
1

BỘ GD & ĐT
Trường đại học SPKT
Khoa: Công nghệ thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Chương trình Giáo dục đại học
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ thống tin

Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Phân tích & Thiết kế HTTT Mã học phần: ISAD330384

2. Tên Tiếng Anh: Information Systems Analysis and Design
3. Số tín chỉ: 3(2+1)

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: ThS. Nguyễn Thành Sơn
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:

+ Kinh tế học đại cương
+ Cơ sở dữ liệu
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các th ành

phần của một hệ thống thông tin. Học phần cung cấp cho ng ười học các kỹ thuật thu thập thông
tin, phân tích hoạt động của hệ thống thông tin; các khái niệm có liên quan, ý nghĩa và tầm quan
trọng của chúng. Về hoạt động thiết kế, học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng
trong việc xác định cấu trúc, các thành phần cần thiết để xây dựng và triển khai một hệ thống
thông tin; đánh giá, phân loại các dạng thông tin, kỹ thuật áp dụng và các mô hình, bảng thiết kế
của nhiều khía cạnh mô tả hoạt động của hệ thống của các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế… Ngoài
ra, học phần còn hướng dẫn người học sử dụng các công cụ để hỗ tr ợ trong quá trình phân tích và
thiết kế hệ thống thông tin .

7. Mục tiêu học phần(Course objective)

Mục tiêu
(Goals)

Mô tả
(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra
CTĐT

G1 Kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Các hướng

tiếp cận và phương pháp phân tích hệ thống
1.2, 1.3

G2 Khả năng phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin 2.1, 2.2, 2.3

G3 Kỹ năng làm việc nhóm, và thuyết trình 3.1, 3.2
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G4 Khả năng vận dụng kiến thức để phân tích các hệ thống thông tin
trong thực tế

4.1, 4.4, 4.5

8. Chuẩn đầu ra của học phần

Mục
tiêu

Chuẩn
đầu ra

học phần

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

Chuẩn
đầu ra
CDIO

G1

G1.1 Trình bày các khái niệm cơ bản và giải thích được các thuật ngữ 1.2

G1.2 Cấu trúc các thành phần của hệ thống thông tin và phân biệt các
hệ thống thông tin

1.2

G1.3 Hiểu và trình bày được các mô hình phát triển hệ thống 1.3

G1.4 Hiểu trình bày được các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích v à
đặc tả yêu cầu

1.3

G1.5 Hiểu và trình bày được các mô hình thiết kế 1.3

G2

G2.1 Quy trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin hoàn chỉnh 2.1, 2.2

G2.2 Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá hiện trạng của hệ thống, đề xuất
giải pháp thiết kế thích hợp.

2.3

G2.3 Rèn luyện kỹ năng thương thuyết và thu thập thông tin hệ thống 2.2

G2.4 Vận dụng được các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích v à đặc
tả yêu cầu, thiết kế các mô h ình trong một hệ thống cụ thể.

2.3

G2.5 Xây dựng framework và mô hình cho các module xử lý các chức
năng của hệ thống

2.2

G2.6 Hoàn chỉnh thiết kế và lập kế hoạch triển khai và xây dựng được
các hệ thống thông tin cơ bản

2.2

G3
G3.1 Nâng cao kỹ năng phân công công việc và làm việc theo nhóm 3.1

G3.2 Trình bày trước đám đông sử dụng phương tiện trình chiếu 3.2

G4

G4.1 Đánh giá và lựa chọn phương pháp tiếp cận và phương pháp thiết
kế phù hợp với tình hình thực tế

4.1, 4.4

G4.2 Xây dựng hệ thống thông tin để đáp ứng các y êu cầu của hệ
thống

4.5
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9. Nhiệm vụ của sinh viên
SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng
- Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập nhóm trên lớp

10. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

+ [1] Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Đặng Văn Đức
+ [2] Phân tích và thiết kế HTTT theo UML, TS. Dương Kiều Hoa – Tôn Thất Hoà An,

ĐH CNTT
- Sách (TLTK) tham khảo:

+ [3] Phân tích và thiết kế HTTT, Các phương pháp có cấu trúc, Nguyễn Văn Ba
+ [4] Learning UML 2.0, Kim Hamilton, Russell Miles, O'Reilly, April 2006

+ [5] Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, Nguyễn Thanh B ình, CNTT,
ĐHBK Đà Nẵng

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

Hình
thức
KT

Nội dung Thời điểm
Công cụ

KT
Chuẩn
đầu ra

KT

Tỉ lệ
(%)

Bài tập 25

BT#1
Khảo sát, thu thập yêu cầu và đánh giá
hiện trạng hệ thống

Tuần 4 Bài tập nhỏ
trên lớp

G1.1,
G1.4,

G2.3

5

BT#2
Vẽ mô hình UC cho hệ thống Tuần 6 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

BT#3
Vẽ Sơ đồ lớp cho hệ thống Tuần 7 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

BT#4
Vẽ sơ đồ tuần tự Tuần 9 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

BT#5
Vẽ sơ đồ trạng thái và sơ đồ hoạt động Tuần 10 Bài tập nhỏ

trên lớp
G2.2,

G2.4

5

Tiểu luận - Báo cáo 15

BL#1

Nhóm sinh viên từ 3-4 người chọn 1 một
hệ thống trong thực tế để khảo sát, đánh
giá và thiết kế.

Tuần 11 Đánh giá
sản phẩm

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G2.6

G3.1

G3.2

15
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Thi cuối kỳ 60

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu
ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60-90 phút.

Thi tự luận G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G2.6

60

13. Nội dung chi tiết học phần

Tuần Nội dung
Chuẩn đầu

ra học
phần

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Giới thiệu về môn học, cách học, tài liệu tham khảo
+ Các khái niệm cơ bản
+ Các hướng tiếp cận trong phân tích và thiết kế
+ Chu trình phát triển của hệ thống

PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Minh họa các hệ thống thông tin
+ Trình chiếu Powerpoint

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Đọc thêm: Đọc lại các khái niệm và các giải thích trong tài liệu tham
khảo để hiểu rõ thêm các khái niệm và quy trình.

+ Tài liệu: [2], [3]

2

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH NHU
CẦU
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Khảo sát và đánh giá hiện trạng
+ Các phương pháp điều tra
+ Các quy trình điều tra
+ Phân loại và làm tài liệu các thông tin điều tra
+ Phê phán hiện trạng
+ Thực hành phân tích và đánh giá hiện trạng một hệ thống cụ thể.
+ Kết quả thu thập và phân tích yêu cầu

PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Minh họa hiện trạng và các phương pháp tiếp cận và phân tích hệ

G1.3
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thống
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Xem lại và tóm tắt ngắn ngọn các phương pháp và quy trình điều tra
+ Dùng công cụ (Word, Visio..) và các ký hiệu thường dùng để hiện

thực mô hình hoạt động của một doanh nghiệp đã được chọn trong
bài tập nhóm. Ghi chú: ý nghĩa của các ký hiệu cần phải được giải
thích trong bản thiết kế.

+ Tài liệu: [3]

G1.2

G1.3

3

Thực hành chương 1, 2:

Khảo sát, thu thập yêu cầu và đánh giá hiện trạng hệ thống

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD:
+ Hướng dẫn khảo sát, thu thập yêu cầu và đánh giá hiện trạng hệ thống
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

G2.1

G2.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp

4

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Các khái niệm cơ bản
+ Đặc tả UC
+ Quan hệ giữa các UC
+ Xây dựng biểu đồ UC
+ Thực hành xây dựng biểu đồ UC cho hệ thống đã chọn và phân tích

trong chương 2
+ Kết quả xây dựng mô h ình

PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Xem lại và tóm tắt ngắn ngọn nội dung chương 3
+ Xem thêm các ví dụ các mô hình động của các hệ thống
+ Dùng công cụ để hiện thực mô hình trong bài tập nhóm
+ Tài liệu: [1], [2], [4], [5]

5
Thực hành chương 3:

Vẽ mô hình UC cho hệ thống
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+Hướng dẫn vẽ mô hình UC cho hệ thống
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp

6

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA ĐỐI TƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung GD chính trên lớp:
+ Các khái niệm cơ bản
+ Lớp (class) và các đặc trưng
+ Quan hệ giữa các lớp
+ Xây dựng biểu đồ lớp
+ Thực hành xây dựng biểu đồ lớp của hệ thống đã chọn trong chương

2

+ Kết quả xây dựng sơ đồ lớp.

PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm

G2.1

G2.1

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Xem lại và tóm tắt ngắn ngọn nội dung chương 4
+ Xem thêm các ví dụ các mô hình động của các hệ thống
+ Dùng công cụ để hiện thực mô hình trong bài tập nhóm
+ Chuyển mô hình lớp sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
+ Tài liệu: [1], [2], [4]

G2.1

G2.2

7

Thực hành chương 4:

Vẽ Sơ đồ lớp cho hệ thống

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+Hướng dẫn vẽ mô hình class cho hệ thống
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp

G1.1

G1.2
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8

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD:
+ Các khái niệm cơ bản
+ Biểu đồ tuần tự
+ Biểu đồ cộng tác
+ Biểu đồ trạng thái
+ Biểu đồ hoạt động
+ Thực hành vẽ biểu đồ động của hệ thống đã chọn ở chương 2
+ Kết quả xây dựng biểu đồ động của hệ thống

PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm

G2.1

G2.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Xem lại và tóm tắt ngắn ngọn nội dung chương 5
+ Xem thêm các ví dụ các mô hình động của các hệ thống
+ Dùng công cụ để hiện thực mô hình trong bài tập nhóm
+ Tài liệu: [1], [2], [4]

9

Thực hành chương 5:

Vẽ mô hình tuần tự cho hệ thống

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+Hướng dẫn vẽ mô hình tuần tự cho hệ thống
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp

10

Thực hành chương 5:

Vẽ mô hình trạng thái và hoạt động cho hệ thống

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+Hướng dẫn vẽ mô hình trạng thái và hoạt động cho hệ thống
PPGD chính:

+ Làm mẫu.

+ Tương tác hỏi đáp với sinh viên

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp

11 CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG
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A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Các khái niệm cơ bản

+ Biểu đồ thành phần
+ Biểu đồ triển khai
+ Yêu cầu tạo nhóm để thực hiện các chuy ên đề tự chọn.
+ Mỗi nhóm từ 3-4 SV

+ Giải đáp các thắc mắc trong tổ chức v à báo cáo chuyên đề
PPGD chính:

+ Thuyết giảng
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm

G1.1

G1.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Xem lại và tóm tắt ngắn ngọn nội dung chương 6
+ Xem thêm các ví dụ các mô hình động của các hệ thống
+ Tài liệu: [1]

12,
13,
14,
15

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (16)

Nội Dung (ND) chính trên lớp:
+ Báo cáo chuyên đề theo lịch
+ Các nhóm nhận xét và đánh giá nhóm báo cáo
+ Giảng viên nhận xét và đánh giá

PPGD chính:

+ Trình chiếu Powerpoint
Thảo luận nhóm

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (32)

+ Khảo sát, phân tích và đánh giá một hệ thống thông tin cụ thể (do
nhóm đã chọn)

+ Xây dựng các mô hình thiết kế hệ thống
+ Hoàn thiện báo cáo trước lớp

14. Đạo đức khoa học:
+ Bài tập nhóm, báo cáo chuyên đề phải được thực hiện từ chính bản thân sinh vi ên/nhóm.

Nếu bị phát hiện có sao chép th ì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá
0 (không) điểm giữa kỳ và cấm thi cuối kỳ.

+ Không được thi hộ. Nếu bị phát hiện th ì sẽ bị kỷ luật theo quy định của Khoa v à nhà
trường.

15. Ngày phê duyệt:
16. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa Trưởng BM Người biên soạn
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17. Tiến trình cập nhật ĐCCT
Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm <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:


