn giờ làm việc. Khả năng lẩn ngược lên 
cổ sẩn trong mọi ứng dụng tương tác. 05  thể thoát ra ở mỗi thao tác 
(nếu cần), huỷ hoặc sửa những điéu vừa làm.

- Giám thiểu khối lượng thông tin phải ghi nhớ giữa các hành 
động. Không nên ưống đợi người dùng cuối cùng nhớ được một danh 
sách các số hiệu hay tôn gọi để cho ngưởi ấy có thể dùng lạ i chúng 
ỉrong những chức năng kế sau. Cẩn phải tố i thiểu tả i ưọng ghi nhớ.
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- Hiệu quá trong đối thoại, vận động và ý nghĩ. Nên tố i thiểu 
dùng các phím, cần phải xem xét khoảng cách chuột {Aải đ i qua giừa 
các điểm trong thiết kế bô' trí màn hình, và đừng đẩy người dùng vào 
tình huống phải tự hỏi, “ Cái này nghĩa là gì nhỉ?” .

- Dung thứ cho sai lẩm. Hệ thống nên tự bảo vệ khỏi lỗ i của 
người dùng để khỏi bị chết hỏng.

- Pỉiân loại các hoạt động theo chức năng và tổ chức màn hình 
hài hoà theo vùng. M ột trong những cái iợ i chính của thực đơn kéo 
xuống là khả năng tổ chức các lệnh theo cừng kiểu hoạt động. Vé bản 
chất, người thiết kế nên cộ' gắng đặt các chỉ lệnh và hành động "‘nhất 
quán” .

- Dùng các động từ đơn gián hay cụm động từ ngắn để đặt tên 
chỉ lệnh. Tên chỉ lệnh dài dòng thì khó nhận dạng và nhớ. Nó cũng có 
thể chiếm không gian không cần thiết trong danh sách đơn.

- Thao tác cho người dùng là tối thiểu: người sử dụng không Ịdiải 
thao tác nhiéu để thực hiện một chức năng. Nếu có thể đặt sẵn giá tr ị 
ngầm định và cho phép chọn lừ các thông số có sẵn được hiện ra trôn 
màn hình. Việc chuyển từ màn hình này sang màn hình khác là dẻ 
dàng.

• Hồ trợ NSD theo nhiều mức thao tác khác nhau: người m ổi sử 
dụng, người kinh nghiệm (trả lở i, viết iệnh....)* Xem xét chọn các hình 
thức thao tác thích hợp (phím, chuột, phím nóng) với năng lực của 
từng lớp người người sử dụng (từ người chưa biết gì vé tin  học đến 
chuyên gia tin  học).

2. Hiển thị thông tin
Thông tin  được “ hiển th ị”  theo nhiẻu cách khác nhau: với văn 

bản, tranh ảnh và âm thanh; bằng cách sắp đặt, d i chuyển và kích cỡ; 
dùng màu sắc, độ phân giải; và thậm chí bằng cả việc bò iửng. Các 
hướng dẫn sau đây tập trung vào hiển th ị thông tin :
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- Chỉ hiển thị thông tin có liên quan tới hiện tại. Người dùng 
không phải khó nhọc lẩn qua dữ liệu, đơn và đồ hoạ phụ để thu được 
thông tin  liên quan tới một chức năng hệ thống riêng.

- Hiệu quả dạng trình bày dữ ìiệu: dùng định dạng trình bày cho 
phép hấp thụ nhanh chóng thông tin . Đồ hoạ hay sơ đổ nên thay thế 
cho các bảng lớn.

- Dùng nhãn nhất quán, cách viết tắt chuẩn và màu sắc dự kiến 
trước được, ý  nghĩa của hiển th ị hiển nhiên không cẩn tới tham khảo 
thêm nguồn thổng tin  bên ngoài. Trình bày các thông báo và nhãn cho 
thith hợp. V iệc trình bày kém thì giao diện người dùng sẽ khó hiểu. Sử 
dụng câu và từ đầy đủ, thay vì viết tắt và mã hóa sẽ làm văn bản dễ 
hiểu hơn. Hơn nữa, các thông báo nên trình bày thống nhất và hiển th ị 
ờ một v ị trí thống nhất trên màn hình.

- Cho phép người dùng duy tri ngữ cảnh trực qùan. Nếu việc hiển 
thỊ đồ hoạ máy tính được thay đổi tỷ  lệ thì hình ảnh gốc nên dược hiển 
th ị thường xuyên (dưới dạng rút gọn tại góc màn hình) để cho người 
dùng hiểu được v ị trí tương đối của phần hình ảnh hiện đang được xét.

• Hiện đẩy đủ những thông báo lỗi và phải dễ hiểu (rỗ nghĩa). 
Phải hiện thông tin  phản hồi sau mỗi thông tin  NSD đưa vào ở v ị trí dễ 
quan sát. Các thông tin  uẻn quan đến đối thoại đã có, cần dùng phải 
thể hiện tại những v ị trí hợp lý  trên màn hình.

- Dùng chữ hoa chữ thường, tụt lề và gộp nhóm ván bán để trợ 
giúp cho việc hiểu. Nhiều thông tin  được H Q  truyền đạt là văn bản, 
ngay cả cách bố trí và hình dạng của văn bản cũng có tác động đáng 
kể đếii sự thoải mái để người dùng nhận cảm thông tin .

-Sử dụng cửa sổ (nếu sẵn có) để đóng khung các kiểu thông tin 
khác nhau. Cửa sổ cho phép người dùng “ giữ”  nhiẻu kiểu thông tin  
trong phạm vi đạt tới dễ dàng.
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- Dùng cách hiển thị tương tự để biểu diễn những thông tin dễ 
dược hấp thu hơn với dạng biểu diễn này. Chẳng hạn, hiển th ị áp suất 
của bể chứa trong xưởng lọc dầu sẽ có ít tác dụng nếu dùng cách biểu 
diễn số. Tuy nhiên, nếu hiển th ị dạng nhiệt kế được dùng để chuyển 
động theo chiều đứng và sự thay đổi màu sắc có thể được dùng để chỉ 
ra những điều kiện áp suất thay đổi. Điểu này sẽ cung cấp cho người 
dùng cả thông tin  tuyệt đối và tương đối.

- Xem xét vùng hiển thị có sân trên màn hình và dùng nó một 
cách có hiệu quả. Khi dùng nhiều cửa sổ, ít nhất nên có sẵn không 
gian để chỉ ra một phần cho từng cửa sổ này. Bên cạnh đó, kích cỡ 
màn hình (vấn đề công nghệ hệ thống) nên được lựa chọn để hoà hợp 
với kiểu ứng dụng cần được cài đật.

- Về màn hình, cần sáng sủa, bố trí có trật tự, cân xứng, hợp lý , 
thể hiện rõ cái có sắn, cái gì cần đưa thông tin  vào, cái đưa thông tin  ra 
và định vị thông tin  đúng chỗ.

- Về kỹ thuật thiết kể, cần có sự frfiân biệt: giữa đề mục, tiêu đề, 
giài thích, dữ ỉiệu nhập. Chỉ th ị đưa ra rõ ràng: bằng nội dung thể hiện 
sẵn trên màn hình hay chú thích.

- Dùng hiểu đồ đê biểu thị yếu tố  định tính (kiểu phụ thuộc vào 
mục đích sử dụng nhưng cần đơn giản, dùng màu sắc khác nhau để 
phăn biệt và chú thích rỗ ràng).

- Sử dụng màu và đồ hoạ thích hợp: không dùng quá nhiéu màu 
(< 4: chương trình sử dụng, 8: hệ thống), màu hoà hợp, dùng màu 
sáng, nhấp nháy gãy chú ý và chỉ sử dụng biểu tượng trực quan, có ý 
nghĩa, không nhầm lẫn. Nên sử dụng ít màu trong ứng dụng và nếu 
không dùng màu cũng phải sử dụng bộ chỉ báo thứ cấp. Vấn đé đặt ra 
là có thể một số người dùng bị mù màu, nếu có sử dụng màu để đánh dấu 
cái gì đó ưên màn hình, khỉ đó cần {^ả i thêm một cái gì đó nổi bật nếu 
muốn ngứời dùng chú ý đến nó, ví dụ như trình bày mộỉ biểu tượng bên 
cạnh nó. Việc sử dụng màu cần nhất quán ưong mỗi ứng dụng.
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- Khi thiết kế nên chú ý đến quy tắc tương phản. Nếu có dùng 
màu trong ứng dụng, cần tuân theo quy tắc tưcmg phản, sử dụng vãn 
bẳn sẫm màu trên nển sáng. Đọc chữ màu xanh trên nển trắng rất dẻ 
nhưng đọc chữ màu xanh trên nén dỏ thì rất khó.

- Sử dụng các font chữ thích hợp. Pont tiếng Anh cổ có thể nhìn 
rất đẹp trên bìa vở kịch của W illiam  Shakespeare, nhung rất khó có thể

• đọc nó trên màn hình. Sử dụng những font dễ đọc như là các seri font 
giống như Times New Roman. Hơn nữa sử dụng font thống nhất và 
ít fọnt.

S.VàodữUệu
Những hướng dẫn sau đây tập trung vào việc nhập dữ iiệu:

-Tối thiểu sô' hành động đưa vào mà người dùng cần thực hiện. 
, Việc .rút gọn ỹố.liệu. gộ yàp Ịà .điều yêu Qầu trước, hết, Điểu này có thể 
■ được thực hiện bằng cách dùng chuột để chọn từ một tập đã xác định 
sẵn các cái vào; dùng “ thang trượt”  để xác định cái vào trong mộr 
miền giá tr ị; dùng “ macro”  làm cho chi một phím được chuyển thành 
một tập dữ iiệu vào phức tạp hơn.

- Duy trì sự nhất quán giữa hiển thị thông tin và dữ liệu vào. Các 
ký tự hiển th ị ưực quan (như kích cỡ vãn bản, màu sắc, cách bô' trí) 
nên được thực hiện đối với miền đầu vào (input).

- Cho phép người dùng làm phù hợp dữ liệu vào. Người dùng 
chuyên gia có thể quyết định tạo ra các chỉ lệnh đã sửa đổi phù hợp 
mình hay bỏ qua một số kiểu cảnh báo và kiểm chứng hành động.

- Tương tác nên mềm dẻo nhưng cũng cần hoà hợp với chế độ 
vào dữ liệu ưa thích. M ột thư ký có thể rất thích với cách vào dữ liệu 
từ bàn [^ ím , trong khi người quản lý  lạ i có thể thấy thoải mái khi dùng 
thiết bị trỏ và nháy như chuột.

- Khử kicỉì hoạt các chỉ lệnh không thích hợp trong hoàn cảnh 
của hành động hiện tại. Điéu này bảo vệ cho người dùng khỏi phải cô' 
dùng một hành động nào đổ có thể làm phát sinh lỗ ỉ.
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- Cho phép người dùng kiểm soát luồng tương tác. Người dùng 
nên có khả nâng Iihảy qua các hành động không cần thiết, thay đổi trật 
tự các hành động yêu cầu (khi có thể được trong hoàn cảnh của ứng 
dụng), và khôi phục được từ các điểu kiện lỗ i mà không phải ra khỏi 
chương trình.

- CuiìỊỊ cấp trợ giúp cho mọi hành độnĩ nhập d:7 liệu đấm bảo 
íínlì toàn vẹn dữ ỉiệu và Sử dụng nút bấm mặc định không huỷ. Định 
nghĩa mộl nút bấm mặc định trên mọi màn hình là rất dễ. Nút bấm 
mặc định lấy những cái được gọi nếu người dùng bấm phím 
Return/Enier. Vấn đề đặt ra là thỉnh thoảng, người dùng vô tình bâútn 
vào phím Enter/Return khi họ không định như thế, kết quả là vẫn gọi 
nút bấm mặc định. Nút bấm mặc định không nên có khả năng phá huỷ 
như xoá hoặc ghi (có thể người dùng không muốn ghi đối tượng 
lúc này).

- Hỗ trợ người dùng tối đa. Đừng yêu cầu người dùng phải gõ. 00 
cho toàn bộ số tiền, đưa ra các giá trị mặc định mọi lúc có thể và 
khỏng bao giờ yêu cầu người dùng đưa vào những thông tin  có thể tự 
động thu thập hay tính toán được bên trong chương trình.

3.2.ì .3.9. Các chiến thuật giao tác

Có 3 chiến thuật cần nhớ để áp dụng với bất kỳ HTTT:

1. Cho phép NSD thoát ra một cách dẻ dàng và nhanh chóng từ 
bất kỳ điểm nào cua tiến trình giao tác.

2. G iúp NSD không bị lạc hướng. Bảo đảm rằng NSD luôn biết 
mình đang ở tiến trình nào vào thời điểm này và sắp đ i đâu. 
Tâm lý  chung của mọi người là sợ bị lạc hướng và bị mất 
phương hướng.

3. Thiết kế giao diện tương tác để dễ giao dịch. Mục tiêu nhằm 
cung cấp lượng thông tin  nhanh hơn.
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3.2.1.3.10. Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn

Đơnỉhàng

1.2. Kiểm 
tra khách

€)ơn hàng 
----------► 1.3. Nhập 

dơn hàng

Không vấn đề

1.KHACH 
khách nợ Bộ phận giải 

quyết khiich
ÌÀ

2.DONDAT

9.D0NGDAT

Hình 3.26: Sơ đồ ùển trình hệ thống của '7 .0 . Tiép nhận đ(m hàng'
- Hai tiến trình (1.2) và (1.3) được chọn để máy thực hiện.

KHACH

Thông tin về k ^  đồng

BP tiẻp 
nhậnđởn

1.0 Vấn đè cằn 
aíải QuvẮt '<

hàng \

2.1. Tim 
hiiu 

khách mởi

Thống tin 
vèktÀ^h

Đon hàng

ván đè cểwi 
Qiải Quvét

KHACHk

2.3. Ký 
két hợp 
đòng

V^4.H0PD0NG

2.2. Giải 
quyét nợ 

cũ

Thỏng tin trao đổi, thoả ttiuận
7.PHIEUGIA0

I 8.PHIEUTHU

Hình 3.27: Sơ đồ tiến trình hệ thống của "2.0. 
Mc tiến hợp đồng và giải quyết nợ cũ"
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- Hai tiến trình (2.1) và (2.3) được chọn để máy thực hiện.

3.2.Ỉ .3.1 Ị . Các đặc tả trong thiết kế giao diện 
I. Mầu giao diện

CẬP NHẬT LOẠI HÀNG VÀ BẢNG GIÁ

Loại hàng 

Đơn giá

Mỗtà

▼ Nhập mới

Ghi lại

Kết thúc

Hình 3.28: Giao diện "Cập nhật loại hàng và báng giá "

Mục tiêu: Cập nhật các loại hàng kinh doanh và đơn giá

NSD: Người quản lý hàng, làm lần đầu cài đặt và mỗi
kh i có thay đổi

M ôi trường: Hệ điểu hành window2000, hệ quản trị CSDL
access

Mẫu thiết kế: Hình 3.28

Các bảng dữ liệu sử dụng: G IÁ LO ẠI HÀNG

Thao tác xử iý : không

Hướng dẫn sử dụng: Để cập nhật dừ liệu mới, chọn phím nhập
mới cập nhật các thông tin  cần thiết vào 
các ô tương ứng. Nếu sửa thì chọn loại 
hàng tương ứng rồ i nhấn Enter để sửa dữ 
liệu. Chọn ghi lạ i để ghi dữ iiệu vừa cập 
nhât. Chọn kết thúc để ra khỏi giao diện.



170 Kỹ thuật phân tích và thiết kể HTTT hưởng cấu trúc

Kết quả: Sau mỗi lần nhập, một bản ghi mới (hay
cũ) được thêm vào (hay được sửa đổi)

trong bảng G IÁ  LO ẠI HÀNG 

Kêì quả đánh giá thử nghiệm:

3. Đặc tả tương tác giao diện

M ỗi thành phần giao diện được biểu diẻn bằng một hình chữ nhật 
gồm 3 phần:

Nhăn của giao diện

3.2.1.3.12. Kỹ thuật xây dựng Sơ đồ tương tác hệ thống giao diện

I. Quy trình vẽ sơ đồ tương tác hệ thống giao diện

Bước 1. Xác định các giao diện nhập iiệu từ mô hình E - R

Bước 2. Xác định các giao diện xử lý  từ mô hình luồng dữ liộu 
hệ thông.

Bước 3. Tích hợp hai loại giao diện trên theo hướng giảm thiểu 
sô' lượng giao diện.

Bước 4, Xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống bao gồm cấu trúc 
chương trình phần nghiệp vụ thực đơn chính và con.

Bưóc 5. Đặc tả các giao diện.

Bước 6. Vẽ mẫu các giao diện và hướng dẫn sử dụng.

Bưóc 7. Vẽ sơ đồ tương tác hệ thống giao diện.
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2. Sơ đồ tương tác hệ thống giao diện bài toán kinh doanh 
hán buôn

Truy nhệp hệ thổng

Thực đơn chính

1. 2.
QL kho - hàng QL khách hàng

0 và hợp đồng

0

1.1.

QL Danh mục
- Hàng 2.1.

1 — Cập nhật
Khách

1.2. 2

QL Danh mục
Kho 2.2.

1 Kiẻm tra khách

1.3. 2

Cập nhật
Phiéu nhập 2.3. 1

1
_

Lập Hợp đồng

1.4. 2

Cập nhật
— Kho - hàng

1

3.
Xử lý đơn hàng Thống kô 

báo cáo

3.1.

M

4.1

Nhập đơn
“ hàrìQ

Báo Cáo vè 
■ quan hộ 

khách hàng
3

2.4

3.2.

Đổi chiẮu 
đơn hàng và 

- thẻ kho

4,2. ,
Báo cáo VẰ 

' bán hàng

1.3 1.3.4 - -

3.3,
Kỉém tra tỉnh trạng đơn 
hàna vả L4p phiéu giao. 

- Phièu thu
à

3.4.

Đánh dáu phtÀu 
" đổ gửi hàng

3

5.

Hộ thống ra

5.1

Mật khẩu 
đâng nhệp

5.2.

Giúp 6Ỡ

5.3.

Ra

Hình 3.29

3.2.1.4. Kỹ thuật 9 - Xây dựng lược đồ cấu trúc chương trình
Thiết kế chương trình là một giai đoạn thiết kế chi tiết, được bổ 

sung các nhân lô cần thiết như đặc trưng điều khiển (tuần tự, chọn, lặp



và đặc biệt là lờ i gọi giữa các chương trình con) vào các sơ đồ luồng 
dữ liệu, để chuẩn bị cho việc lập trình.

3.2.1.4.1. Khái niệm cấu trúc chương trình
Kiến trúc phần mềm thu được nhờ tiến trình phân hoạch. Quá 

trình phát triển phần mém và cấu trúc dữ liệu bắt đầu từ việc xác định 
vấn đẻ. G iải pháp xuất hiện khi từng phẩn của vấn đẻ được giải quyết 
nhờ một hay nhiẻu module. Tiến trình này được biểu diễn tượng trưng 
như hình 3.30, biểu th ị cho một phép chuyển giữa việc phân tích yêu 
cẩu hệ thống thành th iết kế.
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‘Ván để ~ cần giải quyết
qua phần mềm "Giầi pháp" phần mềm

Hình 3.30: Sơ đồ tiến hoá của cấu trúc

Cấu trúc chương trình còn gọi là cấp bậc điều khiển, biểu thị 
cho cách tổ chức của các thành phần chương trình (module). Nó không 
biểu th ị các khía cạnh thủ tục của phần mểm như dãy các xử lý , sự 
xuất hiện/thứ tự các quyết định hay việc lặp lạ i các thao tác.

Người ta dùng các ký pháp khác nhau để biểu diễn cho cấu trúc 
chương trình. Thông dụng nhất ià biểu đồ kiểu cây. Trong đó ổộ sáu 
và chiều rộng đưa ra một chi báo vé số mức điẻu khiển và độ trả i rộng 
toàn bộ của điẻu khiển tương ứng. Sốmodule ra là một độ đo đo số các 
module trực tiếp b ị điều khiển bởi các module khác. Sốmoduìe vào chỉ 
ra cách thức module trực tiếp điều khiển một tnodule đã cho như 
hình 3 31
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Mối quan hệ điều khiển giữa các module; Một module điéu khiển 
một module khác thì được gọi là thượng cấp của nó, và ngược iại một 
moduie bị một moduỉe khác điểu khiển thì được gọi là thuộc cấp của 
nó. Chẳng hạn, mcxiule M là thượng cấp của các moduie a, b và c. 
Moduỉe h là thuộc cấp của module e và cuối cùng là thuộc cấp của 
module M. Mối quan hệ theo chiều rộng như giữa các moduie d và e.

Cấp bậc điều khiển cũng biểu diẻn cho hai đặc trưng khác nhau 
của cấu trúc phần mềm: tính thấy được và tính nổi được. Tính thấy 
được chỉ ra tập hợp các thành phần chương trình (module) có thể đưcrc 
gọi hay được dùng như dữ liệu bởi một thành Ị^ần đã cho, ngay cả khi 
điều này được thực hiện gián liếp. Chẳng hạn, một moduie trong một 
hệ thống hướng đối iưcmg có thé thâm nhập vào một mảng rộng các 
đối tượng dữ liệu mà nó đã kế thừa, nhưng chỉ dòng một số nhỏ các 
đối tượng dữ liệu đó. Tính nối được chỉ ra tập các thành phần trực tiếp 
được gọi hay được sử đụng như dữ liệu bởi một Ihành phần đã cho. 
Chẳng hạn, một module trực tiếp gây ra cho một module khác bắt dầu 
thực hiện là được nối với nó.

S«m odul.™ lí3

Thuộc cẩp 
củam

ổ m

ChKu ^  module 
^ng(độ vào cùa r là 4
trai rộng) ___________

số module 
racủaq lè 1

Hình 3.3 ỉ



174 Kỳ thuật,phân tích và thiết kế HTTT hướng cấu trúc

Một vấn đề có thể được thoả măn bởi nhiều cấu trúc khác nhau. 
Phưcmg pháp thiết kế có thể đưcrc dùng để suy ra cấu trúc, nhưng vì 
từng cấu trúc lại dựa trên các khái niệm nén tảng khác nhau về thiết kế 
“tốt", cho nên từng phương pháp sẽ phát sinh trong một cấu trúc khác 
biệt đối với cùng tập các yêu cầu phần mểm. Không có câu trả lời dễ 
dàng đối với câu hỏi “Cái nào tốt nhất?”. Tuy nhiên, có những dặc 
trưng vể cấu trúc mà ta có thể kiểm định chất lưcmg tổng thể. Đơn giản 
nhất là khi so sánh hai cấu trúc thì người ta chọn cấu btic nào có tổng 
độ sâu và chiểu rộng là nhỏ hơn. Nếu tổng số này bằng nhau thì ta phải 
dựa thêm vào những đặc trưng về cấu trúc cụ thể của riêng bài toán ấy 
mà phán quyết.

V í dụ vể một vấn đé có thể ứng vóỉ nhiểu cấu ưúc khác nhau (có 
cùng tổng độ sâu và chiéu rộng bằng 7) như hình 3.32.

Cấu trúc 1 Cẩu trúc 2 Cấu trúc 3

Hình 3.32 

3.2.142. Lược đồ chương trinh

Khi chuyển sang lập trình, chúng ta nhận thấy:

-I- Các chức năng xuất hiện trong các sơ đồ iuồng dữ iiệu chỉ là 
các chức năng iogic

-I- Các mối quan hệ giữa các chức năng trong sơ đồ luồng dữ liệu 
chỉ là chuyển giao dữ liệu mà không phải là các chuyển giao điéu 
khiển (tức là chuyển giao sự thực hiện, khi th i hành).



Như chúng ta đã biết, một đặc trưng không thể thiếu trong một 
chương trình là đặc trưng điéu khiển (tuần tự, chọn, lặp và đặc biệt là 
lời gọi giữa các chương trình con). Các đặc ưimg này chưa được thể 
hiện trong các sơ đồ iuồng dữ liệu.

Theo các nhận xét trên, chúng ta cần phải biến đổi các sơ đồ 
luồng dữ liệu thu được trong giai đoạn phân tích, bổ sung thẽm chi tiết 
thì mới trỏ thành đầu vào thực sự cho việc lập trình được. Cần thêm 
một giai đoạn thiết kế chi tiết là thiết kế chương trình. Chú ý rằng đây 
cũng chỉ là một giai đoạn thiết kế, nhằm đưa ra các quyết định về cài 
đặt, chứ chưa phải là cài đặt, chưa phải là lập trình thực sự. Đầu vào 
cho việc thiết kế chương trình là sơ đồ luồng dữ liệu cùng với các 
quyết định vé giao diện, kiểm soát và CSDL đã được chọn trọng các 
bước thiết kế chi tiết trưóc đây.

Đẩu ra của thiết kế chương trình là một đặc tả về nội dung các 
chương trình sẽ được cài đặt, bao gồm:

+ Một lược đồ chương trình cho mỏi hệ thống con. Lược đồ 
chương trình được đậc tả dưới dạng đồ thị có hướng trong đó mỗi nút 
là một module chương trình, mỗi cung là một lời gọi (lời gọi của 
module ở gốc đối với module ở ngọn của cung).

+ Đặc tả nội dung của từng module trong lược đồ chương trình.
+ Phân bổ các module trong iuợc đổ chương trình thành các 

chương trình (hay module tải).

Như vậy, lược đồ chương ưình chính là một biểu diễn dưới dạng đổ 
thị cùa một tập hợp các module cùng với các giao diện giữa các moduỉe 
đó (bao gồm sự chuyển giao điẻu khiển và chuyển giao dữ liệu).
5.2.1.43. Các yểu tố cấu thành lược đồ chương trình

+ Các modute: biểu diẻn bởi hình chữ nhạt có tên module ỏ 
trong. Tên module phản ánh tóm tắt chức năng của nó.

Ví dụ:
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Tính điểm 
tốt nghiệp



+ Kết nối các module:
Các module có thể được kết nối với nhau bằng các lời gọi, diễn 

tả bằng một mũi tên (cung)
- Mcxlule p gọi module T
- Module T thực hiện chức năng của mình 

rổi trả điều khiển cho p ở vị trí sau lời gọi
+ Thông tin trao đổi giữa các module;
Các thông tin được gửi đi kèm với lời gọi (các tham số) và thông 

tin trả về sau khi thực hiện lời gọi (trả lời) được thể hiện bằng các mũi 
tên nhỏ vẽ dọc theo cung biểu diễn cho lời gọi, có kèm theo tên của 
thông tin.

Ví dụ (hình 3.33):
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Điểm 
củaQVHD

T(nh(Tiểm 
Mít nghiệp

Điểm

ưungbmh
Tính đi4m trung 

hcủagiáoviẻn 
hưdng din vá 

phản biện

Điểm
củaUVHĐ

Tính đlổm trung 
Unhcủacácuỷ 
vién hội đổng

GVHD: Giáo vién hướng <An 

GVPB; Oi«o vi«n phin biện

UVHĐ:ủyviénhộlđổng

Hinh 3.33

3.2. ì .4.4. Cách chuyển đổi sơ đỏ ìuồng dữ iiệu thành ỉược đồ 
chương trình

Ị. Yêu cẩu chung
Với mồi sơ đồ luồng dữ liệu của một hệ thống con, mộỉ lược <đồ 

chương trình được lập tưorng ứng đảm bảo các yẽu cẩu sau:
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+ Nhiệin vụ của mọi chức năng xử lý trong sơ đồ luồng dữ liệu 
phải được chuyển hết vào các module chương trình của lược đồ 
chương trình và không nhất thiết chuyển đổi mỗi chức năng xử lý 
thành một module chưcmg trình

+ Phải thêm các module vào ra (giao diện với người dùng hay 
truy nhập CSDL), đặc biệt là thêm module điều khiển làm nhiệm vụ 
dẫn dắt quá trình xử lý. Trong số các module điều khiển đó phải có 
một module đặt ở gốc của lược đồ chương trình, thường gọi là module 
chính (main module).

+ Thiết lập các lời gọi (kèm với các thổng tin chuyển giao) giữa 
các module, phản ánh được quá trình thực thi của chương trình

2. Cách thành lập lược đồ chương trình

+ Thiết ké' kiểu top-down: cách này thường dùng khi dạng sơ 
đồ luồng dữ iiệu khá đơn giản. Vì lược đồ chương trình với các module 
và các lời gọi của nó tạo nên một sự phân cấp nên việc triển khai theo 
hướng này có thể kết hợp chặt chẽ với sự phân mức các sơ đổ luồng dữ 
liệu mà ta thu được từ giai đoạn phân tích.

Ví dụ: Chức năng H ở mức đỉnh (hình 3.34).

Mút dính

Mức
dưới đỉnh



Lược đồ chương trình tương ứng được triển khai theo 2 mức 
(hình 3.35):
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Hình 3.35

+ Th iế t kế theo trung  tâm chế biến (transform-centered 
design): hưóng thiết kế này áp dụng cho trường hợp sơ đồ luồng dữ 
liệu cổ nhiệm vụ chế biến một số thông tin lấy từ một số nguồn phát, 
thành một số thông tin gửi tới nơi nhận.

(hình 3.36);

....  ....  ...... ........  Trung tâm chế biến

ừ r ì y  (
|N9ll<l1|lllếl2|------- > C s)-----

Hình 3.36

Tương ứng có lược đồ chương trình (hình 3.37)
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Chính

ỉ1
TẠ0Z1

Z1

Chuyển Z l]

Hình 3.37

Mức chi tiết hofn: V í dụ với TẠO Z1 (hình 3.38),

Hình 3.38

Các bước thực hiện bao gồm:

- Xác định các trung tâm chế biến

- Vẽ 2 mức cao nhất của lược đổ chương trình có mặt module 
đinh, mcxiule lấy thông tin cho mỗi tuyến vào, module tạo thỏng tin 
cho trung tâm chế biến và module chuyển giao thông tin cho mỗi 
tuyến ra.

- Triển khai mỗi module ở mức 2 (vào, ra hay chế biến) thành 
các module ở mức thấp, cho đến khi chuyển hết mọi nhiệm vụ xử lý 
cứa sơ đồ luồng dữ liệu vào lược đồ chương trình.
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Thiết kế hướng theo giao dịch:

Đặc trưng của cấu trúc giao dịch là có một chức năng phân loại 
cho phép xác định loại của dữ liệu vào, để rồi cứ mỗi loại sẽ cung cấp 
một cách xử lý  (hay dịch vụ) riêng. Thiết kế theo hưóng giao dịch 
(transition centered design) áp dụng cho trường hợp sơ đồ iuồng dữ 
liệu thể hiện một cấu trúc giao dịch như thế.

Ví dụ: (hình 3.39)

Nơi phát

Trung tâm 
giao dịch

V1

Nơi nhận

Hình 3.39

Vẽ hai mức cao nhất của lưcrc đồ chương trình, trong đó lĩiodule 
đỉnh gọi đến module lấy thông tin cho tuyến vào, đến module xử lý 
cho mỏi trường hợp của dữ liệu vào (các lời gọi được kết nối qua một 
phép chọn) và đến mcxiule chuỵển giao thông tin  cho mỗi tuyến ra. 
Kết quả ta có (hình 3.40).

Hình 3.40
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Thiết kế mỗi module ở mức 2 (vào, ra hay dịch vụ) thành các 
module ở mức thấp, cho đến khi chuyển hết mọi nhiệm vụ xử lý của sơ 
đồ luồng dữ liệu vào lược đồ chương trình.

Chi tiết cho các module (hình 3.41).

Hình 3.41

Ghi chú: Hai cách thiết kế theo hai hướng trên là 2 cách được vận 
dụng cho các tình huống khác biệt. Nói chung thì cấu trúc chế biến, 
theo các mức độ phức tạp khác nhau, là hay gặp hơn. Trong một bài 
toán, chỗ nào thuận tiện kiểu nào thì vận dụng kiểu đó.

3.2. ỉ .4.5. Đặc tá module
Trong cấu trúc phân cấp các thành phần của chương trình, 

module chương trình được hiểu như là một đơn vị khá nhỏ của hệ 
thống được định nghĩa bởi chức năng của nó. Nói cách khác, module 
là một thành phần tưong đối độc lạp trong hệ thống.

Một module chương ttình có thể ià một chương trình con dạng thù 
tục, hàm, hoặc có thể là hcf) một số câu lệnh trong chương trình.

Nhiều ngôn ngữ lập trình có các Unit, Ciass, Object. Đó thực 
chất là các nhóm module chương trình (thường được gọi ià các phương 
thức) tập hợp xung quanh một cấu trúc dữ liệu.

Một moduỉe thường có 4 tính chất cơ bản sau:
- Vào/ra:

+ Dữ liệu vào; nhận được thông tin gì từ chương trình gọi nó 
+ Dữ liệu ra: trả lại thông tin gì cho chương trình gọi nó



- Chức năng: chuyển đổi từ cái vào thành cái ra
- Cơ chế: phương thức cụ thể để biến cái vào thành cái ra
- Dữ liệu cục bộ: các ô nhớ hay cấu trúc dữ liệu dùng riêng
Các thuộc tính vào/ra và chức năng tạo thành đặc trưng bề ngoài 

của một module. Còn cơ chế và dữ liệu cục bộ tạo thành các đặc trưng 
bên trong của module. Phưcmg pháp thiết kê' có cấu trúc lưu ý trước hết 
đến đặc trưng bé ngoài của module và lùi việc xem xét các đặc trưng 
bên trong của module lại sau.

