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Lời nói đầu 
 

 

 

 

 

Ngày nay nền văn minh của chúng ta phụ thuộc cao độ vào các hệ thống dùng nhiều 

phần mềm. Hệ thống dùng nhiều phần mềm là những hệ thống phụ thuộc cao vào kết cấu 

nền tính toán và phần mềm cho chức năng cơ bản mà chúng cung cấp và các thuộc tính 

chúng sở hữu. Thiết kế kiến trúc của các hệ thống dùng nhiều phần mềm là bộ môn tách 

rời và phân biệt bên trong kĩ nghệ phần mềm mới quãng 15 tuổi, tuỳ theo bạn hỏi ai và họ 

định nghĩa thiết kế kiến trúc thế nào. Thiết kế hệ thống ra đời quãng năm 1945 và đã nổi 

lên chính thức từ các phòng thí nghiệm RAND xây dựng vũ khí và hệ thống dữ liệu lớn 

cho chính phủ. Phần nhiều trong những công trình sớm này trong thiết kế hệ thống và kĩ 

nghệ được tài trợ bởi Bộ quốc phòng Mĩ. Thiết kế cho các hệ thống phức tạp lớn vào 

những năm đầu đó có xu hướng hội tụ vào phân hoạch hệ thống thành các yếu tố cơ điện 

tử, và tích hợp các yếu tố này vào trong hệ thống. Vào lúc đó việc mua và bảo trì phần 

cứng tự động hoá dữ liệu là rất lớn và đắt. Các ứng dụng phần mềm còn tương đối nhỏ và 

vẫn không lớn về độ phức tạp và chi phí so với phần cứng. Cách tiếp cận kĩ nghệ hệ thống 

và kĩ thuật thời đầu đã nổi lên từ miền này và đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các tổ chức 

chính phủ, quân sự, và doanh nghiệp lớn. Cộng đồng kĩ nghệ hệ thống vẫn còn giữ lại 

nhiều tinh thần của miền này tới ngày nay. Khi yêu cầu hệ thống trở nên ngày càng đòi 

hỏi hơn, và phần cứng máy tính trở nên rẻ hơn và nhỏ hơn, nhu cầu về phần mềm trong 

các hệ thống phức tạp này đã tăng trưởng theo hàm mũ. Ứng dụng phần mềm đã tăng 

trưởng về độ phức tạp, và chi phí cho phần mềm tăng lên nhanh chóng theo hàm mũ. 

Theo nhiều cách, cách tiếp cận và phương pháp kĩ nghệ hệ thống truyền thống, mặc dầu 

vẫn còn tranh cãi, đã không đã đề cập tới thiết kế phần mềm một cách hệ thống. Vì vai trò 

và tầm quan trọng của phần mềm trong các hệ thống hiện đại và tác động lớn lao nếu 

được thiết kế kém, hệ thống phải được thiết kế một cách nguyên khối. Cách tiếp cận kĩ 

nghệ hệ thống truyền thống nổi lên từ thiết kế các hệ thống cơ điện tử, và thiết kế phần 

mềm hệ thống đã bị cộng đồng này bỏ lại đằng sau trong nhiều năm. Điều mà kinh 

nghiệm đã chỉ ra là ở chỗ phần cứng máy tính, ngoại vi, phần mềm, và các bộ phận cơ 

điện tử khác của hệ thống không thể được thiết kế và xây dựng ở chỗ cô lập mà đầu tiên 

không thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống. Điều này là đúng cho hệ thống dùng nhiều 

phần mềm nhúng hay hướng theo CNTT.  

Thị trường ngày nay là khác rất nhiều so với nó đã vậy những năm đầu của thiết kế 

hệ thống. Người tiêu thụ phần mềm lớn nhất không còn là các tổ chức chính phủ, mà thay 

vào đó là thị trường người tiêu thụ rộng hơn. Tự động hoá dữ liệu không còn ở trong tay 

vài người ưu tú. Gần như mọi tổ chức doanh nghiệp và chính phủ đều yêu cầu phần mềm 

và phần cứng bất kể tới kích cỡ của miền. Bởi vì công nghiệp phần mềm không còn bị chi 

phối bởi các ứng dụng chính phủ và quân sự, những miền này không còn dẫn lái thị 

trường hay lãnh đạo phát kiến với các chuẩn phát triển, ngôn ngữ, hệ điều hành, phần 

cứng máy tính, vân vân. Nhớ lại ngôn ngữ Ada và hệ điều hành POSIX trị vì những năm 

1980 mà xem? Các tổ chức chính phủ khó mà thực hiện những loại uỷ quyền sâu rộng này 
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ngày nay. Ngày nay, phát kiến được dẫn lái bởi thị trường rất rộng và không còn xảy ra 

chỉ trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và đại học. Các sản phẩm mới và phát kiến 

thường được đưa vào bởi các công ti nhỏ và lớn, cũng như các nhà doanh nghiệp cá nhân 

- theo nghĩa đen là bất kì ai có ý tưởng và có máy tính đều có khả năng làm thay đổi và 

ảnh hưởng tới thế giới bằng phần mềm. Sự khác biệt hoàn toàn giữa các hệ thống dùng 

nhiều phần mềm thời đầu và hiện nay là ở chỗ các hệ thống hiện nay thường dùng hàng 

triệu, hay chục triệu dòng mã. Trong hầu hết các sản phẩm và tổ chức, phần mềm không 

là tuỳ chọn - nó nằm tại trung tâm của chức năng sản phẩm. Ô tô ngày nay sẽ không khởi 

động và máy bay sẽ không bay nếu không có phần mềm. Hệ thông tin hiện đại không chỉ 

là hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, bị kẹt trong những toà nhà chính phủ lớn, ngân hàng, hay 

trung tâm xử lí bảo hiểm - những hệ thống này ở trong nhà chúng ta, ô tô, máy bay, máy 

tính bàn, theo nghĩa đen là ở mọi nơi! Các đồ tiêu dùng ngày nay, ô tô, hệ thông tin, và 

các sản phẩm khác là có nhiều khả năng hơn, thông minh hơn, an toàn hơn, và hiệu quả 

hơn trước đây. Tự động hoá dữ liệu khắp nơi đã ảnh hưởng và làm thay đổi xã hội - theo 

nhiều cách nó đã định nghĩa lại sự tồn tại con người. Có thể cho con người trao đổi, tiến 

hành kinh doanh, và chơi theo những cách mà chỉ mới 20 năm trước không bao giờ có thể 

mơ tới được.  

Mọi năng lực này tới với cái giá về độ phức tạp. Mặc cho mạch tích hợp thậm chí 

phức tạp hơn và các bộ xử lí trên một chip, phần cứng thường không phải là nguồn của độ 

phức tạp hệ thống và chi phí. Chi phí của phần mềm vượt quá chi phí của phần cứng từ 

lâu trước đây. Thường chính phần mềm mới là nguồn gốc của vấn đề thiết kế và phát triển 

- thường tốn kém là ở thiết kế, cấu trúc, và bảo trì theo cách đúng thời gian và hiệu quả-

chi phí. Cách tiếp cận kĩ nghệ và kĩ thuật hệ thống có nguồn gốc của chúng trong phương 

pháp thiết kế phần cứng truyền thống và có xu hướng trừu tượng khỏi thiết kế phần mềm 

hệ thống. Bởi vì phần mềm cắt ngang qua nhiều phần tử của hệ thống, phần mềm xứng 

đang được sự chú ý nhiều như bất kì phần tử cơ điện tử nào khác của hệ thống để đề cập 

tới những độ phức tạp hệ thống rộng hơn. Mặc dầu kĩ thuật thiết kế phần mềm đã nổi lên, 

chúng có xu hướng trừu tượng khỏi mối quan tâm thiết kế hệ thống và hội tụ vào chức 

năng, thủ tục, hay mức độ phương pháp của thiết kế. Điều này là quá chi tiết và hạn hẹp 

để đề cập tới thiết kế phần mềm hệ thống.  

Chắc chắn phần cứng là phức tạp, nhưng thiết kế phần cứng đã tương đối được hiểu 

rõ. Các phần tử của hệ thống phần cứng là những hàng hoá mà nói đúng nghĩa là được 

bán như đậu, gạo và ngô ở thị trường mở. Với phần mềm lại là câu chuyện khác. Phần 

mềm là linh hồn của những máy phức tạp này - và giống như linh hồn con người, chúng ta 

không thể bắt được phần mềm, nó không có trọng lượng, nó không thể được quan sát, vậy 

mà sự hiện diện của nó là không thể phủ nhận được và xác định ra tính cách và hành vi 

của máy. Phần mềm là đa chiều. Điều chúng ta thấy trong các thuật ngữ về cấu trúc tĩnh 

như mã là khác với điều chúng ta thấy khi mã được biên dịch và thực hiện. Bản chất ê te 

này của phần mềm là lí do tại sao khó thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều phần 

mềm. Ông tôi đã minh hoạ vấn đề này về việc hiểu phần mềm một cách hoàn hảo. Ông tôi 

là một người thực hành cực đoan về các phương tiện giản dị nhất, vậy mà có tri thức thực 

hành phong phú và có cảm nhận thông thường tới từ nhiều năm làm việc như nông dân 

thực thụ và quí ông. Ông ấy có thể hiểu và đánh giá cao máy bay đang bay trong không 

trung và vai trò mà cánh giữ trong vật lí của việc bay, nhưng ông ấy không thể nào hiểu 

được hệ thống kiểm soát phần mềm. Tính không thấy được và bản chất đa chiều của phần 

mềm vi phạm hiểu biết của ông ấy về thế giới. Bởi vì thiếu bằng chứng vật lí cho phần 

mềm, ông ấy bao giờ cũng ngần ngại theo cách nào đó về chọn lựa nghề nghiệp của tôi 

làm kĩ sư phần mềm và thấy giải thích của tôi về phần mềm là không thể nào hiểu được 

mãi tới ngày ông chết. Trong tâm trí thực hành của mình, ông không thể hiểu được tại sao 
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mọi người lại trả lương hậu hĩnh cho cháu ông ấy để thiết kế và xây dựng cái gì đó mà 

không thể nhìn thấy được, không cân đong được, hay cầm trong tay ông ấy. Mặc dầu ông 

sung sướng là tôi đã làm ra khá tiền, ông không thể đừng mà nghĩ rằng tôi có mánh lới 

quảng cáo đang làm! Và mặc dầu ông không bao giờ nói nhiều, tôi được thuyết phục là 

ông sợ ở mức nào đó đứa cháu ông đã trở thành kẻ bịp bợm.  

Tới mức độ nào đó, đây là vấn đề chúng ta đối diện như là kiến trúc sư cho hệ thống 

dùng nhiều phần mềm. Các kĩ sư và kiến trúc sư thường xuyên cố gắng tìm ra các kĩ 

thuật, phương pháp, và trừu tượng hoá để thiết kế và phân tích các hệ thống phức tạp dùng 

nhiều phần mềm - điều này bao gồm cả phần mềm hệ thống mà tạo khả năng cho hệ thống 

làm điều nó được xác định để làm. Thiết kế phần mềm đã nổi lên song song với kĩ nghệ 

hệ thống, nhưng đã hội tụ vào các mối quan tâm thiết kế mã chi tiết. Nó đã bắt đầu với các 

kiểu dữ liệu trừu tượng vào cuối những năm 1960 và tiếp tục tới ngày nay với cách xây 

dựng dựa trên cấu phần. Theo nhiều cách cộng đồng kĩ nghệ hệ thống và thiết kế phần 

mềm đã hợp nhất lại tới mức độ nào đó. Các cách tiếp cận kĩ nghệ hệ thống được nhiều 

người coi như không thích hợp cho thiết kế các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) 

hiện đại. Hiểu theo nghĩa hẹp, cộng đồng kiến trúc sự nghiệp đã nổi lên qua 10 năm qua 

hay đại loại như vậy để đề cập một cách xác định tới thiết kế các hệ thống CNTT. Kiến 

trúc sự nghiệp nổi lên từ các khái niệm kĩ nghệ hệ thống truyền thống với các khái niệm 

thiết kế và kĩ nghệ phần mềm. Tuy nhiên, kiến trúc sự nghiệp có xu hướng hội tụ vào kĩ 

nghệ qui trình doanh nghiệp. Nó đã được 13 năm từ khi cuốn sách đầu tiên về thiết kế 

kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm bắt đầu nổi lên. Theo nhiều cách, nghệ thuật 

và khoa học về thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm đã thực hiện một số bước đi lên 

trước. Tuy nhiên, nhiều thất vọng lớn vẫn còn với kiến trúc sư thực hành, và vẫn có con 

đường dài cần đi.  

 Chính thuật ngữ kiến trúc vẫn còn được định nghĩa kém, và vai trò của kiến trúc 

sư trong hoàn cảnh tổ chức vẫn còn để mở cho tranh cãi. Chúng ta có ít dứt 

khoát, hình thức hoá và thoả thuận rộng rãi về các nguyên lí đầu tiên và thực 

hành tốt nhất mà kiến trúc sư có thể gọi là quyết định thiết kế của họ.  

 Mặc dầu khó tin, nhiều tổ chức trên khắp thế giới không coi kĩ nghệ phần mềm 

là mối quan tâm hay bộ môn kĩ nghệ hạng nhất. Cùng những tổ chức này phần 

lớn bỏ qua các thực hành kĩ nghệ phần mềm có kỉ luật cơ bản và thiết kế kiến 

trúc, và sản phẩm cùng hệ thống của họ thường bị mắc phải các vấn đề phần 

mềm.  

 Có rất ít công cụ làm tài liệu cho thiết kế của hệ thống dùng nhiều phần mềm. 

Kiến trúc sư thường dùng một tổ hợp các công cụ, phương pháp, và qui trình mà 

được gắn lại với nhau theo cách không thể thức. Điều này làm cho khó nắm 

được chọn lựa thiết kế và trao đổi chúng với những người thực hiện.  

Tôi phải rất rõ ràng rằng cuốn sách này không dành riêng cho kĩ nghệ phần mềm 

nhúng, kĩ nghệ hệ thống hay kĩ nghệ phần mềm, mà là về xây dựng hệ thống dùng nhiều 

phần mềm, điều có bao gồm hệ thống CNTT, bộ mô phỏng hay hệ thống nhúng. Mục đích 

chính của cuốn sách này là trình bày các nguyên lí thiết kế kiến trúc áp dụng được cho bất 

kì tổ chức nào hay miền xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Nhiều chương trình 

khoa học máy tính đại học ngày nay thiên về miền CNTT, cho nên nhiều giả thiết được 

nêu ra bởi các nhà khoa học máy tính có đào tạo có thể không hợp thức trong các miền 

khác, như hệ thống nhúng. Các giả thiết ngôn ngữ, tài nguyên sẵn có, điều kiện môi 

trường, hiệu năng, an ninh, tính sẵn có, và các loại yêu cầu khác là rất khác trong CNTT 

và miền nhúng. Mục đích then chốt của cuốn sách này là cung cấp các nguyên lí mà sẽ 

phục vụ cho kiến trúc sư xây dựng ra hệ thống dùng nhiều phần mềm cho các cực đoan 
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này và bất kì những cái ở giữa. Với hiểu biết có nguyên lí về thiết kế, kiến trúc sư có thể 

làm dịu bản năng phi lí trí để phản ứng và được chuẩn bị tốt hơn để đề cập tới miền rộng 

hơn các vấn đề thiết kế bất kể tới hoàn cảnh doanh nghiệp hay kinh nghiệm miền của họ. 

Thoả mãn các mối quan tâm hệ thống rộng như hiệu năng, an ninh, tính sẵn có, vân vân là 

không thể được nếu không có thiết kế kiến trúc toàn thể, điều đặt ra khuôn khổ cho thiết 

kế chi tiết về sau và thực hiện!  
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Công trình này đại diện cho bẩy năm nghiên cứu, thực hành công nghiệp, và viết mà 

đã lệ thuộc vào nhiều người và tổ chức, những người đã hỗ trợ cho công trình này qua nỗ 

lực của họ, sự kiên nhẫn, phản hồi, ý tưởng, và nhiều đóng góp khác. Nói riêng tôi cám ơn 

Bob Gazda thuộc Inter-digital LLC, người đã là tiên phong về Phương pháp thiết kế lấy 

kiến trúc làm trọng tâm được mô tả trong Phần III. Bob là người duyệt ban đầu về Phương 

pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm, và phê bình của ông ấy đã cung ấp thông tin giá 

trị để cải tiến nó. Tôi cám ơn công ti Sony Corporation về nhiều cơ hội họ cung cấp cho 

tôi để tương tác với các kĩ sư đẳng cấp thế giới và về sự cần mẫn dùng nhiều phương pháp 

được mô tả trong cuốn sách này. Nói riêng, tôi xin cám ơn Minori (Micha) Endo, người 

cụ thể hoá thành người tiên phong, làm việc không mệt mỏi để cải tiến cách các kĩ sư 

Sony thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Cũng tại Sony, tôi cám ơn 

Toshiya (Toshi) Hasegawa; anh ấy là một kiến trúc sư có tài là đã đọc duyệt bản thảo này.  

Tôi muốn cám ơn các kĩ sư tại LG ở Osan, Hàn Quốc, những người cũng đóng góp 

bằng việc dùng các phương pháp được mô tả bên trong cuốn sách này và cung cấp phản 

hồi có giá trị. Matthew Bass của Siemens Corporate Research cũng đóng vai trò thử 

nghiệm trong phát triển cuốn sách này bằng việc cung cấp nhiều cơ hội tương tác với các 

kĩ sư Siemens trên khắp thế giới và người cũng đã giới thiệu tôi với nhà xuất bản, John 

Wyzalek tại Taylor & Francis. John đã là một người tuyệt vời và kiên nhẫn để làm việc 

trong tiến trình căng thẳng khi viết ra cuốn sách này - tôi giới thiệu về John cũng như 

Taylor & Francis về mọi việc gây hứng khởi cho các tác giả.  

Cuốn sách này chắc đã không thể có được nếu không có nhiều sinh viên học chương 

trình thạc sĩ về Kĩ nghệ phần mềm (MSE) tại Carnegie Mellon University (CMU) trong 

mười năm qua và các đại học đối tác của chúng tôi tại Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Ấn Độ. 

Nhiều sinh viên MSE từ khắp thế giới đã đóng góp hết sức nhiều trong thời gian đó bằng 

việc thử các phương pháp và kĩ thuật đa dạng được mô tả trong cuốn sách này và cung 

cấp phản hồi giá trị trước việc thử công nghiệp bắt đầu. Tôi xin cám ơn Eunjeong Choi, 

Jihyun Lee, Hye Eun You, Taeho Kim, và Woo-Seok Choi từ đại học thông tin truyền 

thông (ICU), đại học đối tác của chúng tôi ở Hàn Quốc. Những đóng góp cá nhân này đã 

giúp hình thành nên Chương 18.  

Tôi xin cám ơn các đồng nghiệp của tôi ở CMU về hỗ trợ và khuyến khích của họ 

và sự dung thứ trong khi tôi giấu mặt và viết nhiều phần của cuốn sách này vào mùa hè 

2007: David Garlan, Mel Rosso-Llopart, Gil Taran, Dave Root, Jane Miller, Ellen Saxon, 

và Linda Smith. Một đặc quyền và vinh dự là được làm việc với David Garlan và dạy kiến 

trúc phần mềm với ông ấy trong chương trình MSE tại CMU - một nơi tuyệt vời làm sao 

cho kiến trúc sư ở đó! Nhiều đồng nghiệp của tôi tại Viện Kĩ nghệ phần mềm (SEI) cũng 

đã giúp hình thành nên cách nghĩ của tôi như một kiến trúc sư và đã ảnh hưởng tới 

phương pháp và kĩ thuật được mô tả trong cuốn sách này. Nói riêng, tôi xin cám ơn Mark 
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Klein, Scott Hissam, Felix Bachmann, và Len Bass thuộc SEI, người như người thầy kèm 

dự án đã cung cấp phản hồi có giá trị về Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm. 

Cũng tại CMU, tôi xin cám ơn John Kang, Jiyeong Yoon, John Grasso, và cán bộ điều 

hành giáo dục: Ann Papuga, Beverly Flaherty, và Cathy Baek. Những người bạn này đã 

cung cấp cho tôi những cơ hội quí giá để làm việc với các tổ chức và kĩ sư trên khắp thế 

giới. Những cơ hội này đã chứng tỏ là giáo dục cực kì có giá trị và đã mở mắt cho tôi về 

cách hệ thống được thiết kế và xây dựng bên ngoài lãnh thổ Mĩ. Điều này đã có ảnh 

hưởng sâu sắc và sâu lắng lên tôi như một kĩ sư, kiến trúc sư, và thầy giáo, và theo các 

phương pháp và kĩ thuật được mô tả trong cuốn sách này.  

Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, tôi phải cám ơn gia đình tôi, Karen, Anthony, và 

Nathaniel Lattanze, về sự dung thứ cho những giờ dài tôi xa khỏi họ, đi phát triển và kiểm 

thử các khái niệm này, và nhiều giờ khó khăn dành viết chúng ra trong cuốn sách này.  
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Chủ định của cuốn sách này là hội tụ vào thiết kế kiến trúc, độc lập với miền, mô 

thức ngôn ngữ, công cụ, hay các loại thiên kiến tương tự khác. Hi vọng là thiết lập ra các 

nguyên lí sẽ tạo khả năng cho người kĩ sư thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm tiếp cận 

tới thiết kế theo cách độc lập và không thiên lệch; hiểu những mối quan tâm nào nên ảnh 

hưởng tới quyết định thiết kế; biết tuỳ chọn thiết kế nào là sẵn có vào bất kì điểm nào; 

những bù trừ mang nặng định lượng và việc phán đoán tốt hơn giữa các tuỳ chọn thiết kế; 

và tạo ra thiết kế hệ thống tối ưu hơn. Trong khi cuốn sách này chắc chắn có thể được 

dùng trong môn học tốt nghiệp về thiết kế kiến trúc, nội dung nguyên bản của nó là đưa 

các nguyên lí thiết kế kiến trúc thực hành vào tay những người hành nghề. Cuốn sách này 

được chia thành ba phần chính:  

Phần I (Chương 1–6): Hội tụ của Phần I là vào định nghĩa kiến trúc và trình bày các 

khái niệm cơ bản của thiết kế kiến trúc cho hệ thống dùng nhiều phần mềm. Điều này bao 

gồm các chủ đề về dẫn lái kiến trúc, cấu trúc kiến trúc và hướng dẫn nền tảng cho thiết kế 

kiến trúc.  

Phần II (Chương 7–15): Trong phần này, Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm 

trọng tâm được trình bày. Đây là một khuôn khổ đã được kiểm thử công nghiệp cho thiết 

kế kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Từng giai đoạn của phương pháp này 

được mô tả cùng với mọi khuôn mẫu, danh sách kiểm và hướng dẫn hỗ trợ.  

Phần III (Chương 16–18): Phần này được dành cho vấn đề thực hành về chấp nhận 

thực hành thiết kế kiến trúc có kỉ luật và dùng Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm 

trọng tâm với sự tồn tại của các qui trình phát triển tổ chức hiện có.  

Độc giả được khuyên nên đọc từng phần theo thứ tự đã trình bày. Phần I thiết lập 

các khái niệm then chốt và từ vựng được dùng trong suốt các phần II và III. Bởi vì 

Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm có các giai đoạn được xác định rõ, từng 

giai đoạn nên được đọc theo trình tự được trình bày trong phần II. Một khi các nguyên lí 

thiết kế kiến trúc then chốt và Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm được 

hiểu, nhiều cách dịch chuyển và dùng các phương pháp này được thăm dò trong Phần III.  
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Chương 1 
Giới thiệu 

 

 

 

 

 

Từ lúc ban đầu được gợi ý rằng chúng ta là quốc gia của những người nghiệp dư.  

Archibald Philip Primrose, Earl of Rosebery (1847–1929)  

 

 

Chính từ kiến trúc gợi lên nhiều hình ảnh trong tâm trí của kĩ sư phần mềm ngày 

nay. Không may, hiếm khi có hiểu biết chung về đích xác cái gì được ngụ ý bởi thuật ngữ 

kiến trúc, và nghĩa đích xác này thường tuỳ thuộc vào hoàn cảnh nó được dùng. Đến 

chừng nấy, từ kiến trúc trở thành con tàu rỗng trong đó nghĩa được rót vào bởi những 

người giỏi nhất trong các kĩ sư, người quản lí, người tiếp thị, hay những người có liên 

quan khác - thường do thôi thúc của tình thế. Thuật ngữ kiến trúc được dùng bởi các kĩ sư 

phần cứng để mô tả thiết kế chip IC, cấu trúc cơ học, mạch, và các bộ phận cơ điện tử và 

các mảnh của hệ thống. Dưới dạng vật phẩm thiết kế phần mềm, kiến trúc điển hình được 

dùng để chỉ thiết kế thô mô tả cho cách phân hoạch thô của hệ thống thành tuyển tập các 

yếu tố nào đó mà có thể được hướng theo khi viết mã, khi chạy hay cấu trúc vật lí. Các 

mô tả hệ thống phần mềm thường bao gồm những hình vẽ hộp và đường không hình thức 

và lời dẫn thường được coi như kiến trúc của hệ thống. Mặc dầu có nhiều hấp dẫn trực 

giác, những mô tả này thường thiếu hình thức, chính xác, hay nhất quán cơ bản, để lại 

việc diễn giải về thiết kế cho ý chợt nảy ra của độc giả. Không may, các độc giả khác 

nhau diễn giải những vật phẩm này một cách khác nhau, phá hoại ngầm thiết kế như 

phương tiện hiệu quả cho trao đổi về điều sẽ được xây dựng và làm nảy sinh niều vấn đề 

xây dựng. Định nghĩa các thuật ngữ là chức năng cơ bản của ngôn ngữ cho phép con 

người trao đổi các khái niệm phức tạp bằng việc dùng từ có sự thoả thuận về nghĩa. Bởi vì 

thuật ngữ kiến trúc bị cực kì lạm dụng và quá tải, thường có nhiều lẫn lộn khi các kĩ sư 

khác nhau định mô tả thiết kế kiến trúc của hệ thống mà họ đang xây dựng - cho dù nó là 

cùng hệ thống. Các cộng đồng kĩ nghệ đa dạng, các miền, và ngay cả các tổ chức cũng qui 

cho các nghĩa khác nhau với thuật ngữ kiến trúc. Chính tiêu đề cuốn sách này, Kiến trúc 

cho Hệ thống dùng nhiều phần mềm, có thể được diễn giải theo nhiều cách. Việc đầu tiên 

của chúng ta sẽ là phân loại ra các khái niệm và thuật ngữ cơ bản và cố gắng đưa ra một 

số ranh giới về loại kiến trúc nào chúng ta sẽ đề cập tới trong cuốn sách này; nhưng trước 

hết, chúng ta hãy nhìn vào tiêu đề này kĩ hơn một chút. Ý định của thuật ngữ làm kiến 

trúc là một động từ nghĩa là thiết kế kiến trúc của hệ thống. Như tiêu đề này chỉ ra, hội tụ 

của cuốn sách này sẽ là kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm, nhưng điều này 

nghĩa là gì?  
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Hệ thống dùng nhiều phần mềm là bất kì hệ thống nào tuỳ thuộc chặt chẽ vào phần 

mềm, phần cứng tính toán liên kết, hệ điều hành, dữ liệu, và đại loại như vậy để đem dịch 

vụ tới những người liên quan. Mặc dầu nhiều tác giả trong cộng đồng kĩ nghệ phần mềm 

đề cập tới mối quan tâm thiết kế về Web-, Internet-, và các hệ thống và ứng dụng lấy công 

nghệ thông tin (CNTT) là trung tâm, cách nói này sẽ hội tụ nhiều về đại thể lên thiết kế 

kiến trúc của những hệ thống dùng nhiều phần mềm này khác mà được tích hợp vào trong 

các sản phẩm như máy bay, ô tô, tủ lạnh, hệ thống kiểm soát môi trường, và bất kì hệ 

thống tương tự nào tuỳ thuộc vào phần mềm để đem tới dịch vụ cho người dùng. Phần 

mềm là ở linh hồn của các hệ thống này và chịu trách nhiệm trong nhiều trường hợp cho 

các dịch vụ cơ bản nhất mà những hệ thống này cung cấp. Hiển nhiên, chúng ta sẽ không 

thảo luận về thiết kế kiến trúc đặc biệt của mọi hệ thống này, nhưng các hệ thống từ các 

miền đa dạng sẽ được dùng như các ví dụ để minh hoạ cho các khái niệm thiết kế kiến 

trúc tổng quát áp dụng được trong bất kì miền kĩ nghệ phần mềm nào. Các nguyên lí thiết 

kế hệ thống dùng nhiều phần mềm không phải là chuyên cho miền nào. Các nguyên lí 

thiết kế áp dụng cho hệ thống quản lí quan hệ khách hàng ba bên cũng áp dụng cho các bộ 

điều khiển động cơ ô tô. Với lí do này, các nguyên lí thiết kế và các qui trình thiết kế sẽ là 

hội tụ chính của cuốn sách này. Không có nguyên lí để hướng dẫn trực giác của người 

thiết kế, tất cả các thiết kế và giải pháp của người đó sẽ có vẻ như nhau bất kể tới lực thiết 

kế áp đặt lên chúng. Trực giác thuần khiết có thể phục vụ tốt cho chúng ta khi các lực 

thiết kế là hằng số; tuy nhiên, tiến bộ công nghệ, dịch chuyển mô hình doanh nghiệp, cấu 

trúc tổ chức, nhu cầu thị trường, và vân vân thường xuyên làm thay đổi lực thiết kế tại 

công việc thiết kế. Điều có thể là trực giác tốt cho sản phẩm cuối, thị trường, tổ chức, vân 

vân có thể không còn tốt cho sản phẩm tiếp. Do đó có nhu cầu về hướng dẫn các nguyên lí 

thiết kế và qui trình có kỉ luật. Hội tụ của cuốn sách này không chỉ làm thiết kế phần mềm 

ở chỗ cô lập. Gần như không thể nào làm thiết kế kiến trúc cho hệ thống dùng nhiều phần 

mềm để thiết kế phần mềm mà không xem xét tới kết cầu nền hệ thống rộng hơn (phần 

cứng, ngoại vi, v.v.), hệ điều hành, các yếu tố thừa tự (phần cứng và phần mềm), và nhiều 

yếu tố khác. Trong thực tế, thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm hiếm khi là một chiều, 

mà thường phân cấp, nơi người thiết kế này ràng buộc người thiết kế khác ở phía hạ lưu, 

người này lại ràng buộc người thiết kế hay người thực hiện khác, và cứ thế. Đôi khi phần 

cứng và hệ điều hành được chuyên biệt hoá như các ràng buộc, thường bởi các nhà thiết 

kế khác, trước khi kiến trúc sư phần mềm thậm chí nghĩ tới thiết kế. Phần mềm không thể 

thực hiện trong không trung, và do vậy, kiến trúc sư xây dựng hệ thống phần mềm thường 

ở vào vị trí phải lựa chọn các yếu tố vật lí của hệ thống, như máy tính, cảm biến, kết cấu 

nền mạng, và thiết bị ngoại vi. Trong các trường hợp này, dù một ràng buộc hay chọn lựa 

thiết kế, phần cứng là một phần quan trọng của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Chọn lựa 

hay ràng buộc phần cứng và hệ điều hành tác động sâu sắc lên thiết kế kiến trúc phần 

mềm và phải là một phần của thiết kế kiến trúc của hệ thống hay các hệ thống. Mặc dầu 

quan trọng, hội tụ của cuốn sách này không là về thiết kế chi tiết của phần tử phần cứng, 

nhưng thay vì thế là tác động của những phần tử này áp đặt lên kiến trúc sư khi thiết kế hệ 

thống dùng nhiều phần mềm.  

Câu hỏi tự nhiên trong tâm trí của hầu hết các kĩ sư tại điểm này là, Thiết kế chi tiết 

khác với thiết kế kiến trúc thế nào? Câu trả lời nhanh chóng là ở chỗ không phải mọi mối 

quan tâm thiết kế đều về kiến trúc về bản chất. Thiết kế kiến trúc là chỗ mà người kĩ sư 

chuyển từ không gian yêu cầu sang không gian thiết kế. Thiết kế kiến trúc phần mềm nên 

phục vụ như bàn nhảy cho thiết kế chi tiết hay hoạt động thực hiện và nên định nghĩa rõ 

ràng biên giới cho những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. Hệ thống dùng nhiều 

phần mềm được xây dựng mà không có kiến trúc phần mềm được thiết kế có chủ ý sẽ có 

những thuộc tính nổi lên mà sẽ không được hiểu rõ bởi vì chúng không được thiết kế 

trong hệ thống. Các thuộc tính như hiệu năng, tính sẵn có, tính sửa đổi được, tính an ninh, 
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vân vân phải được thiết kế trong hệ thống để đáp ứng nhu cầu của những người có liên 

quan, người sử dụng, người mua, và người bảo trì hệ thống. Nếu không được thiết kế 

trong hệ thống, việc hiểu và sửa những thiếu sót hệ thống trong các thuộc tính này thường 

thành vấn đề, và trong một số trường hợp là không thể có cách sửa chữa. Trong hệ thống 

có bất kì hậu quả nào, các thuộc tính như những thuộc tính này không thể được đạt tới qua 

thiết kế mức chi tiết vì chúng yêu cầu việc điều phối rộng qua phần lớn hay tất cả các 

phần tử hệ thống. Trong trường hợp các cấu trúc mã chi tiết (như đối tượng, lớp, hàm, 

v.v.) được thiết kế đầu tiên, cấu trúc hệ thống kết quả là lớn và phẳng, với nhiều phụ 

thuộc giữa các bộ phận của hệ thống mà không được hiểu rõ. Thuộc tính hệ thống tổng 

thể nổi lên như kết quả của nhiều kĩ sư phần mềm thiết kế cho các mảnh nhỏ của hệ thống 

mà không có khuôn khổ cấu trúc được cung cấp bởi thiết kế kiến trúc sẽ không được hiểu 

rõ mãi cho tới khi hệ thống được thực hiện. Kiến trúc cung cấp phương tiện để phân 

hoạch hệ thống thành các phần tử mà về sau có thể được thiết kế chi tiết. Kiến trúc có thể 

được xem xét kĩ lưỡng và khảo cứu để phơi bày ra những nhược điểm trước khi thiết kế 

phần tử chi tiết và thực hiện. Cuối cùng, kiến trúc có thể được dùng để hướng dẫn tổng 

thể việc xây dựng bằng việc phục vụ như điều bắt buộc về cách các phần tử có thể được 

lắp ráp, làm nảy sinh ra trong hệ thống với những thuộc tính và hành vi dự đoán được. 

Thiết kế kiến trúc khác với thiết kế phần mềm chi tiết dưới dạng mối quan tâm được đề 

cập, như:  

 Thiết kế kiến trúc đề cập tới việc phân hoạch hệ thống thành các bộ phận hay phần 

tử và tương tác giữa các phần tử này, trong khi thiết kế chi tiết đề cập tới chi tiết 

thực hiện của các bộ phận này. Kiến trúc sư hội tụ vào các thuộc tính bên ngoài 

của các phần tử, tổng thể các phần tử, và cấu trúc hệ thống, trong khi thiết kế chi 

tiết hội tụ vào phần nội bộ của các phần tử, cấu trúc dữ liệu, và thuật toán được 

dùng bên trong một phần tử. Thực ra, tương tác bên ngoài có thể bị che giấu với 

người thiết kế. Kiến trúc không thay thế cho thiết kế chi tiết nhưng thay vì thế bổ 

sung cho nó bằng việc tạo khung cho công việc của người thiết kế phía hạ lưu và 

người thực hiện và hướng dẫn tích hợp các phần tử thành hệ thống.  

 Thiết kế kiến trúc đề cập tới thuộc tính tổng thể của hệ thống như hiệu năng, tính 

sửa đổi được, tính an ninh, và các thuộc tính khác bên cạnh chức năng chung. 

Thiết kế chi tiết liên quan tới thuộc tính tính toán chuyên môn và chức năng được 

cung cấp bởi từng phần tử riêng.  

 Thiết kế kiến trúc mang tính khai báo. Kiến trúc sư phân hoạch, thiết kế và làm tài 

liệu các phần tử hệ thống dựa trên chủ yếu là trực giác và kinh nghiệm bởi vì một 

ngôn ngữ đặc tả kiến trúc chính thức, chuẩn hoá, bao hàm tất cả vẫn là điều gây 

hứng khởi hơn là thực tại. Quả vậy, mục đích chính của cuốn sách này là để làm 

dịu và hướng dẫn trực giác khó kiếm của kiến trúc sư bằng các nguyên lí thiết kế. 

Với trạng thái hiện thời của thực hành, không có "trình biên dịch kiến trúc" để 

kiểm văn phạm và ngữ nghĩa của thiết kế kiến trúc. Thiết kế chi tiết là mang bản 

tính vận hành trong đó chúng được ngụ ý được dịch trực tiếp thành mã, trong khi 

thiết kế kiến trúc được ngụ ý tạo khuôn khổ cho công việc của những người thiết 

kế chi tiết.  

Thiết kế kiến trúc được yêu cầu đề cập tới vấn đề về qui mô và do đó là khác biệt 

nền tảng với các biểu đồ lớp phần mềm và sơ đồ cấu trúc. Khó về mặt trí tuệ để xây dựng 

các hệ thống lớn một cách trực tiếp bằng việc hội tụ vào cấu trúc chi tiết mà không có 

thiết kế kiến trúc cung cấp bản lộ trình cho những người thiết kế chi tiết và người thực 

hiện. Trong khi có thể rất dễ dàng xây dựng các ứng dụng nhỏ đứng riêng rẽ với vài người 
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liên quan và doanh nghiệp không quan tâm tới kiến trúc và rất ít quan tâm tới thiết kế chi 

tiết, cách tiếp cận này không đổi qui mô được thật tốt.  

Xây dựng hệ thống lớn phức tạp dùng nhiều phần mềm với nhiều người có liên 

quan cạnh tranh nhau và mối quan tâm của doanh nghiệp là một đề nghị rất khác, yêu cầu 

các tầng trừu tượng thiết kế được điều phối để hướng dẫn thực hiện. Rất khó luận giải về 

việc thoả mãn các thuộc tính hệ thống rộng trong hệ thống có nhiều người phát triển, 

nhiều khách hàng, nhiều người dùng, và những người có liên quan khác mà không có thiết 

kế kiến trúc để bắc cầu giữa các yêu cầu hệ thống và thiết kế phần mềm chi tiết. Kiến trúc 

phần mềm có thể giúp các kĩ sư nhận diện, xác định, và phân tích một cách hệ thống cho 

các yêu cầu về hệ thống lớn trước khi thiết kế chi tiết và xây dựng các phần tử hệ thống 

bắt đầu.  

 

Vòng đời kiến trúc  

Thuật ngữ qui trình phần mềm được dùng để mô tả qui cách phát triển phần mềm 

trong tổ chức. Qui trình phần mềm của tổ chức mô tả tiền điều kiện, hậu điều kiện, hoạt 

động, vật phẩm, vai trò và vân vân được mọi người trong tổ chức dùng để phát triển phần 

mềm. Điều chúng ta thấy trong thực hành là ở chỗ qui trình phần mềm của tổ chức bao 

gồm nhiều qui trình nhỏ hơn đề cập tới các chức năng tổ chức then chốt như quản lí cấu 

hình, yêu cầu, kiểm thử, đảm bảo chất lượng, ước lượng, truy nguyên dự án, vân vân. 

Không may trong thực tế, thiết kế là thành viên không được phục vụ đúng mức nhất của 

tập các qui trình này. Cộng đồng cải tiến qui trình đề cập tới các mối quan tâm ít kĩ thuật 

về cách phần mềm được thiết kế dưới dạng thu thập yêu cầu, phân tích, quản lí cấu hình, 

kiểm thử, và đảm bảo chất lượng. Trong khi các định nghĩa qui trình tổ chức bao gồm các 

vật phẩm từ qui trình thiết kế, qui trình thiết kế thường không được cho cùng mức chú ý 

như các qui trình tổ chức khác. Thiết kế kiến trúc thường được đối xử như cột mốc được 

đo bởi sự hiện diện của vật phẩm. Thiết kế là qui trình kĩ thuật duy nhất yêu cầu nhiều chú 

ý như bất kì hoạt động nào trong các hoạt động này, nhưng hiếm khi nhận được sự chú ý 

đó. Chủ đề trung tâm của cuốn sách này là ở chỗ thiết kế là qui trình, không chỉ là vật 

phẩm hay cột mốc (Hình 1.1). Thiết kế là qui trình kĩ thuật cần được thiết lập và định 

nghĩa, cũng như bất kì qui trình nào khác trong tổ chức.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Các hoạt động then chốt của qui trình thiết kế. 

Thăm dò 

phương án: 

Tạo ra thiết kế 

khởi đầu 

 

Cải tiến: Dùng 

kết quả của 

đánh giá để 

cải tiến thiết kế 

 

Hậu sản xuất: 

Sửa, Nâng cao, 

Đổi, 

Phân rã 

 

Chưng cất 

yêu cầu thành 

dẫn lái kiến 

trúc 

Drivers 

 

Đánh giá thiết 

kế: Đảm bảo 

thiết kế đáp 

ứng nhu cầu 

Needs 

 

Sản xuất: 

Đảm bảo tuân 

thủ theo  

thiết kế 
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Hình 1.2 mô tả vòng đời tự nhiên của thiết kế kiến trúc quanh đó tổ chức nên nghĩ 

về việc thiết lập các qui trình thiết kế của họ (chúng tôi sẽ đưa vào một qui trình thiết kế 

kiến trúc chuyên môn về sau). Vòng đời kiến trúc về nền tảng bắt đầu với hoàn cảnh 

doanh nghiệp và những người có liên quan hệ thống. Thị trường, cấu trúc tổ chức, ngân 

sách, lịch biểu, công nghệ sẵn có, và vân vân từ hoàn cảnh doanh nghiệp mà trong đó hệ 

thống được xây dựng. Thuật ngữ người có liên quan - stakeholders - được dùng ở đây (và 

trong toàn bộ cuốn sách này) để nói tới cộng đồng rộng hơn là người dùng. Như Hình 1.2 

minh hoạ, những người có liên quan cung cấp tập các điều muốn và cần phi cấu trúc bên 

trong hoàn cảnh mà phải được tổ chức trong các dẫn lái kiến trúc. Bởi vì dẫn lái kiến trúc 

là yêu cầu mấu chốt để hình thành nên thiết kế của kiến trúc, sự tham gia của những người 

có liên quan rộng là cần thiết trong việc nhận diện và định lượng của họ. Điều mấu chốt là 

kiến trúc là một phần của qui trình nhận diện và cấu trúc các dẫn lái kiến trúc. Như chúng 

ta sẽ thấy, dẫn lái kiến trúc là những yêu cầu chức năng thô, những ràng buộc và yêu cầu 

thuộc tính chất lượng. Dẫn lái kiến trúc không phải là tất cả yêu cầu cho hệ thống, nhưng 

những dẫn lái kiến trúc đó sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc mà kiến trúc sư lựa chọn vì người đó 

thiết kế ra kiến trúc. Một khi được thiết lập, dẫn lái kiến trúc sẽ áp đặt lực thiết kế lên các 

kiến trúc sư, điều ảnh hưởng tới lựa chọn của họ về cấu trúc. Đáp ứng với các lực thiết kế, 

kiến trúc sư lựa chọn và thiết kế tập các cấu trúc để thoả mãn chúng.  

 

 

Hình 1.2 Vòng đời kiến trúc. 

 

Trong khi chủ đề của cuốn sách này là về kiến trúc và thiết kế, đừng để bất kì ai lừa 

bạn: đến cuối cùng, thực hiện mới là vấn đề! Khách hàng mua sản phẩm, không mua kiến 

trúc, qui trình, chế tạo vân vân. Khách hàng đánh giá và lựa chọn sản phẩm dựa trên các 

tính năng chúng có hay không có. Khách hàng đặt giá trị vào sản phẩm dựa trên chi phí, 
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chất lượng, chức năng và giá trị được cảm nhận của sản phẩm. Tuy nhiên, mã là không 

đủ. Dù được thiết kế có chủ ý hay không, mọi hệ thống dùng nhiều phần mềm đều có kiến 

trúc, và các sản phẩm đều rải rác các kiến trúc, dù chúng ta có ý định về chúng hay không, 

với mọi điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Mặc dầu không thấy được trực tiếp với khách 

hàng, chất lượng của kiến trúc của sản phẩm tác động sâu sắc tới tính năng của vật chuyển 

giao, thuộc tính, chất lượng được cảm nhận, và giá trị của sản phẩm hôm nay và ngày 

mai. Nếu sản phẩm không đáp ứng mong đợi của người liên quan vì lỗi thiết kế, người đó 

có thể không dùng sản phẩm hay dịch vụ của bạn xem như kết quả. Cho nên trong khi đại 

đa số những người có liên quan không chăm nom trực tiếp về kiến trúc, thiết kế kiến trúc 

vẫn là quan trọng mấu chốt trong việc đáp ứng nhu cầu của họ hôm nay và ngày mai. 

Điều này nghĩa là bạn phải chăm nom về thiết kế kiến trúc, dù cho khách hàng, người 

dùng, hay những người có liên quan tương tự khác không chăm nom về nó.  

Kiến trúc sư đóng vai trò sống còn trong toàn thể vòng đời sản phẩm, không chỉ 

trong thiết kế kiến trúc khởi đầu. Một khi kiến trúc đã được thiết kế bởi kiến trúc sư, hệ 

thống có thể được thực hiện. Tại điểm này, kiến trúc sư phải hướng dẫn những người thiết 

kế và phát triển phía hạ lưu trong xây dựng để đảm bảo rằng việc thực hiện sánh đúng 

theo thiết kế kiến trúc. Đây là một trong những vai trò mấu chốt nhất mà kiến trúc sư giữ 

trong phát triển hệ thống. Nếu cấu trúc thực hiện không sánh đúng theo cấu trúc thiết kế, 

thì bất kì hứa hẹn nào được làm tương ứng theo thiết kế kiến trúc có thể không được hoàn 

thành bởi việc thực hiện. Một khi được thực hiện và triển khai, vòng đời kiến trúc nói 

chung tuân theo con đường của hỗn độn, phổ biến, phổ biến, chấp thuận, thu hoạch, và xế 

tàn. Kiến trúc sư đóng vai trò mấu chốt trong vòng đời này.  

 

Hỗn độn  

Trong thời kì hỗn độn, các nhà cung cấp đa dạng cạnh tranh ở cùng một không gian 

thị trường. Những người được trang bị tốt nhất để khai thác kiến trúc có ưu thế tự nhiên 

hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất không phải bao giờ cũng là tốt nhất, và lịch 

sử có đầy rẫy các ví dụ, như Minitab, Wordstar, DB, Novel, Mac GUI OS, và những thứ 

khác. Một sản phẩm mới đưa vào với kiến trúc kém có thể đấy tổ chức vào thế yếu nơi nó 

phải cải tổ đáng kể cho lần đưa ra sau. Đây thông thường là vấn đề tổn thất trừ phi bạn 

được tài trợ tốt - xét Microsoft và Windows 95. Việc chuyển đổi là đau đớn và tốn kém, 

nhưng để cho họ vào vị thế tốt hơn để duy trì thế của họ trên thị trường hệ điều hành. 

Kiến trúc tốt hơn thường thắng trong đường trường. Từ hỗn độn những người lãnh đạo 

nổi lên và một một số đối thủ cạnh tranh chết hay tự gạt mình khỏi việc cạnh tranh.  

 

Phổ biến  

Một khi một người lãnh đạo nổi lên, những người khác theo sau bởi vì họ thấy lợi 

nhuận trong kiến trúc của người lãnh đạo. Những người chấp nhận sớm sẽ đi theo sản 

phẩm này và kiến trúc nền. Kiến trúc mở mà thị trường được dẫn lái thường có được việc 

phổ biến rộng nhất thay vì những kiến trúc được hình thành qua thoả hiệp và bắt buộc của 

các cơ quan tiêu chuẩn. Một số sản phẩm dường như là lãnh đạo, bị vượt qua và người ta 

không bao giờ nhận ra việc phổ biến rộng và chết tại điểm này.  
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Chấp nhận 

Tại điểm này có người lãnh đạo rõ ràng trong thị trường. Nó chắc chắn thiết lập 

kiểm soát thị trường qua số đông cốt yếu những người có liên quan trong việc tạo ra hệ 

sinh thái kiến trúc. Chấp nhận là được thiết lập vững chắc khi các bên khác trong miền 

nhìn vào người lãnh đạo về những thay đổi kiến trúc.  

 

Thu hoạch 

Trong thu hoạch, người lãnh đạo trở thành "người chủ" của kiến trúc và được thừa 

nhận như chuyên gia và người lãnh đạo. Điều họ nói và làm liên quan tới mô thức kiến 

trúc là những lời và hành động dứt khoát. Tại điểm này người lãnh đạo tận hưởng tính 

sinh lời cao từ nhiều luồng thu nhập. Sản phẩm và kiến trúc nền được duy trì và mở rộng 

để đáp ứng nhu cầu tăng không ngừng từ một cộng đồng những người có liên quan đang 

tăng trưởng.  

 

Xế tàn 

Trong thời kì xế tàn, các cấu trúc kiến trúc bị xói mòn tới điểm thiết kế lại việc thay 

thế còn có hiệu quả-chi phí hơn. Nói chung, kiến trúc tốt hơn sống lâu hơn, nhưng khoảng 

sống của sản phẩm và kiến trúc nền tảng bị ảnh hưởng lớn bởi tính thay đổi của thị trường 

và công nghệ hơn bất kì cái gì khác. Nếu bạn xây dựng sản phẩm dùng công nghệ tiến hoá 

nhanh chóng cho thị trường tiến hoá nhanh chóng hơn, nên mong đợi vòng đời tương đối 

ngắn hơn cho sản phẩm và kiến trúc nền của chúng. Trong những thị trường này, kiến trúc 

được thiết kế tốt hơn có thể kéo dài lâu hơn, nhưng cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn, có 

thể tác động lên khả năng của bạn để chạm tới cửa sổ thị trường được dự đoán. Đây là bù 

trừ tài chính, thị trường, và kĩ nghệ điều sẽ yêu cầu những người tham gia từ từng trong 

những cộng đồng này để tối ưu thời gian mà có thể và nên được dành cho thiết kế kiến 

trúc.  

Trong thời kì xế tàn, những người lãnh đạo đang ở trên sự việc tiếp và những người 

chấp nhận sớm đi theo lãnh đạo của họ. Nếu những người lãnh đạo không đi tiếp, họ có 

nguy cơ mất thế lãnh đạo của họ. IBM gần như chịu đựng số mệnh này vào những năm 

1980 khi nó không nhận ra thay đổi trong các lực thị trường từ máy tính lớn chuyển sang 

máy tính để bàn. May mắn dự trữ tiền mặt của nó cho phép nó phát minh lại mô hinh kinh 

doanh của nó và sống tiếp. Các công ti khác, như Digital Equipment Corporation (DEC), 

Control Data Corporation (CDC), và Sperry UNIVAC, đã không may mắn được như vậy. 

Trong thời kì xế tàn, những người ăn theo nổi lên trong thị trường để duy trì của thừa tự 

và có thể trở thành kinh doanh sinh lời với việc giữ cân bằng đúng của cung (những người 

ăn theo hỗ trợ cho đồ thừa tự) và nhu cầu (người dùng đồ thừa tự).  

Có kiến trúc sư hay tổ kiến trúc trong hài hoà với vòng đời kiến trúc và nhu cầu 

kinh doanh và mục đích tổ chức là mấu chốt cho tính cạnh tranh của tổ chức. Điều này là 

đúng chủ yếu bởi vì tiến bộ qua vòng đời kiến trúc bao giờ cũng có nghĩa là thiết kế kiến 

trúc nguyên thuỷ phải tiến hoá, và kiến trúc sư đóng vai trò nòng cốt trong thiết kế hệ 

thống mà có thể tiến hoá và trong quản lí tiến hoá của sản phẩm qua kiến trúc.  

Như Hình 1.2 minh hoạ, một khi được thực hiện và triển khai, hệ thống sẽ bắt đầu 

ảnh hưởng tới chính những người có liên quan mà có ảnh hưởng tới thiết kế nguyên thuỷ 

của hệ thống ngay chỗ đầu tiên. Rộng hơn, kiến trúc bị ảnh hưởng bởi đa dạng các lực bên 

ngoài. Điều thông thường là nghe lời kêu than của kiến trúc sư và kĩ sư liên quan tới thay 
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đổi yêu cầu; tuy nhiên, chúng ta có thể dự ứng hơn là phản ứng với yêu cầu thay đổi. Các 

yếu tố mà có thể dẫn tới thay đổi trong Thiết kế kiến trúc và vòng đời kiến trúc có thể 

cung cấp cái nhìn sáng suốt vào trong các yếu tố này, điều có thể đưa tới những thay đổi 

trong yêu cầu. Hình 1.3 minh hoạ các yếu tố then chốt ảnh hưởng vào hoàn cảnh doanh 

nghiệp và do đó tới dẫn lái kiến trúc. Một khi được triển khai, thiết kế kiến trúc bị tác 

động bởi những thay đổi trong những người liên quan, mô hình doanh nghiệp, thị trường, 

công nghệ, và cấu trúc tổ chức. 

 

Những người có liên quan 

Trong vòng đời kiến trúc những người có liên quan có thể tới rồi đi. Thường chúng 

ta trở thành nạn nhân của thành công của hệ thống của chúng ta. Những người có liên 

quan mới sẽ có nhu cầu hơi khác đi so với những người có liên quan gốc, có thể thích ứng 

sản phẩm của chúng ta. Khi những người có liên quan ra đi, một số dẫn lái kiến trúc có 

thể không còn hợp thức và những người tài trợ mới đem tới những mong đợi mới vào 

trong không gian thiết kế. Kiến trúc sư cần chú ý tới việc rút xuống và luồng chảy của 

những người có liên trong hoàn cảnh hệ thống và đánh giá tác động của sự hiện diện hay 

vắng mặt của họ lên dẫn lái kiến trúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 Ảnh hưởng bên ngoài của vòng đời kiến trúc. 

Những người có liên quan 

Mô hình doanh nghiệp 

Thị trường 

Công nghệ 

Cấu trúc tổ chức 
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Mô hình doanh nghiệp 

Mô hình doanh nghiệp là những vận hành tài chính và doanh nghiệp trong đó hệ 

thống được thiết kế và xây dựng. Ví dụ về mô hình doanh nghiệp có thể bao gồm:  

 Mô hình tài chính cho tiếp thị, bán, và phân phối của hệ thống  

 Qui trình và vận hành doanh nghiệp được hệ thống thực hiện  

 Những thu xếp doanh nghiệp và tài chính được thực hiện với nhà cung cấp 

Mô hình doanh nghiệp có thể là nội bộ hay bên ngoài với một tổ chức. Sau khi hệ 

thống được triển khai, mô hình doanh nghiệp tiến hoá, và những mô hình doanh nghiệp đã 

tạo động cơ cho các quyết định thiết kế nguyên thuỷ có thể không còn hợp thức nữa. Khi 

mô hình doanh nghiệp bên trong hay bên ngoài tiến hoá, bạn có thể thấ trước thay đổi cho 

dẫn lái kiến trúc.  

 

Thị trường  

Thị trường là nơi sản phẩm cung cấp giá trị và bắt đầu cung cấp tiền thu hồi theo 

đầu tư. Thị trường thay đổi và tiến hoá không ngừng, và điều bản chất là chúng ta không 

chỉ tương tác với những thay đổi trong thị trường mà còn nhận diện dự ứng những thay 

đổi và cơ hội tiềm năng cho sản phẩm của chúng ta. Một số thị trường là linh động hơn 

các thị trường khác, và tính linh động này sẽ được phản ánh vào thiết kế của chúng ta. 

Trong một ví dụ cực đoan, thị trường điện thoại di động là linh động cao độ, và tổ chức là 

số một trong thị trường này với những tính năng mới nhất sẽ thắng một ngày nào đó. Sau 

khi chuyển giao sản phẩm khởi đầu, giá cho điện thoại di động sụt lớn qua cửa sổ ngắn 

18-tháng. Điều này tạo ra kết quả trong vòng đời kiến trúc là ngắn và náo nhiệt. Lấy ví dụ 

khác, xét ứng dụng Internet n-bên như hệ thống điểm bán hàng, quản lí quan hệ khách 

hàng, vân vân. Thị trường cho những hệ thống này là tương đối ổn định và mô hình vận 

hành tổng quát đã được thiết lập tốt trong nhiều năm tới giờ. Trong hầu hết các trường 

hợp, một khi được triển khai, cấu trúc lõi của những hệ thống này vẫn còn tương đối 

không thay đổi cho dù các tính năng và chức năng có thể được thêm vào và thay đổi qua 

vòng đời kiến trúc. Thường những hệ thống này phải đổi qui mô theo các cách đa dạng để 

đáp ứng cho nhu cầu thị trường tăng trưởng. Khi thị trường tiến hoá và thay đổi, phải 

mong đợi những thay đổi cho dẫn lái kiến trúc. 

  

Môi trường công nghệ  

Về nền tảng, hệ thống dùng nhiều phần mềm tuỳ thuộc vào công nghệ, cho nên điều 

đáng ngạc nhiên là kiến trúc sư lại không dự ứng nhiều về nhìn lên phía trước vào cảnh 

quan công nghệ tiến hoá để nhận diện công nghệ mới nổi lên, cái gây ra thay đổi yêu cầu. 

Trong một số hoàn cảnh hệ thống, điều có nghĩa là bao quát cả công nghệ mũi nhọn nhiều 

rủi ro hơn để có tính cạnh tranh hơn. Trong những trường hợp khác, điều này có thể là 

thảm hoạ - cái mới hơn không phải bao giờ cũng tốt hơn. Chẳng hạn, trong thị trường điện 

tử tiêu thụ nhu cầu về tính năng mới thường dẫn lái người phát triển sản phẩm tới giả định 

về phát triển hay thích nghi công nghệ mới nhất và gần nhất sẵn có. Tuy nhiên, trong 

miền hệ thống kiểm soát hàng không, công nghệ mới có tính rủi ro không phải là ý tưởng 

tốt cho khu vực hàng không thương mại. Những hệ thống này phải cực kì tin cậy, cho nên 
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các công nghệ và phương pháp luận đã được chứng minh mới là đơn hàng của hôm nay. 

Tiến hoá công nghệ trong miền hàng không (hay các miền tương tự) là chậm hơn một 

cách cần thiết và có chủ định hơn thị trường điện tử tiêu thụ. Tuy nhiên, trong cả hai 

trường hợp thay đổi công nghệ đều là không tránh khỏi. Bên ngoài nhịp độ của chấp nhận, 

công nghệ mới nằm ở trung tâm việc làm cho nó tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Kiến trúc 

sư cần chú ý tới công nghệ đang nổi lên để đánh giá tác động của nó lên hệ thống, thiết kế 

của họ và cuối cùng lên dẫn lái kiến trúc. 

  

Cấu trúc tổ chức  

Hệ thống được xây dựng trong các tổ chức con người. Một khi hệ thống được thiết 

kế, các tổ chức nổi lên quanh cấu trúc của hệ thống. Theo nghĩa rất thực, thiết kế kĩ thuật 

làm cho tổ chức tốt hơn hay tồi hơn. Bởi vì sự kiện này, thay đổi trong cấu trúc tổ chức 

thường có thể gây ra thay đổi cho dẫn lái kiến trúc. Khử bỏ hay bổ sung các tổ chức có hỗ 

trợ hệ thống hay các phần tử của hệ thống có thể có tác dụng rất thực lên cấu trúc của hệ 

thống được xây dựng hay trong quá trình đang được xây dựng. Tương tự, nếu chúng ta 

định thay đổi cấu trúc kiến trúc theo cách triệt để, điều này có thể tác động lên cấu trúc tổ 

chức hiện có. Cấu trúc tổ chức có thể là nội bộ hay bên ngoài cho tổ chức sản xuất. Thay 

đổi trong cấu trúc tổ chức của nhà cung cấp có thể tác động lên cấu trúc của hệ thống sâu 

sắc như thay đổi trong cấu trúc tổ chức nội bộ. Xét ví dụ trong Hình 1.4.  

 

 

Hình 1.4 Thiết kế hệ thống khởi đầu và quan hệ của nó với cấu trúc tổ chức. 

 

Ví dụ này tới từ kinh nghiệm thực tế nơi hệ thống được xây dựng vào thời điểm A. 

Hệ thống bao gồm ba phần tử then chốt: bộ xử lí vào, qui trình hiển thị, và bộ xử lí lịch 
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sử. Từng phần tử này đều là máy tính mini có tập các ứng dụng. Những hệ thống này 

được nối bởi đường bus bộ nhớ dùng chung tốc độ cao. Một lực lượng lao động xuất hiện 

quanh thiết kế này để hỗ trợ cho từng phần tử này. Lực lượng lao động lớn nhất được cần 

để hỗ trợ cho bộ xử lí hiển thị phức tạp và dãy các trực quan dữ liệu của nó và ứng dụng 

phân tích. Tuy nhiên, sau năm năm sử dụng thành công, hệ thống được dự định thiết kế lại 

và được thay thế bằng một hệ thống thế hệ mới có nhiều năng lực hơn. Bởi vì tiến bộ 

công nghệ, có thể xây dựng hệ thống mới chỉ với bộ xử lí cái vào và bộ xử lí lịch sử. Có 

những máy tính mạnh hơn, rẻ hơn, nhỏ hơn rất đáng kể. Trong thiết kế hệ thống mới, bộ 

xử lí hiển thị được thay thế bằng trạm làm việc và bộ nhớ dùng chung được thay thế bằng 

mạng tốc độ cao. Hình 1.5 minh hoạ hệ thống thế hệ mới này.  

 

 

Hình 1.5 Thiết kế hệ thống sinh thứ hai và tác động của nó lên cấu trúc tổ chức. 

 

Hệ thống này là cải tiến lớn lao so với hệ thống cũ theo nhiều cách. Nó nhanh hơn, 

rẻ hơn trong xây dựng, tin cậy hơn, và có khả năng xử lí nhiều dữ liệu. Có vẻ là ý tưởng 

hay, ngoại trừ rằng với thiết kế hệ thống thế hệ thứ hai lực lượng lao động thừa tự đã 

không gióng thẳng với kiến trúc được đề nghị. Chỉ một phần của nhóm hiển thị nguyên 

gốc được cần để hỗ trợ cho hệ thống mới. Tổ hỗ trợ cho truy nhập bộ nhớ dùng chung và 

ứng dụng không còn được cần tới chút nào, và cần ít nhân sự hơn để duy trì bộ xử lí lịch 

sử và thu nhận. Điều này đưa ra nhiều kinh hoàng trong lực lượng lao động thừa tự và 

thiết kế mới, trong khi về mặt công nghệ là tốt hơn, đã là thách thức cho tổ chức để thích 

ứng và dịch chuyển sang. Tương tự, nếu thay đổi tổ chức xuất hiện, chúng có thể tác động 

tới khả năng để hỗ trợ, duy trì, hay làm tiến hoá hệ thống qua thời gian. Kiến trúc sư phải 

chú ý chặt chẽ tới cấu trúc tổ chức và mối quan hệ của chúng để thiết kế thay đổi cấu trúc 

mà trong đó có thể tác động sâu sắc lên dẫn lái doanh nghiệp.  

Vòng đời kiến trúc có thể và nên được phân tích như một phần của chiến lược quản 

lí công nghệ. Thay đổi với hệ thống phải được đánh giá bởi kiến trúc sư để xác định tác 

động lên thuộc tính hệ thống hiện thời và xác định cách thực hiện và tích hợp tốt nhất thế 

nào cho thay đổi với hệ thống. Vòng đời kiến trúc tiếp tục cho tới khi kiến trúc xói mòn 

tới điểm không còn khả năng điều chỉnh theo thay đổi hay không duy trì được hiệu quả-
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chi phí. Thỉnh thoảng vòng đời kiến trúc là tương đối ngắn (một tới ba năm) và thỉnh 

thoảng tương đối dài (hàng thập kỉ). Trong cả hai trường hợp, các tổ chức phải hiểu hoàn 

cảnh doanh nghiệp họ phải vận hành, phát minh ra chiến lược kiến trúc thích hợp, và quản 

lí dự ứng cho vòng đời kiến trúc.  

 

Chủ đề, mục đích và tổ chức  

Chủ đề then chốt nền tảng cho cuốn sách này là ở chỗ đầu tiên và trên hết, thiết kế 

kiến trúc là nỗ lực kĩ thuật yêu cầu trực giác và nguyên lí. Thứ hai, các hoạt động thiết kế 

phải được tổ chức và được xác định bởi tổ chức để giảm chi phí thiết kế và thời gian mất 

cho thiết kế, và tăng tính dự đoán được và giá trị của qui trình thiết kế. Mục đích của cuốn 

sách này là để cung cấp cho các kĩ sư thực hành chịu trách nhiệm cho thiết kế hệ thống 

dùng nhiều phần mềm với:  

 Bối cảnh trong nguyên lí thiết kế kiến trúc 

 Hướng dẫn về cách thiết kế kiến trúc cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm 

 Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm có thể giúp cho các tổ chức tích hợp 

dễ dàng hơn các qui trình thiết kế kiến trúc lặp lại được và có kỉ luật vào trong qui 

trình phát triển phần mềm của tổ chức  

 Hướng dẫn thực hành cho chuyển đổi sang thực hành thiết kế kiến trúc có nhiều kỉ 

luật hơn  

 

Tới những điểm cuối này, cuốn sách được tổ chức thành ba phần chung, như sau.  

 

Phần 1: Nguyên lí kiến trúc  

Phần này giới thiệu các khái niệm về nguyên lí kiến trúc cơ sở mà là bản chất cho 

các chủ đề còn lại được trình bày trong cuốn sách. Phần này bao gồm các chủ đề sau:  

 Thuật ngữ kiến trúc được định nghĩa rõ ràng hơn, và nói riêng, thiết kế kiến trúc phần 

mềm được định nghĩa rõ. Hệ thống, doanh nghiệp, và mối quan tâm thiết kế kiến trúc 

phần mềm được phân biệt, và thuật ngữ được dùng trong toàn bộ cuốn sách được định 

nghĩa.  

 Những yêu cầu đưa tới thiết kế kiến trúc được thăm dò, và các phương pháp để nắm 

bắt và phân tích chúng được trình bày.  

 Cấu trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm và hiệu quả của chúng lên thuộc tính hệ 

thống được thảo luận chi tiết. 

 Dùng các nguyên lí thiết kế được nêu đại cương tới giờ, hướng dẫn cho hoạt động 

thiết kế và củng cố qua các ví dụ. 

 Các chiến lược để làm tài liệu kiến trúc phần mềm được thảo luận.  
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Phần 2: Qui trình thiết kế kiến trúc  

Trong phần này, các nguyên lí của Phần 1 được đưa vào thực hành bên trong khuôn 

khổ thiết kế phương pháp luận mà có thể được dùng để khởi đầu qui trình thiết kế trong tổ 

chức. Chủ đề của Phần 2 là ở chỗ thiết kế kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm là 

qui trình kĩ thuật, không phải là biến cố hay cột mốc được đo chỉ bởi sự hiện diện hay 

vắng mặt của vật phẩm. Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm trọng tâm (ACDM) được 

giới thiệu, chính là chiến lược cho thu thập yêu cầu kiến trúc, tổ chức và phân tích chúng, 

thiết kế kiến trúc, đánh giá kiến trúc, và cải tiến nó theo cách lặp lại. Các bước đặc biệt 

của phương pháp này được mô tả trong toàn bộ phần này. Cái vào và cái ra ở từng giai 

đoạn được mô tả, và các khuôn mẫu đa dạng cùng các ví dụ được cung cấp. Phần này 

cũng thảo luận những cách thức mà kiến trúc có thể được dùng để gióng thẳng lực lượng 

lao động, cung cấp cái nhìn sâu cho ước lượng dự án, giúp trong theo dõi và giám sát, và 

đề cập tới các mối quan tâm vấn đề khác.  

 

Phần 3: Đổi qui mô và tích hợp ACDM với khuôn khổ qui trình 
hiện có  

Phần cuối cùng mô tả cách ACDM có thể được đổi qui mô theo các dự án lớn hơn 

và được dùng với các khuôn khổ qui trình phát triển đa dạng. Các khuôn khổ sau đây 

được đề cập tới:  

 Qui trình thác đổ chung  

 Qui trình Phần mềm Tổ - Team Software Process ® (Thương hiệu đã đăng kí 

của Viện kĩ nghệ phần mềm, Pittsburgh, Pennsylvania)  

 Rational Unified Process ® (Thương hiệu đã đăng kí của International Business 

Machine, Inc.)  

 Scrum (Schwaber và Beedle, 2004)  

 Lập trình cực đoan (Beck, 2000)  

 Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - Capability Maturity Model 

Integrated® (Thương hiệu đã đăng kí của Viện kĩ nghệ phần mềm, Pittsburgh, 

Pennsylvania)  

Với từng trong những khuôn khổ qui trình này, khuôn khổ cơ bản sẽ được mô tả và 

cách nó đề cập tới thiết kế kiến trúc. Khuyến cáo sẽ được cung cấp mô tả cho cách đan dệt 

ACDM và thực hành thiết kế kiến trúc chung thành khuôn khổ để đề cập tới mối quan tâm 

kiến trúc hiệu quả hơn. Bên cạnh những khuôn khổ qui trình này, phần này cũng sẽ thảo 

luận khu vực qui trình nào của Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp có thể được đề 

cập tới bằng việc dùng ACDM.  
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Chương 2 
Kiến trúc được định nghĩa 

 

 

 

 

 

Kiến trúc là âm nhạc bị đông cứng.  

John Bartlett (1820–1905)  

 

 

Ý tưởng rằng hệ thống không được tạo nên bởi các máy móc riêng lẻ mà là tập hợp 

phân bố các phần tử có mối quan hệ phức tạp, làm nền tảng cho lí thuyết và thực hành kĩ 

nghệ hiện đại nhất ngày nay. Trong 50 năm qua vai trò của phần mềm trong các hệ thống 

hiện đại đã tăng lên về tầm quan trọng. Như một phần tử hệ thống, phần mềm tạo khả 

năng cho người thiết kế xây dựng những hệ thống thông minh, có năng lực, linh hoạt hơn. 

Ngày nay phần mềm tràn ngập trong các hệ thống hiện đại và có thể được tìm thấy trong 

máy ảnh và đồng hồ, máy bay và con tầu vũ trụ, ô tô, hệ thống y tế, và một vũ trụ các hệ 

thống CNTT bản chất cho vận hành của kinh doanh ảo, doanh nghiệp toàn cầu, và các 

chính phủ. Tuy nhiên, trong khi phần mềm đã có khả năng tạo ra các hệ thống linh hoạt và 

có năng lực, nó đã làm phức tạp hơn việc xây dựng, triển khai, bảo trì, và vận hành của hệ 

thống hiện đại dùng nhiều phần mềm. Đa dạng thiết kế, tài liệu, và phương pháp kí pháp 

đã được phát triển qua nhiều năm để mô tả cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm và 

giúp cho các kĩ sư phân tích các tính chất của những hệ thống này. Thuật ngữ kiến trúc hệ 

thống, kiến trúc sự nghiệp, và kiến trúc phần mềm thường được dùng ngày nay để mô tả 

cho thiết kế thô và các cấu trúc nền của tập hợp phức tạp các phần tử bao gồm hệ thống, 

sự nghiệp và ứng dụng phần mềm phức tạp lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đâu 

thuật ngữ kiến trúc đã trở thành bị quá tải nặng. Không may, không có chuẩn, không có 

các định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về kiến trúc hệ thống, sự nghiệp, và phần mềm, 

mặc dầu nhiều khái niệm nằm dưới những thuật ngữ này là có liên quan chặt chẽ.  

Kiến trúc như một khái niệm thiết kế đã có quãng ít nhất từ thời Ai Cập cổ đại, với 

thiết kế và xây dựng các kim tự tháp. Việc dùng thuật ngữ kiến trúc để mô tả các thiết kế 

chỗ cư ngụ của con người ít nhất cũng sớm từ ngay thế kỉ thứ nhất trước công nguyên, khi 

kiến trúc sư lỗi lạc người La Mã Vitruvius dùng thuật ngữ này để mô tả các nguyên lí cơ 

bản của thiết kế kiến trúc. Chuyên luận của công trình của ông ấy được căn cứ vào ba 

phẩm chất then chốt đã hình thành nên cơ sở của nguyên lí thiết kế. Vitruvius (1914, Tập 

I, Chương 2, trang 13) đã viết “Kiến trúc phụ thuộc vào trật tự, thu xếp, cân đối, đối xứng, 

thuộc tính và kinh tế.” Ông ấy biện luận rằng kiến trúc và cấu trúc kết quả phải thoả mãn 

tính dùng được được dự định của chúng, phải hoàn chỉnh về mặt vật lí, và phải truyền đạt 

nghĩa thẩm mĩ. Ông ấy cũng chỉ ra rằng thiết kế kiến trúc tốt nhất sẽ nảy sinh trong việc 

các toà nhà tồn tại lâu hơn việc dùng nguyên gốc của chúng - một mục đích rất quan trọng 
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trong thiết kế của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Chuyên luận của ông ấy đánh dấu lần 

đầu tiên rằng các nguyên lí thiết kế kiến trúc đã được làm tài liệu trong nỗ lực để hệ thống 

hoá các nguyên lí cho kiến trúc sư. Từ đó thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong sách 

vở La Mã, khái niệm thiết kế kiến trúc đã được áp dụng rộng rãi cho nhiều miền. Thuật 

ngữ kiến trúc cảnh trí đã được dùng trong cuốn sách được Gilbert Laing Meason xuất bản 

năm 1828 và có thể là việc dùng đầu tiên của kiến trúc để nói tới thiết kế cái gì đó khác 

hơn toà nhà. Ngày nay từ điển tiếng Anh Oxford có một định nghĩa rất rộng về kiến trúc 

bao gồm nhiều điều hơn thiết kế truyền thống về cấu trúc toà nhà, chẳng hạn:  

 Hành động: hành động hay qui trình xây dựng  

 Vật phẩm: Thiết kế, cấu trúc, toà nhà  

 Quan niệm: Cấu trúc quan niệm và tổ chức logic tổng thể của máy tính hay hệ 

thống dựa trên máy tính theo quan điểm của việc dùng nó hay thiết kế  

Ngày nay thuật ngữ kiến trúc thường được dùng để chỉ thiết kế các thiết bị kĩ thuật. 

Trong hoàn cảnh này, kiến trúc về nền tảng là về thiết kế các cấu trúc thô hay các bộ phận 

mà bao gồm sản phẩm, thiết bị, hệ thống vân vân. Kiến trúc sư phân rã hệ thống, sự 

nghiệp, hay phần mềm thành các phần tử theo cách khai báo, được hướng dẫn chủ yếu bởi 

trực giác và kinh nghiệm. Thiết kế kiến trúc mang tính khai báo theo nghĩa kiến trúc sư 

tuyên bố các bộ phận hay phần tử của hệ thống là gì, thuộc tính và giao diện của chúng, 

và cách các phần tử này quan hệ với nhau. Khi được thiết kế, phát triển, và tích hợp, 

những bộ phận đó tạo ra một tập hợp làm việc cùng nhau để cung cấp dịch vụ nào đó lớn 

hơn bất kì từng bộ phận nào riêng nó. Bởi vì thiết kế kiến trúc mang tính khai báo, dễ 

dàng thực hiện một cách lầm lẫn. Tuy nhiên, khó làm cho nó đúng, khó làm tốt, và hết sức 

dễ dàng phạm sai lầm. Những chọn lựa sớm mà kiến trúc sư thực hiện có tác động sâu, 

kéo dài lên sản phẩm và tổ chức. Nếu chọn lựa sai được làm sớm, thì có thể không thể nào 

hoàn tác chúng về sau. Trong khi kiến trúc được thiết kế, không phải mọi thiết kế đều có 

tính kiến trúc về bản chất. Thiết kế kiến trúc bỏ qua thiết kế nội bộ chi tiết bên trong của 

các phần tử của phân rã. Thiết kế chi tiết cho những phần tử này được để trễ cho những 

người thiết kế phía hạ lưu, người hội tụ vào các chi tiết về cách các phần tử này cung cấp 

dịch vụ mà kiến trúc sư khai báo rằng chúng sẽ cung cấp.  

Một cảm nhận sai thông thường là ở chỗ kiến trúc chỉ là các hình ảnh - hình ảnh 

không phải là kiến trúc. Các biểu diễn kiến trúc là những bức ảnh đơn thuần về cấu trúc 

đang tồn tại hay những cấu trúc sẽ được xây dựng. Tuy nhiên, hệ thống dùng nhiều phần 

mềm có những cấu trúc thực được hình thành từ các phần tử và mối quan hệ giữa chúng - 

và đây là kiến trúc thực. Từ lâu trước khi việc xây dựng và các cấu trúc thực được xây 

dựng, biểu diễn thiết kế phục vụ như cơ sở để hỗ trợ cho phân tích tập lớn hơn các phần 

tử. Mục đích tối thượng của phân tích thiết kế kiến trúc là đảm bảo rằng hệ thống được 

thực hiện chuyển giao dịch vụ và có các thuộc tính được yêu cầu. Hệ thống dùng nhiều 

phần mềm là đa chiều trong đó tính thấy được của cấu trúc hệ thống về mặt tĩnh không 

phải là cùng cấu trúc thấy được vào lúc chạy, và vẫn có nhiều cấu trúc vật lí hơn là thấy 

được nữa. Bởi vì hệ thống dùng nhiều phần mềm là đa chiều, kiến trúc sư phải nghĩ theo 

ba chiều, và biểu diễn thiết kế kiến trúc phải là đa chiều để biểu diễn nhiều cấu trúc về các 

thứ được xây dựng. Chẳng hạn, để biểu diễn thích hợp một ngôi nhà hiện đại chúng ta sẽ 

cần một biểu diễn mô tả cho cấu trúc toà nhà, một biểu diễn khác cho hệ thống điện, và 

một biểu diễn khác nữa cho đường nước. Từng cấu trúc này là hoàn toàn thực, và được 

gắn lại với nhau chúng hợp thành một tổng thể các phần tử mà đó là ngôi nhà. Chúng ta 

có thể dùng những cách nhìn đa dạng này để thuyết phục về các thuộc tính mà chỗ cư ngụ 

sẽ có khi được xây dựng: Nó có đủ lớn không? Nó có đủ sáng không? Nó có đủ năng 

lượng không?  
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Người ta có thể dễ dàng đi từ phòng nọ sang phòng kia theo hình mẫu luồng được 

mong đợi không? Tôi có thể thay đổi hay thêm chỗ ở được không? Tôi có thể sửa chữa nó 

được không? Cùng điều này là đúng cho hệ thống dùng nhiều phần mềm. Biểu diễn thiết 

kế kiến trúc là những hình ảnh của các cấu trúc mà sẽ có, hay đang có, hiện diện trong 

thực hiện. Giống như ví dụ về ngôi nhà nói trên, hệ thống dùng nhiều phần mềm yêu cầu 

nhiều biểu diễn từ các cảnh quan đa dạng để mô tả hệ thống. Được gắn với nhau, những 

biểu diễn này cho phép những người có liên quan trao đổi về hệ thống, thuyết phục về các 

thuộc tính nó có và không có, và hướng dẫn thiết kế chi tiết và xây dựng.  

Thiết kế kiến trúc có thể cung cấp cái nhìn sâu bản chất cho các kĩ sư khi thiết kế hệ 

thống dùng nhiều phần mềm. Cũng như trong ví dụ kiến trúc toà nhà trước, các thiết kế 

kiến trúc này nhận diện các bộ phận của hệ thống, sự nghiệp, hay phần mềm, và cách 

chúng sẽ tương tác để tạo ra dịch vụ. Biểu diễn thiết kế có thể được dùng để phân tích 

hành vi tổng thể và các thuộc tính phi hành vi của hệ thống, sự nghiệp, hay phần mềm. 

Thuộc tính hành vi bao gồm các yêu cầu chức năng bản chất, trong khi các thuộc tính phi 

hành vi bao gồm hiệu năng, tính sửa đổi được, tính liên tác, và tính an ninh, trong các thứ 

khác. Trong cuốn sách này, các thuộc tính phi hành vi sẽ được nói tới như các đặc tính 

chất lượng (Bass et al., 2002). Những người thiết kế hệ thống, sự nghiệp, và phần mềm 

phải liên tục làm những bù trừ giữa các yêu cầu hành vi và đặc tính chất lượng để đạt tới 

cân bằng chấp nhận được cho cộng đồng những người có liên quan. Chẳng hạn, một số 

quyết định thiết kế kiến trúc có thể thúc đẩy thông lượng dữ liệu (hiệu năng) nhưng phá 

hoại ngầm khả năng thay đổi hệ thống (tính sửa đổi được). Kiến trúc cho phép những 

người thiết kế nhận diện và thuyết phục về những bù trừ này sớm trong việc phát triển để 

cho những thuộc tính này có thể được thiết kế trong hệ thống, thay vì sửa, điều chỉnh hay 

cải tổ sau phát triển.  

Mặc dầu thuật ngữ kiến trúc hệ thống, sự nghiệp, và phần mềm là một phần của từ 

vựng của các kĩ sư ngày nay, những cộng đồng này hiếm khi đồng ý về các định nghĩa 

chính xác cho những khái niệm này. Hơn nữa, trách nhiệm về ai tạo ra chúng, chúng được 

dùng làm gì, và chúng được viết ra thế nào hiếm khi được xác định rõ trong tổ chức ngày 

nay. Thường xuyên các khác biệt giữa kiến trúc hệ thống, doanh nghiệp, và phần mềm là 

chủ đề cho những tranh cãi nóng bỏng giữa các kĩ sư. Các tổ chức và kĩ sư trong các cộng 

đồng này có cam kết trí tuệ và đầu tư tiền bạc vào kiến trúc hệ thống, doanh nghiệp và 

phần mềm của họ, nơi cả ba nhóm này đều có thoả thuận và làm việc cùng nhau một cách 

cộng sinh trong nguyên lí và trong thực hành. Xem như kết quả, nhiều quan niệm sai, định 

kiến, và mong đợi không hiện thực đã phát triển trong những cộng đồng này. Để làm sáng 

tỏ các thuật ngữ này, chúng ta sẽ trình bày và thảo luận về các định nghĩa được dùng 

chung về kiến trúc từ các cộng đồng kĩ nghệ hệ thống, sự nghiệp và phần mềm, điều có 

ích là hiểu được lịch sử, trạng thái thực hành và từng cộng đồng đề cập tới cái gì và không 

đề cập tới cái gì.  

 

Lịch sử của các khái niệm hệ thống hiện đại 

Việc dùng của thuật ngữ hệ thống nói tới các thiết bị công nghệ là một thực hành 

tương đối mới đã nổi lên trong thế kỉ 20. Thuật ngữ này đã tiến hoá qua hơn một thế kỉ, 

khi các kĩ sư vật lộn với thiết kế máy móc tương tác với độ phức tạp tăng dần cũng như 

điều phối việc xây dựng nó và vận hành qua các khu vực địa lí rộng. Một cảnh quan lịch 

sử về tư duy hệ thống cung cấp bối cảnh bản chất để hiểu làm sao và tại sao những người 

thiết kế bắt đầu dùng các thuật ngữ như kiến trúc hệ thống, kiến trúc sự nghiệp, và kiến 

trúc phần mềm để mô tả thiết kế và cấu trúc của các thực thể công nghệ lớn, phân bố. 
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Trước thế kỉ 19, từ hệ thống đã không được liên kết với công nghệ chút nào. Thuật ngữ 

này được dùng để mô tả hệ thống sinh lí, như hệ thần kinh hay hệ tuần hoàn trong thân 

thể; các hệ thống triết học biểu thị tập nhất quán các ý tưởng, như những ý tưởng được 

tìm thấy trong hệ thống pháp lí, chính trị hay niềm tin tôn giáo; và các hệ động học tự 

nhiên, như các hệ được dùng để mô tả hệ thống sinh thái hay hệ thống hành tinh.  

Tư duy hệ thống như chúng ta biết nó ngày nay có nguồn gốc từ đường sắt liên lục 

địa được xây dựng ở Mĩ vào đầu thế kỉ 19 (vào khoảng 1830). Mạng các đường sắt nổi lên 

đã bao gồm nhiều thiết bị công nghệ phức tạp, luồng công việc đa dạng, và vấn đề phân 

bổ thời gian và tài nguyên. Mô tả đường sắt như một cái máy đơn thuần được hiểu nghèo 

nàn như đại lượng và phạm vi của tuyển tập lớn hơn nhiều các máy móc, qui trình và con 

người liên tác nhau. Hệ thống đường sắt bao gồm đường ray, tầu hoả, trạm cấp nước và 

than, tiện nghi bảo trì, khớp chuyển đường, vân vân. Trong thời đại này, thân tri thức có 

chứa nghệ thuật cơ giới truyền thống đã chứng tỏ ngày càng không thích hợp để đề cập tới 

thiết kế các phức hợp đang nổi lên trong hệ thống đường sắt quốc gia. Những vấn đề nổi 

lên bao gồm thiết kế các bộ phận tương hợp, đã chuẩn hoá, lập lịch và đặt thời gian cho 

tầu hoả, điều phối lực lượng lao động đa dạng nhiều loại, và tổ chức các vấn đề khác bên 

ngoài thân tri thức kĩ nghệ sẵn có vào thời đó. Giới hạn của nghệ thuật cơ/điện truyền 

thống đã bị ép thêm trong thế kỉ 19 với việc phát triển của công nghiệp năng lượng điện 

(quãng 1880) và điện thoại (quãng 1877). Những hệ thống này đã nổi lên từ các bộ phận 

nhỏ thường được thiết kế trong chỗ cô lập, nơi tính không tương hợp là khá phổ biến. 

Trong những năm đầu, thiết kế tổng thể của những hệ thống này đã nổi lên theo cách 

không thể thức thay vì thiết kế có chủ ý - một tập ngẫu nhiên các thứ. Khi khó khăn, chi 

phí, và độ phức tạp của các bộ phận không như nhau, được phân bố kết nối theo địa lí vào 

trong một toàn thể lớn hơn đã trở thành hiển nhiên, các kĩ sư bắt đầu nhận ra tầm quan 

trọng của thiết kế hệ thống mức cao và chuẩn hoá giao diện cho các bộ phận của hệ thống. 

Đến 1920, các kĩ sư của AT&T đã nói tới mạng lưới điện thoại quốc gia của họ là "hệ 

thống", có chức danh việc làm cho kĩ sư hệ thống, và có phòng phát triển hệ thống 

(Hughes, 1989) trong nỗ lực để xen thủ tục và kỉ luật vào thiết kế hệ thống.  

Khi hệ thống phức tạp nổi lên, các kĩ sư nhận ra rằng việc tạo ra các bộ phận ở chỗ 

cô lập, rồi nỗ lực kết nối chúng lại để phục vụ chủ định lớn hơn, làm nảy sinh các hệ 

thống bị xoắn xuýt, dễ vỡ, và tốn kém cho xây dựng và bảo trì, khó đổi qui mô, và hành 

xử không dự đoán được. Điều này đã chứng tỏ là cách tiếp cận không thích hợp cho xác 

định, xây dựng và vận hành thế hệ mới các hệ thống mà sẽ được cần trong thế kỉ 20. Triết 

lí thiết kế hệ thống mới đã nổi lên tán thành ý tưởng về thiết kế hệ thống lớn hơn trước, 

rồi mới nhận diện và thiết kế các bộ phận, và cuối cùng lắp ráp hệ thống từ các bộ phận. 

Đây là việc xa rời triệt để từ thiết kế chi tiết và xây dựng các bộ phận, kết nối các bộ phận 

với nhau theo cách không thể thức, và cho phép hệ thống nổi lên từ tình huống ngẫu nhiên 

thay vì bằng thiết kế. Cách tiếp cận mới này tới thiết kế hệ thống đã cho việc vươn lên các 

trừu tượng và phương pháp mạnh hơn, điều tạo khả năng cho người kĩ sư thuyết phục về 

hành vi và thuộc tính của hệ thống phức tạp trước khi thiết kế các bộ phận và lắp ráp hệ 

thống. Trong và sau Thế chiến II, độ phức tạp hệ thống đã tăng lên vượt bực với tiến bộ 

của công nghệ - đội tiên phong của tiến bộ này là phức hợp công nghiệp quân sự Mĩ. Kết 

quả là, bộ môn kĩ nghệ hệ thống được chính thức hoá đã bắt đầu nổi lên quãng năm 1950 

khi các nhà nghiên cứu từ công ti RAND, dưới lực lượng không quân Mĩ U.S. Air Force, 

đã phát triển các kĩ thuật và phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống. RAND đã 

thực nghiệm với đa dạng cách tiếp cận mới cho quản lí độ phức tạp thiết kế và tổ chức 

vốn nhân lực được cần để xây dựng, vận hành và bảo trì các hệ thống phức tạp lớn. Đây là 

lúc độ phức tạp hệ thống đang tăng lên với nhịp độ chóng mặt với các hệ thống chỉ huy và 

kiểm soát, truyền thông toàn cầu để hỗ trợ cho khí tài mặt đất, không trung và không gian 
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toàn cầu nhanh chóng. Các hệ thống như tầu ngầm Trident, máy bay vận tải hiện đại, hệ 

thống tên lửa xuyên lục địa, và hệ thống không gian và vệ tinh đã đủ khó, nhưng kết nối 

chúng lại như hệ thống liên tục đã chứng tỏ là nhiệm vụ đáng nản chí. Thời kì này của kĩ 

nghệ hệ thống được mô tả tốt nhất bởi lời của thiếu tướng hải quân Grace Hopper, người 

thường được trích dẫn nói, “Cuộc sống đã đơn giản trước Thế chiến II, sau đó chúng ta đã 

có các hệ thống.”  

