TRIIONG DI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THONG TIN

nE CU'aNG MON HQC
I.

Thông tin tong quãt

1.

Ten mon hQc ting Vit: CONG NGHI PHAN MEM

2.

Ten mon h9c ting Anh: SOFTWARE ENGINEERING

3.

Thuc khi kin thücIk5 nãng
LI Giáo duc di cucng

LI Kiên thirc chuyên nganh

LII Kin thrc ca sr

LII Kiên thirc b trçi

Kiên thü'c ngành
4.

El D án/Khóa lu.n tt nghip

SôtInchi

Tng s6

L thuy&

Thirc hành

T? hçc

3

2

1

3(2,1,5)

5.

Phi trách mon h9c

a)

KhoaJBan/B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS. Duong Hüu Thành

c)

Dja chi email lien h:

thanh.dh@ou.edu.vn

ci)

PhOng lam vic:

It.

Thông tin ye mon hQc

1.

Môtãmônhçc

MOn h9c nay trang bj cho sinh viên các kin thrc tng quát v cOng ngh phn mêm,
quy trinh phát trin phn mm. Hoàn tht mon h9c sinh viên ntm các phixcing pháp quan
tr9ng trong tlrng Cong don cüa quy trInh phát trin phn rnm nhu xác djnh, phân tich yêu
cAu, mO hInh hoá h thng và kirn thi'r phn mm.

2.

Mon hoc diu kin

STT

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

1. Mon tiên quyt
Không

2.

Mon hQc truâc
K5 thuât lap trInh

ITEC15O4

Ma mon hoc

Mon hoc diu kiên

STT

ITEC25 02

Ca sâ d lieu
Mon h9c song hành

3.

Không
Mic tiêu mon hçc

3.

Sinh viên hc xong mon h9c cO khã nang:
Muc tiêu
monh9c

- Hiu các khái nim ca ban v cOng ngh ph.n
mêrn.
- Hiêu các giai doan cUa quy trinh phát triên
rnt phân mêrn nhu khão sat, phân tIch, thiêt
ké, cài dat, kiêm thir, triên khai.
- Hiu các quy trinh phát trin phAn mm, iiu
va khuyêt diem tñng quy trinh.
- Phân tIch yêu cu
- Thiêt k giao din và thiêt kê co sâ dtt 1iu.
- Mo hInh hoá nghip vi các yêu câu bang
UML
- Lp trInh phát trin rng dtng theo thit k.
- Kim thr các chirc nãng phát trin.

co I

CO2

PLO6. 1
PLO6.5

PLO6 1

PLO7.2
PLO1 1.1
PLO11.3

- Co ttr duy phãn tIch, giãi quyêtvân dê.
- Co kha nang ti.x hoc, cap nhat kien thuc moi.

CO3

4.

CDR CTDT phân b cho mon
hoc

Mota

Chun du ra (CDR) mon hpc

H9c xong mon hçc nay, sinh viên lam duçic (dat duqc):
Muc tiêu mon hoc

Col

CO2

CDR mon hoc

Mo tâ CDR

CLO1.1

Trinh bay duçc các khái nim co ban v cOng ngh
phân mêm

CLO1.2

Trinh bay dxçic các giai doan trong quy trInh phát trin
phân mêm.

CLO1.3

TrInh bay duqc ru và khuyt dim các quy trInh phát
triên phân mêm.

CLO2.1

Phân tIch yêu câu

CLO2.2

Thit k giao din vã co si dcr 1iu

CLO2.3

Mo hInh hoá nghip viii các yêu cu bang UML

CLO2.4

Lp trinh hin thirc h thing

CLO2.5

Kim thr các chi.rc nang dA phát trin
2111

Miic tiêu mon hçc
CO3

CDR mon hoc

Mo tã CDR

CLO3.1

Nâng cao tu duy phán tIch, giâi quyêt van dê, quãn 1
cong vic

CLO3 .2

Thüc day khã näng tir hçc, cp nht kin thüc mâi

Ma trtn tIch hcp giUa chdtn dâu ra cüa mon h9c va chuân dAu ra cüa chung trInh dào
tao
CLOs PLO6.1 PLO6.5
1.1

4

4

1.2

4

4

4

4

2.!

4

2.2

4

5

2.3

4

5

2.4

4

5

2.5

4

5

7

PLO7.2

5

.

.
4
4

3.2
1: Khong dáp thig
2.Itdápiiig
3. Dáp ling trung bInh
Hçc lieu

a)

Giáo trInh

7

7

.

3.1

5.

PLO!!.! PLO!1.3

4. Dáp thig nhiu
5. Dáp th'zg rdt nhiu

[1] Roger Y. Lee. Software Engineering: A Hands-book Approach. Atlantis Press. 2013.
[49211]
b)

Tài liçu tham kháo (1iç7 kê ti dci 3 tài liçu tham kháo)

[2] Roger S. Pressman, Bruce Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach — 8th
Edition. McGraw-Hill Education. 2015. [47957]
[3] Petraq J. Papajorgji, Panos M. Pardalos. Software Engineering Techniques Applied to
Agricultural Systems: An Object-Oriented and UML Approach (Springer Optimization and Its
Applications) -2nd Edition. Springer. 2014. [49043]
c)

Phn mm

1) Python 3.8+
2) Flask framework mâi nht.
3) Pycharm Community mth nht.
4) MySQL 8+, MySQL Workbench.
3 1 11

6. Dánhgiámônhoc
Thành phn dánh giá

Bài dánh giá

Th?ñ dim

CDR mon hc

(1)

(2)

(3)

(4)

A1.Dánhgiáquá
trInh

T' 1 %

A.1.1.
%

Tng cong:
A2.1.Bàitp1àn

CLO1.1,CLO1.2,
CLO1.3, CLO2.1,
CLO2.2, CLO2.3,
CLO2.4, CLO2.5

A2. Dánh giá gifta
ky

40%

Tng cong: 01
A3.1.Thicuôik'

CLO1.1,CLO1.2,
CLO1.3,CLO2.1,
CLO2.2, CLO2.3,
CLO2.4, CLO2.5

A3. Dánh giá cuôi
ky

100%

Tngcng
K hoach giáng dy

Tuanlbuoi
hoc
(1)

60%

60%

Tng cong: 01

7.

40%

Noi dung

(2)
1. Tuin 1/ Chucmg 1. Tng quan
L thuyt 1 cong flghç phaII mem
1.1. Khai rnçm phan mem
1.2. Phân loai phân mêm
1.3. Chat hxcyng phân
mêm
1.4. Khái nim cong ngh
phân mêm.
1.5. Quy trmnh cOng ngh
phân mêm.
1.6. Phirmig pháp phát
triên phân mêm.
1.7. Cong cu và môi
truang phn mm.

CDR
mon
hçc

Hoat dong day va
hoc

(4)
(3)
CLO 1.1 Giãng viên:
CLO3.1 + GiOi thiudê
cucing chi tiet.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài
tip.
+ Nhân manh nhü'ng
diem chInh.
+ Nêu các yêu cAu
cho buôi hc sau.

Bai
danh
.,
gia
(5)
A3. 1

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
(6)
[1]

Sinh viên:
+Hçc a lap: nghe
glãng, trá Rn các
câu hôi, giâi các bài

tp dt ra, ghi chü.
+ Hoc & nhà: xem
bài giâng, due kt
các kiën thirc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiën thirc lien quan.
4111

TunIbui
hoc

Nôi dung

(1)

(2)

1) Tutn 2/ Chi.rang 1. Tng quan
thuyt cong ngh phn mêm (tt)
L
1.8. Các quytrInh phát
2
trin phn mêm thông
diving.
1.8.1. QuytrInhthác
nuâc.
1.8.2. Quy trInh tang
tnthng.
1.8.3. Quy trInh lap.
1.8.4. Quy trInh RUP.
1.8.5. Quy trInh Scrum.

2) Tuân 3/ Chuyng 2. Yêu cu phAn
L9 thuyt mém
2.1. Yêu cu ph.n mêm.
3
2.2. Phân ba! yêu cu
phAn mém.
2.3. Khão sat hin trng.
2.4. Thu thp yêu cu.
2.5. Phân tIch yeu cu.
2.5.1. Luçuc dO use case.
2.5.2. Dtc tã use case.
2.5.3. Dtc tã yêu cu.