Ngoài các thuộc tính cơ bản trên, module chương trình còn có 
một số thuộc tính khác cũng cần iưu ý khi thiết kế như tên của module 
(cho phép dùng tên để gọi module) và chỏ chiếm của nó trong văn bản 
chương trình hay bộ nhớ.

Cồ thể mỗi chức náng xử lỷ biến thành một module, cùng có thể 
tổ hợp một số chức năng xử lý thàiih một tncxỉule, hoặc ngược lại, phân 
rã một chức năng xử lý thành một số moduỉe. Ngoài các module được 
hình thành do việc chuyển dổi các chức năng xử lý, cần phải thêm một 
số module vào/ra và các module điều khiển.

Trong đặc tả moduie, các điếu kiện cài đặt cụ thể như các tham 
số chuyển giao, các đối th(^, các xử lý tình huống, các thao tác 
vào/ra, các truy nhập dữ liệu dẻu dược mô tả đáy đủ.

Xét ví dụ đặc tả module "in phiếu đòi sách cho bạn đọc có sách 
quá hạn". Trong ví dụ này, thông tin vẻ sách, bạn đọc và dữ liệu mượn 
trả được quan tâm.

ỉ. Module: in phiếu đòi sách cho bạn đọc có sách quá hạn
- Dữ liệu vào:

+ SỐ thẻ bạn đọc
+ Ngày hiện thời (tự động)

+ Tệp BANDOC, SÁCH, MƯON TRA
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- Dữ liộu ra;

Phiếu đòi sách và danh sách tài iiêu mượn quá hạn cho từng 
bạn đọc

2. Mô tả:

Ng:=ngày hiện thời
Đôi với mỗi bản ghi trong tệp BANDCXr

a) K:=sô' thẻ

b) DSQH;= 0
c) TT:=0
d) Đối với mỏi bản ghi trong MƯON TRA
IF (K=sô thẻ) «fe (ngày trả=NƯLL) & (ngày hẹn trả<Ng)

THEN
TT:=TT+1;
‘d SQH(TT):= số hiệu sách

e) IFTT>0

THEN
- in tiêu đề phiếu đòi;

- Viết (số thẻ, tên bạn đọc);
-FOR I:=l TOTT

Write (thòng tin về SACH có Số hiệu sách=DSQH(I))
3.2.1.4.6. Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn

Tích hợp hai sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống cùa hai tiến trình 1.0 
và 2.0 ta có (hình 3.42).
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Hỉnh 3.42
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Từ đây ta vẽ được sơ đổ cấu trúc chương trình tương ứng với 
phần sơ đổ luồng dữ liệu trên như (hình 3.43).

Hình 3.43

3.2.1.5. Kỹ thuật 10 - Thiit ư thủ  tục
Chiến ỉược thiết kế thủ tục kiểu top-down có một ý nghĩa rất 

quan trọng. Nó cho ta biết cách tổ chức giải quyết bài toán lớn, Ị^ức 
tạp như thế nào. Chiến thuật "chia để trị" và cách thiết kế từ trên xuống 
(cách thiết kế từ khái quát đến chi tiết) thể hiện bản chất của chiến 
lược thiết kế thủ tục.

3.2.1.5.Ỉ.Cách tiẽpcậntop-down
Có một yéu cầu: "Quản ỉý và bảo trì hồ sơ vé học bổng của các 

sinh vièn ở diện được tài ượ trẽn máy tũih, đồng thời thuờng kỳ phải 
lập báo cáo tổng kết để trình lãnh đạo"

Như vậy trước hết ta Ị^ảỉ hình dung được cụ thể hơn đẩu vào và 
đầu ra của bài toán.

Có thể coi như ta đã có một tập các hồ sơ (mà ta gọi là tệp, fiie) 
bao gồm các bản ghi (recoids) vẻ các thông tin liên quan tới học bổng 
của sinh viên chẳng hạn: số hiệu sinh vi6n, điém trung bình (theo



học kỳ), điểm đạo đức, khoản tiền tài trợ và chương trình lập ra phải 
tạo điều kiện cho NSD giải quyết được các yêu cầu sau:

1) Tim lại và hiển thị được bản ghi của bất kỳ sinh viên nào tại 
máy tính của người dùng.

2) Cập nhật (ưpdate) và chỉnh sửa được bản ghi của bất kỳ sinh 
viên nào như thay dổi điểm trung bình, điểm đạo đức, khoản 
tiền tài trợ nếu cần...♦

3) In bản tổng kết chứa các thông tin hiện thời (đã được cập nhật 
mỗi khi có thay đổi) gồm số iiệu, điểm trung bình, điểm đạo 
đức, khoản tiền tài trợ.

Xuất phát từ những nhận định nêu ưên, giải thuật xử lý sẽ phải 
giải quyết ba nhiệm vụ chính như sau:

1) Những thông tin vể sinh viên dã được học bổng, lưu trữ ưên 
dĩa phải được đọc vào bộ nhớ trong để có thể xử lý (gọi là 
nhiệm vụ "đọc tệp")

2) Xử lý các thông tin này để tạo ra kết quả mong muốn (nhỉộm 
vụ "xử lý tệp").

3) Sao chép những thông tin đã được cập nhật vào tệp trên đĩa đã 
được lưu trữ cho việc xử lý sau này (nhiệm vụ "ghi tệp”)

Các nhiệm vụ ở mức đầu này thường tương đối phức tạp và còn 
rất chung, cẩn phải chia thành các nhiệm vụ con cụ thể hơn. Chẳng 
hạn nhiệm vụ "xử lý tệp" sẽ được phân thành ba, tương ứng với việc 
giải quyết ba yêu cầu chính đã được nêu ở trên:

ỉ ) Tìm lại bản ghi của một sinh viên cho trưóc
2) Cập nhật thông tin trong bản ghi sinh viên
3) In bản tổng kết nhttng thông tin vé sinh viên được học ^n g
Cách thiết kế theo kiểu top>down như ưén giúp cho viộc giải 

quyết bài toán được định hướng rỗ ràng, tránh sa đà ngay vào các chi 
tiết phụ. Nó cũng là nẻn tảng cho việc lập trình có cấu trúc.
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Thông thường đối với bài toán lớn, việc giải quyết nó phải đo 
nhiẻu người cùng làm. Chính phương pháp module hoá sẽ cho phép bài 
toán tách ỉhành các phần độc lập tạo điẻu kiện cho các nhóm giải 
quyết phần việc của mình mà không làm ảnh hưởng gì đến nhóm khác. 
Với chương trình được xây dựng trên cơ sờ của các giải thuật được 
thiết kế theo cách này thì việc tìm hiểu cũng như sửa chữa chỉnh lý sẽ 
dễ dàng hơn. Như vậy, tính ưu viột về tư duy ở đây thể hiện rõ nét tính 
hiệu quả của chiến lược thiết icế.

Việc phân bài toán thành những bài toán con như thế không phải 
là một việc làm dễ dàng. Chính vì vậy tnà có các bài toán nhiệm vụ 
phân tích và thiết kế, giải thuật bài toán đố còn mất nhiều thời gian và 
công sức hơn cả nhiệm vụ lập trình.
S.2.I.5.2.. Phươìig.pháp tinh chỉnh từng bưỚỊC (Stepyvise refinement)

Tinh chỉnh từng bước là phương pháp thiết kế gắn liẻn với lập 
trình. Nó phản ánh tinh thẩn của quá trình mổ hình hoá bài toán và 
thiết kế kiểu top-down.

Hình 3.44
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Thoạt đầu chương trình thể hiện giải thuật được trình bày bằng 
ngôn ngữ tự nhiên phản ánh ý chính của công việc cần làm. Từ các 
bước sau những lời, những ý đó sẽ được chi tiết hoá dần dần tương ứng 
vói những công việc nhỏ hơn. Ta gọi đó là các bước tinh chỉnh. Sự tinh 
chính này sẽ được hướng về phía ngôn ngữ lập trình mà ta đã chọn. 
Càng ở các bước sau các lời lẽ đặc tả công việc xử lý sẽ được thay 
thế dần bởi các câu lệnh hướng tới câu lệnh của ngỏn ngữ lập trình. 
Muôn vậy ở các giai đoạn trung gian người ta thường dùng pha tạp cả 
ngôn ngữ tự nhiên lẫn ngôn ngữ lập trình, mà người ta gọi ià giả ngôn 
ngữ (peseudo language) hay mã giả (peseudo code). Như vậy nghĩa là 
quá trình thiết kế giải thuật và phát triển chương trình sẽ được thể hiện 
dần dần từ dạng ngôn ngữ tự nhiên, qua giả ngôn ngữ rồi đến ngôn ngữ 
lập trình và đi từ mức "làm cái gì" đến mức "làm như thế nào", ngày 
càng sát với các chức năng ứng với các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình 
đã chọn.

Trong quá trình này dữ liệu cũng được "tinh chế" dần dần từ 
dạng cấu trúc đến dạng Iưi4 trữ cài đặt cụ thể.

Nội dung các bước của phương pháp thiết kế thủ tục gắn liền với 
lập trình được thể hiện tóm tắt trong các sơ đồ hình 3.44).

Vi dụ:

Giả sử ta muốn lập môc chương trình sắp xếp J. Dùng ngôn 
mộl dãy n số nguyên khác nhau theo thứ tự tăng dần. ngữ tự nhiên

+ Có thể phác thảo giải thuật như sau:
Từ dãy các số nguyên chưa được sắp xếp chọn 

ra số nhỏ nhất, đặt nó vào cuối dãy đã được sắp xếp.
Cứ lặp lại quy trình đó cho tới khi dãy chưa 

được sắp xếp trở thành dãy rỗng.
Ta thấy phác hoạ trên còn đang rất thô, nó chỉ 

thẻ hiện những ý cơ bản.

để phác thảo 
ý tưởng



Hình đung cụ thể hơn một chút ta thấy, thoạt 2. Dùng ngân 
đầu dãy sô' chưa được sắp xếp chính là dây sô' đã cho. ngữ tự nhiên 
Dãy sô' đã được sắp xếp còn rỗng, chưa có phần lử để phát triển ý 
nào. Vậy thì nếu chọn được số nhỏ nhất đầu tiên và tưỏtìg chuẩn 
đặt vào cuối dãy đã được sắp xếp thì cũng chính là Ịjị chuyển sang 
đặt vào vị trí đầu tiên của dãy này. Nhưng dãy này Ịị]
đặt ở đâu? Thế thì phải hiểu dãy sô' mà ta sẽ sắp xếp 
được đặt ờ chỗ cũ hay đặt ỏ chỗ khác? Điều đó đòi 
hỏi phải chi tiết hơn về cấu trúc dữ liệu và cấu trúc 
lưu trữ của dãy số đã cho.

Trước hết ta ấn định: dãy số cho ở đầy được coi 3. Kết hợp ỷ 
như dãy các phần tử cùa một véc-tơ (sau này a nói: nó tưởtig, thể hiện 
có cấu trúc của mảng một chiểu) và dãy này được lưu cấu trúc dữ 
trữ bctì một véc-tơ lưu trữ gổitn n ô máy kế liếp ở bộ liệu và cách 
nhớ trong (a„ a2vM a„) mỏi ô "dị lưu trữ 1 phần tử thứ i Ịịịực lùện. 

(l< i<n)củadãysố

Ta cũng quy ước: dãy sô' được sắp xếp rồi vẫn '•'Mảng" thể 
để lại chỗ cũ như đã cho. hiện cấu trúc

Vậy thì việc đật "số nhỏ nhất" vừa được chọn, ở liệu. Cồn 
một lượt nào đổ vào cuối dãy đâ được sắp xếp phải “<5 máy kế 
thực hiện bằng cách đổi chồ với số hiện đang ở vị trí tiếp" thể hiện 
đó (nếu như nó khác số này). việc cài đặt.

Giả sử định hướng chương trình vào ngôn ngữ 4. Bất đầu đặc 
tựa Pascal, thì bước tinh chỉnh đẩu tiên sẽ như sau: tà hình thức

For i:= 1 to n do
Begin

- Xét lừ Aị đến a„ để tìm số nhỏ nhâì aj
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- Đổi chỗ giữa aj và ẵị 
end

“tóm g r



Tới đây ta có hai nhiệm vụ con cần làm rõ thêm 5. Clỉi tiết hoá
ỉ  )Tìm sỏ' nguyên nỉtỏ nỉtất Oj trong các sô từ Oị 

đến a„

2) Đổi chồ giữa a, vái a, Cách rhực

Nhiệm vụ đầu có thể thực hiện bằng cách:

"Thoạt tiên coi ai là "số nhỏ nhất "tạm thời, lần như the 
lượt so sánh a, với aĵ .|, aị+2, v.v... Khi thấy số nào nhỏ 
hơn thì lại coi đó là "số nhỏ nhất" mới. Khi đã so 
sánh với a„ rồi thì số nhỏ nhất sẽ được xác định". K/ịị pfịýỊ fịịệfi

Nhưng xác định bằng cách nào Cỉ(k) tìhỏ hơn
- Có Ihể bằng cách chỉ ra chỗ của nó, nghĩa là đây là

nắm được chỉ sế c L  phần tử ấy.
thời tìhỏ nhất

Ta có bước linh chỉnh 2.1 , .....và xét tiêp từ
J:= i; đấy. Nếu
For k:= J+1 to n do không vẩn so

If a,; < aj then j:=k;

Với nhiệm vụ thứ hai thì có thể giải quyết theo 
cách lương tự như khi ta muốn chuyển hai thứ rượu Dùng biến j  để 
irong hai ly, từ ly nọ sang ly kia, ta sẽ phải dùng một khôììỊị ảnh 
ly thứ ba (không đựng gì) để làm ly trung chuyển. hưỏìig đến

Ta có bước tinh chỉnh 2.2 •
B:= B, ; aj:=: 'ãị; aj:= B;

Sau khi đã chỉnh lại cách viết biến chỉ số cho 6. Theo yêu 
đúng với quy ước ta có chương trình sắp xếp dưới cầu cú pháp 
dạng thủ tục như sau: của một hệ

Procedure SORT (A,n) trị CSDL

l.for /■;= 1 to n do begin
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2. ịChọn số nhỏ nhất} j: -  i;
for k:= j  + ỉ to n do 

i f  A ịkỊ < A ịjì  then /•=  k;

3. {Đổi chồ} B:= A ị ì ì ; A li]:=  A /jỊ ; A ỊjỊ:=  B;

end

4. return
3.2.Ỉ.5.3. Quan hệ giữa thủ tục phần mềm và cấu trúc chươììg trình

Cấu trúc chương trình xác định ra cấp bậc điẻu khiển không để ý 
đến dãy các xử lý và quyết định. Thủ tục phần mềm tập trung vào các 
chi tiết xử lý cho từng moduie riêng biệt. Thủ tục phải cung cấp một 
đặc tả chính xác về xử lý, kể cả trình tự các sự kiện, các điểm quyết 
định chính xác, các thao ỉác lập lạĩ, và ligay cả cấu trúc/tổ chức 
dữ liêu.

Hình 3.45: Thủ tục hên trong module

Giữa cấu trúc và thủ tục có một mối quan hệ chặt chẽ. Việc xử lý 
được chỉ ra trong từng module bao gồm một tham chiếu tới mọi
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module cấp dưới của module đang được mô tả. V''/ dụ vé' thủ tục được 
phân líhiỉỉ như bình 3.46.

Thủ tục cho module 
thượng cáp

Thủ tục cho module 
thuộc cắp

Thủ tục cho module 
thuộc cấp cuối cùng

Hình 3.46

3.2.2. Các kỹ thuật thiết kế dữ liệu
3.2.2.1. K ỹ  thuật / /•  Chuyển mô hình khái niệm DL sang mó hình 

DL quan hệ
Cho mô hình khái niệm dữ liệu của hệ quản ií kho (hình 3.47):

y

NHÀ_CUNG_CẤP 
mâ. tên, địa chỉ

KHO 
mả. tên, tf|a chỉ. 

loại

khAch -hàng
mả, tẻn, ă\a chỉ

NHẬP Từ Chúa XUẨT CHO
tốn kho

PHIẾU NHẬP 
số phiếu, ngày

CÁC KHOẢN NHẬP 
lượng nhập

PHIẾU_XUẤT 
SỐ phiếu, ngày

CÁC KHOẢN XUẤT 
lượng xuất

Hình 3.47



m  Có 3 quy tắc chuyển:

Quy tắc ỉ  (phép biến đổi cơ bản):

Mỗi thực thể được chuyển thành một quan hệ trong đó các thuộc 
tính của thực thể được chuyển thành thuộc tính của quan hệ, định danh 
của thực thể trở thành khóa của quan hệ.