Kĩ nghệ hệ thống đã tiến hoá thành bộ môn thiết kế và quản lí hữu ích cho việc xây 

dựng các hệ thống phân bố theo địa lí, liên ngành, phức tạp và lớn. Cách tiếp cận kĩ nghệ 

hệ thống đã nở hoa trong những năm chiến tranh lạnh, và nhiều trong những kĩ thuật này 

vẫn có với chúng ta ngày nay. Các phương pháp kĩ nghệ hệ thống hiện đại đã tiến hoá từ 

thiết kế và phát triển các hệ thống vũ khí lớn của chính phủ Mĩ như hệ thống tên lửa đất 

đối không Nike, hệ thống phòng thủ tên lửa SAGE, và chương trình tên lửa đạn đạo liên 

lục địa Atlas từ 1940 tới những năm 1960. Thực sự mọi hệ thống vũ khí chính được giới 

quân sự Mĩ mua từ những năm 1950 đã dùng dạng nào đó của kĩ thuật kĩ nghệ hệ thống 

có kỉ luật. Các hệ thống toàn cầu của các hệ thống đang là chuẩn ngày nay không chỉ 

trong miền chính phủ và quân sự phức hợp, mà còn xuyên suốt ngành công nghiệp thương 

mại để hỗ trợ cho quản lí kho, quan hệ khách hàng, hậu cần, vân vân. Chẳng hạn, máy bay 

747 với hơn sáu triệu bộ phận được làm từ 33 nước khác nhau trình ra những thách thức 

kĩ nghệ duy nhất và đáng nản chí cho tập đoàn Boeing. Mặc dầu có nhiều định nghĩa về 

hệ thống là gì, với chủ định của chúng tôi, chúng tôi sẽ định nghĩa hệ thống là “tập các 

phần tử vật lí, cơ điện tử được kết nối hay có quan hệ để thực hiện chức năng duy nhất 

không thể thực hiện được bởi một mình các phần tử.” Điều này tương tự với định nghĩa 

do Maier và Rechtin đưa ra (2000).  

 

Kiến trúc hệ thống  

Eberhardt Rectin được nhiều người coi là cha đẻ của kĩ nghệ hệ thống hiện đại và 

kiến trúc hệ thống theo cuốn sách giáo khoa kinh điển của ông ấy Systems Architecting: 

Creating và Building Complex Systems (Rechtin, 1991). Rectin đã định nghĩa và hình 

thức hoá vai trò và trách nhiệm của kiến trúc sư hệ thống. Ông ấy đã định nghĩa và mô tả 

tập tri thức và kĩ năng chuyên môn mà phải là một phần của kho trí tuệ của kiến trúc sư hệ 

thống, và cũng đã đưa vào một số trực cảm thiết kế và kĩ thuật phân tích, điều có thể được 

dùng bởi kiến trúc sư hệ thống để phát triển các kiến trúc cho hệ thống. Mãi cho tới công 

trình của Rechtin, vẫn còn không rõ ràng cho nhiều người hành nghề rằng kĩ nghệ hệ 

thống có thể vươn hơn mức độ bộ môn kĩ nghệ, hay việc thiết kế và xây dựng các hệ 

thống phức tạp đồ sộ có thể là nỗ lực lặp lại được, dự đoán được. Các triết lí và phương 

pháp luận kĩ nghệ hệ thống đa dạng đã được phát triển và thiết lập qua nhiều năm, và 

ngày nay có nhiều sách giáo khoa về kiến trúc và kĩ nghệ hệ thống, điều xác định các lí 

thuyết hình thức và nguyên lí khoa học trên đó bộ môn kĩ nghệ hệ thống đặt cơ sở 

(Thome, 1993). Nhiều đại học xuất sắc trên khắp thế giới bây giờ cung cấp bằng cấp 

chuyên sâu trong kĩ nghệ hệ thống, và thiết kế kiến trúc hệ thống là phần bản chất của 

giáo dục kĩ nghệ hệ thống.  

Mặc dầu có nhiều cách tiếp cận kĩ nghệ hệ thống chuyên môn cho việc dịch nhu cầu 

của khách hàng nảy sinh từ sứ mệnh riêng hay mục tiêu kinh doanh thành thiết kế kiến 

trúc, nói chung kĩ nghệ hệ thống hiện đại tán thành triết lí phân cấp trên xuống, nơi vật 

phẩm thiết kế đầu tiên là kiến trúc hệ thống. Theo Hội đồng quốc tế về kĩ nghệ hệ thống - 

International Council on System Engineering (INCOSE), thiết kế hệ thống là “quá trình 

xác định kiến trúc, cấu phần, giao diện, và các đặc trưng khác của hệ thống hay cấu phần 
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hệ thống.” Trong định nghĩa này, thuật ngữ cấu phần được dùng để nói tới phần vật lí hay 

phần tử mà là thành viên của hệ thống. Thuật ngữ giao diện nói tới biên giới của một cấu 

phần và điểm kết nối giữa các cấu phần. Trong kĩ nghệ hệ thống, các giao diện có thể là 

cơ khí, điện, hay cơ điện tử. “Các đặc trưng khác của hệ thống hay cấu phần của hệ 

thống” nói tới hành vi chức năng của hệ thống cũng như các thuộc tính hệ thống rộng mà 

nó có, như hiệu năng, tính sửa đổi được, tính sẵn có, vân vân. Thiết kế kiến trúc của hệ 

thống là bước đầu tiên mấu chốt trong xây dựng hệ thống bởi vì kiến trúc được dùng để 

đảm bảo rằng tổng thể các mục tiêu hệ thống là được đáp ứng. Kiến trúc hệ thống tạo 

khung cho thiết kế chi tiết và xây dựng các bộ phận mà sẽ tạo nên hệ thống và có thể giúp 

nhận diện các vấn đề chức năng tiềm năng và đặc tính chất lượng. Qua thiết kế kiến trúc, 

những vấn đề này có thể được đề cập tới sớm trong qui trình phát triển, giảm thiểu chi phí 

sản xuất phía hạ lưu và làm cực đại chất lượng sản phẩm toàn thể.  

Với các hệ thống hiện đại thường là lớn, phân bố và yêu cầu tài năng của nhiều bộ 

môn khoa học và kĩ nghệ, điều thường không thực tế cho kiến trúc sư hệ thống là quan 

tâm tới mọi chi tiết chi li của thiết kế. Kiến trúc sư hệ thống quan tâm tới việc phân hoạch 

hệ thống thành các cấu phần và nhận diện trách nhiệm của chúng và các qui tắc cho tương 

tác để đảm bảo rằng các yêu cầu chức năng và chất lượng được đáp ứng. Tuy nhiên, bản 

thân họ không quan tâm tới chi tiết thiết kế nội bộ của các cấu phần tạo nên hệ thống. 

Trong thiết kế kiến trúc, các cấu phần được đối xử như các hộp đen, nơi các chi tiết về 

cách cái vào được biến đổi thành cái ra là được trừu tượng hoá lên - những chi tiết này 

được để trễ lại cho tới về sau trong qui trình thiết kế. Phần lớn các phương pháp luận thiết 

kế kiến trúc hệ thống hiện đại đều qui định thiết kế hệ thống phức tạp bằng việc dùng 

phân rã cấp bậc theo cách đầu tiên phân rã hệ thống thành cấu phần. Những phương pháp 

này nói chung hội tụ vào chức năng và dùng yêu cầu chức năng để hướng dẫn phân rã. 

Qui trình này được lặp lại đệ qui trên từng cấu phần cho tới khi chỉ còn lại các cấu phần là 

có bán sẵn trên thị trường hay dễ được thiết kế và xây dựng. Một khi các cấu phần sơ cấp 

này của hệ thống được xác định, giao diện chi tiết cho từng cấu phần có thể được xác định 

và các kĩ sư (hay tổ chức) thích hợp cho từng cấu phần có thể tiến hành thiết kế chi tiết, 

thực hiện, và kiểm thử phần tử chức năng. Về nguyên tắc, xây dựng hệ thống vậy được 

hoàn thành bởi việc tích hợp các cấu phần mức thấp nhất thành một mức trừu tượng mỗi 

lúc. Từng mức phân rã trở thành mức xây dựng và tích hợp nơi kết quả của mức trước 

được trắc nghiệm và kiểm nghiệm. Do đó, việc thực hiện then chốt của kĩ nghệ hệ thống 

là ở chỗ tích hợp dưới lên chỉ có thể với thiết kế trên xuống tốt mà bắt đầu bằng kiến trúc 

hệ thống vững chắc. Cách tiếp cận chia để trị này cho phép các kĩ sư xây dựng các hệ 

thống rất lớn, bằng lực lượng lao động phân bố, làm phát lộ lỗi, và đề cập tới chúng trước 

khi chúng bị vùi sâu trong hệ thống.  

Kĩ nghệ và kiến trúc hệ thống tiếp tục nở hoa và tiến hoá trong đa dạng miền. Tuy 

nhiên, cách dùng dễ thấy nhất và tường minh các phương pháp luận kĩ nghệ hệ thống có 

xu hướng dành cho các hệ thống lớn của chính phủ được xây dựng bởi hàng trăm hay 

hàng nghìn nhà thầu phân bố theo địa lí. Sau rốt, đây là cộng đồng từ nguồn gốc đó kĩ 

nghệ hệ thống nổi lên. Những người quản lí chương trình của những dự án lớn này thường 

dựa vào việc thực hiện cơ sở về kĩ nghệ hệ thống để quản lí độ phức tạp của thiết kế, xây 

dựng, giám sát và quản lí hệ thống. Các khái niệm của kĩ nghệ hệ thống thậm chí còn 

được nhúng vào trong luật và hướng dẫn mua sắm của chính phủ. Mặc dầu những cách 

tiếp cận kĩ nghệ này dường như phục vụ trong xây dựng tàu thuyền, máy bay và tầu vũ 

trụ, và các hệ thống khác với sự hiện diện vật lí lớn, những cách tiếp cận khác vẫn được 

dùng để đề cập tới nhu cầu riêng của các hệ thống rất lớn lấy công nghệ thông tin (CNTT) 

làm trọng tâm. Thuật ngữ kiến trúc sự nghiệp được dùng ngày nay để mô tả cho thiết kế 

các hệ thống lớn lấy CNTT làm trọng tâm, và các chiến lược và phương pháp thiết kế đa 
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dạng đang nổi lên để đề cập tới nhu cầu của miền này. Vào đầu những năm 1990 thuật 

ngữ “hệ thống của các hệ thống” trở thành được phổ cập trong cộng đồng kĩ nghệ hệ 

thống, và theo nhiều cách đã cho sinh thành ra cộng đồng kiến trúc sự nghiệp nổi bật thế 

trong các cộng đồng lấy CNTT làm trọng tâm ngày nay. Bước lùi lại từ bức tranh đang 

nổi lên này, điều rõ ràng là thiết kế các hệ thống lớn và phức tạp có tính phân cấp. Hệ 

thống càng lớn, càng nhiều tầng có đó để phân cấp.  

 

Kiến trúc sự nghiệp  

Thuật ngữ sự nghiệp (enterprise) đã được dùng rộng rãi từ thời cổ để nói tới các 

việc kinh doanh phân phối lớn, quân sự, hay các nỗ lực con người lớn lao. Từ điển 

Webster 1828 định nghĩa sự nghiệp (enterprise) là:  

Điều được tiến hành, hay được dự định thực hiện; dự án được dự định; đặc 

biệt, việc thực hiện hiểm nguy hay gian nan, liều lĩnh, cả về thể chất hay tinh 

thần; như “Cuộc tấn công vào Stoney-Point là sự nghiệp liều lĩnh, nhưng 

thành công.”  

Ngày nay thuật ngữ sự nghiệp được dùng để nói tới một tổ chức tham gia vào kinh 

doanh hay sứ mệnh lớn, nói tới thực thể đang làm hay tiến hành, không phải là bản thân 

việc tiến hành.  

Theo nhiều cách, khái niệm kiến trúc sự nghiệp đã tiến hoá từ cộng đồng kĩ nghệ hệ 

thống nhưng được chuyên môn hoá để đề cập tới mối quan tâm thiết kế riêng cho các hệ 

thống CNTT phân bố cao độ, rất lớn và các tổ chức tuỳ thuộc vào chúng. Kiến trúc sự 

nghiệp, giống như kiến trúc hệ thống, thiết kế ra các hệ thống lớn gồm các hệ thống để 

phục vụ cho nhu cầu của tổ chức phân bố rộng bao gồm những người có liên quan, kết 

cấu nền, và các tài nguyên khác. Khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp về bản chất là các 

phương pháp luận thiết kế hội tụ vào mô hình hoá doanh nghiệp, qui trình doanh nghiệp, 

và kết cấu nền công nghệ hỗ trợ cho sự nghiệp. Một trong những khó khăn chính là nhận 

diện sự nghiệp và biên giới của nó. Hệ thống sự nghiệp, phần mềm, và kết cấu nền thỉnh 

thoảng được nói tới như tính toán lấy mạng làm trọng tâm (Goodyear et al., 2000) để làm 

sáng tỏ bản chất CNTT và phân bố cao của cấu trúc sự nghiệp. Nhiều trong các khái niệm 

này được theo bởi cộng đồng kiến trúc sự nghiệp đã nổi lên từ việc phát triển các hệ thông 

tin thương mại, điều đã xảy ra tại IBM trong những năm 1970 cho các ứng dụng phân bố, 

hướng doanh nghiệp. Những gốc rễ này đã cho kiến trúc sự nghiệp một hương vị trọng 

tâm CNTT và doanh nghiệp dứt khoát. John Zachman, một nhân viên của IBM, là người 

đóng góp chính cho phương pháp luận lập kế hoạch thông tin của IBM: lập kế hoạch hệ 

thống doanh nghiệp. Trong công trình ban đầu của Zachman, ông ấy đã quan sát các 

ngành công nghiệp kiến trúc nhà, xây dựng, kĩ nghệ, và chế tạo đã tiến hoá qua hàng trăm 

năm để giải quyết việc xây dựng các sản phẩm phức tạp (Zachman, 1987). Về sau ông ấy 

đã áp dụng những khái niệm này cho thiết kế và xây dựng sự nghiệp doanh nghiệp và hệ 

thống máy tính làm mạnh cho chúng. Zachman soạn ra thuật ngữ kiến trúc sự nghiệp và 

tạo ra Khuôn khổ Zachman cho việc xác định kiến trúc sự nghiệp (Sowa và Zachman, 

1992).  

Kiến trúc sự nghiệp không còn chỉ dựa trên công trình của John Zachman và Khuôn 

khổ Zachman, mặc dầu đây là ví dụ được trích dẫn thông thường về phương pháp để xác 

định kiến trúc sự nghiệp. Ngày nay có nhiều khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp khác nhau 

(EAF) cho thiết kế và xây dựng kiến trúc sự nghiệp. Khi viết cuốn sách này đã có 14 
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chuẩn EAF do chính phủ Mĩ yêu cầu và hàng trăm khuôn khổ sẵn có đã là tài sản riêng 

hay miền chuyên môn. Một số ví dụ bao gồm:  

 Khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp Zachman  

 Khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp liên bang (FEAF)  

 Khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp kho bạc (TEAF)  

 Khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp Popkin  

 Kiến trúc sự nghiệp mở rộng  

 Khuôn khổ kiến trúc nhóm mở - The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF)  

 Khuôn khổ kiến trúc Bộ quốc phòng (DoDAF)  

Thuật ngữ khuôn khổ được dùng để mô tả tập được qui định các bước và vật phẩm 

được tạo ra như một tiến trình thiết kế hệ thống sự nghiệp hay hệ thống các hệ thống. EAF 

cụ thể hoá chiến lược thiết kế và cung cấp hướng dẫn từng bước, và thậm chí cả khuôn 

mẫu, để thiết kế và làm tài liệu cho sự nghiệp. EAF qui định tập các vật phẩm cho những 

người có liên quan tới sự nghiệp riêng. Dùng EAF, kiến trúc sư sự nghiệp tạo ra các vật 

phẩm đa dạng được dự định để là cách nhìn hệ thống từ các cảnh quan của những người 

có liên quan tới sự nghiệp. Phần lớn các khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp đều nhận diện một 

số các mối quan tâm mà sẽ hướng dẫn cho thiết kế sự nghiệp, như:
*
  

 Yêu cầu doanh nghiệp: Các nhu cầu kinh doanh của tổ chức.  

 Qui trình doanh nghiệp: Loạt các hoạt động dẫn tới việc đạt được kết quả doanh 

nghiệp đo được.  

 Môi trường: Những hoàn cảnh theo đó sự nghiệp phải vận hành.  

 Dữ liệu: Thiết kế dữ liệu mức cao mô tả cho cấu trúc của nhu cầu dữ liệu của sự 

nghiệp dưới dạng thực thể và quan hệ giữa các thực thể.  

 Kết cấu nền: Tài sản CNTT chung của sự nghiệp, như mạng, phần cứng, hệ 

thống tính toán, bộ định tuyến vân vân.  

 Phần mềm: Bộ phần mềm chuẩn đi đôi chặt chẽ với kết cấu nền, như hệ điều 

hành, ổ đĩa, hệ cơ sở dữ liệu, vân vân.  

 Những người có liên quan: Những người sẽ tương tác với sự nghiệp theo cách 

nào đó.  

Những mối quan tâm này là chủ đề thông thường trong nhiều khuôn khổ kiến trúc 

sự nghiệp, mặc dầu thuật ngữ, qui trình và phương pháp được dùng để suy diễn ra chúng 

là khác nhau khá rộng. Tuy nhiên, khái niệm chung trong cộng đồng kiến trúc sự nghiệp 

là khái niệm về qui trình doanh nghiệp. Qui trình doanh nghiệp là mô tả về tương tác 

động của những người có liên quan và luồng thông tin giữa các thực thể đa dạng có bao 

hàm trong sự nghiệp. Qui trình doanh nghiệp đưa tới phân tích và thiết kế kiến trúc sự 

nghiệp và được dùng để nhận diện các tổ chức, những người có liên quan thích hợp, hệ 

thống, dữ liệu và các thực thể khác liên quan tới sự nghiệp. Trong hầu hết các phương 

pháp luận sự nghiệp, qui trình doanh nghiệp có thể hay không thể được thực hiện một 

                                                 
*
 Những mối quan tâm này và định nghĩa của chúng tới từ việc chưng cất rộng hơn từ mười khuôn khổ kiến 

trúc sự nghiệp khác nhau. 



 

 24 

cách trực tiếp hay được hỗ trợ bởi kết cấu nền CNTT và hệ thống, nhưng phần lớn chúng 

thường được thực hiện.  

Các EAF được dự định cho nhiều điều hơn chỉ là phương tiện dành cho thiết kế 

mạng máy tính, máy phục vụ, trang web, cơ sở dữ liệu, vân vân. Chúng là phương tiện 

cho nhận diện, làm tài liệu và phân tích các mạng phức tạp những tương tác con người với 

tổ chức và hệ thống CNTT mà họ dùng để cung cấp dịch vụ, trao đổi, và nói chung tiến 

hành hoạt động doanh nghiệp. Ngược với cảm nhận chung, kết cấu nền CNTT là phần tử 

của sự nghiệp; sự nghiệp không xác định nó. Chẳng hạn, giả sử rằng mô hình doanh 

nghiệp của tổ chức là bán sản phẩm cho doanh nghiệp khác qua Web, theo dõi kho và 

chuyển hàng, quản lí quan hệ khách hàng, vân vân. Mô hình doanh nghiệp này có thể 

được chưng cất thành các qui trình doanh nghiệp đa dạng mô tả cho các hoạt động của tổ 

chức. Qui trình doanh nghiệp có thể mô tả cho khía cạnh động của cách đơn hàng của 

khách hàng được xử lí, cách sản phẩm được chế tạo, cách kho được cập nhật, cách sản 

phẩm được chuyển giao nhanh thế nào cho khách hàng, vân vân. Sự nghiệp có thể được 

bao gồm dịch vụ khách hàng, kho, vận chuyển và các tổ chức sản xuất. Đây là một số 

trong các cấu trúc doanh nghiệp mà có thể tạo nên sự nghiệp này. Qui trình doanh nghiệp 

xác định cách các thực thể tương tác, và việc nhận diện các qui trình doanh nghiệp của sự 

nghiệp là mục đích chính của hầu hết các EAF. Một số EAF có thể đi sâu thêm chút ít vào 

trong thiết kế kĩ thuật, thường trong khu vực của thiết kế kết cấu nền sự nghiệp được yêu 

cầu để hỗ trợ cho qui trình doanh nghiệp. Mục tiêu then chốt là mô hình hoá mạng sự 

nghiệp, cơ sở dữ liệu, phần mềm giữa, an ninh, giải quyết lỗi, và xử lí giao tác, và tính kết 

nối vào Internet để cho khách hàng có thể truy nhập vào các dịch vụ. Chủ định của EAF là 

để giúp cho kiến trúc sư sự nghiệp quản lí độ phức tạp của các hệ thống có tính phân bố 

cao của các hệ thống bằng việc cung cấp các kĩ thuật và phương pháp để nhận diện những 

người có liên quan then chốt và vai trò của họ trong sự nghiệp, khám phá mối quan hệ 

giữa các thực thể đa dạng của sự nghiệp, và trong một số trường hợp ánh xạ qui trình 

doanh nghiệp vào kết cấu nền CNTT. Phần lớn các EAF cung cấp tài liệu thấu đáo về các 

hướng dẫn, khuôn mẫu và khuôn khổ cho làm tài liệu kiến trúc sự nghiệp.  

Mặc dầu không có tuyên bố xác định được cộng đồng kiến trúc sự nghiệp đưa ra 

rằng các EAF đề cập tới trừu tượng hoá mức thô hơn kiến trúc hệ thống hay phần mềm, 

nhiều tài liệu trong văn đàn và kinh nghiệm của tác giả dường như chỉ ra rằng đây mới là 

hoàn cảnh. Ta xem một trích dẫn từ Zachman khi ông ấy mô tả kiến trúc sự nghiệp 

(Zachman, 1987):  

Không khó để bàn tán tới, nếu không nhận ra, việc thực hiện các hệ thống rất 

lớn, rất phức tạp, mở rộng về phạm vi và độ phức tạp để bao quát toàn thể sự 

nghiệp. Người ta có thể sẵn sàng phác hoạ công trạng của cách tiếp cận hướng 

sự nghiệp, phức tạp, lớn…. Tuy nhiên, cũng có công trạng trong cách tiếp cận 

thiết kế hệ thống truyền thống hơn, nhỏ hơn, gần tối ưu hơn. Những hệ thống 

như vậy là tương đối kinh tế, thực hiện nhanh, và dễ thiết kế và quản lí hơn.  

Chắc chắn các họ EAF đang dùng ngày này dường như đề cập tới mối quan tâm hệ 

thống của các hệ thống rất thô cho các tổ chức lấy CNTT làm trọng tâm, và điều này có 

thể là khác biệt tốt nhất giữa kiến trúc hệ thống và sự nghiệp. Các EAF không cung cấp 

mô tả chi tiết về cách kiến trúc cho các hệ thống riêng hay thiết kế kiến trúc phần mềm 

nên được tiến hành ra sao, cách làm tài liệu, phân tích, đánh giá vân vân. Chẳng hạn, 

trong khi hệ thống nhúng có thể là một phần của sự nghiệp lớn hơn, người thiết kế hệ 

thống nhúng hiếm khi dựa trên các EAF để hướng dẫn thiết kế kiến trúc của các hệ nhúng 

của họ và phần mềm. Sau khi kiến trúc sự nghiệp được xác định, nó thường là hoàn cảnh 

mà công việc thiết kế kiến trúc lớn còn lại cho hệ thống và và phần mềm điều sẽ là phần 

bản chất cho sự nghiệp.  
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Lịch sử tóm tắt về phần mềm hiện đại  

Máy tính điện tử đầu tiên bắt đầu xuất hiện giữa năm 1939 và 1942. Các máy tính 

Atanasoff-Berry Computer, Colossus, và máy Electrical Numerical Integrator and 

Calculator (ENIAC) được các nhà lịch sử coi là nằm trong những máy tính điện tử đầu 

tiên trên trái đất. Trong những năm đầu này máy tính được dùng ở rất ít miền. Một trong 

những việc dùng đầu tiên của máy tính và phần mềm là cho tính toán đạn đạo cho quân 

đội Mĩ. Vào thời này, máy tính là công cụ ngoại lai rất đắt của các nhà nghiên cứu thường 

được phát triển trong hợp tác với chính phủ, các công ti lớn và các đại học. Phần mềm 

được xây dựng bởi các nhà khoa học hệ thống, những người đưa thủ công chương trình 

vào qua các khoá trên bàn điều khiển của hệ thống máy tính. Các ứng dụng là nhỏ, 

nguyên khối trong tổ chức, và được viết theo mã máy. Chi phí và độ phức tạp của ứng 

dụng phần mềm là tầm thường nếu so với chi phí và độ phức tạp của phần cứng máy tính. 

Bởi vì có rất ít máy tính trên thế giới, nhu cầu về phần mềm là khá thấp.  

Đến giữa những năm 1960, các tổ chức thương mại đã sản xuất ra những máy tính 

mới cứ một hay hai năm. Nhiều trong số những máy tính này đã là các máy tính chuyên 

dụng, được xây dựng chuyên biệt. Mặc dầu tiến bộ nhanh chóng đã được đón chào, nhịp 

độ của phát kiến nhanh chóng làm cho các máy tính hiện có từ phần cứng, hệ điều hành, 

và ứng dụng khá nhanh chóng bị lỗi thời. Vào lúc này, ý tưởng về máy tính đa năng, 

tương đối không đắt, truy nhập được đã trở thành mục đích của các công ti máy tính hàng 

đầu. Họ máy tính IBM 3XX đã là ví dụ tốt về mô thức mới này của phần cứng máy tính 

dựa trên hàng hoá. Những hệ thống máy tính vạn năng này tổ hợp hiệu quả các ứng dụng 

khoa học và kinh doanh lên một máy, thúc đẩy việc dùng rộng hơn các máy tính chuyên 

dụng của thế hệ trước. Những hệ thống này đã sẵn có rộng rãi trên thị trường, tin cậy, 

dùng được và đảm đương được cho các tổ chức kích cỡ giản dị nhất. Tính truy nhập rộng 

này đã tạo ra nhu cầu không thể thoả mãn được không chỉ về máy tính, mà còn về ứng 

dụng phần mềm và người viết ra chúng. Các ngôn ngữ cấp cao như FORTRAN, COBOL, 

và ALGOL đã được phát triển để đề cập tới độ phức tạp của phần mềm và cho phép người 

phát triển tạo ra ứng dụng dễ dàng hơn và cũng cho phép ứng dụng được khả chuyển hơn 

khi phần cứng nền và hệ điều hành thay đổi. Về lí thuyết, khi nền và hệ điều hành thay 

đổi, mã nguồn sẽ chỉ phải được biên dịch lại trên nền mới. Vào lúc này các khái niệm về 

lập trình mô đun, trừu tượng dữ liệu, che giấu thông tin, và qui trình phát triển phần mềm 

đã trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng được dẫn lái bởi việc tăng độ phức tạp của ứng 

dụng phần mềm. Lập trình và thiết kế có cấu trúc được đưa vào đầu những năm 1970 

(Parnas, 1972) để đề cập tới việc tăng tính khó của thiết kế các ứng dụng phần mềm lớn. 

Công nghệ hệ thống máy tính nhúng cũng đã có tiến bộ lớn trong thời gian này và đã 

được dùng trên việc đổ bộ của con tàu Apollo lên mặt trăng đem theo người lên đó. Điều 

đã trở nên rõ ràng rằng phần mềm không phải là mốt nhất thời và rằng con người đã trở 

nên ngày càng bị phụ thuộc vào phần mềm với tỉ lệ đáng báo động, bỏ xa khả năng của 

chúng ta để tạo ra nó. Vào lúc này, một xu hướng khác đã nổi lên. Trong khi điều có tính 

lừa dối là viết ứng dụng phần mềm nhỏ là đơn giản, xây dựng các hệ thống dùng nhiều 

phần mềm lớn và phức tạp thường bị đầy vấn đề do khó khăn kế thừa trong việc phát triển 

các ứng dụng phần mềm phức tạp lớn. Tháng 10/1968, phần mềm đã nhận được sự chú ý 

quốc tế khi Uỷ ban khoa học của NATO tài trợ cho cuộc hội nghị để xem xét vấn đề về 

phát triển phần mềm. Trong hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận về sự phụ thuộc tăng 

lên của thế giới vào phần mềm, đặc biệt vào kết cấu nền mấu chốt cho xã hội và sự sống 

còn của con người. Họ cũng thảo luận về chi phí và bản chất vấn đề của phát triển hệ 

thống dùng nhiều phần mềm. Chính trong hội nghị này mà thuật ngữ kĩ nghệ phần mềm 

đã được tạo ra - mang nhiều hứng khởi hơn là mô tả về trạng thái của thực hành xây dựng 

phần mềm (Broy và Denert, 2002).  
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Từ hội nghị NATO năm 1968 này, giá của tính toán và lưu giữ dữ liệu đã liên tục 

giảm mạnh, làm cho tính toán phổ cập thành chuẩn. Các máy tính để bàn giá thấp, mạnh 

là thông thường ở các gia đình trên khắp thế giới, và World Wide Web đã dẫn tới nhu cầu 

về hệ thống tính toán, ứng dụng và kết cấu nền tính toán. Bởi vì tính sẵn có của những bộ 

xử lí nhỏ, không đắt và có năng lực, máy tính và ứng dụng phần mềm đã tìm được đường 

của chúng đi vào mọi thứ từ ô tô, máy bay, và tên lửa tới máy làm bánh mì và máy ảnh. 

Phần mềm là nhân tố tạo khả năng cho các hệ thống và sự nghiệp phức tạp. Phần mềm 

cung cấp tính năng và năng lực trong các hệ thống và các sản phẩm CNTT được người 

dùng và người tiêu thụ mong muốn, và phần mềm tốt hơn thường cung cấp ưu thế cạnh 

tranh lớn. Ngày nay thị trường đòi hỏi phần mềm không chỉ vận hành, mà còn an toàn, 

sẵn có, an ninh, và có nhiều thuộc tính hệ thống tương tự. Mặc dầu chúng ta đã học nhiều 

về viết ứng dụng phần mềm, xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm vẫn còn là công 

việc có vấn đề và phức tạp. Khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm là bộ phận của giáo 

trình đại học trên khắp thế giới. Mặc cho những tiến bộ này, nhu cầu về phần mềm vẫn 

vượt quá năng lực của con người tạo ra nó, và giá của sản xuất phần mềm vượt xa giá của 

phần cứng mà nó chạy trên đó. Phần mềm có thể được tính tới trong số những sáng tạo 

phức tạp nhất của nhân loại, và xã hội hiện đại hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống dùng 

nhiều phần mềm để quản lí kết cấu nền mấu chốt của chúng ta, kiểm soát máy bay và con 

tàu không gian của chúng ta, kiểm soát động cơ ô tô, bảo vệ đất nước chúng ta, quản lí 

tiền trong ngân hàng, giám sát và bảo vệ ngân hàng, giải trí cho chúng ta, và nhiều điều 

nữa.  

 

Hướng tới kiến trúc Hệ thống dùng nhiều phần mềm 

Phát triển phần mềm mang tính cố hữu là dùng nhiều lao động thủ công, và lịch sử 

của phát triển phần mềm đã từng là cuộc truy tìm cách trừu tượng hoá thiết kế mạnh hơn 

để giúp cho các kĩ sư thiết kế và xây dựng ngày càng nhiều hệ thống phức tạp. Qua nhiều 

năm, các cách tiếp cận đa dạng đã nổi lên mà đã giúp cho các kĩ sư thiết kế phần mềm, 

như Phát triển hệ thống Jackson (Jackson, 1983), Phân tích có cấu trúc Yourdon 

(Yourdon, 1989a), Kĩ thuật phân tích và thiết kế có cấu trúc (Marca và McGowan, 1988), 

và vô số các kĩ thuật hướng đối tượng. Những kĩ thuật này đã giúp nhiều trong thiết kế 

phần mềm để duy trì phân tách mối quan tâm, trợ giúp trong phân tích chức năng, và nói 

chung cung cấp cấu trúc để viết mã. Tuy nhiên, vì phần mềm tiếp tục tăng trưởng về kích 

cỡ và độ phức tạp, những phương pháp này có xu hướng phá vỡ theo một số cách. Những 

phương pháp này có xu hướng hội tụ bên trong vào cấu trúc mã và vào chức năng, không 

vào các thuộc tính rộng hơn được yêu cầu từ hệ thống. Những thuộc tính này phải được 

thiết kế trong hệ thống, trước khi thiết kế chi tiết các phần tử hệ thống có thể được tiến 

hành. Tuy nhiên, trong phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm, các kĩ sư phần mềm có 

xu hướng hội tụ vào mối quan tâm thiết kế chi tiết quá sớm, bỏ qua thiết kế cấu trúc hệ 

thống mà có ảnh hưởng rộng hơn lên thuộc tính hệ thống. Khi được áp dụng vào việc phát 

triển hệ thống lớn, những phương pháp này thường làm nảy sinh trong nhiều cấu trúc nhỏ 

(lớp hay hàm), và các cấu trúc hệ thống phẳng, lớn với nhiều sự liên thuộc mà không 

được hiểu rõ, nhân bản các cấu trúc mã, và các cấu trúc hệ thống phức tạp nói chung. Nói 

ngắn gọn, chúng ta bị quay lại nơi chúng ta đã ở vào lúc bắt đầu của chương này, với thảo 

luận về phát triển các nguyên lí kĩ nghệ hệ thống cho hệ thống đường tầu hoả, hệ thống 

phân phối năng lượng, và hệ thống điện thoại. Các cấu trúc hệ thống lớn sẽ nổi lên ngay 

cả khi chúng không được thiết kế một cách có chủ ý. Khi các phần tử nhỏ, thô được xây 

dựng và lắp ráp thành hệ thống, có thể khó hay không thể dự đoán được thuộc tính hệ 

thống. Hệ thống làm sao sửa đổi được? Nó sẽ thực hiện tốt thế nào? Có thể điều chỉnh hệ 



 

 27 

thống tới hiệu năng tối ưu không? Hệ thống có an ninh không? Và vân vân. Vấn đề khác 

là ở chỗ những phương pháp này hội tụ chủ yếu vào cấu trúc làm tối đa việc bao bọc để 

tối ưu việc dùng lại tinh tế, tính sửa đổi được, và tính toàn vẹn quan niệm. Tuy nhiên, 

những phẩm chất này tới với chi phí và không phải bao giờ cũng là cân nhắc thiết kế quan 

trọng nhất trong phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm. Ở mức độ trừu tượng hoá 

được đề cập tới bởi những phương pháp thiết kế chi tiết này, gần như không thể đề cập tới 

mối quan tâm hệ thống rộng hơn. Những cấu trúc hỗ trợ cho thuộc tính hệ thống rộng hơn 

như hiệu năng, tính sửa đổi được, tính an ninh, và vân vân thường trở nên rối tinh và rải 

khắp nhiều phần tử thiết kế chi tiết, tinh tế nếu chúng không được đề cập bởi kiến trúc 

trước khi thiết kế chi tiết được tiến hành. Thiết kế kiến trúc được cần tới tạo khuôn khổ 

cho thiết kế chi tiết. Nhiều thuộc tính hệ thống rộng như những thuộc tính này không thể 

được trang bị thêm vào trong hệ thống sau khi thực hiện vì chúng là mối quan tâm rộng, 

xuyên chéo - những thuộc tính này phải được thiết kế trong hệ thống từ chính lúc đầu. 

Điều này đặc biệt trở thành vấn đề trong các hệ thống lớn, phức tạp với lực lượng lao 

động phân bố. Ngày nay các hệ thống thuộc kiểu này là chuẩn thay vì ngoại lệ, và hệ 

thống dùng nhiều phần mềm được xây dựng ngày nay cần nhiều trừu tượng thô mà nói 

chung có sẵn với những phương pháp này. Thiết kế kiến trúc phần mềm có thể giúp người 

thiết kế thiết lập phân hoạch khởi đầu của hệ thống dùng nhiều phần mềm để đề cập tới 

mối quan tâm rộng xuyên chéo theo cách có chủ ý. Thiết kế kiến trúc không ngăn cản nhu 

cầu về thiết kế chi tiết hay phương pháp thiết kế, nhưng thay vào đó bổ sung chi tiết bằng 

việc xác định các cấu trúc thô trong đó thiết kế chi tiết có thể tiến hành như các thuộc tính 

hệ thống rộng hơn được thoả mãn bởi thiết kế phần mềm chi tiết và làm nảy sinh việc 

thực hiện. Khi độ phức tạp của hệ thống dùng nhiều phần mềm tăng lên, các trừu tượng 

thiết kế mạnh hơn được yêu cầu để giúp cho các kĩ sư thuyết phục về hành vi và thuộc 

tính của hệ thống, cũng như hướng dẫn nỗ lực xây dựng. Nhu cầu này đã làm nảy sinh bộ 

môn mới nổi lên về kiến trúc phần mềm mà được dùng để bổ sung cho hệ thống hay thiết 

kế sự nghiệp cũng như thiết kế phần mềm chi tiết.  

Viện Kĩ nghệ Phần mềm (SEI) dùng định nghĩa sau về kiến trúc phần mềm:  

Cấu trúc hay các cấu trúc của hệ thống, điều bao gồm các phần tử phần 

mềm, các thuộc tính thấy được bên ngoài của những phần tử đó, và mối 

quan hệ giữa chúng. (Bass et al., 2002)  

Định nghĩa này yêu cầu việc phân tích cú pháp.  

“Phần tử phần mềm” là những bộ phận của kiến trúc như đơn vị mã, kho dữ liệu, 

lớp, đối tượng, qui trình, mạch, nhiệm vụ, vân vân. Các phần tử là thấy được tuỳ thuộc 

vào cảnh quan của người quan sát - một chủ đề sẽ được thảo luận về sau.  

“Thuộc tính thấy được bên ngoài” là những trách nhiệm được gán cho các phần tử 

và phân hoạch của chúng. Điều này bao gồm trách nhiệm chức năng như dịch vụ và dữ 

liệu được cung cấp cho các phần tử khác, các dịch vụ và dữ liệu được mong đợi từ các 

phần tử khác, và thuộc tính đặc tính chất lượng của phần mềm, như hiệu năng, tính tin 

cậy, tính sẵn có, tính an ninh và vân vân. Việc thoả mãn các trách nhiệm chức năng 

thường được gán cho một hay một số phần tử đặc biệt, nhưng thường các yêu cầu đặc tính 

chất lượng được thoả mãn bởi bản thân việc phân hoạch.  

“Quan hệ giữa” các phần tử nói tới tương tác xuất hiện giữa các phần tử. Các quan 

hệ giữa các phần tử có thể bao gồm dữ liệu hay luồng điều khiển, việc dùng, biến cố, 

được phân bổ cho, lệ thuộc vào, vân vân. Lần nữa, mối quan hệ là thấy được tuỳ thuộc 

vào cảnh quan của người quan sát - một chủ đề sẽ được thảo luận sâu hơn về sau.  
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Kiến trúc phần mềm định nghĩa các phần tử, phân bổ trách nhiệm cho các phần tử, 

và xác định cách các phần tử có liên hệ với nhau. Giống như kiến trúc hệ thống và sự 

nghiệp, kiến trúc phần mềm là đa chiều. Kiến trúc phần mềm bao gồm nhiều cấu trúc, và 

không một cấu trúc nào có thể là kiến trúc. Kiến trúc phần mềm không chỉ là bản vẽ. Các 

biểu diễn được dùng để trao đổi thiết kế kiến trúc cho những người có liên quan khác, 

nhưng kiến trúc phần mềm là những cấu trúc thực hiện diện trong thực hiện. Các cấu trúc 

và quan hệ có thể chứa các qui trình, mạch, đối tượng, biến cố, luồng dữ liệu, luồng điều 

khiển, lớp, mô đun, gói, giao diện lập trình ứng dụng, thư viện, vân vân. Thiết kế kiến trúc 

phần mềm được làm thành đa diện và nhiều trong những cấu trúc mà kiến trúc sư thiết kế, 

làm tài liệu, và phân tích là không sờ thấy được. Điều này làm phức tạp thêm nhiệm vụ 

làm tài liệu và trao đổi thiết kế kiến trúc phần mềm. Biểu diễn chính xác cho những cấu 

trúc này là khó, nhưng là bản chất để đảm bảo rằng những người thiết kế và thực hiện 

phía hạ lưu hiểu được các biên giới của các phần tử mà họ chịu trách nhiệm. Thiết kế kiến 

trúc được làm tài liệu là qui định cho xây dựng. Nếu các biên giới phần tử kiến trúc không 

được thiết lập rõ ràng và làm tài liệu, chúng sẽ bị vi phạm trong thiết kế chi tiết và thực 

hiện, và các tiền đề được làm dựa trên kiến trúc phần mềm có thể không được hoàn thành 

trong thực hiện.  

 

Cấp bậc thiết kế  

Bao giờ cũng thiết kế một thứ bằng việc cân nhắc nó trong hoàn cảnh rộng 

hơn tiếp sau - chiếc ghế trong phòng, căn phòng trong nhà, nhà trong môi 

trường, và môi trường trong kế hoạch thành phố.  

Gottlieb Eliel Saarinen (1873–1950) 

 Khó mà thiết lập mối quan hệ chính xác trong các kiến trúc hệ thống, sự nghiệp và 

phần mềm. Mức độ thô mịn nào của trừu tượng mà bạn và tổ chức của bạn cần sẽ phụ 

thuộc vào các yếu tố như miền, phạm vi, trách nhiệm, vai trò thiết kế và xây dựng, và vân 

vân. Từng cộng đồng trong những cộng đồng này hội tụ vào mối quan tâm thiết kế khác 

nhau, như được minh hoạ trong Hình 2.1.  

Mức độ trừu tượng: Quan tâm thiết kế then chốt: 

 
• Qui trình và mô hình doanh nghiệp  

• Dữ liệu doanh nghiệp  

• Cấu trúc tổ chức và quan hệ  

• Người có liên quan tới sự nghiệp  

• Kết cấu nền CNTT  

 
• Nhận diện hoàn cảnh hệ thống 

• Phân hoạch (hội tụ phần cứng/kết cấu nền)  

• Nhận diện yêu cầu phần mềm  

• Yêu cầu chức năng hệ thống tổng thể  

• Tích hợp hệ thống và kiểm thử  

 
• Nhận diện mối quan tâm thiết kế xuyên chéo (đặc tính 

chất lượng)  

• Yêu cầu chức năng phần mềm 

• Phân hoạch ứng dụng phần mềm 

• Phần mềm và tích hợp hệ thống và kiểm thử 

 
• Tính năng ngôn ngữ  

• Khoa học thuật toán  

• Thiết kế cấu trúc dữ liệu  

• Kiểm thử ứng dụng phần mềm  

• Thực hiện chức năng  

Hình 2.1 Mối quan tâm thiết kế 

Kiến trúc sự nghiệp 

Kiến trúc hệ thống 

Thiết kế phần mềm chi tiết 

Kiến trúc phần mềm 
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Mặc dầu phân hoạch rõ, nét được vẽ ở đây, trong thực hành không thể nào thiết lập 

được mô hình tổng quát cho mọi tổ chức mà xác định rõ ràng và chính xác mối quan hệ 

trong những quan tâm về thiết kế hệ thống, sự nghiệp, và kiến trúc phần mềm. Thiết lập 

những quan hệ này không phải là chủ đề của cuốn sách này, nhưng cung cấp các nguyên lí 

để hướng dẫn và tôi luyện trực giác và kinh nghiệm của kiến trúc sư là chủ đề. Cách tốt 

nhất mà bất kì kiến trúc sư nào có thể làm ngày nay là nhận diện các kiến trúc sư hay tổ 

chức có thiết kế thượng lưu xác định ra hoàn cảnh thiết kế của họ và kiến trúc, tổ chức 

hay người thực hiện nào đến lượt họ sẽ ràng buộc với thiết kế của họ. Đây là cấp bậc thiết 

kế.  

Hình 2.2 chỉ ra các trừu tượng tăng dần chi tiết mà hội tụ vào bên trong dựa trên 

khuôn khổ của tham chiếu được thiết lập bởi trừu tượng cao hơn. Từng kiến trúc sư trong 

ví dụ này ràng buộc kiến trúc sư phía hạ lưu, và mặc dầu không được vẽ ở đây, người 

thiết kế chi tiết và người thực hiện cuối cùng sẽ bị ràng buộc tại mức trừu tượng mịn nhất. 

 

 

Hình 2.2 Ví dụ về cấp bậc thiết kế. 

 

Chủ định của Hình 2.3 không phải là thiết lập dứt khoát mối quan hệ giữa kiến trúc 

sự nghiệp, hệ thống và phần mềm và kiến trúc sư. Ý định là để chứng tỏ cấp bậc thiết kế 

theo một cách lí tưởng để cung cấp cho độc giả một bảng chuẩn phân loại. Thực tại không 

bao giờ tốt đến vậy - các tổ chức tốt nhất đều hỗn độn, để lại cho kiến trúc sư và người 

quản lí phán xét riêng của họ khi họ vận hành bên trong các ràng buộc tổ chức và kĩ thuật 

để thiết kế, xây dựng, và chuyển giao hệ thống.  
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Hình 2.3 Ràng buộc người thiết kế phía hạ lưu. 

  

Trong hầu hết các hoàn cảnh phát triển, cấp bậc thiết kế không được thiết lập một 

cách có chủ ý với các trách nhiệm được xác định tường minh. Trong thực hành, cấp bậc 

thiết kế không thể thức nổi lên mà không có biên giới được thiết lập rõ. Điều này thường 

là nguồn của xung đột và quán tính trong phát triển hệ thống lớn. Mặc dầu ví dụ đặc thù 

này có thể gợi ý miền công nghệ thông tin, độc giả không nên kết luận rằng cấp bậc thiết 

kế chỉ trình bày trong các miền này. Bất kì lúc nào nhiều tổ chức (nội bộ, bên ngoài, hay 

cả hai) được tham gia vào trong thiết kế hệ thống hay sản phẩm, cấp bậc thiết kế sẽ nổi 

lên.  

Cấp bậc thiết kế có thể là khó thiết lập hay thậm chí khó khám phá trong nhiều tình 

huống. Tuy nhiên, điều có ích là hiểu độ mịn của trừu tượng mà từng kiến trúc trong 

những kiến trúc này đề cập tới để hiểu cách từng kiến trúc có thể có ích trong xây dựng hệ 

thống phức tạp. Điều là chung trong các kiến trúc hệ thống, sự nghiệp, và phần mềm là ở 

chỗ chúng là các trừu tượng chỉ ra các phần tử của một tổng thể lớn hơn. Trong khi các 

thuật ngữ kiến trúc hệ thống, sự nghiệp, phần mềm, và các thuật ngữ khác như kiến trúc 

được dẫn lái theo mô hình và kiến trúc hướng dịch vụ là một phần của cách nói công 

nghiệp ngày nay, những người hành nghề thấy khó đồng ý với điều những thuật ngữ này 

thực sự ngụ ý. Những khái niệm này thực sự giúp cho những người thiết kế và người thực 

hiện xây dựng hệ thống thực thế nào? Phần lớn đều thấy khó hiểu chúng cung cấp giá trị 

gì, cách dùng chúng và vân vân khi họ đọc qua tập những từ thông thường. Các mô thức 

kiến trúc hệ thống, phần mềm, và sự nghiệp khác nhau ở thuật ngữ mô tả chúng, mức độ 

trừu tượng được chúng đề cập tới, các vật phẩm được qui định, và phương pháp được 

dùng để tạo ra thiết kế kiến trúc. Mặc cho những khác biệt khổng lồ này, chúng có chung 

tinh thần ở cốt lõi chúng, điều trở thành rõ ràng hơn nếu chúng ta dùng định nghĩa về kiến 

trúc phần mềm được cho trên đây làm cơ sở để so sánh kiến trúc sự nghiệp, hệ thống và 

phần mềm. Chúng ta có thể thấy rằng định nghĩa này, với chút ít tổng quát, dường như 

khớp được cho tất cả.  

Kiến trúc <sự nghiệp|hệ thống|phần mềm> của <một sự nghiệp|một hệ 

thống|một phần mềm> là cấu trúc hay các cấu trúc, bao gồm các phần tử <sự 

nghiệp|hệ thống|phần mềm>, các thuộc tính thấy được bên ngoài của các 

phần tử, và mối quan hệ giữa chúng.  
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Cấu trúc  

Kiến trúc sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm tất cả đều có chứa đa dạng cấu trúc. 

Không một cấu trúc nào có thể chứa toàn thể kiến trúc của sự nghiệp, hệ thống và kiến 

trúc phần mềm. Các cấu trúc là các bộ phận được thực hiện của hệ thống, và các cách 

nhìn được dùng để biểu diễn cho cấu trúc nền.  

 

Phần tử  

Khái niệm phần tử là tương tự qua các kiến trúc sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm - 

từng kiến trúc đều phân hoạch thực thể lớn nhất (sự nghiệp, hệ thống, phần mềm) thành 

các bộ phận hay phần tử quản lí được nhỏ để quản lí độ phức tạp. 

  

Thuộc tính thấy được bên ngoài của phần tử  

Các phần tử của kiến trúc sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm có các giả định về 

cung cấp và yêu cầu. Các giả định yêu cầu bao gồm các cái vào được mong đợi của phần 

tử, các kết nối vật lí, hay các dịch vụ được yêu cầu từ các phần tử khác hay những người 

có liên quan. Các giả định cung cấp bao gồm các cái ra được mong đợi của phần tử, các 

kết nối vật lí, và các dịch vụ mà sẽ được cung cấp cho các phần tử khác hay những người 

có liên quan. 

  

Quan hệ giữa các phần tử  

Quan hệ tồn tại trong các phần tử sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm. Các loại quan 

hệ tồn tại tuỳ thuộc vào các phần tử sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm được biểu diễn và 

kiểu cấu trúc được biểu diễn theo bất kì cách nhìn đặc thù nào.  

Những trừu tượng này có thể giúp người thiết kế đề cập ngày càng tăng tới độ phức 

tạp và là cần thiết trong hệ thống phức tạp để cung cấp phương tiện cho thuyết phục về 

chức năng và, quan trọng hơn, các thuộc tính hệ thống rộng của hệ thống trong thiết kế 

chi tiết. Mặc dầu hiếm khi được thực hiện trong thực hành, với một định nghĩa có chủ ý 

về vai trò và trách nhiệm của sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm, kiến trúc sư có thể giúp 

đỡ lớn lao trong việc thiết kế các hệ thống lớn. Điều này yêu cầu phán xét và thẩm quyền. 

Phán xét dưới dạng sáng suốt kĩ thuật được cần để nhận diện đúng nhu cầu cho các trừu 

tượng kiến trúc đa dạng. Thẩm quyền được cần để tạo ra cấu trúc tổ chức để bổ sung cho 

việc dùng kiến trúc và để xác định và lấy cán bộ cho các vai trò cần thiết để thực hiện các 

nhiệm vụ thiết kế kiến trúc. Một khi được thiết lập, kiến trúc hệ thống, sự nghiệp và phần 

mềm ràng buộc những người thiết kế và xây dựng các phần tử phía hạ lưu. Từng thiết kế 

kiến trúc lại ràng buộc kiến trúc sư phía hạ lưu tiếp, người gia tăng thêm các chi tiết cho 

thiết kế. Trong khi làm như vậy, người kiến trúc sư (hay tổ kiến trúc) có khả năng dự đoán 

và đạt tới các thuộc tính chức năng và đặc tính chất lượng trong thực hiện các hệ thống 

lớn, phức tạp. Trong thực hành, thiết kế và dùng hiệu quả và hiệu lực các kiến trúc là bài 

tập quá thường xuyên bị bỏ lại cho kiến trúc sư, người quản lí, và tổ chức. Nhưng kiến 

trúc sư nào - kiến trúc sư của sự nghiệp, hệ thống hay phần mềm? Trong cuốn sách bước 

ngoặt Mythical Man-Month, Fred Brooks (1995) đã đưa ra một luận cứ thuyết phục rằng 

tính toàn vẹn quan niệm là chìa khoá cho thiết kế hệ thống tốt. Tính toàn vẹn quan niệm, 

trong khi khó đo, có nghĩa là bất kì hệ thống nào cũng phải mô tả những nét nổi bật cho 

một số nhỏ các hình mẫu tương tác đơn giản. Tức là, hệ thống phải làm cùng một điều 



 

 32 

theo cùng một cách thức ở khắp nơi. Điều này trợ giúp cho việc hiểu, giảm thời gian phát 

triển, tăng độ tin cậy, và nâng cao tính sửa đổi được (Bass et al., 2002). Điều này xây 

dựng một luận cứ mạnh cho nhu cầu về một kiến trúc sư lãnh đạo duy nhất chịu trách 

nhiệm cho nỗ lực thiết kế kiến trúc. Điều này không ngụ ý rằng phải không nên có các 

kiến trúc sư khác. Tổ kiến trúc có thể bao gồm các kiến trúc sư sự nghiệp, hệ thống và 

phần mềm cũng như các chuyên gia miền khác trong kĩ nghệ dữ liệu, phần cứng, và nhiều 

điều khác. Tuy nhiên, tổ kiến trúc phải được lãnh đạo bởi một kiến trúc sư người chịu 

trách nhiệm cho thiết kế tổng thể của sự nghiệp, hệ thống, hay phần đang được dựng. 

Trong phát triển các hệ thống lớn, kiến trúc sư lãnh đạo phải làm việc với tổ của mình để:  

 Thiết lập hoàn cảnh của điều được xây dựng và xác định biên giới của kiến trúc 

sự nghiệp, hệ thống, và phần mềm  

 Thiết lập vai trò và trách nhiệm của tổ kiến trúc  

 Xác định các vật phẩm thiết kế kiến trúc phải được tạo ra  

 Điều phối nỗ lực của tổ kiến trúc cùng cấp quản lí  

Các kiến trúc sư thường đối diện với những quyết định mà ảnh hưởng rộng tới các 

phần tử của sự nghiệp, hệ thống, hay phần mềm, và tác động tiềm năng của những quyết 

định đó không được hiểu hay được cân nhắc. Khi các quyết định thiết kế được đưa ra, 

kiến trúc sư cần nghĩ về toàn thể hệ thống hay sự nghiệp, không chỉ phần cứng, phần 

mềm, hay những người liên quan muốn và cần. Những quyết định thiết kế chi tiết có vẻ 

nhỏ bé, vô hại ở bất kì mức trừu tượng nào có thể làm gợn sóng lan khắp toàn thể hệ 

thống hay sự nghiệp. Chẳng hạn, không phải là bất thường cho các quyết định hệ thống và 

sự nghiệp được để trễ lại cho kiến trúc sư phần mềm. Kiến trúc sư phần mềm có thể lựa 

chọn phần cứng sẽ được dùng cục bộ bên trong biên giới của trách nhiệm của người đó, 

nhưng những chọn lựa này có thể tác động rộng lên hệ thống hay sự nghiệp lớn hơn. Các 

quyết định cục bộ có thể là tốt đối với nhu cầu cục bộ ngay tức khắc, nhưng có thể không 

là quyết định tốt trong hoàn cảnh hệ thống hay sự nghiệp lớn hơn. Những loại vấn đề này 

có thể tránh được với việc phát triển sự tham gia thích hợp của cộng đồng những người 

liên quan rộng hơn và các trừu tượng kiến trúc để cân bằng các nhu cầu toàn cục và cục 

bộ. Các mối quan tâm cục bộ và toàn cụ của kiến trúc sư cần được làm cân bằng và được 

điều phối bởi kiến trúc sư chính.  

Để minh hoạ cho bản chất cấp bậc của thiết kế hệ thống, tưởng tượng thiết kế một 

máy bay thương mại lớn. Những người thiết kế phân rã hệ thống như vậy thành các cấu 

phần mà có thể bao gồm các hệ con như khung máy bay, động cơ đẩy, hoa tiêu, nước, 

kiểm soát chuyến bay, giải trí, phần mềm, và vân vân. Bên cạnh việc phân hoạch hệ thống 

thành những cấu phần này, kiến trúc hệ thống phải đề cập tới liên nối của những cấu phần 

này, hành vi tổng thể và đặc tính chất lượng của hệ thống, cách các cấu phần sẽ được tích 

hợp và kiểm thử, và vân vân. Tuy nhiên, điều phải nhớ trong đầu là từng bộ phận trong 

những bộ phận này đều là một hệ thống phức tạp (hay hệ con) có thiết kế sẽ được để trễ 

cho các chuyên gia trong riêng từng miền cấu phần. Vì các cấu phần của hệ thống hiện đại 

bản thân chúng thường là những hệ thống lớn, phân bố, và liên ngành, thông thường được 

biết tới là hệ thống của các hệ thống. Từng cấu phần trong những cấu phần này đều có 

kiến trúc hệ thống cho chính nó yêu cầu phân rã thêm và công việc thiết kế chi tiết bao 

gồm tri thức chuyên gia của các bộ môn kĩ nghệ chuyên môn được cung cấp bởi các kĩ sư 

cơ, điện, hay phần mềm. Điều phải hiển nhiên là không thể nào một kiến trúc sư có thể đề 

cập tới mọi chi tiết của từng cấu phần của hệ thống. Nhưng điều có thể không hiển nhiên 

là ở chỗ hệ thống như vậy sẽ không có phẩm chất mấu chốt toàn hệ thống mà là bản chất 

cho thành công của sản phẩm. Hiển nhiên, hệ thống này phải bay - đây là yêu cầu chức 
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năng cơ bản. Tuy nhiên, bên cạnh chức năng này có các yêu cầu đặc tính chất lượng khác, 

như yêu cầu hiệu quả năng lượng, số lượng hành khách máy bay sẽ chở, yêu cầu trọng tải, 

thẩm mĩ khoang hành khách, và mô hình kinh doanh mà máy bay nhắm tới mục tiêu. 

Điểm cuối cùng này là mấu chốt - kiến trúc sư phải nhận biết về hoàn cảnh kinh doanh họ 

đang thiết kế bên trong. Lúc viết ra cuốn sách này, có trận chiến giữa Boeing và Airbus 

liên quan tới tương lai của du hành hàng không. Boeing đang xây dựng B787 nhỏ hơn, và 

Airbus đang xây dựng siêu máy bay chở khách A380. Điều kì cục là, trận chiến này 

không phải về kiến trúc, thiết kế máy bay, hay bất kì công nghệ nào khác, mà về thị 

trường và mục đích kinh doanh. Airbus cá vào thị trường đầu nối quốc tế lớn sẽ là lớn hơn 

và do vậy đã thiết kế A380 khổng lồ để đáp ứng thị trường đó, và Boeing cá rằng thị 

trường khu vực sẽ cho lợi nhuận lớn hơn. Điều này không phải là trận chiến công nghệ - 

từng bên có thê xây dựng sản phẩm của nhau. Tuy nhiên, đây là trận chiến về thị phần, 

nơi thiết kế kiến trúc là kiếm và khiên chống lại đối thủ cạnh tranh - điều này thường là 

hoàn cảnh với thiết kế và phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm. Trong trận chiến này 

về thị phần, thiết kế kiến trúc hoá thân nhiều hơn chỉ là chọn lựa công nghệ; nó hoá thân 

mục đích kinh doanh và chiến lược thị trường. Mặc dầu chắc chắn là cả hai máy bay sẽ 

bay, vào lúc cuốn sách này được viết ra còn chưa rõ cách tiếp cận nào sẽ thắng trong trận 

chiến thị phần. Là một nhà công nghệ lớn là điều kiện tiên quyết cho việc là kiến trúc sư, 

nhưng điều đó là không đủ. Năng lực để đặt tương ứng thị trường và chiến lược kinh 

doanh với không gian thiết kế kiến trúc là quan trọng mấu chốt cho sống còn của tổ chức - 

và là một kĩ năng phải được phát triển trong việc gây hứng khởi cho kiến trúc sư. Thiết kế 

của một sản phẩm mở rộng xa bên ngoài mối quan tâm công nghệ và chức năng đơn 

thuần. Các thuộc tính mà những hệ thống này có là phụ thuộc tối cao vào chọn lựa thiết kế 

của kiến trúc sư. Những chọn lựa sớm này sẽ cho phép hay ngăn cản năng lực của họ để 

cạnh tranh trong thị trường mục tiêu và sẽ thiết lập ra khuôn khổ cho chọn lựa mà tất cả 

những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu về sau sẽ làm. Chủ định của kiến trúc hệ 

thống là để ràng buộc những người thiết kế hệ con và cấu phần phía hạ lưu phải đảm bảo 

rằng các yêu cầu chức năng và đặc tính chất lượng được đạt tới trong hệ thống được thực 

hiện. Trong khi các kĩ sư chủ nhiệm cho thiết kế chi tiết của các cấu phần thường là các 

chuyên gia trong miền cấu phần chuyên môn, nếu người thiết kế phía hạ lưu của các phần 

tử của hệ thống không tuân thủ theo các ràng buộc được thiết lập bởi kiến trúc sư, thì chức 

năng tổng thể và thuộc tính đặc tính chất lượng của hệ thống có thể không được đạt tới. 

Bất kể tới kích cỡ của tổ thiết kế hay phạm vi của dự án, mọi thành viên của tổ kiến trúc 

đều phải được tham gia sớm vào qui trình thiết kế để đảm bảo rằng các thuộc tính toàn hệ 

thống có thể được đề cập tới qua thiết kế và thực hiện.  

Rõ ràng không phải mọi hệ thống đều đủ lớn để biện hộ cho việc có các kiến trúc sư 

sự nghiệp, hệ thống và phần mềm. Bất kể tới kích cỡ của hệ thống hay sự nghiệp, phần 

mềm là phần tử mấu chốt trong hệ thống và sự nghiệp. Bởi vì phần mềm xuyên qua các 

phần tử hệ thống và sự nghiệp, nó cũng có kiến trúc mà yêu cầu sự chú ý kĩ nghệ hạng 

nhất. Phần mềm phải được thiết kế để đáp ứng cho nhu cầu rộng hơn của nhiều phần tử 

trong thiết kế kiến trúc hệ thống và sự nghiệp.  

Vì phần mềm có tác động sâu thế lên khả năng của hệ thống và sự nghiệp để đạt tới 

mục đích kinh doanh rộng hơn của chúng, chúng ta sẽ hội tụ vào các mối quan tâm về 

thiết kế kiến trúc phần mềm trong toàn bộ cuốn sách này, như được vẽ trong Hình 2.4.  

Tuy nhiên, khảo cứu của chúng ta về kiến trúc phần mềm sẽ không được thực hiện 

ngây ngô về mối quan tâm hệ thống hay sự nghiệp. Hơn nữa, chúng ta sẽ không bỏ qua 

các phần tử phần cứng trong thiết kế phần mềm. Cuốn sách này nêu đại cương cách tiếp 

cận về kiến trúc hệ thống dùng nhiều phần mềm, không chỉ thiết kế phần mềm, phần 

cứng, hay kết cấu nền CNTT. Thiết kế kiến trúc phần mềm có thể cung cấp đòn bẩy lớn 
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trong việc đạt tới các mục đích ngắn và dài hạn trong các hệ thống nhỏ dùng nhiều phần 

mềm hay trong các hệ thống sự nghiệp toàn cầu, lớn.  

 

Mức độ trừu tượng: Quan tâm thiết kế then chốt: 

 
• Qui trình và mô hình doanh nghiệp  

• Dữ liệu doanh nghiệp  

• Cấu trúc tổ chức và quan hệ  

• Người có liên quan tới sự nghiệp  

• Kết cấu nền CNTT  

 
• Nhận diện hoàn cảnh hệ thống 

• Phân hoạch (hội tụ phần cứng/kết cấu nền)  

• Nhận diện yêu cầu phần mềm  

• Yêu cầu chức năng hệ thống tổng thể  

• Tích hợp hệ thống và kiểm thử  

 
• Nhận diện mối quan tâm thiết kế xuyên 

chéo (đặc tính chất lượng)  

• Yêu cầu chức năng phần mềm 

• Phân hoạch ứng dụng phần mềm 

• Phần mềm và tích hợp hệ thống và kiểm thử 

 
• Tính năng ngôn ngữ  

• Khoa học thuật toán  

• Thiết kế cấu trúc dữ liệu  

• Kiểm thử ứng dụng phần mềm  

• Thực hiện chức năng  

Hình 2.4 Hội tụ của cuốn sách này ở vùng mầu xám 

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc sự nghiệp 

Kiến trúc hệ thống 

Kiến trúc phần mềm 

Thiết kế phần mềm chi 

tiết 
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Chương 3 
Dẫn lái kiến trúc 

 

 

 

 

Phần khó nhất của nhiệm vụ phần mềm là đạt tới đặc tả đầy đủ và nhất quán, 

và phần nhiều của bản chất của việc xây dựng chương trình thực ra là gỡ lỗi 

cho đặc tả.  

Frederick P. Brooks (1931–)  

 

Trong khi các kĩ sư nói chung thích thú với nghề được chọn của họ, các tổ chức 

hiếm khi xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm để cho vui về nó. Hệ thống dùng nhiều 

phần mềm được xây dựng để đạt tới mục đích kinh doanh riêng và đáp ứng cho nhu cầu 

và mong đợi của khách hàng, người dùng, và những người có liên quan đa dạng khác. Rất 

thường là trong phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm, các kĩ sư chỉ hội tụ vào cái 

muốn và nhu cầu của người dùng cuối, nhưng người dùng chỉ là một trong nhiều người có 

liên quan mà ảnh hưởng lên thiết kế của hệ thống. Nếu chúng ta xem xét chỉ mỗi cộng 

đồng những người dùng có liên quan, chúng ta thấy rằng bất kì hệ thống nào được cho 

đều có thể có nhiều loại người dùng, như:  

 Những người dùng hệ thống để đưa vào hay truy lục dữ liệu  

 Những người làm cấu hình hệ thống, thêm người dùng, và thiết lập an ninh  

 Những người cài đặt hệ thống  

 Những người có điều muốn, nhu cầu và mong đợi phức tạp  

 Những người không phức tạp và sẽ cần giúp đỡ trong việc dùng hệ thống  

Đây không có ý định là danh sách đầy đủ những người dùng cuối tiềm năng, nhưng 

điển hình hoá cho tính đa dạng của mối quan tâm trong chỉ một trong những người có liên 

quan tiềm năng. Hội tụ vào người dùng như người có liên quan duy nhất có thể gây ra 

việc quá nhấn mạnh vào chức năng như dẫn lái căn bản của cấu trúc hệ thống - đây không 

phải là ý tưởng tốt trong phát triển một cách hệ thống. Trong xây dựng hệ thống dùng 

nhiều phần mềm có nhiều loại người có liên quan, những người muốn, cần, và mong đợi 

về hệ thống, sẽ ảnh hưởng lên thiết kế của kiến trúc. Bên cạnh người dùng, những người 

có liên quan khác bao gồm người viết mã, người quản lí, người tiếp thị, người bảo trì, 

người bán hàng, vân vân. Từng người trong số những người có liên quan này thường có 

các mục đích khác nhau, các mong đợi và viễn kiến về hệ thống dựa trên cách người đó sẽ 

tương tác với hệ thống, dùng nó, quản lí việc xây dựng của nó, bán nó, tiếp thị nó, vân 

vân.  

Các yêu cầu cho hệ thống là ở trong đầu của những người có liên quan, nhưng 

không may thường lại khó cho họ nói ra điều họ muốn hay thậm chí biết cái gì là có thể 

trong nhiều trường hợp. Điều này làm cho việc đặt các yêu cầu đích xác cho hệ thống 

thành vấn đề với kiến trúc sư. Một ảo tưởng thông thường là ở chỗ mọi yêu cầu đều phải 
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được đặt ra và sửa trước khi thiết kế kiến trúc có thể bắt đầu; điều này không chỉ không 

thực tế, mà phần lớn thường là không thể được. Nguyên lí thứ nhất của thiết kế kiến trúc 

và chủ đề trung tâm của cuốn sách này là ở chỗ thiết kế kiến trúc là quá trình, không phải 

là biến cố hay cột mốc. Trong quá trình thiết kế kiến trúc, các yêu cầu sẽ được khám phá 

ra và được cải tiến, và khu vực vấn đề được khám phá. Bắt đầu thiết kế kiến trúc của hệ 

thống dùng nhiều phần mềm, kiến trúc sư cần các yêu cầu then chốt mà rất có thể ảnh 

hưởng tới cấu trúc nền tảng của thực hiện. Những yêu cầu then chốt này sẽ xác định ra 

cấu trúc của hệ thống; chúng là các dẫn lái kiến trúc. Dẫn lái kiến trúc là lực thiết kế sẽ 

ảnh hưởng tới các quyết định thiết kế sớm mà kiến trúc sư đưa ra. Thuật ngữ dẫn lái kiến 

trúc được Viện Kĩ nghệ Phần mềm - Software Engineering Institute (Bass et al., 2003) 

đưa vào nhưng không được các tác giả này định nghĩa chính xác. Một mô tả chính xác và 

đầy đủ hơn về dẫn lái kiến trúc được cũng cấp ở đây và sẽ là chủ đề then chốt trong toàn 

cuốn sách này. Dẫn lái kiến trúc không phải là tất cả về yêu cầu cho hệ thống, nhưng 

chúng là nỗ lực sớm để nhận diện và nắm bắt các yêu cầu đó, cái có ảnh hưởng nhất lên 

kiến trúc sư khi ra quyết định thiết kế sớm. Làm lộ ra dẫn lái kiến trúc sớm nhất có thể 

được là mấu chốt bởi vì những quyết định kiến trúc sớm là kết ghép với tuổi đời của hệ 

thống.  

 

Dẫn lái kiến trúc được định nghĩa  

Dẫn lái kiến trúc bao gồm các yêu cầu thô hay chức năng mức cao, các ràng buộc kĩ 

thuật, ràng buộc doanh nghiệp, và các yêu cầu đặc tính chất lượng. Từng yêu cầu trong 

những yêu cầu này áp các lực lên kiến trúc sư và ảnh hưởng tới quyết định thiết kế sớm 

mà kiến trúc sư đưa ra. Tuy nhiên, tác động của từng yêu cầu này lên thiết kế có thể khác 

nhau căn bản, và chúng thường đối chọi với nhau. Tính chức năng mức cao là một dẫn lái 

kiến trúc hiển nhiên và nói tới những yêu cầu chung đó về điều hệ thống phải làm. Các 

ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp là những quyết định làm sẵn cố định có tại chỗ trước 

khi thiết kế bắt đầu. Các yêu cầu đặc tính chất lượng là các thuộc tính mà hệ thống phải 

có, như tính sẵn có, tính an ninh, hiệu năng cao, vân vân. Mặc dầu dường như là phản trực 

giác, các yêu cầu chức năng có ảnh hưởng ít nhất lên thiết kế. Với dẫn lái kiến trúc, các 

ràng buộc và yêu cầu đặc tính chất lượng sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất lên thiết kế. Bất kì 

số cấu trúc nào cũng có thể chuyển giao tính chức năng chuyên dụng, nhưng chỉ một vài 

cấu trúc mới có thể chuyển giao tính chức năng chuyên dụng, đáp ứng các ràng buộc, và 

cũng thoả mãn các yêu cầu đặc tính chất lượng. Chúng ta thiết kế các hệ thống tuân thủ 

theo các ràng buộc kĩ thuật, đáp ứng lịch biểu, đổi qui mô được, sửa đổi được, nhanh, an 

ninh, và các yêu cầu khác. Dẫn lái kiến trúc tới ngay từ đầu của cộng đồng những người 

có liên quan của hệ thống. Dẫn lái kiến trúc sẽ tạo thành lực thiết kế mà sẽ ảnh hưởng lên 

các quyết định thiết kế kiến trúc mà kiến trúc sư đưa ra. Thiết kế kiến trúc kết quả sẽ được 

dùng để tạo khung cho thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. Từng dẫn lái kiến trúc sẽ được 

giải thích chi tiết, nhưng ảnh hưởng của chúng lên quá trình thiết kế được biểu thị như 

trong Hình 3.1.  

Mặc dầu Hình 3.1 trông rất giống mô hình phát triển thác đổ, không nhất thiết là 

thiết kế kiến trúc được tiến hành như hoạt động một đường đi qua. Thực ra, chủ đề chính 

của cuốn sách này, như chúng ta sẽ thấy ở Phần 2, là ở chỗ kiến trúc phải được thiết kế 

theo cách lặp. Hiểu về dẫn lái kiến trúc và nỗ lực của chúng ảnh hưởng lên không gian 

thiết kế là mấu chốt và giúp cho kiến trúc sư hỏi câu hỏi đúng với những người có liên 

quan. Phân tích và thiết lập dẫn lái kiến trúc có thể giúp cho kiến trúc sư chú ý tới chi tiết 

đúng vào đúng lúc. Bởi vì tác động mà dẫn lái kiến trúc tạo ra trên thiết kế, kiến trúc sư 

phải được đưa vào sớm trong vòng đời để tham gia vào trong qui trình khêu gợi dẫn lái 
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kiến trúc trực tiếp từ những người có liên quan. Trong nhiều trường hợp, kiến trúc sư bị 

ngắt ra và cô lập với những người có liên quan trong toàn thể qui trình phát triển. Chẳng 

hạn, xem xét một tình huống chung nơi tổ tiếp thị/bán hàng thầu công việc và kiến trúc sư 

được mong đợi hoàn thành lời hứa do các nhân viên bán hàng và tiếp thị nêu ra. Luồng 

yêu cầu là một chiều - từ những người có liên quan đi tới tiếp thị/bán hàng, từ tiếp thị/bán 

hàng tới tổ thiết kế kiến trúc. Lực lượng tiếp thị/bán hàng của tổ chức là mấu chốt cho 

thành công của tổ chức, nhưng có thể không được trang bị để thương lượng các yêu cầu kĩ 

thuật mà làm cân bằng mối quan tâm của khách hàng và tổ chức phát triển. Điều này 

thường là công thức cho thất bại, thảm hoạ và chán nản cho mọi người có liên quan tham 

gia vào. Tổ thiết kế kiến trúc phải được trao quyền, phải có cơ hội và có mong muốn nhận 

diện và đưa những người có liên quan then chốt vào sớm để xác định tốt hơn và hiểu dẫn 

lái kiến trúc. Dẫn lái kiến trúc sẽ là cơ sở qua đó các quyết định thiết kế gắn bó nhất, sớm 

nhất sẽ được đưa ra. Nếu họ có trách nhiệm xây dựng sản phẩm, họ phải có quyền và 

thẩm quyền tương xứng để tham gia trực tiếp vào trong khêu gợi và thương lượng về dẫn 

lái kiến trúc.  

Hình 3.1 Dẫn lái kiến trúc và ảnh hưởng của chúng lên thiết kế hệ thống. 
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Thỉnh thoảng chúng ta có thể nhận diện rõ ràng những người có liên quan, và các dự 

án thường bắt đầu với đối thoại không chính thức giữa những người có liên quan có thể và 

các kĩ sư. Thỉnh thoảng có các tài liệu mô tả cho điều người có liên quan muốn và cần 

trong hệ thống. Một cách điển hình những tài liệu này là không chính xác, nhưng thường 

là các vị trí bắt đầu tốt. Trong các trường hợp khác, nơi sản phẩm được nhắm đích cho thị 

trường được dự báo, người thiết kế phải đoán (qua nghiên cứu thị trường/sản phẩm) 

những người có liên quan tiềm năng là ai và họ mong đợi gì ở sản phẩm. Nếu những 

người có liên quan không sẵn có, người thay thế có thể được dùng thay cho họ. Điều này 

là tốt hơn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân của người thiết kế, hay dùng các sản 

phẩm tương tự như các điển hình, hay chỉ đoán về điều những người có liên quan có thể 

muốn. Cái ra của các yêu cầu khởi đầu là danh sách các yêu cầu thô. Đây là những ham 

muốn và nhu cầu phi cấu trúc mà là kết quả của động não tập thể thuần tuý của cùng 

những người có liên quan, người thay phiên, và tổ thiết kế. Một khi được thiết lập, một 

trong những nhiệm vụ đầu tiên của kiến trúc sư là phân tích và tổ chức thông tin thô này 

và đưa nó vào trong dạng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thiết kế. Phát biểu thô về 

nhu cầu phải được cải tiến thành tập chính xác các dẫn lái kiến trúc xem như kết quả của 

việc thương lượng với những người liên quan. Khi dự án tiến hành, nhiều người có liên 

quan có thể được khám phá ra, những người mới có thể nổi lên, và xem như kết quả, dẫn 

lái kiến trúc nào đó sẽ thay đổi và những dẫn lái mới sẽ được khám phá ra. Cách tốt nhất 

để hiểu dẫn lái kiến trúc là thăm dò lặp thiết kế kiến trúc và cải tiến dẫn lái kiến trúc theo 

cách có chủ định, có kỉ luật dựa trên điều biết được qua thăm dò thiết kế. Đột nhập ban 

đầu vào không gian thiết kế sẽ làm phát lộ ra những vấn đề kĩ thuật tiềm năng và nhu cầu 

cho nhiều khêu gợi và cải tiến yêu cầu. Thông tin này có thể được dùng để cải tiến thiết 

kế ban đầu trước khi sản xuất. Thiết kế, khêu gợi yêu cầu, và cải tiến xoắn xuýt chặt chẽ 

với nhau. Đây là lí do tại sao thiết kế kiến trúc là quá trình, không phải là biến cố một lúc. 

Lần nữa, dẫn lái kiến trúc không phải là tất cả các yêu cầu; chúng là những yêu cầu sẽ ảnh 

hưởng lên kiến trúc sư khi người đó khởi đầu phân rã hệ thống và chọn cấu trúc nền tảng 

sẽ hình thành nó. Đây là những chọn lựa dễ dàng cho kiến trúc sư để làm, nhưng họ khó 

lấy được đúng. Mặc dầu chọn lựa thiết kế khởi đầu là tương đối dễ làm, chúng là những 

quyết định kết ghép và đi cùng với tác động lâu dài. Lựa chọn cấu trúc đúng là bước đầu 

tiên mấu chốt trong thiết lập thiết kế hệ thống mà thoả mãn cho chức năng và các thuộc 

tính đặc tính chất lượng rộng hơn được cần cho hệ thống. Thiết kế kiến trúc tạo nên giàn 

giáo cho những người thiết kế chi tiết và người thực hiện phía hạ lưu. Không có xác định 

rõ ràng dẫn lái kiến trúc trước khi thiết kế khởi đầu bắt đầu, gần như không thể có được 

thiết kế kiến trúc đúng. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về những dẫn lái kiến trúc sau đây 

thật chi tiết: yêu cầu chức năng mức cao, yêu cầu đặc tính chất lượng, và các ràng buộc kĩ 

thuật và doanh nghiệp.  

 

Yêu cầu chức năng mức cao  

Yêu cầu chức năng mức cao mô tả dưới thuật ngữ tổng quát điều hệ thống phải làm. 

Thuật ngữ mức cao được dùng ở đây để ngụ ý mô tả chung về chức năng, không phải là 

chi tiết về cái gì được cần. Xét hệ thống kiểm soát không lưu. Với thiết kế kiến trúc, điều 

quan trọng là hệ thống theo dõi không lưu, ghi lại các kế hoạch chuyến bay, và ngăn ngừa 

va đụng, nhưng các loại vật dụng, mầu sắc của các thực thể trên hiển thị, và các chi tiết 

khác là không quan trọng cho thiết kế kiến trúc. Mặc dầu những điều này là các yêu cầu 

quan trọng, chúng điển hình có ít tác động lên chọn lựa thiết kế hệ thống, và chúng sẽ 
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được phát triển chi tiết khi dự án tiến triển. Để minh hoạ cho chức năng mức cao, xét một 

hệ thống thông tin chữ chạy có tên SmartMarquee.  

SmartMarquee là sản phẩm có những nét nổi bật là một bảng hiển thị tấm phẳng, 

một bộ xử lí, và phần mềm tạo khả năng cho nó được lập cấu hình để hiển thị thông tin và 

đồ hoạ theo những cách khác nhau, bao gồm hiển thị trôi, ảnh tĩnh, văn bản, và video. Thị 

trường mục tiêu cho SmartMarquee là các môi trường khác nhau, như nhà hàng, sảnh tiếp 

tân khách sạn, mặt tiền cửa hàng, vân vân, nơi thông tin quảng cáo có thể được hiển thị. 

SmartMarquee phải hỗ trợ cho đa dạng cấu hình, như bộ đồ treo trên tường, bộ đồ đứng tự 

do trên sàn, và bộ đồ dày dạn cho các ứng dụng bên ngoài trời. Thiết bị trong nhà và ứng 

dụng phải có thể chuyên biệt hoá được để đáp ứng cho các ham muốn thẩm mĩ đích xác 

và chức năng của người dùng. Phần mềm cho hệ thống này phải linh hoạt và khả chuyển 

để hỗ trợ cho các cấu hình phần cứng đa dạng. Phần mềm cũng phải hỗ trợ cho các cấu 

hình cục bộ động và ở xa của không gian quảng cáo. Với ví dụ này, một danh sách điển 

hình các yêu cầu mức cao cho SmartMarquee bao gồm:  

1. Hệ thống sẽ cung cấp năng lực hiển thị văn bản và thông tin quảng cáo đồ hoạ để 

bao gồm:  

1. Một tấm bảng với quảng cáo (đồ hoạ) kiểu biểu ngữ trượt  

2. Một tấm bảng sẽ hiển thị quảng cáo bao gồm văn bản và đồ hoạ trộn lẫn, sẽ 

hiển thị từng quảng cáo trong một thời kì, rồi chuyển trang sang quảng cáo 

tiếp  

3. Một tấm bảng sẽ hiển thị quảng cáo video  

4. Một hệ thống hỗ trợ cho âm thanh và tuỳ chọn không âm thanh  

2. Hệ thống sẽ là lập cấu hình được như bộ treo trên tường hay đứng tự do.  

3. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho thiết bị LCD bất kì kích cỡ nào.  

4. Hệ thống sẽ cung cấp năng lực để lập cấu hình và tái cấu hình các quảng cáo vào 

lúc chạy.  

5. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho việc tái cấu hình quảng cáo tự động, theo kịch đoạn, dựa 

trên thời gian ban ngày.  

6. Hệ thống sẽ cung cấp năng lực để nhận, xử lí, và hiển thị giá thị trường cổ phiếu 

theo luồng dữ liệu liên tục (trong ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thị trường - Market 

Data Definition Language (MDDL)) trong tấm biểu ngữ trượt nhất quán với yêu 

cầu của định nghĩa 1 về tấm biểu ngữ trượt.  

7. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho lập cấu hình cục bộ và từ xa thông qua ổ đĩa USB, mạng 

không dây/có dây, hay năng lực quay số điện thoại, tuỳ theo cái nào sẵn có.  

8. SmartMarquee sẽ bao gồm một công cụ tương tác sẽ cho phép người quản trị 

định nghĩa và lập cấu hình các quảng cáo. Công cụ hỗ trợ sẽ cho phép người quản 

trị xuất chuyển cấu hình để triển khai SmartMarquee một cách cục bộ hay từ xa.  

 

Những yêu cầu này được phát biểu trong dạng câu "sẽ" truyền thống, và dễ dàng 

thấy rằng trong khi người ta có thể có khái niệm chung về hệ thống SmartMarquee là gì, 

có nhiều mơ hồ trong những yêu cầu này. Các phát biểu yêu cầu như vậy chỉ phục vụ làm 

điểm bắt đầu và có thể là đủ để bắt đầu quá trình thiết kế kiến trúc. Một số trong những 

yêu cầu này là các yêu cầu chức năng, số khác là những ràng buộc và yêu cầu đặc tính 

chất lượng, và những yêu cầu khác trộn lẫn chức năng với ràng buộc và yêu cầu đặc tính 
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chất lượng. Các phát biểu yêu cầu khởi đầu giống như thế này phải được nhận diện và tổ 

chức như các yêu cầu chức năng, yêu cầu đặc tính chất lượng, và các ràng buộc kĩ thuật 

hay doanh nghiệp - một bài tập được thực hiện trong Phần 2. Một khi các yêu cầu thô 

được tổ chức, dẫn lái kiến trúc có thể được nhận diện, cải tiến, và ý nghĩa của chúng với 

thiết kế kiến trúc được đánh giá.  

Chúng ta sẽ bắt đầu với các yêu cầu chức năng mức cao. Các yêu cầu chức năng 

mức cao được mô tả tốt nhất bằng các trường hợp sử dụng (Jacobson et al., 1992). 

Trường hợp sử dụng được phát triển từ các phát biểu yêu cầu thô như điểm bắt đầu. 

Trường hợp sử dụng là kĩ thuật mô hình hoá không chính thức và không chính xác cho 

việc nói ra yêu cầu chức năng. Trong phát triển trường hợp sử dụng điều tự nhiên là hỏi 

nhiều câu hỏi yêu cầu cần làm sáng tỏ với những người có liên quan. Do đó, trường hợp 

sử dụng tạo điều kiện cho thảo luận và phân tích các phát biểu yêu cầu sớm, kém rõ rệt từ 

quan điểm vận hành của những người có liên quan. Mặc dầu còn quá cồng kềnh cho việc 

mô hình hoá các yêu cầu chi tiết, trường hợp sử dụng là tuyệt vời cho khám phá, phân 

tích, và làm tài liệu các yêu cầu chức năng cần cho thiết kế kiến trúc. Trường hợp sử dụng 

truyền thống mô tả các yêu cầu chức năng dưới dạng các tác nhân, và tương tác của họ 

với hệ thống. Từng trường hợp sử dụng đều xác định một tập các tương tác giữa tác nhân 

và hệ thống chúng ta dự định thiết kế. Trường hợp sử dụng làm mô hình cho tương tác hệ 

thống với tác nhân ở mức trừu tượng thô. Điều này có thể giúp thiết lập phạm vi của dự 

án và trong việc hướng dẫn các kiến trúc sư qua phân rã khởi đầu mấu chốt và cấu trúc hệ 

thống. Bởi vì trường hợp sử dụng đã được phổ biến hoá bởi phương pháp phân tích và 

thiết kế hướng đối tượng (đặc biệt Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất - Unified Modeling 

Language (UML)), chúng được coi như là liên quan chỉ khi dùng phương pháp và ngôn 

ngữ hướng đối tượng. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng không cố hữu là kĩ thuật mô hình 

hoá hướng đối tượng. Do đó, các dự án dùng các phương pháp luận hay ngôn ngữ có cấu 

trúc không nên ngăn cản việc dùng trường hợp sử dụng để mô hình hoá các yêu cầu. Làm 

mô hình trường hợp sử dụng đúng là khởi nguồn cùng cộng đồng hướng đối tượng và đã 

được phát triển để đề cập tới những quan tâm thiết kế và phân tích mịn hơn những quan 

tâm về thiết kế kiến trúc hệ thống dùng nhiều phần mềm. Ý tưởng về mô tả các yêu cầu hệ 

thống như chúng có trong trường hợp sử dụng không phải là thực mới. Một kĩ thuật tương 

tự có tên là khái niệm hoạt động (CONOP) đã được giới quân sự Mĩ dùng trong nhiều 

năm để mô tả cách hệ thống sẽ được dùng một khi được triển khai. CONOP nguyên gốc 

là mô tả lời hay phát biểu đồ hoạ về các giả định của người chỉ huy quân sự hay ý định 

liên quan tới hoạt động quân sự hay một chuỗi các hoạt động. CONOP được thiết kế để 

cho bức tranh tổng thể về hoạt động và cách nó diễn ra để làm sáng tỏ chủ định, mục đích, 

và mục tiêu tức khắc của hoạt động. Ngày nay CONOP thường được dùng bởi các nhà 

khoa học, kĩ sư và chuyên gia mua sắm của Bộ quốc phòng Mĩ để mô tả các yêu cầu hệ 

thống cho các nhà thầu, người sẽ xây dựng hệ thống. Thực ra, chuẩn IEEE Standard 1362-

1998 là bản hướng dẫn cho phát triển CONOP và thường được dùng trong những cộng 

đồng này để tạo ra khái niệm hoạt động để mô tả cho yêu cầu hệ thống. Trong thực hành, 

CONOP là tương tự nổi bật với trường hợp sử dụng, nhưng điển hình đề cập tới hoạt động 

hệ thống thô hơn, trong khi trường hợp sử dụng truyền thống có xu hướng đề cập tới việc 

dùng ứng dụng phần mềm.  

Trong mô hình hoá trường hợp sử dụng truyền thống, trường hợp sử dụng lấy trọng 

tâm là tương tác người dùng, nơi các tác nhân được coi chỉ là người dùng. Cảnh quan này 

có nguồn gốc một phần ở các nhà nghiên cứu và những người hành nghề có nền tảng 

trong miền mà hệ thống lấy người dùng hay CNTT làm trọng tâm. Bởi vì điều này, trường 

hợp sử dụng thường bị xa lánh trong các ứng dụng nhúng, các ứng dụng chuyên môn hay 

phát triển hệ thống lớn hơn. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng có thể hiệu quả nếu cách nhìn 
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tổng quát hơn về tương tác được mô hình hoá. Chẳng hạn, khi thiết kế kiến trúc, có thể có 

ích để coi các tác nhân rộng hơn chỉ là các thực thể có bản chất sinh học hay công nghệ. 

Nói theo kiểu thực hành, nhiều hệ thống có các khía cạnh của cả tương tác người dùng và 

tương tác với môi trường như với các cảm biến, bộ thực hiện, ngoại vi, các hệ thống khác 

và vân vân. Nói riêng, tương tác của cả các yêu cầu nhúng và yêu cầu lấy người dùng làm 

trung tâm có thể có những quan hệ và những tương tác đó có thể (và nên) được mô hình 

hoá. Trường hợp sử dụng có thể được dùng để mô hình cho những tương tác này nữa.  

Rõ ràng hệ thống SmartMarquee được mô tả bởi các yêu cầu trên có các yêu cầu hệ 

thống nhúng và yêu cầu lấy người dùng làm trọng tâm. Chẳng hạn, để tạo ra bảng quảng 

cáo và lập cấu hình cho hệ thống, tương tác rất nhiều với người dùng sẽ được cần tới. Có 

lẽ một công cụ tách biệt sẽ được cần tới bởi vì SmartMarquee phải được lập cấu hình từ 

xa. Tuy nhiên, việc hiển thị quảng cáo và hỗ trợ cho lập cấu hình hiển thị quảng cáo tải 

lên từ xa lại được nhúng bên trong thiết bị SmartMarquee và phần mềm nhúng, nơi không 

người nào sẽ tương tác trực tiếp với hệ thống. Cả hai khía cạnh này phải được mô hình 

hoá để làm rõ ràng hiểu biết của kiến trúc sư về yêu cầu vận hành. Bởi lí do này, điều có 

ích là tổng quát hoá vai trò của "tác nhân" trong việc mô hình hoá các yêu cầu chức năng 

mức cao. Chúng ta sẽ dùng thuật ngữ thực thể thay vì tác nhân để ngụ ý việc bao hàm 

rộng hơn các thứ mà có thể tương tác với hệ thống bên cạnh với người dùng. Điều này có 

thể dường như tầm thường hay thậm chí cầu kì, nhưng thay đổi bắt đầu với bức tranh tinh 

thần khác. Nếu định nghĩa về tác nhân được mở rộng theo cách này, thì trường hợp sử 

dụng có thể được áp dụng trong bất kì miền nào và có thể mô hình hoá hiệu quả hơn mọi 

tương tác hệ thống quan trọng dù đó là lấy người dùng làm trọng tâm hay khác đi. Điều 

cũng quan trọng là trường hợp sử dụng là nhất quán ở mức độ chi tiết mà chúng đề cập. 

Định nghĩa nghiêm ngặt cho mọi tình huống là không thể cung cấp được. Nói chung, 

trường hợp sử dụng kiến trúc nên hội tụ vào tương tác hệ thống với các thực thể thay vì 

hội tụ chỉ vào tương tác ứng dụng phần mềm như trong mô hình hoá trường hợp sử dụng 

truyền thống. Khi thiết kế tiến triển, trường hợp sử dụng có thể được cải tiến tới mức của 

tương tác liên phần tử, nhưng mô hình hoá chi tiết của những cái bên trong của từng phần 

tử nên được để trễ cho người thiết kế hay thực hiện phía hạ lưu.  

Trường hợp sử dụng không phải là mô hình cho phân rã chức năng, người thiết kế 

không nên dùng chúng để mô tả cho cách hệ thống cung cấp dịch vụ. Mô hình trường hợp 

sử dụng mô tả cho điều được cần trong hệ thống dưới dạng đáp ứng chức năng đối với 

kích thích đã cho. Một trường hợp sử dụng được khởi đầu bởi một thực thể, và rồi đi vào 

mô tả cho trình tự các tương tác giữa thực thể này (hay các thực thể) và hệ thống mà, khi 

được lấy cùng nhau, mô hình hoá cho các yêu cầu chức năng hệ thống. Trường hợp sử 

dụng cũng có thể chứa các biến thể của vận hành chuẩn mà mô tả cho lỗi xuất hiện, phát 

hiện, giải quyết và phục hồi, mốt hỏng, hay các hành vi phương án khác. Bằng cách khởi 

đầu trong trường hợp sử dụng, hệ thống được đối xử như hộp đen và trường hợp sử dụng 

mô tả cho các yêu cầu - điều được cần tới - không phải là cách hệ thống chuyển giao dịch 

vụ. Trường hợp sử dụng cũng có thể giúp thiết lập hoàn cảnh hệ thống hay phạm vi, tức 

là, điều ở bên trong không gian thiết kế và điều ở bên ngoài không gian thiết kế. Trong 

khi chức năng có ít ảnh hưởng lên cấu trúc, việc thiết lập hoàn cảnh rõ ràng là bước đầu 

tiên bản chất trong thiết kế. Hoàn cảnh không rõ ràng hay được xác định kém có thể dẫn 

tới những vấn đề thiết kế nghiêm trọng. Điều này có thể là khó hay không thể được cho 

việc nắn lại sau khi thực hiện. Chắc chắn, trường hợp sử dụng có thể được cải tiến như 

một phần của thiết kế hay để trợ giúp trong thiết kế. Thân của mô hình trường hợp sử 

dụng có thể được cải tiến bằng việc thêm thông tin cho trường hợp sử dụng hiện có, và 

thêm các trường hợp sử dụng mới khi thiết kế kiến trúc được cải tiến trong thiết kế mịn 

hơn. Trường hợp sử dụng có thể và nên được dùng xuyên suốt trong toàn thể vòng đời hệ 
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thống. Trường hợp sử dụng được viết tổng quát trong ngôn ngữ tường thuật mà có thể 

được hiểu bởi mọi người có liên quan. Chẳng hạn, Bảng 3.1 cung cấp mô tả về cách 

SmartMarquee được lập cấu hình bằng quảng cáo mới.  

Bảng 3.1 Ví dụ về thông tin trường hợp sử dụng được thu thập từ người dùng mô tả 

cách nó sẽ vậy để lập cấu hình cho SmartMarquee  

Tiêu đề trường hợp sử 

dụng  

Cấu hình SmartMarquee 

Người có liên quan Người dùng chịu trách nhiệm tải lên cấu hình cho 

một SmartMarquee 

Mô tả Sau khi cấu hình đã được phát triển, người dùng 

muốn lựa chọn SmartMarquee để gửi cấu hình tới. 

Một khi SmartMarquee thích hợp được lựa chọn, 

người dùng sẽ được nhắc chọn cấu hình để gửi. Sau 

khi xác nhận chọn lựa của mình, cấu hình được 

chọn sẽ được gửi tới SmartMarquee được lựa. 

 

Đây không phải là trường hợp sử dụng được cải tiến, mà thay vì thế là mô tả vận 

hành thô từ người sử dụng về điều sẽ được dùng để tạo ra mô hình trường hợp sử dụng. 

Lưu ý rằng có một số giả định được thực hiện trong mô tả này có vẻ giống như phân 

hoạch và quyết định thiết kế. Chẳng hạn, mô tả trong bảng ngụ ý rằng có trạm làm việc 

nơi quảng cáo được tạo ra và được đưa lên, và rằng có kết nối mạng từ trạm làm việc tới 

SmartMarquee nơi quảng cáo được hiển thị. Giả định khác là ở chỗ trạm làm việc có thể 

có nhiều tệp cấu hình và rằng nó có thể kết nối với nhiều SmartMarquees. Mặc dầu điều 

quan trọng là trường hợp sử dụng nói rõ cái gì được cần và không nói về hệ thống làm 

việc thế nào, nó được phân hoạch thế nào, hay nó được thiết kế thế nào, các giả định như 

vậy không nên bị bàn luận qua loa, mà được thăm dò. Có yêu cầu rằng SmartMarquee có 

thể được lập cấu hình từ xa - cho nên điều này không ngụ ý rằng hệ thống tuân theo loại 

mô hình khách/phục vụ nào đó. Có nhiều điều bị bỏ ra khỏi mô tả này nữa. Chẳng hạn, 

không có loại xác thực nào trước khi gửi dữ liệu tới SmartMarquee từ xa sao? Đường 

phân giữa cái gì là hệ thống hợp thức và cái gì là quyết định thiết kế chưa chín muồi bao 

giờ cũng là vấn đề khó khi cố gắng nắm bắt dẫn lái kiến trúc. Thỉnh thoảng người dùng có 

thể xác định rằng các cấu phần phần mềm đặc biệt, giao thức, phần cứng, hệ điều hành, và 

vân vân được dùng, và họ thực sự ngụ ý điều đó - đây là các ràng buộc kĩ thuật hay doanh 

nghiệp. Trong các trường hợp khác, người dùng chỉ mô tả các tính năng hệ thống và 

tương tác vận hành với hệ thống dưới dạng điều họ đã kinh nghiệm trong thiết kế hệ 

thống khác. Vì lí do này, có hơi chút hà khắc để gạt bỏ khỏi tay bất kì thảo luận nào với 

những người có liên quan nơi những giả định như có trong Bảng 3.1 được thực hiện và có 

thể là chút ít chưa chín muồi. Tuy nhiên, dẫn lái kiến trúc nên được phân tích và phân biệt 

tường minh các ràng buộc từ yêu cầu chức năng với yêu cầu đặc tính chất lượng.  

Biểu đồ trường hợp sử dụng UML thường được tạo ra như một phần của phân tích 

này để mô tả cho các yêu cầu chức năng, nhưng chúng có thể làm lẫn lộn hơn là làm sáng 

tỏ bởi vì kiến trúc sư thường không đưa vào bất kì lời dẫn hỗ trợ nào để mô tả hình vẽ 

nghĩa là gì. Biểu đồ trường hợp sử dụng (hay bất kì biểu đồ nào cho việc đó) không thể 

đứng một mình được. Hình ảnh có giá trị bằng 1,000 lời, nhưng chúng ta muốn tất cả độc 

giả nhận được cùng 1,000 lời đó - bức vẽ bởi bản thân chúng được diễn giản khác nhau 

bởi các độc giả khác nhau. Bức vẽ với lời dẫn trao đổi một ý tưởng nhất quán và đầy đủ 

hơn trong tâm trí độc giả. Bởi vì sự đơn giản của chúng, các trường hợp sử dụng có thể 
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được dùng để giải thích các yêu cầu và phân tích yêu cầu trong ngôn ngữ thường cho mọi 

người có liên quan - không chỉ cho các kĩ sư. Mô hình trường hợp sử dụng phục vụ như 

một phương tiện trao đổi và khuyến khích đối thoại giữa những người có liên quan biết kĩ 

thuật và không biết kĩ thuật. Đây là rào chắn cho trao đổi mà thường là khó vượt qua và 

thường phá hoại ngầm việc khám phá và phân tích yêu cầu. Trong nhiều trường hợp mọi 

điều bạn thu được trong đặc tả yêu cầu là yêu cầu chức năng. Đây chỉ là một phần của lực 

thiết kế tác động trên kiến trúc sư, và ảnh hưởng của yêu cầu chức năng lên thiết kế hệ 

thống thường ít hơn nhiều so với ảnh hưởng của các ràng buộc và yêu cầu đặc tính chất 

lượng. Thu thập, nhận diện, làm tài liệu, và cải tiến các yêu cầu chức năng thô thành các 

mô hình trường hợp sử dụng soạn tốt và dùng chúng để hỗ trợ cho thiết kế kiến trúc sẽ 

được thảo luận ở Phần 2.  

 

Yêu cầu đặc tính chất lượng  

Trường hợp sử dụng không thâu tóm tường minh cái được gọi một cách truyền 

thống là yêu cầu phi chức năng. Thuật ngữ yêu cầu phi chức năng thường được dùng như 

chỗ chứa cho mọi thuộc tính khác mà hệ thống phải có, như tính sửa đổi được, tính hiệu 

năng, vân vân, bên cạnh chức năng. Điều này đưa vào một phân hoạch hay, rành mạch, 

nhưng ảo tưởng toàn bộ giữa yêu cầu chức năng và các yêu cầu khác. Trong thực hành, 

yêu cầu đặc tính chất lượng và chức năng thường xoắn xuýt khăng khít. Tới mức không 

thể nào và là vô nghĩa mà nói một hệ thống "sẽ có hiệu năng cao." Không liên kết yêu cầu 

phi chức năng của hiệu năng với hành vi đặc biệt nào đó trong hệ thống, kiến trúc sư 

không thể hi vọng thiết kế một hệ thống thoả mãn nhu cầu này. Thuật ngữ yêu cầu phi 

chức năng sẽ bị tránh trong cuốn sách này để thiên về thuật ngữ yêu cầu đặc tính chất 

lượng (Barbacci et al., 2003). Một mô tả điển hình về yêu cầu đặc tính chất lượng có thể 

là “hệ thống sẽ có hiệu năng cao.” Loại yêu cầu này không mang tính mô tả và đặt ra chỉ 

khái niệm chung mà là không thể được cho kiến trúc sư để thiết kế thành hệ thống hay đo 

trong hệ thống một khi được thực hiện. Điều này nói tới loại hiệu năng gì? Hiệu năng có 

nghĩa là thời gian đáp ứng, thông lượng, hay cái gì đó khác? Để kiến trúc sư hiểu đầy đủ 

cái gì được cần dưới dạng đặc tính chất lượng mà là yêu cầu của hệ thống, nhiều mô tả chi 

tiết hơn dưới dạng kích thích và đáp ứng đặc tính chất lượng là được cần. Trong khi các 

yêu cầu chức năng mô tả cho điều hệ thống phải làm, các yêu cầu đặc tính chất lượng mô 

tả cách hệ thống phải làm nó; tuy nhiên, cả hai phần đều được cần cho việc hiểu đầy đủ về 

yêu cầu đặc tính chất lượng. Chúng ta có thể nghĩ về bất kì yêu cầu đặc tính chất lượng 

được cho và liên kết nó với bất kì số các phần tử vận hành nào. Cùng nhau nó cung cấp 

một hiểu biết đầy đủ hơn về yêu cầu dưới dạng cái gì phải được làm về mặt chức năng và 

cách nó phải được làm dưới dạng đáp ứng đặc tính chất lượng. Điều này được minh hoạ 

trong Bảng 3.2.  

Để hướng dẫn chọn lựa thiết kế và đo tính khớp của thiết kế, yêu cầu đặc tính chất 

lượng phải được mô tả tương ứng với một số hoàn cảnh vận hành. Để làm điều này chúng 

ta sẽ dùng kịch bản đặc tính chất lượng (Barbacci et al., 2003) để định nghĩa đầy đủ hơn 

thuộc tính đặc tính chất lượng mà hệ thống phải có. Kịch bản đặc tính chất lượng mô tả 

cho một số yêu cầu đặc tính chất lượng dưới dạng kích thích, nguồn kích thích, điều kiện 

môi trường, phần tử thiết kế, đáp ứng, và đo đáp ứng. Đây là cơ sở cho khuôn khổ kịch 

bản đặc tính chất lượng sáu phần để ghi lại, thương lượng, và phân tích yêu cầu đặc tính 

chất lượng. Từng phần tử của khuôn khổ này được thảo luận dưới đây:  
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Bảng 3.2 Yêu cầu đặc tính chất lượng và phần tử vận hành liên kết  

Ví dụ mối quan tâm 

đặc tính chất lượng 

thô 

Ví dụ về hoàn cảnh vận hành của mối quan tâm  

Tính sửa đổi được Chức năng thu được hay bị mất trong khi sửa đổi hệ 

thống. Năng lực thu được hay bị mất trong sửa đổi hệ 

thống. 

Hiệu năng Dịch vụ phải được tái tạo trong hạn chót được xác 

định. Khối lượng dữ liệu được truyền trong những 

hoàn cảnh đa dạng.  

An ninh Dữ liệu và dịch vụ phải không bị phá hoại. Phát hiện 

xâm nhập và đáp ứng chấp nhận được với xâm nhập. 

An toàn Dịch vụ mà nhạy cảm với an toàn hệ thống. Các điều 

kiện lỗi có thể phá hoại sự an toàn và đáp ứng của hệ 

thống dự phòng. 

 

 Kích thích: Kích thích là điều kiện ảnh hưởng tới kiến trúc. Đây có thể là biến 

cố, yêu cầu của người dùng về dữ liệu, khởi đầu dịch vụ, hay thay đổi được đề 

nghị cho hệ thống.  

 Nguồn của kích thích: Đây là thực thể (người, tổ chức, công nghệ) là nguồn của 

kích thích được mô tả ở trên. Có thể có một hay nhiều nguồn.  

 Điều kiện môi trường liên quan: Đây là những điều kiện hiện diện trong môi 

trường vận hành của hệ thống trong khi nhận kích thích. Điều kiện môi trường 

liên quan có thể là nhiều loại và sẽ tuỳ thuộc vào kích thích, nhưng các ví dụ có 

thể bao gồm “trong thực hiện khi chạy,” “trong phát triển khởi đầu,” “sau triển 

khai,” “trong đỉnh tải,” “trong khi bẩy trăm người dùng đăng nhập,” vân vân.  

 Phần tử kiến trúc: Đây là phần tử hay các phần tử của kiến trúc mà trực tiếp hay 

gián tiếp bị ảnh hưởng bởi kích thích. Trong thu thập yêu cầu sớm, khi yêu cầu 

đặc tính chất lượng được phát triển khởi đầu, vật phẩm có lẽ không được biết 

tới. Tuy nhiên, sau khi thiết kế kiến trúc đã bắt đầu và được cải tiến liên tiếp, 

thông tin phần tử kiến trúc nên được thêm vào cho thông tin yêu cầu đặc tính 

chất lượng.  

 Đáp ứng hệ thống: Một mô tả về cách những người có liên quan hệ thống muốn 

kiến trúc / hệ thống đáp ứng với kích thích.  

 Đo đáp ứng: Việc đo cách hệ thống đáp ứng. Loại đo đáp ứng được liệt kê sẽ tuỳ 

thuộc vào kích thích. Với kích thích thay đổi/sửa đổi, chúng ta có thể có biện 

pháp đáp ứng mà đo chi phí của thay đổi dưới dạng thời gian, nhân lực, chi phí, 

vân vân. Với kích thích hiệu năng, chúng ta có thể đo đáp ứng dưới dạng thông 

lượng, thời gian đáp ứng, vân vân.  

Chúng ta có thể nghĩ về các kịch bản đặc tính chất lượng như câu chuyện ngắn hay 

mô tả về cách hệ thống đáp ứng với kích thích đã cho dưới dạng thuộc tính đặc tính chất 

lượng mà hệ thống phải có. Các kịch bản đặc tính chất lượng khác với các kịch bản 

trường hợp sử dụng ở chỗ kịch bản đặc tính chất lượng hội tụ vào đáp ứng đặc tính chất 
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lượng, trong khi trường hợp sử dụng hội tụ vào đáp ứng chức năng cho kích thích. Trong 

phần lớn các đặc tả yêu cầu, mọi điều kiến trúc sư có được là một từ, như an ninh, hiệu 

năng, tính sẵn có, vân vân. Để hiểu rõ hơn các yêu cầu đặc tính chất lượng thô kiểu như 

những điều này trực tiếp từ những người có liên quan, chúng phải được đưa vào các kịch 

bản đặc tính chất lượng, việc này làm rõ ràng hơn nhu cầu để hướng dẫn chọn lựa thiết kế 

của kiến trúc sư. Điều này làm mạnh cho khẳng định rằng kiến trúc sư cần là một phần 

của quá trình yêu cầu để đảm bảo rằng thông tin được cần cho thiết kế được nắm bắt đầy 

đủ nhất có thể được.  

Để minh hoạ cho những điểm này, chúng ta hãy xem xét lại yêu cầu thô của 

SmartMarquee như được trình bày trong mục trước. Mô tả lời dẫn cho SmartMarquee 

được đưa vào yêu cầu sau:  

Vì SmartMarquee và ứng dụng phải được chuyên biệt hoá để đáp ứng đích 

xác mong muốn thẩm mĩ và chức năng của khách hàng, phần mềm hệ thống 

phải linh hoạt và khả chuyển để hỗ trợ cho đa dạng cấu hình phần cứng.  

Rõ ràng có các yêu cầu về tính linh hoạt và tính khả chuyển, nhưng không có đủ 

thông tin trong mô tả này cho kiến trúc sư để thiết kế các tính năng này trong hệ thống. 

Từng yêu cầu trong những yêu cầu này có thể nói tới cùng khía cạnh của khả năng của hệ 

thống để triển khai phần mềm trên bất kì cấu hình phần cứng thiết bị SmartMarquee. Điều 

này vẫn không đủ thông tin. Sau rốt, nó là phần mềm! Cho đủ thời gian, nó có thể được 

sửa để vận hành trên bất kì phần cứng nào. Vấn đề không phải là liệu nó có thể được thay 

đổi không, mà thay vì thế là chi phí của thay đổi. Một khía cạnh then chốt của yêu cầu này 

đang bị thiếu là ở chỗ chúng ta không hiểu khả chuyển và linh hoạt nghĩa là gì trong hoàn 

cảnh này. Hệ thống linh hoạt và khả chuyển trong hoàn cảnh này nghĩa là phần mềm của 

SmartMarquee có thể được cài đặt trên bất kì cấu hình phần cứng thiết bị SmartMarquee 

với ít nỗ lực, điều dịch thành chi phí và lịch biểu (chi phí) được giảm đi. Điều không được 

biết là những người có liên quan sẵn lòng trả bao nhiêu cho tính khả chuyển/linh hoạt và 

khi nào họ muốn trả cho nó. Chẳng hạn, những người có liên quan có giả định chi phí 

thiết kế cao hơn so với chi phí phát triển và triển khai được giảm bớt, hay điều mấu chốt 

hơn là có được cái gì đó nhanh chóng và trả nhiều hơn trong chi phí phát triển và triển 

khai khi chúng ta phải chuyển lên nền mới? Việc của kiến trúc sư bây giờ là thúc ép 

những người có liên quan để có một câu chuyện đặc biệt mô tả tính linh hoạt và khả 

chuyển, nhưng làm sao tương tác này có thể được cấu trúc?  

Kiến trúc sư có thể dùng khuôn khổ kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần để hướng 

dẫn thảo luận với những người có liên quan để phát triển kịch bản đặc tính chất lượng để 

mô tả cho yêu cầu này. Điều được cần là một thể nghiệm đặc biệt của kích thích xuất hiện 

dưới các điều kiện môi trường đặc biệt, và rồi mô tả cách hệ thống nên đáp ứng với kích 

thích đó trong những điều kiện đó. Mặc dầu khó, kiến trúc sư vẫn phải ép những người có 

liên quan phải cụ thể nhất có thể được trong việc xác định đáp ứng cho kích thích này. 

Chẳng hạn, xem kịch bản sáu phần trong Bảng 3.3.  

Một khi được nắm bắt, kịch bản đặc tính chất lượng có thể được phát biểu lại trong 

hình thức lời văn, nếu nuốn, như sau:  

Khách hàng đặt một thiết bị SmartMarquee đặc biệt đáp ứng nhu cầu thẩm 

mĩ và vận hành của người đó. Sau khi nền thiết bị được lắp ráp ứng dụng 

SmartMarquee có thể được tải lên nền phần cứng trong ít hơn 30 phút mà 

không cần chuyên biệt phát triển phần mềm hay biên dịch lại, dùng một cấu 

hình chuẩn, thông thường với tất cả những chức năng ứng dụng cố hữu và 

thuộc tính sẵn có.  
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Mặc dầu một mô tả rõ ràng hơn nhiều về yêu cầu tính linh hoạt/khả chuyển, kịch 

bản này có thể được phân tích thêm, dẫn tới nhiều câu hỏi hơn mà có thể đã không được 

hỏi và còn lại không được nói ra mãi cho tới khi mã đã được viết và phần cứng được thiết 

kế. Vài câu hỏi tức khắc có thể bao gồm: Thuật ngữ nền thực sự ngụ ý gì? Nó có nói tới 

bộ xử lí hay chỉ là chỗ để? Điều này có nghĩa rằng các nền khác nhau có thể dùng các 

thiết bị hiển thị khác kích cỡ không? Các kĩ thuật viên biết gì? Họ có là những kĩ thuật 

viên máy tính có đào tạo hay không đủ tư cách?  

Bảng 3.3 Ví dụ về kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần cho SmartMarquee  

Đặc tính chất lượng 

thô 

Tính linh hoạt và khả chuyển của SmartMarquee  

Kích thích Cài đặt ứng dụng SmartMarquee trên nền phần cứng 

thiết bị chuyên biệt mới 

Nguồn kích thích  Khách hàng  

Điều kiện môi 

trường liên quan 

Nền phần cứng SmartMarquee đã được phát triển và 

được chuẩn bị cho triển khai ở vị trí khách hàng.  

Các yếu tố kiến trúc  Ứng dụng SmartMarquee và phần cứng SmartMarquee 

Đáp ứng hệ thống  Ứng dụng Smart Marquee được nạp vào nền phần cứng 

thiết bị chuyên biệt bởi kĩ thuật viên. 

Biện pháp đáp ứng  Cài đặt ứng dụng nên mất ít hơn 30 phút mà không 

phát triển hay biên dịch lại phần mềm chuyên biệt, 

dùng cấu hình thông thường, chuẩn và thủ tục cài đặt. 

Mọi chức năng ứng dụng và thuộc tính đều hiện diện 

trên nền chuyên biệt. 

  

Khi các yêu cầu đặc tính chất lượng được phát triển, chúng sẽ dẫn tới nhiều câu hỏi 

hơn mà sẽ nảy sinh trong việc thu nhận nhiều thông tin về thuộc tính đặc tính chất lượng 

mà hệ thống phải có. Khi thiết kế tiến triển, các yêu cầu đặc tính chất lượng có thể cần 

được duyệt xét lại và cải tiến. Như chúng ta sẽ thấy về sau, tuyển tập các kịch bản đặc tính 

chất lượng sẽ được cải tiến qua quá trình thiết kế để trả lời các câu hỏi như thế này khi 

chúng nổi lên. Khuôn khổ kịch bản sáu phần giúp tăng cường suy nghĩ sâu hơn về các yêu 

cầu đặc tính chất lượng thực sự ngụ ý gì và buộc những người có liên quan nghĩ về cách 

họ muốn hệ thống của họ đáp ứng với kích thích đặc biệt thế nào. Yêu cầu đặc tính chất 

lượng có thể có nhiều khía cạnh. Chẳng hạn, hiệu năng có thể nói tới thời gian đáp ứng 

nhanh, thông lượng, tính lịch biểu, đáp ứng tất định, hay cái gì đó khác. Một hay nhiều 

kịch bản có thể được yêu cầu để nắm bắt thích hợp yêu cầu đặc tính chất lượng của hiệu 

năng. Được lấy như một nhóm, chúng sẽ mô tả cho yêu cầu đặc tính chất lượng đặc thù 

cho hệ thống. Tất cả các kịch bản đặc tính chất lượng đều mô tả cho thuộc tính đặc tính 

chất lượng mà hệ thống phải có. Một khi được phát triển đầy đủ, những từ chúng ta bắt 

đầu với ví dụ SmartMarquee, tính linh hoạt và tính khả chuyển, được mô tả qua kịch bản 

đặc tính chất lượng theo cách mà thực tế sẽ tạo điều kiện cho thiết kế. Chúng ta cũng sẽ 

thấy cách những kịch bản này có thể được dùng để đánh giá thiết kế kiến trúc và thậm chí 

còn kiểm thử hệ thống một khi đã được thực hiện. Kịch bản đặc tính chất lượng mô tả các 

thuộc tính hệ thống mơ hồ mà hệ thống phải có theo thuật ngữ định lượng nhiều hơn. 

Thông thường những mơ hồ này tồn tại trong tâm trí của người có liên quan, và kiến trúc 

sư phải làm việc với những người có liên quan để nhận diện và giải quyết mơ hồ này. 

Dùng khuôn khổ kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần giúp cho các kiến trúc sư hỏi câu 
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hỏi đúng để thương lượng và xác định các yêu cầu đặc tính chất lượng và làm rõ ràng 

nghĩa của chúng cho tất cả những người có liên quan.  

Đặc tính chất lượng không bị hạn chế vào miền phần mềm đặc thù và có thể được 

dùng trong bất kì miền hệ thống dùng nhiều phần mềm nào, từ những ứng dụng nhúng 

chặt, nhỏ tới các hệ CNTT toàn cầu, lớn. Trong một ví dụ công nghệ thông tin, những 

người có liên quan hệ thống chỉ ra rằng hệ thống phải tin cậy. Thúc giục thêm những 

người có liên quan để khám phá ra nghĩa của tính tin cậy trong hoàn cảnh hệ thống, chúng 

ta khám phá ra rằng tính năng xử lí đơn hàng phải là trực tuyến và sẵn có 24/7, và không 

làm mất giao tác đặt hàng của khách hàng. Từ tính tin cậy không thâu tóm được chiều sâu 

thực của yêu cầu này, cho nên sẽ không thể đảm bảo được rằng hệ thống có thể được thiết 

kế thích hợp bằng những thuộc tính này. Dùng khuôn khổ sáu phần, chúng ta có thể dễ 

dàng chỉ ra thông tin thiếu trong yêu cầu này và hỏi câu hỏi đúng để tạo ra kịch bản đặc 

tính chất lượng hữu ích hơn (Bảng 3.4).  

Bảng 3.4 Ví dụ về Kịch bản Đặc tính chất lượng sáu phần cho máy phục vụ xử lí đơn 

hàng  

Đặc tính chất lượng 

thô 

Tính sẵn có máy phục vụ 

Kích thích Hệ thống xử lí đơn hàng chính trải qua hỏng phần 

cứng thảm hoạ 

Nguồn kích thích  Phần cứng bộ xử lí nguồn phụ vụ hệ thống xử lí đơn 

hàng  

Điều kiện môi trường 

liên quan 

Trong khi tải dùng đang ở mức đỉnh 

Các yếu tố kiến trúc  Phần mềm xử lí giao tác; phần mềm nguồn phục vụ 

Đáp ứng hệ thống  Lỗi phần cứng được phát hiện, xử lí được chuyển từ 

nguồn phục vụ chính sang nguồn phục vụ phụ, và xử 

lí được cho chạy lại  

Biện pháp đáp ứng  Xử lí được cho chạy lại trong ít hơn 30 giây và không 

giao tác nào bị mất 

 

Trong tình huống này, chúng ta có thể thấy rằng một loại hỏng hóc phần cứng được 

thăm dò và đáp ứng mong muốn của hệ thống trong đối diện với hỏng hóc này được mô 

tả, và rằng các kịch bản khác cũng có thể được yêu cầu để mô tả đầy đủ thuộc tính tính tin 

cậy được yêu cầu của hệ thống. Lưu ý rằng trong kịch bản này biện pháp đáp ứng được 

mô tả dưới dạng tính sẵn có (“không giao tác nào bị mất”) nhưng cũng dưới dạng hiệu 

năng (“xử lí được quay trở lại trong không đầy 30 giây”). Điều này minh hoạ cho cách các 

yêu cầu đặc tính chất lượng thường bị xoắn xuýt và đa chiều. Ở đây tính sẵn có hệ thống 

là tuỳ thuộc vào việc không giao tác nào bị mất và khối lượng thời gian nó phục hồi khỏi 

lỗi. Thiết kế kiến trúc là mấu chốt để cân bằng những mối quan tâm tới đặc tính chất 

lượng trước khi thiết kế chi tiết, thực hiện, hay đầu tư vào nâng cấp cho hệ thống dùng 

nhiều phần mềm. Việc này tăng cường thêm quan điểm rằng lời dẫn đơn thuần, như tính 

sẵn có, hiệu năng, hay an ninh, là không thích hợp để mô tả các yêu cầu đặc tính chất 

lượng mơ hồ và phức tạp.  

Ví dụ khác về cách các yêu cầu đặc tính chất lượng trở nên xoắn xuýt với nhau 

thông thường là trong yêu cầu tính dùng được. Tính dùng được thường xuyên là một đặc 
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tính chất lượng quan trọng trong hệ thống CNTT, và trong nhiều trường hợp vấn đề thiết 

kế hệ thống được dán nhãn là vấn đề tính dùng được. Các vấn đề hệ thống thường được 

dán nhãn là vấn đề tính sử dụng được bởi vì người dùng cuối thường cảm nhận vấn đề hệ 

thống như khó khó khăn trong việc dùng hệ thống. Tính dùng được của hệ thống có thể bị 

tổn hại khi các thuộc tính chất lượng khác không được thoả mãn bên trong hệ thống. 

Chẳng hạn, nếu một hệ thống mà chậm, điều này sẽ tác động lên tính sử dụng được cảm 

nhận về hệ thống; tuy nhiên, vấn đề nền tảng thực là hiệu năng. Một ví dụ thông thường 

khác là tình huống mà hệ thống yêu cầu rằng bạn đưa vào mật khẩu nhiều lần để thu được 

truy nhập và dùng hệ thống. Lần nữa, người ta có thể tranh luận đây là vấn đề tính sử 

dụng. Tuy nhiên, vấn đền nền tảng thực có lẽ là mô hình an ninh yếu. Người ta thậm chí 

có thể tranh cãi rằng nếu dễ thêm vào chức năng, thế thì hệ thống sẽ có tính dùng được 

nhiều hơn, nhưng tính dùng được này được đạt tới bằng cách thiết kế hệ thống mà sẽ dễ 

dàng điều chỉnh những loại thay đổi nào đó. Đây là lí do tại sao mô tả yêu cầu đặc tính 

chất lượng là quan trọng thế bằng việc dùng kịch bản đặc tính chất lượng.  

Tính dùng được là thuộc tính rất quan trọng cho nhiều hệ thống, và giao diện người 

dùng xứng đáng chú ý thiết kế hạng nhất. Tuy nhiên, thiết kế giao diện người dùng 

thường có thể bị phân tách và cô lập với thiết kế kiến trúc tổng thể. Giao diện người dùng 

trở thành một phần tử trong thiết kế tổng thể. Bởi vì kiến trúc của hệ thống được phơi ra 

cho người dùng cuối của hệ thống, tính dùng được là rất nhạy cảm với thuộc tính đặc tính 

chất lượng của hệ thống. Tuy nhiên, vấn đề với tính dùng lại thường là triệu chứng của cái 

gì đó sâu hơn mà sai với thiết kế của hệ thống. Điều này có thể được so sánh với người bị 

sốt. Người ta có thể bị sốt bởi vì cúm. Tuy nhiên, người bị sốt rét, bệnh mồ hóng, hàng 

hàng trăm bệnh khác cũng có thể bị sốt. Sốt là triệu chứng của vấn đề hệ thống và chỉ nên 

phục vụ như điểm bắt đầu cho phân tích sâu hơn về các thuộc tính hệ thống khác. Mặc 

dầu triệu chứng là hệt như trong từng trường hợp, nguyên nhân nền tảng và cách trị liệu là 

rất khác nhau.  

Năng lực của hệ thống đáp ứng cho mọi yêu cầu đặc tính chất lượng phụ thuộc tối 

cao vào tập các cấu trúc kiến trúc được kiến trúc sư lựa chọn. Nếu kiến trúc sư có hiểu 

biết không chính xác về dẫn lái kiến trúc, thì người đó có thể tạo ra thiết kế không thích 

hợp.  

Sau các ràng buộc doanh nghiệp và kĩ thuật, yêu cầu đặc tính chất lượng sẽ ảnh 

hưởng sâu sắc tới thiết kế kiến trúc. Thiết kế hoàn hảo thường không thực tế, nhưng thoả 

hiệp hoàn hảo thì có. Thoả hiệp được thực hiện dưới dạng giữ cân bằng thuộc tính đặc 

tính chất lượng hệ thống trong thiết kế. Tuy nhiên, không thể nào đi tới cân bằng thiết kế 

tối ưu nếu đặc tính chất lượng được nói ra kém, hiểu kém, hay vẫn còn không được phát 

biểu. Nếu kiến trúc sư không nhận biết về yêu cầu đặc tính chất lượng đích xác, họ sẽ dựa 

trên trực giác, kinh nghiệm, hay đơn giản đoán khi làm chọn lựa kiến trúc để thúc đẩy hay 

kiềm chế đặc tính chất lượng đa dạng trong hệ thống.  

 

Ràng buộc kĩ thuật  

Ràng buộc kĩ thuật là các quyết định thiết kế làm sẵn, trực tiếp mà trở thành giống 

như tường chịu lực trong không gian thiết kế, có thể có tác động lớn lên các chọn lựa thiết 

kế chấp nhận được điều kiến trúc sư có thể làm khi thiết kế hệ thống. Chúng là những 

điều kiện kĩ thuật có tính bắt buộc đặt lên kiến trúc sư trước khi người đó ra quyết định 

thiết kế đơn giản. Các ràng buộc kĩ thuật là những quyết định thiết kế được thiết lập vững 

chắc, điều đã được thực hiện cho kiến trúc sư trước khi người đó bắt đầu quá trình thiết 

kế. Nó thường là trường hợp mà kiến trúc sư phải tổ hợp các loại đa dạng về phần cứng, 
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sản phẩm phần mềm, hệ điều hành, các phần tử thừa tự, và hệ thống trong thiết kế kiến 

trúc và các thực hiện kết quả. Những ràng buộc kĩ thuật có thể có ở bên trong hoàn cảnh 

hệ thống hay buộc áp đặt lên kiến trúc sư từ bên ngoài hoàn cảnh hệ thống.  

Ràng buộc kĩ thuật thường bị lẫn với yêu cầu đặc tính chất lượng; hiểu lầm thông 

thường nhất là trong khu vực hiệu năng. Chúng ta có thể có một yêu cầu xác định: “Hệ 

thống sẽ xử lí 70 vật dụng một phút.” Thường điều này bị hiểu sai như một ràng buộc kĩ 

thuật, nhưng nó không phải là ràng buộc kĩ thuật; nó là hiệu năng hay yêu cầu năng lực 

của hệ thống. Điều này mô tả điều được cần từ hệ thống; yêu cầu này không xác định 

công nghệ nào phải được dùng hay làm sao xây dựng hay thiết kế hệ thống. Yêu cầu này 

mô tả một đáp ứng mong muốn của hệ thống - không có quyết định thiết kế làm sẵn được 

nêu lên bởi yêu cầu này. Ràng buộc kĩ thuật lấy dạng của giải pháp thiết kế làm sẵn, các 

chỉ thị thiết kế, chọn lựa công nghệ, hay giới hạn với điều kiến trúc sư phải tuân thủ. Giả 

sử yêu cầu này đọc: “Hệ thống sẽ dùng sản phẩm XYZ để xử lí 70 vật dụng một phút.” 

Đây vẫn là yêu cầu đặc tính chất lượng dưới dạng hiệu năng hay năng lực của hệ thống. 

Tuy nhiên, có một điều kiện được đặt vào về cách thoả mãn yêu cầu này - kiến trúc sư 

phải dùng sản phẩm XYZ, và điều này xác định ra ràng buộc.  

Trong thực hành, ràng buộc kĩ thuật thường tinh tế hơn và có thể chỉ đạo việc dùng 

sản phẩm thương mại, phương pháp thiết kế, thuật toán, cấu trúc thiết kế chuyên môn, 

phần cứng, hệ điều hành, công cụ, ngôn ngữ, vân vân. Đôi khi các ràng buộc kĩ thuật 

được ngụ ý. Thường ràng buộc kĩ thuật phụ bị áp đặt bởi các ràng buộc không tường minh 

trực tiếp dưới dạng bộ nhớ sẵn có, năng lực, tính kết nối, thông lượng, hiệu năng, vân vân. 

Chẳng hạn, giả sử rằng một ràng buộc kĩ thuật là ở chỗ một bộ xử lí đặc biệt phải được 

dùng cho một sản phẩm nhúng. Điều này ngụ ý ràng buộc phụ dưới dạng hệ điều hành 

được dùng, khối lượng bộ nhớ sẵn có, băng thông xử lí sẵn có, vân vân. Từng ràng buộc 

dồn lên kiến trúc sư sẽ ảnh hưởng tới đáp ứng đặc tính chất lượng của hệ thống và có thể 

giới hạn tính linh hoạt (đôi khi theo cách thức khá lớn) mà kiến trúc sư có trong thiết kế 

một hệ thống.  

Một trong những tình thế xấu nhất mà kiến trúc sư rơi vào là khi bạn bị ràng buộc 

tới điểm không thể nào đáp ứng được yêu cầu chức năng hay yêu cầu đặc tính chất lượng 

cho hệ thống. Với lí do này, điều bắt buộc là bất kì ràng buộc kĩ thuật nào cũng được nhận 

diện tường minh sớm trong quá trình thiết kế, lí do cho chúng, và bất kì tính linh hoạt nào 

có đó cũng có thể trong đáp ứng cho chúng. Ràng buộc linh hoạt bắt đầu có vẻ giống như 

một yêu cầu hơn là một ràng buộc nghiêm khắc và nhanh. Chẳng hạn, một người có liên 

quan có thể xác định rằng một sản phẩm đặc thù được dùng bởi vì nó tuân thủ theo chuẩn 

truyền thông mà người có liên quan này muốn tuân theo. Kiến trúc sư phải thăm dò ràng 

buộc này thêm nữa để xác định liệu sản phẩm này là ràng buộc, hay liệu tuân theo chuẩn 

truyền thông là ràng buộc. Trong trường hợp sau, ràng buộc được thả lỏng lớn và kiến 

trúc sư có thể có linh hoạt hơn nhiều là người đó sẽ có nếu bị buộc phải dùng một sản 

phẩm đặc biệt. Nếu tuân theo chuẩn truyền thông là ràng buộc thực, thì kiến trúc sư có 

linh hoạt trong lựa chọn sản phẩm (hay phát triển từ đầu) tới cân bằng tốt nhất cho thiết kế 

tổng thể của hệ thống. Nếu ràng buộc thực sự là để dùng một sản phẩm đặc biệt, thì kiến 

trúc sư thường bị buộc phải thiết kế quanh những điểm mạnh, điểm yếu và năng lực tồn 

tại trong sản phẩm này. Trong nhiều trường hợp ràng buộc kĩ thuật thường có thể tạo ra 

những căng thẳng không thể hoà giải được giữa các dẫn lái kiến trúc. Chẳng hạn, tưởng 

tượng một ràng buộc yêu cầu dùng một sản phẩm cơ sở dữ liệu phân bố chuyên môn. Bên 

cạnh ràng buộc kĩ thuật này tưởng tượng một yêu cầu chức năng lưu giữ thông tin y tế cho 

1 triệu bệnh nhân trong 1 giây. Rõ ràng có căng thẳng giữa ràng buộc và chức năng và 

yêu cầu đặc tính chất lượng mà sẽ cần được hoà giải trước khi thiết kế có thể bắt đầu. 
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Điều này có thể dường như hiển nhiên ở đây bởi vì hai mảnh thông tin này được đưa ra 

trong cùng một đoạn.  

Trong nhiều đặc tả yêu cầu, căng thẳng này thường kém hiển nhiên bởi vì thông tin 

có thể lan rộng qua các phần của một tài liệu lớn. Nhận diện và thăm dò ràng buộc kĩ 

thuật và bất kì tính linh hoạt nào mà có thể tồn tại trong chúng có thể có ích nếu thương 

lượng với những người có liên quan được yêu cầu để giải quyết những loại xung đột này 

khi chúng nảy sinh. Thường các ràng buộc được thiết lập theo cách ít chính xác và quá 

không linh hoạt hay không hợp thức trong giả định của chúng và nên được thăm dò để 

làm phơi ra lí do căn bản cho ràng buộc này.  

Tình huống khác nảy sinh là ở chỗ kiến trúc sư thường lựa chọn ràng buộc kĩ thuật 

riêng của họ và họ không nhận biết rằng họ đang làm vậy. Nếu chúng ta xem xét yêu cầu 

“Lưu giữ 1 triệu bản ghi bệnh nhân,” hiển nhiên là đây là yêu cầu chức năng mà có thể 

được thoả mãn bằng cơ sở dữ liệu thương mại bán trên thị trường hay được bạn viết riêng. 

Sẽ là không lành mạnh trong hầu hết các trường hợp khi xem xét phát triển cơ sở dữ liệu 

quan hệ từ đầu ngày nay, cho nên là kiến trúc sư chúng ta đơn giản mua cơ sở dữ liệu và 

đi tiếp. Tuy nhiên, trong chọn lựa và mua cơ sở dữ liệu chúng ta cũng phải lựa chọn ràng 

buộc kĩ thuật riêng của chúng ta. Thứ nhất, đó là quyết định thiết kế (nó có thể là chọn lựa 

hiển nhiên trong ví dụ này), nhưng thường những chọn lựa này tinh vi hơn nhiều. Thứ hai, 

quyết định thiết kế này sẽ trở thành ràng buộc bây giờ và cho hệ thống này trong tương 

lai. Quyết định này sẽ trở thành ràng buộc khi hệ thống thay đổi và tiến hoá sang hệ thống 

khác mà có thể cần tương tác với hệ thống này. Những loại quyết định này là những ràng 

buộc tự áp đặt mà kiến trúc sư buộc vào bản thân họ và tổ chức của họ - thường cho cả 

đời hệ thống hay các hệ thống. Điều khôn ngoan là nhận ra những tình huống này và chọn 

một cách thông minh.  

 

Ràng buộc doanh nghiệp  

Ràng buộc doanh nghiệp là những quyết định thiết kế gián tiếp, làm sẵn với tác 

động lớn lên thiết kế và có thể giới hạn nghiêm trọng các chọn lựa thiết kế chấp nhận 

được sẵn có cho kiến trúc sư. Chúng là gián tiếp theo nghĩa rằng ràng buộc doanh nghiệp 

nói chung không xác định cách tiếp cận kĩ thuật, giải pháp, hay sản phẩm đặc biệt, nhưng 

ngụ ý có thể dùng cách tiếp cận kĩ thuật, giải pháp, hay sản phẩm đặc biệt. Chẳng hạn, 

xem xét trường hợp một ràng buộc doanh nghiệp phát biểu, “Để giảm chi phí phát triển, 

hệ thống Z sẽ làm cực đại việc dùng lại phần mềm của hệ thống Y.” Không rõ ràng trong 

trường hợp này "làm cực đại" hay "dùng lại" ngụ ý gì, nhưng có mục đích doanh nghiệp 

rõ ràng được nói trong ràng buộc này, điều nói tới giảm chi phí, chúng ta sẽ khấu hao chi 

phí phát triển. Bởi vì việc bắt buộc như vậy thường tới từ mức quản lí cao nhất, kiến trúc 

sư thường bị bắt buộc phải tuân thủ chặt chẽ với những ràng buộc như vậy. Ràng buộc 

doanh nghiệp này sẽ tác động sâu sắc tới cấu trúc mà kiến trúc sư lựa chọn và thiết kế 

tổng thể của hệ thống để đạt tới mục đích này.  

Cũng như với ràng buộc kĩ thuật, điều bắt buộc là chúng ta cố gắng nhận diện nguồn 

gốc và lí do cho những ràng buộc doanh nghiệp như vậy, đặc biệt bởi vì ràng buộc doanh 

nghiệp thường dường như là ít được hình thành rõ hơn ràng buộc kĩ thuật. Trong ràng 

buộc ở ví dụ trước, chúng ta đã thấy rằng có giả định ngụ ý là dùng lại sẽ dẫn tới tiết 

kiệm. Ràng buộc này yêu cầu khảo cứu thêm vì liệu phần mềm của hệ thống là dùng lại 

được không và giá thực của dùng lại có thể là gì, và rồi xác định liệu dùng lại phần mềm 

này có cho tiết kiệm không. Không may, các giả định như thế này thường bị bỏ lại không 

thăm dò, không thách thức, và không được kiểm nghiệm. Điều này có thể làm nảy sinh 
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những mong đợi không khớp và thất vọng. Kiến trúc sư bị buộc phải thăm dò những ràng 

buộc như vậy và cố gắng định lượng chi phí thực và tiết kiệm và báo cáo phát hiện của 

mình. Không làm như vậy là có giá trị như hành động bất chính chuyên nghiệp. Mặc dầu 

kiến trúc sư có thể vẫn bị buộc phải dùng lại, cho dù người đó đã khám phá và báo cáo 

rằng làm như vậy không có hiệu quả-chi phí, người đó vẫn áp dụng do sự chuyên cần. 

Cũng như với ràng buộc kĩ thuật, kiến trúc sư phải cố gắng hiểu ràng buộc nền tảng thực.  

Với giá trị bề mặt trong ví dụ này, dùng lại mã dường như là ràng buộc, nhưng có 

thể ngân quĩ mới là vấn đề thực. Nếu đây là trường hợp, có thể kiến trúc sư có thể cung 

cấp cách khác để tiết kiệm tiền mà làm thành có nghĩa nếu phân tích của người đó chỉ ra 

rằng dùng lại là vấn đề trong hoàn cảnh này. Lần nữa, nếu chi phí là ràng buộc thực, thì 

kiến trúc sư nên biết để cho người đó có thể nhận diện cái gì thực sự là quan trọng và tìm 

cách cắt giảm chi phí chấp nhận được cho mọi người có liên quan của hệ thống. Với cả 

ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp, kiến trúc sư phải thúc giục những người có liên quan 

khám phá cái gì là vấn đề ràng buộc thực và cái gì không ngoại trừ những ràng buộc ở giá 

trị bề mặt. Các ràng buộc thường hợp lí và hiển nhiên, nhưng không có phân tích thì 

không thể nào biết chắc được, và không thể nào nhận diện bất kì tính linh hoạt nào trong 

các ràng buộc mà có thể được cần về sau.  

 

Tóm tắt  

 Dẫn lái kiến trúc không phải là tất cả yêu cầu cho hệ thống, nhưng chúng là những yêu 

cầu có tác động kiến trúc và có ý nghĩa.  

 Dẫn lái kiến trúc bao gồm các yêu cầu chức năng mức cao, yêu cầu đặc tính chất 

lượng, và các ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp.  

 Để nắm bắt chính xác dẫn lái kiến trúc, kiến trúc sư hay tổ thiết kế kiến trúc cần được 

tham gia với qui trình khám phá, phân tích và cải tiến dẫn lái kiến trúc.  

 Các yêu cầu chức năng mức cao cho thiết kế kiến trúc được nói ra tốt nhất qua kịch 

bản trường hợp sử dụng.  

 Yêu cầu đặc tính chất lượng phải bao gồm nhiều hơn các từ như hiệu năng, tính sửa 

đổi, tính an ninh, tính sẵn có, vân vân. Nghĩa của những thuật ngữ này phụ thuộc và 

hoàn cảnh hệ thống trong đó chúng được dùng. Kịch bản đặc tính chất lượng nên được 

dùng để mô tả những loại thuộc tính hệ thống này được yêu cầu bởi những người có 

liên quan.  

 Ràng buộc kĩ thuật có ảnh hưởng trực tiếp lên thiết kế bởi vì chúng xác định rằng một 

sản phẩm đặc thù, công cụ, ngôn ngữ, hệ điều hành, nền, mạng, giao thức, thuật toán, 

vân vân phải được dùng trong hệ thống. Chúng là những quyết định thiết kế mà được 

thực hiện trước khi thiết kế hệ thống bắt đầu.  

 Ràng buộc doanh nghiệp có ảnh hưởng gián tiếp lên thiết kế, mặc dầu tác động có thể 

là sâu như bất kì ràng buộc kĩ thuật nào. Ràng buộc doanh nghiệp có thể bao gồm lịch 

biểu, chi phí, và nhu cầu thủ tục mà sẽ tác động lên cách hệ thống được thiết kế hay 

thực hiện hay ảnh hưởng lên quyết định thiết kế mà kiến trúc sư đưa ra.  
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Chương 4 
Cấu trúc kiến trúc 

 

 

 

 

Cấu trúc trở thành kiến trúc, và không phải là điêu khắc, khi các phần tử của 

nó không còn có biện minh của chúng trong bản chất.  

Guillaume Apollinaire (1880–1918)  

 

 

Kiến trúc sư là các nghệ sĩ lớn! Kiến trúc sư La Mã Vitruvius đã nói điều đó, liên 

quan tới việc giáo dục kiến trúc sư, “người đó phải có tri thức về bản vẽ để cho người đó 

có thể sẵn sàng làm bộ khung để chỉ ra hình dáng của công việc người đó đề nghị” 

(Vitruvius, 1914, Book I, page 6). Trong thực hành, kiến trúc sư thiết kế ra hệ thống dùng 

nhiều phần mềm vẽ ra nhiều bức tranh mà họ gọi là kiến trúc của hệ thống. Điều đó cám 

dỗ, nhưng nguy hiểm mà nghĩ rằng hình ảnh là kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần 

mềm. Hình ảnh không phải là kiến trúc; hình ảnh là trừu tượng hay biểu diễn của cấu trúc 

thực bao gồm hệ thống sẽ được xây dựng, hay các cấu trúc của hệ thống như được dựng. 

Hệ thống dùng nhiều phần mềm có nhiều cấu trúc mà phải được lựa chọn một cách có chủ 

ý, từng cấu trúc phải được thiết kế, và tổng thể các cấu trúc phải được thiết kế để đáp ứng 

cho nhu cầu thấy trước của cộng đồng những người có liên quan. Tập các cấu trúc bao 

gồm kiến trúc phải được mô tả để trao đổi về thiết kế hệ thống hay sản phẩm cho đánh 

giá, phân tích, xây dựng, sửa chữa, sửa đổi, vân vân. Các hình vẽ hộp và đường là cách 

không hình thức vậy mà thông dụng cho kiến trúc sư để minh hoạ cấu trúc của hệ thống 

và mối quan hệ giữa chúng để trao đổi các quyết định thiết kế của họ với những người có 

liên quan khác. Như Hình 4.1 minh hoạ, hộp, vòng tròn và đa giác khác được kiến trúc sư 

dùng để phác thảo các yếu tố của hệ thống, trong khi các đường đa dạng chỉ ra mối quan 

hệ giữa các phần tử.  

Từng hình vẽ trong những hình vẽ này đều cố gắng truyền đạt một trực giác thiết kế 

liên quan tới phân hoạch hệ thống, nhưng không rõ bản chất đích xác của các phần tử này 

là gì và mối quan hệ giữa chúng ngụ ý gì. Thường các cấu trúc được làm tài liệu và các 

quan hệ được mô tả là không nhất quán và không trao đổi một cách chính xác về thiết kế. 

Các phần tử và quan hệ được lấy cùng nhau tạo nên cấu trúc hệ thống. Các loại cấu trúc 

và quan hệ mà là thấy được phụ thuộc vào cảnh quan của người quan sát cấu trúc của các 

cấu trúc. Bất kì hệ thống dùng nhiều phần mềm nào cũng phải được thiết kế và có thể 

được phân tích từ ba cảnh quan: tĩnh, động và vật lí. Biểu diễn thiết kế không nhất quán 

bắt đầu khi kiến trúc sư không nhất quán trong cảnh quan họ lấy khi họ thiết kế kiến trúc. 

Cảnh quan là một kết cấu trí tuệ - nếu kiến trúc sư không thể giữ được cảnh quan nhất 

quán về mặt trí tuệ, nó sẽ không bao giờ đúng trong biểu diễn. Nếu biểu diễn là không 

nhất quán, thì thiết kế kiến trúc sẽ không được trao đổi một cách hiệu quả. Nếu thiết kế 
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không được trao đổi một cách hiệu quả, chúng ta không thể mong đợi cấu trúc đúng được 

lựa chọn trong thực hiện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 Ví dụ điển hình về biểu diễn hộp và đường. 

 

Cấu trúc và cảnh quan  

Trước khi thảo luận về cấu trúc, điều quan trọng là thảo luận về quan hệ giữa cấu 

trúc và cảnh quan mà chúng liên kết với. Khái niệm cảnh quan không nên bị lẫn lộn với 

tài liệu. Cảnh quan là một kết cấu trí tuệ; nó là cách nghĩ mà chúng ta lấy khi chúng ta 

nghĩ về thiết kế hệ thống, lựa chọn cấu trúc, hay phân tích một cấu trúc hay hệ thống hiện 

có. Không thể nhận diện chính xác và nhất quán và thuyết phục về cấu trúc kiến trúc mà 

không cân nhắc một cách có chủ định và rõ ràng về cảnh quan. Duy trì một cảnh quan 

nhất quán là quan trọng sống còn để hỗ trợ cho phân tích và tạo ra tài liệu kiến trúc hiệu 

quả. Trong thiết kế hệ thống, phân tích, và/hoặc đánh giá thiết kế, kiến trúc sư sẽ cần phải 

cân nhắc hệ thống từ nhiều cảnh quan để mô tả chính xác hay phân tích một thiết kế. 

Không may trong thực hành, kiến trúc sư thường không để ý, hay có chủ ý, tới cảnh quan 

họ đang lấy khi họ thiết kế, làm tài liệu, hay phân tích các cấu trúc hệ thống. Không chính 

xác với cảnh quan làm nảy sinh trong biểu diễn thiết kế điều trộn lẫn các cấu trúc từ các 

cảnh quan đa dạng theo cách vô lí.  

Nguy hiểm của việc không chủ ý và nhất quán với cảnh quan có nhiều, nhưng điều 

chính trong chúng là ở chỗ cảnh quan không nhất quán làm nảy sinh thiết kế được trao đổi 

kém. Nỗ lực để dùng kiến trúc hướng dẫn thiết kế chi tiết và xây dựng sẽ khó khăn hay 

không thể được. Điều này tạo ra khó khăn cho những người thiết kế và người thực hiện 

phía hạ lưu để tuân thủ kiến trúc và hoàn thành những lời hứa đã làm trong thiết kế. Khái 

niệm về cảnh quan là khái niệm nền tảng của thiết kế mà phải là bản chất thứ hai cho các 

Quan hệ 

Phần tử Phần tử 

Quan hệ 

Phần tử 
Phần tử 

Quan hệ 

Phần tử Phần tử 
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kiến trúc sư dày dạn, nhưng cũng dường như là một trong những điều khó nhất để truyền 

đạt làm hứng khởi kiến trúc sư. Các kĩ sư mới thiết kế kiến trúc có xu hướng nghiêng về 

bất kì kinh nghiệm và đào tạo chính thức nào họ có thể có để thiết kế hệ thống dùng nhiều 

kiến trúc phần mềm. Các kĩ sư phần mềm có xu hướng hội tụ vào mã được định hướng 

theo cấu trúc phần mềm. Các kĩ sư điện và cơ sẽ hội tụ vào các phần tử cơ điện tử và các 

mối quan tâm trọng tâm phần cứng tương tự khác. Không cách nào là không đúng, tuy 

nhiên, riêng một cách tiếp cận cung cấp bức tranh không đầy đủ về thiết kế hệ thống và 

một khía cạnh của thiết kế hệ thống.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2 Các chiều của cảnh quan trong hệ thống dùng nhiều phần mềm. 

Kiến trúc sư phải xem xét mọi cảnh quan vào mọi lúc. Tin mừng là ở chỗ chỉ có ba 

cảnh quan nền tảng. Như Hình 4.2 chỉ ra, đây là khái niệm tưởng đơn giản, nhưng dường 

như là cái gì đó mà nhiều kiến trúc sư có cái hiểu sâu kém trong lí thuyết và thực hành. 

Từng cảnh quan trong những cảnh quan này được được nói thêm nữa trong các phần sau.  

 

Cảnh quan tĩnh  

Trong các cấu trúc cảnh quan tĩnh, cái rõ ràng bao hàm các cấu trúc hướng theo mã 

như mô đun, lớp, cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu, tệp và cấu trúc dữ liệu, tầng, vân vân. Các 

quan hệ trong các cấu trúc có thể bao gồm dùng, kế thừa, mở rộng, và các cấu trúc tĩnh 

tương tự khác. Mặc dầu có cám dỗ tới việc nghĩ về cấu trúc mã như một lớp đơn giản, thủ 

tục, hay hàm, điều khá thông dụng trong thiết kế kiến trúc cho nhóm là tạo ra cấu trúc 

trong cấu trúc thô hơn mà cung cấp một chuỗi các dịch vụ liên quan. Điều thường hữu 

dụng cho kiến trúc sư là bó các cấu trúc cso độn mịn tinh lại như các lớp và hàm để cung 

cấp một trừu tượng lớn hơn mà biểu diễn cho phần tử kiến trúc và cấu trúc lớn hơn để đạt 

tới mục đích thiết kế rộng hơn nào đó. Kiến trúc sư định nghĩa các cấu trúc thô và gán cho 

những dịch vụ và dữ liệu sẽ được phơi ra và những dịch vụ và dữ liệu sẽ vẫn còn được giữ 

kín bên trong cấu trúc này. Cái được giữ kín và được phơi ra thường khác nhau về thiết kế 

mã chi tiết và thiết kế kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Kiến trúc sư định 

nghĩa các thuộc tính bên ngoài mà cấu trúc phải có và các quan hệ giữa các cấu trúc, 

nhưng họ để trễ thiết kế chi tiết nội bộ và quan tâm xây dựng cho những người thiết kế 

phía hạ lưu. Cảnh quan tĩnh là mấu chốt cho thuyết phục về các mối quan tâm hướng cấu 

trúc và chi phí của mã - thay đổi được định hướng thường được liên kết nhất với các đặc 

tính chất lượng như tính sửa đổi được, tính mở rộng, tính đổi qui mô, dùng lại, khả 

chuyển, vân vân. Lưu ý rằng đạt tới tính sửa đổi trong cảnh quan tĩnh không ngụ ý rằng 

Cảnh quan động 

Cảnh quan tĩnh 

Cảnh quan vật lí 

Cấu trúc hệ thống 
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thiết kế (và hệ thống kết quả) sẽ giúp cho mọi loại thay đổi. Chẳng hạn, nếu hệ thống phải 

hỗ trợ cho tính sửa đổi vào lúc chạy, việc khảo cứu một mình cấu trúc mã tĩnh sẽ không 

đủ. Một khi cấu trúc mã được biên dịch rồi, cấu trúc của chúng mở đường cho toàn thể tập 

các cấu trúc mới thấy được vào lúc chạy. Để đạt tới tính sửa đổi được vào lúc chạy, hệ 

thống phải được thiết kế và phân tích từ cảnh quan động nữa.  

 

Cảnh quan động  

Cảnh quan động để lộ các cấu trúc mà là rõ ràng vào lúc chạy và có xu hướng là quĩ 

tích của tính toán như tiến trình, mạch, đối tượng, kho dữ liệu (thường được biểu diễn như 

một “bóng khúc côn cầu,” bỏ đi cấu trúc bảng nền và quan hệ), và cấu trúc khi chạy tương 

tự. Quan hệ giữa các cấu trúc động bao gồm luồng dữ liệu, luồng điều khiển, biến cố, gọi-

trở về, và quan hệ khi chạy tương tự. Cảnh quan động là mấu chốt cho phân tích các mối 

quan tâm vận hành khi chạy như song hành, sử dụng tài nguyên, tải, và đặc tính chất 

lượng như hiệu năng, tính sẵn có, phát hiện lỗi và phục hồi, và các thuộc tính hệ thống 

tương tự.  

 

Cảnh quan vật lí  

Trong cảnh quan vật lí chúng ta sẽ thường thấy "chất liệu thực" của hệ thống, như 

máy tính, mạng, bộ định tuyến, hệ thống cơ, cảm biến, dây/cáp, vân vân. Cảnh quan vật lí 

là bản chất cho việc mua sắm, thiết kế, và dựng kết cấu nền hệ thống bản chất hay sự 

nghiệp; tích hợp, kiểm thử và triển khai. Cảnh quan vật lí là mấu chốt cho hỗ trợ hệ thống 

và ánh xạ cấu trúc phần mềm vào cấu trúc phần cứng. Trong một số hệ thống các cấu trúc 

của cảnh quan vật lí được thiết lập qua mua các phần tử cắm là chạy. Đây là trường hợp 

thông thường trong hệ thống hướng CNTT. Tuy nhiên, trong các tình huống khác, cảnh 

quan vật lí có thể là chủ đề của thiết kế phức tạp các hệ thống cơ điện tử, vỉ mạch, và ngay 

cả vi chip.  

Sớm hơn, các kiến trúc được mô tả như tập hợp các phần tử và mối quan hệ đa dạng 

giữa chúng. Tuy nhiên, thuật ngữ phần tử chỉ hữu dụng cho việc nói về cấu trúc kiến trúc 

theo cách tổng quát mà không lên quan tới cảnh quan. Phần tử là tham chiếu chung tới 

cấu trúc nào đó của kiến trúc từ cảnh quan nào đó. Quan hệ xác định tương tác nào đó 

giữa các phần tử từ cảnh quan nào đó. Khi chúng ta kết ghép một phần tử với một cảnh 

quan nó cho cái gì đó đặc biệt như tiến trình (cảnh quan động), mô đun (cảnh quan tĩnh), 

hay máy tính (cảnh quan vật lí). Khi chúng ta kết ghép một quan hệ với một cảnh quan nó 

cho cái gì đó đặc biệt như luồng dữ liệu (cảnh quan động), cách dùng (cảnh quan tĩnh), 

hay cáp mạng (cảnh quan vật lí). Khi kiến trúc sư suy luận và thiết kế các thuộc tính của 

hệ thống, điều cần thiết là họ nhận diện các cấu trúc đặc biệt - điều này nghĩa là họ phải 

chuyên môn đối với cảnh quan. Kiến trúc sư phải tạo cho mình kỉ luật để thiết kế và phân 

tích các cấu trúc hệ thống với các cảnh quan đặc biệt trong tâm trí. Khi cảnh quan được 

tính tới, các phần tử đặc biệt và mối quan hệ (cấu trúc) nổi lên. Khi kiến trúc sư phân tích 

một hệ thống, họ trước hết phải quyết định cảnh quan nào hỗ trợ tốt nhất cho phân tích. 

Chẳng hạn, trong cảnh quan động các loại phần tử là thấy được bao gồm tiến trình, mạch, 

đối tượng, và kho dữ liệu. Các loại quan hệ trong những phần tử này bao gồm biến cố, 

gọi-trở về, luồng điều khiển, luồng dữ liệu, vân vân. Cảnh quan này là bản chất cho phân 

tích các thuộc tính hệ thống như hiệu năng, song hành, triển khai, và cài đặt, trong số 

những quan tâm khi chạy khác. Trong thiết kế hay phân tích về kiến trúc, điều được bỏ lại 

cho kiến trúc sư là đảm bảo nhất quán cảnh quan. Không có “trình biên dịch kiến trúc” 
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ngăn cản kiến trúc sư khỏi trộn lẫn các cảnh quan trong thiết kế của họ. Thiết kế kiến trúc 

nhất quán bắt đầu từ cảnh quan nhất quán - lần nữa, cảnh quan phải là một kết cấu trí tuệ 

trước khi nó trở thành bức ảnh hay cái nhìn về cấu trúc hệ thống. Thiết kế kiến trúc với 

các phần tử và quan hệ từ những cảnh quan bị trộn lẫn thường phản ánh cách tư duy lộn 

xộn. Nếu cảnh quan không rõ trong tâm trí, nó sẽ không bao giờ rõ ràng trên giấy. Nếu 

thiết kế không rõ ràng trên giấy, việc thực hiện sẽ không tuân theo thiết kế. Bất kì hứa hẹn 

nào được làm tương ứng theo thiết kế có thể không được giữ bởi thực hiện.  

Độ trừu tượng giữ vai trò trong việc làm lộ ra các cấu trúc nữa - không phải là kiểu 

các cấu trúc, mà thay vào đó là chi tiết của các cấu trúc. Trong khi kiểu của các cấu trúc 

được phơi ra phụ thuộc vào cảnh quan, độ chi tiết mà kiến trúc sư có thể quan tâm tới với 

mục đích thiết kế, phân tích, hay xây dựng sẽ phụ thuộc vào vị trí và vai trò của người đó 

trong cấp bậc thiết kế, được mô tả và thảo luận trong Chương 2. Nếu có thể, các tổ chức 

nên cố gắng hiểu và xác định một cách tốt nhất cấp bậc này và vai trò cùng trách nhiệm 

của các kĩ sư theo cách có chủ định và tường minh. Thường điều này là lí tưởng vì các cấu 

trúc tổ chức không phải là điều khó thay đổi nhất trong vũ trụ. Trong nhiều trường hợp, 

điều tốt nhất có thể được làm là hiểu và giải quyết với cấu trúc và mối quan hệ của tổ 

chức hiện có. Tuy nhiên, những điều này thường tạo nên ràng buộc doanh nghiệp mà có 

thể có tác động sâu lên thiết kế hệ thống.  

Để minh hoạ cho khái niệm này, hình dung một kiến trúc sư đang phân hoạch hệ 

thống hay sự nghiệp thành tập các phần tử và quan hệ giữa chúng, điều mô tả cho thiết kế 

của kết cấu nền. Thiết kế kết cấu nền điển hình bao gồm máy tính, mạng, thiết bị, vân vân, 

và do đó là từ cảnh quan vật lí. Thỉnh thoảng tại mức thiết kế thô này các biểu diễn động 

được dùng để chỉ ra ứng dụng phần mềm tổng quát, tương tác của chúng, và cách chúng 

thoả mãn cho các qui trình doanh nghiệp. Mặc dầu là một bước quan trọng trong thiết kế, 

đây không phải là chỗ cuối của thiết kế. Bước tiếp có thể là thiết kế và xây dựng từng 

phần tử của hệ thống hay sự nghiệp. Những yếu tố này có thể là hệ thống phức tạp yêu 

cầu thiết kế kiến trúc (do đó mới có thuật ngữ hệ thống các hệ thống). Thiết kế kiến trúc 

hệ thống tổng thể hay sự nghiệp tạo khung cho thiết kế chi tiết của những người thiết kế 

phía hạ lưu. Một cách lí tưởng, các kĩ sư phía hạ lưu dùng các biểu diễn từ kiến trúc hệ 

thống hay sự nghiệp và hoàn chỉnh thiết kế chi tiết của các phần tử của thiết kế kết cấu 

nền. Trong nhiều trường hợp các phần tử của hệ thống hay sự nghiệp lớn hơn có thể được 

phát triển ở chỗ cô lập. Những phần tử này sẽ được tích hợp lại với nhau để soạn ra hệ 

thống tổng thể. Điều này nhấn mạnh vào vai trò của thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể 

hay sự nghiệp trong việc xác định biên giới của các phần tử cho người thiết kế hay người 

thực hiện phía hạ lưu. Không có cấu trúc tổng thể, người thiết kế phần tử sẽ bị bỏ lại để 

phối hợp cách các phần tử hệ thống hay sự nghiệp sẽ tương tác và cung cấp dịch vụ. Đây 

là con đường tới hỗn độn. Từng kiến trúc sư phía hạ lưu hội tụ bên trong vào thiết kế chi 

tiết của phần tử, nhưng thiết kế của người đó có thể được cải tiến thêm bởi nhiều người 

thiết kế phía hạ lưu. Từng kiến trúc sư trong cấp bậc lại thêm các chi tiết cho thiết kế và 

phân hoạch hệ thành nhiều phần tử hơn, nhưng để trễ quyết định thiết kế phần tử nội bộ 

cho người thiết kế tiếp. Ở từng mức phân rã, người thiết kế phải vẫn còn trung thành với 

thiết kế của kiến trúc sư phía thượng lưu. Làm như vậy sẽ làm cho có thể lắp ráp các phần 

tử thành một tập hợp vận hành, cố kết, có các thuộc tính hệ thống được yêu cầu được thiết 

kế trong hệ thống.  

Ví dụ này định minh hoạ cho hai điểm then chốt. Thứ nhất, nếu cấp bậc thiết kế 

không được hiểu rõ, thì khó mà biết bao nhiêu chi tiết là thích hợp tại bất kì điểm nào 

trong cấp bậc. Thứ hai, ví dụ này minh hoạ cho tầm quan trọng của biểu diễn cho thiết kế 

kiến trúc mà cân nhắc mọi cảnh quan liên quan của không gian thiết kế. Từng cảnh quan 

làm lộ ra các cấu trúc đa dạng điều không thấy được từ cảnh quan khác và là cần thiết cho 
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việc trao đổi thích hợp về kiến trúc cho những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. Bất 

kì hệ thống dùng nhiều phần mềm nào cũng sở hữu các cấu trúc từ mọi cảnh quan này, 

như được vẽ bởi hình cầu ở chỗ giao của ba trục trên Hình 4.2.  

 

 

Hình 4.3 Cách nhìn hệ thống dùng nhiều phần mềm từ các cảnh quan đa dạng. 

 

Ý định ở đây là không cố định mức độ thô tinh của các kiến trúc, đặc biệt kiến trúc 

sự nghiệp, hệ thống và phần mềm. Quả vậy, có thể có các mức trừu tượng đa dạng bên 

trong từng mối quan tâm thiết kế. Vấn đề ở đây là chỉ ra bằng ví dụ rằng để nhận diện rõ 

ràng cấu trúc, kiến trúc sư phải cân nhắc tường minh cảnh quan và độ mịn để trao đổi về 

thiết kế, phân công công việc cho tổ chức, và đảm bảo thực hiện tuân thủ theo thiết kế 

kiến trúc. Trong thực hành, kiến trúc sư thường mơ hồ đối với cảnh quan, và cấp bậc thiết 

kế không được hiểu hay thiết lập tốt. Việc tổ hợp thường thành vấn đề, và các cấu trúc và 

quan hệ trở nên bị trộn lẫn và thiết kế nhanh chóng trở nên mập mờ và không trao đổi về 

các quyết định thiết kế bản chất cho người thiết kế và người thực hiện phía hạ lưu. Đây là 

nguyên lí then chốt cho thiết kế và làm tài liệu thiết kế kiến trúc, nhưng cũng cho hướng 

dẫn phân tích thiết kế.  

Tin xấu là ở chỗ mặc dầu chỉ có ba cảnh quan để xem xét, lại có nhiều cách để biểu 

diễn các cấu trúc hệ thống đa dạng bên trong từng cảnh quan. Tài liệu từ một cảnh quan 

đặc thù được gọi là cách nhìn. Cách nhìn từ các cảnh quan đa dạng được dùng một phần 

để làm tài liệu cho cấu trúc hệ thống, như được vẽ trong Hình 4.3.  

Thường cần chỉ ra cách các cấu trúc từ cảnh quan này ánh xạ vào cấu trúc của cảnh 

quan khác; tuy nhiên, điều này chỉ nên được thực hiện với sự cẩn thận lớn và có chủ ý. 

Điều này sẽ được thảo luận về sau trong cuốn sách này (Chương 6). Nói chung, thường 

không phải là ý hay để thử chỉ ra mọi cấu trúc từ nhiều cảnh quan trong chỉ một hình ảnh, 

vì nó làm lẫn lộn người đọc, và không rõ loại thuyết phục nào được hỗ trợ bằng việc tổ 

hợp các cảnh quan. Lần nữa, sẽ dễ dàng hơn để tránh việc trộn lẫn không chủ ý hay tổ hợp 

các cấu trúc theo một cách có nghĩa nếu kiến trúc sư chú ý chặt chẽ tới các cảnh quan 
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ngay chỗ đầu tiên. Nói chung không thể nào chỉ với một cách nhìn mà biểu diễn chính xác 

toàn thể hệ thống từ mọi cảnh quan. Trong trường hợp tốt nhất, hình vẽ như vậy bị kết 

cụm và thường làm nảy sinh trong những biểu diễn mà không tạo ra nghĩa gì. Chẳng hạn, 

để thuyết phục về thuộc tính khi chạy của hệ thống (như, hiệu năng, song hành, vân vân), 

chúng ta cần phân tích hệ thống từ cảnh quan động. Qua quá trình phân tích và thiết kế 

chúng ta sẽ mô hình hoá cấu trúc khi chạy của hệ thống, như tiến trình, mạch, luồng dữ 

liệu, trình tự, vân vân. Một cách có thể tin được, có thể cần vài vật phẩm để mô hình hoá 

chính xác mọi cấu trúc khi chạy liên quan và mối quan hệ liên kết của chúng. Tuy nhiên, 

để trao đổi mối quan tâm xây dựng cho người thiết kế phía hạ lưu, một mình cảnh quan 

động này có thể là không đủ. Cho nên chúng ta sẽ cần tập các cách nhìn khác từ cảnh 

quan tĩnh để xem xét việc xây dựng các phần tử khi chạy từ cảnh quan tĩnh. Cảnh quan 

này là mấu chốt cho xây dựng hệ thống. Mặc dầu chúng ta có thể cần chỉ ra mối quan hệ 

giữa các phần tử khi chạy và phần tử tĩnh của hệ thống, sẽ không là ý tưởng hay mà đi mô 

hình và làm tài liệu các cấu trúc từ hai cảnh quan này theo cùng cách nhìn. Điều này có 

thể gây lẫn lộn, kết cụm, và có thể là biểu diễn không chính xác cho cấu trúc và quan hệ 

của hệ thống, và sẽ không hỗ trợ cho phân tích mối quan tâm khi chạy hay tạo khả năng 

xây dựng hệ thống. Cân nhắc các biểu diễn kiến trúc trong Hình 4.4a, b, c, và d. Hình 4.4a 

chỉ ra cách nhìn động của ứng dụng phần mềm với tập các phần tử mà xử lí tăng dần dữ 

liệu. Từng phần tử là một qui trình tách rời. Dữ liệu được đọc khởi đầu từ kho. Một khi dữ 

liệu được đọc và xử lí, nó được truyền cho phần tử tiếp cho tới khi đạt tới phần tử cuối 

cùng, nơi nó được ghi vào kho khác. Dữ liệu được gửi tới phần tử tiếp theo cách tuần tự, 

từng byte.  

Từ cảnh quan động như được vẽ trong Hình 4.4a, chúng ta có thể thuyết phục về 

hiệu năng hệ thống, thông lượng, và nhận diện chỗ cổ chai tiềm năng. Tuy nhiên, giả sử 

rằng chúng ta muốn các bộ lọc là khả chuyển và rằng chúng ta muốn các dịch vụ trao đổi 

là thông dụng cho mọi tiến trình, cho phép tái cấu hình mà không phải biên dịch lại. 

Không thể nào chắc chắn được liệu thiết kế có thuộc tính này không và có điều chỉnh 

được yêu cầu này từ cảnh quan động không. Chúng ta cần chuyển sang cảnh quan tĩnh 

như được vẽ trong Hình 4.4b để cân nhắc các cấu trúc hướng mã để thiết kế hay xác định 

liệu kiến trúc có những thuộc tính này không. Mặc dầu Hình 4.4b có thể hỗ trợ thuyết 

phục về thiết kế hỗ trợ tốt thế nào cho những thay đổi mức mã, chúng ta vẫn chẳng biết gì 

về cách các cấu trúc phần mềm này ánh xạ vào thiết bị vật lí. Hình 4.4c chỉ ra hệ thống từ 

cảnh quan vật lí và chỉ ra các cấu trúc vật lí của hệ thống. Mặc dầu Hình 4.4c chỉ ra cấu 

trúc vật lí của hệ thống, chúng ta vẫn biết rất ít về cách các phần tử phần mềm vận hành 

ánh xạ vào các phần tử phần cứng. Lần nữa, nếu chúng ta trộn lẫn các cảnh quan, chúng ta 

nên làm như vậy với cẩn thận lớn và có chủ ý. Bất kì khi nào chúng ta phải chỉ ra cách các 

ứng dụng, tiến trình, mạch, vân vân ánh xạ vào phần cứng, đây thường là tình huống tốt 

để chỉ ra cách các phần tử từ cảnh quan động (Hình 4.4a) ánh xạ vào bộ xử lí trong cảnh 

quan vật lí (Hình 4.4c). Kiểu ánh xạ này giữa các cảnh quan vật lí và động là thông dụng 

và hiệu quả nếu được thực hiện cẩn thận. Ánh xạ này được vẽ trong Hình 4.4d.  

Ví dụ rất đơn giản này minh hoạ cho nguyên lí về cảnh quan và vai trò mà nó giữ 

trong thiết kế kiến trúc và cách các cảnh quan đa dạng hỗ trợ cho phân tích thuộc tính hệ 

thống. Từ đây, những người thiết kế phía hạ lưu có thể thiết kế các chi tiết của phần mềm, 

lựa chọn phần cứng thích hợp, thực hiện và kiểm thử phần tử, tích hợp phần tử, và kiểm 

thử hệ thống. Lần nữa, thiết kế kiến trúc không ngăn cản nhu cầu về thiết kế chi tiết. Tuy 

nhiên, độc giả nên lưu ý rằng thiết kế kiến trúc có xu hướng là trung lập mô thức ngôn 

ngữ - các phần tử trong cái nhìn tĩnh (Hình 4.4b) có thể được thiết kế bằng việc dùng 

phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc hay hướng đối tượng. Tuy nhiên, việc tách 

rời giữa thiết kế kiến trúc và ngôn ngữ không phải là toàn bộ. Chẳng hạn, nếu kế thừa 
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được sử dụng trong thiết kế kiến trúc (cảnh quan tĩnh), vậy mà ngôn ngữ thực hiện sẽ 

không hỗ trợ kế thừa, thì cơ chế thiết kế này có thể không phải là chọn lựa tốt. Đây là tình 

huống nơi thiết kế sẽ bị ràng buộc bởi công nghệ ngôn ngữ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4 Ví dụ về cấu trúc hệ thống. (a) Cảnh quan động. (b) Cảnh quan tĩnh của 

một tiến trình từ (a). (c) Cảnh quan vật lí. (d) Cảnh quan vật lí, ánh xạ phần tử từ 

cảnh quan động (a) vào phần tử vật lí (c). 
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Tại điểm này, điều đáng phải hiển nhiên là tài liệu là phần quan trọng của thiết kế 

kiến trúc. Làm tài liệu kiến trúc cho hệ thống dùng nhiều phần mềm là quá trình xem xét 

hệ thống từ các cảnh quan đa dạng, làm tài liệu các cấu trúc hiển hiện từ những cảnh quan 

đó, đặt quan hệ các cấu trúc từ các cảnh quan đa dạng, và nắm bắt thông tin thiết kế liên 

quan. Tuyển tập các cách nhìn trở thành một hình khảm có trật tự mà đó là biểu diễn thiết 

kế kiến trúc. Khi biểu diễn này được tuân theo một cách trung thành chúng ta nhận ra cấu 

trúc và quan hệ trong thực hiện, và nó sẽ có chức năng và thuộc tính được hứa hẹn trong 

thiết kế kiến trúc. Nếu tài liệu kiến trúc không thể nào hiểu nổi, nó sẽ không được truyền 

cho người thực hiện và hậu quả là hiển nhiên. Hướng dẫn để làm tài liệu kiến trúc sẽ được 

thảo luận sau (Chương 6); tuy nhiên, hiểu mối quan hệ giữa cảnh quan, độ thô mịn, cấu 

trúc, và cách nhìn là nền tảng cho thiết kế kiến trúc tốt và bản chất cho tài liệu kiến trúc. 

Điều bản chất là khi kiến trúc sư thiết kế họ để tâm tới cảnh quan, độ thô mịn, và cấu trúc 

trước hết. Nếu họ để tâm tới những vấn đề này, thì việc làm tài liệu thiết kế kiến trúc là dễ 

dàng hơn nhiều. Xem xét một cách có chủ ý những khía cạnh này của thiết kế có thể giúp 

cho kiến trúc sư hội tụ vào cấu trúc hệ thống then chốt và tác động rộng của chúng lên dẫn 

lái kiến trúc với độ chính xác cao hơn.  

 

Cấu trúc và thuộc tính hệ thống  

Tại điểm này điều đáng phải hiển nhiên là chức năng có ít ảnh hưởng lên các cấu 

trúc chúng ta lựa chọn. Các thuộc tính như hiệu năng, tính sửa đổi, tính an ninh, và yêu 

cầu đặc tính chất lượng khác có ảnh hưởng sâu lên thiết kế kiến trúc; chúng ta phân hoạch 

các hệ thống để làm cho chúng thành sửa đổi được, an ninh, vân vân cũng như cung cấp 

chức năng được mong đợi. Chọn lựa thiết kế kiến trúc mà kiến trúc sư thực hiện sớm 

trong vòng đời phát triển sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới những thuộc tính này trong thực hiện 

hôm nay và qua cuộc đời của hệ thống, sự nghiệp, ứng dụng, hay sản phẩm. Mọi cấu trúc 

mà kiến trúc sư chọn sẽ thúc đẩy những đặc tính chất lượng nào đó và ngăn cản các đặc 

tính khác. Những cấu trúc mà kiến trúc sư chọn là một phần của hệ thống hay tập sản 

phẩm sẽ thúc đẩy tích luỹ và ngăn cản các thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống tổng 

thể. Không có hiểu biết rõ ràng về dẫn lái kiến trúc (đặc biệt yêu cầu đặc tính chất lượng), 

bất kì tập cấu trúc nào cũng sẽ đủ. Tuy nhiên, với một hệ thống hay sản phẩm để có các 

mô tả đặc tính chất lượng mong muốn theo cách dự đoán được, kiến trúc sư phải thường 

xuyên cân nhắc mọi chọn lựa cấu trúc mà người đó làm dưới dạng các đặc tính chất lượng 

được thúc đẩy và bị ngăn cản trong thiết kế hệ thống. Nếu những thuộc tính này không 

được đề cập tới mãi cho tới khi người kĩ sư viết mã, sẽ không thể nào đạt tới được những 

thuộc tính này một cách hệ thống. Vào mọi lúc đều có một cái cân thực trước mọi kiến 

trúc sư, mà thăng bằng của người đó được xác định bởi yêu cầu đặc tính chất lượng và 

cấu trúc. Mọi chọn lựa cấu trúc được chất đống lên chiếc cân và được cân theo các thuộc 

tính hệ thống được mong đợi bởi những người có liên quan - kiến trúc sư phải cố gắng giữ 

cân bằng với các cấu trúc mình chọn. Phần lớn các thảo luận về hình mẫu, kiểu cách, hay 

các cấu trúc khác nói chung đều im lặng khi liên quan tới hiệu quả của chúng lên các 

thuộc tính hệ thống rộng hơn; tuy nhiên, đây là một khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế 

kiến trúc. Điều chúng ta muốn, như các kiến trúc sư thiết kế ra hệ thống dùng nhiều phần 

mềm, là vài nguyên lí then chốt dựa trên đó đặt cơ sở cho các quyết định phân tích hay 

thiết kế.  

Năm 1909, Alfred Hamlin là một kiến trúc sư Mĩ đã viết, “Mọi kiến trúc đều dựa 

trên một hay nhiều trong bốn nguyên lí cấu trúc nền tảng; đó là về rầm đỡ, về khung vòm 



 

 61 

hay mái vòm, về vì kèo, và về cách xây dựng cố kết” (Hamlin, 1909). Hamlin, trong vài 

đoạn, đã giải thích từng nguyên lí và mối quan hệ của chúng với chọn lựa thiết kế kiến 

trúc. Bây giờ, gần một trăm năm sau, chúng ta đang tìm một tập tương tự các nguyên lí 

cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm. Khi chúng ta xem xét cấu trúc của các hệ 

thống dùng nhiều phần mềm, có vài kĩ thuật thiết kế tổng quát mà ảnh hưởng tới vài đặc 

tính chất lượng then chốt, điều có tác động rộng hơn lên các đặc tính chất lượng khác. 

Mặc dầu chắc chắn không phải là những lời cuối cùng về chủ đề này, vài nguyên lí cấu 

trúc đáng lưu ý bao gồm tách riêng, gắn nối, cố kết, hợp nhất tài nguyên, rải tài nguyên và 

dư thừa. Những khái niệm này đã từng được hiểu vào thời của các cấu trúc mã tĩnh, 

nhưng kiến trúc sư có thể áp dụng một cách rộng rãi những nguyên lí nền tảng này cho 

thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm.  

 

Tách rời  

Tách rời kiến trúc là một kĩ thuật thiết kế của việc phân hoạch hệ thống thành các 

phần tử hay cấu trúc độc lập, tự chủ. Các phần tử được tách rời cao là không phụ thuộc 

vào các phần tử khác hay vào nguồn thông tin để đưa ra dịch vụ. Mối quan hệ, mà những 

phần tử được tách rời cao có với phần tử khác, dễ dàng được thiết lập hay phá vỡ, thường 

với việc kết ghép khi chạy nhưng không nhất thiết như vậy. Các phần tử được tách rời cao 

được kết ghép khi chạy thường làm phát sinh các loại hình chung nhưng động của việc 

liên lạc các tiến trình song hành hay tuần tự. Việc tách rời hướng theo mã được đạt tới 

bằng vài kiểu giao diện, quan hệ đơn giản, và được lặp lại một cách nhất quán trong toàn 

thể kiến trúc. Tách rời kiến trúc thúc đẩy đa dạng các loại tính sửa đổi (đổi qui mô, tính 

mở rộng, tính linh hoạt, tính bảo trì, vân vân) và dùng lại. Để đạt tới tách rời kiến trúc, 

một số tối thiểu các quan hệ đơn giản hoá giữa các phần tử là cần thiết. Tuy nhiên, mặc 

dầu các loại quan hệ này thúc đẩy tách rời, cách tiếp cận này nói chung ngăn cản hiệu 

năng dưới dạng thông lượng, tiềm tàng, thời gian đáp ứng, vân vân. Tách rời là thấy được 

trong mọi cảnh quan. Từ cảnh quan tĩnh, lớp, thủ tục, và các cấu trúc hướng mã khác có 

thể tách rời để bao bọc các mối quan tâm có liên quan, và tách bạch các mối quan tâm 

khác và đặt quan hệ với chúng khi cần. Từ cảnh quan động, tiến trình, mạch, và các cấu 

trúc khi chạy khác có thể được tách rời bằng cơ chế tương tác đơn giản. Những phần tử 

này có thể làm việc cùng nhau một cách đồng bộ hay không đồng bộ để cung cấp dịch vụ 

hệ thống. Các cấu trúc vật lí cũng có thể được tách rời hay được phân bố. Tuy nhiên, tách 

rời trong cảnh quan này không có nghĩa là tách rời sẽ hiện diện trong cảnh quan khác. 

Chẳng hạn, các cấu trúc tĩnh tách rời cao, khi được biên dịch, có thể làm nảy sinh cấu trúc 

động gắn kết chặt. Tách rời trong từng cảnh quan có thể ảnh hưởng tới tính sửa đổi một 

cách khác biệt. Một cấu trúc tĩnh tách rời cao có thể hỗ trợ cho thay đổi mã, trong khi một 

cấu trúc động tách rời có thể hỗ trợ cho những sửa đổi hay bổ sung khi chạy nào đó (như 

cắm là chạy). Có thể có phụ thuộc trong các chiến lược tách rời được dùng trong từng 

cảnh quan nữa. Chẳng hạn, xét hệ thống có mức độ tách rời cao, được thiết kế trong việc 

cấu trúc động của hệ thống để hỗ trợ cho yêu cầu xử lí phân bố tương lai. Nếu cấu trúc vật 

lí không được tách rời tương tự, thì không thể nào có chuyện yêu cầu xử lí phân bố sẽ dễ 

dàng được thực hiện. Trong trường hợp này, cả các cấu trúc vật lí và động đều phải được 

thiết kế để làm việc chặt chẽ cùng nhau để đạt tới yêu cầu xử lí phân bố điển hình.  
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Gắn kết  

Gắn kết kiến trúc là đối lập với tách rời, nơi kiến trúc sư phân hoạch hệ thống thành 

vài phần tử có mức độ liên thuộc cao giữa các phần tử. Lần nữa, cảnh quan đóng vai trò 

tương tự như vai trò đã được mô tả trên. Với phần mềm người kĩ sư thường thiết kế mức 

chi tiết, ý tưởng về các phần tử gắn kết có chủ ý theo cách này có thể là đáng tởm (đặc 

biệt với các nhà thuần hướng đối tượng). Tuy nhiên, về mặt kiến trúc có thể có lí do tốt 

cho việc tạo ra hệ thống gắn kết chặt. Hiển nhiên gắn kết sẽ ngăn cản nhiều dạng của tính 

sửa đổi được thúc đẩy bởi tách rời, và cũng có thể làm nảy sinh trong hệ thống có nhiều 

thu xếp phức tạp các quan hệ và liên thuộc. Điều này có thể ngăn cản tính bảo trì dài hạn. 

Tuy nhiên, đặc tính chất lượng khác được thúc đẩy bởi gắn kết - chìa khoá trong chúng là 

hiệu năng. Gắn kết thường có thể nảy sinh trong hệ thống với dấu vết bộ nhớ thực hiện 

nhỏ hơn nhiều nữa. Mặc dầu những thuộc tính này không thể là quan trọng cho các ứng 

dụng lấy CNTT làm trọng tâm, chúng là những phẩm chất quan trọng trong miền nhúng - 

và đó là lí do tại sao nhiều ứng dụng nhúng có xu hướng gắn kết chặt về mặt kiến trúc.  

 

Cố kết 

Cố kết đã được nghiên cứu trong thiết kế phần mềm chi tiết trong nhiều năm, nhưng 

có thể khéo léo hơn để đạt tới về mặt kiến trúc và có ích lợi và chi phí liên kết với nó. Về 

mặt kiến trúc, một phần tử có tính cố kết cao khi nó làm một nhiệm vụ chính xác, riêng lẻ, 

hay đưa ra một tuyển tập các dịch vụ có liên quan và dữ liệu. Một phần tử (và các phần tử 

thuộc hạ của nó) càng được hội tụ vào một mục đích, nó càng có xu hướng cố kết hơn. 

