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LỜI NÓI ĐẦU 

 
Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ, lần đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học 

Harvard, Hoa kỳ vào năm 1872, sau đó lan rộng ra khắp Bắc Mỹ và thế giới. Đây là 

phương thức đào tạo theo triết lý “Tôn trọng người học, xem người học là trung tâm 

của quá trình đào tạo”. Theo đánh giá của Tổ chức ngân hàng thế giới (World Bank), 

thì đào tạo theo Hệ thống tín chỉ, không chỉ có hiệu quả đối với các nước phát triển mà 

còn rất hiệu quả đối với các nước đang phát triển. Ở nước ta, trường Đại học Bách 

khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đào tạo theo Hệ thống tín chỉ từ năm học 

1993-1994 và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 2006-2020 đã được Chính phủ phê duyệt cũng khẳng định: “… xây 

dựng học chế tín chỉ thích hợp cho giáo dục đại học ở nước ta và vạch ra lộ trình hợp lý 

để toàn bộ hệ thống giáo dục đại học chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ…”. Cho 

đến nay, cả nước đã có hơn 20 trường trong toàn quốc chuyển đổi sang đào tạo theo Hệ 

thống tín chỉ với lộ trình và bước đi hợp lý.  

Trường Đại Học Sài Gòn với những bước tiến vượt bậc trong quá trình đào tạo 

giảng dạy đã áp dụng phương pháp đào tạo tín chỉ bắt đầu từ năm học 2009-2010. Tuy 

nhiên với phương pháp đào tạo mới không chỉ với riêng trường ĐH Sài Gòn mà với tất 

cả các trường ĐH, CĐ, …đều qặp rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lí. Vì vậy 

nhu cầu cấp thiết là phải áp dụng tin học hóa và quá trình quản lí hệ thống đào tạo Việc 

tin học hóa này giúp cho việc quản lý được thuận lợi, nhanh chóng và khoa học hơn.Vì 

vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có 

được một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tích và thiết kế hệ 

thông thông tin là hết sức cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm 

chúng em chọn đề tài: Quản lý hệ thống đào tạo tín chỉ trường ĐH Sài Gòn. Đồ án này 

cũng xuất phát từ việc phải giải quyết được vấn đề dưới nhiều góc độ và mang lại 

những thuận lợi và hữu ích cho người dùng. Xin cảm ơn thầy Phan Tấn Quốc trong 



thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền 

tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đồ án này. 

       

 

 

Mục tiêu và phạm vi đề tài 

Mục tiêu: 

Dựa vào những kiến thức học được từ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 

đồ án sẽ phân tích thiết kế hệ thống quản lí đào tạo tín chỉ trường ĐH Sài Gòn 

nhằm mục đích tạo một hệ thống quản lý việc đào tạo tín chỉ bao gồm các phân hệ 

sau: 

1. Phân hệ Quản lý Sinh viên: quản lý hồ sơ, lý lịch, điểm thi tuyển sinh đại 

học của sinh viên  

2. Phân hệ Quản lý Giáo viên : quản lý thông tin giáo viên... 

3. Phân hệ Quản lý kế hoạch đào tạo : quản lý hệ đào tạo, loại hình đào tạo, 

ngành đào tạo. 

4. Phân hệ Phân công giảng dạy_TKB : xếp thời khóa biểu cho sinh viên 

theo học chế tín chỉ tự động có hổ trợ xếp bằng tay, xếp thời khóa biểu 

giảng dạy cho giáo viên. 

5. Phân hệ Quản lý kết quả học tập: nhập điểm cho sinh viên theo mã số 

sinh viên, theo lớp, theo môn học ..., tổng kết điểm cho sinh viên trong 

từng học kì. 

6.  Phân hệ Quản lý hệ thống: Mỗi người dùng sẽ có một tài khoản sử dụng 

( gồm Username  và password ) để đăng nhập tùy theo chức vụ và quyền 

hạn.Thoát khỏi chương trình . 

I. Phạm vi: 



Mục tiêu giới hạn nằm trong môn học phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin và các mục tiêu trên. 

 

 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống đào tạo tín chỉ trường Đại Học 

Sài Gòn. 

Mô tả các đối tượng của hệ thống: 

 Mỗi sinh viên có một mã số sinh viên có một mã số sinh viên duy nhất, 

mỗi sinh viên xác định được các thông tin: học và tên, ngày sinh, giới tính, nơi 

sinh, hộ khẩu thường trú … Trường đào tạo theo quy chế tín chỉ mỗi sinh viên 

trong một học kỳ được đăng ký vào một số nhóm lớp để học một số học phần 

nào đó. Lưu ý là các sinh viên khác khoa vẫn có thể đăng ký vào học cùng một 

nhóm lớp học phần nào đó. Mỗi nhóm lớp học phần xác định tên gọi của nhóm 

lớp, thời gian mở nhóm lớp đó, thời khóa biểu học của nhóm lớp đó. 

Thời khóa biểu của một nhóm lớp cho biết nhóm lớp đó được mở vào học kỳ 

nào? Giáo viên nào giảng dạy? giảng vào các tuần nào trong năm học? giảng 

vào các thứ ngày nào trong tuần? từ tiết nào đến tiết nào? Giảng tại phòng nào? 

Mỗi năm học được chia làm 52 tuần. Mỗi tuần học xác định từ ngày (thứ 

hai) đến ngày (chủ nhật). Tất nhiên là tùy theo năm học mà trường có biên chế 

năm học khác nhau. Mỗi năm có 3 học kỳ. Tùy theo năm học mà trường có biên 

chế năm học khác nhau.  

Một học phần có một mã học phần duy nhất, mỗi học phần có một tên gọi và 

thuộc về một kế hoạch đào tạo nào đó. 



Kế hoạch đào tạo là danh sách các học phần mà mỗi chuyên ngành sẽ học ở 

các học kỳ trong suốt khóa học, mỗi kế hoạch đào tạo có một mã số nhất định, 

một tên gọi, thuộc một hệ đào tạo nào đó và thuộc về một chuyên ngành nào đó. 

Chuyên ngành ở đây là các chuyên ngành trong mỗi khoa đào tạo: chẳng hạn 

khoa công nghệ thông tin có các chuyện ngành: công nghệ phần mềm, mạng 

máy tính, hệ thống thông tin. Hệ đào tạo ở đây như là: hệ đại học, hệ cao đẳng, 

trung cấp. Mỗi kế hoạch đào tạo cũng xác định được loại hình đào tạo: chính 

quy, vừa học vừa làm, liên thông, từ xa,… 

Mỗi sinh viên ứng với mỗi học phần sẽ có một kết quả học tập. 

Mỗi khoa có một mã khoa duy nhất, một tên gọi, số điện thoại, địa chỉ văn 

phòng khoa. 

Các phòng học có số hiệu các phòng học, chức năng của phòng học đó( 

phòng học lý thuyết, thực hành, phòng hội thảo …), sức chứa tối đa của phòng 

học. 

Mỗi giáo viên có một mã giáo viên duy nhất, mỗi giáo viên có thể dạy ở 

nhiều khoa nhưng chỉ thuộc về quản lý hành chính của khoa đó. Mỗi giáo viên 

có một trình độ một chuyên ngành đào tạo. 

Thời khóa biểu giảng dạy, mỗi nhóm lớp được phân công cho một giáo viên 

nào đó và một phòng học(và có thể thêm một phòng thực hành nào đó). Quy 

định về thời gian làm việc trong ngày(Sáng: 5 tiết, Chiều: 5 tiết), một nhóm lớp 

được phân công học một học phần vào một số tuần nào đó trong năm học. 

Từ việc phân tích các nhu cầu trên nhóm em sẽ xây dựng một hệ thống 

để đáp ứng những nhu cầu trên.Qua khảo sát và xem xet có chọn lọn, nhóm em 

nhận thấy có những thực thể quan trọng sau: 

1) SINH_VIEN : 

 - Mỗi thực thể tượng trưng cho một sinh viên 



 - Các thuộc tính: MSSV, TenSV, MaKHDT. 

2) NHOM_LOP : 

 - Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhóm lớp. 

 - Các thuộc tính: MaNhomLop, TenNhomLop, MaHocPhan. 

3) KET_QUA : 

- Mỗi thực thể tượng trưng cho một kết quả học tập một học phần của 

một nhóm lớp. 

- Các thuộc tính: MaNhomLop, MaHocPhan, Diem. 

  4) HOC_KI : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một học kỳ.  

   - Các thuộc tính: MaHocKi, GhiChuHK, TenHocKi, MaNamHoc. 

  5) NAM_HOC : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một năm học. 

   - Các thuộc tính: MaNamHoc, ChuDe. 

  6) TUAN : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một tuần. 

   - Các thuộc tính: TuanThu, GhiChuT, MaNamHoc. 

7) KE_HOACH_GIANG_DAY : 

 - Mỗi thực thể tượng trưng cho một kế hoạch giảng dạy. 

 - Các thuộc tính: MaNhomLop, TuanThu, GhiChuKHGD. 

8) HOC_PHAN : 

 - Mỗi thực thể tượng trưng cho một học phần. 

 - Các thuộc tính: MaHocPhan, TenHocPhan, SoTinChi,MaKHDT. 

9) KE_HOACH_DAO_TAO : 

 - Mỗi thực thể tượng trưng cho một kế hoạch đào tạo. 

- Các thuộc tính: MaKHDT,TenKHDT, MaLoaiHinhDT, 

MaHeDT, MaNganhDT. 

  10) HE_DAO_TAO : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một hệ đào tạo. 



   - Các thuộc tính: MaHDT, TenHDT. 

  11) LOAI_HINH_DAO_TAO : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại hình đào tạo. 

   - Các thuộc tính: MaLoaiDT, TenLoaiDT. 

  12) NGANH_DAO_TAO : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một ngành đào tạo. 

   - Các thuộc tính: MaNganhDT, TenNganhDT, MaKhoa. 

  13) KHOA : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một khoa. 

   - Các thuộc tính: MaKhoa, TenKhoa 

        14) GIAO_VIEN : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một giáo viên. 

   - Các thuộc tính: MaGiaoVien, TenGiaoVien, MaKhoa. 

  15) TRINH_DO : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một trình độ của giáo viên. 

   - Các thuộc tính: MaTrinhDo, TenTrinhDo 

    16) LY_LICH_KHOA : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một lý lịch khoa. 

- Các thuộc tính: MaGiaoVien, MaTrinhDo, TuNgayDat, 

DenHetNgay. 

    17) PHONG_HOC : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một phòng học. 

   - Các thuộc tính: MaPhong, SucChua 

    18) THOI_KHOA_BIEU_GIANG_DAY : 

   - Mỗi thực thể tượng trưng cho một thời khóa biểu 

- Các thuộc tính: MaGiaoVien,  MaPhongHoc, MaNhomLop, Ngay 

, TuTiet, DenTiet . 

II. Phân tích yêu cầu: 

  Hệ thống đào tạo cần đạt được những yêu cầu sau : 



 Danh sách nhóm lớp để điểm danh. 

 Danh sách thi của một nhóm lớp. 

 Danh sách các giáo viên trong khoa. 

 Danh sách những nhóm lớp được mở trong một học kỳ, trong một 

năm học. 

 Kế hoạch đào tạo của một hệ đào tạo, một loại hình đào tạo, một 

ngành học. 

 Kết quả học tập của một sinh viên ở tất cả các học phần. 

 Bảng điểm học phần của một nhóm lớp. 

 Bảng điểm tổng hợp của của tất cả các sinh viên của tất cả các học 

phần. 

 Lịch dạy của mỗi giáo viên. 

 Lịch dạy của các giáo viên trong từng bộ môn, trong một khoa nào 

đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chương 2: Mô hình hóa hệ thống đào tạo tín chỉ  

I. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống: 

                                                           Hình 2.1 

 

II. Mô tả chức năng lá: 

1) Nhập thông tin giáo viên 
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Khi kí hợp đồng với 1 giáo viên nhà trường phải nhập đầy dủ thông tin của 

giáo viên đó vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Nếu nhập chưa hợp lệ hay có sự 

thay đổi nào đó thì người quản lí có thể sửa thông tin. Nếu giáo viên đó hết hợp 

đồng hoặc hủy hợp đồng vì một lí do nào đó thì nhà trường có thể xóa thông tin 

của giáo viên đó. 

2) Tìm kiếm giáo viên: 

Khi muốn biết thông tin của một giáo viên nào đó thì người quản lí có thể sử 

dụng chức năng tìm kiếm giáo viên nhập vào mã số của giáo viên để biết thông 

tin chi tiết của giáo viên đó.  

3) In danh sách giáo viên: 

Khi muốn in danh sách giáo viên thì có thể in danh sách giáo viên toàn 

trường hoặc theo từng khoa … rồi trả danh sách về cho người yêu cầu. 

4) Nhập thông tin sinh viên: 

Mỗi sinh viên khi đăng kí nhập học phải cung cấp đầy đủ thông tin về sinh 

viên và được nhà trường lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Nếu nhập chưa hợp 

lệ hay có sự thay đổi nào đó thì người quản lí có thể sửa thông tin. Nếu sinh 

viên tốt nghiệp ra trường hoặc nghĩ học vì một lí do nào đó thì nhà trường có thể 

xóa thông tin của sinh viên đó. 

5) Tìm kiếm sinh viên: 

Khi muốn biết thông tin của một sinh viên nào đó thì người quản lí có thể sử 

dụng chức năng tìm kiếm sinh viên nhập và mã số sinh viên để biết thông tin chi 

tiết của sinh viên đó. 

6) In danh sách sinh viên: 

Khi muốn in danh sách sinh viên thì người dùng có thể in danh sách sinh 

viên của một lớp, một khoa, hoặc toàn trường rồi trả danh sách về cho người 

dùng. 

7) Xem thông tin chi tiết kế hoạch đào tạo: 

Nhân viên chọn hệ đào tạo, loại hình đào tạo, ngành đào tạo theo đúng yêu 

cầu để xem thông tin chi tiết của kế hoạch đào tạo. Nếu có kế hoạch đào tạo mới 



thì nhân viên sử dụng chức năng thêm hoặc được thay đổi thì sẽ sử dụng chức 

năng sửa. Hoặc nếu kế hoạch đào tạo cần thay thế thì nhân viên có thể xóa luôn 

kế hoạch đào tạo đó. 

8) Xếp lịch giảng dạy cho giáo viên: 

Nhân viên nhập mã của từng giáo viên lấy ra cho mỗi giáo viên sẽ có một 

lịch giảng dạy riêng cho biết giáo viên đó dạy nhóm lớp nào phòng nào từ tiết 

mấy đến tiết mấy. Nếu giáo viên chưa có lịch giảng dạy thì sẽ xếp ngay lịch cho 

giáo viên đó. 

9) Xếp thời khóa biểu cho sinh viên: 

Chức năng này cho phép người dùng có khả năng xếp thời khóa biểu học tập 

cho các lớp, các chuyên ngành, các ngành trong trường. 

Quá trình sắp xếp người dùng có thể xem thời khóa biểu sắp xếp như vậy đã hợp 

lý chưa như có bị trùng giờ, trùng phòng…Đặc biệt phần mềm còn có khả năng 

tự động sắp xếp thời khóa biểu nếu như người dùng muốn. 

10) Kế hoạch giảng dạy: 

Nhân viên nhập ngành đào tạo kiểm tra đã có kế hoạch cho ngành đó chưa? 

Nhân viên có thể bổ sung hoặc sữa chữa nội dung các kế hoạch mới cho các 

nhóm lớp theo từng tuần. 

11) Nhập điểm cho sinh viên: 

Giáo viên mở sổ điểm của từng học phần nhập điểm kiểm tra, điểm chuyên 

cần, điểm thi cho mỗi sinh viên. Nếu sinh viên nào chưa có điểm thì thông báo 

về cho sinh viên đó để tiến hành kiểm tra lấy điểm.  

12) Tổng kết điểm cho sinh viên: 

Giáo viên mở sổ điểm và tổng kết lại điểm của mỗi sinh viên mỗi học phần, 

trả về bảng điểm tất cả các học phần cho mỗi sinh viên. Hoặc tổng kết điểm của 

một sinh viên tất cả các học phần, trả về bảng điểm tổng kết của một nhóm lớp. 

13) In bảng điểm: 

         Sinh viên muốn lấy bảng điểm của mình thì nhập mã số sinh viên và in bảng 

điểm tất cả các học phần và điểm tổng kết cuối kỳ của mỗi sinh viên. 



 

III. Mô hình luồng xử lý: 

 + Mức ngữ cảnh : 

 

 

Hình 2.2 

Sinh viên  

Hệ thống đào 

tạo 

Giáo viên 

Đăng Ký 

nhập học 

Phiếu 

đăng kí 

Biên bản 

Hợp đông 

Kí hợp 

đồng 



 + Mức 0 : 

 

 

Hình 2.3 

 

 

 

 

 

Sinh 

Viên 
      1.0 

 

Quản lý sinh 

viên 

a  Sinh viên 
Đăng kí  

Nhập học 

Giấy 

Nhập học 
  5.0 

 

Kết quả  

học tập 

Kết quả 

Giáo  

viên 

      2.0 

 

Quản lý giáo 

viên 

      4.0 

 

Phân công 

giang dạy 

c  Học phần 

      3.0 

 

Kế hoạch đào 

tạo 

Giáo  

vụ 

Kí hợp 

đồng 

Biên bản 

hợp đồng 

Thông tin 

giáo viên 

Lịch 

giảng dạy 

Bảng kế Hoạch 

đào tạo 

Điểm 

b Giáo viên 



+ Mức 1 : 

- Chức năng quản lý sinh viên : 

 

   

 

Hình 2.4 

Giáo  

vụ 

Thông tin 

sinh viên 

        1.1 

 

Nhập thông  tin 

sinh viên 

a  Sinh viên 

        1.2 

 

Tìm kiếm sinh 

viên 

MSSV 
Kết quả 

Tìm kiếm 

        1.3 

 

Lấy danh sách 

sinh viên 

Danh sach 

sinh viên 



- Chức năng quản lý giáo viên 

:  

 

Hình 2.5 

- Chức năng kế hoạch đào tạo : 

 

Hình 2.6 

 

 

Giáo 

vụ  
        2.1 

 

Nhập thông tin 

giáo viên 

Thông  tin 

giáo viên 

B  Giáo viên 
        2.2 

 

Tìm kiếm 

giáo viên 

MaGV 

Kết quả 

tìm kiếm 

        2.3 

 

Lấy danh sách 

giáo viên 

Danh sách 

giáo viên 

Giáo 

viên 

Thông tin Loại 

hình ĐT, hệ ĐT, 

nganh . 

         3.1 

 

Xem chi tiết kế 

hoạch đào tạo 

Chi tiết kế hoạch 

đào tạo 



- Chức năng phân công giảng dạy – TKB : 

 

 

Hình 2.7 

- Chức năng kết quả học tập : 

 

 

Hình 2.8 

Giáo 

viên 

       4.1 

 

Thời khóa biểu 

giảng dạy 

Thông tin 

giáo viên 

e    Hoc phần 
       4.2 

 

Kế hoạch 

giảng dạy 

f      Tuần 

Kế hoạch 

giảng dạy 

Yêu cầu 

Giáo 

viên 
       5.1 

 

Nhập điểm 
Thông tin điểm 

g  Điểm 
       5.2 

 

Tổng hợp kết 

quả 

Kết quả 

Sinh 

viên Kết quả 



IV:  Mô hình ERD: 

 

Thuoc

1,1

1,n

Thuoc

Thuoc

1,1

1,n

1,1

1,n

1,n

1,n

Thuoc

1,1

1,n

Thuoc

1,1

1,n

Thuoc

Thuoc

1,1

1,n

1,1

1,n

Thuoc

1,1

1,n

1,n

1,n

Thuoc
1,1 1,n Thuoc

1,1 1,n

Thuoc

1,1

1,n

1,n

1,n

SINH_VIEN

MSSV

TenSV

<pi>

NHOM_LOP

MaNL

TenNhomLop

HocPhi

<pi>

KETQUA

Diem F10

HOC_KI

MaHocKi

TenHocKi

<pi>

NAM_HOC

MaNamHoc

ChuDe

<pi>

TUAN

TuanThu

GhiChu

<pi>

KE_HOACH_GIANG_DAY

GhiChu TXT50

HOC_PHAN

MaHocPhan

TenHocPhan

SoTinChi

<pi>

KE_HOACH_DAO_TAO

MaKHDT

TenKHDT

<pi> TXT10

TXT30

NGANH_DAO_TAO

MaNganh

TenNganh

<pi> TXT10

TXT30

KHOA

MaKhoa

TenKhoa

<pi>

GIAO_VIEN

MaGiaoVien

TenGiaoVien

<pi>

TRINH_DO

MaTrinhDo

TenTrinhDo

LY_LICH_KHOA

TuNgayDat

HetNgayDat

D

D

LOAI_HINH_DAO_TAO

MaLHDT

TenHeDT

<pi> TXT10

TXT30

HE_DAO_TAO

MaHeDT

TenHeDT

<pi> TXT10

TXT30

THOI_KHOA_BIEU_GIANG_DAY

TuTiet

DenTiet

I

I

PHONG_HOC

MaPhongHoc

TenPhongHoc

 

Hình 2.9 



 

 V. Mô hình dữ liệu quan hệ : 

 1. Mô hình quan hệ : 

o SINH_VIEN(MSSV, TenSinhVien, MaKHDT). 

o NHOM_LOP(MaNhomLop, TenNhomLop, HocPhi, MaHocPhan). 

o KET_QUA(MaNhomLop, MaHocPhan, Diem). 

o HOC_KI(MaHocKi, GhiChuHK, TenHocKi). 

o NAM_HOC(MaNamHoc, ChuDe). 

o TUAN(TuanThu, GhiChuT, MaNamHoc). 

o KE_HOACH_GIANG_DAY(MaNhomLop, TuanThu, GhiChuKHGD). 

o HOC_PHAN(MaHocPhan, TenHocPhan, SoTinChi,MaKHDT). 

o KE_HOACH_DAO_TAO(MaKHDT,TenKHDT, MaLoaiHinhDT, MaHeDT, 

MaNganhDT). 

o LOAI_HINH_DAO_TAO(MaLHDT, TenLHDT) 

o HE_DAO_TAO(MaHeDT, TenHeDT). 

o NGANH_DAO_TAO(MaNganhDT, TenNganhDT, MaKhoa). 

o KHOA(MaKhoa, TenKhoa). 

o GIAO_VIEN(MaGiaoVien, TenGiaoVien, MaKhoa). 

o TRINH_DO(MaTrinhDo, TenTrinhDo). 

o LY_LICH_KHOA(MaGiaoVien, MaTrinhDo, TuNgayDat, DenHetNgay). 

o PHONG_HOC(MaPhong, SucChua). 

o THOI_KHOA_BIEU_GIANG_DAY(MaGiaoVien, MaPhongHoc, MaNhomLop, Ngay, 

TuTiet, DenTiet). 

2. Ràng buột toàn vẹn : 

+ KET_QUA : 

   - MGT(Diem) = [0…10].  

+ HOC_KI : 

   -  MGT(MaHocKi) In (“HK1”,”HK2”, “HK3”). 

+ TUAN : 



      - MGT(TuanThu) = [1..52]. 

+ HOC_PHAN : 

- MGT(SoTinChi) = [0…6] . 

+ LY_LICH_KHOA : 

     -TuNgayDa t >DenHetNgay. 

    -Tương ứng với một GiaoVien phải tồn tại ít nhất một LyLichKhoa : 

       _gv TGIAO VIEN and  _ _llk LY LICH KHOA  

           . / . .gv MaGiaoVien gv MaGiaoVien llk MaGiaoVien  

       Cuoi  

+ PHONG_HOC : 

     -Kí tự đầu tiên của MaPhongHoc là “A”, ”B”, ”C” tùy theo dãy phòng học . 

+ THOI_KHOA_BIEU_GIANG_DAY : 

     - MGT(TuTiet) = [1…15] . 

     - MGT(DenTiet) = [1…15] . 

     - TuTiet < DenTiet. 

 

   3. Xác định dạng chuẩn : 

  + Hệ thống tồn tại những phụ thuộc hàm sau : 

    - MSSV → TenSinhVien, MaKHDT . 