Quy tắc 2:

Mỗi mối quan hệ 1-N mà không có thuộc tính riêng sẽ không 
được chuyển thành một quan hệ. Nhưng thực thể tham gia vào mối 
quan hệ về phía N (phía 1:1 trong mô hình) sẽ đổi mới bằng cách sau 
khi dùng phép biến đổi cơ bản sẽ nhận thêm khoá của thực thể tham 
gia vào mối quan hệ ở phía 1 làm khoá liên kết. Còn thực thể tham gia 
vào mối quan hê ở phía 1 sẽ biến đổi theo quỵ tắc 1.

Quy tắc 3:
Mỗi mối quan hệ N-N hoặc mối quan hệ có thuộc tính riêng sẽ 

được chuyển thành một quan hệ mới. Quan hệ mới này có thuộc tính 
gồm định danh của tất cả các thực thể trong mối quan hệ và các thuộc 
tính riêng của nó. Khóa của quan hệ được xác định lại sau đó. Các 
thực thể tham gia vào mối quan hệ đều biến đổi theo quy tấc 1.

Chú ý rằng hệ quản lý kho ở đây vói giả thiết mỗi mặt hàng có 
thểđểởnhiểukho:

Ánh xạ sang mô hình quan hệ ta cố lược đồ quan hệ sau (những 
thuộc tính gạch chân là khóa):

Ta có 9 lược đồ quan hệ:

1. NHA_CUNG_CAP (Mă NCC. Tên N<x, Địa chỉ NCC)

2. PHIEU_NHAP (SỐ phiếu nhâp. Ngày nhập, Mã NCC)

3. GOM_CAC_KHOAN_NHAP (Số phiếu nhâp. Mã hàng.
Lượng nhập)
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4. KHACH_HANG (Mã khách. Tên khách, Địa chỉ khách)

5. PHIEU_XƯAT (Số Phiếu xuất. Ngày xuất, Mã khách)

6. GOM_ CAC_KHOAN_XUAT (sổ phiếu xuất, mã hàng. 
Lượng xuất)

7. KHO (Mã kho. Tên kho, Địa chỉ, Loại kho)

8. CHƯA (Mã kho. Mã hàng. Tồn kho)

9. HANG (M ã hàng. Tên hàng, Đơn vỊ, Đ<m giá)

Chú ý:

Nếu mỗi mặt hàng chỉ để ở 1 kho thì có:

Hình 3.48: Mô hình khái niệm dữ liệu của hệ quản lý kho

Và có CHUA (Mã kho. Mã hàng. Tồn kho)

Nên 2 quan hệ:

HANG (Mã hàng. Tên hàng, Đơn vị, Đơn giá)



và

CHUA (Mã kho, Mã hàng. Tồn kho)

sẽ được hợp lại thành một;

HANG (Mã hàng. Tên hàng, Đơn vị, Đơn giá, Mã kho, Tồn kho)

Vậy hệ lược đồ trong trường hợp này chỉ còn có 8:

1. NHA_CƯNG_CAP (Mã NCC. Tên NCC, Địa chỉ NCC)

2. PHIEƯ_NHAP (Số Phiếu nhâp. Ngày nhập, Mã NCC)

3. GOM_CAC_KHOAN_NHAP (Số phiếu nhâp. Mã hàng. 
Lượng nhập)

4. KHACH_HANG (Mã khách. Tên khách. Địa chỉ khách)

5. PHIEU XƯAT (SỐ Phiếu xuất. Ngày xuất! Mã khách)

6. GOM_ CAC_KHOAN_XƯAT (Số phiếu xuất. Mã hàng. 
Lượng xuất)

7. KHO (Mã kho. Tẽn kho, Địa chỉ, Loại kho)

8. HANG ( Mã hàng. Tên hàng, Đơn vị, £>ơn giá, Mã kho, Tồn 
kho)

ô  Biểu diễn các thực thề:

Trước tiên, mỗi thực thể của sơ đổ E-R được biểu diễn thành một 
quan hệ. Trong đó, các thuộc tính của thực thể trở thành các thuộc tính 
của quan hệ và thuộc tính định danh của thực thể trở thành khoá chính 
của quan hệ.

Một quan hệ có thể được biểu diễn ở dạng bảng hay ở dạng cấu 
trúc (một lược đồ quan hệ). Mô hình thực thể KHACH HANG được 
biểu diễn thành quan hệ ở dạng bảng hay ở dạng cấu trúc.
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khác^ C^^ên khách^^ Mả vùng^

Hình 3.49: Sơ đổ thực thể 

KHACH HANG

Mã khách Tốn khách Địa chỉ Mả vùng

340 Nguyễn Vãn A 30 Hai Bà TriAig Hà Nội • 04

1

Hay KHACH HANG (Mã khách, Tên khách, Địa chỉ. Mã vùng) 

ô  Biểu diễn các mối quan hệ:

Biểu diễn một mối quan hệ phụ thuộc vào cả bậc cũng như bản 
sô của mối quan hệ đó. Ta sẽ mô tả và minh hoạ các trường hợp sau
đây;

a) Mối quan hệ là bậc h(ù dạng một - nhiều (I:N) và không có 
thuộc tính riêng (hinh 3.50)

(^đ/a chT^M ìá(đì

k h à c h ^  ỊìõhÃch Hàng

M à vùng^ ^

> 1 quan hệ

đặt hàng

Hình 3.50

1 quan hệ
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Quan hệ KHACHHANG phía 1 được thực hiện theo cách như 
mô tả ở trên.

Ta có:

KHACHHANG

Mãkháeh Tên khách Địa ch ỉ Mã vùng

340 Nguyễn Vân A 30 Hai Bà Trưng Hà Nội - 04

Mối quan hệ DONHANG trong sơ đồ E-R được biểu diễn bàng 
cách ỉlìém khoá chinh của quan hệ tương ứng với phía 1 (mã khách) 
vào quan hệ tương ứng với phía nhiều để trở thành một khoá ngoại của 
quan hệ này.

ĐON HANG

Sô' đớn hảng Ngảy dặt hàng Ngểy n g iao Mã khách

AL4089 20/2/9X 5/3/9X 340

Quan hệ nhận được từ mô hình khái niệm DL

b) Mối quan hệ bềt kỳ dạng nhiều - nhiều (M:N), hoặc có 
thuộc tính riêng, hoặc mối quan hệ bậc ba trở lên

Trường hợp này cần thêm một quan hệ mới có thuộc tính gồm 
các khoá chính của các quan hệ liên kết với nó, cộng thêm các thuộc 
tính của riêng nó. Sau đó cần xác định khoá cho quan hệ mới này như 
hình 3.51.

DON HANG (Số dơn hàng. Ngày đặt hàng, Ngày hẹn giao)

SAN PHAM (Mã sán phám. Mô tả, Đơn giá, Đơn vị tính)

DONG DON HANG rsỏ đơn hàng. Mã sán phẩm. Số lượng)
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dạng:

Hình 3.52

Quan hệ mới thêm khi biểu diễn quan hệ VẬN CHUYỂN c ó  

VẬN CHUYỂN (Mã khách. Mã naưỉri hán. Niỉày. Khỏi lượng)



3.2.2.2. Kỹ thuật 12- Chuẩn hoá một lược đồ quan hệ và hệ lược đố
3.2.2.2.ỉ Chuẩn hoá một lược đồ quan hệ

Để chuẩn hoá một hệ lược đồ quan hệ, ta xét lần lượt lừng quan 
hệ và kiểm tra tính chuẩn của nó. Muốn vậy, trước hết ta xác định các 
phụ thuộc hàm và khoá chính của quan hệ. Sau đó tiến hành kiểm tra 
lần lượt các chuẩn đối với quan hệ:

- Cho lược đồ quan hệ:
PHIEUNHAP (sophieu, ngaynhap, makhach, ten_kh, diachi_kh, 

1 2 3 4 5

dienthoai, makho, diachikho, hinhthucthanhtoan, loaitien,

6 2 8 9 lỌ
mavattu*, tenvattu*, soluong*, donvitinh*, dongia*, tyleVAT*)

11 12 13 lá  11 J6
Các bước thưc hiẻn:• •

Bước I: Xác định phụ thuộc hàm 
Ta có các phụ thuộc hàm:

(I)(2 ,3 .4 ,5 ,6 ,7 .8 .9 .1 0 )

(II)-> (12 ,14 ,15 ,16 )

(l.ll)-> (13)

Bước 2: Xác định K chính/K tối tiểu (dàng thuật toán)
Khoá chính là các thuộc tính nằm phía bên trái các phụ thuộc 

hàm: K = (1,11) (ta gạch chân dưới các thuộc tính (1 và 11) được chọn 
làm khoá chính)

PHIEƯNHAP (sophieu. ngaynhap, makhach, ten_kh, diachi_kh, 
dienthoai, makho, diachikho, hinhthucthanhtoan, loaitien, mavattu*. 
tenvattu*, soluong*, donvitinh*, dongia*, tyleVAT*)
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Bước 3: Chuẩn hoá ỉ, 2,3
Vì còn tồn tại các thuộc tính có dấu * là các thuộc tính lặp nên 

quan hộ PHIEUNHAP chưa đạt chuẩn 1.
Nếu quan hệ chưa đạt chuẩn ỉ : Phân rã thành hai quan hệ:

- Quan hệ 1: Các thuộc túih lặp và khoá chính của lược đổ xuất Ịđiát.

- Quan hệ 2: Các thuộc tính đơn.
QH!: gồm các thuộc tinh lặp và khoá:

VATTU (Sophieu. mavattu. tenvattu, soluong, donviiinh,

i  l i  i2  13 14
dongia, tyleVAT)

]5 16
QH2: gồm các thuộc tính đơn:

PHIEUNHAP (sophieu. ngaynhap, makhach  ̂ten_kh, diachi_kh,
1 2 3 4 5

đienthoai, makho, điachikho, hinhthucthanhtoan,
6 2 8 9

loaitien)

iỌ
Nếu quan hệ chưa đạt chuẩn 2: Phàn rã thành hai quan hệ:
- Quan hệ 1: Các thuộc tính phụ thuộc vào một phần khoá chính 

và phần khoá chính xác định chúng.
- Quan hệ 2: Các thuộc tính còn lại và khoá chính của lược đồ 

xuất phát.
Xeí QHl:

VATTU (Sophieu. mavattu. tenvattu, soluong, donvitinh, dongia, 
ỉ  11 11 11 ìắ 11 

tyleVAT)
16
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ta thấy 11 12,14,15,16

mà 11 là bộ phận của khoá nên quan hệ này không đạt chuẩn 2.

Để đạt chuẩn 2 ta tách thành 2 quan hệ;

QH1_1: VATTU (mavattu. tenvattu, donvitinh, dongia, tyleVAT)

11 11 lá  ÌÃ lủ  

QH 1_2: DONGVATTU (Sophieu. mavattu. soluong)

i i i  13
Xé í tiếp QH2:

PHIEUNHAP (sophieu. ngaynhap, makhach, ten_kh, diachi_kh,

................................... I, . ,2  . . . 2 4 5

dienthoai, makho, diachikho, hinhthucthanhtoan,

6 2 8 9
ioaitien)

iO

Quan hệ này đương nhiên dạt chuẩn 2 vì nhóm thuộc tính khoá 
chỉ có một thuộc tính

Nếu quan hệ chưa đạt chuẩn 3; phân rã thành 2 quan hệ:

- Quan hệ 1: Các thuộc tính phụ thuộc bấc cầu và thuộc 
tính cầu.

- Quan hệ 2: Các thuộc tính còn lại và thuộc tính cẩu.

ỵét:

QH1_1:1. VATTU (mavattu. tenvattu, donvitinh, dongia. tyleVAT

JLL 12 14 15 16

đạt chuẩn 3 vì không có thuộc tính cầu
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ỵi‘t

QH 1_2: 2. DONGVATTU (Sophieu. mavattu. soỈHong)

i  11 11

cũng đạt chuẩn 3 vì thuộc tính ngoài khoá chỉ có một nên không có 
thuộc tính cầu

Xét liếp QH2:

PHIEUNHAP (sophieu. ngavnhap. makhachỉ ten_kh, diachi_kh,

1 2  3 4 5

dienthoai, makho, diachikho, hinhthucthanhtoan.

6 7 8 9

loaitien)

iỌ

Ta thấy 3 -> 4,5,6 

V à 7 - > 8

mà 3 và 7 là thuộc tính ngoài khoá nên chúng là những thuộc 
tính cầu. Vì vậy để có chuẩn 3 ta tách thành những quan hệ sau:

QH2_1: 3. KHACH (makhach. lcn_kh, diachi_kh, dienihoai)

3 4 5 6

QH2_2: 4. KHO (makho, điachikho)

1 8

và QH2_3: 5. PHIEUNHAP (sophieu. ngaynhap, makhachi
i 2 3

makho, hinhthucthanhtoan. loại tiền

7 9 10
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Kết luận:

Ta có hệ lược đồ quan hệ sau đạt 3NF:

1. VATTU (mavattu. tenvattu, donvitinh, đongia, tyleVAT)

2. DONGVATTU (Sophieu. mavattu. soìuong)

3. KHACH (makhach. ten_kh, diachi_kh, đienthoai)

4. KHO (makho. điachikho)

5. PHIEUNHAP (sophieu. ngaynhap, makhach, makho.

hinhthucthanhtoan, loaitien)

Định nghĩa Chuẩn 1,2,3

Có 3 dạng chuẩn cơ bản là:

• Chuẩn I (first- normal- form: 1NF). Một quan hệ đạt cluẩn 1 
nếu nó không chứa các thuộc tính lặp.

• Chuẩn 2 (second - normal - form; 2NF) (phụ thuộc hoài toàn 
vào khoá)

Một quan hệ đạt chuẩn 2 nếu:

- Đạt chuẩn 1

- Không tồn tại Ihuộc tính ngoài khoá mà phụ thuộc vờ) một 
phần của kììoá.

• Cintẩn 3 (thirth - normaỉ - form: 3NF) ịphụ thuộc írtc tiếp 
vào klìoá)

Một quan hệ đạt chuẩn 3 nếu:

- Đạt chuẩn 2
-  Không tồn tại thuộc tính ngoài khoá mà phụ thuộc bấc C iU  vào 

khoá (qua một thuộc tính gọi là thuộc tính cầu (cũng là thuộc 
tính ngoài khoá)).
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32.2.2.2. Chuẩn lìoá một hệ lược đồ quan hệ♦ • • ễ •

Việc chuẩn hoá một hệ lược đồ quan hệ về cơ bản cũng giống 
như việc chuẩn hoá một lược đổ quan hệ nhưng cần chú ý một số đặc 
trưng sau:

1. Khi chính xác hoá dữ liệu cần chú ý đến việc khử bỏ hiện 
tượng đồng danh (cùng tên khác nghĩa) hay đồng nghĩa (khác 
danh cùng nghĩa). Các thuộc tính đồng danh thường xảy ra 
như số (chứng từ), ngày, địa chỉ, đơn vị tính, giá, sô' lượng,...

2. Khi xác định danh sách thuộc tính của chứng từ thứ hai trỏ đi 
thì có thể dùng mẹo:

+ Thuộc tính tên gọi đã có mã ở các chứng từ trên thì được thay 
bằng mã chứ không thêm.

+ Thuộc tính mô tả đã có ở các chứng từ trên thì có thể bỏ đi
3. Khi gộp 2 lược đổ chung khoá đã đạt chuẩn 3NF cần chú ý: 

lược đồ gộp có thể tụt chuẩn xuống còn chuẩn 2 nên cần kiểm 
tra lại. Nếu đúng có hiện tượng tụt chuẩn thì cần tiếp tục lách 
nó thành các lược đồ đạt chuẩn 3 như quy tắc đã biết.

J.2.2.3. Kỹ thuật 13’ Chuyển từ hệ lược đồ quan hệ đạt 3NF sang sơ 
đồ thực thế - mối quan hệ (ERD) và thiết kếCSDL vật lý

3.22.3.ì. Kỹ thuật chuyển từ hệ lược đổ quan hệ sang sơ đồ E-R
Bước ỉ:

Từ mỏi lược đổ quan hệ, vẽ một hình chữ nhật bao gồm tên lược 
đồ cùng với các thuộc tính của nó:

VATTU

M ava ttu
Tenvatu
Donvitinh
Dongia

TyleVAT
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Bước 2:
Xác định quan hệ (thể hiện bằng đường nối) giữa 2 thực thê (thể 

hiện bằng hình chữ nhật) bất kỳ.