Như chúng ta sẽ thấy, khi kiến trúc sư thiết kế hệ thống, họ phải phân bổ tường minh 

trách nhiệm cho các phần tử. Để đạt tới cố kết, kiến trúc sư phải cố gắng phân bổ các 

trách nhiệm có liên quan chặt chẽ cho một phần tử kiến trúc. Tuy nhiên, nếu phần tử này 

được phân rã thêm bởi những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu, cố kết có thể bị phá 

hoại bởi việc phân rã của họ. Nguyên lí của cố kết trong thiết kế có thể làm nảy sinh trong 

hệ thống nhiều tính bảo trì được. Trong thiết kế cố kết cao, các phần tử cung cấp các dịch 

vụ có liên quan, làm cho dễ tìm lỗi và cô lập các phần tử để sửa đổi và mở rộng. Tuy 

nhiên, cố kết có thể làm nảy sinh số phần tử cao hơn, nhiều quan hệ giữa các phần tử, và 

nhiều trừu tượng hơn, điều có thể tác động lên hiệu năng và dẫn tới dấu vết bộ nhớ thực 

hiện lớn hơn. Lần nữa, điều này có thể là vấn đề quyết định trong một số miền ứng dụng 

vì không thiết kế các kiến trúc với cố kết cao. Kiến trúc được thiết kế với cố kết thấp có 

xu hướng có dịch vụ và dữ liệu bị rải rác trong toàn hệ thống, ngăn cản việc bảo trì và các 

loại sửa đổi đa dạng; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp hiệu năng có thể là tốt hơn và dấu 

vết thực hiện thường nhỏ hơn. Dầu vậy, trong các hệ thống với cố kết thấp, gần như 

không thể nào dự đoán được các thuộc tính hệ thống (như hiệu năng) sẽ bị ảnh hưởng thế 

nào với thay đổi trong hệ thống. Nguyên lí cố kết có thể được áp dụng trong từng cảnh 

quan như được mô tả ở trước.  

 

Hợp nhất tài nguyên  

Hợp nhất là một kĩ thuật mà tài nguyên hệ thống như dữ liệu, bộ nhớ, ngoại vi, giải 

thông xử lí, vân vân được góp chung với nhau và được quản lí cho nhiều nơi tiêu thụ tài 

nguyên. Tài nguyên hệ thống được trừu tượng hoá bởi các phần tử kiến trúc hạn chế tính 

thấy được và truy nhập trực tiếp vào những tài nguyên này qua một hay vài cổng, giao 

diện, phần mềm giữa, hay cơ chế truy nhập khác. Hợp nhất tài nguyên thúc đẩy tính sửa 

đổi dưới dạng qui mô hay tính mở rộng; góp chung tài nguyên cũng có thể cho phép nhiều 



 

 63 

phần tử được thêm vào theo cách thống nhất, làm dễ dàng truy nhập vào tài nguyên mà 

những phần tử này có thể yêu cầu. Có thể là dễ dàng hơn để đổi qui mô hay mở rộng tài 

nguyên và cập nhật hay thay đổi dữ liệu cung cấp cho cấu trúc dữ liệu hay giao thức truy 

nhập không thay đổi. Nếu thay đổi giao thức hay cấu trúc được nhìn thấy trước, các cơ 

chế khác có thể được cần tới để dễ dàng giúp cho những thay đổi này. Tuy nhiên, hợp 

nhất tài nguyên có thể tạo ra nút cổ chai quanh tài nguyên được tập trung hoá hay được 

đóng góp, do đó ngăn cản hiệu năng. Khi hợp nhất tài nguyên, tài nguyên và các phần tử 

hay cấu trúc chứa chúng cũng trở thành một điểm nhạy cảm trong hệ thống. Nếu giao thức 

truy nhập, dạng thức dữ liệu, hay cấu trúc dữ liệu thay đổi, tất cả các phần tử hệ thống 

truy nhập vào tài nguyên đó có thể bị ảnh hưởng, hay một cấu trúc trung gian sẽ phải 

được đưa vào để gìn giữ giao thức, dạng thức dữ liệu hay cấu trúc dữ liệu cũ. Hiển nhiên, 

điều này có thể ngăn cản khả năng sửa đổi cấu trúc của tài nguyên hay giao thức truy 

nhập, và việc đưa vào một trung gian sẽ ngăn cản thêm hiệu năng và đưa vào phức tạp 

mới. Vấn đề tiềm năng khác với hợp nhất tài nguyên là độ phức tạp tăng lên. Nếu nhiều 

phần tử song hành yêu cầu truy nhập vào tài nguyên dùng chung, đóng góp, thì việc loại 

trừ có đảm bảo lẫn nhau, nhất quán, lập lịch, công bằng, ưu tiên, vân vân có thể làm phức 

tạp mối quan tâm thiết kế. Cơ chế thiết kế và thực hiện để giải quyết những quan tâm này 

có thể là phức tạp, mang tiềm năng ngăn cản tính bảo trì và hiệu năng, và có thể làm cho 

hệ thống thành khó kiểm thử và đảm bảo vận hành đúng. Các tài nguyên được hợp nhất 

được đóng góp thường là thấy được từ cảnh quan động và vật lí khi các phần tử biểu diễn 

cho kho dữ liệu logic hay thiết bị lưu giữ với kết nối luồng dữ liệu vào và ra của các phần 

tử. Trong khi các cấu trúc tĩnh sẽ phải được thiết kế để đạt tới hợp nhất tài nguyên, việc 

hợp nhất thực tại là không thấy được từ cảnh quan tĩnh.  

 

Rải tài nguyên  

Rải tài nguyên là đối trọng với hợp nhất tài nguyên. Chúng ta nói rằng tài nguyên 

được rải khi một hay nhiều phần tử truy nhập vào hai hay nhiều tài nguyên được phân 

tách theo vật lí hay logic, có thể bằng việc dùng các giao thức khác nhau, hay các cấu trúc 

dữ liệu khác nhau. Tài nguyên được rải có thể bao gồm kho dữ liệu, băng thông xử lí, 

ngoại vi, bộ nhớ, và các tài sản hệ thống tương tự khác. Tài nguyên có thể được rải bởi 

một số lí do. Thứ nhất, việc rải tài nguyên thúc đẩy hiệu năng và có thể giải quyết các vấn 

đề và độ phức tạp liên kết với nhiều phần tử truy nhập vào một tài nguyên. Tuy nhiên, 

việc rải phải được quản lí cẩn thận, nếu không nó có thể làm nảy sinh phụ thuộc kiểu mì 

sợi giữa chỗ tiêu thụ tài nguyên và tài nguyên - việc rải nên được thực hiện với thiết kế 

thận trọng và cẩn thận. Điều nên được thực hiện với chăm nom lớn nhất là cung cấp hai 

hay nhiều nguồn dữ liệu đồng nhất cho hai hai nhiều phần tử khác nhau. Duy trì nhất quán 

dữ liệu qua các tài nguyên đồng nhất được để rải rác có thể là vấn đề, yêu cầu cơ chế phức 

tạp. Tuy nhiên, đây là kĩ thuật dư thừa thông thường để đạt tới tính sẵn có. Thường việc 

rải tiến hoá trong hệ thống qua thời gian khi các tính năng và tài nguyên được thêm vào 

cho hệ thống. Cách thông thường điều này có thể xảy ra là khi người thiết kế cố gắng xây 

dựng hệ thống linh hoạt và dùng đa dạng các cấu hình nhỏ. Nếu không được thiết kế hay 

quản lí, nhiều tệp không liên quan nổi lên đây đó, và trước khi đó lâu, có thể có hàng trăm 

tệp cấu hình. Cùng với những tệp cấu hình này các tài nguyên đa dạng thường được thêm 

vào để hỗ trợ cho cấu hình hệ thống. Trong khi việc rải có chủ ý, được thiết kế và quản lí 

có thể là kĩ thuật thiết kế hữu dụng (cho tính sẵn có và hiệu năng), việc rải không thể thức 

như điều được mô tả ở đây nên được tránh vì nó có thể ngăn cản tính sửa đổi và bảo trì, 

hiệu năng có thể không dự đoán được, và nó có thể làm tăng đáng kể độ phức tạp hệ 
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thống. Cũng như tài nguyên và cấu trúc được hợp nhất hỗ trợ cho chúng, điển hình là thấy 

được từ cảnh quan động và vật lí, vấn đề cũng là vậy với chiến lược rải.  

 

Dư thừa  

Dư thừa có thể xuất hiện trong các phần tử, đường truyền thông, thông điệp, phần 

cứng và thiết bị máy tính, qui trình, mạch, và bất kì phần tử hệ thống nào khác. Nói 

chung, dư thừa có thể thúc đẩy tính sẵn có hay cải tiến hiệu năng. Mối quan tâm của tính 

tin cậy và hiệu năng được đề cập tới bởi dư thừa là loại trừ lẫn nhau. Tức là, các kĩ thuật 

dư thừa được dùng để đề cập tới tính sẵn có có thể không cải tiến hiệu năng, và các kĩ 

thuật dư thừa được dùng để đề cập tới hiệu năng bằng việc tạo khả năng cho nhiều xử lí 

song hành có thể không thúc đẩy tính sẵn có. Đây là những mối quan tâm thiết kế tách rời 

mà có thể được đề cập tới bằng việc dùng dư thừa. Trong khi dư thừa có thể thúc đẩy tính 

sẵn có và hiệu năng, nó cũng có thể làm nảy sinh hệ thống phức tạp hơn, có tiềm năng 

làm cho nó thành khó và tốn kém để bảo trì và sửa đổi. Các phần tử dư thừa và mối quan 

hệ không phải bao giờ cũng là thấy được từ các phần tử động và vật lí như tiến trình, 

mạch, và thiết bị vật lí, và các kết nối giữa chúng.  

Chắc chắn đây không phải là tất cả những đặc tính chất lượng có thể mà có thể bị 

ảnh hưởng bởi việc áp dụng các nguyên lí được nêu đại cương ở đây và hiệu quả phụ tiềm 

năng của việc áp dụng những chiến lược này sẽ tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và cấu trúc đích 

xác mà kiến trúc sử dụng. Chẳng hạn, giả sử rằng chúng ta có yêu cầu xây dựng một hệ 

thống với các phần tử dùng lại được. Dùng lại là chiến lược doanh nghiệp và những cấu 

trúc mà kiến trúc sư lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới mức độ theo đó các phần tử có thể được 

dùng lại. Dựa trên các nguyên lí trước đã được thảo luận, một chiến lược rộng về tách rời 

phần tử sẽ thúc đẩy dùng lại. Trong khi dùng lại và ngay cả tính sửa đổi là được thúc đẩy, 

hiệu năng sẽ bị ngăn cản. Nhưng thỉnh thoảng những ảnh hưởng này là tinh vi hơn và bản 

chất đích xác của bù trừ thường yêu cầu nhiều xem xét chi tiết về các chọn lựa thiết kế 

kiến trúc và các tập cấu trúc. Trong ví dụ này, các nguyên lí về tách rời và cố kết cao 

được ghép cặp (như chúng thường vậy) để đạt tới mức độ cao của phân tách các mối quan 

tâm, cho phép các phần tử được biệt lập và được dùng lại trong các hệ thống tương tự 

khác. Một cách lí tưởng, số các quan hệ trong các phần tử nên được giới hạn vào phạm vi 

lớn nhất có thể (tương ứng với nguyên lí cố kết). Tuy nhiên, việc tách bạch mối quan tâm 

này thường chỉ được phản ánh trong cảnh quan tĩnh. Tuỳ theo bản chất của dùng lại, việc 

tách bạch mối quan tâm cũng có thể là cần thiết trong cảnh quan động (và ngay cả cảnh 

quan vật lí) để đạt tới dùng lại. Mối quan hệ liên phần tử động quá mức có thể không chỉ 

phá hoại dùng lại, mà còn ảnh hưởng tới các đặc tính chất lượng khác, như an ninh và bảo 

trì hệ thống dài bạn và khả năng kiểm thử hiệu quả hệ thống. Các chiến lược tách rời và 

cố kết (như một ví dụ) có thể cũng ảnh hưởng tới tính sẵn có nếu vận hành tuỳ thuộc vào 

các phần tử gắn kết lỏng lẻo được điều phối chính xác. Ví dụ đơn giản này minh hoạ cho 

cách các thuộc tính cấu trúc cơ bản của thiết kế kiến trúc có thể được thuyết phục về việc 

dùng các nguyên lí được nêu đại cương ở đây để hướng dẫn thiết kế và phân tích.  

 

Cấu trúc, kiểu cách, và hình mẫu  

Sự nghiệp và hệ thống thường không bao gồm một cấu trúc đơn giản, mà thay vào 

đó là các cấu trúc của các cấu trúc - các tập hợp làm việc cùng nhau để làm cái gì đó mà 

không một phần tử hay cấu trúc nào của hệ thống có thể làm được bằng tự nó. Khi các kĩ 

sư giải quyết các vấn đề tương tự lặp đi lặp lại, các hình mẫu cấu trúc nổi lên trong hệ 
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thống họ xây dựng. Các nhà nghiên cứu qua nhiều năm đã nhận ra những cấu trúc lặp lại 

này và đã cố gắng nhận diện và hệ thống hoá chúng. Loại ghép cặp vấn đề-giải pháp là 

thông thường trong nhiều lĩnh vực của kĩ nghệ, và nhận diện các cấu trúc lặp có thể cho 

thông tin có giá trị cho những người thiết kế về cấu trúc nào để dùng và khi nào dùng 

chúng. Những cấu trúc lặp lại này được gọi bằng nhiều thứ trong cộng đồng kĩ nghệ phần 

mềm, hình mẫu, hình mẫu thiết kế, thành ngữ, kiểu cách vân vân. Với mục đích của 

chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ về các hình mẫu như các cấu trúc. Hệ thống dùng nhiều phần 

mềm là tuyển tập các cấu trúc và mối quan hệ liên kết giữa chúng, từ cảnh quan đặc thù. 

Thường những cấu trúc này được lặp lại nhất quán trong các hệ thống khác, làm lộ các 

hình mẫu chung lặp lại.  

Một phần của khó khăn mà cộng đồng thiết kế kiến trúc đối diện là thiếu thuật ngữ 

chung, điều làm cho khó trao đổi các khái niệm then chốt. Một ví dụ chính về điều này là 

khi các thuật ngữ như kiểu cách (style) và hình mẫu (pattern) được dùng để mô tả cấu trúc 

kiến trúc. Nhiều tác giả qua nhiều năm đã nỗ lực định nghĩa thuật ngữ để mô tả và trao đổi 

về cấu trúc hệ thống. Có thể có ích để nhìn vào một số công việc có ý nghĩa được thực 

hiện trong khu vực này trong hoàn cảnh lịch sử.  

Garlan và Shaw (1996) đã đưa vào thuật ngữ kiểu cách trong công trình của họ vào 

giữa những năm 1990 và đã định nghĩa kiểu cách là “từ vựng của các cấu phần các kiểu 

bộ nối ghép, và tập các ràng buộc về cách chúng có thể được tổ hợp.” Họ cũng chỉ ra rằng 

họ dùng thuật ngữ kiểu cách đổi lẫn cho thuật ngữ hình mẫu kiến trúc. Trong công trình 

nền tảng của họ, Shaw và Garlan hội tụ vào các cấu trúc phần mềm rất thô, như đường 

ống và bộ lọc, khách/phục vụ, kho chứa, và các cấu trúc lặp lại tương tự. Bushmann et al. 

(1996) là một văn bản rất quan trọng khác nỗ lực định nghĩa và hệ thống hoá kiến trúc cho 

cấu trúc phần mềm được thấy lặp lại trong thực hành. Bushmann et al. định nghĩa hình 

mẫu: “Hình mẫu đề cập tới vấn đề thiết kế tái diễn mà nảy sinh trong tình huống thiết kế 

đặc biệt, và trình bày giải pháp cho nó.” Lần nữa, văn bản này cung cấp rất nhiều phân 

tích về hình mẫu đặc biệt và các cấu trúc đa dạng chứa chúng. Một công trình được trích 

dẫn nhiều khác về cấu trúc phần mềm là cái gọi là công trình bộ tứ (GOF) trên các hình 

mẫu (Gamma et al., 1995). Những tác giả này định nghĩa hình mẫu là “các mô tả về các 

đối tượng và lớp có liên lạc được chuyên biệt hoá để giải quyết vấn đề thiết kế chung 

trong hoàn cảnh đặc thù.”  

Về công trạng của họ, các tác giả này cố gắng nhận diện cặp vấn đề - giải pháp mà 

có thể có ích trong đào tạo người thiết kế phần mềm. Từng tác giả nhận diện các cấu trúc 

từ điều người đó cảm nhận như một quan điểm liên quan và phân tích việc dùng các cấu 

trúc này trong những hoàn cảnh ít nhiều hiện thực và các kĩ sư có thể áp dụng tri thức 

được tìm thấy trong những cuốn sách này trong đa dạng tình huống thiết kế và hoàn cảnh 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong phê bình chung về những công trình này, xem xét những 

vấn đề sau đây (xin nhớ trong đầu là phê bình này được thực hiện với sự khiêm tốn lớn 

nhất, vì những nhà nghiên cứu này đại diện cho một số trong những người giỏi nhất và lỗi 

lạc nhất trong thế giới thiết kế):  

 Từng trong những công trình này đều phân tích đa dạng cấu trúc và hình mẫu nảy sinh 

từ các mức trừu tượng thay đổi và không nhất quán. Trong hầu hết các trường hợp, độ 

thô mịn của các hình mẫu là không tường minh và thay đổi từ các hình mẫu thiết kế 

kiến trúc sang các hình mẫu thiết kế chi tiết mịn hơn sang những hình mẫu được tìm 

thấy trong cấu trúc dữ liệu và trừu tượng mã. Việc phân loại ra mức độ thô mịn của 

trừu tượng bị bỏ lại cho độc giả.  

 Phần lớn những công trình này giữ im lặng đối với cảnh quan của các cấu trúc và các 

hình mẫu kết quả được phân tích. Một số hội tụ vào cấu trúc hướng theo mã, trong khi 
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số khác hội tụ vào cấu trúc khi chạy. Trong một số trường hợp, các tác giả không 

tường minh đối với cảnh quan, và một số rõ ràng trộn lẫn các cảnh quan khi trình bày 

các cấu trúc đa dạng theo cách có thể là lẫn lộn. Lấy ra cảnh quan là bài tập bị bỏ lại 

cho độc giả.  

 Một số trong các tác giả mô tả cấu trúc hướng đối tượng cần thiết về bản chất và được 

đan dệt gắn chặt vào trong mô thức hướng đối tượng. Phân tích và thiết kế hướng đối 

tượng là các công nghệ dành cho thiết kế phần mềm hướng đối tượng, không nhất 

thiết cho mọi hệ thống dùng nhiều phần mềm. Đây đặc biệt là trường hợp trong 

Gamma et al. Thực ra, tất cả các ví dụ trong cuốn sách này đều trong C++ và 

Smalltalk, và độ thô mịn thiết kế là được cải tiến, hội tụ vào lớp và đối tượng. Sách 

của Gamma et al. nói, “Hình mẫu thiết kế đặt tên, trừu tượng hoá, và nhận diện các 

khía cạnh then chốt của cấu trúc thiết kế chung làm cho nó thành hữu dụng cho việc 

tạo ra thiết kế hướng đối tượng dùng lại được.” Có một giả định không tường minh 

trong phát biểu này (và trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng nói chung) rằng 

tính dùng lại là đặc tính chất lượng có tầm quan trọng đầu tiên và trên hết trong hình 

mẫu thiết kế và do đó trong mọi thiết kế hệ thống. Chắc chắn, chúng ta muốn bảo tồn 

tính toàn vẹn quan niệm trong thiết kế của chúng ta và dùng lại bất kì khi nào có thể, 

nhưng dùng lại chỉ là một trong nhiều đặc tính chất lượng đáng quan tâm trong phát 

triển hệ thống dùng nhiều phần mềm. Tuy nhiên, dùng lại có thể hay không thể có tầm 

quan trọng hàng đầu đối với cộng đồng những người có liên quan. Chúng ta sẽ khám 

phá rằng thông thường hoàn cảnh là ở chỗ những cấu trúc mà thúc đẩy dùng lại 

thường ngăn cản hiệu năng và các đặc tính chất lượng khác mà chúng ta có thể chăm 

nom tới nhiều hơn là dùng lại. Một số đáng kể các hệ thống vẫn còn được xây dựng 

mà không dùng các ngôn ngữ hướng đối tượng và mô thức hướng đối tượng - điều 

này là thông thường trong miền hệ nhúng. Thường các phẩm chất khác thành vấn đề 

nhiều hơn là dùng lại, như hiệu năng hay làm cho việc thực hiện khớp vào trong băng 

thông và ràng buộc bộ nhớ. Lần nữa, điều này thường là chuẩn trong miền hệ thống 

nhúng.  

 Không có khuôn khổ tổng quát hay hướng dẫn cho việc làm danh mục hay phân tích 

các cấu trúc mà những người hành nghề có thể gặp phải trong thực hành. Không có 

nhiều hướng dẫn về cách những người hành nghề có thể dùng thông tin được cung cấp 

trong những cuốn sách này trong thực hành. Có ít hướng dẫn về cách phân tích cấu 

trúc và hình mẫu kết quả, và phân tích nào được cung cấp là hội tụ vào chức năng tổng 

quát, không phụ thuộc vào vào đặc tính chất lượng rộng hơn bị ảnh hưởng bởi các cấu 

trúc của hình mẫu.  

Chắc chắn có nhiều công trình khác trên chủ đề về hình mẫu. Tuy nhiên, đây là 

những công việc then chốt mà đã từng là bàn đạp lịch sử quan trọng trong nhận diện cấu 

trúc (đặc biệt cấu trúc lặp lại) trong hệ thống dùng nhiều phần mềm. Họ các tác giả này đã 

đưa vào cho thế giới các cấu trúc lặp (hình mẫu và kiểu cách) được thấy trong hệ thống 

dùng nhiều phần mềm, và công việc của họ là kết quả của quan sát cẩn thận và phân tích 

về điều người hành nghề làm khi họ thiết kế và xây dựng hệ thống thực. Trong khi những 

công việc này cung cấp rất nhiều cái nhìn sâu vào trong cấu trúc hệ thống, chúng dường 

như thiếu hướng dẫn thực hành cho việc hành nghề kiến trúc sư, người thường muốn biết:  

 Làm sao tôi có thể dùng thông tin này để thiết kế và xây dựng hệ thống tốt hơn?  

 Liệu có được không nếu hệ thống có nhiều hơn một hình mẫu hay kiểu cách?  

 Điều gì xảy ra khi bạn kết nối nhiều kiểu cách và hình mẫu cùng nhau?  
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 Làm sao tôi có thể nắn lại các thân thông tin khác nhau trong hình mẫu, kiểu 

cách, vân vân trong thực hành?  

Có một vài trong nhiều câu hỏi vang vọng trong tâm trí người hành nghề khi cố 

gắng lội qua mọi thông tin sẵn có ngày nay về hình mẫu và nỗ lực đưa những khái niệm 

này vào thực hành.  

Trong một hành động nhút nhát lớn (nêu ra trong phê bình trên), cuốn sách này sẽ 

không định định nghĩa lại thuật ngữ hình mẫu, kiểu cách, hay các thuật ngữ tương tự. Mặc 

dầu là nhút nhát, điều này tới như sự giảm nhẹ được đón chào cho độc giả vì nghĩa mới sẽ 

không được đổ vào những từ này. Với mục đích của chúng ta, các hình mẫu và kiểu cách 

sẽ được đối xử như cấu trúc mà có thể được dùng trong thiết kế kiến trúc. Từng trong các 

cấu trúc này đem tới không gian thiết kế các tính chất đa dạng, và khi được kết nối với 

cấu trúc khác, chúng ta thu được cấu trúc các cấu trúc hay tập hợp mà là kiến trúc của hệ 

thống. Các cấu trúc được tạo ra từ các phần tử và quan hệ giữa chúng. Các cấu trúc và 

quan hệ có chứa cấu trúc nhận diện được tuỳ theo độ thô mịn và cảnh quan. Không may, 

độ thô mịn, cảnh quan, và ngôn ngữ được dùng để mô tả cho chúng có thể biến thiên lớn 

trong thân công việc hiện có, nó có thể khó cho kiến trúc sư thực hành chưng cất và dùng 

thông tin này theo cách hữu dụng. Tuy nhiên, thông tin cấu trúc nhất quán có thể cực kì 

hữu dụng cho thiết kế kiến trúc, phân tích thiết kế kiến trúc, và đào tạo kiến trúc sư.  

Điều được những người hành nghề cần là một khuôn khổ tổng quát để hướng dẫn 

nhận diện và phân tích cấu trúc và hình mẫu. Cho nên thay vì phân tích và làm danh mục, 

hay phân tích lại và làm danh mục lại những lần xuất hiện đặc biệt của hình mẫu hay kiểu 

cách, chúng ta sẽ đưa vào một khuôn khổ để hướng dẫn kiến trúc sư trong nhận diện, làm 

danh mục, và phân tích các cấu trúc. Đây là khác biệt giữa việc cho ai đó con cá và dạy ai 

đó cách bắt cá. Trong trường hợp này bạn nuôi họ được một ngày; trong trường hợp kia 

bạn nuôi họ cả đời.  

 

Dùng cấu trúc  

Nếu hiểu biết, kiến trúc sư thực hành sẽ nhận ra và chủ ý cố gắng nhận diện các cấu 

trúc xuất hiện (đặc biệt tái xuất hiện) trong miền riêng của họ - nhân tiện, những điều này 

sẽ không xuất hiện trong bất kì sách giáo khoa nào. Kiến trúc sư quan tâm tới các cấu trúc 

được tổng quát hoá vì đa dạng lí do. Các thuộc tính cấu trúc được tổng quát hoá có thể 

thiết lập từ vựng mà người thiết kế có thể dùng để trao đổi trong bản thân họ và với đa 

dạng những người có liên quan về thiết kế hệ thống và các thuộc tính mà việc thực hiện sẽ 

có. Các cấu trúc có thể phục vụ như khuôn mẫu để hướng dẫn kiến trúc sư khi họ ra quyết 

định thiết kế. Các cấu trúc được hệ thống hoá tạo điều kiện cho dùng lại tri thức bằng cách 

cung cấp cái nhìn sâu vào trong các thuộc tính của cấu trúc mà không phải biết mọi chi 

tiết nền tảng về cách cấu trúc làm việc. Biết điều gì đó về riêng các cấu trúc có thể cung 

cấp cái nhìn sâu có giá trị vào trong tập các cấu trúc và trong các thuộc tính hệ thống toàn 

thể.  

Đây là tất cả những lí do hấp dẫn để phát triển một hiểu biết sâu sắc về hình mẫu và 

dùng chúng trong thực hành; tuy nhiên, một cấu trúc, hình mẫu hay danh mục kiểu cách 

bao hàm tất cả đơn giản không sẵn có tại thời điểm này. Một danh mục như vậy sẽ không 

sẵn có vào bất kì lúc nào sớm sủa - nếu như có. Hơn nữa, vậy về mọi cấu trúc sở hữu 

riêng được tìm thấy trong tổ chức hiện có thì sao? Điều này sẽ không có trong sách giáo 

khoa, mà chúng ta cũng không muốn chúng có ở đó, bởi vì chúng có thể là chìa khoá cho 

kế hoạch chiến lược của tổ chức và tại trung tâm của ưu thế cạnh tranh của tổ chức. Điều 
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tốt nhất tiếp sau một cuốn sách về cấu trúc hay hình mẫu bao gồm tất cả sẽ là khuôn khổ 

phân tích mà có thể giúp cho kiến trúc sư nhận diện, thuyết phục, và hệ thống hoá các cấu 

trúc. Điều quan trọng nhất, một khuôn khổ như vậy có thể giúp cho kiến trúc sư lập luận 

về cấu trúc mà không xuất hiện trong sách và báo hiện thời sẵn có.  

 

Khuôn khổ thuyết phục cấu trúc  

Thay vì phụ thuộc vào cộng đồng những nhà nghiên cứu để nhận diện hình mẫu, 

kiểu cách, hay bất kì những cấu trúc tương tự nào khác, điều sau đây là khuôn khổ phân 

tích để khám phá và ghi lại thông tin về các cấu trúc hệ thống và việc dùng của chúng. 

Khuôn khổ trình bày ở đây được dự định là một khuôn khổ phân tích cấu trúc đơn giản 

mà có thể được dùng bởi kiến trúc sư để thuyết phục về cấu trúc. Khuôn khổ này có thể 

được dùng để phân tích các cấu trúc gặp phải trong các hệ thống thực hay để phân tích kĩ 

hơn các cấu trúc (như hình mẫu, kiểu cách, vân vân) được mô tả trong các sách giáo khoa. 

Ý định là để tạo ra một khuôn khổ toàn diện nhưng đơn giản mà có thể được nhập tâm 

hoá bởi kiến trúc sư qua thời gian và trở thành một phần của cách họ nghĩ về các cấu trúc 

của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Khuôn khổ này có thể được dùng bởi kiến trúc sư để:  

 Cung cấp điểm bắt đầu cho thiết kế  

 Giúp đỡ kiến trúc sư lựa chọn các cấu trúc đề cập tới yêu cầu đặc tính chất lượng đặc 

biệt  

 Hệ thống hoá và phân tích các cấu trúc hiện có và tập các cấu trúc  

 Tạo điều kiện thuận tiện cho dùng lại tri thức và thúc bẩy từ kinh nghiệm của người 

thiết kế khác - không chỉ nói chung, và còn đặc biệt bên trong các tổ chức và các miền 

chuyên môn cao  

 Cung cấp từ vựng thông thường cho những người thiết kế để mô tả các cấu trúc và 

thiết kế, và thảo luận và phân tích các thuộc tính của chúng, công dụng, và nhược 

điểm trong hoàn cảnh đã cho  

 Thúc đẩy dùng lại hệ thống, chiến lược rộng.  

Khuôn khổ này phân loại các cấu trúc tương ứng theo các chiều của cảnh quan, loại 

hình, ngữ nghĩa, đặc tính chất lượng được thúc đẩy hay bị ngăn cản, việc sử dụng theo 

hoàn cảnh, và biến thiên cấu trúc. Một tóm tắt về khuôn khổ này được trình bày trong 

Bảng 4.1. Điều sau đây là một thảo luận chi tiết về từng trong các chiều này. 

  

Cảnh quan  

Trước khi chúng ta có thể phân tích hay thuyết phục về bất kì cấu trúc nào, chúng ta 

phải hỏi câu hỏi: cấu trúc này là rõ ràng theo cảnh quan nào cho kiến trúc sư? Cảnh quan 

là bước thứ nhất trong phân tích cấu trúc hiện có. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn hiểu cái 

gì đó về cách hệ thống được xây dựng (nói riêng, phần mềm), chúng ta thường nói tới cấu 

trúc tĩnh. Nếu chúng ta muốn hiểu mô tả hiệu năng, chúng ta cần học về các cấu trúc khi 

chạy. Nếu chúng ta muốn hiểu vấn đề triển khai, chúng ta nói chung cần xem cấu trúc vật 

lí. Xác định cảnh quan là bước đầu tiên mấu chốt trong thiết kế. Một số kiến trúc sư thiết 

kế theo bản năng từ cảnh quan đặc thù và sẽ bỏ qua các cảnh quan khác. Thỉnh thoảng các 

kiến trúc sư tạo ra thiết kế mà không chú ý tường minh tới cảnh quan. Bởi vì cảnh quan 

cấu trúc không được cân nhắc một cách có chủ ý, các cấu trúc xuất hiện trong thiết kế 
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thường được tổ hợp vào theo cách không thể thức mà không làm rõ ý định của kiến trúc 

sư. Tiến trình và các phần tử mạch xuất hiện cùng phần tử mã trong cùng biểu đồ như 

phần tử phần cứng vân vân. Nếu không được thực hiện rất cẩn thận và với thận trọng lớn, 

những cảnh quan được tổ hợp này làm lẫn lộn nhiều hơn chúng truyền đạt. Khi xem xét 

các cấu trúc, kiến trúc sư phải phân tách có chủ ý các cảnh quan và chỉ tổ hợp chúng với 

thận trọng và chăm nom lớn.  

Bảng 4.1 Khuôn khổ cấu trúc  

 

1. Tên cấu trúc hay tham 

chiếu  

Cung cấp tên hay danh mục tham chiếu cho cấu trúc 

đang quan tâm.  

2. Các hệ thống có liên 

quan  

Hệ thống hay các hệ thống, sản phẩm, vân vân mà 

cấu trúc xuất hiện bên trong tổ chức (tuỳ chọn). 

3. Cảnh quan  Danh sách cảnh quan từ đó cấu trúc này là thấy được. 

Có ba cảnh quan: tĩnh, động và vật lí. 

4. Phần tử và quan hệ Mô tả các phần tử và quan hệ của cấu trúc. Với từng 

phần tử, liệt kê các trách nhiệm chức năng; mô tả 

quan hệ và trách nhiệm của chúng. 

5. Loại hình  Điều này mô tả cách thu xếp đồ hoạ của các phần tử 

và mối quan hệ giữa chúng. Điển hình một đồ hoạ sẽ 

là đủ. Đảm bảo rằng các phần tử xuất hiện trong phần 

này là nhất quán với các mô tả phần tử và quan hệ 

xuất hiện ở hàng 4. 

6. Ngữ nghĩa  Mô tả bất kì hạn chế nào hay các qui tắc về sử dụng 

cấu trúc. Tính hợp lí của các hạn chế và qui tắc nên 

được cung cấp. 

7. Hiệu quả đặc tính chất lượng  

Đặc tính chất lượng được 

thúc đẩy 

Đặc tính chất lượng bị ngăn cản 

Danh sách đặc tính chất 

lượng mà cấu trúc thúc đẩy 

và lí do tại sao nhưng chất 

lượng này được thúc đẩy.  

Liệt kê các đặc tính chất lượng mà cấu trúc ngăn cản 

và lí do tại sao những phẩm chất này bị ngăn cản.  

8. Hoàn cảnh sử dụng  Mô tả việc dùng chung của cấu trúc và miền trong đó 

cấu trúc có thể xuất hiện. Mô tả độ thô mịn. Nếu áp 

dụng được, mô tả bất kì mô thức liên kết nào (như, 

hướng đối tượng, có cấu trúc, v.v). 

9. Biến thiên cấu trúc  Nếu áp dụng được, mô tả các biến thể của cấu trúc. 

Mô tả các biến thể dưới dạng các phần tử và quan hệ, 

loại hình, ngữ nghĩa, vân vân. Điểm then chốt là mô 

tả các biến thể có hiệu quả gì lên đặc tính chất lượng. 
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Phần tử và quan hệ  

Nhớ lại rằng các cấu trúc bao gồm các phần tử và quan hệ giữa chúng. Tuỳ theo vị 

trí trong cấp bậc thiết kế, một phần tử có thể là thô (hệ thống), tinh (một cấu trúc mã), hay 

độ thô tinh nào đó ở giữa. Các phần tử của cấu trúc phụ thuộc vào cảnh quan. Mối quan 

hệ là cách theo đó phần tử của cấu trúc tương tác, và cũng phụ thuộc vào cảnh quan được 

lấy khi phân tích cấu trúc. Đây là lí do tại sao điều quan trọng mấu chốt là trước khi thiết 

kế bắt đầu, trước khi các phần tử và quan hệ đặc biệt được nhận diện, cảnh quan phải 

được thiết lập rõ ràng trong tâm trí của kiến trúc sư. Một cách tốt để nghĩ về việc làm tài 

liệu các phần tử và quan hệ là dùng một phần tử-quan hệ. Danh mục phần tử-quan hệ, 

cùng với chú giải nghĩa, có thể giúp đảm bảo rằng các biểu diễn là nhất quán.  

 

Loại hình  

Thường các cấu trúc được biểu diễn bằng trừu tượng chính tắc hay biểu diễn phô ra 

cách thu xếp loại hình của phần tử và quan hệ của chúng với phần tử khác. Những biểu 

diễn này thường mang phong cách riêng và không chính xác, nhưng truyền đạt thông tin 

bản chất về các cấu trúc hệ thống. Thường cần gỡ rối những hình vẽ như vậy và phân tích 

các phần tử và quan hệ ở chỗ biệt lập để hiểu rõ hơn cảnh quan và độ thô mịn và đảm bảo 

sự nhất quán. Một khi các phần tử và quan hệ được hiểu rõ ràng từ cảnh quan đúng, loại 

hình tự nhiên tuôn chảy từ chúng. Chẳng hạn, xét một hình mẫu khách/phục vụ như được 

vẽ trong Hình 4.5. Như được vẽ trong Hình 4.5, chính thuật ngữ khách-phục vụ gợi lên 

hình ảnh về hai hộp (phần tử) và một đường nối đơn giản giữa chúng (quan hệ). Vai trò 

của hộp ở đầu này là khách, vai trò của hộp kia là của nguồn phục vụ, và luồng dữ liệu là 

quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên điều này có thể dường như đơn giản, cách thu xếp loại 

hình như vậy là chỉ báo đầu tiên về cấu trúc như vậy - nó giống như thẻ gọi của cấu trúc.  

 

 

 

 

Hình 4.5 A Hình mẫu khách phục vụ đơn giản. 

 

Mặc dầu loại hình là quan trọng để nhận diện cấu trúc, nó không phải là chỗ cuối 

của thiết kế, mà chỉ là bắt đầu. Sau khi nhận diện cấu trúc như vậy chúng ta có thể bắt đầu 

phân tích kĩ lưỡng hơn. Không may, những loại hình vẽ không chính xác này thường là tất 

cả những gì bạn có, và có nhiều lẫn lộn với loại không chính xác này. Chẳng hạn, điều 

này chỉ ra khách và nguồn phục vụ là phần cứng hay phần mềm? Cả hai thông thường bị 

trộn lẫn cùng nhau trong cùng một biểu diễn. Đường kẻ nghĩa là gì giữa khách và nguồn 

phục vụ? Vấn đề khác với kiểu biểu diễn này là ở chỗ độ thô mịn không được phát biểu 

tường minh, làm cho khó xác định phần tử và quan hệ là gì và những loại người có liên 

quan nào có thể dùng thông tin này. Có hai hộp, một hộp được dán nhãn khách, hộp kia 

nguồn phục vụ, với một đường nối ở giữa chúng. Được tổ hợp với sự mơ hồ của cảnh 

quan, biểu diễn như vậy gần như là vô dụng - các bức ảnh đơn giản là không đủ. Chủ định 

của khuôn khổ này là để hướng dẫn kiến trúc sư nhận diện loại không chính xác này. Điều 

này có thể cung cấp cơ hội để áp dụng một số biện pháp nghiêm khắc để đảm bảo rằng 

các phần tử, quan hệ và thu xếp loại hình là nhất quán với cảnh quan và độ thô mịn được 

phát biểu, và rằng thiết kế truyền đạt đúng ý định của kiến trúc sư. 

 

Nguồn phục vụ 

 

Khách 
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Ngữ nghĩa  

Ngữ nghĩa của một cấu trúc là các qui tắc cho việc dùng nó. Chẳng hạn, xét ngữ 

nghĩa của hình mẫu phân tầng: bất kì tầng nào được cho cũng chỉ có thể gọi tới tầng trực 

tiếp dưới nó về các dịch vụ và chỉ cung cấp dịch vụ cho tầng trực tiếp ở trên nó. Ngữ 

nghĩa được thiết lập cho các cấu trúc như một tuyến cơ sở. Nếu ngữ nghĩa được tuân theo, 

chúng ta biết rằng các thuộc tính đặc tính chất lượng kế thừa trong cấu trúc sẽ được hiện 

thực trong thực hiện. Nếu ngữ nghĩa bị vi phạm, cảnh sát cấu trúc sẽ không quát lên ở nhà 

bạn lúc nửa đêm và lôi bạn vào tù đâu. Tuy nhiên, các thuộc tính được hứa hẹn trong cấu 

trúc có thể không được hiện thực trong việc thực hiện và các thuộc tính cố hữu của hệ 

thống có thể là không thể nào dự đoán được. Thỉnh thoảng ngữ nghĩa được nhận dạng rõ 

ràng cho cấu trúc nào đó, nhưng lại bao hàm trong các trường hợp khác và bao giờ cũng 

nên được xác định tường minh bởi kiến trúc sư. Ngữ nghĩa cũng phải nhất quán với cảnh 

quan. Lần nữa, không có cách thức chuẩn, nhất quán để làm tài liệu các cấu trúc lặp lại, 

cho nên danh mục và ngữ nghĩa biến thiên rộng.  

 

Hiệu quả đặc tính chất lượng  

Như đã thảo luận trước đây, các cấu trúc mà kiến trúc sư lựa chọn ảnh hưởng sâu tới 

các tính chất của hệ thống, Từng cấu trúc sẽ thúc đẩy những đặc tính chất lượng nào đó và 

ngăn cản các thuộc tính khác. Các cấu trúc thường được lựa chọn trên cơ sở của phẩm 

chất chúng thúc đẩy. Chẳng hạn, chúng ta có thể chọn việc phân tầng vì cấu trúc này thúc 

đẩy những loại tính sửa đổi nào đó. Tuy nhiên, điều này tới với cái giá của hiệu năng và 

kích cỡ của việc thực hiện được. Đây là phần bù trừ cố hữu của cấu trúc. Nếu kiến trúc sư 

tôn trọng ngữ nghĩa của các tầng (đã nói ở trên), thì người đó có thể tương đối chắc chắn 

về việc đạt tới những loại tính sửa đổi nào đó trong thực hiện. Nếu người đó vi phạm ngữ 

nghĩa (chẳng hạn, đưa vào việc nối cầu các tầng), thì tính sửa đổi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Mặc dầu xác định các thuộc tính đặc tính chất lượng của một cấu trúc là một trong 

những phần quan trọng nhất của khuôn khổ này, không may, nó là một trong những khía 

cạnh ít được thảo luận nhất trong nhiều tài liệu hiện có.  

 

Hoàn cảnh sử dụng  

Hoàn cảnh sử dụng là mô tả về việc dùng chung của cấu trúc. Trong ứng dụng các 

miền chuyên môn, mô tả hoàn cảnh sử dụng có thể hoàn toàn duy nhất hay đặc biệt cho 

các hệ thống mà một tổ chức đặc thù xây dựng. Trong các trường hợp khác, hoàn cảnh sử 

dụng có thể rất rộng. Hoàn cảnh sử dụng có ích dưới dạng báo động cho kiến trúc sư về 

tình huống, ứng dụng, và hệ thống nơi cấu trúc có thể đặc biệt áp dụng được.  

 

Biến thể cấu trúc  

Thường các biến thể của các cấu trúc chính được dùng và các biến thể bắt đầu được 

lặp lại. Điều có thể hữu dụng là lưu ý tới các biến thể cấu trúc mà kiến trúc sư có thể tìm 

ra và mô tả các biến thể trong các phần tử, quan hệ, loại hình, ngữ nghĩa, và hoàn cảnh sử 

dụng, và quan trọng nhất, tác động mà các biến thiên có trên các thuộc tính đặc tính chất 

lượng của cấu trúc tuyến cơ sở.  
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Tính hữu dụng của khuôn khổ này là rõ ràng hơn nếu bạn xem xét tới sự kiện là:  

 Các hình mẫu và kiểu cách đã biết sinh sôi nảy nở, nhưng chúng được làm tài 

liệu kém và không nhất quán.  

 Cấu trúc kiến trúc thường được làm tài liệu tại các mức trừu tượng biến thiên - 

thường độ thô tinh của trừu tượng diễn ra không được nhắc tới.  

 Không phải mọi cấu trúc được dùng trong thực hành đều được làm tài liệu (xét 

những cấu trúc đó được dùng đều đặn trong miền riêng hay tổ chức của bạn mà 

không xuất hiện trong sách giáo khoa). Bạn cần phân tích những điều này nữa, 

không chỉ cấu trúc xuất hiện trong các sách giáo khoa!  

 Quan trọng nhất, các hệ thống thực bao gồm nhiều cấu trúc đồng tồn tại. Mọi hệ 

thống có bất kì hậu quả nào không bao gồm chỉ một hình mẫu, kiểu cách, hay 

cấu trúc nào khác cho vấn đề đó. Các hệ thống thực là tập hợp của các cấu trúc.  

Khuôn khổ này có thể phục vụ như bản hướng dẫn cho phân tích và viết ra thông tin 

quan trọng nhất liên quan tới các cấu trúc. Việc thiếu thông tin có thể dễ dàng được nhận 

diện, và khuôn khổ đầy đủ có thể trợ giúp kiến trúc sư phân tích các cấu trúc mà họ có thể 

tìm thấy trong miền chuyên môn của họ, hay trong các tài liệu và sách giáo khoa. Việc 

nhận diện các cấu trúc lặp lại trong hệ thống và sản phẩm mà các tổ chức xây dựng có thể 

là nguồn có ý nghĩa về ưu thế cạnh tranh, thúc đẩy dùng lại và xây dựng tuyến sản phẩm 

và giúp kiến trúc sư nhận diện các cấu trúc mạnh và yếu kinh niên trong hệ thống họ xây 

dựng.  

 

Ví dụ ứng dụng khuôn khổ  

Để minh hoạ cho việc dùng khuôn khổ để trợ giúp việc hiểu và thuyết phục về các 

cấu trúc, chúng ta sẽ dùng ví dụ từ cuốn sách quan trọng về kiến trúc: Kiến trúc phần 

mềm: Cảnh quan và bộ môn đang nổi lên (Garlan và Shaw, 1996).  

Trong ví dụ đầu tiên của chúng ta, Garlan và Shaw (1996, pp. 21, 22) mô tả kiểu 

cách đường ống và bộ lọc như sau:  

Trong kiểu cách đường ống và bộ lọc, từng cấu phần đều có một tập các cái vào 

và ra. Một cấu phần đọc luồng dữ liệu trên đầu vào của nó và tạo ra luồng dữ 

liệu trên đầu ra của nó. Điều này thường được hoàn thành bằng việc áp dụng 

biến đổi cục bộ cho luồng vào là tính toán tăng dần, để cho cái ra bắt đầu trước 

khi cái vào được tiêu thụ. Do đó các cấu phần được gọi theo thuật ngữ là bộ lọc. 

Bộ kết nối của kiểu cách này phục vụ như ống dẫn cho các luồng, truyền cái ra 

của bộ lọc này thành cái vào của bộ lọc khác. Do đó các bộ kết nối được gọi 

theo thuật ngữ là đường ống. Trong số các bất biến của kiểu cách này là điều 

kiện rằng các bộ lọc phải là các thực thể độc lập: nói riêng, chúng không nên có 

chung trạng thái với các bộ lọc khác. Bất biến quan trọng khác là ở chỗ các bộ 

lọc không biết nhận diện về các bộ lọc thượng lưu và hạ lưu của chúng. Đặc tả 

của chúng có thể hạn chế điều xuất hiện trên đường ống vào hay đảm bảo về 

điều xuất hiện trên đường ống ra, nhưng chúng không thể nhận diện được các 

cấu phần ở đầu cuối của các đường ống đó. Hơn nữa, tính đúng đắn của cái ra 

của mạng đường ống và bộ lọc không nên phụ thuộc vào thứ tự theo đó các bộ 

lọc thực hiện xử lí tăng lên của chúng - mặc dầu việc lập lịch công bằng có thể 

được giả định.  
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Chắc chắn có rất nhiều thông tin được cung cấp bởi thảo luận này về các cấu trúc 

đường ống và bộ lọc; tuy nhiên, khó chưng cất thông tin then chốt trong dạng thức lời dẫn 

trong đó nó được trình bày. Chúng ta có thể tóm tắt thông tin nào được cung cấp bởi mô 

tả này bằng việc dùng khuôn khổ được nêu đại cương trong Bảng 4.2 - thông tin này được 

vẽ trong Bảng 4.3. Bảng này chỉ cho chúng ta điều chúng ta biết và, có thể quan trọng 

hơn, điều chúng ta không biết.  

 

Bảng 4.2 Ví dụ về dùng bảng khuôn khổ cấu trúc  

1. Tên cấu trúc hay tham chiếu  Đường ống và Bộ lọc theo Shaw và Garlan. 

2. Các hệ thống có liên quan  Không áp dụng 

3. Cảnh quan  Không thể được xác định từ cuốn sách 

 

 

 

 

4. Phần tử và quan hệ 

Phần tử là các bộ lọc rồi biến đổi luồng vào 

thành luồng ra. Theo thuật ngữ thực hiện, bộ 

lọc có thể là các tiến trình hay mạch, nhưng 

điển hình không gian bộ nhớ không dùng 

chung.  

Mối quan hệ chung giữa các phần tử là ở chỗ 

luồng dữ liệu dưới dạng dòng dữ liệu, truyền 

cái ra của bộ lọc này sang cái vào của bộ lọc 

khác. 

 

 

 

5. Loại hình  

 

 

 

 

Hộp và đường là các bộ lọc.  

Đường chỉ ra đường ống.  

Mũi tên chỉ ra hướng của luồng dữ liệu qua 

mạng. 

 

 

 

 

 

6. Ngữ nghĩa : 

Bộ lọc phải  

 là các thực thể độc lập không chia sẻ 

trạng thái với các bộ lọc khác.  

 không biết nhận diện về các bộ lọc 

thượng lưu và hạ lưu. 

Bộ lọc có thể xác định cái gì xảy ra trên đường 

ống, nhưng chúng có thể không nhận diện các 

phần tử ở cuối của các đường ống đó. Tính 

đúng đắn của cái ra của mạng đường ống và bộ 

lọc không nên phụ thuộc vào trật tự theo đó bộ 

lọc được kết nối. 

7. Hiệu quả đặc tính chất lượng  

Đặc tính chất lượng được thúc đẩy Đặc tính chất lượng bị ngăn cản 
Không thể được xác định từ cuốn sách  Không thể được xác định từ cuốn sách  

8. Hoàn cảnh sử dụng  Không thể được xác định từ cuốn sách 

9. Biến thiên cấu trúc  Không thể được xác định từ cuốn sách 

  

Mô tả về đường ống và bộ lọc là khá rõ ràng dưới dạng mô tả phần tử và quan hệ, 

loại hình tổng quát, và ngữ nghĩa của cấu trúc. Khoản mục thứ hai của khuôn khổ này (hệ 

thống có liên quan) có lẽ là không áp dụng được vì khoản mục này liên quan tới một miền 
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hay tổ chức chuyên dùng cấu trúc này. Tuy nhiên, dưới dạng cảnh quan, cuốn sách chỉ 

ngụ ý rằng cảnh quan liên quan là động. Chúng ta có thể suy luận rằng cảnh quản này có 

thể là động bởi vì các phần tử (tiến trình) và quan hệ (luồng dữ liệu) của cấu trúc này là rõ 

ràng khi chạy. Mô tả này có cung cấp mô tả chung nào đó về ưu và nhược điểm của việc 

dùng cấu trúc này; và, thông tin đó có thể được hợp nhất trong bảng. Rõ ràng cấu trúc này 

sẽ thúc đẩy dùng lại các bộ lọc, và mạng đường ống và bộ lọc nói chung hỗ trợ cho việc 

lập lại cấu hình khi chạy. Tuy nhiên, để đảm bảo các thuộc tính khi chạy này được giữ 

trong đường ống và bộ lọc, chúng ta phải xem xét hệ thống từ cảnh quan tĩnh. Cảnh quan 

động không cho phép chúng ta suy luận về cấu trúc hướng mã mà sẽ cho phép hay ngăn 

cản việc lập cấu hình dễ dàng cho mạng đường ống và bộ lọc và khả năng dùng lại bộ lọc. 

Điều này minh hoạ cho tầm quan trọng của việc xem xét các cấu trúc từ nhiều cảnh quan 

và nguy cơ tự giới hạn người ta vào một cảnh quan.  

 

Bảng 4.3 Ví dụ về chiến thuật tính sẵn có  

Đặc tính chất lượng Quan tâm chất lượng Chiến thuật riêng 

 

 

 

 

 

Tính sẵn có 

 

Phát hiện lỗi 

Ping/echo 

Nhịp tim 

Ngoại lệ 

 

Phục hồi, chuẩn bị và sửa 

chữa 

Bỏ phiếu 

Dư thừa tích cực 

Dư thừa thụ động 

Dự phòng 

 

Phục hồi, đưa vào lại 

Bóng 

Tái đồng bộ trạng thái 

Quay lui 

 

Phòng ngừa 

Bỏ khỏi dịch vụ 

Giao tác 

Giám sát tiến trình 

 

Điểm khác mà Shaw và Garlan thực hiện là ở chỗ mạng đường ống là đơn giản về 

quan niệm, nhưng có một số điều kiện có thể phá hoại ngầm tính đơn giản của chúng. Các 

phụ thuộc quay tròn có được phép không? Nếu không, làm sao chúng có thể được phát 

hiện ra? Mạng đường ống và bộ lọc phải được lập cấu hình thế nào và bởi ai? Điều này có 

thể dẫn tới nhu cầu về kết cấu nền hỗ trợ cho việc lập cấu hình và vận hành mạng đường 

ống và bộ lọc tuỳ theo các ứng dụng - việc này dẫn tới độ phức tạp phụ thêm. Điển hình 

có một ngoại lệ cho mô thức đường ống và bộ lọc dưới dạng nguồn dữ liệu và bể chứa. 

Thường các cơ chế được dùng để đọc dữ liệu từ nguồn và ghi vào bể chứa là không như 

nhau như cơ chế đường ống điển hình - thỉnh thoảng nó không tuân theo cùng qui tắc ngữ 

nghĩa. Lần nữa, chính ngoại lệ thực hành này có thể phá hoại ngầm tính đơn giản quan 

niệm được hứa hẹn bởi mô tả ngây thơ về cấu trúc này. Một thuộc tính đặc tính chất 

lượng bị ngăn cản là hiệu năng dưới dạng thông lượng và tính tiền định. Chắc chắn thông 

lượng bị tác động bởi vì luồng dữ liệu đi qua mạng đường ống là luồng được định hướng 

và xử lí là gia tăng. Mặc dầu các bộ lọc của mạng đường ống và bộ lọc có thể vận hành 

song hành với sự hiện diện của dữ liệu trên phía cái vào của bộ lọc, hiệu năng của mạng 

nhất định bị chặn bởi bộ lọc chậm nhất trong mạng. Tính tiền định cũng bị tác động bởi vì 

đường ống và bộ lọc có thể được thu xếp theo bất kì kiểu nào để hình thành nên mạng, và 

thời gian xử lí của bất kì mạng đã cho nào có thể là không thể đảm bảo được hay tiền định 

được. Thuộc tính khác bị ngăn cản bởi cấu trúc đường ống và bộ lọc là phát hiện lỗi và 
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phục hồi. Bởi vì ngữ nghĩa bộ lọc là biệt lập, rất khó phát hiện lỗi bên trong bộ lọc. Một 

khi lỗi xuất hiện, bộ lọc có thể treo và dữ liệu có thể bị làm biến chất. Vì việc phát hiện lỗi 

bên trong bộ lọc là khó thế với kiểu cách này, việc phục hồi cũng khó. Do đó tính sẵn có 

bị tác động. Cho dù một lỗi có thể được phát hiện, bởi vì ngữ nghĩa của xử lí gia tăng, 

việc phục hồi từ lỗi gần như là không thể được. Chung cuộc, cuốn sách này đưa ra ít mô 

tả dưới dạng dùng biến thiên cấu trúc và hoàn cảnh: Làm sao cấu trúc này được dùng một 

cách điển hình? Nó đề cập tới mức độ thô tinh nào? Các biến thể chung của cấu trúc này 

là gì? Dưới dạng hoàn cảnh sử dụng, mô tả này về đường ống và bộ lọc là trừu tượng kiến 

trúc phần mềm một cách quyết định. Không có ánh xạ sang các phần tử phần cứng - mạng 

có thể vận hành trên một bộ xử lí hay được phân bố qua nhiều bộ xử lí. Các ứng dụng mà 

có thể dùng đường ống và bộ lọc là những ứng dụng cần xử lí lập cấu hình lại được khi 

chạy và không cần làm cực đại hiệu năng dưới dạng thông lượng và hành vi tất định điều 

có thể bị ngăn cản bởi cấu trúc này. Các biến thể cấu trúc của đường ống và bộ lọc có 

nhiều; một số biến thể điển hình bao gồm:  

 Làm bộ đệm bộ lọc: Trong biến thể này, các bộ lọc sẽ đệm một số dữ liệu trước khi 

thực sự xử lí nó. Một ví dụ có thể là trường hợp mà một khung dữ liệu nào đó được 

đặt hàng trước khi được gửi cho bộ lọc tiếp. Hiệu quả của biến thể này là ở chỗ hiệu 

năng dưới dạng thông lượng và tính tất định sẽ bị ngăn cản thêm. Vấn đề khác là ở 

chỗ việc làm bộ đệm thông tin có thể tiêu thụ khối lượng lớn bộ nhớ hệ thống. Nếu bộ 

nhớ trở thành không sẵn có, việc làm bộ đệm bộ lọc sẽ thất bại. Làm bộ đệm dữ liệu 

trên đĩa nói chung không phải là ý hay. Điều này tạo ra sự phụ thuộc mà vi phạm vào 

ngữ nghĩa của cấu trúc và có thể phá hoại ngầm tính dùng lại và thuộc tính cấu hình 

lại, được thúc đẩy bởi việc dùng cấu trúc này. Bên cạnh vấn đề tạo ra sự phụ thuộc mà 

vi phạm vào ngữ nghĩa, làm bộ đệm trên đĩa sẽ làm chậm nhiều, ngăn cản hơn nữa với 

hiệu năng.  

 Mạng song hành: Có thể là nhiệm vụ xử lí có thể được thoả mãn bằng việc phân chia 

xử lí trong hai hay nhiều cấu trúc đường ống và bộ lọc song hành. Mạng đường ống và 

bộ lọc song hành làm có thể tăng hiệu năng tổng thể của một mạng đường ống và bộ 

lọc. Điều đáng mong muốn cao là mạng song hành vẫn còn hoàn toàn tách rời để duy 

trì hiệu năng cao nhất có thể được. Nếu tại điểm nào đó luồng dữ liệu được gộp vào 

trong một bộ lọc, hiệu năng sẽ trở nên bị ràng buộc tại bộ lọc đó và bất kì cái lợi hiệu 

năng tiềm năng nào cũng có thể bị mất.  

 Bộ lọc truyền phát: Bởi vì có thể khó phát hiện ra lỗi trong đường ống và bộ lọc, biến 

thiên này sửa đổi bộ lọc để bao hàm cơ chế tạo khuôn biến cố, điều cho phép nó 

truyền phát các biến cố hay thông điệp dưới điều kiện nào đó. Một điều kiện cổ điển 

nơi việc tạo khuôn biến cố là hữu dụng là khi bộ lọc có vấn đề thuộc loại nào đó. Hiển 

nhiên việc này đưa vào sự phụ thuộc mà có thể phá hoại ngầm ngữ nghĩa của cấu trúc 

này. Tuy nhiên, điển hình là trường hợp mà việc truyền phát biến cố hay thông điệp 

gắn kết lỏng các phần tử. Trong trường hợp lí tưởng, bộ lọc truyền phát biến cố không 

nhận biết về điều bên ngoài các phần tử (hay nếu có bên ngoài các phần tử) nhận các 

biến cố hay thông điệp từ các bộ lọc. Trong trường hợp này, ngữ nghĩa của cấu trúc có 

thể được duy trì trong khi cải tiến khả năng của nó để điều chỉnh phát hiện lỗi trong 

mạng đường ống và bộ lọc. Các cơ chế đa dạng tồn tại mà có thể cung cấp các bộ lọc 

bằng loại gắn kết lỏng này, điều có thể thúc đẩy phát hiện lỗi và vẫn duy trì ngữ nghĩa 

của bộ lọc. Các ví dụ bao gồm tín hiệu, người quan sát - điều quan sát được, và các cơ 

chế ngôn ngữ hướng khía cạnh, trong số các ví dụ khác. Thách thức với bộ lọc truyền 

phát là đảm bảo rằng thiết kế chi tiết và thực hiện duy trì gắn kết lỏng để đạt tới phát 

hiện lỗi mà không đưa vào sự phụ thuộc, và cũng duy trì ngữ nghĩa của đường ống và 

bộ lọc. Lần nữa, việc lệch khỏi ngữ nghĩa của bất kì cấu trúc nào chỉ quan trọng trong 
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điều chúng ta biết về cấu trúc này dưới dạng các thuộc tính nó thúc đẩy và ngăn cản sẽ 

bị phá hoại ngầm. Lệch khỏi ngữ nghĩa cấu trúc không nhất thiết đã là điều xấu, 

nhưng nếu chúng ta có làm lệch khỏi chúng, điều chúng ta biết về cấu trúc này (khi 

chúng ta tuân thủ theo ngữ nghĩa) có thể không còn đúng nữa. Về bản chất, chúng ta 

đi vào cái không biết và phải phân tích cấu trúc mới.  

Thường các tác giả không hào phóng như Shaw và Garlan trong mô tả các cấu trúc 

như thế này. Quan trọng hơn, các cấu trúc mà kiến trúc sư phải đối diện thường không 

được làm tài liệu trong các sách giáo khoa - tình huống này là thường thay vì ngoại lệ cho 

kiến trúc sư thực hành trong công nghiệp ngày nay. Tuy nhiên, khuôn khổ được đưa vào ở 

đây được thiết kế để giúp cho kiến trúc sư trong công việc của họ khi họ nhận diện, làm 

tài liệu, và phân tích các cấu trúc thấy trong thực hành.  

 

Chiến thuật  

Thông thường có hoàn cảnh là các hình mẫu hay kiểu cách nằm trong những chọn 

lựa đầu tiên mà kiến trúc sư thực hiện khi họ thiết kế hệ thống. Những cấu trúc này thúc 

đẩy một số thuộc tính đặc tính chất lượng và ngăn cản một số khác. Điều được cần là cách 

nào đó để bù lại cho những đặc tính chất lượng đó, cái bị ngăn cản bởi cấu trúc đặc biệt 

mà không phá hoại cấu trúc nguyên gốc (hình mẫu hay kiểu cách). Viện Kĩ nghệ Phần 

mềm (SEI) gọi những chọn lựa thiết kế kiến trúc này là chiến thuật (Bass et al., 2003), đây 

là khái niệm quan trọng mới nổi lên xứng đáng nhắc tới ở đây. SEI đã phát triển các chiến 

thuật cho các đặc tính chất lượng về tính sẵn có, tính hiệu năng, tính sửa đổi, tính an ninh, 

tính dùng được, và tính kiểm thử được. Ví dụ từ công trình này được nêu trong Bảng 4.3.  

Bảng 4.3 chỉ ra ba cột, cột thứ nhất liệt kê các đặc tính chất lượng đáng quan tâm, 

cột thứ hai liệt kê các mối quan tâm chất lượng, và cột thứ ba liệt kê chiến thuật đặc biệt 

sẽ thúc đẩy mối quan ngại chất lượng đáng quan tâm. Mặc dầu chiến thuật không phải là 

cấu trúc về bản chất, chúng có thể được áp dụng rộng cho đa dạng cấu trúc hệ thống. 

Chẳng hạn, ping-echo có thể được áp dụng cấu trúc khách/phục vụ hay để liên lạc các tiến 

trình đồng vị trí trên một tiến trình. Hiển nhiên những chiến thuật này không phải là tuỳ 

chọn thiết kế mới, như tác giả chỉ ra, nhưng xét chúng dưới dạng của ảnh hưởng chúng có 

lên các thuộc tính đặc tính chất lượng lại là khái niệm mới và mạnh. Hiện trạng của công 

trình này không nên được coi như biểu diễn đầy đủ cho mọi chiến thuật có thể. Khía cạnh 

thú vị của chiến thuật là ở chỗ chúng không phụ thuộc vào cấu trúc đặc biệt, tức là, chúng 

không phụ thuộc vào các phần tử, quan hệ, loại hình đặc biệt, vân vân. Chiến thuật có thể 

được áp dụng rộng vào các cấu trúc hiện có để thúc đẩy các đáp ứng đặc tính chất lượng 

đa dạng. Người ta có thể nghĩ về chiến thuật như "đĩa quay số điện thoại" mà có thể được 

dùng để vi chỉnh các thuộc tính đặc tính chất lượng cố hữu của thiết kế.  

Tuy nhiên, trong khi chiến thuật có thể thúc đẩy một số đặc tính chất lượng, nó có 

thể có tác động rộng lên các chiến thuật khác, tuỳ theo cách chúng được thiết kế trong hệ 

thống và được thực hiện. Ta hãy xét một ví dụ. Giả sử rằng tính sẵn có là thuộc tính quan 

trọng hệ thống phải có như được mô tả qua kịch bản đặc tính chất lượng. Để đáp ứng yêu 

cầu đặc tính chất lượng này, kiến trúc sư có thể chọn bất kì số cấu trúc nào. Bên cạnh 

những cấu trúc này, giả sử rằng kiến trúc sư lựa chọn ping-echo làm chiến thuật để thúc 

đẩy hơn nữa tính sẵn có. Trong trường hợp này, trong khi chiến thuật ping-echo có thể 

thúc đẩy tính sẵn có (dưới dạng phát hiện lỗi), chiến thuật này tới cùng với một chi phí. 

Để thực hiện một cách thực hành chiến thuật ping-echo, thông điệp sẽ phải được gửi giữa 

các phần tử bị tách rời qua phương tiện nào đó, như mạng hay cơ chế truyền thông tương 

tự khác. Lưu thông phụ qua phương tiện này để hỗ trợ cho chiến thuật ping-echo về tiềm 
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năng có thể ngăn cản hiệu năng. Để minh hoạ thêm cho mối quan hệ giữa các cấu trúc và 

chiến thuật, xét ví dụ trong Hình 4.6a. Trong trường hợp này, kiến trúc sư đã lựa chọn 

một cấu trúc toàn thể của các qui trình song hành bằng việc dùng kho chung bộ nhớ dùng 

chung. Lưu ý rằng không chiến thuật đặc biệt nào đã từng được áp dụng đến lúc này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách nhìn hệ thống: Cảnh quan động 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách nhìn hệ thống: Cảnh quan động 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách nhìn hệ thống: Cảnh quan động 

 

 

  

(c) 

 

Hình 4.6 Chọn lựa cấu trúc khởi đầu: tiến trình trao đổi song hành. 

Tiến trình  A  B           B đọc từ A 

Bộ nhớ dùng chung A --> B A ghi vào B 

   (a) 

Tiến trình  A  B            B đọc từ A 

Bộ nhớ dùng chung A --> B A ghi vào B 

                                          (c) 

Kho bộ nhớ dùng chung 

Tiến trình A Tiến trình B Tiến trình C Tiến trình D 

Kho bộ nhớ dùng chung 

Tiến trình A Tiến trình B Tiến trình C Tiến trình D 

Tiến trình E 

Kho bộ nhớ dùng chung 

Tiến trình A Tiến trình B Tiến trình C Tiến trình D 

Tiến trình E 

Tiến trình             A  B   B đọc từ A     A ==>  B  
thông điệp liên tiến trình, A gửi thông điệp cho B 

Bộ nhớ dùng chung    A --> B    A ghi vào B 

                                           (b) 
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Trong ví dụ trên, nhu cầu về tính sẵn có gợi ý việc gắn kết chặt hơn giữa các phần 

tử và sự dư thừa; tuy nhiên, làm cực đại hiệu năng, tính song hành cũng được mong 

muốn. Trong trường hợp này có thể khó phát hiện khi nào một hay nhiều tiến trình mấu 

chốt (tiến trình A, B, C, và D) có lỗi nghiêm trọng hay bỏ. Giả sử rằng cả hiệu năng và 

tính sẵn có là các thuộc tính được yêu cầu, sẽ phải rõ ràng rằng những phẩm chất này là 

đối chọi nhau trong cấu trúc được lựa. Trong trường hợp này, kiến trúc sư có thể áp dụng 

một hay nhiều chiến thuật để bù cho các thuộc tính đặc tính chất lượng bị ngăn cản bởi 

chọn lựa cấu trúc khởi đầu. Để bù cho chọn lựa cấu trúc khởi đầu, chúng ta có thể lựa một 

chiến thuật mà sẽ thúc đẩy tính sẵn có dưới dạng phát hiện lỗi. Giả sử rằng chúng ta thực 

hiện nhịp tim trong hệ thống được vẽ ở Hình 4.6b.  

Trong ví dụ này, chiến thuật nhịp tim được chọn để làm cho có thể phát hiện khi 

nào một tiến trình đã thất bại. Lưu ý rằng chọn lựa chiến thuật này ảnh hưởng tới cấu trúc 

toàn thể: phần tử và quan hệ mới được thêm vào để tạo điều kiện cho chiến thuật nhịp tim. 

Tuy nhiên, việc thêm vào không làm biến chất hình mẫu tiến trình song hành có trao đổi 

tổng thể. Để tạo điều kiện cho nhịp tim, một tiến trình khác được thêm vào cho hệ thống, 

tiến trình nhận các thông điệp từ các tiến trình khác thông qua việc truyền thông điệp liên 

tiến trình. Những người thiết kế phía hạ lưu sẽ phải đảm bảo rằng các tiến trình A tới D 

gửi thông điệp nhịp tim cho tiến trình E bên trong một giới hạn thời gian nào đó. Nếu một 

thông điệp không được nhận bởi tiến trình E từ các tiến trình A tới D trong một giới hạn 

thời gian đã được thiết lập, thì một lỗi được báo cáo hay được ghi lại theo cách nào đó và 

một chuỗi hành động thay phiên có thể bắt đầu. Chọn lựa này về thực hiện nhịp tim tới 

cùng ưu và nhược điểm. Ưu điểm là ở chỗ bây giờ có cách để đảm bảo rằng nếu các tiến 

trình A tới D có lỗi và bị bỏ, có một cơ chế để phát hiện ra chúng. Tuy nhiên, thiết kế này 

đưa vào một nhược điểm mới trong hệ thống. Nếu tiến trình E có vấn đề hay bị bỏ, thì 

không thể nào phát hiện ra được hỏng lỗi. Một bù trừ khác là ở chỗ lưu thông trao đổi liên 

tiến trình giữa các tiến trình A và D và tiến trình E sẽ bị tăng lên - điều này có thể tác 

động tới hiệu năng. Chọn lựa này cũng đưa vào những quan hệ mới trong hệ thống và đưa 

vào độ phức tạp hơn mà phải được quản lí và có thể tác động bất lợi cho khả năng đổi qui 

mô hay nếu không thì cũng là thay đổi hệ thống.  

Lưu ý rằng đây chỉ là một cách mà chiến thuật nhịp tim có thể đã được thiết kế 

trong cấu trúc hiện tại. Tuỳ chọn khác được vẽ ở Hình 4.6c.  

Trong thực hiện phương án này, từng tiến trình từ A tới D ghi thông điệp nhịp tim 

vào trong bộ nhớ mà tiến trình E sẽ đọc. Ưu điểm then chốt của cách tiếp cận này là ở chỗ 

các cấu trúc hiện có được dùng. Một nhược điểm là ở chỗ nhiều bộ nhớ dùng chung cần 

tiêu thụ. Vấn đề tiềm năng khác là ở chỗ hiệu quả của nó lên hiệu năng còn chưa rõ ràng 

và có thể yêu cầu thực nghiệm để được khám phá và kiểm nghiệm.  

Vấn đề của ví dụ này là chỉ ra rằng chiến thuật có thể được dùng để kiểm soát đáp 

ứng đặc tính chất lượng trong hệ thống. Nói chung, chiến thuật không có cấu trúc đặc biệt 

nhưng có thể được áp dụng cho nhiều loại cấu trúc để vi chỉnh các đáp ứng đặc tính chất 

lượng hệ thống.  

Tuy nhiên, trong việc phê bình công trình này, thường không rõ về cách áp dụng các 

chiến thuật đa dạng vào cấu trúc kiến trúc trong thực hành. Cuốn sách này (Bass et al., 

2003) cung cấp vài ví dụ về cách thiết kế và áp dụng các chiến thuật trong thực hành. Vấn 

đề khác là ở chỗ trong khi các tác giả là rõ ràng về đặc tính chất lượng nào được thúc đẩy 

bởi áp dụng các chiến thuật, không có thảo luận về đặc tính chất lượng nào bị ngăn cản 

bởi chiến thuật. Một kĩ năng quan trọng mà kiến trúc sư cần phát triển là khả năng nhận 

ra, phân biệt, và làm danh mục các chiến thuật mà họ có thể quen thuộc hay những điều 
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họ có thể thấy trong thực hành. Với những mục đích này Bảng 4.4 có thể được dùng để 

giúp làm tài liệu và suy luận về các chiến thuật mà kiến trúc sư có thể khám phá ra hay 

quen thuộc với, điều không được làm thành tài liệu trong Bass et al. (2003).  

Bảng 4.4 Mô tả chiến thuật  

Tên chiến thuật Danh sách tên hay tham chiếu chiến thuật ở đây 

Mô tả về cách tiếp cận kĩ 

thuật then chốt và các cơ 

chế của chiến thuật  

Mô tả các chi tiết kĩ thuật chung của chiến thuật ở đây. 

Phải chắc rằng chiến thuật là độc lập cấu trúc. Đưa vào 

đủ chi tiết để cho chiến thuật có thể được thiết kế và 

cuối cùng được thực hiện. 

Đặc tính chất lượng đặc 

biệt được thúc đẩy bởi 

chiến thuật  

Mô tả các đặc tính chất lượng tổng quát được thúc đẩy 

bởi việc dùng chiến thuật, nhưng cũng bao gồm bất kì 

mối quan tâm đặc tính chất lượng đặc thù bởi chiến 

thuật. Chẳng hạn, nếu chiến thuật thúc đẩy tính sẵn có, 

mô tả mối quan tâm tính sẵn có mà chiến thuật đề cập 

(xem Bảng 4.1). 

Mô tả tại sao chiến thuật 

thúc đẩy những phẩm chất 

này  

Có thể có ích để mô tả rõ ràng tại sao chiến thuật thúc 

đẩy các đặc tính chất lượng được mô tả ở trên; bằng 

không, độc giả sẽ phải ngoại suy tại sao. Qua thời gian, 

lí do tại sao một chiến thuật thúc đẩy các chất lượng có 

thể bị mất, đặc biệt nếu chiến thuật là cách tiếp cận duy 

nhất, chuyên miền.  

Đặc tính chất lượng đặc 

biệt bị ngăn cản bởi chiến 

thuật 

Mô tả những đặc tính chất lượng tổng quát mà sẽ bị 

ngăn cản bằng việc dùng chiến thuật. Nghĩ rộng hơn để 

bao gồm cả chi phí, độ phức tạp, khó khăn thực hiện, 

vân vân.  

Mô tả tại sao chiến thuật 

ngăn cản những phẩm chất 

này  

Mô tả tại sao chiến thuật ngăn cản những đặc tính chất 

lượng được mô tả ở trên; bằng không, độc giả sẽ phải 

khám phá lại điều đã được biết. Qua thời gian, thông 

tin này có thể bị mất. 

Hướng dẫn thiết kế và thực 

hiện  

Cung cấp bất kì thiết kế hay hướng dẫn thực hiện nào 

cho kiến trúc sư, người thiết kế phía hạ lưu, hay người 

thực hiện để xem xét khi họ cải tiến thiết kế hay xây 

dựng chiến thuật trong hệ thống.  

  

 Tóm tắt 

 Cấu trúc kiến trúc mang nhiều tên, như hình mẫu thiết kế, kiểu cách, hình mẫu kiến 

trúc, vân vân.  

 Có nhiều nỗ lực để làm tài liệu cấu trúc kiến trúc qua nhiều năm, mặc dầu không có 

hiểu thấu đầy đủ, được đồng ý chung về mô tả cấu trúc kiến trúc hay thuộc tính của 

chúng.  

 Chương này trình bày một khuôn khổ để phân tích cấu trúc và nắm bắt thông tin có 

ích về cấu trúc theo cách rõ ràng và chính xác, dù cấu trúc xuất hiện trong sách giáo 

khoa hay là một cấu trúc duy nhất xuất hiện trong hệ thống thực.  
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 Chiến thuật không gợi ý một cấu trúc đặc thù, mà là chọn lựa thiết kế đặc biệt mà có 

thể được áp dụng cho đa dạng cấu trúc để vi chỉnh các đáp ứng đặc tính chất lượng hệ 

thống.  



 

 81 

 

Chương 5 
Công việc của Kiến trúc sư 

 

 

 

 

 

Nhà khoa học giỏi là người có ý tưởng độc đáo. Người kĩ sư giỏi là người làm 

ra thiết kế làm việc với vài ý tưởng độc đáo có thể. Không có người khó tính 

trong kĩ nghệ.  

Freeman Dyson (1923–)  

 

 

Nếu bạn nhìn vào lựa chọn các môn học ở bất kì trường kiến trúc nào trên thế giới, 

không có một môn nào hay chuỗi môn nào có tên “cách thiết kế và kiến trúc 101.” Thiết 

kế được dạy qua thực hành có kèm cặp trong thiết lập studio nơi các khái niệm thiết kế và 

cấu trúc được đưa vào thực hành bởi sinh viên. Công việc của sinh viên được các chuyên 

gia phê bình. Rồi sinh viên suy nghĩ về điều họ đã làm, những phê bình công việc của họ, 

và điều họ có thể làm khác đi trong tình huống tương tự lần sau. Thiết kế kiến trúc toà nhà 

một phần là khoa học, một phần là kĩ nghệ, một phần là dạng nghệ thuật và một phần kinh 

tế. Điều này làm cho không thể phát triển được công thức cho thiết kế kiến trúc mà khớp 

với mọi tình huống và hoàn cảnh kinh doanh. Điều sinh viên kiến trúc nhà cửa phải học là 

vài nguyên lí và cách áp dụng trực giác và phán đoán. Vấn đề cũng là vậy với thiết kế 

kiến trúc cho hệ thống dùng nhiều phần mềm. Trong phần này từ quan trọng nhất là 

hướng dẫn. Độc giả không nên tìm hay mong đợi một công thức đơn giản, dễ tuân theo 

mà sẽ cho thiết kế - thiết kế kiến trúc đơn giản không làm việc theo cách đó. Nhớ lại rằng 

thiết kế kiến trúc là một quá trình, không phải là một biến cố. Ngồi tại bàn, phân hoạch hệ 

thống thành các phần tử, và thiết kế các cấu trúc là một phần của quá trình thiết kế lớn 

hơn. Đây là chất liệu vui đùa mà kiến trúc sư khao khát làm. Mục đích của chương này là 

cung cấp cho kiến trúc sư thực hành những ý tưởng nào đó để hướng dẫn họ trong việc 

tiến hành phần vui đùa của quá trình thiết kế.  

 

Kiến trúc sư làm gì?  

Một câu hỏi thông thường là: Kiến trúc sư làm gì? Biến thể thông thường của câu 

hỏi này là: Kiến trúc sư làm gì sau khi họ thiết kế kiến trúc và vẽ ra các bức tranh? Các tổ 

chức thường không biết phải làm gì với thiết kế kiến trúc hay kiến trúc sư một khi thiết kế 

đã được tạo ra. Trong tinh thần này, điều có thể có ích là nhìn vào những điều đặc biệt 

kiến trúc sư nên làm bên trong tổ chức khi tạo ra hệ thống dùng nhiều phần mềm.  
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Kĩ nghệ yêu cầu  

Kiến trúc sư nên ở trong những kĩ sư đầu tiên được đem tới một dự án mới, và 

nhiệm vụ đầu tiên của họ phải là làm việc với những người có liên quan để nhận diện các 

yêu cầu hệ thống. Kiến trúc sư nói chung không chịu trách nhiệm cho việc điều phối và 

làm tài liệu mọi yêu cầu, nhưng họ phải là người tham gia gần gũi trong hoạt động kĩ 

nghệ yêu cầu. Cái nhìn sâu về kĩ thuật của họ sẽ đóng vai trò mấu chốt trong thiết lập các 

mong đợi hiện thực cho những người có liên quan sớm trong vòng đời phát triển. Một 

cách lí tưởng các tổ thiết lập yêu cầu hệ thống hay sản phẩm phải bao gồm các tài năng 

tiếp thị, quản lí, và kiến trúc. Việc thành lập tổ như vậy có thể phát triển các yêu cầu hiện 

thực hơn và phát biểu ra tốt hơn. Kiến trúc sư không có vai trò trong kĩ nghệ yêu cầu 

thường phải đối diện với những yêu cầu phi hiện thực và phát biểu kém, và ít hiểu biết về 

mong đợi của những người có liên quan. Điều này thường đẩy các kĩ sư vào những tình 

huống mà không thể xây dựng được hệ thống (hay các hệ thống) đặc biệt có các tính năng 

chức năng được yêu cầu và các thuộc tính đặc tính chất lượng với tài nguyên và lịch biểu 

sẵn có cho họ. Điều này thường nảy sinh trong tình huống thua-thua-thua. Khách hàng 

không hài lòng vì mong đợi của người đó là không thực, các kĩ sư mất tinh thần vì họ đã 

được trao cho một nhiệm vụ không thể được, và rộng hơn, tổ chức phải chịu thiệt bởi 

không chuyển giao được hứa hẹn của nó. Đưa kiến trúc sư vào sớm có thể giúp đặt mong 

đợi hiện thực cho sản phẩm và hệ thống thay vì nói có với tất cả những người có liên quan 

với mọi yêu cầu. Nói “không, chúng tôi không thể làm được điều đó” với khách hàng 

không bao giờ là điều dễ làm. Tuy nhiên, tốt hơn cả là nên nói không từ sớm thay vì nói 

có sớm và nói dối sau bởi không chuyển giao được điều đã hứa. Điều này có thể không là 

ý định, nhưng đây là cảm nhận.  

 

Tham gia vào tổ quản lí  

Điều bản chất là các tổ chức đưa kiến trúc sư tham gia vào trong công việc tạo ra hệ 

thống, sự nghiệp, sản phẩm, vân vân. Điều rất thường xảy ra là kiến trúc sư hội tụ vào các 

chi tiết kĩ thuật, và trong khi một số lỗi nằm ở cá nhân kiến trúc sư, hoàn cảnh thường là 

không có chỗ nào trên bàn dành cho kiến trúc sư trong tổ quản lí. Làm sao chúng ta mong 

đợi kiến trúc sư thiết kế ra hệ thống và sản phẩm đáp ứng cho các mục đích của tổ chức 

kinh doanh chiến lược rộng nếu họ không được tham gia vào tổ quản lí này? Trong nhiều 

trường hợp, thậm chí có thể có nghĩa là đưa kiến trúc sư vào như một đối tác đầy đủ với 

trách nhiệm tổ quản lí để quyết định, thiết lập và phát biểu về những mục đích này. 

Thường điều họ thiết kế và xây dựng (hay không thiết kế và xây dựng) sẽ đạt tới (hay phá 

hoại ngầm) những mục đích này.  

 

Thiết kế kiến trúc  

Đây là chất liệu vui đùa! Thiết kế là điều mọi kiến trúc sư muốn làm, nhưng thông 

thường có ít cơ hội quí giá để làm nó. Nhiều kĩ sư trẻ hứng khởi với việc là kiến trúc sư 

nghĩ rằng thiết kế là tất cả mọi điều kiến trúc sư làm - là kiến trúc sư còn nhiều hơn rất 

nhiều việc tìm một chỗ yên tĩnh và suy nghĩ về các ý nghĩ sâu sắc. Thiết kế kiến trúc cũng 

có nghĩa là viết nó ra cho tất cả những người có liên quan, và điều đó nghĩa là duy trì nó 

qua thời gian. Điều này có lẽ được nói đủ bây giờ về thiết kế kiến trúc bởi vì nhiều phần 

của chương này, mà thực ra cả cuốn sách này, được dành cho việc này.  
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Đánh giá kiến trúc  

Một khi kiến trúc được thiết kế, kiến trúc sư phải tham gia vào đánh giá khách quan 

về thiết kế để đảm bảo rằng nó là khớp với chủ định. Điều mấu chốt là kiến trúc sư tham 

gia vào đánh giá này, nhưng sẽ rất có ích để đưa những người có liên quan vào đánh giá 

này. Có các phương pháp, kĩ thuật, và triết lí đa dạng đối với đánh giá kiến trúc. Bên cạnh 

các cơ chế đánh giá, có vấn đề về khi nào kiến trúc nên được đánh giá. Kiến trúc có thể 

được đánh giá một lần, thường sau thiết kế, nó có thể được đánh giá nhiều lần, hay nó có 

thể được đánh giá liên tục. Đánh giá sẽ được thảo luận khá dài về sau; ở đây chỉ đủ để nói 

rằng điều cốt yếu là kiến trúc sư tham gia vào nỗ lực này. Việc đánh giá kiến trúc thường 

là khó cho kiến trúc sư, đặc biệt khi người ngoài là một phần của quá trình đánh giá. Thiết 

kế kiến trúc giống như con của kiến trúc sư - và không ai muốn nghe nói rằng đứa bé là 

không được hoàn hảo. Điều bản chất là kiến trúc sư lấy cách nhìn khách quan khi thiết kế 

của người đó được đưa ra đánh giá. Khó làm việc đó, nhưng kiến trúc sư phải dẹp bản ngã 

của họ và dùng đánh giá như cơ hội để học cải tiến thiết kế của họ.  

 

Hướng dẫn thực hiện  

Một câu trả lời cho câu hỏi “Kiến trúc sư làm gì sau khi họ vẽ ra các bức tranh?” là 

ở chỗ họ giúp biến chúng thành hệ thống và sản phẩm thực. Một trong những vấn đề khó 

nhất trong xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm là đảm bảo rằng thiết kế chi tiết và 

thực hiện tuân thủ theo thiết kế kiến trúc. Đảm bảo rằng việc thực hiện tuân theo kiến trúc 

hiện thời là quá trình thủ công mà đáng phải được kiến trúc sư lãnh đạo. Điều này bắt đầu 

với các biểu diễn kiến trúc được làm tài liệu mà mô tả rõ ràng thiết kế kiến trúc theo cách 

mà người thiết kế chi tiết và người thực hiện biết cái gì để xây dựng. Biểu diễn kiến trúc 

phải có tính chỉ dẫn trong đó chúng giải thích các biên giới phần tử là gì, bản chất của mối 

quan hệ, và các hạn chế quan trọng khác bị áp đặt lên người thiết kế chi tiết bởi thiết kế 

kiến trúc. Hướng dẫn đặc biệt cho tuân thủ kiến trúc được cung cấp về sau, nhưng điển 

hình tuân thủ kiến trúc được đạt tới qua việc dùng qui trình kiểm điểm có kỉ luật mà dùng 

kiến trúc để hướng dẫn cho kiểm điểm. Thiết kế chi tiết của từng phần tử được so sánh 

với kiến trúc để đảm bảo rằng chúng trung thành với kiến trúc. Tương tự, những người 

thực hiện phải trung thành với các thiết kế chi tiết. Nếu dòng truyền thừa này không được 

tuân theo trung thành, việc thực hiện sẽ không chuyển giao những hứa hẹn được thực hiện 

dựa trên thiết kế kiến trúc. Một số công cụ là sẵn có để giúp cho việc tuân thủ; tuy nhiên, 

thường mức độ tuân thủ được hoàn thành với việc dùng giám định.  

 

Quản lí tiến hoá sản phẩm/hệ thống  

Một khi hệ thống được triển khai, những người có liên quan sẽ muốn thay đổi nó, 

thêm chức năng, sửa nó, làm cho nó lớn hơn, làm cho nó nhỏ đi, làm cho nó nhanh hơn 

hay an ninh hơn, và vặn vẹo nó theo những cách khác nhau. Các tổ chức bao giờ cũng 

dường như có thời gian để thay đổi mã, nhưng không duy trì tài liệu kiến trúc. Điều này là 

vì không có giá trị được cảm nhận trong thiết kế kiến trúc một khi hệ thống được xây 

dựng và triển khai. Tuy nhiên, việc cập nhật thiết kế kiến trúc có thể giúp cho tổ chức dự 

đoán chi phí và tác động của những thay đổi hệ thống và quản lí tiến hoá. Trong trường 

hợp cơ bản nhất, những thay đổi với hệ thống có thể được chia thành cục bộ, không cục 

bộ, hay thay đổi cấu trúc thô đối với kiến trúc. Thay đổi hạn chế cho một phần tử là thay 

đổi cục bộ và điển hình đỡ tốn kém dưới dạng thời gian và tiền bạc để điều chỉnh. Thay 

đổi lan toả ra bên ngoài một phần tử là thay đổi không cục bộ và có thể tác động lên nhiều 
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phần tử. Hiển nhiên, những thay đổi không cục bộ có tiềm năng tốn kém lớn dưới dạng 

thời gian và tiền bạc để điều chỉnh. Thay đổi cấu trúc thô nói chung nghĩa là kiến trúc của 

hệ thống sẽ cần được thiết kế lại để điều chỉnh với thay đổi. Thay đổi cấu trúc thô thường 

là những thay đổi tốn kém nhất và hay phải chịu nhất mà có thể được thực hiện. Tuy 

nhiên, phân tích cơ bản này là không thể được nếu tổ chức không có biểu diễn kiến trúc 

mà sánh đúng với hệ thống đã được xây dựng. Kiến trúc sư ở vị trí tốt nhất để duy trì 

những tài liệu cốt yếu này mà cần thiết để cung cấp cái nhìn sâu về kĩ thuật then chốt để 

quản lí thay đổi và tiến hoá hệ thống dài hạn.  

 

Chiến lược thiết kế cho thôi hệ thống và chuyển đổi  

Hiếm khi có trường hợp tổ chức "tắt" hệ thống cũ và "bật" hệ thống mới trong một 

khoảnh khắc thời gian. Mặc dầu điều này có thể xảy ra, nó là khó, và thường có thời kì 

chuyển từ hệ thống và công nghệ cũ sang cái mới. Cho thôi hệ thống và chuyển đổi từ 

công nghệ cũ sang công nghệ mới thường là dự án thách thức trong bản thân nó và có thể 

là nguồn của những ràng buộc doanh nghiệp và công nghệ lớn cho thiết kế hệ thống mới. 

Hệ thống mới có thể được thiết kế để cung cấp dịch vụ mới để thay thế dịch vụ cũ theo 

cách tăng dần. Tổ chức có thể dùng kiến trúc của cả hệ thống thừa tự và hệ thống mới để 

cho thôi hệ thống cũ và chuyển sang công nghệ mới theo cách có hiệu quả-chi phí nhất. 

Lần nữa, kiến trúc sư có thể đóng vai trò then chốt trong quản lí quá trình khó khăn này. 

