ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Information System Analysis and Design
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành
3. Trình độ: cho sinh viên đã vào chuyên ngành
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 45 tiết
- Thực tập phòng máy: 30 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu
6. Mục tiêu của môn học: cung cấp cho sinh viên lý thuyết về các phương pháp
phân tích thiết kế một hệ thống thông tin.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Cung cấp các phương pháp luận để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin
(HTTT). Môn học chỉ giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một
HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía
cạnh động của HTTT). Đối với thành phần dữ liệu, do đã được học trong các
môn về cơ sở dữ liệu, nên môn học này chỉ đề cập đến một cách tiếp cận khác
về dữ liệu ở mức quan niệm. Các vấn đề đặt ra cho công việc phân tích thiết kế
thành phần xử lý được trình bày đầy đủ. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào
các bài tập nghiên cứu tình huống, và cuối cùng một đồ án môn học dựa trên
một bài toán thực tế sẽ phải được thực hiện theo nhóm 2 sinh viên, đi từ phân
tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công
cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và đồ án
môn học.
8. Nhiệm vụ của Sinh viên
- Dự lớp: đầy đủ
- Bài tập: đồ án môn học (làm việc nhóm, từ 1 đến 2 sinh viên một nhóm)
- Dụng cụ học tập: phần mềm Power Designer
9. Tài liệu học tập
- Sách tham khảo
[1] Huỳnh Ngọc Tín , Giáo trình Phân tích thiết kế HTTT- ĐHCNTT, 2005
[2] Phạm Nguyễn Cương, Giáo trình Phân tích thiết kế HTTT-ĐHKHTN, 2003
[3] Đinh Khắc Quyền, Giáo trình phân tích thiết kế HTTT – ĐH Cần Thơ
[4] Lê Đình Thắng, Giáo trình phân tích thiết kế HTTT - ĐH KHTN, 1997
[5] Nguyễn Văn Ba, Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2003.
[6] Chris Smart, Robin Sims, Revell Norman, Phân tích, thiết kế và cài đặt
HTTT quản lý - bản dịch, 1991
[7] TS Hàn Viết Thuận, Phân tích, thiết kế và cài đặt HTTT quản lý, 2000

[8] Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, and Harry J. Rosenblatt, Systems
Analysis and Design, 6th ed., 2005.
10. Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên
- Thi giữa học kỳ (lý thuyết): 30% điểm
- Nộp đồ án cuối học kỳ (thực hành): 30% điểm
- Thi cuối học kỳ (lý thuyết): 40% điểm
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1 : Tổng quan về HTTT
1. Định nghĩa HTTT
1. Hệ thống
2. Hệ thống tổ chức
3. Hệ thống quản lý
4. Thông tin
5. Hệ thống thông tin
6. Phân tích thiết kế hệ thống
2. Các trục biểu diễn một HTTT
1. Trục mức nhận thức một HTTT
2. Trục các thành phần của một HTTT
3. Trục các bước tiến hóa trong quá trình xây dựng một HTTT
4. Những phương tiện cần dùng trong quá trình xây dựng một
HTTT
3. Các mặt phẳng quy chiếu
1. Mặt phẳng Mức nhận thức _ Các thành phần
2. Mặt phẳng Mức nhận thức _ Các bước tiến hóa
3. Mặt phẳng Các thành phần _ Các bước tiến hóa
4. Vai trò - Yêu cầu đối với một phân tích viên
5. Tiếp cận xây dựng HTTT
1. Chu trình phát triển hệ thống
2. Các cách tiếp cận xây dựng HTTT
3. Qui trình và các mô hình phát triển HTTT
6. Mô hình và các phương pháp mô hình hóa
1. Mô hình
2. Phương pháp mô hình hoá
3. Lịch sử phát triển các phương pháp
4. Một số mô hình tiêu biểu
Chương 2-Xác định và phân tích yêu cầu
1. Mục đích khảo sát
2. Nội dung khảo sát
3. Đối tượng khảo sát
4. Các bước thực hiện
5. Các phương pháp xác định yêu cầu
1. Phương pháp truyền thống

• Phỏng vấn
• Lập bảng câu hỏi (viết)
• Nghiên cứu tài liệu
• Quan sát hiện trường
• Phỏng vấn nhóm
2. Phương pháp hiện đại
• Thiết kế kết hợp người dùng (JAD-Join Application
Design)
• Sử dụng mẫu (Prototype)
6. Các công cụ sử dụng trong việc mô tả hệ thống
1. Văn bản
2. Cây quyết định
3. Bảng quyết định
4. Lưu đồ
7. Hồ sơ khảo sát hiện trạng
8. Đánh giá hiện trạng
9. Chọn lựa phương án thiết kế
Chương 3 : Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu
1. Mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm
1. Khái niệm thành phần dữ liệu mức quan niệm
2. Mô hình Thực thể – Kết hợp (TT-KH)
 Giới thiệu
 Thực thể, thể hiện của thực thể
 Thuộc tính của thực thể
 Khoá của thực thể
 Mối kết hợp, thể hiện của mối kết hợp
 Thuộc tính của mối kết hợp
 Bản số
3. Mô hình TT-KH mở rộng
 Thực thể yếu
 Mối kết hợp đệ quy
 Mối kết hợp mở rộng
 Cấu trúc phân cấp - Chuyên biệt hoá / Tổng quát hóa
4. Các bước xây dựng mô hình QNDL
5. Một số quy tắc mô hình hóa
6. Các quy tắc chuẩn hóa mô hình TTKH
7. Các phương pháp phân tích dữ liệu
 Luật căn bản phân tích dữ liệu
 Các chiến lược thiết kế lược đồ
8. Một số vấn đề thường gặp
9. Các sưu liệu
2. Mô hình hóa dữ liệu ở mức tổ chức (logic)
1. Các bước PTTK thành phần dữ liệu mức logic

2. Chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ
Chương 4 : Phân tích thiết kế thành phần xử lý
1. Mô hình hóa xử lý mức quan niệm
1. Mô hình hoá hoạt động hệ thống
2. Mô hình dòng dữ liệu – DFD
3. Các phương pháp phân tích xử lý
4. Các mức mô hình hoá xử lý
5. Qui trình mô hình hoá xử lý
6. Tự điển dữ liệu
7. Sưu liệu cho mô hình quan niệm xử lý
8. Đặc tả xử lý
2. Mô hình tổ chức xử lý
1. Mục đích của MHTCXL
2. Các khái niệm của MHTCXL : Chỗ làm việc, Tác viên, Thủ tục,
chức năng, Đơn vị tổ chức xử lý, Đối chiếu MHTCXL với
MHQNXL
3. Thiết kế hệ thống: hệ thống, form & report
Chương 5 : Thiết kế thành phần giao diện
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích, vai trò
3. Chất lượng giao diện
4. Thiết kế màn hình chính
5. Thiết kế màn hình chính (main window)
6. Thiết kế hệ thống thực đơn (Menu)
7. Thiết kế hệ thống thanh công cụ (Toolbars)
8. Thiết kế các màn hình nhập liệu
9. Thiết kế các hộp hội thoại
10. Thiết kế các màn hình thông báo
11. Thiết kế các báo biểu, thống kê

