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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

Mã học phần: TOEN430979

2. Tên Tiếng Anh: Software Development Environments and Tools
3. Số tín chỉ:

3

Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3(2:1:6)
4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: GV. CN. Nguyễn Trần Thi Văn
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ KS. Phùng Quang Ngọc
2.2/ KS. Nguyễn Hoài Lê
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước: Công nghệ Phần mềm, Lập trình Hướng đối tượng
Môn học tiên quyết: (không)
Tài liệu học tập: Giáo trình, tài liệu tham khảo, máy tính
6. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học nhằm mục đích cung cấp cho người học:






Kiến thức về cú pháp, ý nghĩa v à công dụng và các lĩnh vực ứng dụng của ngôn ngữ mô
hình hóa hợp nhất UML.
Kiến thức về mô hình hướng đối tượng và các loại lược đồ trong UML.
Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm, tiêu biểu là quy trình hợp nhất của
Rational (RUP).
Kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế phần mềm để lập các lược đồ bằng UML.
Kỹ năng sử dụng một số công cụ phát triển để phục vụ cho quá tr ình phát triển một sản
phẩm phần mềm hoàn chỉnh.

7. Mục tiêu học phần
Mục tiêu
(Goals)
G1

(Course objective)
Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Kiến thức về cú pháp, ý nghĩa v à công dụng và các lĩnh vực ứng
dụng của ngôn ngữ mô h ình hóa hợp nhất UML.
1

Chuẩn đầu ra
CTĐT
1.2, 1.3

G2

Kiến thức về mô hình hướng đối tượng và các loại lược đồ trong
UML; các quy trình phát tri ển phần mềm, tiêu biểu là quy trình
hợp nhất của Rational (RUP).

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5

G3

Kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế phần mềm để lập các l ược đồ 3.1,3.2, 3.3
bằng UML; sử dụng một số công cụ phát triển để phục vụ cho quá
trình phát triển một sản phẩm phần mềm ho àn chỉnh.

G4

Kỹ năng chuẩn bị và trình bày một báo cáo khoa học (seminar).

4.1, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6

8. Chuẩn đầu ra của học phần
Mục
tiêu

G1

Chuẩn
đầu ra
học phần

Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)

Chuẩn
đầu ra
CDIO

Trình bày được lịch sử ra đời, vai trò và công dụng của ngôn ngữ
mô hình hóa UML
Nêu được tên và công dụng của các loại lược đồ trong UML

1.2.2

G2.2

Trình bày được ý nghĩa của những ký hiệu trong các loại l ược đồ
UML

1.3.6

G2.3

Trình bày được các đặc điểm chính của quy tr ình phát triển hợp
nhất RUP

1.3.6

G2.4

Trình bày được các pha chính và các luồng công việc trong RUP

1.3.6

G3.1

Đọc hiểu được các lược đồ thiết kế sử dụng ngôn ngữ mô h ình
hóa UML

4.3.2

G3.2

Sử dụng được một trong các công cụ thiết kế hỗ trợ UML để lập
lược đồ

4.3.2,
4.4.1,
4.4.2,
4.5.1

G3.3

Sử dụng được các công cụ hỗ trợ từng giai đoạn trong quá tr ình
phát triển một sản phẩm phần mềm

4.3.1,
4.3.2,
4.4.2,
4.5.1

G4.1

Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

3.3.4

G4.2

Làm việc theo nhóm

2.4.7,
3.1.1,
3.1.2

G4.3

Trình bày báo cáo sử dụng máy tính, máy chiếu

3.2.1,
3.2.2

G1.1
G2.1

G2

G3

G4

9. Nhiệm vụ của sinh viên
SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:
2

1.3.6

- Dự lớp: 80%
- Bài tập: 100%
- Báo cáo nhóm: 100%
- Kiểm tra thực hành: 100%
10. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và môi trường phát triển phần mềm,
ĐH SPKT, 2011, 170.
- Sách (TLTK) tham khảo:
[2] Object Management Group , Unified Modelling Language Specification Version 2.0 ,
2005.
[3] Rational Group, Rational Unified Process 2000 , Rational Software Corporation,
2000.
11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên :
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra:
Hình
thức
KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn
đầu ra
KT

Bài tập

Tỉ lệ
(%)
15

Sử dụng phần mềm thiết kế để vẽ các loại
lược đồ thuộc góc nhìn Usecase, Logical
BT#1
và Development

Tuần 4

Bài tập nhỏ
trên lớp

G2.1
G2.2
G4.1
G4.2

5

Sử dụng phần mềm thiết kế để vẽ các loại
lược đồ thuộc góc nhìn Process và
BT#2
Deployment

Tuần 6

Bài tập nhỏ
trên lớp

G2.1
G2.2
G3.1
G3.2

5

Vận dụng quy trình RUP để thiết kế và
BT#3 xây dựng một hệ thống phần mềm đ ơn
giản

Tuần 8

Bài tập nhỏ
trên lớp

G2.3
G2.4

5

Kiểm tra

15

- Tổng hợp các loại lược đồ trong UML
và các giai đoạn chính trong RUP
KT#1
- Thời gian làm bài 90 phút
Tiểu luận - Báo cáo
Mỗi nhóm sinh viên từ 3-5 người chọn 1
trong các đề tài để tìm hiểu và trình bày
báo cáo, nội dung các đề tài xoay quanh
các nội dung sau:
3

Tuần 10

Kiểm tra
thực hành
trên máy
tính

G2
G3

20
Tuần 10-15

Tiểu luận Báo cáo
trước lớp

G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

-

-

Các công cụ / công nghệ hỗ trợ
khâu phân tích và thiết kế phần
mềm
Các công cụ / công nghệ hỗ trợ
khâu lập trình phần mềm
Các công cụ / công nghệ hỗ trợ
khâu kiểm thử phần mềm
Các công cụ / công nghệ hỗ trợ
khâu quản lý dự án phần mềm
Thi cuối kỳ

50

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu
ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

Thi trắc
nghiệm +
Tự luận
ngắn

G1-G3

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần
Tuần thứ 1: Chương 1:Tổng quan về UML (4,0,8)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Chuẩn đầu ra học phần
G1.1

Nội Dung (ND) chính trên lớp:
 Giới thiệu
 Lịch sử ra đời
 Công dụng
 Các thành phần cơ bản
Tóm tắt các PPGD chính:
 Giảng viên thuyết trình
 Tương tác hỏi đáp với sinh viên
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (8)

Chuẩn đầu ra học phần
G1.1

Các nội dung cần tự học chính:
+ Tìm hiểu sự khác nhau giữa các phi ên bản UML
+ Cài đặt và khảo sát phần mềm Enterprise Architect
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[2] Object Management Group , Unified Modelling
Language Specification Version 2.0 , 2005.
Tuần thứ 2-5: Chương 2: Các loại lược đồ trong UML
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Chuẩn đầu ra học phần

( 8/8/32)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)
Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Lược đồ chức năng



Lược đồ tương tác



Lược đồ lớp



Lược đồ gói



Lược đồ thành phần



Lược đồ hoạt động



Lược đồ triển khai

G2.1
G2.2
G3.1
G3.2

Tóm tắt các PPGD chính:
 Giảng viên thuyết trình
 Tương tác hỏi đáp với sinh viên
 Thảo luận nhóm
 SV thực hành
 Hướng dẫn riêng
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (32)

Chuẩn đầu ra học phần

Các nội dung cần tự học chính:
+ Đọc lại bài giảng tương ứng với nội dung đã học trên
lớp

G2.1
G2.2
G3.1
G3.2

+ Hệ thống hóa lại các ký hiệu trong từng loại l ược đồ
+ Làm tất cả các bài tập thực hành.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[2] Object Management Group , Unified Modelling
Language Specification Version 2.0 , 2005.
Tuần thứ 6-7: Chương 3: Quy trình phát triển phần
mềm( 8/0/16)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)
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Chuẩn đầu ra học phần
G2.3

G2.4

Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Giới thiệu quy trình



Các đặc điểm chính của RUP



Những ưu thế của quy trình



Các pha chính



Chi tiết các luồng công việc

Tóm tắt các PPGD chính:
 Giảng viên thuyết trình
 Tương tác hỏi đáp với sinh viên
 SV làm bài tập
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (16)

Chuẩn đầu ra học phần

Các nội dung cần tự học chính:
+ Đọc lại bài giảng tương ứng với nội dung đã học trên
lớp