Bước 2.1: Xác định nhóiĩi thuộc tính chung.

Nếu khòng có thì kết luận: không có quan hệ.

Vi dụ: VATTU và DONGVATTƯ có thuộc tính chung là 
Mavattu

VATTU DONGVATTU

Mavattu
Tenvatu Sophieu

Donvitinh Mavattu

Dongia Soluong

TyieVAT . .

Bước 2.2: Kiểm tra nhóm thuộc tính chung đó có phái là khoá 
chính của 1 trong 2 thực thể V í dụ: Mavatlu trong VATTU là khoá 
chính (PK)

VATTU • DONGVATTU

Mavattu PK Sophicu
Tenvatu M a v» ttu

Oonvitinh Soluong
Dongia
TyleVAT

Nếu không có thì kết luận không có quan hệ. V í dụ như "Tên 
công ty"
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CÔNGTY Hó sơ tu yền  dụng

M a c o n g ty Sohoso
T encong ty

-------------------—
T encong ty

Loai hinh sohuu DS nghe tuyendung
Mathangsanxuat Thoigianbatdautuyen
Diachi Thoigianketthuc

Bước 2.3: Kết luận lồn tại khoá ngoại: Nhóm thuộc tính chung ở 
bên thực thể không phải là khoá chính sẽ là khoá ngoại.

Bước 3:

Vẽ đường nối giữa 2 hình chữ nhật và đường 3 chẽ gắn với thực thể 
chứa khoá ngoại

VATTU DONG
VATTU

M a va ttu
Tenvatu ỵ
Donvitinh X Sophteu
Dongia Mavattu
TyÌeVAT Soluong

Vi dụ:

Ta có hệ lược đồ quan hệ sau đạt 3NF:

1. VATTU (Mavattu. Tenvattu, Donviiinh, Dongia, TyleVAT)

2. DONGVATTU (Sophieu. M avattu. Soiuong)

3. KHACH (Makhach. tenkhach, Diachi, Dienthoai)

4. KHO (Makho. Diachikho)

5. PHIEƯNHAP (Sophieu. Ngaynhap, Makhach, Makho,
Hinhthucthanhtoan, Loaitien)

Kết quà, từ hệ 5 lược đồ quan hệ đã chuẩn hoá này ta xây dựng 
đươc ERD như sau:
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Hình 3.53: Sơ đồ thực thể - mối quan hệ

Định nghĩa Khoá ngoại (FK)

Khơá ngoại ựoreign key) của 1 quan hệ là một nhóm thuộc tính 
trong quan hệ đó và là khoá chính trong một quan hệ khác. (Các FK 
cũng có thể tham chiếu đến khoá chính trong cùng l quan hệ).

Chú ý:
Xét trường hợp riêng, có hệ lược đồ:
1. CHINHANH (Mã chi nhánh, tên chi nhánh, mã công ty)

2. CONGTY (mã cổng tv . tên công ty, địa chỉ công ty)

3. Dư AN (Mã dư án. tên dự án, mã chi nhánh)

4. NHANVIEN (Mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ nhân viên, 
mã chi nhánh, Mã nghé*, trình độ nghề*)

5. NGHE (Mã nghé, tên nghề)
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Đặc tả quan hệ giữa các thực thể;

A-Nliậiì thấy:

4. NHANVIEN (Mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ nhân viên, 
mã chi nhánh, Mã nghé*, trình độ nghể*) cho biết 1 nhân viên có 
nhiều nghề

5. NGHE (mã nghé, tên nghề)

Kết hợp với nhau cho biết

( I)
NHANVIEN NGHE

JrNhận thấy:

Quan hệ NHANVIEN nếu tách thành 2 quan hệ đạt chuẩn 1:

4. NHANVIEN (Mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ nhân viên, 
mã chi nhánh)

6. TRINHDO (Mã nhân viên. Mã nehé. Trình độ nghề)

thì la cũng có tương đương (1):

Hệ mới có 6 lược đồ (thêm TRINHDO) nhưng ERD như nhau 

Nhận xét: dẻ đặc tả hơn 

•ArNhận thấy:

Từ quan hệ 4. NHANVIEN và 5. NGHE, có quan hệ đặc tả quan 
hệ giữa chúng (dựa vào việc xác định khoá ngoại):
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K1UAK1\/ICKIiMnM lNVItN N C iH E

3.2.23.2. Thiết kể cơ sở ílữ liệu vật lý
Mỗi hình chữ nhật trong mô hình E - R được chuyển thành một 

bảng cấu trúc tệp bao gồm các cột chính như tên trường, kiểu dữ liệu, 
kích cỡ tối đa, khuôn dạng, ràng buộc, mô tả,... Sau khi chuyển hết 
cấc hình chữ nhật nhừ vậy, chùrig ta sẽ thu được riìột CSDL cho bài 
toán.

Ví dụ hài toán kình doanh bán buôn:

DONDAT
T«n

ưưdng Kiíu DL CdDL Khuôn dạng RAng buộc Oiỉn g iỉi

so_don ký tự 6 Chữ hoa + sổ
khoá chính Tham chiéu

m a _khach kỷ tự 15 Chữ hoa số đến bàng
khoá ngoại (FK) KHACH

ngay-dat ngày thảng 8 dd/mm/yy

Các hình chữ nhật khác trong mô hình E-R cũng làm tương tự. 

Sơ dồ thực thể - mối quan Itệ cùa bài toán kinh doanh bán buôn:
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cc
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3.3. BÀI TẬP ÔN LUYỆN 

Bài tập ỉ.
Một cơ sở bán buôn có một số kho hàng. Bộ phận mua hàng lập 

đơn mua hàng dựa trên giấy báo giá để gửi đặt hàng với các nhà cung 
cấp, sau đó theo dõi hàng vé. Nếu có hoá đơn giao hàng của nhà cung 
cấp thì viết phiếu nhập kho để nhập hàng vào kho và viết séc chuyển 
khoản qua ngân hàng để thanh toán với nhà cung cấp. Bộ phận bán 
hàng nhận đơn đặt hàng của khách, viết phiếu xuất kho để xuất hàng 
cho khách và viết phiếu thu để thu tiền của khách hàng. Cuối tháng 
tổng hợp chứng từ và theo dõi nợ của khách. Nếu khách nợ quá hạn thì 
gửi giấy nhắc đến khách.

1. Vẽ sơ đồ ngữ cảnh cho hệ thống bán hàng
2. Lập sơ đồ phân rã diức năng
3. Liệt kê các hổ sơ sử dụng và lập ma trận cân đối thực thể - 

chức năng
4. Lập sơ đổ luồng dữ liệu mức đỉnh cho hệ thống

Bài tập 2.
Chuyển hoá đơn sau vé lược đồ quan hệ

PHIẾU GIAO HÀNG

(theo đơn đật hàng số:....................)
Số:

Tên ngưctì nhận hàng; Ngày giao:

Địa chỉ
Nơi giao hàng (Mã kho): 
Địa chỉ:

S T T T ê n  h à n n g Đ ơ n  v ị tinh Đ ơ n  g iá S Ố  lư ợ n g T h à n h  tiền

Ký nhận đủ hàng Tổng tiền:
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Bài tập 3.
Xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu theo phương pháp Blanpre 

trên cơ sở hai chứng từ sau:

PHIẾU XUẤT KHO 
Số: Ngày:
Tên đơn vị nhận vật tư:• • •

Tên đơn vị:
Theo phiếu yêu cầu số:
S T T M ã  v ậ t  tư T ỗ n  v ậ t tư Đ ơ n  v ị tín h S Ố  lư ợ n g

PHIẾU NHẬP KHO
SỐ:
Tên đơn vi

Ngày:

S T T M ã  s ả n  p h ẩ m T ê n  s ả n  p h ẩ m Đ ơ n  v ị tinh Q u y  c à c h S Ố  lư ợ n g

Bài tập  4.

Cho sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống bài toán quản lý  trông giữ xe: 
Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “ 1. Nhận xe”

Hét chỗ

KHACH
Thứ tự xe

\  Loại xe I

Nhận dạng ::J ^
xe _ ^  -

1.2
Kiểm tra 
chỗtrỉng

f

Vé xe

I
I________________I

Mảy thực hiện 2 tiến trinh 1.2 và 1.4
b ỊVéxe I
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Hãy đặc lả logic tiến trình 1.2. Kiểm tra chỗ trống. 

Bài tập 5.
5.1. Tạo kiến trúc phần mềm từ biểu đổ DFD:

Đường M n g  vào Đường luóng ra

Tác nhân

Tác nhân

Tác nhản

P hần  iử  trung tăm  ch u yền  đổi
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5.4 Ánh xạ luồng dữ liệu sau thành cấu trúc module

(truna tâm aìao dich  — ^Phấn trung tâm giao dịch

Bài tập 6.

6.1. Xác định bản sô' và bổ sung các thuộc tính trong mô hình 
khái niệm dữ iiộu bài toán Xuất_Nhập vậi tư dưới đây rồi chuyển sang 
mô hình quan hệ đạt 3NF.
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6.2. Chuyển mô hình khái niệm dữ liệu sang mô hình quan hệ:

Bàỉ tập 7.
Thiết kế cơ sở dữ liệu lọgic (xác định đến sơ đổ E-R) cho các bài 

toán sau:
7.1.

a. PHIẾU XUẤT KHO
SỐ: Ngày:
Tên khách Tên kho
Địa chỉ khách Đ/c kho

STT Tén hàng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng Thành tiền

Tổng tiền
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b. PHIẾU NHẬP KHO

SỐ:

Tên Nhà cung cấp (NCC) 

Đ/c NCC

Ngày: 

Mã kho 

Đ/c Kho

STT Tên hàng Mâ hàng Đỡn vị tính Đdn giá Sô lưọng

7.2.

a. PHIẾU YÊU CẦU

Số;

Tên đơn vị Địa chỉ:

STT Mã vật tư Tên vảt tư
•

Đỡn vj tính Sô' lượng ydu cẩu

Ngày lập phiếu:
Phòng kế hoạch duyệt phiếu yêu cầu vật tư và lập phiếu xuất kho 

để đơn vị xuống kho nhận vật tư. Phiếu xuất kho có dạng:

b. PHIẾU XUẤT KHO

Số: Ngày:

Xuất cho đơn vị (tên đơn vị);

Theo phiếu yêu cầu số;

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tinh sế lượng xuít

7.3.

a. ĐƠN M UA HÀNG

SỐ:

Tên NCC;

Đ/c NCC:

Ngày:
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STT Tin hềng Đớn vj tính Đdn giá Số lượng Thành tiẩn

b. PHIẾU NHẬP KHO 
Số:
Ngày:
Mã nhà cung cấp:

Mã kho: 
Đ/c Kho:

STT Tén hảng Mẵ hảng Đđn vi tinh SỐ lượng

7.4.

Mỗi HỢP ĐồNG khách ký với công ty có các thông tin: sổ hơD 
dóng, ngày, tên và chức danh người đại diện công ty, tên và chức danh 
người đại diện đơn vị khách hàng, tên đơn vị ichách hàng, địa chỉ đc^ 
vị khách, số tài khoản đơn vị khách, thời gian trả nợ, thời hạn họ^ 
đồng.

PHIẾU GIAO HÀNG
SỐ:
Theo hợp đồng tín dụng số:
Tẽn đơn vị khách hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản đơn vị khách hàng:

Ngày giao:

Giao tại kho số:«

Địa chỉ kho hàng:
STT M i hảng T*n hing Đớn vị 

tinh
Đởngiá sế

Itiợng
Thảnh tíin

Họ tên người giao và chữ ký

Tổng tiền 

Họ tên người nhận và chữ ký
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7.5.

Sò:

Tên đơn vị

ĐƠN XIN CẤP VẬT Tư

Ngày: 

Lý do:

STT T6n vật tư Đđn vị tính Sô' lượng

PHIẾU CẤP VẬT Tư  

(Theo Đơn xin cấp vật tư số:......)

Số: Ngày:

Tên người nhận: Đại diện cho đơn vị:

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Sô' lượng



,ị :;ĩr



b Ai t ậ p m ẫ u  
PHAN TÍCH TMẾr KẾ HỆ THỐNG KINH DOANH BANBUON

Chương 4

4.1. Mô TẢ BÀI TOÁN
Một công ty kinh doanh bán buôn một số mặt hàng. Công ty tiếp 

nhận các Đơn hàn 2 của KHACH và sau đó kiểm tra tínlì hẹp iệ của 
đơn hàng. Nếu Đơn hàng hợp lệ thì kiểm tra Khách ỉà cũ hay mới. 
Nếu khách cũ có nợ quá hạn (rà soát sổ côm nơ) hay khách mói (đối 
chiếu vói Danh sách khách ì thì chuyển đơn hàng sang bộ phận giải 
quyết khách, ngược lợi chuyển Đơn hàng cho bộ phận xử iỷ Đơn hàng.

Tại bộ phận giải quyết kỉìách, nếu là khách mới người ta sẽ trao 
đổi với khách nhằm hiểu rõ thêm về khách, sau đó thực hiện ký một 
hơD đồng nếu thấy cẩn thiết; Còn đối với khách nợ quá hạn, người ta 
sẽ phải giải quyết nợ cũ và quyết định có cho phép khách tiếp tục mua 
hàng mới hay không.

Tại bộ phận xử lý Đơn hàng, người ta đối chiểu Đơn hàng với 
Thè kho để biết được khả nàng đáp ứng yêu cáu của khách. Trong 
trường hợp thiếu hàng hay có các yêu cấu mặt hàng mới, người ta sẽ 
thoả thuận với khách, sau đó lập Phiếu eiao hàm  Vứ phiếu thu rồi 
chuyển chúng cho bộ phận gom và gửỉ hàng.

Bộ phận gom và gửi hàng sẽ tổ chức gom hàng theo Phiếu giao 
hàng và gủi hàng cho khách. Trước khi gửi hàng, người ta thoả thuận 

ớ̂i khách về phương thức gửi và giao cho khách một Phiếu giao hàng 
kèm theo một phiếu thu. Các chứng từ chính mà công ty sử dụng được 
cho dưới đây:
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I. Đơn đật hàng

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số:

Tên khách hàng: 
Địa chỉ:

Ngày đặt: 
Điên thoại:

STT Tén hảng Mô tả hảng ĐơnvỊ Số lượng

2. Sổ theo dổi công nợ

SỔ THEO DÓI CÔNG NỢ 
Tên khách hàng:
Địa chỉ: Điện thoại:• • •

STT Số phi«'u 
giao Ngày Tếng tiển 

phìíthu
SỐtKn

nộp

sế ■
phiếu
thu

sốtiỉn
nợ

Hạn
thanh
toán

Tổng số tiển đang nợ:

3. Danh sách khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

8TT T«n kMch Mng
LofÌ khếch 

(VIPMiưdng)
Đj«chỉ Đ if n thoại Ghi chú

4. Hợp đổng kinh té
Cống ty.... CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Bên A) £>ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ hợp đổng: ngày:..........
Tên và chức danh người đại diện công ty (đại diện bên A):



Tên và chức danh người đại diện khách hàng:
Tên khách hàng (Bên B):
Địa chi:
Điện thoại;
Các điều khoản thực hiện:
Thời hạn hợp đồng:

Đự/ diện hên A Đại diện hên B
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5. The’ kho

Mã hàng: 
Tên hàng 
Đom vi tính:

THẺ KHO
Mã kho: 
Địa chỉ:. 
Tên kho:

Chứng từ Số lượng Diễn giải

Số phiếu 
(nhập/xuất) Ngày Nhập Xuất 

(giao hàng) Tồn kho
Tén đầu kỳ

Mức dự trữ tối thiểu
... ... ... .. .

6. Phiếu giao hàng

Tên người nhận hàng: 
Địa chỉ:

PHIẾU GIAO HÀNG
(theo đơn đặt hùng số. )

SỐ:
Ngày giao:

Nơi giao hàng (Mã kho): 
Đia chỉ:

STT Tén hảng Đơn vj tính Đdn giá Số lưong Thành tlển

Kỳ nhận đủ hùng TổnỊỊ tiền:
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7. Phiếu thu

)
PHIẾU THU

(theo sổ phiếu giao:...........
SỐ:

Ngày:

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Số tiền nộp:...........................................................đồng.

Số tiền bằng chữ:......................................................................

Số tiền còn nợ:

Thời hạn xin gia hạn thanh toán (nếu còn nợ);

Chừ ký người nộp Kế toán

4.2. BÀI GIẢI

4.2.1. Xác lập các mô hình nghiệp vụ
I. Lập ma trận phán tích

Động từ bổ ngữ Danh từ

Hệ thống làm
Bên ngoài 

hệ thống làm
Danh từ

Tác nhân 
ngoài/ HSDL

Tiếp nhân đơn 
hàng
Kiểm tra đơn 
hàng
Kiểm tra KHACH
Rá soát sổ cồng 
nợ
Dối chiếu DS 
khách

Khách gửi đơn 
hàng

Khách cung cấp 
thông tin về 
mình

Mặt hàng 
Đơn hàng 
Khách nợ quá hạn

Sổ công nợ

Danh sách khách 
Bộ phận giải

- Hồ sơ dữ liệu 
tác nhân ngoài

- Hồ sơ dữ liệu

- Hồ sơ dữ liêu
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Trao dổi với Khách ký hợp quyết khách
khách mới và ký đồng, thoả thuận Bộ phận xử lý đơn
hơp dồng nợ cũ hàng

Giải quyết nợ cũ Hợp đồng
và quyếi định tiếp
tục đối chiếu đcrn
hàne với thẻ kho Thẻ kho

- Hồ sơ dữ liộu

Thoả thuận với 
khách (về hàng

Khách thoả 
thuân hàng mói,

- Hồ sơ dữ liệu
- Hồ sơ dữ liệu

mua) SL lớn - Hồ sơ dữ liệu
LâD Dhiếu eiao Phiếu giao hàng
hàng
thoả thuận vói
khách (vé hàng Khách thoả

gửi) thuận về phương
thức nhận

Giao cho khách
phiếu giao hàng Khách nhận

Giao cho khách phiếu giao hàng Phiếu thu
Dhiếu thu

Khách nhận
Bộ phận gom gửi

Gom hàng theo hàng, chứng từ
phiếu giao phiếu thu

Gửi hàng cho Khách nhận
khách hàng

Động từ +bổ ngữ Danh từ

Hệ thống làm Tác nhản ngoài 
hệ thống iàm

Tác nhân 
ngoài/ HSDL

Tiếp nhân đơn Khách gửi đơn Mặt hàng - Hồ sơ dữ
hàng hàng liệu tác nhân

% •

Kiểm tra đơn Đơn hàng ngoãi

hàng
Kiểm tra KHACH Khách cung cấp Khách nợ quá hạn - Hồ sơ dữ
Rà soát sổ công thông tin về liệu
nợ mình Sổ công nợ - Hồ sơ dữ
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Đối chiếu DS liệu
khách Danh sách khách
Trao đổi với - Hổ sơ dữ
khách mới và ký Khách ký hợp Bộ phân giải liêu
hcrp đồng đồng. quyết khách
Giải quyết nợ cũ thoả thuận nợ cũ Bộ phận xử lý dơn
và quyết định tiếp hàng
tục Hợp đồng - Hồ sơ dữ
Đôi chiếu đơn liệu
hàng vói thẻ kho

Khách thoả - Hồ sơ dữ
thoả thuận vói thuận hàng mói. Thẻ kho liệu
khách (vể hàng số lượng lớn - Hồ sơ đữ
mua)

Phiếu giao hàng liệu
Lâp phiếu eiao 
hàng
Thoả thuận với

Khách thoả
thuậh về phướng 
thức nhận

khách (về hàng 
gửi) Khách nhận Phiếu thu
Giao cho khách

phiếu giao hàng

phiếu giao hàng
Khách nhận 
phiếu thu

Khách nhận 
hàng

giao cho khách 
ỉM u ih ụ  
Gom hàng theo 
phiếu giao
Gửi hàng cho

Bộ phận gom gửi 
hàng
Gíứng từ

khách

Gợi ý:
Trên đăy ta đã gạch chân các danh từ tà hồ sơ dữ liệu và đặt chữ 

nghiêng cho các nhóm động từ với bổ ngữ". Chú ý những nhóm dộng 
từ-bổ ngữ có giới từ đứng trước thường mang tính mô tả hành động 
chứ không phải thực hiện hành động thực sự không nhất thiết phải 
chọn. Thêm nữa, nhũtig động từ bổ ngữ đơn thuần chỉ hoạt động vật lý 
(không tác động đến thông tin dữ liệu) cũng có thể bỏ qua. Nếu ta 
chưa hiểu nghiệp vụ thì giữ nguyên để hiểu nghiệp vụ (sau này cũng sẽ 
loại ra).
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Thòng thường "nhóm động từ + bổ ngữ" (chữ nghiêng) cho phép 
ta nhận ra các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

Các danh từ thường chia làm ha loại:
- Các danh từ chỉ người, nhóm người, một tổ chức, một bộ phận 

tổ chức, một hệ thống cho phép ta nhận diện các tác nhân. Nếu nó 
không thuộc phạm vi hệ thống được xét thì nố là tác nhân ngoài của hệ 
thống đó. Trong trưcmg hợp ngược lại nó thuộc phạm vi hộ thống và 
thực hiện công việc của hệ thống thì không cần nhắc đến trong khi 
xem xét hệ thống đó.

- Các danh từ là những thực thể có chứa đựng các dữ liệu sẽ là hổ 
sơ dữ liệu (tài liệu, chúng từ có lưu dữ liệu)

- Các danh từ chỉ sự vật (ửiực thể hay khái niệm) dơn thuẩn thì 
bỏ qua .

2. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống
- Tác nhân ngoài duy nhất ở đây khi xem xét trong mối quan hệ 

với hệ thống là khách hàng. Khách hàng gửi đơn hàng đến công ty, 
nêu các yêu cầu với công ty về hàng, giao nhận, thanh toán, cung cấp 
thông tin về mình cho công ty.

Thông tin thoả thuận

Hình 4.1: Sư đồ ngữ cảnh của hệ thống
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- Cồng ty cần nắm được thông tin vé khách, thoả thuận vóti khách 
và gửi cho khách hợp đồng để ký kết và gửi Ị*iếu giao hàng và phiếu 
thu tnrớc khi giao hàng. Ta có sơ đồ ngữ cảnh hình 4.1.

3. Sơ đồ phán rã chức năng gộp (từ các tài liệu khảo sát)
a. Lập hảng phán tích chức năng

Chúe ning lá Chút năng mức đĩnh Chút năng hệ thống

1.1. Kiểm tra đơn hàng
1.2. Kiểm tra khách
1.3. C huyển  đơn hàng cho các bộ 

phận liồn quan

1. Tiếp nhận dơn hàng

2.1. Trao đổ i với khách mái và k ỷ  
hợp đổng

2.2. Giải q u y ứ  nợ cũ và q u y ứ  định  
tiếp tục

2. Xúc tiến hợp đổng 
và giải quyết nợ cũ

Quản lý hệ ttiống kỉnh 
doanh bán buôn

3.1. Đối chiếu đơn hàng với thẻ kho
3.2. Thoả tttuận với khách (vé hàng 

mua)
3.3. Lập phiếu giao hàng, phiếu thu
3.4. Thoả ttìuận với khách (về hàng

3.5. Giao cho khách phiếu giao 
hàng và phiếu thù

3.Xửlỷđđnhàng

4.1. Gom hàng theo phiếu giao
4.2. Thoả thuận gủl hàng
4.3. Đ óng gói, gửi hàng cho khách

4. Gom và gửi hàng

h. Sơ đồ phán cấp chức năng mức gộp

Hình 4.2: Sơ đồ phân cấp chức nâng mức gộp
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4. Các chứng từ, hồ sơ được sử dụng
a. Đơn hàng
b. Sổ công nợ
c. Danh sách khách
d. Hợp đổng
e. Thẻ kho
f. Phiếu giao hàng
g. Phiếu thu

5. Xác định phạm vi hệ thống nghiên cứu
Bài toán đặt ra là khá hẹp nên phạm vi bài toán là tất cả các bộ 

phân liên quan (không cần sử dụng ma trận |Aân tích các yếu tố quyết 
định thành công - chức nâng gộp).

ố. Xác định phạm vi triển khai: ma trận thục thể - chức năng

ThựcthẨ

a. Đơn hàng

b. SỔ công nỢ

c. Danh sách khách

d. HỢp đống

e. Thỏ kho

f. Phiếu giao hàng ■

g. Phiếu thu

Chúc năng a b c d e f 9

Tiếp nhận đơn hàng R R R

Xúc tiến hỢp đổng và giải quyết nợ cũ R R u c
Xử lỷ đơn hàng R R R u c c

Gom và gùK hàng R R R



Kết tuận:
Phân tích ma trận cho thấy, tất cả các chức năng và hồ sơ đều 

cần thiết cho việc phân tích và thiết kế tiếp tục sau này (không chức 
năng nào hoặc hồ sơ nào phải loại di).

Chú ỷ:
Trong trường hợp này, các chức năng gộp đều không "quá gộp", 

việc đưa vào ma trận thực thể-chức năng là hợp lý. Trong trường hợp 
tổng quát cần chọn các chúc năng ở mức ưiích hợp đưa vào ma trận mới 
thấy rỗ quan hệ của nó với các hồ sơ tài iiệu ừong ma trận Ị^ân tích.

7. Sơđổ phán rã chóc năng chi tiết
I. Sơ đồ mô tả cúc chức năng mức chi tiết
Sơ đồ phân rã chức năng ỏ đây chỉ gồm ba mức. Mức thứ ba là 

mức chi tiết gồm .cặc chức năiỊg lá.
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Hình 4.3: Sơ đồ phân rã chức nũng chi tiết (có hổ sung)



2. Bổ sung thêm các chức năng cần thiết

Khi trao đổi với người sử dụng được biết rằng, đơn hàng nhiẻu, 
không thể giải quyết ngay các đơn hàng cùng một lúc. Do đổ có đơn 
hàng phải lưu lại hay giải quyết được một phần, có hàng mới giải 
quyết tiếp. Vì vậy hai vấn đề đặt ra:

- Cần thêm chức nâng kiểm tra tình trạng đơn hàng để giải quyết 
đơn hàng gửi đến truóc, hoặc ưu tiên.

- Nhiều phiếu giao hàng có thể tương ứng một đơn đặt hàng. Vì 
vậy phải thêm: nhập Đơn hàng vào máy ngay khi kiểm tra hợp lệ để 
theo dõi các đợt giao hàng tương ứng. ,

3. Mô tả nội dung các chức năng chi tiết (chức năng lá)

1.1. Kiểm tra đơn hàng: Khi nhận được đơn hàng, người ta cần 
kiểm tra xem có hợp lệ không; có đủ thông tin cần thiết không, có đật 
đúng hàng mà công ty kinh doanh không. Trong ưương hợp không hợp 
lệ có thể phải loại đơn hàng hoặc trao đổi lại với khách.

1.2. Kiểm tra khách: Đối chiếu đơn hàng với danh sách xem là 
khách mới hay cũ và nếu là khách cũ thì cẩn kiểm tra xem khách có nợ 
quá hạn không.

1.3. Cập nhật đơn hàng: Sau khi kiểm ưa đơn hàng hợp lệ cho 
cập nhật vào máy

2.1. Tìm hiểu khách: Nếu là khách mới lần đẩu đặt hàng thì cẩn 
tìm hiểu xem người khách đó như thế nào (qua nguồn thông tin khác).

2.2. Giải quyết nợ cũ: Cần thoả thuận với khách cữ về những 
khoản nợ cũ chưa trả trước khi bán hàng tiếp hay thoả thuận vái khách 
mới về các khoản nợ này trưóc khi quyết định tiếp tục hợp tác kinh 
doanh.

2.3. Lập hẹp đồng: Khi đã thoả thuận với khách thì cần lập hợp 
đồng hay sửa hợp đồng cũ để gửi cho khách.

Chương 4: Bài tập mẫu phân tích thiết kể hệ thống....________  229



3.0. Kiểm tra tình trạng đơn hàng: Xem tất cả các đơn hàng cù 
chưa giải quyết xong và xử lý cùng các đơn hàng mới (cần có thứ tự 
ưu tiên).

3.1. Đối chiếu với thẻ kho: Cần đối chiếu đơn hàng với thẻ kho 
để biết có hàng xuất cho khách theo yêu cầu không. Nếu không đủ 
hoặc phải thay mặt hàng mới ứiì cần thoả thuận với khách.

3.2. Thoà thuận hán: Trong trường hợp hàng hoá có vấn đề cần 
ihoả thuận với khách vể giá hàng hay hàng thay thế

3.3. Lập đơn giao hàng'. Nếu hàng hoá không có vấh đề hay đã 
thoả thuận được vói khách ửù tiến hành lập đơn giao hàng trên cơ sỏ 
đơn hàng và các thoả thuận với khách. Các mặt hàng trong đơn hàng 
đã lập dơn giao hết được đánh dấu giao hết

4.1. Gom hàng theo phiếu: Theo danh mục hàng hoá trong hoá 
đơn, tiến hành gom hàng từ các kho lại một chỗ.

4.2. Thoà thuận gừi hàng: Trong khi gom hàng, cần thoá thuận 
với khách về cách gửi hàng ({^ương tiện gì, theo tuyến nào, nơi nhận ờ
đâu,...).

4.3. Đóng gói. gùi hàng: Khi đã thoả thuận với khách thì tiến 
hành đóng gói và gửi theo yêu cầu của khách và đánh dấu vào phiếu 
giao hàng để theo dõi việc thanh toán sau này.

4.2.2. Phân tích hệ thống

ỉ. Sơ đồ luồng dữ Uệu mức 0

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 được xây dựng hằng cách :

1. Làm mịn Sơ dồ ngữ cảnh khi thay tiến trình duy nhất bằiỊg các 
tiến trình con (tương ứng với các chức năng mức 1 của sơ đổ 
phân rã chức năng)

2. Thêm các kho dữ liệu lấy từ danh sách hổ sơ tài liệu sửdụng.
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Thêm các luổng dữ liệu giữa tiến trình và kho (tham khảo ma 
trận thực thể - chức năng), luồng dữ liệu giữa các tiến trình mới được 
thay thế.

Chú ý:

- ở  đây đom hàng được chuyển từ nơi nọ đến ncfị kia. Mặc dù 
đã được nhập, không phải lúc nào dùng cũng tiện, có chỗ cần chuyển 
trực tiếp.

- Khi nghiên cứu ta thấy: có nhiều thông tin trong sổ công nợ và 
trong danh sách khách giống nhau. Vì vậy có thể hợp nhất chúng lại 
thành một sổ bằng cách bổ sung thông tin nợ của khách vào danh sách 
khách rồi bỏ đi sổ công nợ. Khi đó trong sơ đổ trên không cần đến sổ 
công nợ.

Hợp đổng

[

Thông tin về khách
Thông tin trao đổi thoả thuận

I.O.TiỐp 
nhận đỡn 

hàng
Đdn hàng ^

vẩnđếíấn 
giải quyết

2.0. Xúc tiến hợp 
đổng và 

giải quyết nợ cũ

nợ

c. Danh sách 
khách, nợ

e.Thẻ kho N
Phiếi giao f. Phiếu giao

g. Phiốu thu

c. Danh sách khách, nợ
4.0. Gom, gửí 

hàng
Thông tin ttìỏa thuận

Phiếu giao, phiếu thu

Hình 44: Sơ đồ luồng (Ầữ liệu mức 0



2. Phát triển Sơ đồ luồng dữ ìiệu các mức 1^..
a. Sơ đồ luồng dữ liệu mứt I của tiến trình "I.o. Tiếp nhộn đơn 

hàng"

Từ sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ta tách sơ đồ luổng dữ liệu 
riêng cho tiến trình “1.0. tiếp nhận đơn hàng":
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Thỏng tin khách hàng Hạp đổng

Thông tin trao đổi thoả thuận

KHACH
.. ..I Đơn hàng 1.0. Ti<fip nhận Đơn hàng

a. Đon hàng

đề cán giải quyết

Hợp đổngI c. Danh sách khách, nợ

Đơn hàng
3.0. Xử lỹ đan hàng

Kết hợp với sơ đồ íáìân cấp chức năng, nhật ký Ichảo sát ta có:
9

KHACH
 ̂ Đơn hàng

I.
ÌS!1!ĨÈĨ!L>Ì<?P I§

1.2. Kiểm 
tra khách

1.3. Nhập 
đơn hàng

Không vấn 6 é —̂ X

Đơn hàng
c. Danh sách khéch, nợ I

Ván đé cẩn giải 
' ị  ịquyÃ

Bộ phận giải quyết 
khách 2.0

a. Đơn hàng

Hình 4.5a: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình 1.0
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Chú ý I: Theo quy trình hiện hành, thì có phần có hai đưòng 
gạch chéo. Nhưng nhờ thêm tiến trình 1.3, nên khồng cần chuyển trực 
tiếp đơn hàng đến (3.0).

h. Sơ đổ  luồng dữ  liệu mức 1 của tiến trình “2.0. Xúc tiến hợp 
đồng và giải quyết nợ cũ"

Từ sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ta tách sơ đổ luồng dữ liệu 
riêng cho tiến trình 2.0. Xúc tiến hợp đổng và giải quyết nợ cũ:

Hợp đổng
Thông tin vé khách

Thông tin trao đổi, thoầ thuận
Ì J - A

KHACH
1.0. Tiếp 
nhận đơn 

hàng

Đơn hàng

Vấnảề'<ần- ^  
giải quyết

2.0. Xúc tiến 
HĐ&giải 

quyết riợ

c. DS khách, nợ

d. Hợp đổng

Kết hợp với sơ đồ phân cấp chức năng, nhật ký khảo sát ta có:

Thông tin vè khàch ThÔTKỊ Un trao thoi thu*n. Hợp đồng

Thổng tin vA khách --------------------^Đơn hàng
--------- -----►
/án đè cần g/q

2.1. Tim hiếu 
khách mới

Đơn hàng 
Vấn đè cần g/q

Đơn hàng d. Hợp đồng

c. os khách, nợ
Hợp đòng

/ SộDhận xử
2.2. Giải 

quyét nợ cO
^__J  a. Đơn hàng Ị---------^

I KHACH ----------

Thông tin trao đổi. thoả thuậìĩ

Hình 4.5h: Sơ đ ồ  luồng dữ  liệu mức 1 của tiến trình 2.0

Chú ý 2. Tương tự như chú ý 1, trong sơ đổ 4.5b bỏ đi phần đã 
gạch chéo.
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c. Sơ đồ  luồng dữ  liệu mức l  của tiến trình “3.0. Xử lý đơn hùng" 

Từ sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ta tách sơ đồ luồng dữ liệu 
riêng cho liến trình “3.0. Xử lý đơn hàng".