    - MaNhomLop → TenNhomLop, HocPhi, GhiChuHK, MaHocPhan . 

    - MaNhomLop, MaHocPhan → Diem . 

    - MaHocKi, GhiChuHK → TenHocKi, MaNamHoc . 

    - MaNamHoc → ChuDe . 

    - TuanThu, GhiChuT → MaNamHoc . 

    - MaNhomLop, TuanThu, GhiChuT → GhiChuKHGD . 

    - MaHocPhan → TenHocPhan, SoTinChi, MaKHDT . 

    - MaKHDT →  TenKHDT, MaLoaiHinhDT, MaHeDT, MaNganh . 

    - MaLoaiHinhDT → TenLoaiHinhDT. 

    - MaHeDT → TenHeDT . 



    - MaNganhDT → TenNganhDT, MaKhoa . 

    - MaKhoa → TenKhoa . 

    - MaGiaoVien → TenGiaoVien, MaKhoa . 

    - MaTrinhDo → TenTrinhDo . 

    - MaGiaoVien, MaTrinhDo → TuNgayDat, DenHetNgay . 

    - MaPhong → SucChua . 

    - MaGiaoVien, MaNhomLop, MaPhong →Ngay, TuTiet, DenTiet . 

    => Lựoc đồ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn 3NF . 

4. Lập bảng sưu liệu : 

- Thực thể SINH_VIEN : 

  Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

  MSSV(k)   Chuỗi  10 

TenSinhVien   Chuỗi  30 

MaKHDT   Chuỗi  10 

MaKhoa   Chuỗi  10 

 

- NHOM_LOP : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaNhomLop(k) Chuỗi 10 

TenNhomLop Chuỗi 50 

MaHocKi Chuỗi 10 

GhiChuHK Chuỗi 20 

MaHocPhan Chuỗi 10 

 

- KET_QUA : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaNhomLop(k) Chuỗi 10 

MaHocPhan(k) Chuỗi 10 

Diem Số  



 

- HOC_KI : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaHocKi(k) Chuỗi 3 

GhiChuHK(k) Chuỗi 20 

TenHocKi Chuỗi 10 

 

- NAM_HOC : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaNamHoc(k) Chuỗi 10 

ChuDe Chuỗi 50 

-TUAN : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

TuanThu(k) Chuỗi 3 

GhiChuT(k) Chuỗi 50 

MaNamHoc Chuỗi 10 

 

- KE_HOACH_GIANG_DAY : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaNhomLop(k) Chuỗi 10 

TuanThu(k) Chuỗi 3 

GhiChuT(k) Chuỗi 20 

GhiChuKHGD Chuỗi 50 

             

- HOC_PHAN : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaHocPhan(k) Chuỗi 10 

TenHocPhan(k) Chuỗi 30 

SoTinChi Số  



MaKHDT Chuỗi 10 

 

- KE_HOACH_DAO_TAO : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaKHDT(k) Chuỗi 10 

TenKHDT Chuỗi 30 

MaLoaiHinhDT Chuỗi 10 

MaHeDT Chuỗi 10 

MaNganhDT Chuỗi 10 

 

-LOAI_HINH_DAO_TAO 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaLHDT(k) Chuỗi 10 

TenLHDT Chuỗi 30 

 

-HE_DAO_TAO 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaHeDT(k) Chuỗi 10 

TenHeDT Chuỗi 30 

 

-NGANH_DAO_TAO 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaNganhDT(k) Chuỗi 10 

TenNganhDT Chuỗi 30 

 

 

- KHOA : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaKhoa(k) Chuỗi 10 



TenKhoa Chuỗi 30 

 

- GIAO_VIEN : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaGiaoVien(k) Chuỗi 10 

TenGiaoVien Chuỗi 30 

MaKhoa Chuỗi 10 

 

- TRINH_DO : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaTrinhDo(k) Chuỗi 10 

TenTrinhDo Chuỗi 30 

 

- LY_LICH_KHOA : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaGiaoVien(k) Chuỗi 10 

MaTrinhDo(k) Chuỗi 10 

TuNgayDat Ngày  

DenHetNgay Ngày  

 

-PHONG_HOC : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaPhongHoc(k) Chuỗi 10 

SucChua Số  

  

- THOI_KHOA_BIEU_GIANG_DAY : 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước 

MaGiaoVien(k) Chuỗi 10 

MaNhomLop(k) Chuỗi 10 



MaPhongHoc(k) Chuỗi 10 

Ngay(k) Ngày  

TuTiet Số  

DenTiet Số  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chương 3: Thiết kế giao diện hệ thống 

 

1. Giao diện chính : 

          

   Hình 3.1 : Giao diện chính của hệ thống . 