  

Cung cấp sự lãnh đạo kĩ thuật tổ chức  

Tri thức chuyên gia của kiến trúc sư nói chung là duy nhất. Kiến trúc sư giỏi là 

người hiểu biết về kĩ thuật, nhưng cũng hiểu về thiết kế hệ thống, và kinh tế của kĩ nghệ 

nữa. Tri thức chuyên gia của kiến trúc sư giỏi nên được khai thác bên trong tổ chức, và họ 

nên được tham gia vào việc kèm cặp, huấn luyện, và cố vấn cho các kĩ sư trẻ và các tổ. Họ 

nên đóng vai trò tích cực trong duy trì quan hệ tốt với những người có liên quan, bằng 

việc tóm tắt cho họ về tiến bộ, thông báo cho họ về các vấn đề kĩ thuật, và giúp giải quyết 

vấn đề họ có thể có. Kiến trúc sư cũng đóng vai trò quan trọng về lãnh đạo kĩ thuật bằng 

việc điều tra cảnh quan kĩ thuật và tìm các cơ hội để khai thác những công nghệ mới và 

đang nổi lên. Lần nữa, để làm điều này hiệu quả, họ phải hiểu các hệ quả tài chính của 

việc nắm giữ công nghệ mới - không chỉ nhảy vào phong trào công nghệ mới nhất.  

Đây là ảnh đầy đủ về những trách nhiệm bởi bất kì phạm vi nào, và thường điều này 

là quá nhiều một kiến trúc sư không thể thực hiện được. Nhiều tổ chức có tổ kiến trúc; tuy 

nhiên, điều bản chất là tổ kiến trúc được lãnh đạo bởi một kiến trúc sư trưởng người có 

khả năng chấp nhận cái vào và phê bình từ các kĩ sư khác và lãnh đạo họ trong nỗ lực 

thiết kế. Thiết kế theo uỷ ban nói chung không có tác dụng; khó hay không thể đạt tới 

thống nhất về nhiều vấn đề thiết kế, và phải có một kiến trúc sư trưởng làm trọng tài và 

quyết định chỗ nào đồng thuận không thể được đạt tới. Là kiến trúc sư là thách thức trong 

đó có yêu cầu rằng một người có nhiều tài năng đa đạng bắc cầu qua vài miền then chốt. 

Các phần sau đây liệt kê ra vài phẩm chất then chốt mà các kĩ sư có tham vọng nên phấn 

đấu như một kiến trúc sư có tham vọng.  
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Nền tảng kĩ thuật  

Không nên nói rằng kiến trúc sư phải là người kĩ sư và người công nghệ tuyệt vời 

đầu tiên và lỗi lạc nhất. Tuy nhiên, sẽ là không đủ nếu kiến trúc sư đơn thuần hiểu hiện 

trạng của công nghệ; họ cũng phải sở hữu một hiểu biết về những công nghệ đang nổi lên. 

Bên cạnh đó, một hiểu biết tốt về lịch sử công nghệ có thể có ích dưới dạng hiểu chiều 

hướng tương lai bởi vì lịch sử thường lặp lại bản thân nó, ngay cả trong cách nói kĩ thuật. 

Kiến trúc sư không cần biết sâu sắc mọi chi tiết công nghê của mọi hệ thống tới từng dòng 

mã hay mạch, nhưng họ cần biết ít nhất công nghệ tác động lên kiến trúc có thể có trên 

thiết kế kiến trúc. Một kĩ năng kĩ thuật quan trọng mà kiến trúc sư có tham vọng cần phát 

triển là khả năng phán đoán về mối quan hệ giữa các cấu trúc và thuộc tính đặc tính chất 

lượng được thúc đẩy hay ngăn cản trong một hệ thống.  

 

Kinh nghiệm  

Chúng ta thường nghe nói rằng người thầy tốt nhất là kinh nghiệm. Kiến trúc sư bắt 

đầu nghề nghiệp của họ với một túi đầy may mắn và một túi rỗng không kinh nghiệm. 

Mục đích của kiến trúc sư có tham vọng là rót đầy túi kinh nghiệm trước khi họ làm rỗng 

túi may mắn của mình. Không may, kinh nghiệm mà không có suy nghĩ sâu sắc có thể dẫn 

tới hành động phản xạ đơn giản. Nếu bạn để tay lên cái gì đó nóng, thân thể bạn sẽ đưa ra 

hành động phản xạ để kéo giật tay bạn ra xa bề mặt nóng. Đây là một đặc trưng có sẵn 

trong thân thể con người để bảo vệ nó khỏi bị bỏng, nhưng đó không phải là cách tốt nhất 

để thiết kế hệ thống. Kiến trúc sư phải trau dồi cách nghĩ nơi họ nhìn công việc riêng của 

mình một cách phê phán và nơi họ để mở tâm trí để tìm kiếm và chấp nhận các phê bình 

có tính xây dựng về thiết kế của họ. Thay vì phản ứng chỉ theo bản năng, kiến trúc sư nên 

phấn đấu biến kinh nghiệm đau đớn thành tri thức thay vì nhìn chúng như cái gì đó né 

tránh mãi mãi theo bản năng. Suy ngẫm một cách khách quan về kinh nghiệm thiết kế - 

tốt hay xấu - là kỉ luật được tôi rèn mà có thể giúp cho các kĩ sư trưởng thành là kiến trúc 

sư. Điều thường được nghe nói tới là kinh nghiệm miền có tầm quan trọng cốt yếu cho 

kiến trúc sư, nhưng nó được mang tới tốt nhất qua chịu đựng khi bị tôi rèn bằng tự phân 

tích có nguyên tắc. Kinh nghiệm thiết kế là cái phải có, và hiểu biết và các nguyên lí thiết 

kế cơ sở là cái phải có, nhưng kinh nghiệm trong một miền đặc thù không phải bao giờ 

cũng là cần thiết. Mặc dầu kinh nghiệm miền chắc chắn là một tài sản, nó không phải là 

đặc trưng quan trọng nhất mà kiến trúc sư sở hữu. Các nguyên lí về cấu trúc và các thuộc 

tính đặc tính chất lượng của chúng, cảnh quan, tài liệu thiết kế, và những thứ khác là đúng 

cho mọi hệ thống phần mềm, không chỉ một miền đặc thù. Kiến trúc sư có kinh nghiệm 

miền thỉnh thoảng có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của đa dạng người có liên quan, nhưng điều 

này cũng có thể là khả năng cũng như tài sản trong một số tình huống. Nếu kiến trúc sư 

trở nên quá bị bám chặt vào các cách tiếp cận thiết kế của họ đối với một miền đặc thù, có 

thể khó cho đổi mới. Đổi mới không phải bao giờ cũng quan trọng, nhưng nếu nó có, việc 

cố thủ trong cách tiếp cận đã cho không phải bao giờ cũng khiến cho bản thân nó vay 

mượn được cách tiếp cận và kĩ thuật mới. Lần nữa, kiến trúc sư có thể tránh điều này bằng 

việc nhìn vào từng kinh nghiệm thiết kế như cơ hội duy nhất để suy ngẫm, học, và trưởng 

thành, thay vì như một cơ hội để trở nên được cố thủ trong tư duy và phát triển các cách 

tiếp cận phản ứng và những công thức cũ rích cho thiết kế.  
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Hiểu biết doanh nghiệp 

Kiến trúc sư phải có hiểu biết rõ ràng về tổ chức của họ và những mục đích sứ mệnh 

doanh nghiệp ngắn và dài hạn của cộng đồng những người có liên quan rộng hơn. Kiến 

trúc sư trưởng phải được cho cơ hội để tham gia vào tổ quản lí, cho dù nó chỉ là để giữ 

cho họ cùng hàng với chiến lược công ti. Thiết kế kiến trúc là có tính chiến lược, nhưng 

kiến trúc chỉ có thể cụ thể hoá và thúc đẩy chiến lược nếu người thiết kế kiến trúc nhận 

biết về chiến lược. Kiến trúc sư thường cần hiểu kinh tế của xây dựng hệ thống, mô hình 

bán hàng, chi phí bảo trì phía hạ lưu, và những mối quan tâm hướng theo doanh nghiệp, 

bên cạnh hiểu biết về vị trí thị trường mà hệ thống định lấp vào. Những sự kiện này 

thường có tác động sâu sắc lên thiết kế và cách qui trình thiết kế trải ra. Trong phát triển 

cái nhìn sâu này, kiến trúc sư sẽ được trang bị tốt hơn để hiểu mối quan hệ giữa chọn lựa 

thiết kế họ làm và ích lợi cùng chi phí tương đối của chúng. Điều này là quan trọng bởi vì 

giải pháp kĩ thuật tốt nhất không phải bao giờ cũng là giải pháp doanh nghiệp tốt nhất 

(hiệu quả-chi phí, thời gian, vân vân). Có cái nhìn sâu vào trong công việc kiến trúc có thể 

giúp cho kiến trúc sư phân tích các chọn lựa kiến trúc phương án và tối ưu hoá giữa giải 

pháp kĩ thuật tốt nhất và giải pháp được tối ưu nhất dưới dạng các mối quan tâm doanh 

nghiệp rộng hơn.  

 

Kĩ năng trao đổi  

Kiến trúc sư phải là chuyên gia trong trao đổi. Thiết kế của hệ thống dùng nhiều 

phần mềm thường là công việc trí não và trừu tượng. Nếu không được trao đổi hiệu quả, 

không có cách nào để việc thực hiện sẽ đạt tới mục đích dự định mà kiến trúc sư đã thiết 

kế ra kiến trúc này vì nó. Tới mức đó, kiến trúc sư phải có khả năng trao đổi rõ ràng thiết 

kế và khái niệm thiết kế cho các kiến trúc sư khác, những người thiết kế chi tiết, và những 

người thực hiện. Kĩ năng trao đổi bằng lời và bằng viết ra là cực kì quan trọng. Kiến trúc 

sư phải tạo ra các tài liệu cho cộng đồng những người có liên quan đặc thù, điều mô tả 

cho thiết kế của họ. Tuy nhiên, kiến trúc sư phải thoải mái với việc tạo ra bài trình bày và 

việc nói cho công chúng, vì họ thường xuyên bị yêu cầu phải mô tả thiết kế của họ cho đa 

dạng khán giả những người có quan tâm, từ người dùng tới người quản lí. Kiến trúc sư 

phải học cách trao đổi nhiều hơn các chi tiết kĩ thuật cho khán giả kĩ thuật. Họ phải học 

cách mô tả cách tài nguyên và công nghệ trong tay có thể được đem lại cùng nhau để thiết 

kế và xây dựng hệ thống đáp ứng cho các mong đợi của cộng đồng những người có liên 

quan. Kiến trúc sư cũng phải học cách trao đổi các khái niệm kĩ thuật và thiết kế cho 

những người có liên quan phi kĩ thuật.  

 

Kĩ năng quản lí và lãnh đạo  

Liên quan chặt chẽ tới kĩ năng trao đổi, kiến trúc sư sẽ thường đóng vai trò không 

tường minh là người quản lí, và một cách trực tiếp là người lãnh đạo (tới mức độ nào đó), 

tuỳ theo tổ chức. Kiến trúc sư sẽ thường xuyên được mời tới tương tác với quản lí cấp 

cao, khách hàng, nhà cung cấp, vân vân để thông báo cho họ về tiến bộ, đề cập tới vấn đề, 

và giải quyết vấn đề. Kiến trúc sư phải phát triển khả năng lắng nghe tích cực và thương 

lượng giữa các quyền lợi tranh chấp của nhiều người có liên quan. Nhiều lần, điều này có 

thể rất thách thức và có khả năng gây bất đồng; tuy nhiên, kiến trúc sư phải học cổ vũ và 

duy trì môi trường cộng tác và cởi mở cho thiết kế và xây dựng. Bởi vì kiến trúc sư 

thường giữ vị trí kĩ thuật cấp cao trong hầu hết các tổ chức, kiến trúc sư sẽ được nhìn như 

ai đó có thể làm việc để giải quyết xung đột, cung cấp chỉ đạo, giúp lập kế hoạch và theo 
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dõi dự án, phát triển kế hoạch dự phòng, vân vân. Tất cả những điều này đều yêu cầu cái 

nhìn sâu kĩ thuật để cung cấp việc quản lí và lãnh đạo tốt hơn cho tổ chức.  

Trong đàn sói, quyền lãnh đạo thuộc về con đực chi phối, con mạnh nhất, nhanh 

nhất, dữ nhất, và là kẻ săn mồi và chiến đấu cừ nhất. Không may, trong tổ chức công 

nghệ, kĩ sư có ảnh hưởng thường là người có kĩ năng kĩ thuật giỏi nhất. Tuy nhiên, kĩ sư 

có ảnh hưởng không có kĩ năng quản lí và lãnh đạo tốt giỏi nhất. Đây là các tập kĩ năng 

tách biệt - kiến trúc sư giỏi nhất có cả hai. Người lãnh đạo giỏi có mọi phẩm chất được 

nói tới ở trên cũng như có những nét nhân cách thúc giục người khác theo họ. Là người 

lãnh đạo giỏi không có nghĩa là người quản lí giỏi - những điều này là các kĩ năng loại trừ 

nhau. Người lãnh đạo giỏi có khả năng chỉ và nói, “Chúng ta chiếm ngọn đồi kia từ kẻ 

thù,” và những người xung quanh họ bắt buộc phải làm như vậy. Người quản lí giỏi có 

khả năng lập kế hoạch cuộc tấn công và đo tiến bộ hướng tới đỉnh đồi. Tất nhiên, một 

người có thể làm cả hai, nhưng vấn đề ở đây là ở chỗ chúng là những tập kĩ năng khác 

nhau. Tổ chức thường không bao hàm cộng đồng kĩ thuật vào trong các quyết định quản lí 

và lãnh đạo của tổ chức. Điều này một phần vì kiến trúc sư không được trang bị để trợ 

giúp cấp quản lí và cung cấp việc lãnh đạo, và cũng bởi vì người kĩ thuật thường lảng xa 

những nghĩa vụ này. Tuy nhiên, đây là những kĩ năng bản chất của người kiến trúc sư 

giỏi. Kiến trúc sư trưởng thường là người lãnh đạo và quản lí, dù cho vai trò của họ như 

người lãnh đạo và quản lí được xác định chính thức hay không. Là kiến trúc sư trưởng, 

khi dự án thành công, đó là thành công của tổ; khi dự án thất bại, đó là lỗi của bạn. Kĩ 

năng lãnh đạo được học qua kinh nghiệm và trưởng thành. Chúng ta chín chắn thêm một 

chút khi chúng ta già thêm, và những bản ngã chúng ta có như kĩ sư trẻ khéo ứng xử lắng 

xuống. Kinh nghiệm chỉ có thể được thu lấy qua việc làm - lãnh đạo được học tốt nhất 

bằng việc lãnh đạo. Mặc dầu nhiều kĩ sư ham muốn thèm thuồng danh hiệu kiến trúc sư, 

không may là họ né tránh vai trò lãnh đạo. Điều này thường là một chỉ báo rằng họ coi vai 

trò kiến trúc sư là thiên phú kĩ thuật duy nhất và không hiểu phạm vi đầy đủ của điều kiến 

trúc sư thực sự làm trong tổ chức. Nếu bạn muốn là một kiến trúc sư và bạn thiếu những 

phẩm chất lãnh đạo, phải trau dồi chúng bằng việc tìm các cơ hội để lãnh đạo.  

 

--- 

Khi nào chúng ta làm kiến trúc sư?  

Nếu bạn coi thiết kế kiến trúc như một biến cố, thì bạn có thể chẳng bao giờ thực sự 

nghĩ về khi nào thiết kế kiến trúc xuất hiện. Thường các tổ chức hội tụ vào vật phẩm, điều 

vật chất hoá một cách thần kì vào ngày đến hạn. Tuy nhiên, thiết kế kiến trúc là quá trình - 

thời gian và tài nguyên phải được đầu tư sớm trước khi vật phẩm thiết kế thành vật chất 

hoá. Khi chúng ta bắt đầu thiết kế kiến trúc, bao nhiêu thời gian chúng ta đầu tư vào thiết 

kế phụ thuộc chủ yếu vào hoàn cảnh doanh nghiệp, tổ chức, vị trí của kiến trúc sư trong 

cấp bậc thiết kế, và vòng đời phát triển. Từng thứ trong những yếu tố này sẽ ảnh hưởng 

tới cách thức và khi nào kiến trúc sư thiết kế theo mức độ biến đổi, và một số trong những 

yếu tố này có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố khác. 

  

Hoàn cảnh doanh nghiệp  

Hoàn cảnh doanh nghiệp xác định sản phẩm nào sẽ được tạo ra, khi nào chúng phải 

được chuyển giao, và mong đợi chung của những người có liên quan. Trong một số 

trường hợp hoàn cảnh doanh nghiệp sẽ thiên về chuyển giao sản phẩm mà không nói thêm 
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về thiết kế kiến trúc để đáp ứng cửa sổ thị trường. Trong những trường hợp khác, thiết kế 

kiến trúc của sản phẩm hay họ sản phẩm có thể là bản chất cho tính cạnh tranh của sản 

phẩm trong thị trường. Đây là hai cực đoan tác động sâu sắc khi nào và bao nhiêu thiết kế 

kiến trúc là có thể một cách cần thiết. Trong trường hợp thứ nhất, đòi hỏi lịch biểu sẽ làm 

cho điều đó thành khó vì nhiều thời gian cần được dành cho thiết kế kiến trúc. Tác động 

của ưu tiên này là ở chỗ sản phẩm có thể hoàn thành nhu cầu chức năng và các thuộc tính 

trong ngắn hạn để đáp ứng cửa sổ thị trường tức khắc. Tuy nhiên, các thuộc tính khác yêu 

cầu chú ý thiết kế hơn có thể bị phá hoại. Thường những thoả hiệp hội tụ thời hạn ngắn 

phá hoại nhu cầu thời hạn dài và các cơ hội, như tính sửa đổi mà có thể điều chỉnh được 

qui mô hệ thống, hay bỏ lỡ các cơ hội tạo ra các cấu trúc dùng lại được mà tạo khả năng 

cho tổ chức khấu hao chi phí phát triển. Trong trường hợp thứ hai một tổ chức có thể làm 

đầu tư lớn vào thiết kế kiến trúc. Điều này sẽ đi tới chi phí cao dưới dạng tiền bạc, tài 

năng, và lịch biểu. Cách tiếp cận như vậy có thể được lấy để đảm bảo các thuộc tính đa 

dạng trong thực hiện, để bảo đảm mức độ chất lượng cao trong sản phẩm được thực hiện. 

Tuy nhiên, nếu độ dài thời gian dành vào thiết kế làm nảy sinh cửa sổ thị trường hay các 

cơ hội khác bị lỡ, thời gian dành cho thiết kế kiến trúc sẽ là vô tích sự. Để tìm ra cân bằng 

đúng giữa thời gian dành cho thiết kế và đáp ứng nhu cầu lịch biểu, kiến trúc sư cần được 

tham gia với những người có liên quan trong quản lí và tiếp thị sớm trong thu thập yêu 

cầu và quá trình phân tích. Kiến trúc sư có thể đem sáng suốt kĩ thuật vào trong tình 

huống mà nếu khác đi có thể bị dẫn lái sang những quan tâm kinh tế ngắn hạn của những 

người có liên quan trong quản lí và tiếp thị. Tương tự, những người có liên quan trong cấp 

quản lí và tiếp thị có thể tiêm chút ít thực tại kinh tế vào trong mạch máu của kiến trúc sư 

người có thể hội tụ vào thiết kế kiến trúc hoàn hảo mà không xét tới chi phí và lịch biểu.  

 

Tổ chức  

Kiến trúc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cấu trúc tổ chức như được mô tả trước trong 

cuốn sách này, và từ quan điểm này, làm sao và khi nào chúng ta các kiến trúc sư có thể bị 

tác động bởi cấu trúc tổ chức. Bên cạnh các ảnh hưởng của cấu trúc tổ chức nội bộ, các 

yếu tố khác có thể bao gồm các qui trình tổ chức, cấu trúc tổ chức đối tác, và cấu trúc tổ 

chức phân bố. Dưới dạng các qui trình, một số tổ chức phải tuân theo qui trình phát triển 

rất nghiêm ngặt, điều qui định các vật chuyển giao đa dạng vào những thời gian nào đó. 

Các qui trình chặt chẽ, không linh hoạt không phải bao giờ cũng tốt hay xấu, nhưng ảnh 

hưởng dứt khoát tới cách và khi kiến trúc được thiết kế. Một số các qui trình tổ chức bị áp 

đặt từ bên ngoài. Chẳng hạn, các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới đều mua hệ thống 

và phần mềm từ các nhà cung cấp phải tuân theo luật mua sắm chi tiết. Những điều bắt 

buộc này có thể ngăn cản các tổ chức không chấp nhận các thực hành đa dạng mà xung 

đột với các qui trình được qui định mà phải được tôn trọng triệt để. Lần nữa, điều này có 

thể ảnh hưởng sâu sắc tới cách thức và khi nào kiến trúc được thiết kế. Một số tổ chức 

phụ thuộc cao vào các nhà cung cấp đa dạng, hay sử dụng các tổ chức và tổ phát triển 

phân bố cao. Những điều này có thể là tình huống rất thách thức cho công việc kĩ thuật 

nếu không có kiến trúc sư trưởng điều phối những nỗ lực này. Hiệu quả của đa nhà cung 

cấp hay tổ chức phân bố cao sẽ làm cho việc điều phối thiết kế kiến trúc thành thách thức 

cao nhất.  
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Đặt trong cấp bậc thiết kế  

Thiết kế của hệ thống dùng nhiều phần mềm phức tạp thường có phân cấp về bản 

chất. Một không gian thiết kế của kiến trúc sư có thể là một phần tử trong thiết kế của 

kiến trúc sư khác. Các hệ thống đủ lớn có thể cần dùng đa mức trừu tượng kiến trúc đề 

cập tới những mối quan tâm về thiết kế kiến trúc cho sự nghiệp, hệ thống và phần mềm. 

Thỉnh thoảng các thiết kế có thể được phát triển song hành, nhưng thường xuyên hơn, 

chúng là tuần tự vì chúng đề cập tới các mối quan tâm thiết kế cấp bậc phụ thuộc. Kiến 

trúc sư phía thượng lưu ràng buộc kiến trúc sư phía hạ lưu - điều này cần mức độ phụ 

thuộc nào đó. Điều này có thể ảnh hưởng khi thiết kế kiến trúc ở bất kì mức trừu tượng 

nào có thể tiến hành.  

 

Vòng đời phát triển  

Trước hết và trên hết, các khái niệm và kĩ thuật thiết kế kiến trúc có thể được dùng 

trong bất kì loại vòng đời nào hay khuôn khổ qui trình phần mềm nào. Một điều thông 

thường hay nghe thấy là: “Chúng tôi không thể thiết kế kiến trúc được bởi vì chúng tôi 

đang làm phát triển lặp.” Điều này hoàn toàn không đúng. Thực ra, kiến trúc bổ sung cho 

phát triển lặp theo đôi ngả. Thứ nhất, toàn thể hệ thống có thể được thiết kế và từng lần 

lặp và chu kì tích hợp có thể được lập kế hoạch. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống 

được thực hiện có thể điều chỉnh theo thay đổi và bổ sung vào hệ thống ở từng lần lặp 

bằng việc thấy trước và thiết kế kiến trúc để điều chỉnh theo thay đổi và bổ sung. Điều 

này có thể giúp ngăn chặn trước nhu cầu và chi phí liên kết với việc thiết kế lại kiến trúc 

(tái cơ cấu lại là từ đúng về chính trị mà chúng ta dùng cho việc này hôm nay). Nếu không 

gian thiết kế sản phẩm được thăm dò qua phát triển lặp cho sản phẩm, thì có thể khó thấy 

trước cái gì sẽ được thêm vào cho hệ thống. Trong trường hợp này, kiến trúc nên được lập 

tuyến cơ sở, được làm tài liệu, và được phân tích tại từng lần lặp để hiểu những điểm 

mạnh và điểm yếu của kiến trúc khi nó tiến hoá qua thời gian. Khi hệ thống tăng trưởng, 

chức năng thường được nâng cao, nhưng qua thời gian một số thuộc tính có thể xói mòn, 

như hiệu năng, an ninh, tính sửa đổi, và nhiều thuộc tính khác nữa. Không có việc đo 

chuẩn thiết kế kiến trúc tại từng lần lặp, khó mà thấy hiệu quả mà những thay đổi gây nên 

trên các cấu trúc hệ thống và các thuộc tính. Qua thời gian, kiến trúc sẽ xói mòn và mất đi 

nếu nó không được ghi lại - mọi điều tốt sẽ bị mất đi với mọi điều xấu. Tại từng lần lặp 

kiến trúc hiện có có thể được nghiên cứu để hiểu rõ hơn tác động của thay đổi và để đánh 

giá đa dạng tuỳ chọn cho việc thêm tính năng mới.  

Việc dùng kiến trúc trong qui trình thác đổ hay big-bang có thể dường như là trực 

tiếp. Bạn thu thập các yêu cầu, phân tích chúng, thiết kế hệ thống, xây dựng nó, kiểm thử 

nó, và đi tiếp trên dự án khác, đúng không? Sai. Ý tưởng về qui trình thác đổ thuần khiết 

như thế này là ngây thơ chút ít. Các yêu cầu và công nghệ không biết cần được thăm dò 

qua bản mẫu - điều này là đúng cho những thực hiện cũng như cho thiết kế kiến trúc. Kiến 

trúc sư không thể chú ý được tới mọi chi tiết hệ thống, cũng không có các tài nguyên vô 

hạn để làm như vậy. Câu hỏi đối diện với hầu hết kiến trúc sư là: Chi tiết nào là quan 

trọng và đầu tư nên được thực hiện ở đâu? Dùng thiết kế kiến trúc như cơ sở, kiến trúc sư 

có thể khám phá ra rủi ro và chỉ ra đầu tư vào bản mẫu có thể được thực hiện ở đâu. Thật 

là liều lĩnh đi thiết kế cái gì đó nếu bạn không chắc nó có thể được thực hiện. Áp dụng 

thuần khiết nhất của thác đổ giả định rằng từng bước của qui trình phát triển có thể được 

hoàn thành và sẽ không bao giờ phải bị xem xét lại lần nữa. Các khái niệm kiến trúc nên 

được thăm dò cũng như khái niệm thực hiện thường được thăm dò. Điều này nghĩa là thiết 

kế kiến trúc nên được phát triển qua thời gian - khó tạo ra chúng hoàn hảo ngay lần đầu. 
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Trong toàn bộ vòng đời phát triển, có những thay đổi yêu cầu ảnh hưởng tới dẫn lái kiến 

trúc, các vấn đề sẽ được khám phá khi thiết kế mở ra, và vấn đề có thể được tìm thấy 

trong thực hiện mà có thể tác động lên thiết kế. Những điều này có thể ảnh hưởng lên thiết 

kế kiến trúc và cần duyệt xét lại thiết kế kiến trúc lặp đi lặp lại. Mặc dầu có thể hợp lí mà 

"lập tuyến cơ sở" kiến trúc cho một thời gian dành cho thiết kế chi tiết và xây dựng, kiến 

trúc nên được duyệt xét lại thường xuyên trong toàn thể vòng đời của hệ thống. Không 

may, bao giờ cũng dường như có thời gian để sửa đổi mã, nhưng không giữ các vật phẩm 

kiến trúc được cập nhật. Qua thời gian, kiến trúc được làm tài liệu trở thành mất đồng bộ 

với kiến trúc thực tại. Tại điểm này, kiểm soát trên kiến trúc sẽ bị mất. Kiến trúc phải là 

vật phẩm đầu tiên được kiểm tra khi hệ thống dự định được thay đổi, không phải là chỗ 

cuối cùng nơi chúng ta đổi vài bức tranh để cho sánh đúng với thực hiện mới nếu chúng ta 

có thời gian. Bằng phân tích kiến trúc đầu tiên, có thể:  

 nhận diện hiệu quả hơn chi phí cho thay đổi  

 phân tích hiệu quả mà thay đổi sẽ có lên các cấu trúc và các thuộc tính hệ thống  

 lập kế hoạch cho cách thực hiện thay đổi  

 trao đổi về thay đổi với đa dạng người có liên quan  

Duy trì kiến trúc thường bị coi như việc vặt tốn thời gian, nhưng nó chỉ là việc vặt 

nếu kiến trúc không được dùng để hướng dẫn phát triển và việc bảo hành tiếp diễn trong 

cả vòng đời.  

 

 

Hướng dẫn cho thiết kế kiến trúc  

Trước khi chúng ta bắt đầu lấy bước đầu tiên vào trong thiết kế kiến trúc, điều bản 

chất là tập khởi đầu các dẫn lái kiến trúc đã được thiết lập. Trong Chương 3, khái niệm về 

sắp xếp dẫn lái kiến trúc tương ứng với kiểu của chúng đã được trình bày, cũng như các kĩ 

thuật đặc biệt cho viết ra dẫn lái kiến trúc. Giả định được thực hiện ở đây là ở chỗ bản 

thảo ban đầu của dẫn lái kiến trúc được tổ chức và làm tài liệu tương ứng với các nguyên 

lí này. Nếu đây là cái vào cho thiết kế kiến trúc khởi đầu, thì cái ra là thiết kế kiến trúc ý 

niệm có bao gồm hoàn cảnh hệ thống, phân rã của hệ thống thành các phần tử và quan hệ, 

phân bổ trách nhiệm, và biểu diễn kiến trúc khởi đầu. Một chủ đề thường hằng qua cuốn 

sách này đã là thiết kế kiến trúc là quá trình, không phải là biến cố. Tâm niệm chủ đề này, 

độc giả nên nhận biết rằng hướng dẫn được cung cấp ở đây là dành cho cho việc tạo ra 

thiết kế khởi đầu, và rằng nó sẽ được cải tiến trong toàn thể quá trình. Nhớ rằng cho tới 

giờ hoàn cảnh đã từng được thiết lập là thiết kế kiến trúc thường là phân cấp nhất về bản 

chất, và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu ở trên đỉnh đống. Chủ định của chương này là trình bày 

các nguyên lí để hướng dẫn hoạt động thiết kế kiến trúc ở chỗ biệt lập. Các khía cạnh 

khác của quá trình thiết kế sẽ được trình bày, thảo luận và đan dệt cùng với hoạt động 

thiết kế trong phần 2 của cuốn sách này.  

 

Thiết lập hoàn cảnh hệ thống  

Chủ định của việc thiết lập hoàn cảnh hệ thống là để xác định rõ ràng biên giới của 

điều chúng ta đang thiết kế (hệ thống, sự nghiệp, phần tử, vân vân). Trong khi dường như 

đơn giản, việc thiết lập hoàn cảnh rõ ràng là một bước thường bị bỏ sót trong thiết kế kiến 
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trúc, điều dẫn tới hiểu lầm và giả định không đúng về ai chịu trách nhiệm về phần nào của 

thiết kế hệ thống và xây dựng. Điều này thường dịch thành trách nhiệm được thiết lập 

kém. Nếu bước đầu tiên này trong thiết kế kiến trúc là bước làm, thì kết quả có thể là đau 

đớn, kéo dài lâu, và tốn kém. Thiết lập hoàn cảnh hệ thống bắt đầu với cảnh quan rõ ràng 

trong tâm trí của kiến trúc sư. Hoàn cảnh hệ thống có thể được thiết lập từ bất kì cảnh 

quan nào trong ba cảnh quan đã được giới thiệu cho tới giờ: tĩnh, động, hay vật lí. Thỉnh 

thoảng hoàn cảnh hệ thống cần được thiết lập từ đa cảnh quan; tuy nhiên, điều thông 

thường trong thực hành với hoàn cảnh hệ thống là được mô tả từ các cảnh quan động và 

vật lí (chắc chắn đây không phải là qui tắc). Cảnh quan động thường được dùng khởi đầu 

bởi vì có thể dễ dàng hơn cho kiến trúc sư để mô tả đầu cuối, trạng thái vận hành của hệ 

thống như một ứng dụng, tập các ứng dụng, hay các qui trình liên tác hay các mạch. 

Thường cấu trúc động xuất hiện trong biểu đồ hoàn cảnh là rất thô và thậm chí còn ngây 

thơ trong tính đơn giản của chúng và sẽ yêu cầu việc phân rã đáng kể trước khi thiết kế 

kiến trúc hoàn thành. Một khi hoàn cảnh được thiết lập, các phần tử hệ thống then chốt 

được đưa ra. Hình vẽ đơn giản này trở thành hệ thống. Quanh hệ thống chúng ta vẽ ra 

biên giới. Biên giới này là rất quan trọng và thiết lập nên thực thể nào ở bên ngoài của hệ 

biên giới hệ thống hay hoàn cảnh thiết kế. Là kiến trúc sư chúng ta có thể có chút ít hay 

không có ảnh hưởng nào lên những thứ này bên ngoài hoàn cảnh thiết kế, điều thường là 

nguồn của ràng buộc kĩ thuật được áp đặt lên thiết kế. Thường những thực thể đó bên 

ngoài biên giới của các mối quan hệ cố định như tiến trình, tín hiệu, biến cố, tương tác 

con người, vân vân trở thành ràng buộc lên không gian thiết kế. Trong nhiều trường hợp 

những điều này có thể được tìm thấy trong danh sách các dẫn lái kiến trúc, điều tạo nên 

ràng buộc kĩ thuật và ràng buộc doanh nghiệp. Những thực thể đó ở bên trong biên giới là 

bên trong hoàn cảnh thiết kế và thường (nhưng không phải luôn luôn) là điều kiến trúc sư 

sẽ chịu trách nhiệm cho thiết kế. Tuy nhiên, công bằng mà để ý rằng các ràng buộc có thể 

vẫn được đưa vào bên trong hoàn cảnh thiết kế nữa. Cho nên trong khi kiến trúc sư 

thường sẽ có phạm vi lớn hơn để thiết kế bên trong biên giới hoàn cảnh, người đó sẽ vẫn 

phải đối diện với các ràng buộc đặc biệt giới hạn chọn lựa thiết kế của người đó. Tuy 

nhiên, những thực thể đó và các kết nối đi ra ngoài biên giới của hệ thống thường phần 

lớn không cố định như các ràng buộc bị áp đặt lên thiết kế.  

 

Phân rã kiến trúc  

Trước khi việc phân hoạch bắt đầu, dẫn lái kiến trúc cho hệ thống phải được thiết 

lập theo mô tả ở Chương 3. Điều này bao gồm yêu cầu chức năng và đặc tính chất lượng 

và ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp. Điều cũng quan trọng đối với những người có liên 

quan tới hệ thống là ưu tiên hoá yêu cầu đặc tính chất lượng dưới dạng tầm quan trọng 

tương đối của chúng. Các yêu cầu chức năng và đặc tính chất lượng sẽ trở thành trách 

nhiệm cho kiến trúc thoả mãn.  

Yêu cầu chức năng điển hình được thoả mãn bởi các phần tử, trong khi các đặc tính 

chất lượng thường được thoả mãn bởi chính việc phân hoạch các phần tử. Chẳng hạn, xét 

một hệ thống có yêu cầu chức năng đọc một luồng liên tục dữ liệu, xử lí dữ liệu bằng việc 

cộng thêm một hệ số sửa đổi và chuyển đổi đơn vị, rồi hiển thị và lưu giữ dữ liệu được xử 

lí. Hình 5.1 chỉ ra một cách để phân rã hệ thống như vậy.  

Lưu ý rằng phân rã này là từ cảnh quan động. Trách nhiệm chức năng cho các phần 

tử sẽ được gán như sau:  
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 Nguồn luồng: Đây là nguồn cho luồng dữ liệu thô đầu vào. Trong trường hợp này, giả 

sử rằng phần tử này là bên ngoài hoàn cảnh hệ thống và rằng dạng thức dữ liệu và tỉ lệ 

dữ liệu là các ràng buộc kĩ thuật lên hệ thống.  

 Bộ đọc luồng: Trách nhiệm của phần tử này là kết nối với nguồn luồng và đọc dữ liệu 

vào và chuyển dữ liệu sang phần tử tiếp.  

 Hằng số chỉnh: Trách nhiệm của phần tử này là áp dụng một hằng số cho từng khoản 

mục dữ liệu khi nó tới và truyền dữ liệu đúng cho phần tử tiếp.  

 Chuyển đổi đơn vị: Phần tử này sẽ chuyển khoản mục dữ liệu tới từ đơn vị dữ liệu thô 

thành kiểu đơn vị tiền định sẵn (như mét trên giây, ki lô trên centimet vuông) và 

truyền dữ liệu sang phần tử tiếp.  

 Hiển thị: Phần tử này sẽ hiển thị từng giá trị trên đồ thị liên tục qua thời gian và truyền 

dữ liệu sang phần tử tiếp.  

 Bộ ghi luồng: Phần tử này sẽ ghi từng khoản mục dữ liệu tới lên bộ nhớ dữ liệu vĩnh 

viễn.  

 Kho dữ liệu: Đây là bể chứa cho luồng dữ liệu ra. Trong trường hợp này, giả sử rằng 

phần tử này là bên ngoài hoàn cảnh hệ thống và rằng dạng thức dữ liệu, tỉ lệ dữ liệu, 

và năng lực nhớ là ràng buộc kĩ thuật lên hệ thống.  

Phân hoạch khởi đầu này và việc phân chia trách nhiệm chức năng có thể dường 

như đủ đơn giản, nhưng điều tinh tế hơn là hiệu quả của phân hoạch này có trên đặc tính 

chất lượng mà hệ thống có. Phân rã này chắc chắn thoả mãn các yêu cầu chức năng; tuy 

nhiên, nó cũng cho phép các phần tử mới được thêm vào dễ dàng dưới điều kiện nào đó 

(được mô tả bởi kịch bản đặc tính chất lượng). Giả sử rằng chúng ta cần áp dụng một 

hằng sửa chữa khác hay thao tác lên luồng dữ liệu tới. Với phân rã đã cho sẽ đủ dễ dàng 

để thêm một phần tử như vậy ở đâu đó giữa bộ đọc luồng và phần tử hiển thị. Tuy nhiên, 

mặc dầu loại sửa đổi này là tương đối dễ, cùng phân rã này sẽ ngăn cản dưới dạng thông 

lượng vì xử lí dữ liệu là tuần tự. Hình 5.2 chỉ ra một phân rã rất khác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1 Ví dụ về phân rã hệ thống được tối ưu cho tính sửa đổi. 
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Hình 5.2 Ví dụ về phân rã hệ thống được tối ưu cho hiệu năng. 

 

Trong thiết kế này, trách nhiệm được gán như sau:  

 Nguồn luồng: Đây là nguồn cho luồng dữ liệu thô vào. Trong trường hợp này, 

giả sử rằng phần tử này là bên ngoài hoàn cảnh hệ thống và rằng dạng thức dữ 

liệu và tỉ lệ dữ liệu là ràng buộc kĩ thuật lên hệ thống.  

 Bộ xử lí luồng: Trách nhiệm của bộ xử lí luồng là:  

1. Đọc luồng dữ liệu thô từ nguồn luồng  

2. Áp dụng hằng số cho từng khoản mục dữ liệu khi nó tới  

3. Chuyển đổi khoản mục dữ liệu tới từ đơn vị dữ liệu thô thành kiểu đơn 

vị tiền định (như mét trên giây, kg trên centimet vuông)  

4. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ chung 

2. Bộ nhớ chung: Phần tử bộ nhớ chung là kho cho hằng số - dữ liệu được sửa và 

chuyển đơn vị. 

3. Hiển thị: Xử lí hiển thị đọc hằng số - dữ liệu được sửa và chuyển đơn vị từ bộ 

nhớ chung và hiển thị nó.  

4. Bộ ghi luồng: Xử lí bộ ghi luồng đọc hằng số - dữ liệu được sửa và chuyển đơn 

vị từ bộ nhớ chung và ghi dữ liệu vào kho dữ liệu.  

 Kho dữ liệu: Phần tử kho dữ liệu cung cấp lưu giữ vĩnh viễn dữ liệu. Nó là ngoài 

hoàn cảnh hệ thống, và dạng thức dữ liệu, tỉ lệ dữ liệu, và dung lượng bộ nhớ là 

các ràng buộc kĩ thuật lên hệ thống.  

Trong phân hoạch thứ hai này, các tiến trình bộ xử lí luồng, hiển thị, và bộ ghi 

luồng tất cả đều vận hành song hành, do đó cải tiến hiệu năng của hệ thống (dưới dạng 

thông lượng) so với hiệu năng của thiết kế đầu trước (Hình 5.1). Tuy nhiên, lưu ý rằng dư 

thừa trách nhiệm được gán cho bộ xử lí luồng sẽ làm nảy sinh gắn kết chức năng và có thể 

là phần tử phức tạp tiềm năng, lớn hơn. Điều này có thể làm cho khó và tốn kém thay đổi 

hay thêm xử lí luồng dữ liệu thô. Chắc chắn sẽ không dễ làm những loại thay đổi này vì 

nó là ở thiết kế đầu tiên (Hình 5.1), nơi chúng ta có thể dễ dàng thêm vào và loại bỏ các 

phần tử khỏi luồng dữ liệu. Tuy nhiên, thuận tiện này tới với cái giá của hiệu năng.  
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Ví dụ đơn giản này minh hoạ rằng mặc dầu chức năng là quan trọng cốt yếu cho hệ 

thống, nó có ít ảnh hưởng lên cấu trúc của nó. Tương tự, cách hệ thống được cấu trúc quả 

có ảnh hưởng sâu sắc lên thuộc tính mà hệ thống sở hữu. Trong ví dụ này, trách nhiệm 

chức năng được gán tường minh cho các phần tử xác định. Trách nhiệm cho việc thoả 

mãn các thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống được gán cho phân hoạch. Giả sử rằng 

các thực hiện kết quả dựa trên những thiết kế này vận hành đúng, vẫn không thể nói được 

cái nào trong những thiết kế này là tốt hơn chừng nào chúng ta chưa hiểu đặc tính chất 

lượng nào là quan trọng nhất. Điều này minh hoạ cho tại sao điều quan trọng là thiết lập 

rõ ràng tầm quan trọng tương đối của dẫn lái kiến trúc với cộng đồng những người có liên 

quan, đặc biệt nếu điều hiển nhiên là một số trong những dẫn lái kiến trúc có thể là căng 

thẳng với dẫn lái kiến trúc khác. Khi chúng ta bắt đầu phân rã kiến trúc, kiến trúc sư trước 

hết phải xem xét các ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp. Về dẫn lái kiến trúc, đây là cái 

không linh hoạt nhất và sẽ có tác động lớn nhất lên cấu trúc của hệ thống - đây là tường 

chịu lực đang có tại chỗ trước khi thiết kế bắt đầu. Tiếp đó kiến trúc sư phải hội tụ vào các 

đặc tính chất lượng để hướng dẫn phân rã và thiết kế hệ thống. Kiến trúc sư lựa chọn cấu 

trúc để thúc đẩy đặc tính chất lượng quan trọng trước hết, và phân tích các hiệu quả hệ 

thống lên các đáp ứng đặc tính chất lượng khác để giữ cân bằng thiết kế tổng thể. Tất 

nhiên khi chúng ta phân rã, kiến trúc sư phả giữ chức năng trong tâm trí (khách hàng ngần 

ngại trả tiền cho hệ thống không làm việc). Tuy nhiên, như chức năng là quan trọng với 

bất kì hệ thống này, nó điển hình không ảnh hưởng tới cấu trúc sâu sắc như ràng buộc và 

các đặc tính chất lượng, như ví dụ nhỏ này minh hoạ.  

 

Ví dụ: SmartMarquee  

Khái niệm hoàn cảnh và phân rã được giải thích cho tới giờ sẽ được minh hoạ với 

chiều sâu lớn hơn bằng việc dùng hệ thống SmartMarquee được giới thiệu ở Chương 3. 

Bởi vì hệ thống này sẽ được dùng để minh hoạ cho một số các khái niệm thiết kế then 

chốt trong toàn phần này, Bảng 5.1 cung cấp cách xử trí chi tiết hơn về dẫn lái kiến trúc 

để hỗ trợ cho các ví dụ được trình bày tại đây.  

Trong thực hành, một danh sách toàn diện hơn nhiều về các dẫn lái kiến trúc nên 

được phát triển mà bao gồm các trường hợp sử dụng để mô tả cho chức năng then chốt, 

ràng buộc doanh nghiệp, và kịch bản đặc tính chất lượng. Để cho ngắn gọn, Bảng 5.1 

cung cấp đủ mô tả để minh hoạ cho các nguyên lí then chốt của phân rã.  

 

SmartMarquee: Hoàn cảnh  

Với SmartMarquee, chúng ta bắt đầu phân rã bằng việc thiết lập hoàn cảnh hệ 

thống. Lần nữa, kiến trúc sư phải trung thực trong tâm trí về cảnh quan người đó đang 

thiết kế hệ thống. Cảnh quan mà kiến trúc sư lấy khi bắt đầu phân rã có thể thay đổi, và 

không có qui tắc cố định. Nói chung, thuộc tính đặc tính chất lượng có thể buộc kiến trúc 

sư phải xem xét một cảnh quan đặc biệt lúc khởi đầu vì từng cảnh quan hỗ trợ cho phân 

tích các thuộc tính đặc tính chất lượng đa dạng. Nếu hiệu năng, tính cấu hình khi chạy, 

tính liên tác, và các phẩm chất tương tự là quan trọng, thì có thể có nghĩa để bắt đầu với 

cảnh quan khi chạy. Các phẩm chất khác, như tính sửa đổi và tính bảo trì, có thể tranh cãi 

để bắt đầu với cảnh quan tĩnh. Không thành vấn đề kiến trúc sư bắt đầu với cảnh quan nào 

trong hoàn cảnh, thiết kế sẽ phải được đề cập tới từ mọi cảnh quan khi việc phân rã chi 

tiết hơn tiến hành. Vì cấu hình khi chạy là chất lượng quan trọng cho SmartMarquee, 

chúng ta có thể bắt đầu bằng cảnh quan động. Nhớ lại từ yêu cầu hệ thống, một 
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SmartMarquee được triển khai là một thiết bị đứng riêng lẻ mà không chỉ đạo giao diện 

người dùng. Thiết bị SmartMarquee được triển khai được lập cấu hình bằng công cụ lập 

cấu hình theo dẫn lái kiến trúc. Trong biểu đồ hoàn cảnh của Hình 5.3, cả SmartMarquee 

và công cụ lập cấu hình đều được vẽ.  

 

Bảng 5.1 Dẫn lái kiến trúc của SmartMarquee  

Yêu cầu chức năng tổng quát 

SmartMarquee sẽ hiển thị quảng cáo đồ hoạ dùng các kiểu tấm bảng quảng cáo đa 

dạng. Một tấm bảng là một khu vực hiển thị hình chữ nhật trên màn hiển thị của 

SmartMarquee. Lập cấu hình tấm bảng:  

Với bất kì bảng quảng cáo nào, người dùng sẽ có khả năng xác định một phần hình 

chữ nhật của màn hình hiển thị bằng việc xác định toạ độ x, y của góc trên bên trái, 

chiều cao và chiều rộng của hình chữ nhật. Phần hình chữ nhật này sẽ là bảng 

quảng cáo.  

 SmartMarquee sẽ được lập cấu hình từ xa qua một công cụ lập cấu hình. 

 SmartMarquee sẽ chấp nhận các yêu cầu kết nối từ công cụ lập cấu hình từ xa.  

 SmartMarquee sẽ nạp tệp cấu hình từ công cụ lập cấu hình từ xa.  

 Khi nhận được tệp cấu hình mới, SmartMarquee sẽ cấu hình lại hệ thống hiển 

thị để phản ánh cấu hình mới.  

SmartMarquee sẽ hỗ trợ cho các bảng quảng cáo sau:  

 Quảng cáo tĩnh: Người dùng cuối sẽ có khả năng xác định tệp đồ hoạ để được 

hiển thị trong bảng quảng cáo tĩnh. Vào lúc chạy, bảng quảng cáo tĩnh sẽ tải đồ 

hoạ và nó sẽ vẫn còn đó cho tới khi cấu hình bị thay đổi.  

 Quảng cáo phân trang: Bảng quảng cáo phân trang là tương tự như bảng quảng 

cáo tĩnh, ngoại trừ thay vì quảng cáo một đồ hoạ, một danh sách các quảng cáo 

đồ hoạ sẽ được hiển thị. Từng quảng cáo trong danh sách các quảng cáo đồ hoạ 

sẽ được hiển thị trong một khoảng thời gian được người dùng lập cấu hình. Sau 

khi thời gian hiển thị được lập cấu hình đã hết, quảng cáo đồ thị tiếp trong danh 

sách sẽ được hiển thị và cứ như vậy cho tới khi đạt tới cuối của danh sách. Một 

khi quảng cáo cuối trong danh sách đã được hiển thị theo thời gian hiển thị 

được qui định, bảng quảng cáo trang sẽ quay vòng lại chỗ bắt đầu của danh 

sách và lặp lại quá trình này bắt đầu từ đồ hoạ quảng cáo thứ nhất.  

 Quảng cáo biểu ngữ trượt: Với bảng quảng cáo biểu ngữ trượt, người dùng sẽ 

xác định một danh sách các quảng cáo đồ hoạ bất kì kích cỡ nào theo dạng thức 

JPG hay GIF. Vào lúc chạy, tấm biểu ngữ ngang sẽ trượt qua các quảng cáo thứ 

nhất tới cuối cùng trong danh sách, từ trái sang phải ngang qua màn hình, Với 

tấm biểu ngữ chiều đứng, quảng cáo sẽ trượt từ đỉnh xuống đáy. Khi đồ hoạ 

quảng cáo trượt ra ngoài màn hình, nó sẽ chạy lại từ cuối của danh sách cho 

hiển thị. Người dùng phải có khả năng xác định tỉ lệ trượt.  

 Quảng cáo video: Với tấm bảng video, người dùng sẽ xác định tập các đoạn 

trích video theo dạng thức MOV, MPG, hay AVI. Khi chạy, tấm bảng video sẽ 

hiện từng đoạn trích video lần lượt và rồi quay vòng lại bắt đầu của danh sách 

các clips.  
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Với mọi bảng quảng cáo, phần mềm SmartMarquee phải định lại kích cỡ theo tỉ lệ 

cho từng đồ hoạ quảng cáo, video, hay văn bản để khớp với tấm biểu ngữ cho thiết 

bị mà nó đang chạy. Giới hạn duy nhất là tổ hợp nào hay số các bảng quảng cáo 

riêng lẻ mà người dùng đặt vào hiển thị SmartMarquee sẽ là khu vực hiển thị của 

thiết bị SmartMarquee. 

Ràng buộc kĩ thuật 

 Dùng PC dựa trên Intel chuẩn làm nền máy tính.  

 Cung cấp khả năng cập nhật cấu hình ứng dụng khi chạy bằng việc dùng USB, 

không dây, và khả năng quay số điện thoại.  

 Hỗ trợ cho tuỳ chọn có âm thanh và không âm thanh.  

 Hỗ trợ cho việc dùng màn hiển thị lớn, tấm phẳng. Dùng Windows XP hay biến 

thể tương hợp.  

 Dùng nền Java cho phần mềm ứng dụng, để chứa J2SE, ngôn ngữ Java, và Java 

Runtime Engine. 

Yêu cầu đặc tính chất lượng 

Đặc tính chất lượng: không gian hiển thị quảng cáo phải dễ cấu hình được. 

Kích thích: Một cấu hình không gian quảng cáo mới là sẵn sàng cho cài 

đặt. 

Nguồn: Trách nhiệm của người dùng làm cấu hình cho không gian 

quảng cáo SmartMarquee. 

Môi trường: Hệ thống được triển khai và thay đổi cấu hình được thực 

hiện khi chạy. 

Đáp ứng: Cấu hình hệ thống bị thay đổi từ bất kì cấu hình hiện thời 

nào, hay từ việc không có cấu hình chút nào, sang cấu hình 

mới. 

Biện pháp đáp ứng:  Cấu hình hiện thời bị dừng lại (nếu nó đang chạy), cấu hình 

mới được nạp vào, và bắt đầu chạy trong vòng 3 phút.  

Đặc tính chất lượng: Cho phép các kiểu bảng quảng cáo mới được thêm vào trong 

tương lai. 

Kích thích:  Một kiểu bảng quảng cáo mới hay chuyên biệt được yêu cầu. 

Nguồn: Khách hàng dùng hệ thống SmartMarquee. 

Môi trường:  Thay đổi thời gian mã/dịch: Những thay đổi này sẽ được 

thực hiện bởi người phát triển phần mềm SmartMarquee. 

Đáp ứng:  Bảng quảng cáo mới được thiết kế, phát triển, và triển khai 

cho khách hàng. Kiểu tấm mới được cài đặt từ xa dùng công 

cụ lập cấu hình SmartMarquee. 

Biện pháp đáp ứng:  Cấu hình hiện thời bị dừng lại (nếu đang chạy) trên 

SmartMarquee đã triển khai, và kiểu tấm mới được cài đặt từ 

xa và sẵn sàng cho cấu hình quảng cáo để dùng nó trong 

vòng 15 phút. 
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Lưu ý rằng từng biểu đồ trong các biểu đồ hoàn cảnh này đều có thể được vẽ tách 

rời; các chi tiết kiến trúc và thiết kế tách bạch nào đó cho những phần tử này sẽ nổi lên 

khi việc phân tích chi tiết hơn diễn ra. Bao gồm cả SmartMarquee và công cụ lập cấu hình 

trong cùng một bản vẽ hoàn cảnh là vấn đề thuộc vào phán xét của kiến trúc sư. Không có 

câu trả lời đúng nào khác hơn để đảm bảo rằng các biểu diễn kết quả là không kết cụm và 

trao đổi rõ ràng về thiết kế. Chọn lựa để cả hai phần tử vào trong một biểu đồ hoàn cảnh 

là hiệu quả bởi vì nó không phải là biểu diễn bị kết cụm. Kết cụm là kẻ thù lớn nhất của 

các biểu diễn thiết kế mô tả, và giảm kết cụm biểu diễn nên là mối quan tâm tối cao cho 

kiến trúc sư khi họ làm tài liệu về các quyết định thiết kế của họ. Phần lớn các kiến trúc sư 

có thói quen xấu đưa quá nhiều thứ vào trong một biểu diễn - trong việc làm như vậy họ 

thường trộn lẫn các cảnh quan. Kiến trúc sư nên cố gắng phân tầng các biểu diễn của họ, 

thêm chi tiết và thông tin khi họ phân rã. Điều này không chỉ làm nảy sinh các biểu diễn 

rõ ràng hơn, mà còn giúp hướng dẫn việc phân rã và phân tích từ thiết kế thô sang thiết kế 

tinh. Nếu SmartMarquee và công cụ lập cấu hình là được dự định phát triển bởi các bên 

tách bạch, có thể có ích là thiết lập các biểu đồ hoàn cảnh tách bạch sớm để đảm bảo việc 

phân tách rõ ràng các mối quan tâm. Đây là ý tưởng đặc biệt tốt nếu các bên là tách bạch 

về mặt địa lí với nhau. Việc tách bạch vật lí càng lớn, tách bạch hoàn cành càng rõ, và các 

giao diện giữa các phần tử sẽ phải càng được chi tiết hơn. Lần nữa, việc này giảm kết cụm 

và lẫn lộn cho trách nhiệm của các bên tách bạch đối với từng phần tử này và giúp thiết 

lập trách nhiệm rõ ràng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú giải (Hoàn cảnh từ cảnh quan động)  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.3 Hoàn cảnh hệ thống SmartMarquee từ cảnh quan động. 
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Hình 5.3 chỉ ra SmartMarquee và công cụ lập cấu hình như các tiến trình. Trong khi 

chỉ một tiến trình cho mỗi phần tử này được vẽ ở mức phân rã này, sẽ có nhiều tiến trình 

khác khi chúng ta phân rã từng phần tử thêm nữa. Có mối quan hệ luồng dữ liệu từ công 

cụ lập cấu hình tới Smart-Marquee mà chỉ ra dữ liệu cấu hình chuyển từ công cụ lập cấu 

hình sang SmartMarquee. Có các kho dữ liệu khi chạy được vẽ mà là truy nhập được một 

cách tách bạch bởi SmartMarquee và công cụ lập cấu hình. Một người có liên quan được 

vẽ đang tương tác với công cụ lập cấu hình. Những người có liên quan sẽ tải thông tin đồ 

hoạ và lập cấu hình các hiển thị trên SmartMarquee đã triển khai bằng công cụ lập cấu 

hình. Biên giới được vẽ chỉ ra hoàn cảnh hệ thống của SmartMarquee. Người ta phải chú 

ý rằng hoàn cảnh này là không kết cụm, và các quan hệ quan trọng trong SmartMarquee, 

công cụ lập cấu hình, và các thực thể ngoài là rõ ràng. Về toàn thể, hoàn cảnh dường như 

trợ giúp việc hiểu biết, không làm giảm đi. Kiểm sự nhất quán cảnh quan, điều phải hiển 

nhiên là tất cả các thực thể, phần tử, và quan hệ là thấy được từ cảnh quan động. Cũng chú 

ý tới việc dùng chú giải để mô tả cho từng thực thể này trong biểu đồ hoàn cảnh. Loại kí 

pháp mà kiến trúc sư dùng nên rõ ràng cho độc giả và không mở cho diễn giải, cho nên 

chú giải là điều phải có. Một thói quen hay để kiến trúc sư chấp nhận là phát triển chú giải 

trước và cải tiến nó khi viết ra thiết kế. Với mọi phần tử và mối quan hệ mới mà kiến trúc 

sư vẽ ra, chúng nên được kiểm tra với chú giải; nếu phần tử hay quan hệ không xuất hiện, 

họ nên bổ sung nó và trong chú giải hay đặt câu hỏi họ đã viết ra cái gì. Đây là quyết định 

thiết kế, cho nên kiến trúc sư phải rõ ràng và tường minh về nó. Rất thường trong thực 

hành một kí pháp tự nhiên được dùng; tuy nhiên, kiến trúc sư nên đưa vào chú giải mà 

giải thích rõ ràng từng hoạt động và quan hệ ngay cả kí pháp chuẩn được dùng.  

Trong một số trường hợp, có thể cần tạo ra nhiều bản vẽ hoàn cảnh từ các cảnh quan 

khác nhau để trợ giúp cho việc hiểu biên giới hệ thống, đặc biệt để đáp ứng cho nhu cầu 

của những người có liên quan khác nhau. Hình 5.4 chỉ ra hoàn cảnh của SmartMarquee từ 

cảnh quan vật lí và cách các phần tử từ cảnh quan động ánh xạ vào các phần tử hệ thống 

vật lí.  
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Chú giải (Hoàn cảnh ánh xạ phần tự động sang phần tử hệ thống vật lí)  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.4 Hoàn cảnh hệ thống SmartMarquee từ cảnh quan vật lí, chỉ ra cách các 

phần tử động ánh xạ sang các phần tử vật lí. 

 

Cảnh quan vật lí sẽ cực kì hữu dụng cho những kĩ sư chủ nhiệm xây dựng và lập cấu 

hình phần cứng cho SmartMarquee và công cụ lập cấu hình triển khai được, cho việc thiết 

lập các yêu cầu kết cấu nền mạng, và cho việc hiểu nhu cầu triển khai của hệ thống. Bản 

vẽ này cũng nói cho người phát triển phần mềm cái gì đó về cấu hình phần cứng mà 

SmartMarquee và công cụ lập cấu hình phải thực hiện. Lần nữa, đây điển hình là những 

ràng buộc kĩ thuật bị áp lên thiết kế phần mềm. Trong hoàn cảnh này, việc vẽ tách bạch rõ 

ràng giữa SmartMarquee và công cụ lập cấu hình trở thành cần thiết do nền phần cứng 

khác biệt mà từng cái sẽ được triển khai. Qui trình SmartMarquee và kho dữ liệu của nó 

được gộp nhóm và ánh xạ vào một máy tính; công cụ lập cấu hình và kho dữ liệu của nó 

được gộp nhóm và được ánh xạ vào máy tính khác. Trong cảnh quan vật lí các bộ kết nối 

giữa SmartMarquee và công cụ lập cấu hình dùng giao thức TCP/IP để trao đổi; tuy nhiên, 

phương tiện vật lí đặc biệt bị bỏ lại không xác định. Điều này được thực hiện một cách có 

chủ ý. Nếu nó được gắn với một phương tiện bây giờ, thì nó sẽ được thiết lập mãi mãi - 

dù tốt hơn hay xấu hơn. Chọn lựa được thực hiện ở đây để làm trễ việc kết ghép quyết 

định này. SmartMarquee và công cụ lập cấu hình phải có khả năng dùng bất kì loại 

phương tiện mạng nào - có dây hay không dây. Các chi tiết kết nối vật lí đặc biệt sẽ được 

thiết lập bởi người thiết kế phần cứng phía hạ lưu; ràng buộc duy nhất được áp đặt lên kết 

nối vật lí này là ở chỗ nó có thể hỗ trợ cho giao thức TCP/IP. Trong khi phần mềm được 

kết ghép với giao thức TCP/IP, những đặc thù của cấu trúc tệp cấu hình và việc bắt tay 

phải xuất hiện để truyền cấu hình sẽ được quyết định về sau. Tuy nhiên, nếu hệ thống này 

được phát triển với tổ phân bố, giao thức này sẽ phải được thiết kế sớm và được thoả 

thuận bởi vì cả hai phần tử phụ thuộc chặt chẽ vào nó. Điều này sẽ trở thành hợp đồng 

giữa các bên phát triển các phần tử tách bạch. Độc giả nên lưu ý rằng hoàn cảnh này được 

dẫn lái tới mức độ nào đó bởi các ràng buộc phần cứng được thiết lập trong dẫn lái kiến 

trúc.  

Bên cạn hình vẽ hoàn cảnh, kiến trúc sư phải cung cấp lời dẫn tương tự như mô tả 

được cung cấp ở đây mà giải thích ý định của các hình vẽ - cho dù điều đó dường như 

hiển nhiên với kiến trúc sư. Lần nữa, chúng ta không muốn để bất kì quyết định thiết kế 

nào mở cho diễn giải của người đọc. Hướng dẫn về làm tài liệu cho kiến trúc sư sẽ được 

thảo luận trong chương tới; tuy nhiên, cũng đủ để nói rằng việc thiết lập một hoàn cảnh và 

mô tả nhất quán và chính xác là bước đầu tiên cốt yếu trong thiết kế kiến trúc. Nó thiết lập 

ra khuôn khổ cho mọi phân rã kiến trúc và thiết kế chi tiết theo sau. Sai lầm và hiểu lầm bị 

đưa vào ở đây sẽ có tác động lâu dài và sâu sắc lên hệ thống.  
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SmartMarquee: Phân rã mức thứ nhất  

Một khi hoàn cảnh hệ thống đã được thiết lập, kiến trúc sư có thể tiến hành phân 

tích chi tiết hơn về các phần tử của hoàn cảnh. Để minh hoạ các khái niệm then chốt về 

phân rã và tối thiểu hoá kích cỡ của ví dụ, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phân rã của tiến 

trình SmartMarquee từ biểu đồ hoàn cảnh (Hình 5.3). Chúng ta sẽ bắt đầu phân rã hệ 

thống bằng việc tiếp tục phân rã điều chúng ta đã bắt đầu trong hoàn cảnh hệ thống. 

Không vi phạm các ràng buộc, việc phân rã nên được dẫn lái bởi các kịch bản đặc tính 

chất lượng. Theo dẫn lái kiến trúc được liệt kê trong Bảng 5.1, một thuộc tính đặc tính 

chất lượng then chốt mà hệ thống phải có là: “Không gian hiển thị quảng cáo phải dễ dàng 

lập cấu hình được.” Yêu cầu đặc tính chất lượng bản chất này được mô tả bởi một kịch 

bản đặc tính chất lượng. Lưu ý tới sự xoắn xuýt của yêu cầu đặc tính chất lượng và chức 

năng, nghĩa là, hỗ trợ việc lập cấu hình từ xa về mô tả bảng quảng cáo đa dạng. Lần nữa, 

điều này minh hoạ cho điểm là một từ đơn thuần, như lập cấu hình được, đơn giản không 

ngụ ý gì. Kịch bản đặc tính chất lượng là cốt yếu để hiểu các thuộc tính của hệ thống và là 

bản chất để làm chọn lựa thiết kế đúng. Bởi vì chúng ta đang hỗ trợ cho khái niệm gắn kết 

lỏng này của tính cấu hình được, chúng ta sẽ dùng kịch bản đặc tính chất lượng này (Bảng 

5.1) để hướng dẫn phân hoạch tiến trình SmartMarquee từ biểu đồ hoàn cảnh (Hình 5.3).  

Trong phân hoạch mức thứ nhất này, chúng ta tiếp tục với phân rã cảnh quan động. 

Không phải là qui tắc khó-và-nhanh rằng phân rã phải tiếp tục trong cảnh quan động; đó 

là chọn lựa được để lại cho kiến trúc sư với mọi lí do đã được phát biểu trước đây. Kiến 

trúc sư có thể phân rã hệ thống thành chi tiết từ một cảnh quan, hay phân rã hệ thống từ 

các cảnh quan đa dạng đồng thời. Ở đây tiến trình SmartMarquee được phân rã thành hai 

tiến trình tách bạch, ứng dụng khi chạy SmartMarquee (SMRT) và tập các mạch bảng 

quảng cáo. Là kiến trúc sư chúng ta phải phân bổ tường minh trách nhiệm cho từng phần 

tử này của thiết kế cho tới giờ. Điều này phải được thực hiện ở mức phân rã một cách 

chăm chút và có kỉ luật bởi vì thiết kế chỉ bị phức tạp lên khi chúng ta tiếp tục phân rã 

(điều sẽ là rõ ràng như ví dụ này là lộ ra). SMRT sẽ tương tác với công cụ lập cấu hình để 

tải lên dữ liệu cấu hình. Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu các mạch bảng quảng 

cáo dựa trên đặc tả tệp cấu hình nhận được từ công cụ lập cấu hình. Lưu ý tính chuyên 

môn được gán với các phần tử ở giai đoạn sớm này. Rất thường trong thực hành, kiến trúc 

sư sẽ đánh nhãn một hộp là "cấu phần", "mô đun", hay "phần tử", nhưng họ không bao 

giờ xác định các cấu trúc này thực sự là gì. Đây là những thuật ngữ tổng quát không có 

nghĩa thực trong không gian thiết kế. Một cấu phần có thể là một mạch, một tiến trình, 

hay thậm chí phần cứng theo từ vựng của các kĩ sư khác nhau. Các mô đun là một loại cấu 

trúc mã nào đó, nhưng loại nào? Kiến trúc sư phải xác định và vẫn còn nhất quán với cảnh 

quan. Nếu kiến trúc sư không xác định, thì chính người thực hiện sẽ xác định cấu trúc 

này. Đây là kỉ luật đơn giản trong cách nghĩ mà có thể làm ra mọi phân biệt giữa các thiết 

kế rõ ràng, chính xác và tư duy lộn xộn và biểu diễn không chính xác. Phân rã mức thứ 

nhất này chỉ ra một biên giới phần tử mới mà chỉ ra kết nối với công cụ lập cấu hình bên 

ngoài hoàn cảnh của phần tử. Lần nữa, chúng ta dùng chú giải để đảm bảo rằng từng phần 

tử và quan hệ được hiểu rõ ràng và nhất quán đối với cảnh quan.  

 

SmartMarquee: gán trách nhiệm mức thứ nhất  

Có thể dễ dàng hơn để xem trách nhiệm của một phần tử trong thiết bị vật lí/cơ học. 

Việc tách bạch của nó với các phần tử khác và đóng góp của nó cho chức năng tổng thể 

thậm chí có thể là hiển nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp với hệ thống dùng 

nhiều phần mềm. Sau phân rã khởi đầu, kiến trúc sư phải phân bổ tường minh trách nhiệm 

cho các phần tử và phân hoạch. Đây thường là bước hay bị bỏ qua trong thiết kế kiến trúc. 
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Trong các hệ thống lớn hơn, có thể cần phân bổ trách nhiệm sau khi hoàn cảnh hệ thống 

được thiết lập. Bước này bị bỏ đi trong ví dụ SmartMarquee để cho vắn tắt, và đây là hệ 

thống nhỏ, nhưng người ta có thể hình dung việc phân bổ tường minh trách nhiệm cho 

tiến trình SmartMarquee và công cụ lập cấu hình. Từ biểu đồ hoàn cảnh của 

SmartMarquee trong Hình 5.3 chúng ta phân bổ tường minh trách nhiệm như sau:  

 Tiến trình SmartMarquee chịu trách nhiệm nhận dữ liệu cấu hình từ công cụ lập cấu 

hình SmartMarquee và lập cấu hình hiển thị tương ứng theo cấu hình này.  

 Công cụ lập cấu hình SmartMarquee cung cấp ứng dụng cho phép người quản trị hệ 

thống tạo ra các cấu hình quảng cáo SmartMarquee dùng các tệp đồ hoạ hiện có và 

video clips và tải tệp cấu hình lên thiết bị SmartMarquee đã triển khai.  

Điều này có thể dường như là tầm thường theo cách nào đó, nhưng nếu các bộ phận 

của hệ thống sẽ được phát triển bởi lực lượng lao động phân bố cao, thì điều thận trọng là 

phân bổ tường minh trách nhiệm bắt đầu với biểu đồ hoàn cảnh. Các hệ thống phức tạp có 

các biểu đồ hoàn cảnh bao gồm nhiều phần tử có thể được phục vụ tốt nhất bởi việc có 

các trách nhiệm được gán tường minh. Nếu nghi ngờ, đổ lỗi về phía bảo thủ và viết ra 

trách nhiệm bắt đầu với hoàn cảnh.  

Giống như cảnh quan, phân bổ trách nhiệm bắt đầu với cách nghĩ có kỉ luật. Kiến 

trúc sư phải trau dồi thói quen phân bổ đặc biệt trách nhiệm cho các phần tử và phân 

hoạch khi họ thiết kế. Phân bổ tường minh trách nhiệm cho các phần tử và quan hệ có thể 

giúp làm phát lộ ra các lỗi trong suy luận, các biểu diễn mơ hồ, và không nhất quán cảnh 

quan. Phân rã thiết kế và phân bổ trách nhiệm được vẽ ở đây như các bước tách bạch bởi 

vì lời dẫn được viết ra cần thiết điều đó. Những điều này nên là các hoạt động xoắn xuýt 

mà kiến trúc sư làm khi họ thiết kế, không phải là cái gì đó như được nghĩ về sau chỉ khi 

bị buộc phải làm tài liệu cho thiết kế. Mọi hộp hay đường được vẽ ra bởi kiến trúc sư đều 

biểu diễn một chuỗi các quyết định thiết kế. Mọi phần tử được lựa đều là việc phân bổ 

trách nhiệm chức năng, một đường là mối quan hệ giữa chúng, và việc tách bạch giữa 

chúng là phân hoạch thúc đẩy hay ngăn cản việc đạt tới các thuộc tính đặc tính chất lượng 

hệ thống. Những điều này nên là tường minh bất kể tới sự hiển nhiên của các quyết định 

(và thường chúng không hiển nhiên) - lí do căn bản của kiến trúc sư phải được thâu tóm. 

Bảng 5.2 là bảng trách nhiệm phần tử ví dụ và trách nhiệm của chúng cho mức thứ nhất 

của phân rã SmartMarquee.  

Bảng 5.3 liệt kê trách nhiệm của các quan hệ giữa các phần tử trong hệ thống cho 

tới giờ. Không nhất thiết là các bảng tách bạch được dùng để liệt kê trách nhiệm các phần 

tử và quan hệ. Tuy nhiên, điều bắt buộc là cả hai đều được gán tường minh và được viết 

theo cách rõ ràng, chính xác. Việc gán trách nhiệm theo cách này cũng có thể giúp duy trì 

tính truy nguyên được bằng việc ánh xạ các dẫn lái kiến trúc vào trách nhiệm được phân 

bổ cho các phần tử kiến trúc, điều có thể được ánh xạ thêm nữa vào mã. Phân bổ tường 

minh trách nhiệm cũng có thể giúp cho việc ước lượng, lập kế hoạch dự án, lập kế hoạch 

kiểm thử, và thực hiện (ví dụ về điều này sẽ được chỉ ra trong Phần 2 khi qui trình thiết kế 

được thăm dò thêm nữa). Khi hệ thống thay đổi và tiến hoá, các trách nhiệm được làm tài 

liệu và được xác định tường minh có thể cung cấp cái nhìn sâu vào trong chi phí và tác 

động của thay đổi lên hệ thống. Cuối cùng, lí do căn bản cho phân rã này cũng nên được 

giải thích. Lần nữa, có nhiều cách thâu tóm thông tin này - Bảng 5.4 là một cách đơn giản 

để làm tài liệu cho lí do căn bản này.  

Mặc dầu lời dẫn có thể là đủ trong một số trường hợp, các bảng thường có tác dụng 

tốt, đặc biệt trong các hệ thống lớn, để thâu tóm một cách chính xác và tổ chức thông tin 

trách nhiệm. Điều dứt khoát không đủ là chỉ có một bức tranh về cấu trúc kiến trúc. Mặc 

dù tranh ảnh có thể nói được cả nghìn lời, lời chúng trao đổi với độc giả sẽ không nhất 
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quán và bị bỏ lại cho diễn giải rộng. Không nhất quán và mơ hồ trong thiết kế sẽ được 

giải quyết khi mã được viết và các thuộc tính hệ thống rộng sẽ không thể dự đoán được. 

Điều này là không chấp nhận được khi xây dựng hệ thống phức tạp dùng nhiều phần 

mềm. Trong thực hành, lí do căn bản của thiết kế bao giờ cũng bị bỏ lại không được phát 

biểu. Lần nữa, điều thông thường qua phân hoạch là yêu cầu đặc tính chất lượng cho hệ 

thống được đáp ứng.  

Bảng 5.2 Danh mục trách nhiệm phần tử cho phân rã mức thứ nhất 

Hình vẽ liên kết: Hình 5.5  Cảnh quan: Động 

Phần tử  Các trách nhiệm 

SMRT  Phần tử này là một mạch hay tuyển tập các 

mạch.  

 Cho phép công cụ lập cấu hình được kết nối với 

SmartMarquee.  

 Điều phối tải xuống tệp cấu hình từ công cụ lập 

cấu hình cho SmartMarquee.  

 Thể nghiệm, lập cấu hình, và điều phối vận 

hành của các bảng quảng cáo. 

Các bảng quảng cáo  Phần tử này là một mạch. 

 lập kích cỡ tấm bảng khớp theo tỉ lệ với bất kì 

kích cỡ nào của hiển thị SmartMarquee. 

 Đọc đồ hoạ quảng cáo, văn bản, hay video clips 

và hiển thị nội dung trên hiển thị 

SmartMarquee. 

 Tạo lại kích cỡ đồ hoạ, văn bản, hay video clips 

theo tỉ lệ khớp tốt nhất với tấm bảng đã được 

cấu hình. 

 Phần tử này biểu diễn cho một trong nhiều. 

 

Bảng 5.3 Danh mục trách nhiệm quan hệ cho phân ra mức thứ nhất  

Hình vẽ liên kết: Hình 5.5  Cảnh quan: Động  

Quan hệ Trách nhiệm 

 

 

 

 A B  

• Quan hệ này sẽ được dùng để kết nối công cụ lập 

cấu hình SmartMarquee với một SmartMarquee đã 

được triển khai trên thực địa. Kí hiệu này chỉ ra 

rằng phần tử A kết nối với phần tử B qua kết nối 

mạng. Bộ kết nối được mường tượng cho 

SmartMarquee sẽ là một giao thức hướng socket, 

TCP/IP, cho việc truyền tệp cấu hình từ công cụ lập 

cấu hình SmartMarquee tới một SmartMarquee đã 

triển khai. Mạng vật lí không được xác định hay 

ngụ ý. 

 A B  • Quan hệ này chỉ ra rằng phần tử A thể nghiệm hay 

tạo ra phần tử B khi chạy. Sau khi B được thể 

nghiệm, phụ thuộc này bị tan biến. 
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Bảng 5.4 Mức thứ nhất của lí do căn bản phân tích SmartMarquee  

Hình vẽ liên kết: Hình 5.5 

Trách nhiệm liên kết: bảng 5.2 và 5.3 
Cảnh quan: Động 

Phân rã này hội tụ chỉ vào tiến trình SmartMarquee và bỏ qua phân rã của công cụ 

lập cấu hình SmartMarquee. Hệ thống này được phân rã thành phần mềm khi chạy 

(SMRT) của SmartMarquee và tập các bảng quảng cáo. Phân hoạch này được chọn 

để duy trì tách bạch các mối quan tâm giữa việc lập cấu hình hệ thống, tải xuống 

tệp, và quản lí hiển thị (bắt đầu và dừng), và các chi tiết của việc hiển thị đồ hoạ 

quảng cáo. Việc này làm dễ dàng tái cấu hình khi chạy và cho phép thêm dễ dàng 

các loại bảng quảng cáo mới. 

 

Phân rã mức thứ hai và thứ ba của SmartMarquee 

Mức thứ nhất của phân rã (Hình 5.5) là tầm thường theo cách nào đó. Tuy nhiên, lí 

do căn bản cho phân rã này là quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc tái cấu hình đặc tính 

chất lượng. Phân rã này đã được chọn để tách bạch các mối quan tâm cấu hình từ xa khỏi 

những cấu hình của việc hiển thị quảng cáo. Phần tử SMRT chịu trách nhiệm cho các mối 

quan tâm trao đổi từ xa, trong khi phần tử tấm bảng cho hiển thị dữ liệu quảng cáo. 

Nhưng phân rã này là ngờ nghệch và nhiều việc nữa là cần để hoàn thành thiết kế. Chẳng 

hạn, như hiện thời được thiết kế, bên cạnh việc truyền thông từ xa với công cụ lập cấu 

hình SmartMarquee, phần tử SMRT cũng chịu trách nhiệm cho việc lập cấu hình, làm thể 

nghiệm, và quản lí các mạch bảng quảng cáo. Nếu một mạch thực sự được phân công mọi 

trách nhiệm này, điều này sẽ làm nảy sinh cấu trúc nguyên khối. Cách tiếp cận này sẽ phá 

hoại ngầm khả năng thoả mãn yêu cầu đặc tính chất lượng trong Bảng 5.1: “Cho phép các 

kiểu bảng quảng cáo mới được thêm vào trong tương lai.” Thiết kế này cũng im lặng xem 

xét cách dữ liệu cấu hình quảng cáo được lưu giữ và chia sẻ một khi nó được tải lên từ 

công cụ lập cấu hình SmartMarquee. Chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng khi nào kiến trúc sư 

được thực hiện xong với thiết kế, nhưng đây là những chỉ báo rõ ràng rằng nhiều công 

việc thiết kế kiến trúc được cần để trả lời cho những câu hỏi này.  

Khi kiến trúc sư nghĩ về phân rã hệ thống thêm nữa, người đó có thể thấy điều hữu 

dụng là hội tụ vào phân rã các phần tử riêng biệt thêm nữa. Với điều tâm niệm này, hội tụ 

dịch chuyển sang phần tử SMRT. Hình 5.6 chỉ ra mức thứ hai của phân rã nơi chỉ phần tử 

SMRT được phân rã thêm.  

Trong phân rã mức 2 này nhiều chi tiết đã được thêm vào cho thiết kế kiến trúc để 

đề cập tới mối quan tâm được diễn đạt với phần tử SMRT của Hình 5.5. Bản chất nguyên 

khối của SMRT đã bị khử bỏ thiên về phân rã mà làm phân rã thêm danh sách dài các 

trách nhiệm được gán cho SMRT. Một biên giới phần tử mới đã được vẽ ra mà thực tế là 

biên giới của phần tử SMRT của Hình 5.5; tuy nhiên, hình vẽ này làm sâu xuống và chỉ ra 

phân rã chi tiết của SMRT. Phần tử bảng quảng cáo ở ngoài hoàn cảnh của hình vẽ này. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không nhất thiết; thực ra, không thể mong muốn được, và 

thậm chí là không thể được trong nhiều trường hợp, việc phân rã toàn thể hệ thống ở mọi 

mức phân rã. Nhiều hệ thống quá lớn không phân rã được tính toàn thể của chúng ở mọi 

mức của phân rã, và thỉnh thoảng các phần khác nhau của hệ thống được phân rã bởi các 

tổ kiến trúc sư khác nhau. Ở đây SMRT đã được phân rã thành ba phần tử: tiến trình 

nguồn phục vụ SmartMarquee (SMSP), động cơ hiển thị SmartMarquee (SMDE), và kho 

dữ liệu. Hai bộ kết nối mới đã được đưa vào ở đây nữa. Một bộ kết nối chỉ ra luồng dữ 

liệu tới và đi khỏi kho dữ liệu, và bộ kết nối kia chỉ ra rằng các biến cố là cách bố trí từ 
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SMSP tới SMDE, và cũng từ SMDE tới các bảng quảng cáo. Lưu ý rằng kho dữ liệu đã 

không được xác định khác hơn để chỉ ra rằng đây là bộ nhớ (thứ cấp) vĩnh viễn dữ liệu 

cục bộ, phục vụ làm kho chứa cho thông tin cấu hình. Lưu ý rằng thiết kế của phần tử kho 

dữ liệu có thể được để trễ cho người thiết kế chi tiết phía hạ lưu - đây là chọn lựa của kiến 

trúc sư dựa trên phán xét của người đó và hoàn cảnh tổ chức lớn hơn mà trong đó hệ 

thống được phát triển. Tuy nhiên, có một rủi ro cố hữu trong chọn lựa này mà kiến trúc sư 

nên nhận biết tới. Nếu giao thức đọc/ghi, tệp, và cấu trúc dữ liệu bị bỏ lại không xác định 

bởi kiến trúc sư khi thiết kế này được phân cho người thiết kế chi tiết, họ sẽ phải phối hợp 

nỗ lực của họ để đảm bảo rằng SMDE có thể đọc điều SMSP viết. Hình 5.6 chỉ ra rằng 

SMSP bây giờ chịu trách nhiệm chấp nhận các kết nối từ công cụ lập cấu hình 

SmartMarquee. Giả sử rằng có một cấu hình được tải và chạy trên một SmartMarquee đã 

triển khai và người quản trị hệ thống muốn lập cấu hình cho hệ thống này. Khi chấp nhận 

một yêu cầu kết nối từ công cụ lập cấu hình SmartMarquee, SMSP đọc dữ liệu cấu hình từ 

công cụ lập cấu hình SmartMarquee và ghi dữ liệu này lên bộ nhớ lâu bền cục bộ. Một khi 

tất cả thông tin cấu hình được lưu giữ trong bộ nhớ lâu bền cục bộ, SMSP lưu ý cho 

SMDE qua một biến cố rằng cấu hình mới là sẵn có. Rồi SMDE gửi tín hiệu cho tất cả các 

bảng quảng cáo hiện đang chạy; cho tới khi nhận được biến cố, bảng quảng cáo kết thúc. 

SMDE đọc tệp cấu hình mới và làm thể nghiệm bảng quảng cáo được xác định trong cấu 

hình. Các trách nhiệm của phần tử được phân phối cho SMRT của Hình 5.5 được cải tiến 

thêm và được phân phối cho SMSP, SMDE, và kho dữ liệu và được liệt kê một cách 

tường minh trong Bảng 5.5, danh mục trách nhiệm phần tử cho phân rã mức 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú giải (Cảnh quan động)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu 

cấu hình 

SMSP 

Bảng quảng cáo: Hai bộ kết nối 

cho từng mạch bảng quảng cáo. 

(Hình 5.6) 

Từ công cụ lập 

cấu hình 

SmartMarquee 

Bộ nhớ bền cục bộ 

SMDE 

Kết nối mạng 

Kho dữ liệu  

A B A thể nghiệm B 

Luồng dữ liệu 

từ A sang B 
A B Mạch 

Biên giới phần tử 

Smart Marquee 

{1} .. {n} một nhiều 

A B A gửi biến cố cho B 
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Hình 5.6 Mức hai của phân rã - hội tụ vào phân rã phần mềm khi chạy của 

SmartMarquee (SMRT) 

 

Lần nữa, các bộ kết nối mới và trách nhiệm của chúng được liệt kê trong Bảng 5.6. 

Lí do căn bản cho phân rã này là phân chia thêm trách nhiệm được phân cho SMRT cho 

các phần tử sẽ thúc đẩy truyền thông song hành, quản lí bảng, và hiển thị phương tiện 

quảng cáo. Một ô bảng đơn giản được dùng để ghi lại thông tin này như được biểu thị 

trong Bảng 5.7. Cuối cùng, chúng ta có thể quay sự chú ý về cấu trúc của bảng quảng cáo. 

Một phân rã có thể được vẽ trong Hình 5.7. Danh mục phần tử cho phân rã này được liệt 

kê trong Bảng 5.8.  

Lần nữa, sự hội tụ ở đây là vào phân rã của các phần tử bảng quảng cáo để đề cập 

tới mối quan tâm thiết kế của chúng trong chỗ biệt lập với SMRT (bây giờ được phân rã 

thêm trong Hình 5.5). Điều này giúp khử bỏ lẫn lộn và cho phép kiến trúc sư hội tụ chú ý 

của mình vào mối quan tâm đặc biệt (như yêu cầu đặc tính chất lượng), phân rã thêm nữa 

một phần tử, hay nếu không thì hội tụ vào phần đặc biệt của hệ thống. Biên giới phần tử 

được vẽ quanh từng bảng quảng cáo chỉ ra mối quan hệ của chúng với các phần tử khác 

của hệ thống. Nói riêng, việc thể nghiệm và quan hệ biến cố với phần tử SMDE được vẽ 

ra. Những quan hệ này đã được thiết lập trong phân rã trước, cho nên chúng ta nhất định 

trung thành với chúng ở đây nữa.  

Bảng 5.5 Danh mục trách nhiệm phần tử cho phân rã mức hai  

Hình vẽ liên kết: 

Hình 5.6 

Cảnh quan: Động 

Phần tử Trách nhiệm 

SMCS (được suy 

dẫn từ SMRT; phân 

rã mức 1) 

 Phần tử này sẽ là một mạch đơn. 

 Cho phép công cụ lập cấu hình kết nối với 

SmartMarquee. 

 Đọc tệp cấu hình từ công cụ lập cấu hình 

SmartMarquee và lưu giữ dữ liệu cấu hình vào tệp cục 

bộ trên SmartMarquee. 

 Lưu ý SMDE rằng có cấu hình mới sẵn có. 

SMDE (được suy 

dẫn từ SMRT; phân 

rã mức 1)  

 Phần tử này sẽ là một mạch đơn. 

 Nhận thông báo cấu hình mới từ SMCS. 

 Phân tích câu tệp cấu hình. 

 Đảm bảo rằng thông tin cấu hình là hợp thức. 

 Dừng bất kì bảng quảng cáo nào đang chạy để chuẩn bị 

bắt đầu cấu hình mới. 

 Thể nghiệm, lập kích cỡ, và cung cấp thông tin vị trí 

tệp đồ hoạ quảng cáo cho các mạch bảng quảng cáo. 

Kho dữ liệu  Kho dữ liệu là tệp hay tuyển tập các tệp được lưu giữ 

trên phương tiện cục bộ cho SmartMarquee đã triển 

khai. 

 Kho dữ liệu là kho cho cấu hình SmartMarquee.  

 

Bảng 5.6 Danh mục trách nhiệm quan hệ cho phân rã mức hai  

Hình vẽ liên kết: 

Hình 5.6 

Cảnh quan : Động 
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Quan hệ Trách nhiệm 

 

 

A B 

 Quan hệ này chỉ ra rằng dữ liệu chuyển từ A sang B. 

Trong hoàn cảnh SmartMarquee, phần tử A là thụ động 

và B có trách nhiệm mở, đọc, và đóng kết nối. 

 Quan hệ này sẽ được dùng để kết nối một SMCS với 

phần tử kho dữ liệu và sẽ cho phép SMCS ghi dữ liệu 

cấu hình vào kho dữ liệu. 

 

 

A B 

 Kí hiệu này chỉ ra rằng phần tử A gửi một biến cố cho 

B. Bộ kết nối này sẽ được dùng giữa SMCS (A) và 

SMDE (B). 

 Trong hoàn cảnh SmartMarquee, bộ kết nối này được 

dùng để cho SMCS có thể thông báo cho SMDE rằng 

một cấu hình mới đã được tải xuống và sẵn sàng cho 

SMDE bắt đầu qui trình cấu hình lại. 

 Bộ kết nối này cũng được dùng giữa SMDE và từng thể 

nghiệm của một bảng quảng cáo để lưu ý những phần 

tử này rằng chúng phải kết thúc vận hành hiện thời của 

chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú giải (Cảnh quan động)  

Video clips 

quảng cáo 

Dữ liệu cấu 

hình từ Kho 

dữ liệu 

Bảng video 

{1}..{n} 

Từ SMDE 

Đồ hoạ  

quảng cáo 

Dữ liệu cấu 

hình từ Kho 

dữ liệu 

Phân trang và 

Bảng tĩnh 

{1}..{n} 

Từ SMDE 

Đồ hoạ  

quảng cáo 

Dữ liệu cấu 

hình từ Kho 

dữ liệu 

Bảng trượt 

{1}..{n} 

Từ SMDE 
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Hình 5.7 Mức ba của phân rã SmartMarquee - hội tụ vào cùng cấu trúc 

 

 

Bảng 5.7 Mức hai của lí do phân rã SmartMarquee 

Hình vẽ liên kết: Hình 5.6 

Trách nhiệm liên kết: Bảng 5.5 và 5.6 
Cảnh quan : Động 

Lí do căn bản cho phân rã này là để phân chia thêm trách nhiệm được phân cho 

SMRT cho các phần tử thành hai mạch để tách việc truyền thông và quản lí bảng 

quảng cáo, điều sẽ thúc đẩy truyền thông song hành, quản lí bảng, và hiển thị 

phương tiện quảng cáo. SMSS chịu trách nhiệm cho truyền thông với công cụ cấu 

hình SmartMarquee và truyền và lưu giữ cấu hình một cách cục bộ. SMDE chịu 

trách nhiện cho thể nghiệm bảng. Thông tin cấu hình cho bảng sẽ được lưu trong 

kho dữ liệu chung. SMSS sẽ chỉ là một chỗ ghi vào kho dữ liệu này (đối với dữ 

liệu cấu hình); SMDE sẽ đọc thông tin cấu hình, do vậy khử bỏ mối quan tâm 

truy nhập dữ liệu song hành. 

