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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày nay với việc ứng dụng của công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, tất nhiên là sẽ có rất nhiều nhu cầu xây dựng các hệ thống thông 

tin tin học hóa từ quy mô nhỏ tới lớn, từ đơn giản đến phức tạp đòi hỏi có phương 

pháp luận để phát triển các hệ thống thông tin. 

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin tin học hóa là một trong các môn cung 

cấp phương pháp luận để thực hiện một dự án tin học dành cho tất cả học sinh, sinh 

viên của bậc học chuyên nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin. Tài liệu này với 

những kiến thức chính, cơ bản từ giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

của trường đại học Quốc gia và một số bộ môn có liên quan nhằm đề cập một số 

phương pháp tiếp cận vấn đề của một dự án tin học hóa, song song với các kiến 

thức trên còn có cập nhật bổ sung và giới thiệu một số cách tiếp cận hiện đại đang 

thịnh hành mà tác giả sưu tầm và tự nghiên cứu qua sách, báo và Internet nhằm 

giúp học sinh, sinh viên có cái nhìn toàn diện. Đồng thời giúp học sinh, sinh viên 

tốt nghiệp ra trường có khả năng lựa chọn giải pháp khả thi nhất khi tham gia, đảm 

nhiệm dự án tin học hóa. 

Tài liệu trình bày khá chi tiết các kỹ năng trong phân tích thiết kế một hệ 

thống thông tin, từ việc trình bày các nguyên tắc cần thiết để phân biệt một số khái 

niệm liên quan đến việc trình bày hình ảnh dữ liệu bằng mô hình. Tài liệu có nhiều 

ví dụ cụ thể dễ hiểu từ đơn giản đến phức tạp. 

Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những 

chủ đề quan trọng nhất của công nghệ thông tin. Trải qua một giai đoạn phát triển, 

tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế và ngày càng trở nên phổ biến 

và đã được chuẩn hoá trong công nghiệp phần mềm. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận 

khách quan thì ngay trong cách tiếp cận hướng đối tượng vẫn còn đâu đó đường 

nét của tiếp cận hướng chức năng. Đặc biệt quan điểm “Chia để trị” thì vẫn không 

thay đổi cho dù bất cứ cách tiếp cận nào tính cho tới thời điểm tác giả biên soạn tài 

liệu này. 

Bên cạnh đó trong tài liệu này tác giả cũng sưu tầm và giới thiệu một vài nét 

chính khi sử dụng công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế để học sinh, sinh viên có thể sử 

dụng trong quá trình học môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin như công cụ hỗ 

trợ như Rational Rose 2003. Ngoài ra cũng nêu tên một số công cụ khác hiện đang 

được giới công nghệ thông tin tại Việt Nam quan tâm để học sinh, sinh viên tham 

khảo và tự học khi có điều kiện. 

Nội dung của tài liệu gồm 5 chương và phần Phụ lục: 

Chương 1: Những vấn đề chung.  

Các khái niệm cơ bản, các định hướng mới trong cách tiếp cận để thực hiện 

một dự án tin học; Giới thiệu các dạng hệ thống thông tin; Vòng đời phát triển hệ 

thống và so sánh các cách tiếp cận phát triển hệ thống; Các giai đoạn trong quá 

trình xây dựng hệ thống thông tin. 

Chương 2: Nghiên cứu & xử lý kết quả nghiên cứu.  

Phương pháp chung để nghiên cứu và xử lý các thông tin thu nhận được. 

Các mặt mạnh, yếu của các phương nghiên cứu; Các xu hướng hiện nay. Một vài 
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kinh nghiệm khi thực hiện dự án tin học mà tác giả đã tiếp cận theo các phương 

pháp này để cùng tham gia xây dựng phần mềm tại đơn vị đang công tác. 

Chương 3: Mô hình quan niệm.  

Cung cấp phương pháp để xây dựng và mô hình hoá các quan niệm. Nắm 

được những khái niệm căn bản của CSDL quan hệ; Các kỹ thuật cơ bản để xây 

dựng mô hình dữ liệu. Phương pháp đơn giản có thể để giải quyết được mối kết 

hợp nhiều. 

Chương 4: Mức tổ chức và vật lý.  

Cung cấp phương pháp để xây dựng và mô hình hoá các vật lý. Giới thiệu 

một số công cụ hiện có và đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Từ đó học 

sinh, sinh viên biết lựa chọn kết hợp các giải pháp để giải quyết bài toán bằng một 

công cụ thích hợp cho phát triển phần mềm. 

Chương 5: Quản lý các giai đoạn xây dựng hệ thống thông tin 

Với mục tiêu tham khảo, chương này cung cấp một số kiến thức được chắt 

lọc từ bộ môn quản lý dự án phần mềm, công nghệ phần mềm nhằm bổ trợ tốt hơn 

khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp và công tác tại đơn vị phát triển phần mềm. 

Phần Phụ lục.  

Trích quy trình thực hiện việc nghiên cứu hiện trạng website của trường 

(mẫu về nghiên cứu hiện trạng). 
Trình bày giải pháp quản lý thư viện và phát sinh mã cho hệ thống này của 

trường (mẫu về giải pháp lựa chọn, quản lý và thực hiện một dự án tin học). 

Trình bày hồ sơ phân tích & thiết kế phần mềm quản lý đào tạo của trường 

(trích một phần làm mẫu cho cho học sinh, sinh viên tham khảo). 
Hồ sơ phân tích & thiết kế Hệ thống thông tin Quản lý đối tượng BHXH 

Thành phố HCM (mẫu về cách lập hồ sơ phân tích thiết kế hệ thống thông tin để 

học sinh, sinh viên tham khảo). 

Mỗi chương đều có phần câu hỏi, bài tập để giúp sinh viên hiểu rõ hơn kiến 

thức được học và kiểm tra khả năng áp dụng kiến thức của sinh viên vào các bài 

toán thực tế. 

Tài liệu này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, 

sinh viên Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng tài 

liệu đều mới được cập nhật và bổ sung với nhiều kiến thức mới nên việc tự nghiên 

cứu và biên tập chắc chắn còn nhiều hạn chế và không thể tránh khỏi nhiều thiếu 

sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô, chuyên 

gia, đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học sinh. 

Qua đây cá nhân cũng gửi lời tri ân tới các thầy cô, chuyên gia và đồng 

nghiệp chưa có điều kiện gặp mặt, mà trong tài liệu tác giả đã trích tư liệu, hình 

ảnh để biên tập cuốn sách này. 

Tác giả chân thành cám ơn sự động viên và đóng góp ý kiến của các thầy cô, 

chuyên gia và bạn đồng nghiệp để tài liệu đã biên soạn được hiệu chỉnh tốt hơn. 

Tác giả 