     

 

 Giao diện chính gồm một danh sách các phân hệ chức năng của hệ thống, nếu muốn làm việc 

với phân hệ nào thì người dùng chỉ việc click vào phân hệ đó .   

2. Giao diện quản lý hệ thống : 

 - Giao diện này chỉ dành cho người quản trị hệ thống, để thực hiện các chức năng quản lý hệ 

thống . 



     

  Hình 3.2.1 : Đăng nhập hệ thống . 

 

 

    Khi đăng nhập thành công ta mới có thể thực hiện được các chức năng quản trị hệ thống và 

quản trị dữ liệu của hệ thống .   

 

     

          Hình 3.2.2 : Phân quyền người dùng . 

    Chức năng này chỉ được thực hiện khi người quản trị đăng nhập thành công . 



    Cho phép người quản trị quản lý danh sách người dùng . Người quản trị có thể thực hiện 

các chức năng thêm, sữa, xóa va xem chi tiết trên danh sách người dùng . 

 

3. Giao diện quản lý sinh viên : 

 

        

     Hình 3.3.1 : Nhập thông tin sinh viên . 

 



     

     Hình 3.3.2 : Tìm kiếm sinh viên . 

 

 

     Người quản lý nếu muốn biết thông tin chi tiết của một sinh viên A, thì co thể nhập mã số 

sinh viên A rồi nhấn button “tìm kiếm” sẻ cho ra thông tin chi tiết của sinh viên A . 



      

    Hình 3.3.3 : Lấy danh sách sinh viên . 

 

 

    Người quản lý có thể thống kê danh sách giáo viên theo từng khoa, ngành, lớp theo ý mình 

. 

 

 

4. Giao diện quản lý giáo viên : 

 



     

   Hình 3.4 : Nhập thông tin giáo viên . 

 

    - Giao diện quản lý giáo viên tương tự như giao diện quản lý sinh viên . 

 

5. Giao diện kế hoạch đào tạo : 

 



     

   Hình 3.5 : Xem thông tin chi tiết của kế hoạch đào tạo . 

 

 Giao diện này cho phép người quản lý lấy thông tin chi tiết của một kế hoạch đào tạo nào đó  

6. Giao diện phân công giảng dạy thời khóa biểu : 

 

     



   Hình 3.6.1 : Xem thời khóa biểu của từng giáo viên . 

 

 

    Giao diện này cho phép lấy thời khóa biểu của của một giáo viên nào đó (nhập mã giáo 

viên sau đó hiển thị sẻ được thời khóa biểu của giáo viên đó ). 

 

     

  Hình 3.6.2 : Xem thông tin kế hoạch giảng dạy . 

 

    

     Tương tự như giao diện ở hình 6.2, giao diện này sẻ cho ta thông tin kế hoạch giảng dạy 

của một học phần nào đó . 

7. Giao diện kết quả học tập : 



     

   Hinh 3.7.1 : Nhập điểm cho từng sinh viên . 

 

 

     Người quản lý có thể nhập điểm cho từng sinh viên .  

 

     

     Hình 3.7.2 : Xem kết quả của từng lớp . 



 

 

    Giao diện này sẻ thống kê kết quả học tập theo từng nhóm lớp .  

 

Đánh giá và hướng phát triển: 

 Những phần đã thực hiện: 

1. Ưu điểm: 

+ Thể hiện một số chức năng chính thỏa mãn yêu cầu đề bài. 

  + Mô hình khá hoàn chỉnh. 

2. Khuyết điểm: 

+ Chưa hoàn chỉnh 

+ Giao diện chưa đẹp 

+ Còn thiếu sót 

 Hướng phát triển:????????????? 

 

 

  

   

 

    

  

 

 

 

 

 