 

Bảng 5.8 Danh mục trách nhiệm phần tử cho phân rã mức thứ ba  

Hình vẽ liên kết: 

Hình 5.7 

Cảnh quan : Động 

Quan hệ Trách nhiệm 

Bảng quảng cáo 

tĩnh/phân trang (suy 

dẫn từ SMRT; phân 

rã mức 1) 

 Phần tử này sẽ là một tiến trình đơn giản; tuy nhiên, có 

thể có không hay nhiều những phần tử này hiện diện 

trong bất kì cấu hình đã cho nào. 

 Phần tử này được thể nghiệm bởi SMDE theo đặc tả 

trong tệp cấu hình SmartMarquee. 

 Phần tử này sẽ đọc từ tệp được xác định trên đĩa danh 

sách các tên đường dẫn của tệp đồ hoạ. 

 Danh sách các tên đường dẫn phải có ít nhất một tên 

đường dẫn tới tệp đồ hoạ. Danh sách của một tên 

đường dẫn sẽ xác định phần tử này là bảng quảng cáo 

tĩnh. Danh sách của hai hay nhiều tên đường dẫn sẽ xác 

định phần tử này là bảng quảng cáo phân trang. 

 Với từng tệp trong danh sách các tên đường dẫn này, 

phần tử này sẽ đọc tệp đồ hoạ liên kết, đặt kích cỡ 

đúng, và hiển thị nó trong một thời kì thời gian được 

xác định bởi cấu hình. 

 Phần tử này sẽ kết thúc vận hành của nó khi có một 

thông báo biến cố từ SMDE. 

A B A gửi biến cố cho B 
A B A thể nghiệm B 

Luồng dữ liệu 

từ A sang B 
A B 

Mạch 

Biên giới phần tử 

Smart Marquee 

{1} .. {n} một nhiều 
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Biểu ngữ và bảng 

quảng cáo trượt 

(được suy dẫn từ 

SMRT; phân rã 

mức 1) 

 Phần tử này sẽ là một tiến trình đơn; tuy nhiên, có thể 

có không hay nhiều phần tử này trong bất kì cấu hình 

nào đã cho. 

 Phần tử này được thể nghiệm bởi SMDE tương ứng 

theo đặc tả trong tệp cấu hình SmartMarquee. 

 Phần tử này sẽ đọc từ tệp được xác định trên đĩa danh 

sách các tên đường dẫn của tệp đồ hoạ. 

 Danh sách các tên đường dẫn phải có ít nhất một tên 

đường dẫn tới tệp đồ hoạ. 

 Từng tệp đồ hoạ được tạo kích cỡ tỉ lệ khớp nhất bên 

trong biểu ngữ và sẽ được hiển thị trong biểu ngữ cho 

tới khi biểu ngữ đầy, tại điểm đó biểu ngữ sẽ cho trượt 

quảng cáo. Quảng cáo chiều ngang sẽ trượt từ trái sang 

phải; quảng cáo chiều đứng sẽ trượt từ đỉnh xuống đáy. 

 Một khi một quảng cáo đã trượt ra khỏi khu vực hiển 

thị, nó sẽ được quay vòng lại. Trong bảng trượt chiều 

ngang, quảng cáo sẽ trượt ra khỏi bên phải và quay lại 

từ bên trái của hiển thị. Quảng cáo theo chiều đứng sẽ 

trượt ra khỏi đáy và quay lại từ trên đỉnh của hiển thị. 

 Phần tử này sẽ kết thúc vận hành của nó khi nhận được 

thông báo biến cố từ SMDE. 

Bảng quảng cáo 

video (được suy 

dẫn từ SMRT; phân 

rã mức 1) 

 Phần tử này sẽ là tiến trình đơn; tuy nhiên, có thể có 

không hay nhiều phần tử này hiện diện trong bất kì cấu 

hình đã cho nào. 

 Phần tử này được làm thể nghiệm bởi SMDE tương 

ứng với đặc tả trong tệp cấu hình SmartMarquee. Phần 

tử này sẽ đọc từ tệp xác định trên đĩa danh sách các tên 

đường dẫn về tệp video clip. 

 Danh sách tên đường dẫn phải có ít nhất một tên đường 

dẫn tới tệp video clip. 

 Người mở video sẽ được tạo kích cỡ bởi phần tử này để 

khớp hoàn toàn bên trong không gian tấm video. Nếu 

một danh sách các video clip được cung cấp, từng đoạn 

sẽ được cho chạy lần lượt và phần tử này sẽ quay trở lại 

đỉnh của danh sách và bắt đầu cho chạy các clip lần 

nữa lần lượt. 

 Nếu một video clip được cung cấp, phần tử này sẽ quay 

vòng clip đó liên tục. 

 Phần tử này sẽ kết thúc vận hành của nó khi nhận được 

thông báo biến cố từ SMDE. 

 

Kiến trúc sư có thể thêm chi tiết cho các thiết kế trong phân rã có cấp bậc, nhưng 

không làm mất hiệu lực các mức phân rã trước. Từng mức phân rã phải chảy nhất quán từ 

mức trước. Nếu kiến trúc sư khám phá ra rằng mình không thể trung thành được với 

những ràng buộc bị áp đặt bởi một quyết định được đưa ra ở phân rã mức cao hơn, người 

đó phải quay trở lại và đề cập tới vấn đề này ở mức phân rã trước đó. Bên cạnh những 

quan hệ này, một quan hệ chỉ đọc được thiết lập với kho dữ liệu cho việc truy nhập vào 

thông tin quảng cáo được yêu cầu để lập cấu hình cho bảng và hiển thị đồ hoạ quảng cáo. 

Về nền tảng mọi bảng quảng cáo đều là đồng nhất, điều hỗ trợ cho yêu cầu đặc tính chất 
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lượng mà làm dễ dàng việc đưa vào khi chạy các kiểu tấm bảng mới. Mặc dầu dường như 

có ít tác động tới cấu trúc khi chạy, không thể nào xác định được tác động sẽ là gì lên cấu 

trúc tĩnh. Để xem xét cách hệ thống thực sự "sửa đổi được" thế nào, chúng ta sẽ phải dịch 

chuyển sang cảnh quan tĩnh. Không có bộ kết nối mới hay kiểu phần tử được thêm vào ở 

đây. Mặc dầu danh mục phần tử khác và trách nhiệm quan hệ không được vẽ trong bản vẽ 

này, thông tin này và trách nhiệm đặc biệt của phần tử và quan hệ sẽ được mô tả chính 

xác bởi kiến trúc sư. Thông tin này và lí do căn bản của phân rã đã bị bỏ qua với mục đích 

để ngắn gọn.  

 

Chuyển cảnh quan  

Tới giờ chúng ta đã quan tâm tới phân rã hệ thống dưới dạng cảnh quan động. Bây 

giờ chúng ta sẽ chuyển chú ý sang các cấu trúc tĩnh của hệ thống. Như đã được nói trước 

đây, không thể nói được hệ thống này sẽ sửa đổi được thế nào đối với yêu cầu đặc tính 

chất lượng “Cho phép kiểu bảng quảng cáo mới được thêm vào trong tương lai.” Mặc dầu 

chúng ta biết rằng có ít tác động tới cấu trúc khi chạy bằng việc bổ sung thêm các mạch 

tấm bảng mới, chúng ta không biết gì về tác động tới các cấu trúc tĩnh bởi vì chúng ta đã 

hội tụ vào thiết kế hệ thống từ cảnh quan động. Để đề cập tới kịch bản tính sửa đổi này, 

điều sẽ có ích là nhìn vào các cấu trúc tĩnh của bảng quảng cáo. Hình 5.8 chỉ ra một phân 

rã của bảng quảng cáo từ cảnh quan tĩnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chú giải (cảnh quan tĩnh)  

 

  

  

  

 

Hình 5.8 Phân rã cấu trúc lớp SmartMarquee - việc chuyển sang cảnh quan 

tĩnh và hội tụ vào cấu trúc của tấm bảng hiển thị. 

  

Đây có thể được coi như phân rã mức thứ nhất của hệ thống trong cảnh quan tĩnh, 

và về bản chất là cái nhìn đầu tiên vào mã cho phần của hệ thống có thể trông thế nào. 

Đây là phân rã đơn giản và trực tiếp của hệ thống để tách bạch những mối quan tâm đó 

mà là chung cho mọi kiểu bảng quảng cáo và những kiểu đó là duy nhất. Lí do căn bản 

Các cấu trúc 

chung và dịch vụ 

(CSS) 

Bảng trượt Bảng video Bảng  

phân trang 

Mô đun B kế thừa 

từ mô đun A 

Mô đun mã 

(lớp các lớp) 

A 

B 
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cho phân hoạch bảng quảng cáo theo cách này được hội tụ toàn bộ vào việc làm dễ dàng 

cho việc phát triển và tích hợp bảng quảng cáo mới. Từ cảnh quan động chúng ta có thể 

phân tích tác động mà bảng mới có thể có lên cấu trúc khi chạy, hay cách bảng mới có thể 

được cài đặt khi chạy, nhưng từ cảnh quan tĩnh chúng ta đề cập tới chi phí về thay đổi hệ 

thống. Trách nhiệm cho các phần tử và quan hệ được liệt kê trong Bảng 5.9 và 5.10, 

tương ứng.  

Phân rã này cô lập các dịch vụ thường dùng và cấu trúc dữ liệu trong phần tử CSS, 

trong khi các chi tiết đặc biệt về thực hiện một tấm bảng được bỏ lại cho các phần tử bảng 

trượt, video, và phân trang. Về bản chất cách tiếp cận này có thể cho phép hình thành 

khuôn mẫu phát triển cho bảng quảng cáo. Điều này sẽ làm dễ dàng lớn cho việc phát 

triển tấm bảng quảng cáo, đảm bảo tính thông dụng của chúng, và khử bỏ tác động mà các 

kiểu tấm bảng mới có thể có lên cấu trúc kiến trúc tổng thể. Lưu ý rằng việc dùng thuật 

ngữ lớp ở đây không nên được lấy để ngụ ý phân hoạch hệ thống nơi từng lớp được vẽ 

trong Hình 5.8 ánh xạ vào một lớp đơn theo nghĩa chặt chẽ nhất. Ở đây một lớp có thể ánh 

xạ vào một tuyển tập các lớp; thường thuật ngữ gói được dùng để mô tả cho tuyển tập các 

lớp. Luận cứ khác có thể được nêu ra việc lựa chọn lớp và cơ chế kế thừa là quá nhiều chi 

tiết cho thiết kế kiến trúc và có thể là quyết định chưa chín muồi. Luận cứ phản lại là ở 

chỗ SmartMarquee phải dùng Java làm ngôn ngữ thực hiện; do đó, những cấu trúc này là 

không ngoài trật tự. Chẳng hạn, có thể không thích hợp mà kết ghép các quyết định thiết 

kế kiến trúc với cơ chế hướng đối tượng nếu ngôn ngữ thực hiện bị ràng buộc với ngôn 

ngữ có cấu trúc như C. Trong trường hợp này có thể khó cho cấu trúc thực hiện sánh với 

cấu trúc thiết kế. Hiển nhiên đây là phân rã rất thô và nhiều thiết kế (các mức phân rã) từ 

cảnh quan tĩnh có thể cần phải hoàn chỉnh thiết kế như đã được chứng tỏ với cảnh quan 

động. Tại từng mức phân rã, bất kể tới cảnh quan, kiến trúc sư phải tìm bằng chứng mà 

người đó đang hội tụ vào thiết kế đầy đủ. Vấn đề then chốt mà kiến trúc sư nên tự hỏi 

mình để xác định liệu kiến trúc có đầy đủ không bao gồm: 

Bảng 5.9 Danh mục trách nhiệm phần tử cho phân rã tĩnh mức thứ nhất  

Hình vẽ liên kết: 

Hình 5.8 

Cảnh quan : Tĩnh 

Phần tử Trách nhiệm 

CSS  Phương pháp chung để đọc dữ liệu cấu hình và đồ hoạ 

 Phương pháp chung để định lại kích cỡ theo tỉ lệ cho 

các đồ hoạ và video clips 

 Cấu trúc và phương pháp chung để tạo ra và đặt kích 

cỡ tấm bảng 

Tấm bảng trượt  Làm thể nghiệm tấm bảng trượt tương ứng với đặc tả 

cấu hình 

 Đọc tệp đồ hoạ quảng cáo, định lại kích cỡ, và trượt 

chúng theo chiều đứng hay ngang tương ứng theo đặc 

tả cấu hình  

Tấm bảng phân trang  Làm thể nghiệm tấm bảng phân trang tương ứng theo 

đặc tả cấu hình 

 Đọc đồ hoạ quảng cáo, đặt lại kích cỡ, và hiển thị 

chúng trong tấm bảng phân trang vào trong thời kì 

được xác định trong đặc tả cấu hình 

 Nếu một danh sách đồ hoạ được cung cấp, từng đồ hoạ 

sẽ được hiển thị lần lượt trong một thời gian được xác 

định bởi cấu hình, trở về chỗ bắt đầu của danh sách khi 
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đồ hoạ cuối cùng được hiển thị. Nếu chỉ một tệp đồ hoạ 

quảng cáo được cung cấp, thì đồ hoạ đó sẽ được hiển 

thị mà không phân trang (một cách tĩnh).  

Tấm bảng video  Làm thể nghiệm tấm bảng video theo đặc tả cấu hình 

 Đọc video clips, đặt lại kích cỡ, và cho chạy chúng bên 

trong tấm bảng video 

 Nếu danh sách các clips được cung cấp, từng clip sẽ 

được cho chạy, trở về đầu danh sách khi clip cuối cùng 

được cho chạy. Nếu chỉ một clip được cung cấp, thì nó 

sẽ được cho chạy liên tục (chu trình). 

 

Bảng 5.10 Danh mục trách nhiệm quan hệ cho Phân rã mức thứ tư  

Hình vẽ liên kết: Hình 5.8 Cảnh quan: tĩnh 

Quan hệ Trách nhiệm 

  Đây là kế thừa hướng đối tượng truyền thống. 

 Chỉ một kế thừa là được phép (nhất quán với ràng buộc 

ngôn ngữ Java) 

  

 Tất cả các trách nhiệm đã được nói trong dẫn lái kiến trúc chưa và bất kì trách nhiệm 

suy dẫn nào cần được đề cập tới bởi kiến trúc đã được phân bổ cho các phần tử hay 

việc phân hoạch chưa?  

 Người thiết kế hay người thực hiện phía hạ lưu có bị ràng buộc đủ bởi thiết kế không? 

Người đó có thể dùng nó để làm thiết kế chi tiết hay thực hiện để cho thiết kế hay thực 

hiện của người đó sáng đúng với kiến trúc về mặt cấu trúc không?  

 Kiến trúc có được làm tài liệu đủ không (tài liệu sẽ được nói tới chi tiết hơn nhiều 

trong những mục sau) để cho thiết kế được trao đổi theo cách rõ ràng, chính xác, và 

không mơ hồ và những người thiết kế và thực hiện có thể hiểu được nó?  

Hệ thống có thể yêu cầu việc phân rã chi tiết hơn trong những cảnh quan nào đó và 

ít hơn trong các cảnh quan khác. Lưu ý rằng phân rã tương đối ít là cần cho 

SmartMarquee trong cảnh quan vật lí do tính đơn giản của nó, và những ràng buộc nền 

công nghệ áp đặt việc phân hoạch.  

 

Điều gì xảy ra và khi nào nó xảy ra? 

Tại điểm này có thể rõ ràng với độc giả rằng mối quan hệ thời gian của điều đang 

xảy ra, và khi nó xảy ra trong hệ thống khi nó thực thi, là không rõ từ những bản vẽ này. 

Điều này là vì các biểu diễn của cảnh quan động chỉ ra các phần tử và mối quan hệ chỉ có 

thể làm một trong những điều sau:  

1. Chỉ ra các phần tử và mối quan hệ của hệ thống tại một khoảnh khắc thời gian  

2. Chỉ ra mọi phần tử và quan hệ là có thể vào bất kì lúc nào trong khi thực thi  

Mô đun B kế thừa 

từ mô đun A 

A 

B 
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Trong thực hành, kiến trúc sư thường tạo ra các biểu diễn cảnh quan động mà chỉ ra 

mọi phần tử và quan hệ là có thể trong khi thực thi lúc chạy. Mặc dầu điều này có thể toả 

ánh sáng lên các cấu trúc khi chạy, những cách nhìn này thường không đủ cho phân tích 

các thuộc tính khi chạy của hệ thống khi nó vận hành qua thời gian. Tuy nhiên, các biểu 

diễn này thường sai lạc cũng bởi vì nó thông thường là trường hợp giao diện người dùng 

đồ hoạ cấu trúc khi chạy khi hệ thống thực thi. Một kĩ thuật biểu diễn là lấy ra một thể 

nghiệm trong thời gian thực thi, được gọi là phương thức khởi động, tắt, không chạy, tải 

cao điểm, vân vân, và cung cấp các bản vẽ chỉ ra các phần tử và quan hệ là thấy được ở 

các thể nghiệm này theo thời gian. Đây là biểu diễn hình thái, nơi các phương thức đa 

dạng của vận hành hệ thống được biểu diễn bằng các hình vẽ động tách bạch. Biểu diễn 

hình thái cần động dưới dạng cảnh quan. Nếu dùng kĩ thuật biểu diễn hình thái, kiến trúc 

sư trước hết phải nhận diện phương thức có thể và rồi làm tài liệu rõ ràng chúng như các 

trách nhiệm. Một cách tuyệt vời để làm tài liệu các phương thức là qua trường hợp sử 

dụng chức năng hay kịch bản đặc tính chất lượng. Sau khi nhận diện và làm tài liệu cho 

phương thức, kiến trúc sư có thể tạo ra các biểu diễn hỗ trợ để chỉ ra cấu trúc hệ thống tại 

điểm thời gian đó. Điều này có thể trợ giúp lớn trong thiết kế và phân tích các cấu trúc hệ 

thống động và hành vi. Một khi các phương thức liên quan được nhận diện và làm tài liệu, 

kiến trúc sư nên dùng các vật phẩm này để phân tích các dịch chuyển giữa các phương 

thức. Đây thường là những điểm đáng quan tâm trong thiết kế. Chẳng hạn, giả sử rằng 

kiến trúc sư nhận diện một phương thức khởi động và phương thức trạng thái vững chãi; 

những điều này được mô tả trong tài liệu và các biểu diễn được tạo ra chỉ ra các phần tử 

và quan hệ thấy được trong những phương thức vận hành này. Kiến trúc sư vậy nên dùng 

các vật phẩm mà làm tài liệu và biểu diễn cho thiết kế hệ thống dưới những điều kiện 

phương thức này để xem xét cách những chuyển dịch hệ thống từ phương thức khởi động 

cho tới phương thức trạng thái vững chãi. Việc chuyển đổi phương thức thường có tính 

thủ đoạn nhiều nhất và thường là nguồn của vấn đề. Tới chừng mực đó, phương thức là 

đáng phân tích sâu. Biểu diễn rõ ràng những phương thức đa dạng này có thể giúp trong 

thiết kế và phân tích hệ thống dùng nhiều phần mềm. Các kĩ thuật khác có thể được dùng 

là những biểu đồ chuyển trạng truyền thông hơn, các biểu đồ trình tự, sơ đồ điều khiển, và 

thậm chí các mô tả văn xuôi. Tuy nhiên, mặc dầu các cách tiếp cận này có thể trợ giúp 

trong phân tích và cung cấp cái nhìn sâu, chúng không mô tả cấu trúc động và cách các 

cấu trúc động biến thái qua thực thi. Thường biểu diễn phương thức được dùng tiếp nối 

với các biểu đồ chuyển trạng, biểu đồ trình tự, và văn xuôi - đây thường là cách tiếp cận 

hiệu quả nhất trong phân tích hành vi động của hệ thống. Những khái niệm này được 

minh hoạ tốt nhất qua ví dụ.  

Trong Hình 5.9, có một biểu diễn phương thức của hệ thống SmartMarquee dùng 

bốn cách biểu diễn động khác nhau. Chuỗi các biểu diễn này minh hoạ cho hệ thống nhàn 

rỗi sau khi bạp khởi động một cấu hình hiện có, dừng cấu hình hiện thời, và tải cấu hình 

mới từ công cụ lập cấu hình SmartMarquee.  

Lần nữa, hình ảnh không thể đứng một mình, cho nên lời dẫn được cung cấp để giải 

thích cho hành vi phương thức này, và việc dịch chuyển giữa các phương thức:  

  

 

 

 

 

(a) Smart Marquee sau khi khởi động. Im 

lìm không có cấu hình được nạp 

(b) Smart Marquee nạp một cấu hình hiện 

có 

SMSS SMDE 

Dữ liệu 

cấu hình 

SMSS SMDE 

Dữ liệu 

cấu hình 

Tấm bảng 

1. 

2. 

3. 
{1}..{n} 
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Chú giải (cảnh quan động)  

  

  

 

 

  

 

 

 

 Hình 5.9a chỉ ra SmartMarquee được triển khai sau hi bật nguồn và khởi động. Hệ 

thống tự động nạp các tiến trình SMSS và SMDE, cái làm trống hiển thị.  

 Sau khi bật nguồn và khởi động SMDE sẽ tìm và nạp cấu hình hiện thời như được 

chỉ ra trong Hình 5.9b. Tiến trình này bắt đầu với SMDE, nó đọc và phân tích câu 

tệp cấu hình (bước 1) từ kho dữ liệu cục bộ. Từ từng tấm bảng được xác định bởi 

cấu hình này, SMDE sẽ làm thể nghiệm tấm bảng thích hợp, truyền theo tên 

đường dẫn tới thông tin cấu hình được cần bởi tấm bảng (bước 2) trong khi làm 

thể nghiệm. Sau khi làm thể nghiệm, tấm bảng sẽ đọc thông tin cấu hình từ kho dữ 

liệu cục bộ.  

1 

(c) Smart Marquee nhận cấu hình mới từ 

công cụ lập cấu hình 
(d) Smart Marquee thông báo và dừng cấu 

hình hiện có 

SMSS SMDE 

Dữ liệu 

cấu hình 

1. 

2. 

{1}..{n} 

Tấm bảng 

Kết nối mạng 

Kho dữ liệu  

A        B      A thể nghiệm B 

Luồng dữ liệu 

từ A sang B 
A         B Mạch 

Biên giới phần tử 

Smart Marquee 

{1} .. {n} một nhiều 

A        B    A gửi biến cố cho B 

SMSS SMDE 

Dữ liệu 

cấu hình 

Tấm bảng 

1. 

2. 
{1}..{n} 
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 Tại điểm này hệ thống đang ở trong trạng thái hiển thị vững chắc chạy cấu hình 

hiện thời. Hình 5.9c minh hoạ việc tải lên của một tệp cấu hình mới từ công cụ lập 

cấu hình SmartMarquee (lưu ý hình này bỏ đi tiến trình kết nối). Một khi kết nối 

này được thiết lập giữa SMSS và công cụ lập cấu hình SmartMarquee, dữ liệu cấu 

hình được gửi tới SMSS từ công cụ cấu hình (bước 1). Khi dữ liệu tới, nó được 

ghi vào kho dữ liệu cục bộ bởi SMSS (bước 2). Tại kết thúc của việc truyền dữ 

liệu, kết nối mạng được đóng lại, và tại điểm này cấu hình mới đã được nạp lên.  

 Một khi cấu hình mới đã được nạp lên thành công từ công cụ lập cấu hình 

SmartMarquee, SMSS sẽ thông báo cho SMDE qua một biến cố rằng cấu hình 

mới là sẵn sàng (bước 1). Sau khi thông báo, SMDE sẽ thông báo cho từng tấm 

bảng qua các biến cố rằng chúng phải kết thúc (bước 2). Khi nhận được biến cố 

kết thúc từ SMDE, từng tấm bảng sẽ đóng kết nối của nó với kho dữ liệu cục bộ và 

kết thúc.  

 Một khi tất cả các tấm bảng đã kết thúc, hệ thống sẽ ở trong trạng thái được vẽ 

trong Hình 5.9a. Cấu hình mới vậy được nạp vào bởi việc lặp lại các bước đã nêu 

đại cương ở Hình 5.9b.  

Trong ví dụ này, một tổ hợp các biểu diễn phương thức và lời dẫn được dùng để mô 

tả cách thiết kế đề cập tới một tập đặc biệt quan trọng các dẫn lái kiến trúc liên quan tới 

tính tái cấu hình của hệ thống. Mặc dầu lời dẫn này là dài, nó là đơn giản cho bất kì người 

có liên quan nào hiểu và mô tả. Kiến trúc sư có thể đã dùng các biểu đồ trình tự hay biểu 

đồ trạng thái để biểu diễn hành vi này nữa. Mặc dầu các phương pháp khác cho mô tả 

hành vi động có thể chính xác hơn, các vật phẩm kết quả có thể không được hiểu bởi tất 

cả những người có liên quan.  

 

Xác định giao diện  

Kiến trúc sư của hệ thống dùng nhiều phần mềm có thể phải nhận diện phần cứng 

và giao diện mạng bên cạnh giao diện phần mềm. Các giao diện cho các phần tử phần 

cứng và phần mềm thường được chuẩn hoá và thường (nhưng không phải luôn luôn) trực 

tiếp hơn giao diện phần mềm - hội tụ của chúng ta ở đây sẽ là vào giao diện phần mềm 

bởi vì chúng thường có nhiều vấn đề hơn. Tầm quan trọng của thiết kế giao diện từ lâu đã 

được nhận ra bởi các cộng đồng kĩ nghệ phần mềm và khoa học máy tính. Những nỗ lực 

nghiên cứu ban đầu đã dự định nhận diện ngôn ngữ định nghĩa giao diện chính thức (IDL) 

và ngôn ngữ liên nối mô đun (MIL) để định nghĩa chính xác mối quan hệ trong các phần 

tử. Trong hầu hết nghiên cứu các thuật ngữ này được dùng đổi lẫn cho nhau - liệu đây là 

chủ định hay không thì không rõ. Thành công của các MIL đã bị trộn lẫn. Ngày nay, IDL 

thường được dùng nhất trong tham chiếu tới ngôn ngữ đặc biệt được dùng để mô tả cho 

giao diện phần tử phần mềm. IDL mô tả cho giao diện của một phần tử trong ngôn ngữ 

lập trình - cách trung lập. Điều này cho phép hai phần tử truyền thông mà không dùng 

chung ngôn ngữ chung. IDL đã có được thành công lớn, và khái niệm IDL được dùng 

trong lời gọi thủ tục từ xa Remote Procedure Call (RPC), Gọi phương pháp từ xa - 

Remote Method Invocation (RMI), CORBA, SOAP, .NET, và nhiều công nghệ tương tự 

khác. Tuy nhiên, IDL điển hình được dùng cho thiết kế tại mức độ tinh hơn nhiều so với 

điều thường được các kiến trúc sư yêu cầu. Các ngôn ngữ mô tả kiến trúc đa dạng 

architecutal description languages (ADLs) đã được phát triển để mô tả cho các kiến trús, 

nhưng phần lớn không đề cập tới giao diện về các phần tử mà ADL mô tả, hay đối xử với 

các giao diện theo cách rất tổng quát. Các ADLs, IDLs, hay MILs tổng quát, mạnh trong 

công nghiệp cho thiết kế kiến trúc đã không được bao gồm rộng rãi bởi cộng đồng thiết kế 
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kiến trúc vào lúc viết cuốn sách này. Tuy nhiên, giao diện của các phần tử kiến trúc xác 

định ra giàn giáo của kiến trúc. Không có giao diện không thể nào trung thành được với 

phân hoạch phần tử được xác định bởi thiết kế, khó phân bổ các phần tử cho các tổ xây 

dựng, và khó xác định được liệu việc thực hiện có trung thành với kiến trúc không. Giao 

diện đơn giản là biên giới nơi hai phần tử gặp gỡ, tương tác, hay truyền thông tin cho 

nhau. Các đặc trưng của giao diện phụ thuộc vào cảnh quan được lấy. Giao diện khi chạy 

được hình thành bởi điều được viết trong mã; đó là, giao diện của các phần tử động được 

tạo quan hệ, và được xác định, bởi giao diện của các phần tử tĩnh. Thỉnh thoảng điều này 

là đơn giản và trực tiếp, vì nó là một biến cố quan hệ người gửi/người nhận giữa hai phần 

tử vào lúc chạy, hay nó có thể bị xoắn xuýt lại, vì có thể nếu hai phần tử truyền thông theo 

cách gián tiếp qua bộ nhớ dùng chung. Từ cảnh quan động, giao diện hỗ trợ cho luồng dữ 

liệu, biến cố, truyền thông điệp, gọi phương pháp từ xa, vân vân. Từ cảnh quan tĩnh, giao 

diện điển hình phô ra các dịch vụ mà được một phần tử cung cấp. Mọi phần tử đều có một 

loại giao diện nào đó trừ phi nó là một cấu trúc nguyên khối tự chứa hoàn toàn. Ngay cả 

một chương trình điều khiển được nhúng trong nguyên khối cũng tương tác với cảm biến 

bên ngoài và hiển thị - đây là giao diện. Giao diện từ các cảnh quan động và tĩnh là có 

quan hệ. Đặc biệt hơn, các giao diện động được thực hiện bởi cấu trúc tĩnh, nhưng chúng 

không nhất thiết là một-một. Một giao diện trong cảnh quan tĩnh không thể là giao diện 

thấy được vào lúc chạy. Hình dung một hệ thống đơn giản như hệ thống được vẽ trong 

Hình 5.10a.  

Đây là biểu diễn tĩnh chỉ ra bốn phần tử. Phần tử A và B có liên quan tới nhau đối 

với việc dùng quan hệ, cũng như các phần tử C và D. Các phần tử A và B là nhóm chức 

năng mang tên "khách", trong khi các phần tử C và D là nhóm chức năng khác mang tên 

"nguồn phục vụ". Mặc dầu điều cám dỗ là vẽ ra một đường giữa các nhóm chức năng 

khách và phục vụ, mối quan hệ này không tồn tại một cách tĩnh - và mối quan hệ động 

còn chưa được rõ ràng trong cái nhìn tĩnh. Rõ ràng đây là mối quan hệ quan trọng để thiết 

lập và suy luận tới, đặc biệt nến tính sửa đổi được của mã của khách và nguồn phục vụ là 

mối quan tâm. Tuy nhiên, khi những mô đun này được biên dịch, giao diện và quan hệ 

dùng liên kết không còn thấy được từ cảnh quan động và trở thành mối quan hệ khi chạy 

khác (gọi-trở về, biến cố, vân vân). Khi A và B từ cảnh quan tĩnh được biên dịch và thực 

hiện, cấu trúc động được thực hiện. Cấu trúc động trở thành tiến trình khách trong cảnh 

quan động, và khi C và D từ cảnh quan tĩnh được biên dịch chúng trở thành tiến trình 

nguồn phục vụ trong cảnh quan động. Trong cảnh quan động các giao diện và quan hệ 

khác trở thành rõ ràng vào lúc thực thi, như luồng dữ liệu giữa khách và nguồn phục vụ, 

như được vẽ trong Hình 5.10b. Lưu ý rằng các quan hệ trong cảnh quan động tuỳ thuộc 

vào quyết định được đưa ra trong cảnh quan tĩnh, nhưng chúng rõ ràng không phải là quan 

hệ một-một. Một số cách nhìn có thông tin giao diện rất ít bền vững để làm tài liệu, và có 

thể đủ đơn giản để chỉ ra mối quan hệ. Hình 5.10 minh hoạ rõ ràng điểm này. Trong Hình 

5.10a điều bản chất là giao diện xác định các dịch vụ đích xác B cung cấp cho A và D 

cung cấp cho C để cho hệ thống sẽ đi tới cùng nhau trong xây dựng và tích hợp các phần 

tử này. Tuy nhiên, trong cảnh quan động của Hình 5.10b đích xác giao diện khách và 

nguồn phục vụ là kém quan trọng hơn nhiều; tuy nhiên, mối quan hệ giữa các phần tử 

khách và nguồn phục vụ (luồng dữ liệu) có tầm quan trọng cốt yếu để hiểu cấu trúc khi 

chạy.  

(a) Hệ thống bao gồm bốn phần tử – được đại diện từ cảnh quan tĩnh.  
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Chú giải (Cảnh quan tĩnh)  

 

 

 

 

 

(b) Các phần tử trên được biên dịch bây giờ chỉ ra hai phần tử - cảnh quan động.  

 

 

 

 

Chú giải (Cảnh quan động)  

 

 

 

 

Hình 5.10 Một hệ thống đơn giản được chỉ ra trong hai cảnh quan; lưu ý loại giao 

diện thấy được trong từng cảnh quan. (a) hệ thống bao gồm bốn phần tử, được 

biểu diễn từ cảnh quan tĩnh. (b) hệ thống chỉ ra hai phần tử, từ cảnh quan động. 

 

Giao diện có thể là chuyện hai chiều. Thường nhất kiến trúc sư chỉ hội tụ vào dịch 

vụ nào đó do một phần tử đặc biệt cung cấp, nhưng các phần tử cũng làm giả định về hoàn 

cảnh mà trong đó chúng tồn tại. Các phần tử mong đợi rằng những tài nguyên nào đó là 

sẵn có, rằng các phần tử khác hành xử theo cách nào đó, rằng các phần tử khác cung cấp 

tài nguyên theo cách đúng thời gian, và rằng dữ liệu nào đó là sẵn có và đúng đắn. Về 

khía cạnh này, giao diện là định nghĩa chính thức về điều một phần tử cung cấp cho phần 

tử khác và điều nó yêu cầu từ phần tử khác để làm việc. Các giả định cung cấp và yêu cầu 

này nên được nhận diện vì các trách nhiệm được phân bổ cho các phần tử trong phân rã. 

Các trường hợp sử dụng chức năng có thể được luyện tập bằng việc dùng kĩ thuật duyệt 

kiểm walk-through có cấu trúc với thiết kế để hiểu rõ hơn các giả định, tương tác, phụ 

thuộc và thông tin được trao đổi giữa các phần tử (các kĩ thuật cho điều này sẽ được đưa 
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vào trong Phần 2). Kiến trúc sư phải thiết kế giao diện, nhưng giao diện cần không được 

chi tiết như phương pháp hay dấu hiệu hàm, mặc dầu điều đó sẽ là lí tưởng. Nếu kiến trúc 

sư chọn không định nghĩa giao diện chi tiết, họ phải để trễ nhiệm vụ này về thiết kế cho 

người thiết kế phía hạ lưu. Điều này nên là chọn lựa tường minh thay vì chọn lựa không 

tường minh. Nếu thiết kế của giao diện bị để trễ cho người thiết kế phía hạ lưu, thì điều 

này phải là việc đầu tiên của họ. Một khi được thiết kế, các giao diện nên được đặt dưới 

kiểm soát cấu hình chặt chẽ. Thay đổi giao diện nên bao gồm việc giám sát của ban kiểm 

soát cấu hình để đảm bảo rằng thiết kế kiến trúc không bị phá hoại bởi thay đổi với giao 

diện. Nếu một kiến trúc sư hay tổ chức không thiết kế các giao diện chi tiết tại điểm nào 

đó trong quá trình thiết kế, kiến trúc sẽ bị phá hoại ngay khi dòng mã đầu tiên được viết. 

Xác định giao diện chi tiết là cần thiết như một điểm dàn dựng cho thiết kế và xây dựng 

phần tử chi tiết. Tầm quan trọng này của các giao diện được xác định rõ không thể bị 

cường điệu trong những tình huống mà các tổ là phân bố theo địa lí. Thiết kế của các giao 

diện nên được coi là bước cải tiến cần lấy sau khi nhiều phân rã đã xảy ra như cách để 

thêm nhiều thông tin cho thiết kế. Các xem xét về phát triển giao diện được cung cấp ở 

Bảng 5.11.  

Bảng 5.11 Xem xét thiết kế giao diện  

Tên phần tử Cung cấp tên của phần tử hay bất kì danh tính tham chiếu 

phù hợp nào được dùng. 

Cảnh quan Động, tĩnh, hay vật lí. 

Ngữ nghĩa giao 

diện 

Nếu có thể, cung cấp đích xác dấu hiệu và tham biến của 

giao diện, cái sẽ được yêu cầu và sử dụng bởi giao diện. 

Cung cấp ví dụ sử dụng của giao diện dưới các điều kiện liên 

quan đa dạng nếu có thể, minh hoạ ngữ nghĩa giao diện. 

Giả định cung cấp Liệt kê dữ liệu và dịch vụ nào mà phần tử này cung cấp cho 

các phần tử khác. Chi tiết về điều kiện môi trường cần để 

cung cấp những dữ liệu và dịch vụ này (nếu có).  

Giả định yêu cầu Liệt kê dữ liệu và dịch vụ nào mà phần tử này yêu cầu để 

cung cấp dữ liệu và dịch vụ được yêu cầu của phần tử này. 

Liệt kê các phần tử mà phần tử này phụ thuộc vào. Liệt kê 

những đặc biệt của dữ liệu và dịch vụ nếu có.  

Tiền điều kiện Liệt kê bất kì tiền điều kiện nào phải có trước khi dịch vụ có 

thể được gọi tới từ phần tử này.  

Hậu điều kiện Liệt kê bất kì hậu điều kiện nào mà sẽ nảy sinh từ việc dùng 

dịch vụ đặc thù được phần tử này cung cấp. 

Mối quan tâm an 

ninh 

Mô tả bất kì vấn đề an ninh nào, mối quan tâm, hay cơ chế 

liên quan tới giao diện và dịch vụ/dữ liệu được nó cung cấp. 

Mô tả bất kì việc dùng không mong muốn nào của giao diện 

này mà có thể phá hoại an ninh hệ thống. 

Mối quan tâm tính 

sẵn có 

Mô tả bất kì vấn đề hay mối quan tâm về tính sẵn có có liên 

quan tới giao diện và dịch vụ/dữ liệu mà nó cung cấp. Mô tả 

bất kì việc dùng không mong muốn của giao diện này mà có 

thể phá hoại tính sẵn có của hệ thống. 

Mối quan tâm an 

toàn 

Mô tả bất kì vấn đề hay mối quan tâm về an toàn liên quan 

tới giao diện này và dịch vụ/dữ liệu được nó cung cấp. Mô tả 
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bất kì việc dùng không mong muốn nào của giao diện này 

mà có thể phá hoại an toàn hệ thống. 

Mối quan tâm hiệu 

năng 

Mô tả bất kì vấn đề hay mối quan tâm hiệu năng nào liên 

quan tới giao diện và dịch vụ/dữ liệu mà nó cung cấp. Mô tả 

bất kì việc dùng không mong muốn nào của giao diện này 

mà có thể phá hoại hiệu năng hệ thống. 

Cơ chế lỗi Mô tả bất kì việc phát hiện lỗi và cơ chế giải quyết mà có 

liên quan tới giao diện này. Đặc biệt mô tả mối quan hệ của 

chúng tới an toàn, an ninh và tính sẵn có nếu có. 

Tài nguyên hệ 

thống 

Liệt kê tài nguyên hệ thống mà phải sẵn có và truy nhập 

được để sử dụng dịch vụ và dữ liệu được cung cấp bởi giao 

diện. Các ví dụ bao gồm bộ nhớ, bộ nhớ ngoài, ngoại vi, cảm 

biến, bộ xử lí, mạng, vân vân. 

Giao thức Mô tả bất kì giao thức và ngữ nghĩa truyền thông hay chuẩn 

thương mại được dùng bởi phần tử này và được phơi ra qua 

giao diện này. 

Khoản mục dữ liệu Liệt kê bất kì thông điệp, biến cố, cấu trúc dữ liệu, vân vân 

được dùng bởi giao diện phần tử này. Nhận diện bất kì dữ 

liệu cục bộ, toàn cục, và dữ liệu dùng chung. Mô tả các phụ 

thuộc khác cho bất kì dữ liệu toàn cục và dùng chung nào. 

Giới hạn Mô tả bất kì hạn chế cố hữu hay giới hạn cho dịch vụ và dữ 

liệu được phơi ra đối với giao diện này. 

 

Các xem xét được liệt kê trong bảng này nên được dùng để hướng dẫn việc phân 

tích và cải tiến các giao diện của các phần tử sau khi phân rã hệ thống đã làm lộ ra mối 

quan hệ chi tiết giữa các phần tử. Chi tiết mà theo đó giao diện phần tử có thể được thiết 

kế tuỳ thuộc vào phạm vi, qui mô, và vị trí của kiến trúc sư trong cấp bậc thiết kế. Tuy 

nhiên, điều đáng lưu ý là nếu bạn không có các giao diện được xác định, thì bạn không có 

kiến trúc. Giao diện là hợp đồng phải được đáp ứng bởi người xây dựng các phần tử này. 

Giao diện theo cách rất cụ thể xác định ra kiến trúc. Nếu giao diện được thiết kế theo cách 

chi tiết, chúng có thể được thực hiện trước nhất. Những giao diện này có thể được dịch và 

dùng để kiểm nghiệm cấu trúc cú pháp toàn thể của kiến trúc. Điều này trở thành dàn giáo 

hệ thống trên đó mọi phần tử khác sẽ dựa vào. Các phần tử có thể được làm có cuống
*
 và 

được dùng để đưa vào tải tổng hợp trên khuôn khổ hệ thống tổng quát đối với các giao 

diện mà xác định ra kiến trúc. Điều này cho phép kiến trúc sư kiểm thử và kiểm nghiệm 

các đáp ứng đặc tính chất lượng hệ thống đa dạng trước khi các phần tử sản xuất được xây 

dựng và được tích hợp vào hệ thống.  

  

  

                                                 

*
 Cuống là một chút mã được dùng như cái thay thế cho chức năng đang sản xuất ra. Cuống có thể mô 

phỏng hành vi của mã sản xuất hoặc có thể là cái thay thế tạm thời cho mã còn chưa được xây dựng được 

dùng với mục đích gỡ lỗi, kiểm thử, hay kiểm nghiệm.  

Trong khi có quan hệ rõ ràng giữa các giao diện tĩnh và giao diện động, quan hệ này hiếm khi là một-một và 

có thể phức tạp. Giao diện từ cảnh quan nào đó yêu cầu ít thông tin để mô tả chúng, trong khi giao diện từ 

cảnh quan khác cho cùng hệ thống lại phức tạp và yêu cầu nhiều thông tin để mô tả thích hợp cho chúng. 
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Tóm tắt 

Chương này bắt đầu với việc giải thích về cái gì là điều kiến trúc sư làm và vai trò 

của họ trong tổ chức. Bên cạnh việc mô tả điều kiến trúc sư làm, một mô tả về khi nào 

thiết kế kiến trúc xuất hiện bên trong qui trình phát triển tổng thể cũng được cung cấp. 

Cuối cùng, hướng dẫn về cách kiến trúc sư được đưa vào. Không phải là nói quá rằng điều 

này không phải chủ định để là một phát biếu dứt khoát về cách là kiến trúc sư. Thiết kế 

kiến trúc được hướng dẫn bởi trực giác và phán đoán của kiến trúc sư. Chủ định ở đây là 

cung cấp các nguyên lí và hướng dẫn về cách nghĩ về phân rã hệ thống, điều gì phải cân 

nhắc khi phân rã hệ thống, và cách nắm bắt các chọn lựa thiết kế then chốt và lí do căn 

bản. Để tóm tắt tốt nhất phần này của chương, có thể có ích là xem bản lộ trình về điều 

xảy ra trong hoạt động thiết kế kiến trúc trong một danh sách được khoản mục hoá ngắn. 

Mỗi một trong những chủ đề này đã được bao quát chi tiết trong các phần trước:  

1. Tạo ra hoàn cảnh hệ thống: Lựa chọn cảnh quan khởi đầu và duy trì nhận biết về và 

nhất quán với cảnh quan này, cho dù khi bạn chuyển các cảnh quan trong toàn thiết 

kế. Hình vẽ hoàn cảnh và mô tả lời dẫn về cái gì bên trong cách nhìn về không gian 

thiết kế kiến trúc và cái gì là ở ngoài.  

2. Bắt đầu phân rã khởi đầu: Dùng hoàn cảnh như vị trí bắt đầu, bắt đầu phân rã hệ thống 

bằng việc dùng dẫn lái kiến trúc. Dẫn lái kiến trúc có ảnh hưởng nhất sẽ là các ràng 

buộc kĩ thuật và doanh nghiệp. Chúng có tại chỗ trước khi quyết định thiết kế đầu tiên 

được thực hiện - chúng là tường chịu lực mà không thể di chuyển được hay chỉ có thể 

di chuyển với khó khăn và chi phí lớn. Khi phân rã bắt đầu, đảm bảo rằng bạn nhất 

quán với cảnh quan. Tạo ra chú giải trước khi các hình vẽ và làm tài liệu các phần tử, 

quan hệ, và lí do căn bản khi bạn phân rã. Phân bổ trách nhiệm từ dẫn lái kiến trúc 

theo cách tường minh. Điển hình chức năng được phân bổ cho các phần tử, trong khi 

các đặc tính chất lượng được thoả mãn bằng phân hoạch.  

3. Cải tiến lặp lại thiết kế: Phân rã thêm từng phần tử khi cần, duy trì nhất quán với cảnh 

quan. Chuyển cảnh quan để đảm bảo thiết kế chỉnh thể của hệ thống được tạo ra, mô 

tả hệ thống từ cả ba cảnh quan: tĩnh, động và vật lí. Nhớ rằng từng cảnh quan có thể 

có nhiều biểu diễn mô tả cho cấu trúc hệ thống. Tiếp tục làm tài liệu cho các phần tử, 

quan hệ, và lí do căn bản, và phân bổ trách nhiệm khi hệ thống được phân rã thêm 

nữa. Khi phân rã kiến trúc được thực hiện tuỳ theo phạm vị và vị trí của kiến trúc sư 

trong cấp bậc thiết kế. Nói chung, kiến trúc sư phải biết họ bị ràng buộc với ai cùng 

với thiết kế của họ và đề cập tới nhu cầu của họ. Kiến trúc phải mô tả đủ cái gì mà 

người thiết kế và người thực hiện phía hạ lưu phải thiết kế hay xây dựng.  

4. Thiết kế giao diện: Khi phân rã của hệ thống lắng xuống, thì thiết kế giao diện của các 

hệ thống. Các giao diện là thấy được tuỳ theo cảnh quan của người quan sát. Trong 

khi có quan hệ rõ ràng giữa giao diện tĩnh và giao diện động, quan hệ này hiếm khi là 

một-một và có thể phức tạp. Các giao diện từ cảnh quan nào đó yêu cầu ít thông tin để 
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mô tả chúng, trong khi các giao diện từ các cảnh quan khác cho cùng hệ thống là phức 

tạp và yêu cầu nhiều thông tin để mô tả chúng một cách thích hợp. 
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Chương 6 
Làm tài liệu Thiết kế kiến trúc  

 

 

 

 

“Tôi đã thu được gì?” “Kinh nghiệm,” Holmes nói, cười phá lên. “Một cách gián 

tiếp nó có thể có giá trị, ông biết đấy; ông chỉ phải để nó vào thành lời để thu được danh 

tiếng của một công ti tuyệt hảo cho phần còn lại của sự tồn tại của ông.”  

Ngài Arthur Conan Doyle (1859–1930)  

 

 

Nếu bạn đã làm điều này nhiều, bạn có lẽ bằng cách nào đó đã đem vào ý tưởng 

rằng kiến trúc phần mềm là bộ môn con quan trọng bên trong bộ môn kĩ nghệ phần mềm. 

Đến vậy, các khái niệm và kĩ thuật then chốt đã được đưa vào để tạo khả năng cho kiến 

trúc sư :  

 Thu thập, tổ chức và phân tích dẫn lái kiến trúc  

 Hiểu quan hệ giữa cấu trúc và thuộc tính hệ thống  

 Phân rã thiết kế thành các phần tử dựa trên dẫn lái kiến trúc  

Đây là bản chất của thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, những điều này không thành vấn 

đề nếu kiến trúc sư không viết ra một cách thích hợp thiết kế kiến trúc. Cũng là thận trọng 

để lại nhắc nhở độc giả rằng biểu diễn kiến trúc không phải là kiến trúc của hệ thống. 

Biểu diễn là một phản ánh của các cấu trúc thực tại hay cấu trúc bạn định xây dựng. Hệ 

thống thực dùng nhiều phần mềm thường phức tạp hơn tài liệu tốt nhất có khả năng truyền 

đạt.  

Tài liệu kiến trúc không phải là kiến trúc, cái gì đó còn nhiều hơn là đơn thuốc viết 

ra từ bác sĩ y tế là cách chữa trị cho bệnh nhân từ một cơn bệnh cúm. Đầu tiên bác sĩ phải 

chẩn đoán bệnh nhân cho đúng. Nếu người đó làm điều này sai, thì bệnh không thể được 

chữa đúng. Một khi được chẩn đoán, bác sĩ phải lựa chọn chế độ thuốc men đúng. Cuối 

cùng, bệnh nhân phải tuân thủ trung thành theo chỉ dẫn để uống thuốc. Chỉ khi mọi điều 

kiện này được đáp ứng thành công bệnh nhân mới có thể được chữa khỏi ốm. Nếu chẩn 

đoán sai, thì thuốc được kê sẽ không giúp ích. Nếu thuốc sai được kê, thì theo chỉ dẫn của 

đơn thuốc sẽ không chữa được bệnh - thực ra, nó có thể giết chết bệnh nhân. Nếu thuốc 

đúng được lựa, nhưng các chỉ dẫn uống thuốc không được tuân theo, thế thì bệnh nhân sẽ 

không được chữa lành.  

Tài liệu kiến trúc là quan trọng để xây dựng hệ thống đúng như đơn thuốc trong quá 

trình chữa lành y tế. Đầu tiên, kiến trúc sư phải nhận diện và tổ chức dẫn lái kiến trúc 

(chẩn đoán vấn đề). Rồi họ phải chọn các cấu trúc đúng để thoả mãn dẫn lái kiến trúc (kê 

đơn thuốc đúng). Những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu phải trung thành theo 
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thiết kế kiến trúc để thu lấy ích lợi (tuân theo đơn thuốc). Nếu dẫn lái kiến trúc không 

được nhận diện, ít có cơ may rằng kiến trúc sư sẽ thiết kế tập các cấu trúc đúng để thoả 

mãn nhu cầu. Nếu thiết kế kiến trúc không được tuân theo trung thành, thì những hứa hẹn 

đối với kiến trúc sư có thể hay không thể được hoàn thành.  

Lần nữa, bằng việc dùng ví von chữa bệnh, cũng có tình huống thứ ba mà có liên 

quan tới chủ đề của chương này. Nếu đơn thuốc là không thể đọc được hay được làm tài 

liệu không đúng, điều này có thể bị diễn giải sai bởi dược sĩ. Thảm hoạ có thể là kết quả 

cho bệnh nhân. Mặc dầu bệnh tật có thể đã được chẩn đoán đúng bởi bác sĩ, thuốc thang, 

liều lượng, hay chế độ điều trị không đúng có thể bị áp cho bệnh nhân. May mắn, điều 

này không xảy ra quá thường xuyên trong nghề y và dược. Tuy nhiên, đây là một trong 

những vấn đề thông thường nhất xuất hiện khi xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. 

Qui định thiết kế kiến trúc được làm tài liệu không đúng, không thể hiểu nổi, hay bị diễn 

giải sai bởi những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. Cũng như trong ví von y tế, kết 

quả có thể là thảm hoạ khi thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Thiết kế 

kiến trúc được làm tài liệu tốt có thể giúp cung cấp kiểm soát có trí tuệ với những phức 

tạp liên kết với xây dựng hệ thống phức tạp dùng nhiều phần mềm. Mặc dầu tài liệu kiến 

trúc là chủ đề của toàn thể các sách giáo khoa, không có một cách chuẩn, được lắng đọng 

để làm tài liệu thiết kế kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Trong không gian 

giới hạn của chương này chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề then chốt mà kiến trúc sư 

phải lưu tâm khi người đó viết ra thiết kế kiến trúc.  

 

Những người có liên quan tới tài liệu kiến trúc 

Bản chất của tài liệu kiến trúc là ở chỗ nó là phương triện trao đổi về các quyết định 

thiết kế hệ thống và thông tin liên quan cho những người có liên quan cần biết về chúng. 

Không thể trao đổi được về các quyết định thiết kế nếu chúng đã không được thực hiện 

theo cách có chủ ý hay nếu tư duy của kiến trúc sư về các quyết định thiết kế là không rõ 

ràng. Đống tài liệu lớn định thâu tóm mọi tài liệu kiến trúc thiết kế cho mọi người có liên 

quan là lớn và cồng kềnh, không được dùng, và nhanh chóng trở nên lạc hậu. Tuy nhiên, 

không thể nào biết được thông tin nào truyền đạt nếu chúng ta không biết những người có 

liên quan mà chúng ta đang trao đổi về thiết kế muốn gì và nhu cầu của họ là gì. Điều này 

nói thì dễ hơn nhiều so với làm khi tạo ra tài liệu kiến trúc cho các hệ thống phức tạp với 

đa dạng cộng đồng của những người có liên quan. Tưởng tượng một ca sĩ bước ra trước 

khán giả đang mong đợi xem vở kịch, vởi hài kịch mới ra, và biểu diễn thành thạo về điền 

kinh. Đây là đòi hỏi quá nặng đối với một ca sĩ để hoàn thành, và tạo ra tài liệu kiến trúc 

thường đặt các nhu cầu tương tự lên kiến trúc sư. Nhận diện và tương tác với cộng đồng 

những người có liên quan với bất kì hệ thống đã cho nào cũng có thể là một kinh nghiệm 

gây bối rối. Xét các nhu cầu của những người có liên quan sau: 

  

Người thiết kế phần tử chi tiết  

Đây là một trong những người có liên quan hiển nhiên hơn về tài liệu kiến trúc. 

Người thiết kế chi tiết là những kĩ sư thiết kế ra các phần tử (hay bộ phận) của thiết kế 

kiến trúc, bao gồm mã, phần cứng ngoại vi đặc biệt, kết cấu nền (mạng, bộ định tuyến), 

vân vân. Người thiết kế chi tiết phải có khả năng tuân theo qui định kiến trúc để cho họ có 

thể thiết kế các vật phẩm chi tiết từ đó các phần tử có thể được xây dựng. Thỉnh thoảng 

người thiết kế chi tiết cũng là người xây dựng các phần tử kiến trúc. Việc gắn kết chặt này 

của người thiết kế và người xây dựng là cái gì đó duy nhất trong xây dựng hệ thống dùng 
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nhiều phần mềm. Thực ra, điều này là thông thường hơn là ngoại lệ. Trong ngành công 

nghiệp xây dựng nhà cửa, kiến trúc sư và kĩ sư thiết kế cấu trúc không trộn xi măng hay 

đặt gạch - họ thiết kế. Đây không phải là một tuyên bố dựa trên mầu mè - nó là tuyên bố 

về sự kiện và làm sáng tỏ mức cao của sự trưởng thành được đạt tới trong các bộ môn 

công nghệ này. Người thiết kế trong công nghiệp nhà phải tạo ra chính các kế hoạch chi 

tiết vì họ sẽ không thực hiện thiết kế. Dễ cho người thiết kế hệ thống dùng nhiều phần 

mềm đánh lừa trên tài liệu bởi vì họ thường thực hiện thiết kế riêng của họ. Giả định được 

thực hiện bởi nhiều người thiết kế là ở chỗ họ sẽ thực hiện thiết kế, họ có thể giữ các chi 

tiết thiết kế trong đầu và không phí thời gian viết chúng ra.  

Người thiết kế chi tiết cần có viễn kiến rất rõ ràng về cấu trúc hệ thống và sẽ cần 

hiểu cách thiết kế của họ khớp vào trong hệ thống lớn hơn. Một kiến trúc được làm tài 

liệu đúng sẽ định nghĩa rõ ràng các biên giới của các phần tử mà người thiết kế phía hạ 

lưu phải thiết kế. Các biên giới phần tử, và bản thân kiến trúc, được xác định bởi giao diện 

của các phần tử. Nếu người thiết kế chi tiết phải thiết kế giao diện, họ phải hiểu rõ ràng 

đặc tả giao diện để cho họ có thể thiết kế các dấu hiệu chi tiết cho những người xây 

dựng/thực hiện phía hạ lưu. Khi các kĩ sư tạo ra thiết kế phần tử chi tiết, họ có thể làm lộ 

ra các vấn đề với các chọn lựa thiết kế đa dạng được thực hiện bởi kiến trúc sư. Những 

vấn đề này có thể tác động tối thượng lên các thuộc tính hệ thống. Khi những vấn đề này 

được tìm ra, thiết kế kiến trúc phải được duyệt xét lại để tìm hiểu bất kì tác động nào có 

thể có lên các thuộc tính hệ thống và sửa lại thiết kế. Không có kiến trúc được làm tài liệu 

đúng, nhưng loại vấn đề này không thể được tìm ra mãi cho tới sau khi thực hiện bắt đầu 

hay hệ thống được triển khai.  

 

Người xây dựng/ Người thực hiện  

Giống như người thiết kế phần tử chi tiết, người xây dựng là người có liên quan 

hiển nhiên khác về tài liệu kiến trúc. Người xây dựng là những kĩ sư thực hiện mã, xây 

dựng phần cứng ngoại vi đặc biệt mà phần mềm phải tương tác với, hay xây dựng kết cấu 

nền hệ thống. Người xây dựng và người thiết kế chi tiết thường là một và cùng người. 

Nếu người xây dựng không phải là người thiết kế chi tiết, họ phải có khả năng đọc, hiểu, 

và tuân theo thiết kế chi tiết. Để ngăn cản người thực hiện khỏi vi phạm kiến trúc, các 

nguyên lí che giấu thông tin có thể được dùng. Đặc tả thiết kế chi tiết cho các phần tử kiến 

trúc có thể được phân bổ cho người xây dựng và người thực hiện và kiến trúc lớn hơn bị 

giấu kín với họ. Điều này có thể ngăn cản họ khỏi đưa vào những phụ thuộc nếu không thì 

sẽ có thay đổi phân hoạch thô của kiến trúc. Điều này có thể là thách thức cũng như yêu 

cầu kỉ luật lớn. Bởi vì có mức độ tách bạch lớn giữa thực hiện và thiết kế kiến trúc gốc, 

việc biến đổi từ kiến trúc sang thiết kế chi tiết trở thành thậm chí còn cốt yếu hơn. Sự tuân 

thủ của thực hiện theo thiết kế kiến trúc là khó khăn hơn để đảm bảo với từng mức tách 

bạch từ các mức thiết kế kiến trúc, tới các mức thiết kế chi tiết, tới thực hiện. Tài liệu 

đóng vai trò then chốt trong trao đổi thiết kế tại từng mức của độ thô mịn thiết kế, và 

thách thức tài liệu then chốt là đảm bảo nhất quán tại từng mức trừu tượng. Nếu nhất quán 

không được duy trì trong sự liên tục này, thì thực hiện sẽ không sánh đúng với thiết kế 

kiến trúc, và các thuộc tính, tính chức năng, và việc trung thành theo các ràng buộc mà 

kiến trúc sư đã hứa có thể không được chuyển giao trong hệ thống được thực hiện. Khi 

xây dựng bắt đầu, người xây dựng cũng có thể làm lộ ra những vấn đề với kiến trúc mà 

làm nảy sinh trong thách thức cấu trúc đối với thiết kế kiến trúc. Người xây dựng như 

người thiết kế chi tiết phải có truy nhập tới kiến trúc sư để giải quyết những loại vấn đề 

này. Không có tài liệu kiến trúc thiết kế, không thể nào kiểm tra được các cấu trúc thực 
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hiện để đảm bảo chúng sánh đúng thiết kế chi tiết, và thiết kế chi tiết đó sánh đúng với 

thiết kế kiến trúc.  

 

Người quản lí  

Trong thực hành, những người quản lí thường không được coi là những người có 

liên quan về tài liệu kiến trúc bởi vì bản chất kĩ thuật của thiết kế kiến trúc; tuy nhiên, họ 

đáng phải được coi vậy. Những người có liên quan làm quản lí là một phần của tổ chức 

xây dựng hệ thống và tổ chức (hay các tổ chức) mua và dùng sản phẩm. Tài liệu kiến trúc 

có thể giúp cho những người quản lí hiểu điều sẽ được xây dựng, phạm vi hệ thống, và 

mất bao lâu để thiết kế và xây dựng các phần tử, và nhận diện những thách thức kĩ thuật 

có thể mà có thể nảy sinh trong thiết kế và phát triển. Dùng thông tin này, họ có thể tạo ra 

các kế hoạch phát triển tổ chức và các ước lượng, phân tích rủi ro, cân nhắc bù trừ kĩ thuật 

với chi phí và ích lợi tiềm năng, và phân bổ tài nguyên nhân lực và tiền bạc cho dự án trên 

cơ sở nhiều thông tin hơn. Một trong những sai lầm thông thường nhất mà tân kiến trúc sư 

phạm phải là ở chỗ khi họ được yêu cầu trình bày kiến trúc cho những người có liên quan 

làm quản lí, họ nhét mọi lớp chi tiết hay biểu đồ cấu trúc dưới tay áo và chạy nửa đường 

tới phòng họp dành riêng đó. Trong nỗ lực vô vọng để gây ấn tượng cho các nhân vật VIP 

trong phòng, tân kiến trúc sư sẽ làm cho những người quản lí bị vướng vào các chi tiết 

thực hiện, lối nói kĩ thuật, và kí pháp kĩ thuật. Điều này làm cho những người quản lí lẫn 

lộn và có thể làm cho khán giả thất vọng. Chướng ngại kế tiếp của các câu hỏi ném mạnh 

kiến trúc sư đáng thương vào kinh hoàng tới điểm người đó có thể xét tới việc đổi nghề. 

Không may, cả người quản lí lẫn kiến trúc sư đều không hiểu vấn đề là gì; cả hai rời cuộc 

họp cứ nghĩ rằng bên kia đơn giản không "nắm được nó". Những người quản lí cần thông 

tin để giúp cho họ xác định phải mất bao lâu để xây dựng sản phẩm, nó sẽ tốn bao nhiêu 

tiền, và vấn đề tiềm năng là gì. Bởi lí do này, kiến trúc sư cần chuẩn bị tài liệu kiến trúc 

giải thích các chi tiết kĩ thuật về kiến trúc dưới những thuật ngữ này.  

 

Mua sắm nội bộ  

Nếu hệ thống mà kiến trúc sư đang thiết kế dùng các phần tử phần mềm thương 

mại, thì điều bản chất là những người chịu trách nhiệm mua các phần tử này hiểu các yêu 

cầu là gì cho các phần tử thương mại và họ có thể yêu cầu cái gì từ kiến trúc. Thường kiến 

trúc sư là cùng người xác định các phần tử phần mềm thương mại; trong các trường hợp 

khác họ là những người hay nhóm khác. Các chuyên gia mua sắm nội bộ sẽ đi mua những 

thứ khớp nhất và mua các phần tử phần mềm phù hợp. Tuy nhiên, nếu họ không có qui 

định cho kiến trúc sư, hay qui định sai, hay họ không thể hiểu được qui định, thì họ không 

thể mua được phần tử đúng.  

 

Người dùng  

Không phải mọi người dùng đều ngồi trước thiết bị cuối. Tuy nhiên, những người 

dùng này là dễ thoả mãn nhất với tài liệu kiến trúc bởi vì họ chỉ chăm nom gián tiếp về 

kiến trúc, cho nên nhu cầu của họ về nhìn sâu vào thiết kế kiến trúc là gần như không. Hệ 

thống phải vận hành như được xác định, tương ứng với thuộc tính đặc tính chất lượng 

được xác định. Tuy nhiên, người dùng cuối liên tục phán xét kiến trúc thay cho người 

dùng hệ thống và sống hết ngày nọ tới ngày kia khi họ thực hiện việc của họ. Những 

người dùng khác có thể có cái nhìn sâu kĩ thuật hơn vào hệ thống và có thể cần tài liệu 



 

 125 

kiến trúc vững chãi hơn. Chẳng hạn, xét người dùng chịu trách nhiệm lập cấu hình tài 

khoản và an ninh cho người dùng cuối, sao lưu dữ liệu, tạo hiệu lực hay làm mất hiệu lực 

các tính năng người dùng, vân vân. Những người quản trị này là người dùng, nhưng họ có 

nhu cầu rất khác hơn những người dùng cuối, người nói chung chăm nom rất ít về thiết kế 

kiến trúc. Những người này và những người dùng khác có thể rất hiểu biết kĩ thuật và 

thậm chí có thể cần cái nhìn sâu nào đó vào trong thiết kế. Tưởng tượng rằng sản phẩm sẽ 

được dùng bởi một tổ chức khác như một phần của sản phẩm nó tạo ra. Trong trường hợp 

này người dùng có thể là kiến trúc sư, người thiết kế, hay thậm chí người viết mã khác. 

Những người dùng này sẽ cần cái nhìn sâu hơn nhiều vào trong thiết kế nền tảng hơn là 

người dùng cuối hay người quản trị. Một qui tắc chủ yếu trong kĩ nghệ yêu cầu là nhận 

diện người dùng thực tại và yêu cầu của họ. Đừng bao giờ chấp nhận người thay thế vào 

chỗ người dùng thực trừ phi có các lực tình huống phi thường. Đây cũng là qui tắc tốt cho 

kiến trúc sư đang cố gắng nhận diện các nhu cầu tài liệu của người dùng, và họ cũng nên 

nhớ trong tâm trí rằng không phải mọi người dùng đều như nhau.  

 

Khách hàng  

Khách hàng không nhất thiết là người dùng hệ thống. Chẳng hạn, tưởng tượng rằng 

vợ bảo chồng ra cửa hàng mua bánh ngọt có sô cô la. Anh chồng, nhạy cảm với vấn đề giá 

cả, mua bánh ngọt rẻ tiền nhất mà anh ta có thể kiếm được. Khi đem bánh ngọt rẻ tiền về 

nhà, anh chồng ngạc nhiên phát hiện ra sự không hài lòng của vợ với chọn lựa của anh ta 

và anh ta không thể nào hiểu được tại sao cô ấy không chia sẻ mối quan tâm của anh ta về 

giá cả. Sau rốt, ngoài hương vị và mầu sắc, bánh ngọt có thể khác nhau thế nào? Cằn nhằn 

với anh ta, cô ấy nhắc anh ta rằng cô ấy bao giờ cũng dùng bánh ngọt chất lượng cao và 

mắng mỏ anh ta rằng điều đó xứng đáng với giá cao thêm. Cô ấy kêu rằng bánh ngọt càng 

đắt thì càng có vị ngon hơn, có hình dáng đẹp hơn, và thậm chí trông thích mắt hơn! Bánh 

rẻ đơn giản sẽ không có những tính chất đó. Rồi cô ấy ra lệnh cho anh ta quay trở lại cửa 

hàng để đổi bánh rẻ lấy bánh đắt, chất lượng cao hơn. Trong ví dụ này, người vợ là người 

dùng và chồng là khách hàng. Các giả định đã được đưa ra bởi từng bên về bên kia, dựa 

trên kinh nghiệm riêng của họ với sản phẩm. Khách hàng đã giả định rằng người dùng 

chăm lo về tối thiểu giá và với mọi bánh phẩm chất là như nhau. Người dùng giả định 

rằng khách hàng biết rằng bánh ngọt chất lượng cao hơn là quan trọng cho công việc cô 

ấy phải làm và xứng đáng với giá trả thêm. Khách hàng mua hệ thống nhưng có thể không 

hiểu cái gì được cần bởi tổ chức rộng hơn - điều này xảy ra thường xuyên trong thu thập 

yêu cầu, phân tích và đặc tả. Khách hàng thường giả định họ biết cái gì là tốt nhất và đoán 

chừng phần còn lại. Tài liệu kiến trúc có thể giáo dục cho cả hai bên và giúp làm sáng tỏ 

các giả định được làm bởi tất cả những người có liên quan. Kiến trúc sư phải cố gắng tạo 

ra tài liệu kiến trúc với đủ chi tiết kĩ thuật để giải thích các thuộc tính nền tảng mà hệ 

thống có cho những loại người có liên quan này. Các giả định không đúng có thể tác động 

sâu lên thực hiện và làm nảy sinh các hậu quả không thể đảo ngược được cho sản phẩm và 

toàn thể cộng đồng những người có liên quan. Sau rốt, trong ví dụ trên người ta phải tự 

hỏi phản ứng của anh chồng sẽ là gì nếu anh ta biết bánh là dành cho anh ta. Anh ta có 

được thoả mãn không với chất lượng của sản phẩm cuối được làm bằng chiếc bánh ngọt 

rẻ tiền? Một hiểu biết rõ ràng về các mong đợi thanh toán trước có thể đã ảnh hưởng lên 

chọn lựa anh chồng đưa ra tại cửa hàng tạp phẩm. Loại hiểu biết này chỉ có thể được đạt 

tới bằng nhận diện rõ ràng những người có liên quan.  

 



 

 126 

Người bảo trì  

Trong thực hành, bảo trì được tổng quát hoá để ngụ ý giúp người dùng, sửa lỗi, hay 

làm việc nâng cao hệ thống có ý nghĩa. Người bảo trì có thể là một phần của tổ chức xây 

dựng hệ thống nguyên gốc, một phần của tổ chức mua hệ thống, một phần của bên thứ ba 

chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống, hay tổ hợp nào đó của những tổ chức này. Trong hầu 

hết các trường hợp, người bảo trì dành nhiều thời gian với hệ thống qua toàn thể vòng đời 

hơn là người thiết kế và người thực hiện gốc làm, và thường hiểu cấu trúc nền tảng của nó 

tốt hơn những người thiết kế gốc (bao gồm cả kiến trúc sư). Các ước lượng đặt chi phí bảo 

trì hậu triển khai cho những hệ thống lớn hơn dùng nhiều phần mềm là giữa 60 và 80 

phần trăm của tổng chi phí vòng đời (Boehm, 1981) - các ước lượng khác còn cao hơn 

đáng kể (Coleman et al., 1995). Người bảo trì phải có hiểu biết sâu về cấu trúc kiến trúc, 

và phải có tiến trình thay đổi tại chỗ mà cho phép thiết kế hệ thống tiến hoá theo cách có 

cấu trúc, không chỉ hội tụ vào đổi mã. Họ sẽ ở tuyến đầu của việc thay đổi hệ thống và 

cấu trúc kiến trúc của nó qua toàn thời gian sống của hệ thống. Với những lí do này họ sẽ 

cần hiểu biết chi tiết về thiết kế kiến trúc. Thay đổi là phần tự nhiên của vòng đời của hệ 

thống thành công, và tài liệu kiến trúc có thể được dùng để duy trì và làm tiến hoá hệ 

thống theo cách dự đoán được, có chủ định, và có trật tự. Người bảo trì không chỉ cần 

thay đổi, sửa, và nâng cấp các phần tử hệ thống, nhưng cũng cần phải chắc tài liệu thiết kế 

sánh đúng với các cấu trúc như được xây dựng nữa. Hi vọng rằng khi hệ thống được xây 

dựng, các vật phẩm thiết kế sánh đúng với các cấu trúc như được xây dựng. Qua thời gian 

tài liệu thiết kế sẽ mòn mỏi khi những người bảo trì thay đổi cấu trúc hệ thống nếu tài liệu 

thiết kế không được bảo trì với cùng nhiệt huyết mà các cấu trúc thực đang được thay đổi. 

Trong thực hành, bao giờ cũng dường như có thời gian để đổi mã, nhưng không bao giờ 

có đủ thời gian để cập nhật tài liệu. Khi tài liệu thiết kế trôi nổi và không còn sánh đúng 

với các cấu trúc như được xây dựng, tài liệu sẽ ngày càng ít hữu dụng. Cuối cùng các cấu 

trúc như được xây dựng sẽ chỉ tồn tại trong mã, máy tính, mạng và các phần tử hệ thống 

khác. Tại điểm này, kiến trúc bị mất. Kiến trúc có thể được khôi phục trong một số trường 

hợp bằng việc nghiên cứu mã và khám phá lại và làm tài liệu cho các cấu trúc như được 

dựng. Thay đổi được thực hiện sau khi kiến trúc bị mất về bản chất sẽ được làm một cách 

mù quáng mà không hiểu tác động hệ thống.  

 

Người cài đặt  

Một số hệ thống dùng nhiều phần mềm hay sản phẩm phải được cài đặt bởi những 

người cài đặt được đào tạo. Thường việc triển khai những hệ thống này là nhiệm vụ phức 

tạp yêu cầu các tổ kĩ thuật viên lắp ráp, lập cấu hình, và cài đặt hệ thống ở một vị trí (hay 

các vị trí) triển khai. Tuỳ theo bản chất và phạm vi của hệ thống, những người cài đặt có 

thể cần cái nhìn sâu vào thiết kế kiến trúc rất chi tiết hay chỉ hiểu lướt qua về thiết kế hệ 

thống. Lai lịch của những người cài đặt có thể biến thiên nhiều như người dùng. Một số 

người cài đặt giống như người dùng cuối và có ít nhu cầu hay khả năng hiểu cấu trúc kiến 

trúc, trong khi những người khác là những chuyên gia chuyên môn hoá và được đào tạo 

cao. Tài liệu kiến trúc sư phải đề cập tới nhu cầu duy nhất của những người cài đặt bởi vì 

thành công của hệ thống chung cuộc phụ thuộc vào điều đó.  

 

Người kiểm thử/ Người đánh giá  

Nếu bạn lập kế hoạch đánh giá thiết kế kiến trúc, nó sẽ phải được làm tài liệu kĩ 

lưỡng. Người đánh giá có thể dùng các kịch bản đặc tính chất lượng và trường hợp sử 
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dụng để thực hiện các giám định có cấu trúc về thiết kế kiến trúc để đảm bảo nó đáp ứng 

cho dẫn lái kiến trúc. Tài liệu kiến trúc đóng vai trò sống còn trong đánh giá kiến trúc. 

Một khi được thực hiện, tài liệu kiến trúc có thể được dùng bởi người kiểm thử để đo việc 

bao quát kiểm thử bằng việc nhận diện các phần tử cần kiểm thử và các phương pháp thiết 

kế để kiểm thử chúng. Tuỳ theo thiết kế, có thể kiểm thử các phần tử đa dạng và mối quan 

hệ trong chỗ biệt lập. Người kiểm thử có thể dùng thiết kế kiến trúc để nhận diện các bộ 

phận của hệ thống cho việc kiểm thử đơn vị biệt lập (phần tử) đối với đa dạng mục đích, 

như hỗ trợ cho kiểm thử và phát triển song hành, kiểm thử giới hạn và tải, kiểm thử hiệu 

năng, vân vân.  

 

Người tiếp thị/bán hàng  

Đây là người có liên quan mà ít tổ chức nhận ra có phần trong thiết kế kiến trúc 

phần mềm. Rất thường là những người tiếp thị và người bán hàng đi vào trong thế giới và 

đưa ra hứa hẹn không có cơ sở trong điều có thể có hậu thuẫn ở phòng thí nghiệm (và 

thỉnh thoảng vi phạm vào các thuộc tính nền tảng của toán học, vật lí, hay hoá học). 

Thường các nhà chuyên nghiệp tiếp thị và bán hàng đánh giá quá cao tính linh hoạt của 

phần mềm. Không may, kiến trúc sư và tổ những người thiết kế và thực hiện của họ bị bỏ 

lại để hoàn thành những lời hứa sau khi thương vụ được khép lại. Để ngăn ngừa những 

tình huống này, các nhà chuyên nghiệp tiếp thị và bán hàng phải được làm cho nhận biết 

về cái gì là có thể và cái gì là không thể về mặt kiến trúc. Họ cũng phải hiểu tính linh hoạt 

dưới dạng hiện thực bên trong hệ thống và hoàn cảnh doanh nghiệp, cũng như chi phí liên 

kết với tính linh hoạt. Một hiểu biết thô về cấu trúc kiến trúc then chốt của hệ thống và 

các tính năng là bản chất đối với những người có liên quan về tiếp thị và bán hàng.  

Không phải mọi tổ chức đều có tất cả những người có liên quan này, và một số tổ 

chức có thể có nhiều người có liên quan hơn những người đã được liệt kê ra ở đây. Phần 

nói trên chỉ được ngụ ý là danh sách chung của thiết kế kiến trúc tiềm năng về những 

người có liên quan mà phải được xem xét tới bởi kiến trúc sư. Trong các tổ chức nhỏ một 

số hay tất cả những vai trò này có thể được nằm trong vài người. Điều này làm dễ dàng 

cho việc làm tài liệu, nhưng không miễn cho tổ chức khỏi việc làm tài liệu kĩ càng về kiến 

trúc phần mềm. Viết ra kiến trúc tạo khả năng cho việc phân tích thiết kế - chính hành 

động viết ra thiết kế kiến trúc làm nảy sinh trong phân tích nào đó. Lấy lối tắt qua tài liệu 

có thể dẫn tới không sánh đúng giữa thiết kế và các cấu trúc thực hiện, những vấn đề 

không được phát hiện, không sánh đúng giao diện, và nhiều vấn đề khác. Nhận diện 

những người có liên quan là cực kì quan trọng khi hệ thống được thiết kế và xây dựng bởi 

các tổ và các tổ chức phân bố. Việc tách bạch càng lớn, vai trò của tài liệu càng cốt yếu 

như chất keo mà là bản chất để đan dệt các nỗ lực của các tổ phân bố. Thiết kế kiến trúc là 

về phân rã thứ lớn hơn thành các phần tử và tích hợp các phần tử lại với nhau; về bản 

chất, chúng ta đi theo thời đại - cách thức cũ mà con người giải quyết vấn đề: chia và trị. 

Tuy nhiên, một khi chúng ta chia và trị, điều bản chất là các bên chịu trách nhiệm cho bộ 

phận hợp thành của họ có khả năng hướng về công việc riêng của họ về xây dựng các bộ 

phận. Phát triển hệ thống phức tạp dùng nhiều phần mềm bằng tổ phân bố bị tuỳ thuộc 

cao độ vào việc phân hoạch hệ thống theo cách mà tối thiểu các phụ thuộc phần tử - và do 

đó các phụ thuộc giữa các cá nhân hay tổ xây dựng ra các phần tử. Để hoàn thành công 

việc tách bạch này các mối quan tâm, các phần tử phải được làm tài liệu theo cách độc lập 

để cho từng cá nhân hay tổ biết họ chịu trách nhiệm cái gì cho thiết kế và xây dựng mà 

không phải hiểu toàn thể hệ thống. Chắc chắn phải xây dựng hệ thống bằng tổ chức phân 

bố là một ràng buộc doanh nghiệp mà phải là cân nhắc đầu tiên cho kiến trúc sư khi người 

đó phân rã hệ thống. Hiểu vai trò và trách nhiệm của từng người tham gia trong thiết kế và 
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xây dựng của hệ thống là cốt yếu cho việc tạo ra chùm tài liệu độc lập tốt. Lần nữa, vai trò 

của tài liệu trong việc nhận ra kiến trúc của hệ thống trong việc thực hiện không thể bị 

ước lượng thấp, dù phạm vi hệ thống là nhỏ, lớn hay rất lớn.  

 

Khi nào làm tài liệu kiến trúc  

Một thiết bị rất đơn giản và hữu dụng là có một cuốn sổ ghi chép, nhỏ tới mức nó có 

thể dễ dàng được mang trong túi, để được dùng thay vì trí nhớ của bạn để ghi lại bất 

kì việc vặt nào hay bất kì cuộc hẹn nào bạn có thể có. Nhật kí chuẩn, nhỏ hơn 12 cm 

chiều dài và 8 cm chiều rộng, là một trong những cuốn sổ thích hợp nhất cho mục 

đích này. Thực ra, những cuốn nhật kí như thế này, trong miền thông tin rộng của 

chúng, dường như là mọi điều người ta cần trong cuộc sống thực hành.  

Anna C. Brackett (1836–1911)  

 

Giơ tay lên nếu bạn thích viết tài liệu. Khi viết thông tin thiết kế ra một câu hỏi nền 

tảng quấy rầy kiến trúc sư, và đó là nhiệm vụ mà họ nói chung kinh sợ và để trễ tới ngày 

tháng muộn nhất có thể được. Tài liệu kiến trúc phần mềm thường bị coi là nhiệm vụ 

nguyên khối, làm một lần mà phải được thực hiện sau khi công việc thiết kế để thoả mãn 

chuyên viên qui trình ở đâu đó trong tổ chức. Nói chung kiến trúc sư đánh đồng thời gian 

dành cho làm tài liệu thiết kế của họ với thời gian dành cho việc cho than vào lửa địa 

ngục. Nếu tài liệu kiến trúc được làm như một nhiệm vụ nguyên khối sau thiết kế, thì nó 

sẽ gian nan. Tuy nhiên, thiết kế tốt và tài liệu tốt cùng nắm tay nhau đi. Một trong những 

thông điệp được ngụ ý ở Chương 5 là ở chỗ bạn nên viết ra các cấu trúc khi quyết định về 

chúng, và ghi lại lí do căn bản, ngay đó, khi việc phân tích và các quyết định được đưa ra. 

Trái tim và linh hồn của cấu trúc tài liệu đã được thảo luận ở Chương 5; chương này nói 

thêm về các cơ chế của việc làm tài liệu thiết kế và tổ chức tài liệu thiết kế. Một cách lí 

tưởng, nên có dao động liên tục giữa các hoạt động thiết kế và làm tài liệu. Nếu kiến trúc 

sư đợi để ghi lại thông tin này mãi khi tất cả thiết kế xong rồi, người đó sẽ quên mất các 

chi tiết, phân tích, các bù trừ, và lí do căn bản cho các quyết định đã đưa ra. Hơn nữa, sẽ 

có trễ lớn giữa khi thiết kế xong và thực hiện có thể bắt đầu. Điều thường xảy ra trong 

những tình huống này là ở chỗ thiết kế chi tiết hay thực hiện xảy ra trước khi thiết kế kiến 

trúc được viết ra. Tại điểm này, việc tạo ra tài liệu thiết kế chính xác là không thể được. 

Tài liệu kiến trúc nên được tăng trưởng cùng với kiến trúc như nó nổi lên từ ngọn lửa của 

tiến trình thiết kế. Rất khó biết khi nào thiết kế kiến trúc là hoàn thành nếu nó không được 

ghi lại khi nó được tạo ra. Như trích dẫn trên gợi ý, một cuốn sổ tay có thể là công cụ có 

giá trị nhất mà một kiến trúc sư (thực ra, bất kì kĩ sư nào) có thể mang cùng người đó. Đã 

có lúc không có cảm giác nào lớn hơn khi một kĩ sư người có chiếc bút chì máy nhãn hiệu 

mới trong tay, một tờ giấy trống ở trước người đó, và vấn đề để giải quyết. Ý tưởng về 

học cách tái tạo bản vẽ cơ khí bằng tay là tất cả nhưng là nghệ thuật bị thất lạc. Một khi 

một kĩ năng nền tảng được dạy cho mọi kĩ sư, việc tạo ra bản vẽ máy móc đã làm mất đi 

cách thức của con chim cưu, đã bị thay thế bằng công cụ soạn nháp có máy tính hỗ trợ 

(CAD). Tuy nhiên, sổ kĩ nghệ có lẽ là công cụ có giá trị nhất mà một kiến trúc sư của hệ 

thống dùng nhiều phần mềm mang theo cùng mình trong công việc hàng ngày của người 

đó. Làm tài liệu liên tục cho thiết kế là thói quen mà một kiến trúc sư có tham vọng sẽ làm 

tốt để sử dụng. Một cách để giúp phát triển thói quen này là có sổ kĩ nghệ được thiết kế và 

cấu trúc để tạo điều kiện thuận tiện cho việc làm tài liệu thiết kế kiến trúc và các quyết 

định khi họ đưa ra. Sổ kĩ nghệ không nên là tài liệu kiến trúc, nhưng nó sẽ phục vụ như 

chất liệu cho điều sẽ trở thành tài liệu kiến trúc. Đây là chỗ để ghi lại thông tin đang trong 
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trạng thái luồng chảy: làm tài liệu qua các thực nghiệm và phân tích, ghi lại lí do căn bản 

khi quyết định được đưa ra, viết ra các ghi chú không thể thức và bản vẽ, vân vân khi thiết 

kế kiến trúc mở ra. Sổ kĩ nghệ là kho cho tất cả các thông tin bản chất mà sẽ làm nên thiết 

kế tài liệu kiến trúc. Việc tạo ra tài liệu cuối cùng khớp và kết thúc là dễ hơn nhiều nếu sổ 

kĩ nghệ được dùng một cách trung thành bởi kiến trúc sư. Đều kì, khi thông tin và các 

quyết định kết tinh lại, kiến trúc sư phải chuyển thông tin từ sổ kĩ nghệ sang tài liệu (hay 

các tài liệu) cuối cùng. Bên cạnh nhiều giấy tờ công nghệ theo qui tắc để làm ghi chú và 

vẽ các hình ảnh không thể thức để khám phá các ý tưởng thiết kế, sổ kĩ nghệ cũng nên bao 

gồm các khuôn mẫu để giúp kiến trúc sư thâu tóm thông tin theo cách chuẩn. Hình 6.1 là 

một ví dụ về khuôn mẫu như vậy. Đây là một khuôn mẫu bản vẽ thiết kế kiến trúc mà có 

thể được dùng để làm tài liệu các cấu trúc nhất quán với mô tả được cho trong Chương 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày: Kiến trúc sư Danh mục hệ thống 

Phiên bản Mức phân rã Tiêu đề bản vẽ 

Hình 6.1 Khuôn mẫu bản vẽ thiết kế kiến trúc. 

Một khuôn mẫu giống thế này có thể giúp cho kiến trúc sư tổ chức thiết kế của họ 

và nhớ liên tục xem xét tới cảnh quan, bao gồm cả chú giải với hình vẽ của họ, nghĩ về 

các mức độ phân rã, và duy trì thông tin phiên bản vì chúng “phác thảo ra” thiết kế kiến 

trúc. Chủ định của khuôn mẫu này không phải là để dùng nó về mặt điện tử, nhưng thay vì 

thế dùng nó với bút chì kĩ nghệ sắc nét. Giữ bản sao trong tay với sổ kĩ nghệ để thâu tóm 

nhanh chóng các thiết kế theo cách rõ ràng và nhất quán làm dễ dàng cho việc làm tài liệu 

về sau. Trong trung tâm của khuôn mẫu là khu vực có chia ô lớn dành cho vẽ cấu trúc 

kiến trúc. Tại đỉnh của cột bên phải là chỗ đưa vào cảnh quan: động, tĩnh, vật lí, hay trộn 

lẫn. Nếu cảnh quan trộn lẫn được lựa chọn, một mô tả nên được cung cấp để làm rõ ràng 

cảnh quan. Bên dưới hộp cảnh quan là khu vực cho chú giải cho hình vẽ. Lần nữa, điều 

được khuyên là làm chú giải trước nhất. Mọi lúc kiến trúc sư vẽ ra một đường, hộp, vòng 

tròn, hay bất kì hình dạng nào, người đó phải kiểm để chắc nó có trong chú giải. Nếu 

không, thì phần tử hay quan hệ khác phải được thêm vào - đây là ám hiệu cho kiến trúc sư 

xem xét quyết định của mình. Phần tử hay quan hệ mới có thực sự được cần không? Phần 

tử hay quan hệ có tồn tại trong dạng khác không? Phần tử hay quan hệ mới có nhất quán 

Cảnh quan: 

 Động  ●Tĩnh 

 Vật lí 

 Trộn lẫn 

Chú giải 

 

 

 

(Khu vực mô tả chú giải) 

(Khu vực vẽ) 
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đối với cảnh quan không? Xuyên suốt đáy của khuôn mẫu, từ trái sang phải, là các ô để 

đưa vào ngày tháng và phiên bản của bản vẽ. Ngày tháng chắc chắn là áp dụng được; bởi 

vì đây là sổ ý tưởng và không phải là tài liệu khớp và kết thúc, phiên bản có thể không cần 

thiết. Trong các ô tiếp có chỗ đặt tên của kiến trúc sư và mức phân rã. Mức phân rã là 

quan trọng cần đưa vào khi có nhiều mức có liên quan của phân rã kiến trúc. Kiến trúc sư 

nên phát triển một bảng danh mục để truyền đạt mức phân rã mà có nghĩa và hiểu được 

cho người đó. Điều này có thể bao gồm các hệ thống, hệ con, phần tử, vân vân. Dưới đáy 

bên phải của khuôn mẫu là ô dành cho liệt kê tên của hệ thống, phần tử, hệ con, vân vân 

bên cạnh ô dành cho cung cấp tiêu đề của bản vẽ. Bên cạnh khuôn mẫu này, sổ kĩ nghệ 

cũng nên có các bảng trắng như các bảng được trình bày ở Chương 5 cho việc tạo ra danh 

mục phần tử và trách nhiệm và ghi lại lí do căn bản (xem Bảng 5.5 tới 5.7). Các bảng này 

gắn kết với khuôn mẫu được mô tả ở đầu cung cấp một công cụ đơn giản và mạnh cho 

thiết kế kiến trúc và thâu tóm thông tin bản chất trong toàn quá trình thiết kế. Kiến trúc sư 

nên thu xếp thông tin này trong một tài liệu đóng cặp phù hợp với kiểu cách công việc đặc 

thù và thói quen của người đó. Một bộ đóng cặp cho một dự án - bằng không các bộ đóng 

cặp sẽ bị kết cụm lại. Cách thu xếp được đề nghị là có mục của cuốn sổ chuyên dành để 

ghi lại cấu trúc thiết kế. Để làm điều này, xem xét đặt khuôn mẫu vẽ cấu trúc trước (Hình 

6.1), rồi bảng trách nhiệm phần tử (như, Bảng 5.5), tiếp theo sau là bảng trách nhiệm quan 

hệ (như, Bảng 5.6), lí do căn bản cho quyết định thiết kế (như, Bảng 5.7), và cuối cùng, 

một mục dành cho các định nghĩa giao diện (Bảng 5.11). Hình mẫu này có thể được lặp 

lại, tạo ra mục của cuốn sổ nơi kiến trúc sư có thể ghi lại cấu trúc thiết kế một cách chính 

xác và nhất quán khi các ý tưởng nảy sinh và quyết định được gắn vào. Các khuôn mẫu 

khác, như khuôn mẫu mô tả dẫn lái kiến trúc, có thể hữu dụng bởi vì chúng giữ cho các 

yêu cầu hệ thống then chốt ở trước kiến trúc sư mọi lúc. Các tham chiếu thuận tiện khác 

có thể được đưa vào, như chuyển đổi đơn vị, công thức, kinh nghiệm, và tạp chí hoạt 

động hàng ngày của kiến trúc sư có liên quan tới hệ thống, dự án, và thông tin tương tự 

khác. Một cách cấu trúc có thể cho sổ kĩ nghệ dựa trên các khuyến cáo này được chỉ ra 

trong Hình 6.2. Cho nên quay ngược lại câu hỏi khởi đâdu: Khi nào chúng ta làm tài liệu? 