.

CDR
mon
hçc

Hot dng dy và
hoc

(3)

(4)

thing
+Trên h
LMS: trã Ryi các câu
hOi trc nghim 1'
thuy&, tham gia
tháo luân trên din
dan.
CLO1.1 Giâng viên:
CLO3.1 + Giâi thiu d
ClIOfl chi tit.
+ Thuyt giâng
+ Bat câu hOi, bài
tap.
+ Nhân manh nhüng
diem chInh.
+ Nêu các yêu cu
cho bui hçc sau.

CLO1.2
CLO1.3
CLO2. 1
CLO3.1
CLO3.2

Sinh viên:
+ HQc & 1&p: nghe
giãng, trã Ru các
câu hOi, giãi các bài
tp dt ra, ghi chü.
+ Hoc & nhà: xem
bài giãng, due kt
các kin thrc trQng
tarn, tim hiu các
kin thirc lien quan.
+Trên h
thng
LMS: trã Rd các câu
hOi trc nghim 1
thuyt, tham gia
thão luân trên din
dan.
Giãng viên:
+ GiOi thiu d
crcng chi tit.
+ Thuy& giàng
+ Bat câu hOi, bài
tp.
+ Nhn manh nhüng
dim chInh.
+ Neu các yeu cu
cho bui hoc sau.
Sinh viên:

giá

Tài 1iu
chinh Va tài
lieu tham
iciiáo

(5)

(6)

A3.1

[1]

A2.1
A3.1

[1[2

Tuânlbuôi
hoc

Nôi dung

CDR
mon
hçc

(1)

(2)

(3)

3) Tutn 4/ Chucmg 3. Mo hinh hoá
L9 thuy& h thng
3.1. Giâi thiêu mô hInh
4
hoá h th6ng.
3.2. Giâi thiêu UML.
3.3. Các so d UML.
3.3.1. so d Rip.
3.3.2. So d hoat dng.
3.3.3. So & tun .
3.3.4. So d trng thai.
3.3.5. So d thành phin.
3.3.6. So d trin khai.

4) Tun 5/ Chiiong 4. Thit k
L9 thuyt 4.1. Giâi thieu thit k
phn mm.

CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
CLO3 .2

Hot dng day va
hoc
(4)
+Hçcr1crp:nghe
giãng, trâ Ri các
câu hOi, giái các bài
tp dt ra, ghi chü.
+ H9c i nhà: xem
bài giãng, dñc kt
các kin thirc tr9ng
tam, tim hiu các
kin thüc lien quan.
thng
+Trên h
LMS: trã 1i các câu
hOi trc nghim 19
thuyt, tham gia
tháo luân trên din
dan.
Giáng viên:
+ Giài thiu d
cixong chi tit.
+ Thuyt giáng
+ Dat cau hOi, bài
tip.
+ Nhn manh nhung
dim chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho bui hoc sau.

Sinh viên:
+ Hoc o Rip: nghe
giãng, trâ 1&i các
câu hôi, giãi các bài
tp dt ra, ghi chU.
+ Hoc y nhà: xem
bài giàng, düc kt
các kin thüc trvng
tam, tim hiu các
kin thüc lien quan.
+Trên h
thng
LMS: trã läi các câu
hOi trc nghiêm 19
thuyt, tham gia
tháo luân trén din
dan.
CLO2.2 Giáng viên:
CLO2.3 + GRri thiu d
cilong chi tit.

Bài
danh
.,
gia

Tài lieu
chInh và tài
lieu tham
khão

(5)

(6)

A3.1

[1][2J

A3.1

[1][2][3]

6111

Tuanlbuoi
hoc
(1)
5

.
Noi dung

(2)
4.2. Thit k giao din
4.3. Thiêt ké xfr 1'
4.4. Thiêt kê dft lieu

5) Tuân 6/ Chiiorng4. Thit k
thuyêt 4.5. Thiét kê phân mêm
L
huOng dôi tu?ng
6
4.5.1. Thiêt kê d lieu tiir
sGdôlàp.
4.5.2. Mu thiêt kê.
4.5.3. Các nguyen l
thiêt kê phân mêm.

Chucmg 5. Thirc thi
5.1. GiOi thiêu thuc thi.
5.2. K5 näng ip trinh.
5.3. Phong each lap trInh.
5.4. Tai su dung.
5.5. Phát triên ma nguôn
mo.

CDR
mon
h9c

Hoat dong day va
hoc

(4)
(3)
CLO3.1 + Thuyt giãng
CLO3.2 + Dt câu hôi, bài
tip.
+ Nhân manh nhUng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinhviên:
+Hocâlàp:nghe
giàng, trã 1i các
câu hôi, giãi các bài
tp dt ra, ghi chii.
+ Hoc a nhã: xern
bài giãng, due kêt
các kiên thrc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thüc lien quan.
thng
+Trên h
LMS: trã Ryi các câu
hói träe nghim l
thuyêt, tham gia
thão luân trên din
dan.
CLO2.4 Giâng viên:
CLO3 2 + GiOi thiudê
cuong chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dtcâuhói,bài
tap.
+ Nhân manh nhung
diem chInh.
+ Nêu the yêu câu
cho buôi hoc sau.

Bai
danh
.,
gia

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham

(5)

(6)

A3.1

{1]{2][3]

Sinh viên:
+Hoc a lap: nghe
giãng, trã lrn cac
câu hôi, giâi các bài
tap dat ra, ghi chu.
- Hoc a nhã: xem
bài giáng, due kt
các kiên thüc trQng
tarn, tim hiêu các
kiên thüc lien quan.
7111

Tuanlbuoi
hOC

(1)

.

Nçn dung

(2)

CDR
mon
h9c

Hoat dong day va
hoc

(3)

(4)

+Trên h
thng
LMS: trá lôri các câu
hôi trãc nghim 1
thuyêt, tham gia
thão luân trên din
clan.
CLO2.5 Giáng viên:
6) Tun 7/ Chiwng 6. Kim thir
CLO3.2 + GiOi thiudê
L
thuyt 6.1W. Tôiig quan kiêm thir
dicing chi tiêt.
phân mêm
7
+ Thuyêt giâng
6.2. Các quy tc kim thr.
+ Dt câu hôi, bài
6.3. Các vai trô trong
ttp.
kiêm thr.
+ Nhân mnh nhQng
6.4. Quy trInh kim thu.
diem chInh.
6.5. Các müc do kiêm
+ Nêu các yêu câu
thu.
cho buôi hoc sau.
6.6. Kim thir tTnh.
6.6.1. Review
Sinh viên:
6.6.2. Static analysis
+
HQc a lap: nghe
6.7. Kiêm thu dng.
giãng, trã iOn các
6.7.1. Kim thu hp den.
câu hôi, giâi các bài
6.7.2. Kiêm thu hp
tp dt ra, ghi chü.
träng.
H9c On nhà: xen
+
6.7.3. Kim thi:r hop
bài
giãng, düc kêt
xám.
các kiên thirc trvng
tarn, tim hiêu các
kiên thi~c lien quan.
+Trên h
thng
LMS: trã lOni các câu
hOi träc nghim l
thuyêt, tham gia
thào luân trên din
dan.
7) Tuân 1/ 1. Lp trinh Python can
Thirc hành ban.
2. To câu tnic project
can bàn Python Flask
3. Sr diing git, tucing tác
github.

P02.4

Giàng viên:
Demo chuxing trInh
mu, hoc huOnng
dn so qua cách lam
CáC bài CLfl hiiOnng
dan.

Bai
danh
.,

gia

Tài lieu
chInh và tài
lieu tham
khão

(5)

(6)

A3.1

[1}[2][3]

A2.1

Sinhviên:
+ Lam lai các bài
mâu giàng viên
8111

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon
hc

(1)

(2)

(3)

8) Tutn 2/ 1. Vê so d hott dng
Thçrc hàflh 2. Vë sequence diagram
2
3. Lam quan router trong
Python Flask.