1.0. Tiép nhận 
đan háng

2.0. Xúc tiến HĐ 
& g iả i quyết nợ cũ

c. DS khách, nợ
đ . H ợ p  đ ồ n g

3.0. Xư lý đơn 
hàng

apan —•

^rRôrỉgtin thoả thuận

^ K H A C H  I

4.0. Gom, gửi 
hàmữ

Kết hợp với sơ đổ phân cấp chức năng, nhật ký khảo sát ta có:

S.I.Kiểtntra 
tinh tryng đOPn

Đvn hàng 
đượcdiọn

3.2. Đói 
chiéuđam 
hàno-th« 

kho

1  1 Hợp đông

3.3Thoẳ 
thuận bển

ÎiìiAa I  I

v ĩ n đ è ^ n ^

khách
2.0

Hình 4.5c: Sơ đồ luồng dữ liệu mức / của tiến trình 3.0
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íi. Sơ đồ Inồng dữ liệu mức ỉ  của tiến trình "4.0. Gom và gửi 
hùng"

Từ sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ta tách sơ đồ luồng dữ liệu 
riêng cho tiến trình 4.0. Gom và gửi hàng:

Kết hợp với sơ đồ phân cấp chức nảng, nhật ký khảo sát ta có:

Hỉnh 4.5(1: Sơ đồ luồnỊỊ dữ liệu mức 1 của tiến trình 4.0

Chủ ý 3: Trong các sơ đồ 5c, 5d, vì bỏ đi những tác nhân ngoài 
kích hoạt (gửi đom hàng đến) tiến trình này. Vì vậy ờ đây cần phải thêm 
vào các sự kiện thời gian kích hoạt hoạt động của nó.
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3. Xảy dựng mô hình khái niệm dữ liệu

Bước 1. Chinh xúc hoá dữ liệu

Dữ liệu gổc Dữ liệu chỉnh xác hoá Chú giải

ĐƠN ĐẠT HÀNG ĐƠN ĐẠT HÀNG
Số Sổ đơn Khử bỏ hiện tượng 

đồng danh với "số"
Ngày đật Ngày đặt

Thêm
Tồn khách hàng Ma khách
Địa chì Tôn khách
Điện thoại Điachỉ
Tôn hàng Điện thoại

Thèm
thuộc tinh cố dáu * lả

Mớ tả hàng Mã hàng*
Đơn vị Tèn hàng‘ thuộc tinh "lặp“
só lượng Mố tả hàng* 

Đơn vị tinh* 
SL đặt *

SỔ THEO DOl CÔNG NỢ SO THEO DỒI CÔNG NỢ
Ma khách hàng Mã khách Các thông ỉin khác về 

khách có thể loại bỏ vi
S ố  phiểu giao SỐPG* đa cỏ ở tròn
Ngảygiao Ngày giao*
Tổng tièn phải thu tổng tiền giao*
sổtiẻnnộp sốtiènnộp*
Số phiéu ttìu s ổ p r
Số tiền còn nợ số tièn còn nợ*
Hạn thanh toán thời hạn TT*
Tổng số tiền đang nợ Tổng sổ tiền đang nợ

DANH SÁCH KHÁCH DANH SÂCH KHACH
Tèn khách hàng Ma khách
Loại khách Loại khách Loại khách VIP hay 

thường

HỢP ĐÔNG KINH TÉ HỢP ĐÔNG KINH TÉ
Số hợp đồng SỐHĐ



cthương 4: Bài tập mầu phân tich thiết kể hệ thống.... 237

Ngày.
Tèn và chức danh người 
đại diện công ty
Tên và chửc danh người 
đại diện khách hàng
Tên khách hàng
Địa chi
Điện thoại
Các điều khoản thực hiện 

Thởi hạn hợp đồng

ngày ký 
Tên NDDCT 

chức danh NDDCT 
Tên NDDKHACH 

Chửc danh NDDKHACH 
Mã khách hàng 

Các đièu khoản 

Thời hạn

(Đại đ iện  b ên  A): 

(B ên  B):

Thay tôn khách

THẺ KHO THẺ KHO
Mã hảng Mâ hàng
Mâkho Mã kho
S ố  phiéu nhậpAcuất Tèn kho
Ngày nhập/giao Địa chì kho Khử bỏ hiện tượng 

đòng danh với "địa
Số lượng nhập/giao SỐPN/PG* c h rk h o
Tổn kho Ngày nhập/giao*
Tồn đầu kỳ SL nhập/giao*

Ị Mức dự trữ tối ttiiểu
i

ỉi
ị

tồn kho*
tòn đàu kỳ
mức dự trử tối thiểu

PHIÉU GIAO HẢNG
ỉ

PHIẾU GIAO HÀNG
Số SỐPG
Ngày giao
Tên ngu î nhận hàng

ngày giao
tèn khách Tập hợp người nhận

[ Địa chì Mã khách
hảng và khteh hàng là 
một (hiẠn tượng đòng

Mã kho Mâkho nghĩa)
. Địa chì Số đơn Giao th«o đơn đật
: Theo đơn đặt hàng si Tổng tièn giao

Tổng tiền kỷ nhận đủ hàng
Kỷ nhộn đù hảng Mă hàng*
Tèn hàng SLgiao*
€)ơn vj tinh Giá giao*
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Đon giá 
sổlirợng

PhlÉU THU PHIÉU THU
theo sỏ phiếu giao
Sổ SỐPT
Ngày Ngày thu
Tồn khách hàng Mâ khách
Địa chì Sổ tièn nộp
Sổ tièn nộp Sổ tiền còn nợ
Số tiền bằng chữ Thởi hạnTT
Sổ tiền còn nợ Tôn ngirởt nộp
Thời hạn xin gia hạn Tèn Ké toán Phiéu ttiu theo phiéu
ttianh toán SỔPG giao

Chữ kỷ ngirời nộp
Kế toán

Bước 2. Xúc định vác thực thể

Từ hệ thống các dữ liệu dã được chính xác hoá, chúng ta xác 
định dược các thực tíiể sau:• • •

El-KHACH 

#Mã khách 

Tôn khách 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Loại khách 

E2- ĐONĐAT 

#SỐdơn 

Ngày đặt 

E3-HANG

#Mã hàng



Tên hàng 

Mô tả hàng 

Đơn vị 

E4-HOPDONG 

#SôHĐ 

Ngày ký 

Tên NDDCT 

Chức danh NDDCr 

Tên NĐDKHACH 

Chức danh NDDKHACH 

Các điểu khoản 

Thời hạn 

E5- KHO

#Mã kho 

Tên kho 

Địa chỉ kho 

E6-PHIEUNHAP 

#SỐPN 

Ngày nhập 

E7-PHIEUGIAO 

#SỐPG 

Ngày giao 

Tổng tiền giao

Trạng thái nhận (ký nhận đủ hàng)

Chư<mg 4: Bài tập mầu phân tich thiết kế hệ thống.... 239



E8-PHIEUTHU 

#SỐPT 

Ngày thu 

SỐ tién nộp 

Sô' tiền còn nợ
•

Thời hạn TT «

Tên người nộp 

Tên kế toán

(Ghi chú: các thuộc tính có dấu # là thuộc tính định danh)

Bước 3. Xúc định cúc mối quan hệ 

Từ sô' đơn —> mã khách ta có:
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1-N

Từ số đơn, mã hàng SL đặt ta có:

N-N

KHACH HOPDONG
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Từ Sô' PN, mã hàng -> SL nhập ta có

N-N

Từ mã kho, mã hàng tổn đầu kỳ, mức dự trữ tối thiểu, tổn kho
ta có:

1-N

Từ số PG —> mã kho ta có

1-N
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Từ số PG —» SỐ đơn ta có:

1-N

Từ Số PG, mã hàng -> Đơn giá, số lượng giao ta có:

N-N

Từ số PT -> mã khách ta có:

1-N

Từ số PT -> Số PG ta có:

PHIẾU GIAO PHIEUTHU

Tích hợp 11 quan hệ này ta có mô hình khái niệm dữ liệu: 

Bước 4. Mô hình khái niệm dữ liệu





4.2.3. Thiết kè hệ thống
4.2.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic
Bước 1. Chuyển mô hình khái niệm dữ liệu vê mô hình quan hệ và 
chuẩn hoá đến 3NF

Từ mô hình khái niệm dữ liệu đã xây dựng ở trên và dựa vào 3 
quy tắc chuyển về mô hình quan hệ đạt chuẩn 3 chúng ta có mô hình 
quan hệ:

1. KHACH (Mà khách. Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại, Loại 
khách)

2. EXDNDAT (Sốdơn. Ngày đật, mỡ khách)

3. HANG (Mã hàng. Tên hàng, Mô tả hàng, Đơn vị tính)

4. HOPDONG (SỐ HĐ. Ngày ký, Tên NĐDCT, Chức danh 
NĐDCT, Tên NĐDKHACH, Chức danh NĐDKHACH, Các điểu 
khoản, Thời hạn, mđ khách)

5. KHO (Mã kho, tên kho, Địa chỉ kho)

6. PHIEUNHAP (SỐ PN. Ngày nhập)

7. PHIEƯGIAO (SÒ PG. Ngày giao, Tổng tiển giao, nnĩ kho, s ố  

đơrty trạng thái nhận)

8. PHIEƯTHU (S6PT. Ngày thu, Số tién nộp. Sô' tiền còn nợ, 
Thời hạn TT, Tên người nộp, Tên kế toán, SỐPG)

9. DONGDAT (Sốđơn. M ă h à n s. SL đặt)

10. DONGNHAP (SỐ PN . M ã h à n s. SL nhập)

11. DONGGIAO (SỐPG. M ã  hàng. SL giao, giá giao)

12. KHO.HANG (Mã kho. Mã hàng, tổn đầu kỳ, tồn kho, mức 
dự trữ tối thiểu)

244_____________ Kỹ Ihuậl phản tích và thiết kể HTỈT hướng cấu trúc

Bước 2. Vẽ sơ đồ E-R
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4.23.2. Xác định luồng dừ liệu hệ thống

a. Sơ đồ tiến trình hệ thống cùa "1.0. Tiếp nhận đơn hànịị" 

a ỉ . Phân định công việc người-múy

KHACH
Đơn hàní 1.1. Kiểm 

tra đơn 
hàng

1.2. Kiểm 
tra khách

Đơn hàng
1.3. Nhập 
đơn hảng

Không vấn đề
It

Đơn hàng : ván đè cần g/q

BP giải quyết 
khách 2.0

2. DONDAT

9.
DONGDAT

Hình 4.8: Sơ đồ luồng hệ thống của tiến trình l.o

-  Hai tiến trình (1.2) và (1.3) được chọn để máy thực hiện.

ơ i hai tiến'trình được thực hiện theo lô mỗi khi có đơn hàng hay 
vào thời điểm nhất định (được quy định. Ví dụ: đẩu các buổi làm việc).

a2. Đặc tà tiến trình

- Tiến trình i.2 Kiểm tra khách được thực hiện bằng một {Aương 
pháp tìm kiếm tuần tự (nếu khách khổng nhiều) hoặc cho phép nhập 
một vài thông tin của khách rồi tìm trong quan hệ KHÁCH và có thể 
dậc tả như sau:

Write(" Một số chữ cái đầu tên khách: "); Read (chucai)

DO WHILE (chưa hết tệp)

IF (chucai thuộc tên khách) THEN

Writeln( Mã k h á c h , \  tên khách)

ENDIF

ENDDO



- Tiến trình 1.3. đơn thuần ià nhập dữ liệu từ một đơn hàng vào 

quan hệ ĐƠN HÀNG và DONGDAT

- Đối với các tiến trình hệ thống còn lại cũng làm tương tự

h. Sơ đổ tiến trình hệ thống cùa "2.0. XÍH' tiến hợp đồng vù iỊÌải quyết 
nơ cũ"

( 'hương 4: Bài tập mầu phân tích thiết kế hệ thống.... 247

Thông tin trao 
đổi. thọả thuận, 
Hợp đòng

Thông tin trao đổi. 
thoả thuận

8.

Hìnlì 4.9: Sơ đồ ỉỉầồniỊ hệ thống cùa tiến trình 2,0
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c. Sơ đồ tiến trình hệ thống của "3.0. xử lý đơn hàng"

Hình 4.10: Sơ đồ luồng hệ thống của tiến trình 3.0

d. Sơ đổ tiến trình hệ thống cua “4.0. Gom và gùi hàng”

Hình 4 . Ỉ I :  Sơ đồ luồng hệ thống của tiến trình 4.0



4.2.3.3. Xác định và đặc tả các giao diện
a. Xác định các giao diện cập nhật dữ liệu

Xác định các giao diện cập nhật dữ liệu dựa trên mô hình E - R. 
Về nguyên tắc, tương ứng với mỗi thực thể và mỗi mối quan hệ có ít 
nhất một thuộc tính trên mô hình E - R ta cổ một giao diện cập nhật dữ 
liệu. Từ mô hình khái niệm dữ liệu ta có các giao diện sau:

1. Giao diện cập nhật Khách (tương ứng vói thực thể KHACH)

2. Giao diện cập nhật Đơn đặt (tương ứng với thực thể 
ĐONĐAT)

3. Giao diện cập nhật Hàng (tương ứng với thực thể HANG)

4. Giao diện cập nhật Hợp đồng (tương ứng với thực thể 
HOPDONG)

5. Giao diện cập nhật Kho (tương ứng vói thực thể KHO)

6. Giao diện cập nhật Phiếu nhập (tương ứng vối thực thể 
PHIEUNHAP)

7. Giao diện cập nhật Phiếu giao (tương ứng với thực thể 
PHIEUGIAO)

8. Giao diện cập nhật Phiếu thu (tương ứng vói thực thể 

PHIEUTHU)

9. Giao diện cập nhật Dòng Đơn hàng (tưcng úng với mối quan 

hệ R2)

10. Giao diện cập nhật Dòng Phiếu nhập (tương ứng với mối 
quan hệ R4)

11. Giao diện cập nhật Dòng Phiếu giao (tương ứng với mối quan 

hệ R9)

12. Giao diện cập nhật Kho - hàng (tương ứng với mối quan 
hệ R5)

( 'hương 4: Bài tập mẫu phân tich thiết kể hệ thống. ... 249
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b. Xác định các giao diện xử ỉý dữ liệu
Việc xác định các giao diện xử lý dựa trên các sơ đồ luồng hệ 

thống, vể nguyên tắc mỗi tiến trình mức thấp nhất (chọn máy làm) 
cho ta xác định một giao diện.