Câu trả lời phải là dễ dàng bây giờ: Sớm, thường xuyên, và liên tục.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2 Tổ chức sổ kĩ nghệ. 

Tiêu đề dự án 

và  

Mô tả dự án 

Khuôn mẫu 

dẫn lái  

kiến trúc 

Khuôn mẫu 

bản vẽ  

thiết kế 

Khuôn mẫu 

trách nhiệm  

ph. tử & qu.hệ 

Khuôn mẫu lí 

do căn bản 

Khuôn mẫu 

giao diện phần 

tử 

Tham chiếu 

cầm tay 

Lưu ý dự án chung 

và/hoặc tạp chí của 

kiến trúc sư 

Bìa trước 

Bìa sau 

Các mục bản vẽ kiến trúc 

Trang lưu ý 

trắng 

... 

Lặp lại dãy 

này khi cần 
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Cái gì cần viết ra  

Câu hỏi tiếp là: Chúng ta viết ra cái gì? Bản vẽ kiến trúc, danh mục phần tử và quan 

hệ, và lí do căn bản là hiển nhiên. Nhưng tuỳ theo những người có liên quan, khán giả mà 

chúng ta nhắm tới, mức độ chi tiết cần được trình bày có thể biến thiên. Với những người 

có liên quan then chốt, hay cộng đồng những người có liên quan then chốt, có thể có ích 

xem xét tới nhu cầu tài liệu của họ theo hai chiều, như được vẽ trong Hình 6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.3 Các chiều tài liệu thiết kế kiến trúc. 

 

Ở đây chúng ta có thể thấy một chiều được vẽ trên trục tung như chiều sâu kĩ thuật 

được cần bởi những người có liên quan, và ở trục hoành là cảnh quan (hay các cảnh quan) 

mà sẽ phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của họ. Một lần nữa, cảnh quan là kết cấu trí tuệ mà 

có thể dẫn tới nhiều vật phẩm tài liệu có liên quan tới từng cảnh quan. Lưu ý rằng trục 

tung chỉ ra chiều sâu của thông tin tại mức chủ quan thuần khiết. Theo thuật ngữ chung, 

giới hạn thấp hơn của chiều sâu kĩ thuật ít được minh hoạ trong Hình 6.3 ngụ ý các biểu 

diễn từ cảnh quan tương ứng nên cung cấp tổng quan rộng, ít kĩ thuật về cấu trúc hệ 

thống. Cực đoan khác của chiều sâu kĩ thuật nhiều chỉ ra rằng các biểu diễn từ cảnh quan 

tương ứng nên chứa đủ chi tiết kĩ thuật cho các kĩ sư để thiết kế hay thực hiện các phần tử 

hệ thống. Hình 6.3 không được dự định để là công cụ chính xác cho kiến trúc sư dùng một 

cách trực tiếp. Nó là cách nghĩ về và ước lượng nhu cầu tài liệu kiến trúc của những người 

có liên quan đặc thù là gì, giúp lập kế hoạch điều sẽ được viết ra, và quyết định khi nào nó 

phải được viết ra. Dùng điều này làm hướng dẫn, vật phẩm tài liệu có thể được lập kế 

hoạch, được tạo ra, và được đóng gói như chuỗi tài liệu đề cập tới các nhu cầu của những 

người có liên quan đặc biệt hay cộng đồng những người có liên quan, thay vì một tài liệu 

nguyên khối chẳng phục vụ cho người có liên quan nào. Xem như một thí dụ, chúng ta 

hãy xét một người có liên quan đặc biệt. Trong Hình 6.4 nhu cầu tài liệu được ước lượng 

được chỉ ra cho người quản lí dự án có trách nhiệm chung là lập kế hoạch, lên ngân sách, 

truy nguyên, và chỉ đạo toàn thể việc phát triển dự án.  

Dùng cách tiếp cận này như được chỉ ra trong Hình 6.4, kiến trúc sư ước lượng rằng 

người quản lí dự án sẽ cần việc nhìn sâu nào đó vào trong hệ thống mà được cung cấp tốt 

nhất từ cảnh quan động và cảnh quan tĩnh được tổ hợp với một số biểu diễn trộn lẫn/khác. 

Chiều sâu của nội dung kĩ thuật được xác định một cách chủ quan là lớn hơn việc tổng 

quan lướt qua, nhưng không ở mức chiều sâu được yêu cầu bởi kĩ sư xây dựng các phần 

tử hệ thống. Sự xác định này được thực hiện dựa trên nhu cầu để hiểu cấu trúc của hệ 

thống và các chi tiết kĩ thuật then chốt đủ để: 

 Động  Tĩnh Vật lí Trộn/Khác 

Ít 

Chừng mực 

Nhiều 

Chiều 

sâu kĩ 

thuật 

Cảnh quan Người có 

liên quan 
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Hình 6.4 Ví dụ về ước lượng nhu cầu tài liệu kiến trúc của giám đốc dự án. 

 

 Giải thích cấu trúc hệ thống tổng quát cho người ngang quyền và quản lí cấp cao 

 Lập kế hoạch dự án 

 Truy nguyên nỗ lực của các kĩ sư 

 Hiểu và quản lí rủi ro 

 Thương lượng hiệu quả hơn về tài nguyên từ quản lí cấp cao 

 Phân bổ hiệu quả và thích hợp tài nguyên phát triển 

 

Dựa trên ước lượng này, một số trong nội dung có thể mà đáp ứng cho nhu cầu của 

người có liên quan tới người quản lí dự án bao gồm:  

Cảnh quan động:  

 Biểu diễn đồ hoạ thô của cấu trúc khi chạy chỉ ra các tiến trình hay ứng dụng 

then chốt với hỗ trợ của lời dẫn mà mô tả cho chức năng hệ thông, nhấn mạnh 

vào cách hệ thống sẽ thoả mãn dẫn lái kiến trúc  

Vật lí:  

 Biểu diễn thô của kết cấu nền hệ thống vật lí để minh hoạ cho việc sắp xếp và 

phạm vi của các phần tử kết cấu nền hệ thống then chốt (mạng, cảm biến, trạm 

làm việc, vân vân)  

Trộn lẫn/khác:  

 Các biểu diễn chỉ ra ánh xạ của các phần tử từ phần tử động tới vật lí (máy 

tính), tới các tổ chịu trách nhiệm thực hiện - có thể được làm về mặt địa lí, với 

các bảng, hay với lời dẫn  

 Mô tả dẫn lái kiến trúc then chốt và một tóm tắt về cách chúng được thoả mãn 

bởi các quyết định kiến trúc đa dạng (có lẽ dùng các biểu diễn từ cảnh quan 

động và vật lí để minh hoạ và giải thích các quyết định thiết kế then chốt)  

Thông tin này sẽ hiển nhiên được yêu cầu sớm nhất có thể được để cho người quản 

lí dự án có thể đưa kế hoạch vào tại chỗ. Khi dự án tiến hoá, mức độ chiều sâu kĩ thuật 

 Động  Tĩnh Vật lí Trộn/Khác 

Ít 

Chừng mực 

Nhiều 

Chiều 

sâu kĩ 

thuật 

Cảnh quan Người có 

liên quan 
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được yêu cầu bởi những người có liên quan từ tài liệu kiến trúc có thể biến thiên qua thời 

gian. Bên cạnh đó, thông tin về kiến trúc sẽ thay đổi qua thời gian nữa. Chẳng hạn, thông 

tin liên quan tới cấu trúc kiến trúc sẽ sơ sài lúc đầu trong vòng đời phát triển, và do đó 

thông tin trong tài liệu mà người quản lí dự án nhận sẽ có thể thay đổi. Khi thiết kế kiến 

trúc chín dần, chuỗi tài liệu của người quản lí dự án sẽ phải được cập nhật bằng thông tin 

mới vì nó có thể tác động vào việc lập kế hoạch và việc phân bổ tài nguyên của người đó. 

Chiều sâu hơn của thông tin có thể được yêu cầu bởi người quản lí dự án vì thiết kế phát 

triển và vấn đề được nhận diện để giúp cho người đó hiểu và phân bổ tài nguyên và quản 

lí và giảm thiểu rủi ro. Cho nên biểu đồ của Hình 6.4 có thể thay đổi khi dự án và thiết kế 

mở ra. Giữ bức tranh này trong tâm trí có thể giúp cho kiến trúc sư lập kế hoạch một cách 

dự ứng cho tiến hoá nhu cầu tài liệu của những người có liên quan để xác định thông tin 

thiết kế nào được cần, khi nào nó được cần, và bởi người có liên quan đặc biệt nào.  

Thay vì tạo lại vật phẩm thiết kế, hay tạo ra vật phẩm thiết kế đặc biệt cho người có 

liên quan đặc biệt hay mới nổi lên, kiến trúc sư có thể dùng lại các vật phẩm. Một chiến 

lược để làm điều này là nghĩ về tài liệu kiến trúc như một tập vật phẩm theo chiều ngang 

chứ không là vật phẩm chiều đứng. Điều này khử bỏ việc trùng lặp tài liệu, giảm khối 

lượng bài viết và làm dễ dàng bảo trì thiết kế tài liệu kiến trúc. Những cách tiếp cận này 

được vẽ trong Hình 6.5.  

Mô hình chiều đứng được vẽ trong Hình 6.5a, nơi kiến trúc sư tạo ra từng tài liệu 

như một vật phẩm chuyên biệt cho một người có liên quan hay nhóm người có liên quan. 

Cách tiếp cận tương tự được đề nghị bởi Clements et al. (2003), mặc dầu cách tiếp cận 

này tuỳ thuộc vào việc dùng tập phức tạp các kiểu nhìn để tạo ra gói tài liệu, thay vì hội tụ 

vào cảnh quan và làm tài liệu kiến trúc trong toàn quá trình thiết kế. Mặc dầu mô hình 

chiều đứng được vẽ ở đây là được làm đơn giản hoá lớn, việc áp dụng thành công cách 

tiếp cận này tuỳ thuộc vào việc lập kế hoạch sớm và tài liệu liên tục có kỉ luật về thông tin 

thiết kế kiến trúc. Việc dùng sổ kĩ nghệ sẽ giúp rất nhiều trong việc chấp nhận cách tiếp 

cận theo chiều ngang. Trong cách tiếp cận theo chiều ngang, kiến trúc sư (hay tổ kiến 

trúc) tạo ra từng tài liệu trong chỗ tương đối biệt lậpp. Dùng lại giữa các tài liệu là không 

thể thức, cắt và dán. Dạng thức có thể biến thiên và thay đổi theo bất kì loại nào (như, 

thiết kế, dẫn lái kiến trúc, những người có liên quan) có thể tác động lên bất kì hay tất cả 

những tài liệu này. Trong trường hợp này, tài liệu bị ảnh hưởng phải được nhận diện, tác 

động được xác định, và vị trí của thay đổi được tìm thấy, trước khi tài liệu có thể được 

cập nhật để phản ánh thực tại. Thông tin trùng lặp qua các tài liệu là thông thường, và giữ 

cho thông tin nhất quán khi thiết kế tiến hoá là gần như không thể được. Phần lớn các tổ 

chức ngày nay tiếp cận tới việc sản xuất tài liệu theo cách này. Liệu có gì đáng ngạc nhiên 

tại sao tài liệu thiết kế nhanh chóng lạc bước với thực hiện thực tế và không bao giờ phản 

ánh thực sự thực tại? Thích nghi cách tiếp cận theo chiều ngang có thể làm giảm số vật 

phẩm thiết kế mà phải được tạo ra, giảm thiểu trùng lặp thông tin. Điều này có thể làm 

giảm khối lượng thời gian mất cho sản xuất tài liệu khởi đầu và làm dễ dàng cho việc bảo 

trì. Cách tiếp cận theo chiều ngang được vẽ trong Hình 6.5b, nơi kiến trúc sư (hay tổ kiến 

trúc) tạo ra một sự ổn định của các vật phẩm tinh nhỏ hơn mà tuân theo chuẩn dùng 

chung. Dựa trên nhu cầu của người có liên quan đặc biệt, dãy tài liệu chuyên biệt có thể 

được lắp ráp. Bài viết mới duy nhất mà có thể phải xảy ra là bất kì loại "chất keo" nào mà 

có thể được yêu cầu để kết chặt các vật phẩm với nhau mà có chứa dãy tài liệu. Việc này 

làm giảm khối lượng bài viết được yêu cầu và có thể đóng góp cho cái nhìn và việc cảm 

nhận chuẩn trong tài liệu thiết kế. Tính nhất quán được thúc đẩy trong cách tiếp cận theo 

chiều ngang bởi vì sự ổn định chung của các vật phẩm được dùng để tạo ra dãy tài liệu. 

Việc bảo trì tài liệu được làm cho dễ dàng vì những thay đổi có thể được thực hiện cho 

các vật phẩm và được gửi như bản cập nhật cho dãy tài liệu trong lĩnh vực. Cách tiếp cận 
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theo chiều ngang yêu cầu lập kế hoạch và kỉ luật trong việc tạo ra vật phẩm thiết kế kiến 

trúc. Lần nữa, việc nhận diện những người có liên quan đặc biệt hay cộng đồng những 

người có liên quan và nhu cầu tài liệu kiến trúc đặc thù của họ có thể bị nhấn mạnh quá 

mức và là mấu chốt để biết cái gì cần viết ra và khi nào nó được cần.  

(a) Cách tiếp cận theo chiều đứng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Cách tiếp cận theo chiều ngang  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.5 Sản xuất tài liệu theo chiều đứng so với chiều ngang. 

 

Tài liệu 

chuyên biệt 

cho người có 

liên quan A 

Tài liệu 

chuyên biệt 

cho người có 

liên quan B 

Tài liệu 

chuyên biệt 

cho người có 

liên quan C 

Tài liệu 

chuyên biệt 

cho người có 

liên quan D 

Người có 

liên quan 

A 

Người có 

liên quan 

B 

Người có 

liên quan 

C 

Người có 

liên quan 

D 

Kiến trúc sư 

ghi 

ghi ghi 

ghi 

Dãy tài liệu 

Vật 

phẩm A 

Vật 

phẩm B 

Vật 

phẩm C 

Vật 

phẩm D 

Vật 

phẩm E 

Vật phẩm tại 

đỉnh cột được 

đưa vào trong 

dãy tài liệu 

của người có 

liên quan 

Vật phẩm 

tại đỉnh cột 

KHÔNG 

có trong 

dãy tài liệu 

của người 

có liên 

quan 

Kiến trúc sư 
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Công cụ làm tài liệu và UML  

Vào lúc viết cuốn sách này, công cụ sẵn có cho làm tài liệu thiết kế của hệ thống 

dùng nhiều phần mềm là vực thẳm dưới dạng chọn lựa và năng lực. Kinh doanh về công 

cụ phần mềm là kinh doanh khắc nghiệt để đi vào. Chi phí phát triển mặt tiền là cao, và 

thường có nhiều quán tính trong thị trường mà một công cụ mới phải vượt qua. Điều khó 

cho tổ chức là biện minh chi phí của việc chấp nhận các công cụ mới. Với các tổ chức 

chấp nhận các công cụ thuộc bất kì loại nào, có chi phí khởi đầu của việc mua sản phẩm, 

và chi phí liên tục cho giấy phép, hỗ trợ, bảo trì/nâng cấp, và đào tạo cho các kĩ sư dùng 

công cụ này. Tất nhiên, sẽ có chi phí gián tiếp do mất năng suất khi các kĩ sư học cách 

dùng công cụ trên dự án đầu tiên và ngay cả dự án thứ hai. Các tổ chức có đầu tư vào các 

hệ thống và công cụ thừa tự thường ngần ngại chuyển sang công cụ mới bởi vì tất cả 

những chi phí này. Khi chấp nhận công cụ mới hay thậm chí nâng cấp công cụ hiện có, 

các tổ chức thường bị buộc phải duy trì và dùng nhiều bộ công cụ cho thời gian chuyển 

tiếp - đây không phải là chọn lựa có thể chấp nhận được trong hầu hết các trường hợp. 

Bởi những lí do này, nhiều nhà sản xuất công cụ có thể và người tiêu thụ công cụ sợ thị 

trường công cụ và các công cụ nói chung.  

Ngày nay ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất - Unified Modeling Language (UML) 

theo nhiều cách đã trở thành phương tiện chuẩn cho làm tài liệu thiết kế trong cộng đồng 

kĩ nghệ phần mềm, dù tốt hơn hay tồi hơn. Tính phổ biến của ngôn ngữ hướng đối tượng 

và các kí pháp thiết kế hướng đối tượng được chuẩn hoá đã cung cấp cơ hội cho các công 

cụ hướng đối tượng để lợi dụng trong thị trường. Với phần lớn thị trường, UML cung cấp 

kí pháp đồ hoạ; tuy nhiên, nó vẫn còn cung cấp dãy công cụ vững chãi cho phân tích, 

kiểm tra tính nhất quán, đánh giá, hay phương tiện kết nối tự động thông tin được diễn đạt 

trong UML với mã của hệ thống hay các kết cấu thiết kế kiến trúc lớn hơn (Clements và 

Shaw, 2003). Đa dạng công cụ có sẵn cho thiết kế phần mềm dựa trên kí pháp UML được 

chuẩn hoá. Nhiều trong những công cụ này là rất tốt khi đề cập tới mối quan tâm thiết kế 

phần mềm hướng đối tượng chi tiết. Một số trong các công cụ này cũng có công cụ phân 

tích, bộ sinh mã tự động (cho một số miền ứng dụng), và các tính năng có ích khác. Thành 

công của UML trong hỗ trợ miền rộng các cách mô hình hoá phần mềm chi tiết không thể 

bị nghi ngờ. Tuy nhiên, UML đã không được thiết kế để được kiến trúc sư sử dụng cho 

thiết kế hệ thống - nó đã được phát triển để được dùng làm tài liệu cho thiết kế phần mềm 

hướng đối tượng. Tuy nhiên, các kĩ sư thường dùng UML để làm tài liệu thiết kế hệ thống 

và thường than rằng UML không có bảng từ phù hợp tốt cho việc làm tài liệu thiết kế cho 

hệ thống dùng nhiều phần mềm. Các nỗ lực để thích ứng ngữ nghĩa của UML để hỗ trợ 

cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm đã cho kết quả trộn lẫn trong thực tế, và hiển 

nhiên hiệu quả trong một số miền hơn các miền khác. UML là tốt cho điều nó đã được tạo 

ra để làm - nắm bắt thiết kế phần mềm hướng đối tượng chi tiết. Tuy nhiên, độc giả nên 

nhận ra rằng UML không phải là lời tối thượng về làm tài liệu thiết kế và có những giới 

hạn lớn trong nhiều tình huống. Điều này không có ý định để bôi nhọ danh tiếng tốt của 

UML những người tạo ra nó, hay để làm nản chí việc dùng của nó. Kiến trúc sư thiết kế 

các cấu trúc hệ thống lớn hơn thường cần nhiều thứ hơn là UML có thể chuyển giao. Ý 

tưởng của phê bình này là để làm cho kiến trúc sư thông minh thêm một chút về việc dùng 

UML để cho họ có thể dùng nó một cách hiệu quả hơn. Một số vấn đề then chốt của việc 

dùng UML làm tài liệu thiết kế hệ thống là như sau:  

 UML chủ yếu là kí pháp thiết kế. Nó không phải là kí pháp hình thức với sự chặt 

chẽ số học, kiểm tra cú pháp, vân vân - đặc biệt cách nó được dùng 99.99 phần 

trăm thời gian là trong thực hành. Như một kí pháp thiết kế, người thiết kế có thể 

và thường dùng sai nó. UML được tạo ra để làm tài liệu cho các thiết kế chi tiết về 

phần mềm hướng đối tượng. Tuy nhiên, ngày nay các kĩ sư cố gắng dùng UML để 
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làm tài liệu thiết kế hệ thống. Về khía cạnh này, UML thất bại vì nó không thâu 

tóm được các cấu trúc phi phần mềm thật tốt. Người dùng thường làm méo mó kí 

pháp để làm những điều mà UML chưa bao giờ được dự định làm.  

 

 UML cho phép những người thiết 

kế tạo ra thiết kế mơ hồ, và Hình 

6.6 là một ví dụ cổ điển. Trong 

thiết kế kiến trúc điều thông 

thường là kết tập các cấu trúc có 

liên quan, như được chỉ ra ở đây, 

trong một cấu trúc lớn hơn, nhận 

diện các giao diện chung, phơi 

bầy các dịch vụ và dữ liệu được 

lựa, vân vân. Đây là việc áp dụng 

che giấu thông tin vào cấu trúc 

kiến trúc và thiết kế hệ thống. 

Tuy nhiên, việc kết tập các lớp và 

quan hệ dùng, như được chỉ ra 

trong các gói FOO và BAR, thực 

sự hầu như không ngụ ý gì. Thực 

tế nó có thể ngụ ý rằng mọi lớp 

trong gói BAR là có liên quan tới 

mọi lớp trong gói FOO, nhưng 

không thể biết được từ biểu diễn 

này. Không cái gì được nói về 

cách các lớp bên trong từng gói 

này có quan hệ với nhau. Điều này tạo ra khó khăn phân tích nào đó hay không thể 

được. Chẳng hạn, hiệu quả nào sẽ làm thay đổi những gói này hay các lớp bên 

trong chúng có một cách hệ thống? Không thể nào biết được đích xác loại phụ 

thuộc nào mà người thực hiện sẽ đưa vào khi họ cố gắng thực hiện thiết kế này. 

Nếu tính sửa đổi là quan trọng, thì biểu đồ này sẽ không hỗ trợ cho phân tích đó. 

Những người làm mô hình UML thường mơ hồ về mọi thứ như gói ngụ ý gì trong 

biểu diễn thiết kế. Có giả định rằng bởi vì gói (hay bất kì kí pháp UML nào khác) 

là một kết cấu UML, độc giả tự động biết nó là gì. Theo khía cạnh này UML có 

thể thúc đẩy cảm giác sai về an ninh. Hơn nữa, người thiết kế thường không rõ 

ràng về điều họ thực sự ngụ ý trong <<uses>> (dùng) các loại hình vẽ này. Thỉnh 

thoảng các gói là các bình chứa cho mã nguồn; lúc khác chúng là các tiến trình 

hay mạch. Trong một số trường hợp cảnh quan bị trộn lẫn theo nhiều cách âm 

thầm, nơi người thiết kế chỉ ra rằng bản thân gói là cấu trúc khi chạy, thế rồi lại 

chỉ ra rằng các hộp bên trong gói là lớp (hay ngược lại)! Thường những người 

thiết kế không biết gói hay các thứ bên trong biểu diễn cho cái gì. Điều này phản 

ánh tư duy lộn xộn không chính xác và thiết kế kém - không phải là vấn đề với 

UML. UML không kém, nhưng người thiết kế làm điều kém với UML. Người 

thiết kế cần nhận ra rằng thiết kế được tái tạo trong UML không ngụ ý một cách kì 

diệu cái gì đó bởi vì chúng dùng các kí hiệu theo từ vựng UML. Chẳng hạn, người 

ta có thể xâu chuỗi các từ tiếng Anh hợp thức như “Grass cross you real then 

under flavor give.” Từng từ đều là từ hợp lệ trong từ vựng tiếng Anh, nhưng về 

mặt ngữ nghĩa câu này là vô nghĩa - nó chẳng ngụ ý điều gì. Nếu kiến trúc sư chọn 

dùng UML, họ phải hiểu rằng họ vẫn chịu trách nhiệm cho việc tạo ra biểu diễn 

 
 

Hình 6.6 Ví dụ về lẫn lộn UML. 
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thiết kế có tính trao đổi được và có nghĩa. UML không đảm bảo cho nghĩa bởi bất 

kì công dụng nào của riêng nó, và thực ra nó để cho người thiết kế nhiều sợi dây 

thừng để họ tự treo họ lên.  

 Thiết kế kiến trúc được tái tạo trong một mình kí pháp UML là không đủ tính diễn 

đạt cho những người thiết kế, thực hiện phía hạ lưu, và những người có liên quan 

tới xây dựng tương tự. Bản vẽ UML vẫn yêu cầu việc dùng chú giải để giải thích 

cho nghĩa hoàn cảnh của các đường, hộp, vân vân. Lời dẫn vẫn được cần với các 

bản vẽ UML để giải thích lí do căn bản đằng sau các quyết định thiết kế và để mô 

tả hành vi của hệ thống. Một sai lầm chung mà những người thiết kế phạm phải 

ngày nay là trao bản vẽ UML mà không có chú giải hay lời dẫn cho những người 

thực hiện phía hạ lưu và mong đợi họ hiểu ý định thiết kế của kiến trúc sư. Đây là 

việc dùng sai của bất kì kí pháp nào, nhưng nó đặc biệt thông dụng khi UML được 

dùng. Không có hướng dẫn chính thức được UML cung cấp liên quan tới điều cần 

viết ra khác hơn là điều được cung cấp bởi từ vựng của kí pháp này. Các kĩ sư học 

kí pháp UML và cách tạo ra những hình ảnh về thiết kế, nhưng gần như không bao 

giờ có hướng dẫn về cái gì và làm sao mô tả cho thiết kế bằng lời dẫn. Mọi điều 

độc giả có được chỉ là những hình ảnh! Với mọi lí do được trích dẫn trong đoạn 

trước, các hình ảnh UML thường để mở nhiều cho diễn giải của người phát triển. 

Đây là toàn thể điều không thích hợp dưới dạng cung cấp thông tin được cần cho 

người phát triển để tuân theo thiết kế trong thực hiện. Một giả định then chốt được 

đưa ra bởi những người sáng tạo ra phương pháp luận thiết kế hướng đối tượng 

dường như là ở chỗ người phát triển mã cũng đã tạo ra thiết kế. Hiển nhiên điều 

này không phải là hoàn cảnh ngày nay, vậy mà điều này dường như được đan dệt 

trong từng thớ của UML. Nhiều người có liên quan phi kĩ thuật, người cần cái 

nhìn sâu nào đó vào thiết kế, không thể hiểu được các thiết kế UML. Các biểu diễn 

UML không có tính hiểu được từ xa chừng nào bạn còn chưa là nhà khoa học máy 

tính và chuyên gia trong UML. Nhiều trong các hệ thống dùng nhiều phần mềm 

ngày nay là lớn hơn rất nhiều về qui mô, và có nhiều tầng thiết kế đầu trước khi 

người phát triển viết mã để thực hiện thiết kế này. Chừng nào còn chưa có những 

chăm nom chu đáo, thông tin chắc chắn sẽ bị mất dọc đường từ thiết kế hệ thống 

thô tới thiết kế phần mềm chi tiết tới điểm mà ý định thiết kế nguyên thuỷ sẽ thành 

điều vô nghĩa được tạo ra. UML không cung cấp cơ chế để gìn giữ thông tin này. 

Điều bản chất là những người thiết kế chuyển qua những chữ tượng hình đơn 

thuần và tổ chức các hình vẽ và đưa vào các chú giải và lời dẫn cùng bản vẽ thiết 

kế.  

 UML dựa trên mô thức hướng đối tượng, điều không tồi về mặt kế thừa bởi bất kì 

cách thức nào. Tuy nhiên, điều này tới với cùng chút ít hành lí. Một giả định then 

chốt của phân tích và thiết kế hướng đối tượng là ở chỗ tính mô đun hỗ trợ cho 

dùng lại (thường ở mức lớp) là khía cạnh quan trọng nhất của mọi thiết kế. Điều 

đó phải là rõ ràng với bất kì ai đã làm chút ít thiết kế hệ thống mà không phải bao 

giờ cũng là hoàn cảnh này. Mặc dầu UML (hay bất kì phương pháp luận thiết kế 

hướng đối tượng nào, ngôn ngữ, hay công cụ) về bản chất đều thúc đẩy dùng lại, 

kiến trúc sư phải nhớ trong tâm trí rằng điều này tới với cái giá của đặc tính chất 

lượng khác. UML hội tụ tường minh vào tính chức năng và không cung cấp hướng 

dẫn nào cho thiết kế các đặc tính chất lượng hệ thống rộng như hiệu năng, an ninh, 

tính liên tác, và bất kì đặc tính chất lượng nào khác mà bạn có thể nghĩ tới bên 

cạnh việc dùng lại chung. Nó hỗ trợ yếu cho phân tích và đánh giá thiết kế về 

những thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống rộng này. Vấn đề quan trọng khác 

là tình huống khi ngôn ngữ thực hiện của hệ thống không phải là hướng đối tượng. 
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Trong trường hợp này, nhiều kết cấu thiết kế vốn là một phần của UML không thể 

được thực hiện trong ngôn ngữ không hướng đối tượng, và việc thực hiện sẽ 

không tuân theo thiết kế. Các hứa hẹn được đưa ra trong thiết kế sẽ không được 

chuyển giao trong thực hiện. Thậm chí lời hứa dùng lại trong mô thức hướng đối 

tượng sẽ khó đạt tới nếu các kết cấu thiết kế hướng đối tượng (bao bọc đối tượng, 

kế thừa, đa hình thái, kết ghép muộn, vân vân) không thể được thực hiện trong mã. 

Nếu một ngôn ngữ có cấu trúc phải được dùng để thực hiện thiết kế hướng đối 

tượng, về bản chất có ba chọn lựa:  

1. Bạn có thể tạo ra các cơ chế mã mà sẽ thực hiện các kết cấu thiết kế hướng đối 

tượng trong ngôn ngữ có cấu trúc, điều được dùng trong thiết kế.  

2. Từ vựng thiết kế hướng đối tượng (UML, chẳng hạn) có thể được hạn chế 

nhiều nhất có thể được để tránh việc dùng các kết cấu mà khó hay không thể 

thực hiện được trong ngôn ngữ có cấu trúc.  

3. Sống với sự kiện rằng việc thực hiện sẽ không sánh đúng với thiết kế. 

 Một chủ đề trung tâm của cuốn sách này đã là ở chỗ hiểu các cảnh quan có tầm 

quan trọng cốt yếu khi kiến trúc sư thiết kế hệ thống, đặc biệt khi người đó viết ra 

thiết kế. Cảnh quan là không tường minh trong UML. Thực ra, UML nhấn mạnh 

một cách không tường minh vào cảnh quan tĩnh và cấu trúc mã. UML chủ yếu hội 

tụ vào các cấu trúc tĩnh, không vào các cấu trúc động. UML cung cấp kí pháp cho 

mô hình hoá tương tác nhưng không cho các cấu trúc khi chạy. Đến chừng đó, có 

thể khó dùng các biểu diễn của UML để thâu tóm và suy luận về các cấu trúc khi 

chạy và cách chúng thay đổi trong toàn bộ việc thực thi. Kí pháp cho các cấu trúc 

mô hình hoá từ cảnh quan vật lí là cực kì yếu và thô (ngay cả trong UML 2.X), 

vậy mà thường là phần cốt yếu của thiết kế hệ thống và phân tích thiết kế. Kiến 

trúc sư thường bị buộc phải dùng kí pháp thiết kế khác để thâu tóm các cấu trúc 

động và vật lí. Điều này có thể là yếu tố giới hạn chính trong việc dùng UML để 

thiết kế hệ thống, hay thậm chí phần mềm nơi thiết kế và phân tích về các cấu trúc 

động là cốt yếu. Bởi vì UML không tường minh về cảnh quan, kiến trúc sư thậm 

chí phải cần cù hơn để duy trì tính rõ ràng và nhất quán trong tư duy của họ nếu họ 

làm tài liệu cho các thiết kế của họ dùng UML.  

 Không có khái niệm rõ ràng về phân rã cấp bậc (và hợp thành), điều là cần thiết 

cho thiết kế và phát triển một cách hệ thống. UML 2 có tốt hơn chút ít, nhưng vẫn 

thiên về mối quan tâm hướng tới phần mềm, và không có tính diễn đạt lắm cho 

việc thâu tóm các cấu trúc hệ thống và vẫn có vấn đề theo nhiều cách. Đây là kĩ 

thuật bản chất khi thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm, đặc biệt các hệ thống 

lớn.  

 UML không hỗ trợ tường minh cho thừa tự mô hình hoá hay các phần tử thương 

mại, điều là một phần của thiết kế hệ thống rộng hơn.  

 UML đã trở nên phức tạp qua nhiều năm vì nó cố gắng đáp ứng cho nhu cầu của 

cộng đồng người dùng rất rộng. Hiện thời UML đang được mở rộng để hỗ trợ cho 

kiến trúc được dẫn lái bởi mô hình và sinh mã tự động; điều này bao gồm các siêu 

mô hình mới, mô hình dữ liệu, và nhiều kết cấu mới. Theo nhiều cách, kí pháp này 

đang trở thành ngôn ngữ lập trình trong và của bản thân nó. Nhiều điều trong 

những điều này đã làm nảy sinh trong kí pháp rất phức tạp và bằng cách nào đó kí 

pháp xoắn lại và thiết kế phức tạp, điều cạnh tranh với độ phức tạp của chính hệ 

thống được thiết kế. Nhớ lấy, thiết kế là các trừu tượng; đến mức đó, ngôn ngữ 

thiết kế và phương pháp phải giúp cho người thiết kế trừu tượng lên khỏi những 
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chi tiết thực và làm cho nó thành đơn giản hơn cho các kĩ sư phân tích hệ thống 

phức tạp và các thuộc tính hệ thống của chúng. Trong hầu hết các trường hợp, điều 

bản chất là các công cụ được dùng để sử dụng hiệu quả UML. Điều này kết ghép 

tổ chức với phương pháp luận thiết kế, công cụ, và thường là cách tiếp cận đặc thù 

tới thiết kế.  

UML 2 đã đưa vào các biểu đồ cấu phần để giúp đề cập tới một số trong những 

khiếm khuyết phổ biến nhất của UML 1 liên quan tới làm tài liệu kiến trúc phần mềm. 

Biểu đồ mô hình hoá cấu phần bây giờ bao gồm nhiều kết cấu để giúp kiến trúc sư: cổng, 

giao diện cung cấp/yêu cầu, biểu đồ quan hệ giao diện/cấu phần, và các hệ con. Những kết 

cấu này đã được đưa vào trong UML 2 để giúp người thiết kế mô tả cấu trúc kiến trúc khi 

chạy và vật lí thông thường có trong thiết kế hệ thống. Các biểu đồ cấu phần có thể được 

tạo trong UML 1, nhưng được thực hiện dưới dạng biểu đồ triển khai, và từ vựng sẵn có 

trong UML 1 là yếu cho mô tả giao diện như được vẽ trong Hình 6.7.  

 

 

 

 

 

 

Hình 6.7 Ví dụ về biểu diễn cấu phần trong UML 1. 

 

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có hệ thống ba bên, nhưng không nhiều 

những thứ khác. Thực tại có hai loại người dùng trong hệ thống này, với giao diện khác 

nhau với bên ở giữa mà sẽ là thú vị để biểu diễn bằng kí pháp giầu có hơn. Tuy nhiên, vì 

UML 1 không hỗ trợ phân rã/hợp thành có cấp bậc rất tốt, bất kì chi tiết thêm nào liên 

quan tới những cấu phần này sẽ yêu cầu việc dùng biểu đồ lớp hay áp dụng cách đi vòng 

qua kí pháp để chỉ ra các giao diện chi tiết và các chi tiết cấu phần nền tảng. Với những 

giới hạn của UML 1, điều này sẽ là việc biểu diễn khá điển hình. Mối quan hệ được vẽ ở 

đây làm nhiều hơn chút ít việc chỉ ra các phụ thuộc cơ sở. Vấn đề khác là chúng ta không 

có ý tưởng nào về cấu phần là gì, và cảnh quan là không tường minh. Độc giả có thể suy 

diễn rằng cảnh quan được vẽ ở đây là tĩnh do quan hệ dùng, nhưng bởi vì sự đồng nhất 

của các cấu phần là không được biết, chúng ta không thể chắc chắn được. Kiến trúc sư sẽ 

phải đưa vào lời dẫn tách bạch để chỉ ra cấu phần là gì. Trong từ vựng của UML 1, cấu 

phần là các hộp chữ nhật, như được vẽ ở đây. Tuy nhiên, nếu kiến trúc sư muốn làm khác 

biệt cấu phần, điều đó trở thành khó làm thế nếu không có lời dẫn.  

Biểu đồ cấu phần như được xác định trong UML 2 cung cấp cho kiến trúc sư với từ 

vựng phong phú hơn để mô tả kiến trúc bằng việc dùng các cấu phần (vật phẩm trong 

cách nói UML 2) và giao diện của chúng với nhiều chi tiết hơn có thể được phân cấp nếu 

được cần tới. Xét cùng kiến trúc hệ thống được mô tả trong Hình 6.8 bằng việc dùng biểu 

đồ cấu phần UML 2.  

Ở đây cấu phần hệ thống được vẽ ra, và các quan hệ của chúng với nhau, cũng như 

giao diện các cấu phần phơi ra. Trong hình vẽ này, các cấu phần UML 2 được dùng để mô 

tả cùng hệ thống n-bên như được vẽ trong Hình 6.7. Cảnh quan vẫn không được phát biểu 

tường minh, và điều này không được cải tiến bởi UML 2. Tuy nhiên, trong UML 2 có giả 

định là biểu đồ cấu phần chỉ ra các mạch, tiến trình, kho dữ liệu, vân vân mà “sống” trên 
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(hay ánh xạ lên) các nút vật lí. Kí pháp này xác định rằng cấu phần được làm tài liệu đối 

với việc quay vòng hình chữ nhật được vẽ ở đây, cho nên nếu kiến trúc sư muốn làm khác 

biệt các cấu phần, có thể khó làm như vậy. Điều bản chất là đưa vào đặc tả 

<<stereotype>> bên trong hình chữ nhật cấu phần; quên điều này có thể để cho độc giả bị 

lẫn lộn toàn bộ bởi vì hình chữ nhật có thể ngụ ý cấu phần hay lớp. Kí pháp này cho phép 

kiến trúc sư chỉ ra giao diện cho một cấu phần nữa. Hình tròn trên một đường (hình kẹo 

que) nhô ra từ cấu phần chỉ ra rằng đây là một giao diện được phần tử này cung cấp. 

Đường với đầu nhô ra như chiếc cốc từ cấu phần chỉ ra rằng đây là một giao diện được 

yêu cầu bởi cấu phần này. Chiếc cốc và hình tròn thường được gọi là ổ cắm giao diện, 

chính là một chút của bội tải vì thuật ngữ ổ cắm này thường được liên kết với giao thức 

TCP/IP; tuy nhiên, giao diện thực tại có thể không phải là ổ cắm TCP/IP hay thậm chí 

một mạng chút nào. Giao diện này không được gắn với một giao thức đặc thù trong hình 

vẽ này, và bản chất của giao diện khi chạy là không được nói ra (như, luồng dữ liệu, biến 

cố, RMI). Các biểu đồ cấu phần thô như thế này có thể được phân rã thêm, và mức độ 

phân cấp của phân rã có thể được chỉ ra với các bộ phân lớp hệ con. Bộ phân lớp hệ con 

đã được thêm vào cho UML 2 và là một phiên bản đặc biệt của bộ phân lớp cấu phần. 

Hình 6.9 mở rộng thiết kế của cấu phần bên phục vụ được vẽ trong Hình 6.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở đây, khoảng làm việc của cấu phần bên dịch vụ được làm chi tiết. Hộp bên ngoài 

chỉ ra biên giới của bên dịch vụ. Hộp nhỏ trên biên giới bên ngoài ánh xạ vào giao diện 

bên ngoài của hệ con. Trong trường hợp này, hộp mở nhỏ ở bên trái có nhãn “Người dùng 

kết nối” ánh xạ tới điểm kết nối của các cấu phần khách hàng và người quản trị với cấu 

phần bên dịch vụ. Tại bên phải của Hình 6.9 có hai kết nối tới cơ sở dữ liệu: một có nhãn 

“Kết nối CSDL” để giải quyết các yêu cầu xử lí thông tin của người dùng, và kết nối kia 

“Kết nối quản trị CSDL” để giải quyết các yêu cầu xử lí thông tin của người quản trị. Bên 

trong hệ con bên phục vụ, mọi yêu cầu kết nối khác đều được giải quyết bởi cấu phần 

“Kết nối”. Cấu phần kết nối phân biệt giữa yêu cầu của người dùng và yêu cầu của người 

quản trị. Yêu cầu của người dùng được gửi tới bộ môi giới dịch vụ, chỗ kiểm tra kiểu yêu 

cầu và đặc quyền của người dùng với cấu phần an ninh. Nếu yêu cầu được cấp quyền, nó 

được gửi sang bộ xử lí yêu cầu. Sau khi người quản trị kết nối với hệ thống, việc nhận 

diện được làm hợp thức bởi cấu phần an ninh. Một khi được cấp quyền, người quản trị 

được nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Tại điểm này trong mô tả, độc giả phải lưu ý rằng 

luồng điều khiển và dữ liệu không được mô tả trong biểu đồ này. Người ta có thể tự hỏi 

(và cũng đúng vậy) về tính đồng bộ của các cấu phần được vẽ ở đây và cách dữ liệu được 

 
 

Hình 6.8 Ví dụ về biểu đồ cấu phần UML 2 chỉ ra giao diện và quan hệ. 
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trả về cho người dùng. Mặc dầu UML có kí pháp để chỉ ra luồng dữ liệu và điều khiển 

(biểu đồ trình tự hay biểu đồ trạng thái), biểu đồ cấu phần ở đây chỉ ra cấu trúc khi chạy. 

Để chỉ ra luồng điều khiển hay dữ liệu giữa các cấu phần của một cấu phần hay hệ con 

đang vẽ, một cách vòng tránh kí pháp phải được dùng. Nói chung, có rất ít thông tin 

truyền đạt về ngữ nghĩa của giao diện trong biểu diễn này, và nhiều điều bị bỏ lại cho diễn 

giải của người phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dầu kí pháp cấu phần và cấu phần con có thể chỉ ra quan hệ giữa các phần tử và 

giao diện cung cấp hay yêu cầu của chúng, điều này là không đủ thông tin về giao diện để 

đủ định nghĩa ra biên giới cấu phần cho những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. 

Tuy nhiên, UML 2 cung cấp một cơ chế khác để chỉ ra nhiều chi tiết giao diện qua kí pháp 

giao diện được cung cấp/được yêu cầu như được vẽ trong Hình 6.10.  

Biểu đồ này chỉ ra giao diện cấu phần kết nối 

của bên phục vụ (Hình 6.9) dùng Hình 6.10 ví dụ về 

kí pháp giao diện được cung cấp/được yêu cầu của 

cấu phần UML 2. Kí pháp tài liệu được cung 

cấp/được yêu cầu của giao diện này không phải là 

cái gì mới, và là kí pháp tương tự đã được dùng 

trong nhiều năm trong các kí pháp thiết kế đa dạng. 

Tuy nhiên, điều này để lại nhiều thứ cho tưởng 

tượng của những người thiết kế chi tiết hay người 

viết mã phía hạ lưu. Các mô tả giao diện cấu phần 

có thể có các khoang phụ được chồng lên bên dưới 

khoang <<cấu phần>> cho thông tin phụ. Tuy nhiên, 

UML không đặc biệt hướng dẫn người thiết kế nghĩ 

dưới dạng mô tả của giao diện ở mức chi tiết như 

 
 

Hình 6.9 Ví dụ về kí pháp tài liệu hệ con bên phục vụ UML 2. 
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các mô tả được nêu trong Bảng 5.11. Một cách điển hình lời dẫn vẫn được cần để mô tả 

thích hợp cho giao diện để cho nó là đủ có tính qui tắc cho người thiết kế hay người thực 

hiện trung thành theo. Mặc cho những nâng cao này, nhiều vấn đề nguyên gốc được mô tả 

ở trên vẫn còn lại khi dùng UML làm tài liệu cho thiết kế hệ thống. Điều này trở thành 

khó khăn vì kích cỡ, phạm vi, và độ phức tạp của hệ thống tăng lên. Những điều này có 

thể là thách thức nghiêm trọng cho kiến trúc sư định dùng UML 2.0 làm kí pháp toàn diện 

để làm tài liệu cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm. Bởi những lí do này, kiến trúc 

sư dùng UML thường biết rằng họ phải may đo kí pháp - dùng các phương pháp khác, các 

công cụ, vân vân để đáp ứng nhu cầu đích xác của họ. Mọi từ vựng kí pháp sẽ có những 

giới hạn tương tự, và UML không là ngoại lệ. Trong nhiều trường hợp vấn đề với tài liệu 

kiến trúc được đưa ra trong kí pháp UML không phải là lỗi của UML, mà thay vì thế là lỗi 

của kiến trúc sư cứ tưởng rằng kí pháp và hình ảnh được đưa ra trong UML có thể đứng 

riêng một mình. Kiến trúc sư sẽ phải đưa vào nhiều thông tin hơn là một mình kí pháp 

UML cung cấp để hoàn chỉnh thiết kế và tạo ra tài liệu mà có thể được dùng cho thiết kế 

chi tiết hay xây dựng các cấu phần. UML có thể là chọn lựa có thể được cho kiến trúc sư 

làm tài liệu thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, kiến trúc sư phải nhận biết về những nhược điểm 

cố hữu của UML (và bất kì kí pháp nào người đó dùng). Về bản chất, mọi sai lầm mà có 

thể bị phạm phải khi dùng kí pháp không thể thức có thể được thực hiện với UML cũng 

dễ dàng. Dùng UML hay bất kì chuẩn kí pháp nào không làm nhẹ bớt cho kiến trúc sư về 

việc phải chú ý chặt chẽ hơn tới các chi tiết về cách thiết kế của họ được đưa ra để đảm 

bảo rằng chúng là mô tả chính xác cho các kĩ sư phía hạ lưu và những người khác có liên 

quan.  

Mặc dầu hướng dẫn ở đây có thể giúp cho kiến trúc sư viết thiết kế tài liệu kiến trúc 

đúng đắn, nó chỉ nên được coi như bắt đầu. Thân tri thức về cách làm tài liệu thiết kế kiến 

trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm thường xuyên tiến hoá, và có nhiều ý kiến lớn, 

cách tiếp cận, và chuẩn tiến hoá mà độc giả nên khám phá. Bởi vì chủ đề của tài liệu này 

là rất lớn thế, chương này là một quan điểm và nên được coi như một nhập môn vào bản 

chất tài liệu. Một số chuẩn tài liệu kiến trúc đáng ghi nhớ và cách tiếp cận bao gồm:  

 Làm tài liệu kiến trúc phần mềm: Cách nhìn và Cõi bên kia (Clements et al., 2003): 

Cái nhìn và cõi bên kia là cách tiếp cận của SEI tới kiến trúc tài liệu phần mềm mà 

dựa trên cách tiếp cận đa cách nhìn lấy trọng tâm quanh các kiểu nhìn mô hình (cảnh 

quan tĩnh), cấu phần - và các kiểu nhìn bộ kết nối (cảnh quan động), và kiểu nhìn phân 

bổ (na ná với cảnh quan vật lí, nhưng rộng hơn về phạm vi).  

 Chuẩn ANSI/IEEE 1471-2000: 1471 là cách tiếp cận đa cách nhìn tới tài liệu kiến trúc 

mà dựa trên việc thiết lập khuôn khổ quan niệm được dùng cho mô tả kiến trúc và 

định nghĩa nội dung.  

 Tài liệu kiến trúc Khuôn khổ qui trình mở Open Process Framework (OPF): OPF là 

chuẩn tài liệu mà dựa trên một phần về khái niệm khuôn khổ kiến trúc sự nghiệp và 

hai họ vật phẩm tổng quát: kĩ nghệ doanh nghiệp và tài liệu phát triển ứng dụng.  

Dưới từng tiêu đề này đa dạng tài liệu được qui định cho mô tả mọi thứ từ các qui 

trình doanh nghiệp cho tới thiết kế kĩ thuật. OPF làm cho việc dùng chỉ hoàn toàn UML 

cho thiết kế kĩ thuật và được nhắm tới cho miền công nghệ thông tin.  

Thường trong thực hành kiến trúc sư dùng tuyển tập các công cụ để làm tài liệu thiết 

kế, như Microsoft Word, PowerPoint, Visio, và các công cụ biểu diễn đồ hoạ khác. 

Những công cụ này không tồi, nhưng không may chúng thường được lựa chọn và đan xen 

với nhau theo cách không thể thức. Điều này làm nảy sinh không nhất quán, trùng lặp, và 

ác mộng bảo trì. Vấn đề bảo trì liên kết với điều này chỉ trở thành rõ ràng sau khi đã quá 
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trễ. Một thay đổi đơn giản có thể làm gợn sóng qua đa dạng tài liệu được viết trong Word, 

PowerPoint, và Visio - không nói tới tác động tới bất kì vật phẩm nào được bảo trì và bất 

kì công cụ thiết kế nào có thể được dùng. Trong những trường hợp cực đoan, các kĩ sư 

thậm chí không biết đi đâu để làm những thay đổi - thường có nhiều chỗ phải làm thay 

đổi. Tình huống này đơn giản là không tránh được ngày nay với trạng thái hiện thời của 

công cụ thiết kế kiến trúc; tuy nhiên, tác động này có thể được giảm thiểu bằng việc lập 

kế hoạch sớm hơn chút ít. Để giảm thiểu những vấn đề này, xem xét các hướng dẫn sau:  

 Chấp nhận tập chuẩn các công cụ và xác định điều chúng sẽ được dùng để làm tài liệu. 

Lập kế hoạch cho dãy tài liệu bằng việc dùng tập xác định các công cụ. Không chấp 

nhận vật phẩm thiết kế ở các dạng thức khác, không thành vấn đề điều này có thể có 

vẻ khắc nghiệt làm sao.  

 Lập kế hoạch cột mốc tài liệu trong toàn thể dự án bằng những tài liệu nào (trong toàn 

thể hay một phần) phải được hoàn thành. Cũng là ý tưởng tốt để kiểm định tài liệu 

thiết kế tại những cột mốc này.  

 Đồng ý cách đặt tên vật phẩm chuẩn và lược đồ quản lí cấu hình. Đầu tư vào công cụ 

cấu hình hạng nhất mà sẽ cho phép bạn duy trì cấu hình của vật phẩm thiết kế bất kể 

tới công cụ hay kiểu tài liệu và dạng thức. Thiết lập và lập cấu hình qui trình kiểm 

soát và lựa chọn công cụ để hỗ trợ cho qui trình đó. Giữ mọi vật phẩm thiết kế dưới 

kiểm soát cấu hình chặt chẽ.  

 Tạo ra tài liệu chuẩn và khuôn mẫu vật phẩm cho tập chuẩn các công cụ thiết kế tài 

liệu kiến trúc. Điều này sẽ làm dễ dàng cho việc làm tài liệu và sẽ phục vụ như khuyến 

khích cho các kĩ sư dùng công cụ chuẩn. Khuôn mẫu cũng giúp các tổ chức tạo ra tài 

liệu với cái nhìn, cái cảm và dạng thức nhất quán mà làm việc dẫn lái tài liệu chút ít dễ 

dàng hơn cho độc giả. Các khuôn mẫu cũng giúp cho các kĩ sư biết phải viết gì và khi 

nào họ làm việc viết.  

 

 

Hướng dẫn chung về viết kĩ thuật  

Không thiếu lời khuyên về cách viết tài liệu kĩ thuật. Quả vậy, nhiều đại học cung 

cấp bằng cấp chuyên sâu trong viết tài liệu kĩ thuật, và nhiều nhà tư vấn sẵn có để giúp 

cho việc viết các tài liệu kĩ thuật. Mặc cho tầm quan trọng và sự cần thiết của tài liệu, các 

kĩ sư và nhà khoa học khét tiếng về có kĩ năng viết kém. Nếu bạn đọc đủ các tài liệu kĩ 

thuật, bạn sẽ thấy sai lầm chung mà các nhà chuyên môn kĩ thuật phạm phải khi viết. Một 

số trong những lỗi thông thường nhất bao gồm:  

 Hoàn cảnh không rõ ràng: Các nhà khoa học và kĩ sư thường viết cứ dường như mọi 

người quanh họ đều hiểu mọi thứ về công nghệ, kí pháp, hoàn cảnh, vân vân mà họ 

hiểu. Thường các khái niệm thiết kế kĩ thuật bản thân chúng không khó, nhưng thiếu 

hoàn cảnh làm cho độc giả không thể hiểu được tài liệu thiết kế.  

 Tổ chức kém: Các nhà khoa học và kĩ sư thường tổ chức tài liệu xung quanh luồng 

tâm thức của họ thay vì đáp ứng với nhu cầu thấy được của độc giả. Thông tin bị đặt 

sai chỗ, mất trật tự, hay thiếu toàn bộ. Điều này làm cho khó dùng tài liệu và làm thất 

vọng độc giả.  

 Chủ định không rõ ràng: Có một số điều mà người viết có thể làm cho chủ định của tài 

liệu thành không rõ ràng. Thứ nhất, họ có thể không thiết lập hoàn cảnh, như đã nói 
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tới trước đây. Tuy nhiên, vấn đề khác là ở chỗ người viết thỉnh thoảng có lập hoàn 

cảnh, nhưng lại không bám sát theo hoàn cảnh mà họ đã thiết lập. Lời dẫn dài dòng, 

không tập trung, và lang thang quanh chủ đề thay vì hội tụ vào chủ đề trong tay.  

 Cơ chế nghèo nàn: Khi các nhà khoa học hay kĩ sư là lỗi lạc, điều đáng ngạc nhiên là 

họ để ít làm sao ý tới dạng thức, cấu trúc câu, cú pháp, văn phạm, chính tả và ngắt 

câu.  

 Dùng không nhất quán thuật ngữ kĩ thuật: Không cái gì gây thất vọng cho độc giả và 

không cái gì làm cho một tài liệu kĩ thuật thành vô giá trị hơn là phải cố gắng phân 

loại ra thuật ngữ kĩ thuật không nhất quán. Nếu một hộp được gọi là “widget” trong 

đoạn 1, cùng hộp đó nên được gọi là “widget” trong đoạn 2 trừ phi có lí do rõ ràng để 

gọi nó khác đi và thay đổi trong thuật ngữ được giải thích rõ ràng cho độc giả.  

 Quá tải viết tắt: Viết tắt là một phần tự nhiên của cách nói công nghệ. Tuy nhiên, điều 

thông thường đối với các nhà khoa học và kĩ sư khi viết tài liệu là giả định rằng độc 

giả hiểu mọi chữ viết tắt như họ hiểu. Người viết phải không được giả định cái gì. 

Chẳng hạn, xét chữ viết tắt đơn giản COM. Trong tài liệu kĩ thuật, viết tắt này thường 

được dùng để nói tới Common Object Model, trung tâm của đám đông (the center of 

mass), cổng dữ liệu tuần từ trên máy tính cá nhân, và nhiều điều khác. Tưởng tượng 

việc quá tải viết tắt tiềm năng trong câu sau: COM được dùng để cấu trúc các tiến 

trình chịu trách nhiệm cho đọc dữ liệu từ cảm biến qua cổng COM và thực hiện tính 

toán COM cho hệ thống. Hiển nhiên đây là một ví dụ được dàn cảnh và phóng đại để 

minh hoạ cho vấn đề, nhưng việc quá tải viết tắt là thường xuất hiện trong tài liệu kĩ 

thuật.  

Kiến trúc sư phải cố gắng thấy trước những vấn đề này và làm việc của người đọc 

thành dễ dàng nhất có thể được. Khi bạn viết, thường xuyên cân nhắc tới nhu cầu của độc 

giả, thái độ của họ, và chiều sâu kĩ thuật của họ về việc hiểu. Quyết định trước khi viết và 

tập hợp tài liệu về điều độc giả sẽ biết sau khi đọc tài liệu của bạn. Chính việc của bạn là 

thích ứng theo việc đọc tài liệu của những người có liên quan - không phải là để họ phải 

hình dung ra hay diễn giải ra điều bạn nói, tại sao bạn nói điều đó, và liệu nó có liên quan 

tới nhu cầu của họ không. Các kĩ thuật sau đây có thể giúp tránh một số trong những vấn 

đề thông thường này. 

  

Thiết kế tài liệu 

Tài liệu nên được thiết kế cũng như hệ thống và phần mềm được thiết kế. Phần lớn 

tài liệu kiến trúc nên tới từ sổ kĩ nghệ của kiến trúc sư. Nếu thực hành sổ kĩ nghệ được 

tuân theo trung thành, thì tạo ra tài liệu dễ hơn nhiều. Dàn bài là bước đầu tiên mấu chốt 

trong việc tạo ra tài liệu tốt, có cấu trúc tốt. Dàn bài nên liệt kê những đề mục chủ đề 

chính và mô tả tóm tắt về nội dung thấy trước của từng mục. Dàn bài các đề mục chủ đề là 

để làm tài liệu cho điều giao diện là gì cho các phần tử thiết kế kiến trúc. Với một tiêu đề 

chủ đề và mô tả chung về các mục nội dung, tài liệu có thể được viết ở chỗ biệt lập, các 

mục có thể được dùng lại trong các tài liệu khác, và các mục tài liệu riêng có thể được tích 

hợp tương đối dễ dàng. Nếu nhiều tài liệu phải được tạo ra, lời khuyên là tạo ra khuôn 

mẫu chung. Điều này sẽ đảm bảo rằng tài liệu được nhất quán và rằng chúng có chung cái 

nhìn và cái cảm. Thông tin chung như tổng quan dự án, thông báo pháp lí, lưu ý không 

tiết lộ, từ chối trách nhiệm, thông tin về tổ chức/công ti, và các thông tin tương tự khác có 

thể được viết một lần và được đưa vào trong khuôn mẫu.  
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Nhấn mạnh với độc giả  

Tổ chức thông tin một cách logic từ quan điểm của độc giả. Giả định rằng độc giả 

không có hoàn cảnh mà bạn, người viết, có. Bao giờ cũng cung cấp hoàn cảnh dù nó có vẻ 

tầm thường tới đâu, và nhóm các khái niệm thiết kế tương tự lại với nhau, giải thích 

chúng ở chỗ biệt lập trước khi đặt quan hệ hay bện chúng lại. Nhấn mạnh với độc giả. Đặt 

bản thân bạn vào chỗ của người đang cố đọc và dùng chỉ dẫn của bạn. Cố gắng thấy trước 

điều những người có liên quan biết về miền chuyên môn, cách họ nhìn hệ thống, điều họ 

biết về công nghệ, điều họ cần biết về thiết kế, và cách họ có thể dùng tài liệu này. Đưa 

hướng dẫn cho độc giả vào sớm trong tài liệu mà mô tả tài liệu này viết cho ai và làm sao 

lèo lái qua tài liệu. Mô tả các chuẩn kí pháp và tài liệu mà đã được dùng và cách tìm 

thông tin liên quan. Cung cấp gợi ý mà có thể giúp cho độc giả đi qua và hiểu thông tin và 

cách tổ chức của tài liệu. Đặt các đầu đề, các danh sách nhất quán, và các cơ chế định 

dạng khác có thể truyền đạt thông tin, điều làm giảm đi rất nhiều lẫn lộn trong tài liệu. 

Các khuôn mẫu giúp rất nhiều về khía cạnh này. Nếu các tài liệu có chung cùng một cấu 

trúc, người viết không phải phát minh lại cấu trúc tài liệu và gợi ý được dùng bên trong tài 

liệu, và độc giả sẽ không phải học cách đọc từng tài liệu riêng, mà sẽ học cấu trúc chung 

của mọi tài liệu. Người viết phải "“ra hiệu” cho độc giả về điều nằm ở đầu tài liệu bằng 

việc dùng các phát biểu dự báo để xem trước điều tiếp là gì. Tổ hợp các phát biểu dự báo 

với phát biểu tóm tắt để ôn lại thông tin vừa được trình bày và cách nó có liên quan tới cái 

gì tới tiếp. Điều này giúp nhiều trong việc chuyển từ chủ đề hay khu vực này của thiết kế 

sang chủ đề hay khu vực khác. Xét ví dụ sau:  

Trong mục này cấu trúc của các tiến trình phục vụ được đưa vào từ cảnh quan động [phát 

biểu tóm tắt]. Trong mục tiếp cấu trúc của các tiến trình phục vụ sẽ được mô tả từ cảnh quan 

tĩnh và có liên quan tới cấu trúc động được nêu trong mục này [phát biểu dự báo].  

Những việc chuyển này thường quá đột ngột trong các tài liệu kĩ thuật vì người viết 

giả định rằng độc giả hiểu hệ thống đích xác như người viết hiểu. Điều này ngắt quãng đột 

ngột luồng chảy tổng thể và tính dễ đọc của tài liệu. Độc giả sắc sảo nhất sẽ bị lẫn lộn (và 

thất vọng) nếu người viết chuyển quá nhanh từ chủ đề này sang chủ đề khác mà không 

cung cấp việc ra hiệu rằng thay đổi sắp xảy ra và chuyển dần độc giả qua tài liệu. Độc giả 

thường bị bỏ lại gãi đầu gãi tai, tự hỏi làm sao trong đoạn này họ đang đọc về chủ đề này, 

mà đột nhiên trong chính đoạn tiếp họ dường như đọc chủ đề nào đó không liên quan, 

không được kết nối. Việc tóm tắt và ra hiệu là gợi ý mà người viết có thể cung cấp, điều 

có thể chuẩn bị nhẹ nhàng cho độc giả về các thay đổi. Cuối cùng, để đảm bảo rằng tài 

liệu đáp ứng cho độc giả, nhận diện những người có liên quan mà có thể dùng tài liệu thiết 

kế và đề nghị họ đọc kiểm nó. Hiển nhiên các vấn đề được tìm ra với tài liệu có thể được 

dùng để sửa nó, nhưng chúng cũng nên được dùng để cải tiến thêm khuôn mẫu tài liệu để 

tránh sai lầm tương tự trong tương lai.  

 

Chú ý chặt chẽ tới các chi tiết và không giả định gì  

Bạn có nghĩ qua thiết kế kiến trúc đủ chi tiết là đủ để mô tả thiết kế một cách chi tiết 

cho những người thiết kế hay thực hiện phía hạ lưu không? Nếu bạn không biết một phần 

tử hay quan hệ là gì, thì người thực hiện sẽ làm cái gì đó theo ý họ. Phải chắc rằng độc giả 

(đặc biệt người thực hiện) không phải suy diễn cái gì. Nếu bạn không thể nói các phần tử 

là gì, quan hệ là gì, hay bạn có thời gian khó khăn trong mô tả hành vi thời gian và tương 

tác phần tử, có thể là thiết kế đã không được lắp da thịt đầy đủ. Tại điểm này, bước lùi lại 

và xem lại dẫn lái kiến trúc. Đi qua hệ thống bằng việc dùng các trường hợp sử dụng then 

chốt để hướng dẫn phân tích. Kiểm các đáp ứng đặc tính chất lượng bằng việc dùng các 
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kịch bản đặc tính chất lượng để hướng dẫn phân tích. Nếu có chi tiết bị thiếu trong các 

trường hợp sử dụng hay kịch bản đặc tính chất lượng, sửa lại chúng và tiếp tục phân tích 

cho tới khi thiết kế được hiểu hoàn toàn.  

 

Giảm số lớn các tương tác bằng việc gộp nhóm các tương tác liên quan  

Các bước hay quan hệ theo thời gian là một trong những điều thông thường cần làm 

tài liệu trong tài liệu kĩ thuật. Mặc dầu dường như trực giác, đây thường là một trong 

những khu vực có vấn đề nhất về viết kĩ thuật. Người viết có xu hướng bỏ qua điều dường 

như là chi tiết tầm thường và mô tả hành vi động, theo thời gian từ quan điểm của họ hơn 

là quan điểm của độc giả. Khi mô tả một số lớn các tương tác hay bước thời gian, điều có 

thể có ích là gộp nhóm các bước tương tự và có liên quan thành các pha. Từng pha có một 

số các tương tác có quan hệ mà được đánh số tuần tự bắt đầu từ bước 1. Một ví dụ đơn 

giản được nêu trong Bảng 6.1 và 6.2.  

Bảng 6.1 chỉ ra một nhóm các bước mà mô tả cho tương tác theo thời gian giữa hai 

phần tử. Cho dù đây là ví dụ đơn giản, nó có thể vẫn khó hiểu tương tác này; với vài bước 

được thêm vào cho tương tác, hay một chút ít song hành, điều này sẽ nhanh chóng trở nên 

khó hiểu. Bảng 6.2 chỉ ra cùng các bước; tuy nhiên, chúng được gộp nhóm thành các pha.  

Điều này làm mô đun hoá tương tác và giúp khử bỏ kết cụm, đặc biệt khi một số lớn 

các bước được tham gia. Các pha được mô đun hoá cũng có thể được dùng lại hay được 

tham chiếu trong toàn bộ tài liệu thay vì được viết lại, giảm đi khối lượng viết và đóng 

góp vào tính nhất quán, và cũng dễ dàng hơn nhiều để thêm các bước mới nếu cần.  

Bảng 6.1 Loạt các bước mô tả tương tác giữa hai phần tử  

1. Tiến trình phục vụ lắng nghe yêu cầu kết nối từ các tiến trình khách. 

2. Tiến trình khách gửi một yêu cầu kết nối tới nguồn phục vụ.  

3. Nguồn phục vụ yêu cầu báo nhận từ yêu cầu kết nối.  

4. Khách nhận thông điệp báo nhận từ nguồn phục vụ.  

5. Nguồn phục vụ xử lí việc sinh ra một tiến trình để phục vụ yêu cầu của khách.  

6. Khách gửi yêu cầu phục vụ tới tiến trình dịch vụ khách.  

7. Nguồn phục vụ thông báo nhận yêu cầu phục vụ của khách.  

8. Khách nhận thông điệp báo nhận từ tiến trình dịch vụ khách.  

9. Tiến trình dịch vụ khách xử lí yêu cầu dịch vụ.  

10. Tiến trình dịch vụ khách gửi dữ liệu cho khách.  

11. Khách nhận dữ liệu.  

12. Khách báo nhận việc nhận dữ liệu.  

13. Khách gửi một yêu cầu đóng kết nối tới tiến trình dịch vụ khách.  

14. Tiến trình dịch vụ khách báo nhận việc nhận yêu cầu đóng kết nối.  

15. Tiến trình dịch vụ khách kết thúc. 
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 Bảng 6.2 Cùng loạt các bước mô tả tương tác giữa hai phần tử được gộp nhóm 

theo các pha  

Pha 1: kết nối khách 

1. Tiến trình phục vụ lắng nghe yêu cầu kết nối từ các tiến trình khách. 

2. Tiến trình khách gửi một yêu cầu kết nối tới nguồn phục vụ.  

3. Nguồn phục vụ yêu cầu báo nhận từ yêu cầu kết nối.  

4. Khách nhận thông điệp báo nhận từ nguồn phục vụ.  

5. Nguồn phục vụ xử lí việc sinh ra một tiến trình để phục vụ yêu cầu của khách.  

Pha 2: Xử lí yêu cầu dịch vụ 

1. Khách gửi yêu cầu phục vụ tới tiến trình dịch vụ khách.  

2. Nguồn phục vụ thông báo nhận yêu cầu phục vụ của khách.  

3. Khách nhận thông điệp báo nhận từ tiến trình dịch vụ khách.  

4. Tiến trình dịch vụ khách xử lí yêu cầu dịch vụ.  

5. Tiến trình dịch vụ khách gửi dữ liệu cho khách.  

6. Khách nhận dữ liệu.  

7. Khách báo nhận việc nhận dữ liệu.  

Pha 3: Kết thúc kết nối 

1. Khách gửi một yêu cầu đóng kết nối tới tiến trình dịch vụ khách.  

2. Tiến trình dịch vụ khách báo nhận việc nhận yêu cầu đóng kết nối.  

3. Tiến trình dịch vụ khách kết thúc. 

 

Đơn giản hoá và bổ sung chi tiết khi cần  

Khi giải phương trình toán học phức tạp, một qui tắc chung là trước hết qui bài toán 

thành các hạng thức đơn giản nhất và giải những hạng thức này. Cùng điều này có thể 

được nói cho mô tả các khái niệm thiết kế phức tạp. Nhóm các thiết kế có cùng độ thô 

mịn lại với nhau; tránh trộn lẫn các khái niệm thiết kế chi tiết và thô cùng nhau. Chẳng 

hạn, thay vì chỉ ra vận hành song hành phức tạp trong một bức tranh khổng lồ với nhiều 

phần tử và quan hệ, và giải thích nó trong một chùm lớn toàn lời dẫn, xem xét trước hết 

chỉ ra các tương tác riêng một cách tách biệt, rồi giải thích tương tác của chúng một cách 

tách biệt.  

 

Chú ý tới cơ chế  

Vài kĩ sư thích viết, cho nên họ có xu hướng bỏ qua các cơ chế viết đơn giản điều 

cản trở tính dễ đọc của tài liệu của họ. Những người kĩ thuật có xu hướng dùng cách nói 

và ngôn ngữ kĩ thuật không chính xác. Nhiều thuật ngữ kĩ thuật bị làm quá tải, và không 

có giải thích và hoàn cảnh đúng, có thể dẫn độc giả đi lạc lối. Người viết phải tránh các 

thuật ngữ và cụm từ mông lung và bị làm quá tải. Các thuật ngữ và cụm từ kĩ thuật nên 

được giải thích trong hoàn cảnh trước khi chúng được dùng. Một khi thuật ngữ hay cụm 

từ được thiết lập, người viết nên đảm bảo rằng người đó nhất quán với định nghĩa của 
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thuật ngữ trong toàn bộ tài liệu, hay giải thích những thay đổi trong hoàn cảnh có thể cần 

cách diễn giải khác cho thuật ngữ hay cụm từ. Tương tự, chữ viết tắt nên được giải thích 

rõ ràng nếu không chúng sẽ không tuyệt đối hiển nhiên cho mọi độc giả. Chẳng hạn, thuật 

ngữ laser thực tế là chữ viết tắt đã trở thành một từ trong tiếng Anh hiện đại (Light 

Amplified by Stimulated Emissions of Radiation). Một thuật ngữ như vậy không cần được 

giải thích rõ ra, nhưng tất cả những từ khác nên được giải thích rõ lần đầu tiên chúng được 

dùng trong tài liệu, cho dù chúng dường như hiển nhiên với người viết. Danh sách các 

chữ viết tắt và bảng thuật ngữ là có ích; tuy nhiên, chúng có thể làm ngắt quãng tiến trình 

đọc bởi vì độc giả phải nhảy sang phụ lục mỗi lúc họ bắt gặp một chữ viết tắt mà họ 

không hiểu. Bởi lí do này, điều thường hay được khuyến cáo là người viết giải thích rõ 

các chữ viết tắt và giải thích thuật ngữ và cụm từ trong tài liệu lần đầu tiên chúng được 

dùng. Tuy nhiên, danh sách chữ viết tắt và bảng thuật ngữ có thể hữu dụng cũng như có 

thể được dùng lại trong đa dạng tài liệu.  

Các kĩ sư thường có xu hướng là người viết dài. Một số người viết dường như nghĩ 

rằng câu dài, đoạn dài và cụm từ dài làm cho chúng có vẻ tài tình hơn vài câu đơn giản, 

nhưng viết dài có thể làm cho tài liệu quá dài và có thể gây thất vọng cho độc giả. Viết 

ngắn, câu và đoạn cô động cũng là một trong những kĩ năng khó nhất phải phát triển cho 

người viết. Bảng 6.3 liệt kê vài sai lầm thông thường nhất mà người viết có thể đưa tới tài 

liệu kĩ thuật dài dòng.  

Tin xấu là ở chỗ mặc dù tài liệu súc tích có ít từ, câu, và đoạn trong khi vẫn bảo tồn 

nghĩa, chúng mất thời gian lâu hơn để tạo ra! Tin tốt là ở chỗ nó dễ dàng hơn trong thực 

hành.  

Điều cũng thông thường cho một số người viết là viết các câu ngắn, đứt đoạn mà 

không thêm nghĩa và tính dễ đọc của tài liệu. Điều nực cười là cấu trúc câu ngắn, đứt 

đoạn có thể đóng góp cho tài liệu dài dòng. Người viết phải cố gắng nhận diện những điều 

này và tổ hợp chúng khi có thể. Xét ví dụ sau:  

Chúng ta quyết định về cấu trúc. Hệ thống sẽ được xây dựng quanh hình mẫu 

khách/phục vụ.  

Hai câu này có thể được tổ hợp lại để có quan hệ với cùng thông tin theo cách chính 

xác, nhất quán.  

Chúng ta quyết định hệ thống sẽ được xây dựng quanh hình mẫu khách/phục vụ.  

Bảng 6.3 Các ví dụ về các cụm từ dài dòng thông thường  

Cụm từ dài dòng Thay thế súc tích 

A majority of Most  

A number of  Few or many  

In order to  To  

Based on the fact that  Because 

During the course of  While 

For the purpose of  For  

With regard to  About or concerning  

In the event that  If 

So as to  To 
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Một số người viết cũng lẫn lộn cách nói chủ động và thụ động. Đây là vấn đề gai 

góc để giữ nhất quán trong tài liệu, nhưng nếu phong cách viết này có thể được phát triển, 

nó có thể giúp rất nhiều cho người viết tạo ra tài liệu súc tích mà dễ đọc hơn. Theo cách 

nói chủ động, chủ ngữ của câu thực hiện hành động được mô tả trong câu. Theo cách nói 

thụ động, chủ ngữ nhận hành động. Câu thụ động có xu hướng dài hơn, phức tạp hơn, và 

ít trực tiếp hơn câu chủ dộng. Xét câu sau:  

Trong khi dùng câu này, nhiều ưu điểm được cung cấp.  

Đây là câu với cách nói thụ động mà có thể được cải tiến nhiều nếu cách nói chủ 

động được dùng, như ví dụ sau minh hoạ:  

Cấu trúc này có nhiều ưu điểm hơn.  

Các kĩ sư viết tài liệu sẽ thường dùng thể thụ động vì nó có vẻ khách quan và khoa 

học hơn, nhưng nó làm cho tài liệu dài dòng mà khó đọc. Đọc to cũng thường có thể giúp 

cho người viết nhận diện nhiều vấn đề cơ chế được mô tả ở đây.  

 

 

Cấu trúc tài liệu  

Làm tài liệu rõ ràng cho thiết kế kiến trúc của hệ thống phức tạp dùng nhiều phần 

mềm có thể là nhiệm vụ làm nản chí. Khuyến cáo đầu tiên được đưa ra trong mục trước là 

ở chỗ các tài liệu phải được thiết kế. Không thiết kế tài liệu là một trong các lí do chính 

mà tài liệu kĩ thuật khó đọc, bảo trì, và viết theo cách rõ ràng, súc tích. Trong phần này 

một dàn bài tài liệu thiết kế kiến trúc tổng thể được cung cấp. Dàn bài này có thể được 

chấp nhận, may đo để cấu trúc tài liệu thiết kế kiến trúc, hay được dùng làm cơ sở cho 

việc tạo ra khuôn mẫu tài liệu thiết kế kiến trúc. Mặc dầu không phù hợp cho mọi tình 

huống, nó có thể giúp ích cho phần lớn các khía cạnh rắc rối của thiết kế tài liệu kiến trúc 

- thiết kế tài liệu. Từng mục của dàn bài này sẽ được liệt kê và mô tả chi tiết dưới đây.  

Phần mặt tiền  

Tại mặt tiền của tài liệu nên có trang tiêu đề, mục lục, lịch sử sửa đổi, và thông tin 

tác giả. Một trang tóm tắt điều hành có thể được đưa vào nếu cần; tuy nhiên, đây không 

phải là thông thường trong tài liệu thiết kế.  

 

Mục 1: Mô tả tài liệu  

Chủ định của mục này là để mô tả khán giả được dự định cho tài liệu này là ai, và 

để giúp họ đi qua và dùng tài liệu. Từng mục con của Mục 1 được mô tả dưới đây:  

 Chủ định và độc giả: Mô tả khán giả và tổ chức được dự định và họ có thể dùng tài 

liệu này để làm gì.  

 Tổ chức tài liệu: Mô tả tổ chức toàn thể của tài liệu này. Liệt kê những mục chính 

của tài liệu và mô tả từng mục đề cập tới mối quan tâm nào.  

 Kí pháp chung: Liệt kê bất kì kí pháp nào sẽ được dùng trong toàn tài liệu này. 

Điều này không làm nhẹ kiến trúc sư khỏi việc đưa vào các chú giải cùng hình vẽ 

của người đó, nhưng cung cấp cơ hội cho người viết liệt kê bất kì qui ước kí pháp 

nào được dùng để làm tài liệu kiến trúc. Đưa vào bất kì kí pháp chuẩn nào (như, 

UML) và bất kì việc sửa đổi nào thường được dùng trong tài liệu này. Kí pháp 
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toán học hay kĩ thuật mô hình hoá hình thức được dùng trong tài liệu này cũng nên 

được mô tả ở đây nữa.  

 Thuật ngữ và định nghĩa: Định nghĩa bất kì thuật ngữ nào được dùng trong toàn bộ 

tài liệu và cung cấp hoàn cảnh cho thuật ngữ.  

 Tham chiếu và tài liệu liên quan: Liệt kê bất kì tài liệu liên quan nào mà độc giả có 

thể cần để tham chiếu, và quan trọng nhất, mô tả mối quan hệ của chúng với tài 

liệu này và tại sao độc giả có thể muốn (hay cần) tham chiếu tới chúng.  

 

Mục 2: Tổng quan dự án  

Chủ định của mục này là mô tả dự án và chủ định cùng phạm vi của nó. Mô tả tại 

sao hệ thống được xây dựng. Mô tả doanh nghiệp, tổ chức, sứ mệnh, hay mối quan tâm 

tiếp thị có liên quan tới dự án. Liệt kê những người có liên quan, tổ chức của họ, và cách 

họ sẽ tương tác với hệ thống. Thay vì liệt kê riêng từng người có liên quan, liệt kê cộng 

đồng những người có liên quan, như người dùng cuối, người bảo trì, người cài đặt, vân 

vân. Từng người có liên quan hay cộng đồng người có liên quan có thể được mô tả trong 

các mục con tách bạch.  

 

Mục 3: Dẫn lái kiến trúc  

Trong mục này mô tả về dẫn lái kiến trúc cho hệ thống. Nếu có nhiều dẫn lái kiến 

trúc, có thể không thực tế mà liệt kê chúng ra đây, cho nên có thể cần tham chiếu tới tài 

liệu tách bạch mà liệt kê ra chúng. Tối thiểu, liệt kê các dẫn lái cốt yếu hay ưu tiên cao 

cho hệ thống (những dẫn lái rất quan trọng, rất khó, hay có nhiều ảnh hưởng lên thiết kế). 

Dẫn lái kiến trúc có thể được liệt kê trong các mục tách rời được đánh số như các yêu cầu 

chức năng mức cao, ràng buộc kĩ thuật, ràng buộc doanh nghiệp, và yêu cầu đặc tính chất 

lượng. Phải chắc liệt kê ưu tiên của dẫn lái kiến trúc.  

 

Mục 4: Hoàn cảnh hệ thống  

Hoàn cảnh hệ thống là bước đầu tiên trong thiết kế và phải được đưa vào ít nhất một 

hình vẽ hoàn cảnh, như được mô tả ở Chương 5. Bên cạnh hình vẽ hoàn cảnh, đưa vào lời 

dẫn mô tả cho phạm vi của hệ thống được mô tả bằng việc chỉ ra mối quan hệ của nó với 

các thực thể bên ngoài như hệ thống, ngoại vi, tổ chức, và những người có liên quan khi 

cần để mô tả cho hình vẽ hoàn cảnh. Mô tả cảnh quan tương đối của hình vẽ hoàn cảnh 

hay các hình vẽ. Nếu sổ kĩ nghệ được kiến trúc sư dùng (như được mô tả trong Chương 

5), khung đại thể có thể được cải tiến và dùng ở đây.  

 

Mục 5: Mức phân rã X  

Trong Mục 5 chúng ta bắt đầu với mức phân rã thứ nhất dựa trên hoàn cảnh được 

thiết lập ở Mục 4. Chữ X trong tiêu đề của mục này tham chiếu tới mức phân rã đặc biệt. 

Các mục kế sau sẽ chỉ ra phân rã khác biệt, chi tiết hơn của hệ thống. Có đa dạng cách 

làm tài liệu việc phân rã thêm của hệ thống, tuỳ theo phạm vi của dự án. Nếu hệ thống là 

nhỏ, mục này có thể mô tả mọi mức phân rã. Trong các dự án có phạm vi lớn hơn, các 

mục tách bạch có thể được cần tới để mô tả cho từng mức. Trong các dự án có phạm vi 
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còn lớn hơn, hay các dự án với lực lượng lao động phân bố cao, từng mục có thể là một 

tài liệu tách bạch mà sẽ được tham chiếu. Nếu kiến trúc sư giữ sổ kĩ nghệ, người đó có thể 

đã ghi lại nhiều mức phân rã. Có thể không cần đưa vào mọi mức phân rã, nhưng thay vì 

thế chỉ phân rã chung cuộc. Tuy nhiên, nếu cách tiếp cận này được lấy, chăm nom cẩn 

thận phải được thực thi rằng đủ thông tin được cung cấp để cho độc giả có khả năng hiểu 

các phân rã chi tiết mà không có các biểu diễn trung gian. Với chủ định của chúng ta, 

chúng ta sẽ giả định rằng từng mục biểu diễn cho một mức phân rã bởi vì điều này đổi qui 

mô cả lên và xuống. Bên trong mục này, các mục con sau nên được đưa vào:  

 Mô tả phân rã: Mô tả điều được phân rã và đặt quan hệ nó trở lại với hình vẽ hoàn 

cảnh. Mô tả cảnh quan của phân rã.  

 Các biểu diễn chính: Bao gồm một hay nhiều hình vẽ (hay cách nhìn) biểu diễn 

cho việc phân rã hệ thống, như các biểu diễn được mô tả trong mục 5. Nếu sổ kĩ 

nghệ được kiến trúc sư dùng (như được mô tả trong chương 5), khung đại thể có 

thể được cải tiến và được dùng ở đây.  

 Mô tả và lí do căn bản: Mô tả biểu diễn chính và đưa vào lí do căn bản cho phân 

rã. Đặt quan hệ các quyết định kiến trúc với dẫn lái kiến trúc bằng việc mô tả cách 

dẫn lái kiến trúc được thúc đẩy bởi các quyết định và cách tiếp cận được lấy. Mô 

tả bất kì bù trừ thiết kế nào liên quan tới quyết định thiết kế dưới dạng dẫn lái kiến 

trúc được thúc đẩy và ngăn cản.  

 Các phần tử và quan hệ: Đưa vào các danh mục trách nhiệm phần tử và quan hệ 

như được mô tả trong Chương 5. Nếu sổ kĩ nghệ được kiến trúc sư dùng (như 

được mô tả trong Chương 5), các khung đại thể có thể được cải tiến và được dùng 

ở đây.  

 Mô tả giao diện: Nếu thích hợp, mô tả các giao diện đặc biệt cho các phần tử. Các 

giao diện chi tiết được mô tả ở bất kì mức phân rã nào tuỳ thuộc vào liệu có đủ chi 

tiết trong phân rã không.  

 

Mục 6: Ánh xạ giữa các cảnh quan  

Nếu cầu, chỉ ra ánh xạ giữa các cấu trúc trong các cảnh quan khác nhau. Chỉ ra cách 

các cấu trúc đặc biệt trong cảnh quan này ánh xạ vào cấu trúc đặc biệt trong cảnh quan 

khác. Phải cẩn thận trong các ánh xạ và dùng lời dẫn để mô tả bất kì ánh xạ nào bạn chỉ 

ra. 

  

Mục 7: Danh mục tài liệu  

Trong mục này có chỉ mục, bảng từ, và danh sách từ viết tắt. Phần lớn các phần 

mềm xử lí văn bản sẽ tự động sinh ra chỉ mục. Bảng từ và danh sách từ viết tắt phải được 

dùng để giải thích thuật ngữ và từ viết tắt được dùng trong toàn bộ tài liệu. Nếu người viết 

giải thích rõ các từ viết tắt lần đầu tiên chúng được dùng, danh sách các từ viết tắt vẫn 

phải được đưa vào. Nếu độc giả quên một từ viết tắt đặc biệt nghĩa là gì, người đó phải 

tìm trong toàn tài liệu cho ra chỗ xuất hiện đầu tiên của từ viết tắt này để tìm ra nó nghĩa 

là gì. Nếu danh sách từ viết tắt được đưa vào, độc giả biết chỗ đi tới khi người đó quên 

một từ viết tắt. Mặc dầu điều đó làm ngắt quãng để phải nhảy tới mục khác của tài liệu để 

tìm ra từ viết tắt nghĩa là gì, điều đó vẫn tốt hơn là phải tìm trong toàn thể tài liệu mới tìm 

ra chỗ xuất hiện đầu tiên. Tổ hợp của việc giải thích rõ từ viết tắt và đưa vào danh sách 
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viết tắt có thể giúp ngăn cản độc giả khỏi phải thực hiện tìm ngẫu nhiên để hiểu nghĩa của 

từ viết tắt.  

 

 

Tóm tắt  

Vài kiến trúc sư thích làm tài liệu thiết kế của họ. Tuy nhiên, sự trưởng thành của 

các kiến trúc sư dễ dàng thấy được trong chất lượng của tài liệu thiết kế người đó tạo ra. 

Điều cốt yếu là thiết kế tài liệu kiến trúc có khả năng trao đổi rõ ràng và chính xác thiết kế 

cho những người có liên quan thích hợp. Nếu thiết kế không thể được trao đổi cho những 

người sẽ xây dựng hệ thống, thì thiết kế chả thành vấn đề nữa. Những điểm then chốt 

trong mục này bao gồm:  

1. Có vài công cụ sẵn có cho kiến trúc sư thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm. Một 

kích cỡ là không khớp khi có liên quan tới công cụ, kí pháp hay phương pháp luận khi 

đi tới làm tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống.  

2. UML là kí pháp thường được dùng ngày nay để làm tài liệu thiết kế cho hệ thống 

dùng nhiều phần mềm. Điểm mạnh then chốt của UML là ở chỗ nó là kí pháp chuẩn 

và hoàn toàn tốt cho làm tài liệu thiết kế phần mềm hướng đối tượng chi tiết. Tuy 

nhiên, UML có một số giới hạn nghiêm trọng khi được dùng để làm tài liệu thiết kế hệ 

thống, điều đã được thảo luận khá dài. UML không tồi bởi bất kì phương tiện nào, 

nhưng các kĩ sư thường làm điều xấu với UML - vài ví dụ về điều này đã được trình 

bày và thảo luận.  

3. Vấn đề tài liệu thông thường đã được thảo luận và các cách tiếp cận để tránh những 

vấn đề này đã được trình bày.  

4. Tổ chức tài liệu thiết kế chung đã được thảo luận dưới dạng dàn bài mà có thể được 

dùng để cấu trúc tài liệu thiết kế hay tạo ra khuôn mẫu tài liệu thiết kế.  
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Phần II 
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Chương 7 
Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc 
làm trọng tâm  

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể thiết kế ra kiến trúc tốt nhất trong vũ trụ, nhưng không thể nào thực hiện 

được nó nếu nó không thể được trao đổi với những người có liên quan. Bạn có thể thiết kế 

ra kiến trúc tốt nhất trong vũ trụ, nhưng nó là vô giá trị nếu nó không được dùng để hướng 

dẫn tạo ra hệ thống. Điều này nghĩa là thiết kế phần mềm là phần thân thiết của qui trình 

phát triển sản phẩm. Không may, có qui trình phát triển hay dùng khuôn khổ qui trình 

không tự động được ngụ ý rằng bạn có qui trình thiết kế. Thiết kế phải là một phần của 

toàn thể vòng đời của hệ thống dùng nhiều phần mềm. Vòng đời sản phẩm hay hệ thống 

thường bị coi là phổ liên tục các hoạt động từ yêu cầu tới thiết kế, thực hiện, bảo trì, và 

phân rã. Tuy nhiên, việc phát triển của tổ chức không phải là chuỗi các bước không dừng, 

tuần tự, mà thay vì thế là tập các qui trình riêng lẻ, từng qui trình đề cập tới các nhu cầu 

khác nhau, như yêu cầu, lập kế hoạch, theo dõi, quản lí cấu hình, vân vân. Mặc dầu nhiều 

khu vực qui trình này đã thu hút được nhiều chú ý của các nhà nghiên cứu và người hành 

nghề, phần ít được phục vụ nhất trong những điều này là qui trình thiết kế kiến trúc. Mặc 

dầu những khía cạnh nào đó của thiết kế kiến trúc đã nhận được nhiều chú ý trong thập kỉ 

qua, những người hành nghề vẫn vật lộn với vấn đề nền tảng, như làm sao và khi nào thiết 

kế,, làm sao biến yêu cầu thành thiết kế kiến trúc, làm sao biết khi nào thiết kế được thực 

hiện xong, làm sao đánh giá thiết kế, và làm sao dùng thiết kế trong toàn bộ vòng đời. 

Thiết kế kiến trúc không phải là hoạt động dành riêng kĩ thuật được thực hiện chỗ biệt lập 

bởi kiến trúc sư. Nó không phải là vật phẩm. Nó không chỉ là cột mốc trên lịch biểu. Thiết 

kế là thành viên hạng nhất của tập các qui trình mà bao gồm việc phát triển của tổ chức và 

các qui trình vòng đời. Một qui trình thiết kế không thể thức là nguy hiểm như qui trình 

quản lí cấu hình không thể thức - hay bất kì qui trình khác nào cốt yếu cho thành công dự 

án và mạnh khoẻ của tổ chức. Các tổ chức thường bị tấn công dồn dập bởi các phương 

pháp, công cụ, và kĩ thuật mới nổi lên và họ phải hình dung ra:  

 Chúng có hữu dụng không  

 Cách chuyển đổi và dùng chúng  

 Cách làm cho chúng khớp với các qui trình và phương pháp khác  

 Chi phí ước lượng cho chấp nhận  

 Thu hồi theo đầu tư  
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Nói cách khác, việc chuyển không tầm thường và thực hiện chi tiết của phương 

pháp hay qui trình bị bỏ lại cho tổ chức diễn giải và làm việc qua. Từ 1995, khi các khái 

niệm thiết kế kiến trúc lần đầu tiên được đưa vào, vài phương pháp kiến trúc mang sức 

mạnh công nghiệp đã nổi lên mà đề cập tới khía cạnh đặc biệt của thiết kế kiến trúc, như 

thu thập yêu cầu kiến trúc và ưu tiên hoá, biểu diễn thiết kế, đánh giá thiết kế, vân vân. 

Một số trong những phương pháp này đã cung cấp giá trị lớn cho những người hành nghề. 