G2.3
G2.4

+ Tìm thêm thông tin về một số quy trình phát triển phần
mềm khác như Agile, RAD, … So sánh v ới RUP
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[3]Rational Group, Rational Unified Process 2000 ,
Rational Software Corporation, 2000.
[4] Tìm kiếm thêm thông tin và tài liệu trên Internet.
Tuần thứ 8-9: Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phân tích
thiết kế (4/4/16)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Đặc điểm chung của các công cụ



Lịch sử phát triển



Giới thiệu một số công cụ ti êu biểu
o Enterprise Architect
o Visual Paradigm for UML
o Power Designer
o Rational Software Architect

Tóm tắt các PPGD chính:
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Chuẩn đầu ra học phần
G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

 Sinh viên báo cáo nhóm
 Giảng viên nhận xét, góp ý, bổ sung
 SV thực hành
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (16)

Chuẩn đầu ra học phần

Các nội dung cần tự học chính:
+ Cài đặt và sử dụng Visual Paradigm để thiết kế UML
+ Cài đặt và sử dụng Power Designer để thiết kế c ơ sở dữ
liệu cho một ứng dụng, phát sinh c ơ sở dữ liệu trên một
hệ quản trị cụ thể.

G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[4] Tìm kiếm thêm thông tin và tài liệu trên Internet.
Tuần thứ 10-12: Chương 5: Các công cụ hỗ trợ lập
trình và kiểm thử (6/6/24)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Đặc điểm chung



Một số nhóm công cụ tiêu biểu

Chuẩn đầu ra học phần
G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

o Dùng phát triển web
o Dùng cho Java
o Dùng phát triển ứng dụng mobile
o Dùng phát triển game
Tóm tắt các PPGD chính:
 Sinh viên báo cáo nhóm
 Giảng viên nhận xét, góp ý, bổ sung
 SV thực hành
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (24)

Chuẩn đầu ra học phần

7

Các nội dung cần tự học chính:
+ Cài đặt và sử dụng Joomla để phát triển một ứng dụng
web trên nền PHP.

G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

+ Tự làm lại nội dung bài thực hành đã làm trên lớp và
hoàn thành các bài tập thực hành được giao thêm.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[4] Tìm kiếm thêm thông tin và tài liệu trên Internet.
Tuần thứ 13-14: Chương 6: Các công cụ hỗ trợ quản lý
dự án và quản lý phiên bản ( 4/4/16)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Đặc điểm chung



Giới thiệu một số công cụ ti êu biểu:

Chuẩn đầu ra học phần
G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

o Microsoft Project
o Subversion
o Team Foundation Server
Tóm tắt các PPGD chính:
 Sinh viên báo cáo nhóm
 Giảng viên nhận xét, góp ý, bổ sung
 SV thực hành
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (16)

Chuẩn đầu ra học phần

Các nội dung cần tự học chính:
+ Cài đặt và sử dụng Subversion để quản lý m ã nguồn
+ Tự làm lại nội dung bài thực hành đã làm trên lớp và
hoàn thành các bài tập thực hành được giao thêm.

G3.3
G4.1
G4.2
G4.3

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[4] Tìm kiếm thêm thông tin và tài liệu trên Internet.
Tuần thứ 15: Ôn tập (4/0/8)

Chuẩn đầu ra học phần

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
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G1 – G3

Nội Dung (ND) chính trên lớp:


Ôn tập các nội dung cốt lõi



Bài tập tổng hợp

Tóm tắt các PPGD chính:
 Giảng viên thuyết trình
 Hỏi đáp
 Sinh viên làm bài tập
 Kiểm tra
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (8)

Chuẩn đầu ra học phần
G1 – G3

Các nội dung cần tự học chính:
+ Ôn tập lại toàn bộ những nội dung đã học.
+ Làm lại các bài tập trong bài giảng và những bài tập
mở rộng được cho thêm trên lớp.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống
nhất với mục 11 nêu trên)
[1] Nguyễn Trần Thi Văn, Bài giảng môn Công cụ và
môi trường phát triển phần mềm, ĐH SPKT, 2011, 170.
[2] Object Management Group , Unified Modelling
Language Specification Version 2.0 , 2005.
[3] Rational Group, Rational Unified Process 2000 ,
Rational Software Corporation, 2000.
[4] Tìm kiếm thêm thông tin và tài liệu trên Internet.
14. Đạo đức khoa học:
15. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
16. Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa

Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT
Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm
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<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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