Từ các sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống ta có các giao diện xử lý sau:

13. Giao diện Kiểm tra khách

14. Giao diện Nhập đcm hàng

15. Giao diện Tim hiểu khách mói

16. Giao diện Ký kết hợp đồng

17. Giao diện Kiểm tra tình trạng đơn hàng

18. Giao diện Đối chiếu đơn hàng và thẻ kho

19. Giao diện Lập I^iếu giao

20. Giao diện Đóng gói gửi hàng

c. Tích hợp các giao điên
Tích hợp các giao diện cùng thực hiện một chức năng hoặc các 

giao diện có những thao tác giống nhau ta còn lại:

Hệ thống cNện sau khi tích hỢp Giao diện cha Giao diện hệ thống

1.1. Giao diện Danh mục Hàng 1. Giao diộn Quản 
lý kho • hàng

Giao diện quản lý bán 
h à n g

1.2. Giao diện Danh mục Kho

1.3. Giao diộn cập nhật Phiếu nhập

1.4. Giao diện cập nhật Kho- hàng

2.1. Giao dìộn cập nhật Khách 2. Giao diện Quản 
lý khách hàng và 
hợp đổng2.2.. Giao diện Kiểm tra khách

2.3. Giao diện lập Hợp đóng
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3.1. Giao diện Nhập đơn hàng 3. Giao diện xửỉý 
đơn hàng

3,2. Giao điện Đôì chiếu đơn hàng và 
thẻ kho

3.3. Giao diện Kiểm tra tình trạng đơn 
hàng và Lập phiếu giao và Phiếu thu

3.4. Giao diện đánh dấu phiếu đâ gủl 
hàng (Đóng gói gủíi hàng)

4.1. Giao diện Báo cáo vế quan hệ 
khách hàng

4. Gỉao diện Thống 
kê báo cáo

4.2. Giao diện Đáo cáo vé bán hàng

d. Mô hình kiến trúc hệ thống
í / / .  Cấu trúc hệ thốnịị chương trinh (phần nghiệp vụ)

Hình 4.12: Sơ đồ cấu trúc hệ thống chương trình



J2. Hệ thống thực đơn

1. Thực đơn chính

1. Quản lý kho - hàng
2. QL khách hàng và hợp đổng

3. Xử lý đơn hàng

4. Thống kê báo cáo

5. Hệ thống - Thoát

2. Các thực đơn con

2.1. Quản lý kho-hàng

2.1.1. Quản lý [>anh mục hàng

2.1.2. Quản lý Danh mục kho
2.1.3. Cập nhật Phiếu nhập

2.1.4. Cập nhật Kho- hàng

2.1.5. Về thực đơn chính•

2.2. Quản lý khách hàng và hợp đồng

2.2.1. Cập nhật khách

2.2.2. Kiểm tra khách
2.2.3. Lập Hợp đồng

2.2.4. vể thực đơn chính

2.3. Xừ lý đơn hàng

2.3.1. Nhập đơn hàng

2.3.2. ĐíTi chiếu đơn hàng và thẻ kho

2.3.3. Kiểm tra tình trạng đơn hàng và Lập phiếu giao 
và Phiếu thu

2.3.4. Đánh dấu phiếu đã gửi hàng

2.3.5. Về thực đơn chính

2.4. Thống kê Báo cáo

2.4.1. Báo cáo về quan hệ khách hàng
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2.4.2. Báo cáo về bán hàng
2.4.3. Về thực đơn chính

2.5. Hệ thống — Thoát

e. Đặc tả giao diện
Giao diện chính

QUẢN LÝ BẢN HÀNG

1. Quản lý kho - hàng

2. Quản iý khách hàng và hợp đồng

3. Xử lý đơn hàng

4. Thống kê báo cáo

5. Hệ thống - Thoát

Giao diện thực đơn con 1

QUẢN LÝ KHO HÀNG

i . ỉ . Quản lý Danh mục hàng

1.2. Quản lý Danh mục kho

1.3. Cập nhật Phiếu nhập

1.4. Cập nhật Kho - hàng

1.5. Về thực đơn chính

Giao diện thực đơn con 2

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ HỢP ĐÓNG

2.1. Cập nhật khách

2.2.. Kiểm tra khách

2.3. Lập Hợp đổng

2.4. Vể thưc đơn chính



Các giao diện thực đơn con khác tương tự

Giao diện titỳ chọn "Lập hợp đồng"

Qiức năng: tạo một hợp đồng mới cho khách hàng mới hay 
khách cũ đã hết hợp đổng sau khi đã có thoả thuận với khách hàng về 
các phương thức mua bán, chuyển giao hàng hoá, thòi hạn hợp đồng và 
thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Các quan hệ sử dụng:

KHACH (Mã khách. Tên khách, Địa chỉ, Điện thoại, Loại 
khách)

HOPDONG (Sỏ HĐ. Ngày ký, Tên NĐDCr, Chức danh 

NĐDCT, Tên NĐDKHACH, Chức danh 
NĐDKHACH, Các điều khoản, Thời hạn, mã 
khách)

Mẫu thiết kế: (hình 4.13)

Hướng dẫn sử dụng:

Thao tác xử lý: Cập nhật các thông tin vào theo mẫu, lập và in 

hợp đồng

Xem/sửa; Cho phép xem hợp đổng cũ có thể lấy ra sửa lại sau 

khi đã chọn số hợp đồng

Luu: Lưu lại kết quả đã sửa hoặc sau khi thêm một hợp đồng mới

Thêm: Thêm một hợp đồng mới, số hợp đồng mói tự động 
cập nhật

In: In hợp dồng được chọn ra (vừa lập hay cố từ trước)

Ra: Trở về thực đơn gọi

Mẫu hợp đồng: In ra có dạng như đã tnô tả ở trên

Kết quả: Thêm một dòng vào quan hệ HOPDONG. Nếu là 

khách mới thì thêm một dòng vào trong quan hệ KHACH
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Kết quã đánh giá tính tiện dụng (số lần thử nghiệm và kết quả 
irung bình).

Sơ đồ tương tác hệ thống giao diện (hình 4.14).
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Công ty X 

(Bên A)

CỘNG HOÀ XĂHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TÊ

Sô' hợp đổng: ngày:.

Tên và chức danh nguời đại diện công ty (đại diện bèn A); 

Tồn và chức danh người đại diện đơn vj khách hàng;

Tên đơn vị khách hàng (Bên B):

Mã đơn vị khách hàng;

Địa chỉ: I ~

Điện thoại:

Các điều khoản thực hiện:

□

Thòi hạn hợp đổng: 

Đai dién bén A

LƯU THÊM

tháng.

Đai diẽn bên B

IN EXIT

Hình 4.13
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QL kho - hàng

1.1.
QL Danh 
roục Hảng

'1.2.

QL Danh 
mực Kho

1.3.
Cập nhật 
Phiếu nhập

1

1.4.
Cập nhật 
Kho- hàng

1

QL khách hàng 
và hơp đòng

2 .1.

Cập nhật 
Khách

2.2.
Kiểmừa
khách

2.3.
LậpHgrp
đòng
-----2

3. 4. 5.
Xử lý (ton hảng Thống kê 

báo cáo
Hệ thẰng 

Ra0
0 0

3.1. .........4J„. 5.1

Nhập đơn 
" hàng

Báo cáo vè 
quan hệ 
khách hàna

Mật khẩu 
~ đãng nhập

3 2.4
5

3.2.
Đối chiếu 
đon hàng 

~ và tt)ẻ khiỉ

4.?_ 5.2.
. Báocáovè 

bán hàna
Giúp đ ỡ

1.3 1.3.4 5

3.3.
Kiềm tra tinh trạng đơn 
hàng và Lập phíéu giao, 
Phiẻuthu

5.3.
Ra

3
3.4.

Đánh dấu 
phiếu đã gửi 
hàng

3

H ì n h  4 .1 4



4.23.4. Thiết kế c ơ  s ở  dữ liệu vật lý
Khi tiến hành thiết kế vật lý, từ các quan hệ trên ta được các tệp 

tương ứng sau đây (có thể thêm một số trường vào để phục vụ chức 
năng nghiệp vụ khác).

1. KHÁCH

Chương 4: Bài tập mẫu phân tich thiểt kế hệ thổng...._____________2 ^

Tên tn/dng Kiểu dữ 
liệu

Cddữ
liệu Khuôn dạng Ràng

buộc Diin giải

ma_khach ký tự 6 Chữ hoa + số khoả chính
ten_khach ký tự 27 Chữ đầu viết hoa
dia_chi_khách kỷ tự 45 Chữ đầu viết
Tai_khoan kỷ tự 20 hoa Tài khoản

kháchDien_thoai số 15
Điòn thoại

Fax kỷ tự 12 Fax
Loai_khach ký tự 20 Chữ đầu viết Loại khách
Dư nọ SỐ 12 hoa Sốtiển

khách nỢ

2. DONDAT

Tèn
trường

Kiểu dữ 
liệu

ca dữ
liệu Khuôn ciang Ring buộc D iỉn a iỉi

so_don
m a _ kh a ch

ngay-dat

ký tự 

kỷ tự

ngày tháng

6
15
8

Chữ hoa số 

Chữ hoa + số 

dd/mm/yy

khoá chính
khoá ngoại 
(Fl̂

ThamcNếu 
đến bảng 
KHACH

3. HANG

T4n trường Kiíu 
dữ liệu

Cddữ
liậu Khuôn dạng Rẳng

buộc Diin g iỉi

ma.hang ký tự 6 chữ hoa + số khoá chính

ten_hang kỷ tự 15 chữ đầu viết hoa

mota_hang ký tự 30 chữ đẩu viết hoa

don_vi kỷ tự 10 chữ thuõng Đơn vị tính
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ton_min SỐ 12 Dữ trữ lối thiểu
ton_max SỐ 12 Dự trữ tổi đa

4. HOPDONG

Tên truờng Kî udữ
liệu

Cd
dữ
liệu

Khuồn
dạng

Ráng
buộc/

ỷnghiầ
Diỉn
giải

So_HĐ ký tự 6 Chữ hoa + số khoá

Ngay_ky ngày tháng 8 dd/mm/yy chính

Tên_NĐDCT

Chút_danh_NĐDCT

ký tự 

ký tự

20

20

Chữ đẩu viết 
hoa

Nguời 
đại dlẠn 
công ty

NgưcN
đạidiộn

Ten_NĐDKHACH

Chuc_danh_NĐDKHACH

ký tự 

ký tự

20

20
Chữ đẩu 
vỉéthoa

Cac_điòu_khoan ký lự 100 khách

Thoi_han ngày tháng 8 dd/mm/yy

Ma.khach ký tự 15 Chữ hoa 
số

khoá
ngoại
(FK)

Tham
chiếu
đến
bảng
khÃch

5. KHO

TAntrudng Ki<udữ
liệu

Cddữ
liệu

Khuốn dfng Rảng
buộc

Olingièl

Ma.kho Ký tự 2 Chữ hoa-*- số khoá chinh

Ten_ktx) Ký tự 9 Chữ đáu viết hoa

Đte_chi_kho Ký tự 20

6. PHIEUNHAP

Ttn trudng KIẨudữliệu ca dữ
liệu Khuốn dạng Ringbuộc Oiỉnglèi

So_PN

Ngay_nhap

Ký tự
ngày tháng

6
8

Chử hoa4«Ố 

dd/mm/yy

khoA chinh
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7. PHIEUGIAO

Tên trudng Kiểu dữ 
liệu

Cõdữ
liệu Khuôn dyng RAng

buộc D iin g iil

So_PG ký tự 6 Chữhoa >số khoá chính Số phiếu giao
ngay_giao ngày thảng 8 dd/mm/yy
tong_tien số 45 .m
Ma kho ký tự 2 Chữ hoa+ số FK Tham chiếu

đến bảng
KHO

So-don kỷ tự 6 Chữ hoa+ số FK Tham chiếu 
đốn bảno
ĐONĐAT
Đã giao/chưa

Trạng thái ký tự 1 (có chữ ký
nnận nguờinhận)

8. PHIEUTHU

Tén trudng Kî udữ
liệu

Cd
dữ
liệu

Khuôn dạng Rằng
Ì N l ^

M in g iỉi

So_PT ký tự 6 Chữhoa-I-Số khoá Sốphiéutttu
Ngay_ttìu ngàyttiáng 8 dd/mm/yy cninn

So_tien_nop số 45 sốnguyèn
So_tien_con_no SỐ 45 sốnguydn SỐ tiền còn nợ
Thoi_hạn_ TT ngày tháng 8 dd/mnVyy Thdi hạn thanh toán
Ten_nguoi_nop l i  tự 20 Chữhoai-aố Tènnguờinộp
Ten_ ke_toan ký tự 20 Chửhoa + sổ Ténkếtoán
So_P G kỹ tự 6 Chữ hoasố khoá

ngoại
Tham chiếu đến 
bảng PHIEUGIAO

9. DONGDAT

T*n trưởng Kiểu dữ 
liệu

Cddữ
liệu Khuốn df ng R ingbu^ O iin g iii

S o _ d o n

m » _ h a n g

SL.dat

kýV  

ký tự 

số

6

6

9

Chữ hoa ♦ s6 

Chữ hoa số 

Sốnguyèn

khoá cMnh, FK 

khoá cMnh, FK

Tham chiếu đến 
bảng ĐONĐAT

Tham chiếu đến 
bảng HANG
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10. DONGNHAP

TAntrưttng Kiểu dữ 
liệu

Cddữ
liệu

Khuôn dạng Ràng buộc Diỉn g iỉi

S o _ P N ký tự 6 Chữ hoa số Khoá chính. FK Tham chiếu

ẵ Ể a _ h tn g ký tự 6 Chữ hoa số Khoá chính. FK đến bàng 
PHIEUNHAP

SL_nhap số 9 Số nguyên

11. DONGGIAO

T«n
trưìNng

KMỈudữ
liệu

Cddữ
liệu Khuôn dạng Ràng buộc Diẳn g iỉi

9 O _ P 0 ký tự 6 Chữ hoa số khoá chính. FK Tham chiếu
đến bảng

m ấ _ h a r ig ký lự 6 Chửhoa^số khoá chính. FK ph ieu g Íao

SLjgiao số 12 sốnguyốn

Giajgiao 8Ố 9 sốnguyén

12. KHO.HANG

TAntrudng
KMỈU
dOr
liệu

Cd
dữ
liệu

Khuốn dfng RAng
buộc Diinoiầi

k l» _ k h o ký tự 2 Chữ hoa-*-SỐ khoá MÁ kho

m a _ h » n g kýV 6 Chữ hoa 4-số chính, FK Mả hàng

Ton_đau_ky s6 20 sốnguydn khoá 
díính, FK tổnđầukỳ(nâm)

ton kho số 30 sốnguyẻn tổn kho

Muc_duJruJol_thieu số 20 sốnguydn mức dự trữ lối 
ttliểu

4.2.3.S. Tìứếtưđầu ra
Sản phẩm đầu ra của hệ thống quản lý kinh doanh bán buôn 

chính là những báo cáo sau:
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l. Báo cáo hàng giao

BẢO CÁO HẰNG GIAO

Số; Mă khách;
Từ ngày:........................................................... đến ngày:......... Tèn khách;

SỐPG Tên hàng Mã hàng Đơn vị tính Đơn giá SỐ lương Thành tìển

Tổng tiền:

2. Báo cáo hàng bán chạy

BÁO CẢO HÀNG BÁN CHẠY

Số:
Từ ngày:......đốn ngày;........

SỐTT Mă hàng Đơn vị tinh Đơn giá SỐ  liMng Thành tiền

Tổng

3. Báo cáo hàng bán chậm

BÁO CÁO HÀNG BÁN CHẬM

SỐ:

Từ ngày;......đến ngày:........

SỐTT Mắ hàng Đơn vị tinh Đơn giá Sốluong Thành tiển

Tổng



4. Báo cáo khách mua nhiều hàng

' BÁO CAOKHACH MUA NHIỀU HÀNG

SỐ:

Từ ngày:......đến ngày:.......
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STT Mă khách Mã hàng £)ơn vịttnh Đơn giá SỐ lượng Thành tién

Tổng

Ngày... tháng... nãm.

5. Báo cáo nợ của khách

QẢỌ CAO NỢ CỦA KHÁCH

SỐ: Trang:

STT Mãkhách Tèn khách Địa chỉ SỐĐT Email Tiển nọ Hạn thanh 
toán

Tổng

Ngày... tháng... năm..

ố. Báo cáo hàng tổn

BẢO CÁO HÀNG TÓN

SỐ: Mã kho: 

Tén kho:

STT Tôn hàng Đơn vittnh Đơn giá Số lượng Thành tiển

% * Tổng

Ngày... tháng... năm...
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4.2.3.Ó. Thiết kế cấu trúc chương trình
Ví dụ bài toán kinh doanh bán buôn

Tích hợp cả 4 sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống của bốn tiến trình hệ 
thống trên ta có:

Hìnìì 4.15: Sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống theo các "vết" của tiến trình 

Từ đây ta vẽ được sơ đổ cấu trúc chương trình sau:

Hình 4.16: Sơ đồ cấu trúc chương trình

ở  đây, các module thuẩn tuý điéu khiển là X, Y; còn các module 
khác là module chế biến có tên cùng với tên của tiến ưình; riêng module 
2.3 ngoài nhiệm vụ chế biến còn tham gia điều khiển module 2.1.
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