Hoat dong day va
hoc
(4)
demo/hirng dan.
+ Tir lam các bài
tap tu lam dua trên
các demo mu và 1
thuyêt dà h9c.

CLO2.5 Giãng viên:
Demo chixong trInh
rnâu, hoc hiràng
dan so qua cách lam
cac bài can huàng
dn.

Bai
danh
.,
gla
(5)

Tãi lieu
chrnh va tai
lieu tham
(6)

A2. 1

Sinhviên:
+ Lam lai các bài
mâu giãng viên
demo/hiiàng dan.
+ Tu lam các bài
tap tix lam dira trên
các demo mu và 1
thuyêt dã h9c.
9) TuAn 3/ 1. Lam quen vài
Thirc hành template, template
3
inheritance trong
Python Flask.
2. ye so d lap và thit
kê CSDL ti.rong üng.

CLO2.2 Giãng viên:
CLO2.3 Demo chiicing trInh
mu, hoc huthig
dan so qua each lam
C
bài can hiiang

A2. 1

Sinhviên:
+ Lam lai các bài
mâu giãng viên
demo/huang dan.
+ Tu lam các bài
tp tir lam dira trên
các demo mu và l
thuyêt dã h9c.
10) Tun 1.Tuong the CSDL
4/
Thixc MySQL.
hành 4
2. Lam quen session.

CLO2.4 Giãng viên:
Demo chuong trinh
mu, hoc huàng
dn so qua cãch lam
cac bai can huo'ng
dan.

A2.1

9111

t

..
x
Tuanlbuoi
hoc
(1)

Noi dune

CDR
mon
h9c

(2)

(3)

bat dong day va
hoc

Bai
danh
.,
gia

Tài
chinh va tai
lieu tham
cháo

(4)

(5)

(6)

Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu giáng viên
demo/hiiàng dan.
+ Tu lam các bài
tp tir lam dira trên
các demo mu và l
thuyêt dâ h9c.
11) Tun 1.Xây drng chüc näng
5/
Thrc dang nhp, clang k) V
phân quyên nguài ding.
hành 5
2. Xây dirng chüc nãng
giô hang.

CLO2.4 Giáng viên:
Demo chuong trInh
mu, hoc huàng
dn so qua each lam
các bài can huàng
dan.

A2.1

Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu giãng viên
demo/hirng dan.
+ Tii lam các bài
tap tu lam dua trén
các demo mu và 1
thuyêt dà h9c.
12) Tun 1. Xây dirng chirc nang
6/
Thirc thanh toán.
hành 6
2. Trin khai 1rng dung
len PythonAnywhere.

CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO2.4

Giãng viên:
Demo chuong trInh
mu, hoc huâng
dn so qua cách lam
CLO2.5 các bài can huó'ng
dan.

A2.l

Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu giãng viên
demo/htràng dan.
+ Tu lam các bài
tap tu lam dua trên
các demo mu và I
thuyêt dA h9c.
13)
7/

Tun On tp
Thrc

CLO2.1 Giáng viên:
CLO2.2 Demo chirong trInh

A2.1

lieu

Tuanlbuoi
hoc
(1)
hành 7

Noi dung
(2)

CDR
mon
hoc

Hoat dong day va
hoc

(4)
(3)
CLO2.3 mu, hoc huàng
CLO2.4 dn so qua each lam
các bài can huó'ng
CLO2.5
dan.

Bai
danh
.,
gia

Tài lieu
chrnh va tai
lieu tham
khao

(5)

(6)

Sinh viên:
+ Lam lai các bài
mâu giãng viên
demo/hixàng dan.
+ Tix lam các bài
tap tu lam dim trên
các demo miu và l
thuyêt dA h9c.
8.

Quy djnh cüa mon h9c

-

Sinh viên tham gia dÀy dü the buM hc 1 thuyt và thirc hành.

-

Sinh viên phãi np bài ttp lan thông qua h thng LMS và tham gia vn dãp.

TRUONG KHOA
(Kj và ghi rô hQ ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(Kj và ghi rö hQ ten)

TS. GVCC. Lê Xuân Tnrng

ThS. Dico'ng HIru Thành