Tuy nhiên, việc chấp nhận các qui trình, phương pháp và kĩ thuật mới có thể là gay go 

trong nhiều tổ chức. Cũng như các phẩn tử của thiết kế có thể có sự không đối sánh đúng, 

các qui trình, phương pháp và công cụ cũng vậy khi chúng ta cố gắng đem chúng lại với 

nhau trong một hoàn cảnh dự án. Tương tự, nhiều trong những phương pháp này phải chịu 

hai vấn đề then chốt. Thứ nhất, chúng là việc can thiệp có định hướng; tức là, chúng đã 

được thiết kế để được áp dụng ở chỗ biệt lập với qui trình thiết kế hay tổng thể qui trình 

phát triển. Các tổ chức sử dụng những phương pháp này phải quyết định khi nào và làm 

sao áp dụng đa dạng phương pháp kiến trúc trong dự án - hay đan dệt đa dạng phương 

pháp kiến trúc (đôi khi không tương hợp) và qui trình với nhau bên trong một dự án. 

Dùng các phương pháp này có thể làm ngắt quãng vòng đời phát triển mà không có may 

đo có ý nghĩa để khớp với nhu cầu đặc biệt của tổ chức và dự án. Việc may đo có ý nghĩa 

về phương pháp (hay các phương pháp) hay qui trình phát triển thường được yêu cầu để 

dùng chúng thành công. Không may, rất ít hướng dẫn là sẵn có cho may đo phương pháp 

kiến trúc hay qui trình phát triển. Ít thứ sẵn có khi vấn đề đi tới phải đan dệt các phương 

pháp kĩ thuật và qui trình với nhau - đôi khi kinh nghiệm áp đặt nghiêm khắc là thầy giáo 

duy nhất. Các phương pháp dịch chuyển và thay đổi các qui trình phát triển của tổ chức là 

tốn thời gian, và đầy rủi ro. Để dùng hiệu quả nhất các phương pháp kiến trúc và qui trình 

phát triển của tổ chức, ai đó trong tổ chức phải biết rất nhiều về thiết kế kiến trúc, (các) 

phương pháp được đề nghị, và qui trình phát triển của tổ chức. Điều này có thể là cấp độ 

cao để hoàn thành, tốn thời gian và có vấn đề. Vấn đề thứ hai nhưng có liên quan với các 

phương pháp này là ở chỗ nhiều phương pháp trong chúng đã được thiết kế để được áp 

dụng bởi bên thứ ba - thường là nhà tư vấn. Một số trong những phương pháp này thậm 

chí có phần tử sở hữu riêng mà yêu cầu đào tạo, công cụ và tri thức chuyên gia đặc biệt, 

phần nhiều trong chúng phải được mua với giá cao. Những rào cản này đã ngăn cản nhiều 

tổ chức trong công nghiệp khỏi việc chấp nhận thực hành thiết kế kiến trúc tốt nhất. Các 

tổ phát triển phần mềm có thể được lợi lớn từ hướng dẫn đặc biệt về cách khởi đầu qui 

trình thiết kế kiến trúc và cách đan dệt nó vào trong qui trình vòng đời và phát triển hiện 

có của tổ chức. 

Mục này của cuốn sách này sẽ giới thiệu Phương pháp thiết kế lấy kiến trúc làm 

trọng tâm (ACDM). ACDM đã được phát triển để đề cập tới các vấn đề này và cung cấp 

qui trình thiết kế toàn diện hơn mà có thể dễ dàng được làm khớp với các khuôn khổ qui 

trình hiện có. ACDM cung cấp các kĩ thuật và cấu trúc cho thiết kế kiến trúc và thế rồi 

dùng thiết kế kiến trúc để hướng dẫn các khía cạnh lập trình của dự án. Cũng như thiết kế 

kiến trúc trong công nghiệp xây dựng hướng dẫn việc lập kế hoạch dự án và xây dựng, 

ACDM dùng thiết kế để hướng dẫn lập kế hoạch, truy nguyên và xây dựng hệ thống dùng 

nhiều phần mềm. ACDM không phải là qui trình phát triển, nhưng thay vì thế là qui trình 

thiết kế được dự định để bổ sung cho các qui trình phát triển tổ chức bằng việc đan kết 

cùng với qui trình thiết kế, phát triển và con người trong một qui tri thiết kế đổi qui mô 

được, nhẹ, nhất quán. Mục đích của ACDM là cung cấp khuôn khổ qui trình thiết kế mà 

có thể được sử dụng dễ dàng cùng với việc phát triển hiện tại của tổ chức và các qui trình 

vòng đời. ACDM cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách làm thể nghiệm, dùng và đan kết 

ACDM với các qui trình vòng đời phát triển của tổ chức. Để hoàn thành điều này, ACDM 

ăn khớp với tổ chức và tổ xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm và đưa kiến trúc phần 

mềm ra trước và trung tâm trong mọi pha của dự án hay vòng đời sản phẩm. Phương pháp 
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này mô tả việc tạo ra kiến trúc cú pháp sớm khi các công việc yêu cầu sơ bộ đã được hoàn 

thành. Kiến trúc được phát triển sớm và nhanh, và được đánh giá lặp lại và cải tiến cho tới 

khi tổ phát triển tự tin rằng hệ thống có thể được thực hiện và sẽ đáp ứng các nhu cầu của 

cộng đồng những người có liên quan. Trong ACDM, thiết kế kiến trúc được dùng để ước 

lượng, lập kế hoạch, và theo dõi các hoạt động xây dựng. ACDM cung cấp tiêu bản, danh 

sách kiểm, phương pháp và hướng dẫn cho:  

 Điều phối các hoạt động thiết kế kiến trúc  

 Khêu gợi, tổ chức, làm tài liệu, và cải tiến các dẫn lái kiến trúc và yêu cầu hệ 

thống chi tiết  

 Xác định cấu trúc tổ  

 Tạo ra thiết kế kiến trúc  

 Tạo ra ước lượng dự án  

 Nhận diện và giảm nhẹ rủi ro kĩ thuật  

 Tạo ra lịch biểu dự án  

 Theo dõi và giám sát dự án  

 Quản lí thay đổi  

Trong mục này và các mục sau, các giai đoạn, phương pháp, kĩ thuật và hướng dẫn 

được cung cấp bởi ACDM sẽ được giải tích chi tiết. 

  

Tổng quan về ACDM 

Trong số những điểm mạnh then chốt của ACDM là ở chỗ nó buộc kiến trúc sư phải 

nhận diện, tổ chức, và phân tích dẫn lái kiến trúc - hay yêu cầu kiến trúc - sớm trong quá 

trình phát triển. Dẫn lái kiến trúc không phải là tất cả các yêu cầu hay chi tiết yêu cầu; 

chúng là những yêu cầu mà sẽ ảnh hưởng nhất lên cấu trúc hệ thống hay sản phẩm. Một 

khi được nhận diện, dẫn lái kiến trúc được dùng để hướng dẫn thiết kế kiến trúc khởi đầu. 

Thiết kế vậy được đánh giá theo cách có cấu trúc. Kết quả của đánh giá được dùng để xác 

định liệu kiến trúc có sẵn sàng cho sản xuất không, hay liệu thực nghiệm và các cải tiến 

dẫn lái kiến trúc là được cần. Nếu nhiều thực nghiệm được cần để giảm thiếu vấn đề 

không được làm lộ ra trong đánh giá, tổ dùng kết quả của đánh giá để hướng dẫn việc tạo 

ra thực nghiệm. Sau khi thực nghiệm thiết kế kiến trúc được cải tiến dựa trên kết quả của 

thực nghiệm, và nó được đánh giá lại. Qui trình này tiếp tục cho tới khi kiến trúc được 

cho rằng sẵn sàng cho sản xuất. Khác biệt then chốt giữa ACDM và các phương pháp phát 

triển lặp hay chu kì là ở chỗ cải tiến theo kiểu tương tác cho thiết kế dựa trên cái ra của 

đánh giá, thya vì tạo ra bản mẫu vận hành thoe kiểu lặp để tạo ra sản phẩm. ACDM không 

ngăn cản việc làm bản mẫu vận hành tương tác truyền thống, nhưng hội tụ vào phát triển 

lặp cho thiết kế. Để đạt tới điều này theo cách dự đoạn được, lặp lại được ACDM tuân 

theo tám giai đoạn được xác định rõ. Các giai đoạn này được mô tả ngắn gọn trong Bảng 

7.1.  

Trong các giai đoạn 1 và 2 các tổ sẽ lấy dẫn lái kiến trúc từ những người có liên 

quan và sẽ thiết lập nên phạm vi hệ thống. Có thể dường như là giai đoạn 1 là đồng nhất 

với các qui trình khêu gợi yêu cầu thông thường. Tuy nhiên, dùng ACDM tổ kiến trúc sẽ 

thúc ép tường minh những người có liên quan phải mô tả các dẫn lái kiến trúc của hệ 

thống thay vì thu thập yêu cầu không thể thức. Việc khêu gợi trong giai đoạn 1 được cấu 
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trúc cao và ăn khớp với việc thu thập như nhiều thông tin dẫn lái kiến trúc, từ nhiều người 

có liên quan nhất có thể được. Trong giai đoạn 2 tổ sẽ hợp nhất, tổ chức và xác định lại 

dẫn lái kiến trúc và xác định phạm vi dự án. Giai đoạn 1 là việc thúc đẩy lớn để thu thập 

nhiều thông tin nhanh chóng, nhưng các giai đoạn 1 và 2 thường là lặp vì thường không 

thể nào đáp ứng được cho những người có liên quan một lần và có mọi dẫn lái kiến trúc. 

Cũng khó cho người thiết kế hiểu bản chất của dẫn lái kiến trúc, và họ phải thường xuyên 

gặp gỡ với mọi hay một số những người có liên quan nhiều lần để xác định, cải tiến, và 

thương lượng về dẫn lái kiến trúc. Điều này sẽ tiếp tục trong toàn thể qui trình thiết kế và 

nhiều điều được biết tới về hệ thống và công nghệ, cùng những giới hạn được khám phá 

ra. Trong giai đoạn 3 tổ kiến trúc sẽ tạo ra thiết kế khởi đầu. Về sau tổ sẽ trở lại giai đoạn 

này để cải tiến thiết kế kiến trúc sau giai đoạn 7. Trong giai đoạn 4 tổ kiểm điểm kiến 

trúc, và trong giai đoạn 5 tổ phải quyết định liệu thiết kế kiến trúc có cần cải tiến thêm 

không hay liệu họ nên tiến vào lập kế hoạch sản xuất. Một nguyên lí then chốt của ACDM 

là không đứng lại ở thiết kế kiến trúc khởi đầu, nhưng thay vì thế tạo ra kiến trúc khởi đầu 

nhanh chóng, kiểm điểm nó để làm lộ ra các vấn đề kĩ thuật, và cải tiến nó. Nếu kiến trúc 

này mang định mệnh không sẵn sàng cho bắt đầu sản uất, tổ sẽ dùng cái ra của kiểm điểm 

trong giai đoạn 5 để lập kế hoạch và thực hiện thực nghiệm ở giai đoạn 6. Chủ định của 

thực nghiệm là đề cập tới các vấn đề chuyên môn mà nảy sinh trong đánh giá; vậy, kiến 

trúc này hướng dẫn tổ trong khám phá và giảm nhẹ rủi ro. Một khi thực nghiệm được thực 

hiện, tổ quay về giai đoạn 3, nơi kiến trúc được cải tiến. Sau khi cải tiến, kiến trúc được 

kiểm điểm lại trong giai đoạn 4. Tổ sẽ lặi lại trong các giai đoạn 3 tới 6 cho tới khi kiến 

trúc được cho rằng khớp cho sản xuất. Việc lặp này giữa các giai đoạn được minh hoạ 

trong Bảng 7.1.  

Bảng 7.1 Các giai đoạn của ACDM  

Giai 

đoạn 

Mô tả Hoạt động và vật phẩm 

1 Phát hiện dẫn 

lái kiến trúc 

Tương tác với những người có liên quan để khám phá và làm tài 

liệu dẫn lái kiến trúc thô.  

2 Thiết lập phạm 

vi dự án 

Cải tiến dẫn lái kiến trúc thô thành đặc tả dẫn lái kiến trúc, và 

xác định phạm vi của công việc. 

3 Tạo ra/ Cải tiến 

kiến trúc 

Tạo ra hay cải tiến thiết kế kiến trúc. Sau thiết kế khởi đầu kiến 

trúc sư (hay tổ kiến trúc) sẽ quya lại bước này sau làm thực 

nghiệm (giai đoạn 7) để cải tiến kiến trúc. 

4 Kiểm điểm kiến 

trúc 

Kiểm điểm the kiến trúc để phát hiện và làm tài liệu các vấn đề 

có thể phá hoại sự thoả mãn dẫn lái kiến trúc. 

5 Làm/không làm 

sản xuất 

Ưu tiên hoá và liệt kê các vấn đề được khám phá trong kiểm 

điểm kiến trúc và quyết định liệu kiến trúc có sẵn sàng cho sản 

xuất hay cần được cải tiến. Nếu quyết định làm được đưa ra, tỏ đi 

sang giai đoạn 8; bằng không, tổ sẽ thực nghiệm để cải tiến kiến 

trúc. 

6 Thực nghiệm Tổ thiết kế và thực nghiệm để làm giảm rủi ro hay vấn đề đã 

được phát hiện trong kiểm điểm để làm giảm bớt các vấn đề đã 

được lộ ra trong kiểm điểm kiến trúc. Một khi được lập kế hoạch, 

tổ tiến hành thực nghiệm và làm tài liệu kết quả. Dựa trên kết 

quả của thực nghiệm này, tổ cải tiến thiết kế cơ sở của kiến trúc 

(giai đoạn 3).  
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7 Lập kế hoạch 

sản xuất 

Thiết kế và xây dựng phần tử chi tiết được lập kế hoạch dựa trên 

thiết kế kiến trúc. 

8 Sản xuất Các phần tử hệ thống được xây dựng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.1 Cách nhìn đồ hoạ của các giai đoạn ACDM biểu lộ việc lặp thiết kế 

kiến trúc, kiểm điểm, thực nghiệm, và cải tiến. 

Cải tiến 

Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 
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Không thể vượt qua lỗ hổng lớn từ điều được những người có liên quan cần tới thiết 

kế đầy đủ trong những bước này (hỏi, thiết kế, phát triển). ACDM qui định việc thiết kế 

lặp cho kiến trúc, không phải hệ thống hay sản phẩm. Các giai đoạn 1 và 2 và việc lặp của 

các giai đoạn 3 tới 6 có xu hướng khám phá, trong khi tổ kiến trúc thu thập thông tin được 

cần để xây dựng, cải tiến, và cuối dùng lập tuyến cơ sở kiến trúc. Sớm trong dự án, không 

mấy điều được biết về sản phẩm, hoàn cảnh doanh nghiệp, hay những người có liên quan. 

Hiểu theo cách thông thường, các ước lượng sản xuất và chi phí chính xác là không thể 

được. Khi các nhóm khách hàng và người phát triển đa dạng đang học về dự án, học lẫn 

nhau, và học về cách làm việc tốt nhất với nhau, thời gian này được đặc trăng như thời kì 

của không chắc chắn trong ACDM. Khái niệm then chốt của ACDM là chấp nhận sự kiện 

rằng những cái không biết này tồn tại và kiến trúc được dùng để làm thu hẹp thời kì 

không chắc chắn. Bởi vì thời kì không chắc chắn này và vai trò mà kiến trúc giữ trong 

việc giảm nhẹ điều không chắc chắn, thiết kế kiến trúc (giống như bất kì khám phá nào) 

không thể là hoạt động một lần được. ACDM cung cấp các kĩ thuật đặc biệt ăn khớp với 

việc dùng kiến trúc để thăm dò năng nổ cái không biết và vượt qua thời kì không chắc 

chắn nhanh chóng nhất có thể được.  

Một khi kiến trúc được cho rằng khớp cho sản xuất, kiến trúc được lập tuyến cơ sở 

và tổ đi vào thời kì chắc chắn. Một khi kiến trúc được củng cố và rủi ro đã được nhận diện 

và giảm thiểu qua thực nghiệm, ước lượng trung thành cao hơn và kế hoạc dự án có thể 

được tạo ra. Bởi vì sức mạnh của ACDM nằm ở việc cải tiến tặp lại cho thiết kế, ACDM 

làm việc tốt nhất khi tổ xác định kiến trúc quan niệm và kiểm điểm nó nhanh chóng nhất 

có thể được. Ích lợi của cách tiếp cận này là ở chỗ các yêu cầu không biết và không rõ 

ràng có thể được nhận diện sớm; các công nghệ có vấn đề có thể được nhận diện sớm và 

giảm nhẹ. Vượt qua cám dỗ để tạo ra kiến trúc hoàn chỉnh trong một lần lặp thường là 

thách thức lớn nhất cho tổ thiết kế dùng ACDM. Với việc lặp được dựng trong ACMD, 

thời kì của không chắc chắn được vượt qua sớm hơn. Điều này giúp cho tổ thiết kế đi tới 

thiết kế kiến trúc ổn định mà họ có thể tin tưởng lớn hơn sớm hơn nhiều so với tạo ra thiết 

kế theo kiểu big-bang, hay tồi hơn, theo cách thức không thể thức, hỗn độn. Một khi thời 

kì chắc chắn được đạt tới, bản thân thiết kế kiến trúc được dùng để ước lượng thời hạn sản 

xuất và được dùng để theo dõi nỗ lực sản xuất.  

Tám bước của ACDM được mô tả ở đây có thể được dùng để thiết kế và xây dựng 

các hệ thống mới hay, với may đo nào đó (Phần 3), cho các dự án bảo trì hay các dự án 

mà có số lượng lớn phần cứng và phần mềm thừa tự phải được dùng. Trong những trường 

hợp này, việc phân giai đoạn ACDM luân phiên phải được dùng, và hướng dẫn cho những 

tình huống này sẽ được thảo luận về sau trong Phần 3. ACDM nổi lên từ các tổ nhỏ gồm 

bốn tới sáu thành viên và dự án kéo dài một tới hai năm. Tuy nhiên, khi ACDM được 

kiểm thử trong việc dùng công nghiệp, phương pháp này đã tiến hoá để thích hợp cho tổ, 

dự án và tổ chức lớn hơn. Việc đổi qui mô ACDM cho các tình huống đa dạng được thảo 

luận trong Phần 3. ACDM là phương pháp thiết kế kiến trúc và nên được dùng bởi tổ kiến 

trúc lõi để tạo ra và cải tiến thiết kế tổng thể của hệ thống dùng nhiều phần mềm và để 

hướng dẫn những người quản lí trong ước lượng dự án, lập kế hoạch, và theo dõi dấu vết. 

Vì ACDM đề cập tới nhu cầu về kiến trúc sư trưởng và tổ của họ, điều có xu hướng là nhỏ 

hơn, đổi qui mô theo dự án lớn thường là trực tiếp. Trong các dự án và tổ nhỏ, ACDM 

làm việc tốt, mặc dầu thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết có thể là một và như nhau. Cái 

ra của ACDM là thiết kế kiến trúc, điều bao gồm việc làm tài liệu mô tả cho cách phân 

hoạch hệ thống thành các phần tử (hay hệ con) và tương tác của chúng. Một khi thiết kế 

kiến trúc được cải tiến đủ, nó được dùng để tạo ra sân khấu cho thiết kế chi tiết và thực 

hiện các phần tử. Trong nhiều dự án, thiết kế chi tiết của các phần tử hệ thống đa dạng 

thường được để trễ cho các tổ nhỏ hơn hay cá nhân người thiết kế hay thực hiện, tuỳ theo 
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phạm vi dự án. Đích xác cái gì thiết lập nên một phần tử còn tuỳ vào phạm vi của hệ 

thống. Nhớ lại rằng khái niệm về phạm vi và cấp bậc thiết kế đã được giới thiệu trong 

Phần 1. Một phần tử của kiến trúc sư có thể là toàn thể hệ thống lên bản thân nó, trong khi 

với kiến trúc sư khác phần tử có thể là một hay vài lớp làm việc với nhau để cung cấp 

dịch vụ liên quan.  

Các vai trò trong ACDM  

Tôi không giỏi trong các nhóm. Khó làm việc trong nhóm khi bạn là toàn năng.  

Nhân vật Q, trong phim Star Trek: Thế hệ tiếp  

 

Khi nhóm người làm việc cùng nhau trên một vấn đề, thường có thời gian hỗn độn 

cho tới khi các vai trò và mối quan hệ của mọi người trong tổ được thiết lập. Mãi cho tới 

lúc đó, thành viên của nhóm sẽ hành động độc lập; họ sẽ cạnh tranh về vị trí và trạng thái 

bên trong nhóm, và sẽ có xu hướng bị hội tụ vào bên trong theo nhu cầu riêng của họ. 

Ngay cả trong nhóm không thể thức nơi vai trò và trách nhiệm không được thiết lập chính 

thức, sau một thời kì, các thành viên cá nhân sẽ kết hợp lại trong tổ. Vận hành tổ tự nhiên 

và linh động sẽ chỉ đảm bảo sau đó (chính thức hay không chính thức) việc thoả thuận về 

quyền lãnh đạo, qui tắc, mục đích, phương pháp, qui trình, và công cụ. Tại điểm này 

nhóm đã trở thành tổ và chúng ta có thể nghĩ về tổ như được bình thường hoá. Điều này 

không có nghĩa là các qui trình, phương pháp của họ, vân vân là tối ưu, chỉ có điều là từng 

thành viên tổ đã chấp nhận vai trò, trách nhiệm của mình, và chuẩn của tổ về hành vi. Tuy 

nhiên, một cách tự nhiên vượt qua những rào chắn khởi đầu này có thể rất tốn kém cho tổ 

chức. Thỉnh thoảng các nhóm không bao giờ bình thường hoá vì một hay nhiều thành viên 

hay một phần nhóm từ chối chấp nhận hay chấp thuận vai trò, trách nhiệm của họ, và 

chuẩn của nhóm. Đây là những tổ hoạt động khác thường, và khi họ đạt tới điểm này, 

thường can thiệp có thẩm quyền bên ngoài được yêu cầu để sửa vấn đề này. 

Khi chúng ta nghĩ tới thiết kế kiến trúc của hệ thống dùng nhiều phần mềm, thường 

có cái lõi nhỏ những người là một phần của tổ thiết kế kiến trúc. Thực ra, nên nghĩ tới thế 

giới hợp tác nhỏ khi hình thành tổ thiết kế kiến trúc. Brooks (1995, pp. 44) chỉ ra rằng 

thiết kế phải tiến hành từ một cái đầu, hay từ mọt số rất nhỏ những cái đầu cộng hưởng 

trong thoả thuận. Điều này không có nghĩa là mọi dự án đều cần chỉ một kiến trúc sư vận 

hành trong chân không. Bởi vì phần lớn các hệ thống dùng nhiều phần mềm đều phức tạp, 

một nhóm đa dạng các kĩ sư thường được cần tới để thiết kế thành công và thực hiện hệ 

thống - tổ thiết kế kiến trúc là bình thường, không phải ngoại lệ. Điều việc này ngụ ý là ở 

chỗ tổ thiết kế cần một người lãnh đạo được trao toàn quyền - hi vọng họ có khả năng 

tương tác với cấp quản lí, tiếp thị, và bán hàng. Kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm cho 

thành công (hay thất bại) của tổ thiết kế và hệ thống hay thiết kế sản phẩm. Không thành 

vấn đề tổ nhỏ thế nào, cấu trúc vẫn được cần để vượt qua những khó khăn trong việc bình 

thường hoá hành vi của tổ. Điều này đặc biệt đúng trong các tổ bao gồm những cá nhân có 

tài năng cao và được đãi ngộ tốt. Tổ thiết kế kiến trúc thường bao gồm những kĩ sư có tài 

nhất mà tổ chức có thể tập hợp. Không may, việc bình thường hoá hành vi của tổ bao gồm 

các nhà chuyên nghiệp có tài phi thường có thể là rất thách thức - thường nó đã được so 

sánh với mèo bầy! Đòi hỏi một nhóm các kĩ sư tài năng và có kinh nghiệm thiết kế hệ 

thống là giống như đòi hỏi một nhóm các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới vẽ một bức tranh. Rất 

có thể là họ sẽ không đồng ý về phương tiện, dùng phong cách nào, hay thậm chí cách vẽ 

bức tranh. Thời gian trước khi một tổ bình thường hoá là thời kì hỗn độn và tập trung tài 

nguyên mà bị trầm trọng hơn nếu tổ có ít hau không có cấu trúc xác định trước. Lựa chọn 

tự nhiên là tốn kém, và một số tổ chưa bao giờ đạt tới bình thường hoá; họ vẫn còn hoạt 
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động khác thường. Trong trường hợp tốt nhất, các tổ hoạt động bất thường có thể trưởng 

thành tổ có năng suất, nhưng thường họ không hiệu quả được như họ có thể, và quá trình 

trưởng thành có thể tốn thời gian. Trong trường hợp tồi nhất, tổ hoạt động bất thường sẽ 

nổ vào, đem dự án đi theo cùng họ.  

Để xây dựng và duy trì quan hệ làm việc hiệu quả và làm cực đại năng suất của tổ 

thiết kế nhanh chóng nhất có thể được, điều bản chất là từng thành viên của tổ thiết kế 

hiểu vai trò và trách nhiệm của mình với tổ. ACDM cung cấp cấu trúc tổ, điều được thiết 

kế để giúp tổ những người thiết kế tài năng trở nên bình thường hoá và trở nên có năng 

suất hơn nhanh hơn họ sẽ vậy nếu được phép tiến hoá tự nhiên mà không có cấu trúc nào. 

Không có trách nhiệm được xác định rõ ràng cho các thành viên tổ, không thể nào có các 

qui trình được xác định, có kỉ luật, lặp lại được, và tổ có xu hướng lúng túng và tranh luận 

để hình dung ra cách làm việc cùng nhau. Điều này hơi giống như xem đàn sói và đợi cho 

người lãnh đạo nổi lên. Đây có thể là thời gian khó chịu và ít thực chất cho toàn đội cho 

tới khi người lãnh đạo nổi lên và hành vi bình thường có thể trở lại. Trong tổ không có 

cấu trúc nơi vai trò và trách nhiệm không được phát biểu tường minh, gần như không thể 

nào thiết lập được bất kì qui trình nào và không thu được đồng thuận về bất kì cái gì. Mối 

quan hệ bất đồng thường xuyên phát triển, mục đích của tổ là không rõ ràng, mong đợi là 

không rõ ràng, và lập kế hoạch cho tiến trình hành động tiếp gần như là không thể được. 

Nói cách khác, đây là thời gian khó chịu và ít thực chất cho tổ thiết kế cho tới khi người 

lãnh đạo nổi lên và hành vi bình thường có thể trở lại. Điều này làm nảy sinh trong tài 

nguyên bị phí hoài, thất vọng và ở mức độ nào đó sẽ trực tiếp tác động tới mối quan tâm 

tuyến đáy như lịch biểu và chi phí. Vai trò và trách nhiệm là phần tử then chốt của 

ACDM. Mặc dầu một số vai trò được qui định bởi ACDM, tổ chức nên thích ứng vai trò 

khi cần để đáp ứng cho nhu cầu của mình. Nếu bạn mới bắt đầu dùng ACDM, lwoif 

khuyên là đầu tiên bạn thử các vai trò được xác định (trừ phi có những không khớp hiển 

nhiên) và thích ứng chúng theo kinh nghiệm nào đó. Trước khi bắt đầu một dự án, điều 

bản chất là vai trò và trách nhiệm được xác định cho từng thành viên của tổ thiết kế. Từng 

vai trò và trách nhiệm được mô tả ở đây:  

 Kĩ sư quản lí: Kĩ sư quản lí chịu trách nhiệm điều phối tổng thể nỗ lực thiết kế và phát 

triển hệ thống. Mặc dầu họ chịu trách nhiệm cho thành công (hay thất bại) của tổ thiết 

kế, họ cũng phải có khả năng lắng nghe những thành viên khác của tổ thiết kế. Họ 

phải là các kĩ sư và kiến trúc sư có khả năng và có thể lãnh đạo một cách tin tưởng tổ 

thiết kế mà không phải thường xuyên viện tới các phương tiện thẩm quyền khắc 

nghiệt để lãnh đạo tổ. Chiến thuật như thế không có tác dụng khi lãnh đạo các kĩ sư tài 

năng - những kĩ sư giỏi nhất đơn giản sẽ bỏ đi dưới những điều kiện này. Họ cũng có 

thể là người quản lí cho toàn thể dự án nữa; đây thường là vai trò bổ sung cho cá nhân 

này. Tuy nhiên, trong các dự án và tổ chức lớn, có người quản lí chịu trách nhiệm cho 

nỗ lực thiết kế và những người quản lí khác chịu trách nhiệm cho các hoạt động quản 

lí chương trình. Phạm vi trách nhiệm của người kĩ sư quản lí sẽ phải được thích ứng 

và xác định để đáp ứng cho nhu cầu của dự án và tổ chức. Người kĩ sư quản lí sẽ lập 

kế hoạch, điều phối, theo dõi, và chỉ đạo các hoạt động tổng thể của tổ thiết kế. Người 

đó chịu trách nhiệm tạo ra và duy trì các kế hoạch và lịch biểu theo chương trình trong 

cả thời kì không chắc chắn và thời kì chắc chắn.  

 Kĩ sư hỗ trợ: Kĩ sư hỗ trợ chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì các công cụ và môi 

trường hỗ trợ của tổ thiết kế, như môi trường và công cụ phát triển, công cụ quản lí 

cấu hình, môi trường kiểm thử và công cụ kiểm thử, kết cấu nền phát triển, trình bày 

Web, vân vân. Người đó cũng có thể chịu trách nhiệm cho kết cấu nền hệ thống sản 

phẩm hay môi trường. Tới mức đó, kĩ sư hỗ trợ sẽ giữ vai trò then chốt trong thiết kế 

hệ thống từ cảnh quan vật lí.  
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 Kiến trúc sư trưởng: Kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm về thiết kế hệ thống tổng 

thể. Người đó sẽ làm việc với tất cả các thành viên khác của tổ thiết kế để điều phối 

thiết kế hệ thống, bắt đầu với việc thu thập các dẫn lái kiến trúc, thiết kế kiến trúc, 

kiểm điểm nó, cải tiến nó, và làm tài liệu nó cho tới khi sản xuất và triển khai - tốt 

nhất là trong suốt vòng đời hệ thống hay sản phẩm. Kiến trúc và kiến trúc sư trưởng 

có thể cung cấp giá trị vô cùng to lớn trong suốt vòng đời hệ thống hay sản phẩm 

trong việc quản lí thay đổi và tiến hoá. Kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm cho việc 

điều phối tạo ra và duy trì các tài liệu thiết kế kiến trúc.  

 Kĩ sư yêu cầu: Kĩ sư yêu cầu lãnh đạo nỗ lực để thu thập và làm tài liệu dẫn lái kiến 

trúc. Người đó cũng sẽ giúp quản lí thay đổi và tiến hoá của dẫn lái kiến trúc - được 

ưa tích trong suốt vòng đời hệ thống hay sản phẩm. Kĩ sư yêu cầu cũng sẽ phục vụ 

như người liên lạc với khách hàng chính. Điều bản chất là tổ chức thiết kế và phát 

triển đưa ra một khuôn mặt thống nhất cho khách hàng. Không cái gì có thể làm thất 

vọng cho khách hàng hơn là thường xuyên nhận được các thông điệp không phù hợp 

từ tổ chức thiết kế và xây dựng sản phẩm của họ. Kĩ sư yêu cầu cũng sẽ trợ giúp cho 

kĩ sư chất lượng trong phối hợp kiểm điểm thiết kế kiến trúc và trong việc kiểm thử 

xác định hệ thống "hộp đen" hay kiểm thử sản phẩm. Việc kiểm thử này sẽ được giải 

thích chi tiết ở phần sau, nhưng nói ngắn gọn, kiểm thử phần tử hộp đen và kiểm thử 

hệ thống được suy dẫn trực tiếp từ dẫn lái kiến trúc mà không có cái nhìn sâu nào vào 

thực hiện nền tảng.  

 Nhà khoa học chính: Nhà khoa học chính là nhà công nghệ dự án và chịu trách nhiệm 

chính cho việc phối hợp lập kế hoạch, theo dõi, và làm tài liệu về các thực nghiệm 

được dùng để cải tiến thiết kế kiến trúc. Trong khi kiến trúc sư trưởng hội tụ vào hệ 

thống toàn thể hay thiết kế kiến trúc của sản phẩm, nhà khoa học chính hội tụ bên 

trong vào các vấn đề công nghệ có tác động lên kiến trúc. Nói chung, nhà khoa học 

chính trợ giúp cho kiến trúc sư bằng các vấn đề kĩ thuật chi tiết liên quan tới thiết kế 

kiến trúc. Thêm vào với hội tụ kĩ thuật, nhà khoa học chính trợ giúp cho kĩ sư chất 

lượng trong các cuộc kiểm điểm thiết kế kiến trúc và trong phát triển các kiểm thử 

"hộp sáng. Kiểu kiểm thử này sẽ được xem xét chi tiết về sau, nhưng nói ngắn gọn, 

kiểm thử hộp sáng được phát minh với hiểu biết về thiết kế nền tảng và chi tiết thực 

hiện.  

 Kĩ sư qui trình chất lượng: Kĩ sư qui trình chất lượng đảm bảo rằng ACDM và các qui 

trình được xác định khác được tuân theo như được qui định để chắc chắn các mục đích 

chất lượng dự án được đáp ứng. Kĩ sư qui trình chất lượng chịu trách nhiệm phối hợp 

các cuộc kiểm điểm thiết kế kiến trúc cũng như phát tiển, lập kế hoạch và thực hiện 

kiểm thử sản phẩm. Kĩ sư qui trình chất lượng sẽ làm việc với kĩ sư yêu cầu và nhà 

khoa học chính để phối hợp các cuộc kiểm điểm thiết kế kiến trúc và trong lập kế 

hoạch kiểm thử sản phẩm hay hệ thống. Trong kiểm điểm kiến trúc, kĩ sư qui trình 

chất lượng chịu trách nhiệm nắm bắt, làm tài liệu, và theo dõi các vấn đề kiến trúc 

được phát lộ ra trong đánh giá kiến trúc, và rằng chúng được đề cập tới và được đóng 

lại. Kĩ sư qui trình chất lượng cũng sẽ làm việc với tổ để thiết lập các qui trình cho 

quản lí cấu hình, theo dõi lỗi, vân vân mà tổ thiết kế dùng. Những qui trình này cũng 

có thể được dùng bởi những người thiết kế chi tiết hay người thực hiện trong toàn thể 

giai đoạn sản xuất và cho vòng đời của hệ thống hay sản phẩm nữa.  

 Kĩ sư sản xuất: Đây là các thành viên tổ có sự tập trung vào thiết kế chi tiết, thực hiện 

các phần tử kiến trúc, và tích hợp các phần tử để hợp thành nên hệ thống. Thuật ngữ 

kxi sư sản xuất đã được lựa chọn có chủ ý để tránh thiên lệch hướng tới kĩ sư phần 

mềm, kĩ sư điện, kĩ sư CNTT, hay một số các cộng đồng kĩ nghệ đặc biệt khác. Quả 
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vậy, kĩ sư sản xuất của tổ chức có thể là kĩ sư phần mềm, nhưng tổ thiết kế thường có 

các kĩ sư phần mềm, điện, cơ, hoá và nhiều loại kĩ sư khác đóng vai trò trong thực 

hiện các phần tử hệ thống. Trong các tổ chức và dự án lớn, kĩ sư sản xuất có thể là một 

nhóm hay tổ chức tách rời và có thể đóng vai trò nhỏ trong thiết kế hệ thống. Trong 

các tổ chức và dự án nhỏ hơn, tất cả các thành viên của tổ thiết kế có thể đóng vai trò 

như kĩ sư sản xuất. Một số kĩ sư sản xuất cũng có thể tham gia vào trong thiết kế kiến 

trúc, đặc biệt trong giai đoạn 6 thực nghiệm, khi các bằng chứng đa dạng về quan 

niệm được phát triển để giảm nhẹ các vấn đề với thiết kế. Kĩ sư sản xuất cũng trợ giúp 

cho kĩ sư qui trình chất lượng trong kiểm điểm thiết kế kiến trúc và trong kiểm thử hệ 

thống khi cần.  

Bẩy vai trò được mô tả ở đây là tối thiểu được yêu cầu cho tổ dùng ACDM như đã 

được qui định. Tuy nhiên, các vai trò như họ được mô tả ở đây không nhất thiết ánh xạ 

tực tiếp vào con người riêng rẽ, nhưng thay vì thế các vai trò mô tả cho nhóm các trách 

nhiệm và hoạt động có liên quan, như chúng ta sẽ thấy khi từng giai đoạn được mô tả. Khi 

thử nghiệm ACDM, các vai trò được phân công theo nhiều cách đa dạng để đáp ứng tốt 

nhất cho nhu cầu của tổ chức. Trong thực nghiệm công nghiệp dùng ACDM trên các dự 

án và tổ chức từ vừa tới lớn, những vai trò này thường lệ được lấp vào bởi các kĩ sư và tổ 

phân bố rải. Trong một số trường hợp, các vai trò được hoàn thành bởi các kĩ sư và tổ 

phân bố rải. Trong các dự án và tổ chức nhỏ hơn, tổ thiết kế kiến trúc bao gồm ba tới năm 

kĩ sư, và các thành viên của tổ chịu trách nhiệm cho nhiều vai trò. Điểm thú vị cần lưu ý 

là ở chỗ có tách bạch có chủ ý về quyền lực được thiết kế cho những vai trò này. Có việc 

tách rời mối quan tâm thiết kế giữa kĩ sư quản lí, kiến trúc sư trưởng, và nhà khoa học 

chính. Kĩ sư quản lí có toàn thể trách nhiệm với tổ thiết kế, và thậm chí có thể là người 

quản lí toàn thể dự án. Kiến trúc sư trưởng có trách nhiệm cho thiết kế kiến trúc chung và 

biểu diễn thiết kế. Kiến trúc sư trưởng cũng đóng vai trò đảm bảo rằng thiết kế kiến trúc 

được tuân thủ trong suốt qui trình xây dựng. Vai trò của nhà khoa học chính là vai trò của 

nhà công nghệ trong tổ để đảm bảo tính khả thi về kĩ thuật, giảm nhẹ rủi ro qua thực 

nghiệm, và biết chắc rằng công nghệ thích hợp được xét tới và sử dụng. Để tóm tắt những 

vai trò này, sự hội tụ của kĩ sư quản lí là toàn cục vào hệ thống, thiết kế của nó và thậm 

chí cả sản xuất của nó; hội tụ của kiến trúc sư trưởng là hướng ra ngoài về thiết kế kiến 

trúc; và nhà khoa học chính hội tụ vào bên trong về công nghệ của hệ thống hay sản 

phẩm. Việc tách bạch quyền lực này được mô tả một cách đồ hoạ trong Hình 7.2.  
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Hình 7.2 Biểu diễn mối quan hệ giữa kĩ sư quản lí, kiến trúc sư trưởng, và nhà khoa 

học chính đối với dự án và thiết kế hệ thống/sản phẩm. 

 

Một tách bạch mối quan tâm khác đã được xây dựng trong khu vực kiểm điểm kiến 

trúc và kiểm thử hệ thống. Những trách nhiệm này được phân bố trong các kĩ sư qui trình 

chất lượng (QPE), nhà khoa học chính (CS), và kĩ sư yêu cầu (RE). QPE chịu trách nhiệm 

cho kiểm thử và đánh giá nhưng phải làm việc với RE và CS để phát triển kế hoạch kiểm 

thử và phối hợp các cuộc kiểm điểm thiết kế kiến trúc. Cách tiếp cận này giúp duy trì tính 

khách quan trong kiểm điểm kiểm thử và thiết kế. Từ cảnh quan kiểm thử, việc tách bạch 

mối quan tâm này cho phép tổ kiểm thử hệ thống từ các yêu cầu của những người có liên 

quan và các cảnh quan nội bộ kĩ thuật. QPE là bên trung lập với quan điểm kĩ thuật. RE 

đóng góp cho kế hoạch kiểm thử từ cảnh quan của những người có liên quan. Đây là kiểm 

thử hộp đen trong hoàn cảnh ACDM, nơi hệ thống được đối xử như hộp đen và được 

kiểm thử chỉ đối với việc tuân thủ theo dẫn lái kiến trúc - những dẫn lái kích thích và đáp 

ứng mà không nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, nhà khoa học chính có cái nhìn vào trong 

rủi ro tiềm năng và các phần tử kĩ thuật có vấn đề của hệ thống mà phải được luyện tập 

qua kiểm thử. Đây là kiểm thử hộp trong trong hoàn cảnh ACDM. Việc tách bạch mối 

quan tâm này đề cập tới kiểm thử hệ thống một cách khách quan, bên trong (kiểm thử hộp 

trong), và bên ngoài (kiểm thử hộp đen). Tóm tắt lại những vai trò này, kĩ sư qui trình 

chất lương chịu trách nhiệm điều phối các cuộc họp thiết kế và các kiểm thử; kĩ sư yêu 

cầu hội tụ ra bên ngoài vào các kiểm thử từ quan điểm yêu cầu; và nhà khoa học chính hội 

tụ bên trong vào kiểm thử các phần tử có vấn đề, các phần tử rủi ro, hay các phần tử có độ 

tin cậy, an toàn cao vân vân là bản chất. Việc tách bạch quyền lực này được mô tả về mặt 

đồ hoạ trong Hình 7.3.  
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Hình 7.3 Biểu diễn cho quan hệ giữa các kĩ sư qui trình chất lượng, kĩ sư yêu cầu, và 

nhà khoa học chính đối với việc kiểm thử hệ thống/sản phẩm. 

 

Các chuyên viên khác có thể được cần tới là một phần của tổ thiết kế để giúp trong 

thiết kế, xây dựng, và kiểm thử một số hệ thống trong một số miền. Các tổ chức không 

nên ngần ngại thích ứng các vai trò này, trách nhiệm liên kết của họ, hay bổ sung thêm 

nhân sự cần thiết cho tổ thiết kế. Những ví dụ thông thường về các loại tri thức chuyên gia 

khác được cần bởi tổ thiết kế có thể bao gồm:  

 Chuyên viên đặc tính chất lượng: Đây thường là trường hợp mà hệ thống dùng nhiều 

phần mềm có hiệu năng phi thường, an ninh hay yêu cầu đặc tính chất lượng khác nào 

đó mà được thiết kế tốt nhất trong hệ thống với sự trợ giúp của chuyên gia trong đặc 

tính chất lượng.  

 Kĩ sư dữ liệu: Nhiều hệ thống ngày nay có hệ cơ sở dữ liệu rất phức tạo yêu cầu sự 

chú ý thiết kế đặc biệt từ những kĩ sư có tri thức chuyên gia trong thiết kế và tối ưu 

cấu trúc cơ sở dữ liệu.  

 Kĩ sư kết cấu nền: Phần mềm chạy trên phần cứng. Theo thời kì. Điều này có vẻ hiển 

nhiên, nhưng bạn thường phải nhắc nhở các kĩ sư phần mềm và người lập trình máy 

tính về sự kiện này. Như vậy, kết cấu nền phần cứng của máy tính, hệ thống, mạng, và 

ngoại vi thường phức tạp và yêu cầu tri thức chuyên gia của các kĩ sư, người chuyên 

môn trong các khu vực này. Điều này là đặc biệt đúng trong miền hệ thống nhúng. 

Trong miền hệ thống nhúng, thường cần nhắc nhở các kĩ sư xây dựng kết cấu nền mà 

thiết kế phần mềm là công dân hạng nhất trong hệ thống dùng nhiều phần mềm 

design.  
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 Chuyên gia miền: Phần mềm là phổ biến mọi nơi! Nó quản lí ngân hàng, hệ thống 

quản lí quan hệ khách hàng, hệ thống kiểm soát kho, ô tô, máy bay, tủ lạnh, và nhiều 

thiết bị dùng hàng ngày và các dịch vụ mà chúng ta coi là đương nhiên. Điều điển 

hình là không thể có khả năng cho người chuyên nghiệp phần mềm hiểu được ứng 

dụng như là các chuyên gia miền. Chẳng hạn, điều thông thường với kĩ sư phần mềm 

viết phần mềm cho hệ thống kiểm soát bay có nối dây, mặc dầu họ không biết cách 

bay. Với lí do này, chuyên gia miền thường được cần cho các dự án. Điều này có thể 

đơn giản như chỉ phỏng vấn chuyên gia miền như một phần của qui trình khêu gợi yêu 

cầu trong giai đoạn 1, nhưng có thể phức tạp khi đưa họ toàn thời vào thiết kế, phát 

triển và kiểm thử sản phẩm và hệ thống.  

 

Khuôn khổ ACMD xác định một số kĩ thuật đặc biệt được kết chùm trong các hoạt 

động phân theo các giai đoạn này để giúp cho kiến trúc sư phối hợp qui trình thiết kế và 

giúp cho các hoạt động thiết kế. Trong các chương sau của phần này, từng giai đoạn của 

ACDM sẽ được thảo luận chi tiết. Tại từng giai đoạn các phương pháp đa dạng, khuôn 

mẫu, hướng dẫn và bài học rút ra sẽ được cung cấp để giúp thêm trong việc chấp thuận và 

dùng ACDM để thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm.  
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Chương 8 
ACDM Giai đoạn 1: Khám phá dẫn 
lái kiến trúc  

 

Mục đích  

Mục đích chính của giai đoạn 1 là để tổ thiết kế kiến trúc khởi đầu một hay nhiều 

cuộc họp với cộng đồng (hay các cộng đồng) những người có liên quan khách hàng để 

khám phá và làm tài liệu các dẫn lái kiến trúc của hệ thống, để đưa vào các yêu cầu chức 

năng mức cao, các ràng buộc doanh nghiệp, ràng buộc kĩ thuật, và đặc tính chất lượng.  

 

Tiền điều kiện  

Trước khi tiến hành giai đoạn 1, tổ thiết kế kiến trúc phải được thành lập và các vai 

trò ACDM phải được phân bổ cho các thành viên tổ kiến trúc như được mô tả trong 

Chương 7.  

 

Hoạt động chung 

Một tóm tắt về các hoạt động của giai đoạn 1, cái ra, và trách nhiệm được liệt kê 

trong Bảng 8.1.  

 

Kĩ thuật, khuôn mẫu, và hướng dẫn 

 Hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc: Đây là kĩ thuật để cấu trúc tương tác những người 

có liên quan và tổ thiết kế kiến trúc để thu thập các dẫn lái kiến trúc hệ thống/sản 

phẩm.  

 Khuôn mẫu kế hoạch thiết kế chính: Khuôn mẫu này được dùng để tạo ra kế hoạch dự 

án. Bản kế hoạch được khởi đầu tạo ra trong giai đoạn 1 và được cập nhất qua các giai 

đoạn ACDM.  

 Hướng dẫn ước lượng kế hoạch dự án khởi đầu: các bảng đa dạng, danh sách kiểm, và 

khuôn mẫu được cung cấp để hướng dẫn việc tạo ra bản kế hoạch thiết kế chính.  

 

Vật phẩm chính yếu nhất  

 Bản thảo khởi đầu về bản kế hoạch thiết kế chính 

 Dẫn lái kiến trúc thô được làm tài liệu, được hợp nhất 
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Hình 8.1. Giai đoạn 1 

 

Hậu điều kiện 

 Bản thiết kế chính khởi đầu đã được tạo ra và được cập nhật như được yêu cầu sau hội 

thảo khêu gợi các dẫn lái kiến trúc. 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Chương 8 

Cải tiến 
Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 

Làm 
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 Mọi người có liên quan hay nhóm người có liên quan then chốt đã được tham gia vào 

hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. 

 Các dẫn lái kiến trúc thô đã được thu thập từ những người có liên quan và được hợp 

nhất và làm tài liệu. Hội tụ của giai đoạn 1 là để thu thập dữ liệu, không phân tích hay 

cấu trúc nó. 

Bảng 8.1 Các hoạt động giai đoạn 1, cái ra, và trách nhiệm 

Hoạt động 

chung 

Giới thiệu về dự án được những người có liên quan tới hệ thống 

cung cấp. Khêu gợi dẫn lái kiến trúc từ những người có liên quan tới 

hệ thống.  

Cái ra chung  Dẫn lái kiến trúc thô mô tả điều những người có liên quan mong đợi 

về hệ thống.  

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 1 

Kĩ sư quản lí  Phối hợp các hoạt động giai đoạn 1. Tạo ra bản kế hoạch thiết kế 

khởi đầu. Trợ giúp cho kĩ sư yêu cầu trong lập kế hoạch hội thảo 

khêu gợi các dẫn lái kiến trúc. Theo dõi nỗ lực hội thảo. Cập nhật và 

lập kế hoạch lại cho bản kế hoạch thiết kế chính dựa trên dữ liệu 

thực tế từ hội thảo. 

Kiến trúc sư 

trưởng 

Làm việc với kĩ sư yêu cầu để khêu gợi các yêu cầu từ những người 

có liên quan. Kiến trúc sư trưởng phải hội tụ vào khêu gợi các dẫn 

lái kiến trúc đầy đủ và đo được. Trợ giúp cho kĩ nghệ yêu cầu trong 

việc nắm bắt và làm tài liệu tuyển tập các dẫn lái kiến trúc thô.  

Nhà khoa học 

chính 

Làm việc với kĩ sư yêu cầu để khêu gợi các yêu cầu từ những người 

có liên quan. Nhà khoa học chính nên hội tụ vào vấn đề kĩ thuật liên 

kết với việc khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Trợ giúp cho kĩ nghệ yêu cầu 

trong nắm bắt và làm tài liệu tuyển tập các dẫn lái kiến trúc thô. 

Kĩ sư yêu cầu Lập kế hoạch, phối hợp, và chủ trì cho hội thảo khêu gợi dẫn lái 

kiến trúc giai đoạn 1. Phối hợp các cuộc họp hợp nhất dẫn lái kiến 

trúc. Biên saojn tài liệu dẫn lái kiến trúc thô đã hợp nhất.  

Kĩ sư qui trình 

chất lượng 

Đảm bảo rằng ACDM (và các qui trình dự án khác) được tuân theo. 

Làm việc với kĩ sư yêu cầu để khêu gợi yêu cầu từ những người có 

liên quan. Trợ giúp kĩ nghệ yêu cầu trong nắm bắt và làm tài liệu 

cho tuyển tập các dẫn lái kiến trúc thô. Phối hợp cuộc kiểm điểm về 

tài liệu dẫn lái kiến trúc thô.  

Kĩ sư hỗ trợ Làm việc với kĩ sư yêu cầu để khêu gợi các yêu cầu từ những người 

có liên quan. Cài đặt, lập cấu hình, và bảo trì công cụ cần thiết để hỗ 

trợ cho các hoạt động giai đoạn 1 và bất kì công cụ nào có thể được 

thiết lập bây giờ để hỗ trợ cho phần còn lại của dự án. 

Kĩ sư sản xuất Trong giai đoạn 1, hỗ trợ tối thiểu thường được yêu cầu từ các kĩ sư 

sản xuất. Tuy nhiên, nếu họ có tri thức chuyên gia miền hướng thực 

hiện đặc biệt trong phần cứng, phần mềm, hay cã bộ môn kĩ nghệ có 

liên quan, họ phải được tham gia và trợ giúp cho tổ trong khêu gợi, 

nắm bắt, và làm tài liệu về dẫn lái kiến trúc.  
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Mô tả giai đoạn 1  

Trong giai đoạn 1, tổ thiết kế kiến trúc sẽ gặp những người có liên quan tới hệ thống 

để khám phá và làm tài liệu các dẫn lái kiến trúc. Giai đoạn 1 không phải là cải tiến, phân 

tích hay cấu trúc thông tin được nạp kho từ những người có liên quan, nhưng thay vì thế 

là về thu thập thật nhiều thông tin về điều những người có liên quan cần và mong đợi 

trong hệ thống. Mục đích của giai đoạn 1 không phải là phân tích và cấu trúc dẫn lái kiến 

trúc. Mục đích là nhiều hơn về thu thập thật nhiều thông tin nhất có thể được liên quan tới 

dẫn lái kiến trúc. Chạm trán giữa những người có liên quan và tổ thiết kế kiến trúc được 

cấu trúc để làm cho dùng hiệu quả nhất thời gian có giá trị được dành cho những người có 

liên quan. Giai đoạn 1 là quá trình phân kì dưới dạng số lượng thông tin được thu thập - 

càng nhiều càng tốt; các chi tiết sẽ được phân loại ra về sau. Trong hầu hết các trường hợp 

điều không hiện thực là giả định rằng tổ kiến trúc có thể thu được mọi dẫn lái kiến trúc 

cho hệ thống về bất kì hậu quả này trong một cuộc họp. Mặc dầu giai đoạn 1 là phân kì 

dưới dạng số lượng thông tin được thu thập, chúng ta muốn tránh các thông tin không 

nhất quán và trùng lặp nhiều nhất có thể được. Tuy nhiên, điều này nên là mối quan tâm 

phụ - số lượng thông tin mới là quan tâm chính. Từng việc hẹn gặp cùng cộng đồng 

những người có liên quan đều yêu cầu cấu trúc để làm cho việc sử dụng hiệu quả nhất thời 

gian cũng như tránh trùng lặp và duy trì nhất quán qua các cuộc hẹn nhiều nhất có thể 

được. Trong những cuộc hẹn này ở giai đoạn 1, tổ thiết kế kiến trúc sẽ dùng các phương 

pháp đa dạng và khuôn mẫu (được mô tả sau) được thiết kế để cung cấp cấu trúc, hướng 

dẫn thảo luận, và nắm bắt thông tin về dẫn lái kiến trúc. Một lần nữa, dẫn lái kiến trúc bao 

gồm các yêu cầu chức năng mức cao, các ràng buộc doanh nghiệp và ràng buộc kĩ thuật, 

và các yêu cầu đặc tính chất lượng. Một cách tập thể, chúng sẽ hình thành nên cấu trúc 

của hệ thống, cho nên điều bản chất là chúng ta có được nhiều thông tin nhất có thể được 

về chúng.  

Bởi vì ACDM xác định khuôn khổ cho qui trình thiết kế, nó hội tụ vào các hoạt 

động thiết kế, không vào toàn bộ các hoạt động lập kế hoạch dự án. Tuy nhiên, thiết kế có 

thể đóng vai trò quan trọng trong lập kế hoạch dự án; điều này sẽ hiển nhiên hơn khi các 

giai đoạn của ACDM được giải thích. Lần nữa, thiết kế là quá trình tốn thời gian và tài 

nguyên. Hiểu thông thường, điều bản chất là các hoạt động thiết kế được lập kế hoạch đối 

với lịch biểu hệ thống lớn hơn. Để lập kế hoạch cho các hoạt động thiết kế, ACDM qui 

định rằng bản thiết kế chính sẽ được tạo ra, điều mô tả cho cách thiết kế sẽ được thực hiện 

trong dự án. Bản thiết kế chính, các khuôn mẫu lập kế hoạch khác, và hướng dẫn được 

ACDM cung cấp đã được dự định bổ sung cho bất kì qui trình hay phương pháp lập kế 

hoạch dự án có sẵn nào mà tổ chức đang dùng. Tuy nhiên, nếu tổ chức có kỉ luật lập kế 

hoạch yếu hay không thể thức, thì bản kế hoạch thiết kế chính và các khuôn mẫu và 

hướng dẫn lập kế hoạch liên kết được ACDM cung cấp có thể phục vụ như điểm bắt đầu 

tốt cho tổ chức muốn cải tiến các qui trình lập kế hoạch dự án và theo dõi dự án của họ. 

Trên những dự án nhỏ, bản kế hoạch thiết kế chính có thể là đủ của bản kế hoạch để 

hướng dẫn toàn bộ dự án.  

Hiển nhiên giai đoạn 1 là chỗ bắt đầu của dự án và chỗ bắt đầu của thời kì không 

chắc chắn. Mặc dầu các ước lượng xây dựng chính xác là không thể suy ra được với bất kì 

sự trung thành nào tại điểm này trong dự án, điều quan trọng là thiết lập ra ngân sách hoạt 

động ở mức tối thiểu đề dùng như cái so sánh cho hiệu năng thực tế và để theo dõi trong 

thời kì biến đổi nhanh này. Ngân sách hoạt động là đường vẽ trên cát, và việc phân bổ 

thời gian và tài nguyên để làm cho nhiệm vụ nào đó được thực hiện. Khi có ngân sách cho 

các hoạt động, cho dù chúng là những ước lượng rất thô (vì chúng thường ở trong thời kì 

không chắc chắn), vẫn có thể cung cấp hướng dẫn để chúng ta biết liệu chúng ta có bị tụt 

lại sau không. Điều này có thể là chỉ báo sớm rằng ước lượng của chúng ta là không chính 
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xác lớn hay chúng ta đang kinh nghiệm những khó khăn không thấy trước được, và rằng 

chúng ta có thể cần lập lại kế hoạch cho dự án hay thương lượng về nhiều thời gian hay 

tài nguyên hơn. Chúng ta có thể nhận diện những vấn đề kĩ thuật và thực chứng này càng 

sớm trong dự án, chúng ta càng có thể can thiệp sớm để sửa vấn đề. Nếu không kế hoạch 

hay lịch biểu này được thiết lập (bất kể tới chuyện nó có thể dễ thay biến động thế nào 

trong những giai đoạn sớm), chúng ta không có gì để so sánh với các hoạt động thiết kế 

của mình. Không thể xác định được liệu chúng ta đi lên trước hay tụt lại sau lich jbieeru là 

liệu tiến bộ có được thực hiện không. Thời kì của không chắc chắn là hiện diện trong bất 

kì dự án nào bất kể liệu ACDM có được dùng không. Tuy nhiên, ACDM cố gắng làm 

giảm thời hạn của thời kì không chắc chắn bằng (1) thiết kế lặp cho kiến trúc, (2) nhận 

diện các vấn đề bằng việc đánh giá thiết kế, và (3) giảm nhẹ rủi ro kĩ thuật qua thực 

nghiệm. Không chắc chắn do hiểu nhầm các dẫn lái kiến trúc là rủi ro nguyên tắc trong 

nhiều dự án. Thiết kế lặp, tiến hoá, thực nghiệm, và cải tiến thiết kế được xác định bởi 

ACDM giúp tránh nhiều vấn đề liên kết với cách tiếp cận big-bang hay mã trước và thiết 

kế sau. Tương tự, bản kế hoạch thiết kế chính được cải tiến lặp lại ở các điểm chiến lược 

trong qui trình thiết kế khi nhiều thông tin được thu thập. Khi qui trình thiết kế tiến triển 

và thiết kế trở nên chín, bản thiết kế chính được cải tiến và sự chính xác ước lượng cho 

sản suất được cải tiến bởi vì chúng ta biết nhiều hơn về vấn đề và giải pháp. Tại điểm này 

chúng ta ở vị trí tốt hơn nhiều để ước lượng thời hạn, chi phí, khó khăn, vân vân. Khi tổ 

tiến vào thời kì chắc chắn, các ước lượng xây dựng chính xác hơn có thể được dự phóng 

bởi vì bản thân thiết kế được dùng làm cơ sở cho ước lượng. Lần nữa, bản thiết kế chính 

có thể phục vụ như cái vào cho qui trình lập kế hoạch của tổ chức hiện có, hay được dùng 

(với thay đổi nào đó) như bản thân toàn thể bản kế hoạch dự án.  

 

Bản thiết kế chính: Lập kế hoạch chiến lược thiết kế  

Các bản kế hoạch dự án dự đoán chi phí và lịch biểu được suy dẫn sớm trong vòng 

đời nổi tiếng đáng ngờ vì ước lượng dựa trên gần như toàn thể các giả định thô, không 

phải là thiết kế kiến trúc ổn định. Dầu vậy, các kế hoạch được yêu cầu để điều hướng thời 

kì không chắc chắn để có được thiết kế kiến trúc mà có thể được dùng làm cơ sở lập kế 

hoạch xây dựng. Về bản chất, ACDM qui định tăng dần việc lập kế hoạch và cải tiến kế 

hoạch khi nhiều tri thức hơn được thu lấy về sản phẩm, miền, những người có liên quan, 

vân vân. Tập trung ban đầu của bản kế hoạch là đề cập tới thời kì không chắc chắn (các 

giai đoạn 1 tới 6). Một khi kiến trúc ổn định, sự tập trung dồn vào lập kế hoạch xây dựng 

bằng việc dùng các phần tử của kiến trúc làm cơ sở cho ước lượng và lập kế hoạch. 

ACDM kêu gọi tạo ra bản thiết kế chính ở giai đoạn 1 mà ban đầu hội tụ vào lập kế hoạch 

cho các giai đoạn không chắc chắn, nhưng bản kế hoạch được cập nhật thường xuyên qua 

qui trình thiết kế tại các điểm chiếm lược được qui định khi nhiều điều được biết về sản 

phẩm/hệ thống. Cập nhật tần số cao được yêu cầu bởi vì dự án có tính động cao trong thời 

kì không chắc chắn. Hoạt động đầu tiên cần xem xét cho bản kế hoạch thiết kế chính là 

lập kế hoạch chiến lược thiết kế tổng thể. ACDM kêu gọi các cuộc họp chiến lược của tổ 

thiết kế kiến trúc với các hoạt động và kết quả đặc biệt. Trong cuộc họp này tổ sẽ gặp gỡ 

để thảo luận, lập kế hoạch, và làm tài liệu cho các bước mấu chốt đầu tiên của dự án. Chủ 

định của cuộc họp chiến lược tổ thiết kế kiến trúc là:  

 Giới thiệu cá nhân: Nếu các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc còn chưa được chính 

thức giới thiệu, phiên họp chiến lược là lúc tốt để tổ làm giới thiệu chính thức với 

nhau. Tổ thiết kế kiến trúc cũng nên được giới thiệu chính thức cho cấp quản lí dự án, 

cán bộ hỗ trợ, vân vân.  
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 Tái khẳng định vai trò của tổ: Vai trò của tổ thiết kế kiến trúc phải đã được phân bổ. 

Tuy nhiên, trong buổi họp chiến lược chúng nên được tái khẳng định để đảm bảo rằng 

mọi người đều biết vai trò của mình trong tổ, và rằng mọi thành viên tổ biết mọi người 

có vai trò gì trong tổ.  

 Tổng quan/giới thiệu dự án: Tại điểm này tổ thiết kế kiến trúc nên được giới thiệu về 

dự án. Bất kì tài liệu có liên quan nào như tài liệu yêu cầu, đòi hỏi về đề án (RFPs), 

hay các thầu có liên quan tới dự án nên được phân phối cho tổ thiết kế kiến trúc. 

 Thảo luận về bản kế hoạch thiết kế chính: Kĩ sư quản lí sẽ làm việc với tổ thiết kế kiến 

trúc để lập kế hoạch chiến lược khởi đầu cho tương tác với những người có liên quan. 

Kĩ sư quản lí sẽ dùng thông tin này để bắt đầu bản thảo khởi đầu của bản kế hoạch 

thiết kế chính.  

 

 

Khoản mục họp Mô tả 

Giới thiệu Tổ thiết kế kiến trúc tự giới thiệu với nhau. Điều tốt nhất là kĩ sư 

quản lí lãnh đạo cuộc họp này. Đó là phát biểu rất có quyền lực 

nếu người quản lí cấp cao khởi động cho cuộc họp chiến lược 

qua việc giới thiệu kĩ sư quản lí và kiến trúc sư trưởng cho tổ. 

Điều này thiết lập cho từng vai trò và trách nhiệm của họ cho 

nhóm. Đưa vào cả cán bộ hỗ trợ trong phần giới thiệu và trách 

nhiệm của họ với tổ nữa. 

Vai trò và trách 

nhiệm 

Đảm bảo rằng các vai trò được phân công và rằng mọi thành 

viên tổ hiểu vai trò và trách nhiệm của mình liên kết với vai trò. 

Nếu từng vai trò ACDM được bổ nhiệm bởi nhiều ngiwowfi, 

đảm bảo rằng mọi người thay thế đều được xác định cho vai trò 

đó.  

Giới thiệu dự án Cung cấp mô tả chung về cái gì được biết về dự án tại điểm đó. 

Thảo luận này có thể bao gồm:  

 Mô tả về khách hàng, thị trường, mong đợi chung của khách 

hàng  

 Mô tả về cách điều này có liên quan tới phát triển kinh 

doanh hiện thời của tổ chức  

 Mô tả cộng đồng những người có liên quan khách hàng  

 Phân phối và thảo luận về tài liệu sẵn có, như yêu cầu, đề 

nghị đề án (RFPs), vân vân 

Lập kế hoạch khởi 

đầu và cột mốc cho 

giai đoạn 1 

Giai đoạn 1 là bản chất cho việc thúc đẩy dự án đi tới, và lập kế 

hoạch dự án tại điểm này nên hội tụ vào các hoạt động giai đoạn 

1. Xét các khoản mục sau:  

 Hội thảo dẫn lái kiến trúc: Tổ phải tiến hành bao nhiêu hội 

thảo? Khi nào tổ sẽ tiến hành chúng? Khi nào tổ phải hoàn 

chỉnh chúng?  

 Công cụ: Tổ cần tới công cụ hỗ trợ và kết cấu nền nào? Khi 

nào chúng phải có tại chỗ và sẵn sàng cho tổ dùng? Công cụ 
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có thể bao gồm quản lí cấu hình, trình bày Web, trao đổi, 

trình biên dịch, trình gỡ lỗi, môi trường kiểm thử vân vân.  

 Hợp nhất: Tổ cho phép bao nhiêu thời gian để hợp nhất các 

dẫn lái kiến trúc thô?  

 Bản kế hoạch thiết kế chính: Tổ phải phân bao nhiêu thời 

gian để tạo ra bản kế hoạch thiết kế chính? 

Lập kế hoạch khởi 

đầu và cột mốc cho 

giai đoạn 2 tới 6 

Tại điểm này, không thể thiết lập được lịch biểu chính xác cho 

các giai đoạn 2 tới 6; tuy nhiên, điều thích hợp là xác định các 

cột mốc lịch biểu và mục đích. Trong một số hoàn cảnh toàn thể 

thời hạn dự án có ngày chuyển giao cố định và nghiêm ngặt, 

trước khi các yêu cầu bắt đầu. Điều này trở thành ràng buộc 

doanh nghiệp then chốt, và tổ thiết kế kiến trúc vậy phải đặt 

ngày tháng đích bên trong tuyến thời gian đã thiết lập để hoàn 

thành từng giai đoạn. 

Động não tập thể về 

rủi ro dự án 

Tại điểm này tổ nên động não tập thể về bất kì rủi ro tiềm năng 

nào mà dự án đối diện. Danh sách này nên được hợp nhất, lập ưu 

tiên, làm tài liệu trong bản thiết kế chính, và được theo dõi. 

 

Bảng 8.2 Hướng dẫn lập kế hoạch họp chiến lược khởi đầu  

 

Kinh nghiêm với ACDM đã chứng tỏ rằng cuộc họp chiến lược có thể ngắn quãng 

vài giờ hay kéo dài tới vài ngày, tuỳ theo kích cỡ và phạm vi của dự án. Các cuộc họp 

chiến lược được ngụ ý được tiến hành bởi tổ chức phát triển sản phẩm và không nên bao 

gồm những người có liên quan về phía khách hàng. Đây là cơ hội cho tổ chức phát triển 

phối hợp các hoạt động của nó, trước khi tham gia của những người có liên quan bắt đầu. 

Cuộc họp chiến lược được cung cấp trong Bảng 8.2 có thể được dùng để hướng dẫn 

những cuộc họp này.  

Trong khi khuôn mẫu đầy đủ để viết bản thiết kế chính sẽ được trình bày sau, hoạt 

động chủ yếu cần xem xét trong bản thảo khởi đầu là các hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến 

trúc. Đây là những cuộc họp có cấu trúc nơi tổ thiết kế kiến trúc và những người có liên 

quan phía khách hàng tìm ra điều họ cần và mong đợi trong hệ thống/sản phẩm và từ dự 

án. Trươc khi hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc có thể bắt đầu, tổ thiết kế kiến trúc cần 

có được ý tưởng về bề rộng những người có liên quan được bao gồn trong dự án. Chừng 

nào điều này chưa được hiểu ở mức nào đó, sẽ khó lập kế hoạch cho những hội thảo này 

với bất kì sự chính xác nào. Đây là cân nhắc then chốt cho lập kế hoạch giai đoạn 1, 

nhưng cũng ảnh hưởng tới việc lập kế hoạch cho phần còn lại của dự án. Các giai đoạn 

còn lại của ACDM và thiết kế kiến trúc sẽ bị ảnh hưởng bởi một số các nhóm người có 

liên quan mà tổ thiết kế kiến trúc phải chú ý để thu được biểu diễn thích hợp của dẫn lái 

kiến trúc. Số những tương tác với người có liên quan mà tổ thiết kế kiến trúc phải tiến 

hành là tỉ lệ với thời gian và chi phí để xác định dẫn lái kiến trúc của hệ thống. Phải thận 

trọng theo dõi chi phí tái xuất hiện (thời gian và tài nguyên) trong tiến hành từng hội thảo. 

Điều này có thể giúp ích với việc nhỏ về theo dõi chi phí và nỗ lực, và giúp cải tiến bản kế 

hoạch. Sau mỗi hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, tiến bộ nên được theo dõi đối với bản 

kế hoạch thiết kế chính và bản kế hoạch này nên được cập nhật khi cần dựa trên chi phí và 

nỗ lực thực tế để tiến hành hội thảo. Hình 8.2 là mô tả đồ hoạ cho các hoạt động giai đoạn 

1 như đã được mô tả cho tới giờ.  
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Lặp lại hội thảo cho từng nhóm người có liên quan  

Hình 8.2 Chu kì hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. 

 

Phương tiện chủ yếu của tương tác với những người có liên quan để khêu gợi các 

yêu cầu hệ thống là qua hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Đây là những cuộc họp thời 

gia ngắn, có cấu trúc, tập trung để hội tụ những người tham dự và thu thập dữ liệu về các 

dẫn lái kiến trúc cho sản phẩm hay hệ thống. Hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc được 

thiết kế để được tiến hành trong một ngày; tất nhiên, điều này có thể được làm thích ứng 

khi cần. Tuy nhiên, nếu cộng đồng những người có liên quan là lớn, phân tán, hay phân 

bố về địa lí, nhiều hội thảo sẽ được cần để nắm bắt thích hợp dẫn lái kiến trúc. Việc tổ 

chức những người có liên quan có thể là nhiệm vụ nản chí trong một số tổ chức. Các cộng 

đồng những người có liên quan nên được phân hoạch thành các nhóm quản lí được đại 

diện cho các nhóm quan tâm hệ thống và điều chỉnh lên lịch và hậu cần. Quyết định về 

cần bao nhiều hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc cần tiến hành, xác định bao nhiêu thời 

gian sẽ mất để thực hiện tất cả chúng, lịch biểu, chi phí, hậu cần, vân vân sẽ là phần chính 

của bản kế hoạch thiết kế chính. Trong các tổ chức nhỏ với vài người có liên quan cùng 

chỗ, có thể dễ dàng phối hợp các hội thảo. Tuy nhiên, trong các tổ chức lớn với hàng trăm 

hay hàng nghìn những người có liên quan, hay các cộng đồng phân bố những người có 

liên quan, có thể là khó hay không thể gặp được mọi người có liên quan. Trong nwhngx 

tình huống này, tổ thiết kế kiến trúc nên làm việc với những người có liên quan để tạo ra 

các nhóm mà sẽ đại diện cho mối quan tâm của một cộng đồng những người có liên quan 

đặc biệt về hệ thống hay sản phẩm. Chẳng hạn, xét một tổ chức đang xây dựng hệ thống 

mới để thay thế hệ thống thừa tự có hàng trăm người cài đặt, hàng trăm người bảo trì, một 

tổ gồm 20 huấn luyện viên, và 10,000 người dùng cuối. Giả sử rằng hệ thống mới sẽ có 

loại và số những người có liên quan tương tự. Hiển nhiên sẽ không thể nào có kahr năng 

cho tổ thiết kế kiến trúc gặp gỡ tất cả những người có liên quan này. Tuy nhiên, nếu từng 

nhóm người có liên quan cung cấp vài đại diện, chúng ta sẽ có một nhóm quản lí được 

những người có liên quan mà có thể cung cấp thông tin có giá trị về dẫn lái kiến trúc từ 

cảnh quan của từng cộng đồng. Trong một số tình huống, có thể có những người có liên 

quan mà tổ thiết kế kiến trúc muốn gặp nhưng họ không sẵn có, hay họ là một phần của 

thị trường được thấy trước và còn chưa tồn tại. Trường hợp cổ điển là khi tổ chức đang 

phát triển một sản phẩm mới hay định xâm nhập vào thị trường mới lần đầu tiên. Trong 

trường hợp này tổ thiết kế kiến trúc phải cố gắng nhận diện và đưa người thay phiên cho 

những người có liên quan mà có thể cung cấp cái nhìn sâu vào trong mối quan tâm về dẫn 

lái kiến trúc cho cộng đồng người có liên quan được dự kiến. Vấn đề ở đây là ở chỗ việc 

bao quát rộng những người có liên quan là rất đáng mong muốn, và chiều sâu phải đủ 

Bản kế 
hoạch thiết 
kế chính 

Lập kế 
hoạch hội 

thảo 

Hoạt động 
chuẩn bị 

Tiến hành 
hội thảo 

Hoạt động 
sau 

Kiểm tiến bộ 

theo Bản kế 

hoạch thiết kế 

chính sau từng 

hội thảo. 

 

Theo dõi tiến bộ 

với Bản kế 

hoạch chính; 

cập nhật và lập 

kế hoạch lại khi 

cần. 
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thích hợp để đại diện cho mối quan tâm của cộng đồng những người có liên quan lớn hơn. 

Không đủ rộng và một số mối quan tâm của những người có liên quan sẽ không được xem 

xét tới trong thiết kế sản phẩm hay hệ thống. Không đủ sâu và mối quan tâm của cộng 

đồng những người có liên quan đã cho có thể không được đề cập tới. Quá sâu, và có thể 

có trùng lặp thông tin. Không có công thức thần để xác định liệu chiều rộng và chiều sâu 

của sự tham gia của những người liên quan thế nào là được. Điều này thuần tuý bị bỏ lại 

cho phán xét của tổ thiết kế kiến trúc, người phải cố gắng hiểu tổ chức của những người 

có liên quan, hệ thống/sản phẩm họ cần, và hoàn cảnh doanh nghiệp mà trong đó nó sẽ 

được dùng. Bảng 8.3 chứa một danh sách những người có liên quan có thể có với hệ 

thống/sản phẩm, mà có thể giúp cho tổ thiết kế kiến trúc nhận diện những người có liên 

quan và lập kế hoạch các cuộc hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc.  

Từng hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc được cấu trúc quanh bẩy hoạt động được 

liệt kê trong Bảng 8.4. Từng trong những hoạt động này, các phương pháp liên kết, và 

khuôn mẫu được thảo luận chi tiết trong các mục sau đây. Trước khi hội thảo đầu tiên có 

thể được tổ chức, một khối lượng lớn việc lập kế hoạch phải xảy ra.  

 

Bảng 8.3 Những người có liên quan tới hệ thống tiềm năng  

Những người có 

liên quan 

Mô tả 

Kĩ sư và nhà khoa 

học 

Liên quan tới thiết kế và xây dựng hệ thống hiệu quả. Các kxi sư 

và nhà khoa học có thể có các đào tạo trong các miền đa dạng 

trực tiếp có liên quan tới mối quan tâm xây dựng hệ thống, như 

phần cứng máy tính, nhà khoa học máy tính, mạng và kĩ nghệ 

phần mềm. Kĩ sư và nhà khoa học có thể có tri thức chuyên gia 

liên quan tới miền như hoá học, y học, không gian, hàng hải, và 

các kiểu đa dạng bộ môn kĩ nghệ. 

Người phát triển Liên quan tới thực hiện chi tiết các phần tử hệ thống. Thuật ngữ 

người phát triển thường được liên kết với người phát triển phần 

mềm; tuy nhiên, dưới dạng nhận diện những người có liên quan, 

kiến trúc sư nên nghĩ rộng hơn để bao gồm những người xây 

dựng phần mềm, kết cấu nền mạng, hay máy tính hay phần cứng 

hệ thống khác. Vai trò của kĩ sư, nhà khoa học, và người phát 

triển thường chờm lấp nhau. 

Người thiết kế Liên quan tới thiết kế hệ thống và phần tử của hệ thống. Những 

người thiết kế cũng có thể là kĩ sư, nhà khoa học, hay người phát 

triển, và vai trò của họ thường chờm lấp. Người thiết kế có thể 

có đào tạo đa dạng, tuỳ theo hệ thống và miền. 

Người tích hợp Liên quan tới việc lắp ráp các phần tử vào trong hệ thống đầy 

đủ. Người tích hợp liên quan tới tính hiệu quả của lắp ráp các 

phần tử, tránh việc không sánh đúng phần tử, điều phối xây 

dựng, và giải quyết việc không sánh đúng phần tử nhanh nhất có 

thể được.  

Người kiểm thử Liên quan tới kiểm thử các phần tử hệ thống và hệ thống được 

lắp ráp. Người kiểm thử có thể hay không thể có tri thức chuyên 

gia kĩ nghệ hay kĩ thuật chiều sâu, nhưng họ phải hiểu yêu cầu 

hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng cho đặc tả. Người 
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kiểm thử cần hiểu các yêu cầu chức năng và hành vi của hệ 

thống toàn thể và phải có khả năng đảm bảo rằng việc bao quát 

kiểm thử là thích hợp. 

Người bảo trì Liên quan tới sửa chữa hệ thống, tái cấu hình, thay đổi, cập nhật, 

vân vân. Người bảo trì có thể có đào tạo đa dạng về phần cứng, 

phần mềm, và các miền tương tự khác cần cho xây dựng hệ 

thống, và cũng cho sửa chữa hệ thống. Người bảo trì có thể tới 

từ hạng những người chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển hệ 

thống lúc khởi đầu. Người bảo trì cần sửa chữa để tìm lỗi trong 

hệ thống hay để hiểu cách những thay đổi có thể được thực hiện 

để tìm lỗi trong hệ thống hay để hiểu cách các thay đổi có thể 

được thực hiện trong nó, và có khả năng suy luận về tác động 

mà những thay đổi có thể có lên thuộc tính hệ thống. Biểu diễn 

kiến trúc hiện thời là mấu chốt cho người bảo trì hệ thống. 

Người cài đặt Liên quan tới việc triển khai hay cài đặt hệ thống hay phần tử hệ 

thống trong hoàn cảnh vận hành. Người cài đặt phải là chuyên 

gia trong các chi tiết kĩ thuật liên kết với việc cài đặt và lập cấu 

hình phần tử hay hệ thống. 

Người huấn luyện Liên quan tới việc dạy người khác cách dùng, cài đặt, và bảo trì 

hệ thống. Người huấn luyện cũng có thể có một số tri thức 

chuyên gia biến động về hệ thống hay miền, tuỳ theo loại của 

những người có liên quan mà họ phải huấn luyện và chiều sâu 

của tri thức/tri thức chuyên gia mà những người có liên quan 

phải đạt tới trong huấn luyện. Những người huấn luyện điển 

hình quan tâm tới việc có khả năng lập cấu hình, triển khai, hay 

việc dùng hệ thống trong phương thức huấn luyện. Phương thức 

huấn luyện có thể bao gồm mô phỏng, dữ liệu được mô phỏng, 

cảm biến nhân tạo và luồng dữ liệu, môi trường ảo, vân vân. 

Người mua sắm/ 

người mua 

Mối quan tâm điển hình về chi phí, đáp ứng đặc tả chức năng, và 

chuyển giao đúng thời gian. Các chuyên viên mua sắm điển hình 

không có tri thức chuyên gia kĩ thuật hay miền theo chiều sâu, 

cho nên họ không nên được dựa vào như một nguồn duy nhất về 

yêu cầu chức năng, yêu cầu đặc tính chất lượng, và ràng buộc kĩ 

thuật. Mặc dầu họ có thể truyền đạt các yêu cầu này cho tổ chức 

phát triển, họ thường không là nguồn của những yêu cầu này. 

Các chuyên gia mua sắm có thể áp đặt ràng buộc doanh nghiệp 

vì họ thường phải áp chi phí, lịch biểu và bất kì qui chế nào bị 

áp đặt theo qui trình mua sắm. 

Người dùng cuối Nói chung liên quan tới việc dùng hệ thống để làm việc của họ. 

Người dùng cuối điển hình là cộng đồng của những người có 

liên quan dùng hệ thống để làm việc nào đó, và nói chung quan 

tâm tới hệ thống dễ dùng, làm cho công việc của họ thành dễ 

dàng hơn, và giúp cho họ có năng suất hơn. Người dùng thường 

quan tâm tới tính dùng được. Người dùng cuối thường là nhóm 

đa dạng nhât gồm những người có liên quan kể cả người dùng 

mới, có kinh nghiệm, không phức tạp, có hiểu biết kĩ thuật, 

chuyên gia miền, vân vân. Từng người dùng cuối đều có mong 

đợi khác nhau trong dịch vụ chức năng và thuộc tính hàn vi của 
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hệ thống. Tất cả nên được cân nahwsc tới trước khi thiết kế. 

Người quản trị hệ 

thống 

Nói chung có liên quan tới việc lập cấu hình cho hệ thống vận 

hành, thiết lập và bảo trì các tham biến an ninh, thực hiện sao 

lưu, thêm người dùng mới, vân vân. Người quản trị hệ thống là 

một loại người dùng cuối đặc biệt mà hiếm khi được xét tới 

trong cộng đồng những người có liên quan, nhưng thường lại là 

mấu chốt cho vận hàng hàng ngày của hệ thống. Các hệ thống 

khác nhau từ các miền đa dạng có thể yêu cầu nhiều hỗ trợ của 

người quản trị hệ thống; trong những người có liên quan khác, 

không có ai như vậy. Nếu hỗ trợ quản trị hệ thống được yêu cầu 

cho một hệ thống, những người có liên quan này có thể cung cấp 

cái nhìn sâu quan trọng vào trong các loại tính năng và nhu cầu 

được cần cho việc quản trị hệ thống để cho chúng có thể được 

thiết kế trong hệ thống. 

Người quản lí Liên quan tới giá sản phẩm/hệ thống so với chi phí (tức là tính 

sinh lời), lịch biểu, chất lượng và tài nguyên. Người quản lí hiện 

diện cả ở hai phía của hệ thống. Có những người quản lí ở phía 

này mua hệ thống/sản phẩm, và người quản lí ở phía kia thiết kế 

và xây dựng hệ thống/sản phẩm. Tuy nhiên, người quản lí ở cả 

hai phía của hệ thống có chung cùng một mối quan tâm được mô 

tả ở trên. Người quản lí có thể hay không thể có đào tạo kĩ thuật. 

Nhiều người quản lí xuất thân từ hạng kĩ thuật và có nhiều tri 

thức chuyên gia kĩ thuật. Người quản lí sẽ là nguồn của nhiều 

ràng buộc doanh nghiệp của hệ thống. 

Người tiếp thị và 

bán hàng 

Liên quan tới thị phần, đóng thương vụ, đánh giá sản phẩm/hệ 

thống, tính năng, chi phí và giá cả. Người chuyên nghiệp tiếp thị 

và bán thường bảo đảm công việc cho tổ chức bằng đấu thầu xây 

dựng hệ thống/sản phẩm - thường họ không có ý tưởng gì liệu 

nó có thể được xây dựng theo giá và lịch biểu thầu. Đây là tình 

huống rất nguy hiểm. Nếu không có linh hoạt một khi giá cả và 

lịch biểu thầu được thực hiện, thì kiến trúc sư cần phải là một 

phần của qui trình đấu thầu để giúp cung cấp thầu hiện thực hơn. 

Người tiếp thị quan tâm tới các tính năng mà hệ thống/sản phẩm 

có để cho họ có thể chỉ ra giá trị và làm việc bán hàng. Trong 

hầu hết các miền, có nhu cầu cộng tác chặt chẽ hơn giữa mọi 

người có liên quan về kĩ thuật và lực lượng tiếp thị bán hàng.  

 

 

Lập kế hoạch hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc  

Lập kế hoạch cho từng hội thảo là điều bản chất để đảm bảo rằng chúng được tiến 

hành hiệu quả nhất có thể được để dùng cực đại thời gian của những người có liên quan 

và tổ thiết kế kiến trúc dành làm việc cùng. Kĩ sư yêu cầu chịu trách nhiệm cho lập kế 

hoạch và lãnh đạo hội thảo. Trong lập kế hoạch hội thảo, tổ thiết kế kiến trúc phải cân 

nhắc các vấn đề sau:  
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Hoạt động Ai Khi nào 

Lập kế hoạch hội thảo Kĩ sư yêu cầu và kĩ sư quản 

lí 

Trước khi họp về dẫn lái 

kiến trúc với những người 

có liên quan 

Giới thiệu và tổng quan 

cuộc họp  

Tổ thiết kế kiến trúc được 

lãnh đạo bởi kĩ sư yêu cầu 

Trong cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

Tổng quan sản phẩm hay 

hệ thống 

Đại diện những người có 

liên quan 

Trong cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

Nhận diện mô tả vận hành  Tổ thiết kế và những người 

có liên quan được lãnh đạo 

bởi kĩ sư yêu cầu 

Trong cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

Nhận diện yêu cầu đặc tính 

chất lượng 

Tổ thiết kế và những người 

có liên quan được lãnh đạo 

bởi kĩ sư yêu cầu  

Trong cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

Nhận diện ràng buộc 

doanh nghiệp và ràng buộc 

kĩ thuật  

Tổ thiết kế và những người 

có liên quan được lãnh đạo 

bởi kĩ sư yêu cầu 

Trong cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

Hợp nhất dữ liệu thô  Tổ thiết kế được điều phối 

bởi kĩ sư yêu cầu  

Sau cuộc họp về dẫn lái 

kiến trúc với người có liên 

quan 

 

Bảng 8.4 Hoạt động hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc đặc biệt  

  

 Nơi họp  

 Những người có liên quan  

 Chương trình nghị sự  

 Trình bày tổng quan dự án  

 Tài liệu 

 Ăn uống  

 Đi lại  

Địa điểm cho hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc là xem xét quan trọng đầu tiên. 

Điều được khuyến cáo nhiều là hội thảo nên được tiến hành với gặp gỡ con người nếu có 

thể thay vì qua điện tử như viễn hội thảo video (VTC), viễn hội nghị, hay công nghệ 

tương tự khác nào đó. Thực nghiệm dùng các cuộc họp ảo để tiến hành hội thảo khêu gợi 

dẫn lái kiến trúc đã cho những kết quả trộn lẫn. Một khi liên hệ vật lí đã được thiết lập 

giữa những người có liên quan và tổ thiết kế kiến trúc tại hội thảo, các trao đổi theo sau 

dùng phương tiện ảo thường hiệu quả hơn nhiều. Nếu có thể, địa điểm họp nên được lấy ở 

vị trí trung lập nơi những người tham dự không thể bị gọi ra khỏi hội thảo khêu gợi dẫn 

lái kiến trúc để tham dự việc khác, giải quyết các vấn đề, trả lời điện thoại, vân vân.  
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Điều bản chất là những người có liên quan được liên hệ và được mời tới hội thảo 

khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Điều phối lịch giữa tất cả những người có liên quan có thể cực 

kì nản lòng. Thường ý tưởng tốt là đảm bảo rằng người quản lí những người có liên quan 

tới khách hàng là người tiên phong của hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Thường người 

đó có thể đặt ngày tháng và đảm bảo rằng hội thảo là ưu tiên cho những người có liên 

quan. Tuy nhiên, tổ thiết kế kiến trúc phải nhấn mạnh vào đại diện những người có liên 

quan thích hợp tại hội thảo. Tổ thiết kế kiến trúc nên lấy danh sách những người tham dự 

khi lịch biểu hội thảo được kết lại, và họ nên thẩm tra vai trò của từng người có liên quan 

trong tổ chức và mối quan hệ của người đó với hệ thống/sản phẩm. Theo một cách chiến 

thuật, tổ thiết kế kiến trúc nên hỏi về bất kì những người có liên quan thừa hay thiếu. 

Từng hội thảo nên được giới hạn trong 25 người có liên quan hay ít hơn. Nếu bạn phải 

dùng các cuộc họp ảo, lập kế hoạch về ít những người có liên quan hơn. Do chậm trễ 

đường truyền, không gian màn hình giới hạn, và khó khăn chung trong việc phối hợp các 

thảo luận phân bố, các hội thảo ảo nên được giới hạn vào ít hơn mười người có liên quan.  

Kĩ sư yêu cầu nên tạo ra bản thảo chương trình hội thảo để cho mọi người tham dự 

có ý tưởng về điều gì sẽ xảy ra trong lịch biểu cho hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Bản 

chương trình này nên được tạo ra và gửi trước cho những người có liên quan về hội thảo 

thực tế. Điều quan trọng là kiểm tra với những người có liên quan đối với chương trình, 

đặc biệt đối với thời gian bắt đầu và kết thúc, đặc biệt đối với thời gian ngày làm việc và 

nghỉ giải lao. Đây là những vấn đề nhạy cảm về tổ chức và văn hoá. Với mục đích lập kế 

hoạch, những người tham dự nên lập kế hoạch dành tám tiếng trong hội thảo khêu gợi dẫn 

lái kiến trúc. Chẳng hạn, các tổ chức ở Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mĩ có văn 

hoá, chuẩn và mong đợi làm việc rất khác nhau giữa các nước. Để đảm bảo rằng không có 

ngạc nhiên hay hớ hênh xã hội, chuẩn bị và gửi chương trình nghị sự sớm, cho phép 

những tổ chức tham dự bình luận, phê bình và cải tiến chương trình. Bảng 8.5 liệt kê một 

khuôn mẫu có thể được dùng làm hướng dẫn để tạo ra một chương trình nghị sự đặc bệt 

cho hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc.  

Bảng 8.5 Khuôn mẫu chương trình nghị sự hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc 

Hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc  

Địa điểm: <Đưa địa điểm vào đây> 

Ngày tháng: <Đưa ngày tháng vào đây> 

Thời gian bắt đầu: <Đưa thời gian bắt đầu vào đây> 

Thời gian kết thúc: <Đưa thời gian kết thúc vào đây> 

Lưy ý: Xin tắt điện thoại di động trong hội thảo. 

Hoạt động Ai Thời hạn 

Giới thiệu  <Đại diện tổ kiến trúc> ~15 phút 

Tổng quan sản phẩm hay hệ 

thống 

 <Đại diện người có liên 

quan> 

1 giờ 

Giải lao Tất cả 15 phút 

Mô tả vận hành  <Thảo luận theo lãnh đạo 

của tổ kiến trúc>  

~2 giờ 

Ăn trưa  Tất cả 1 giờ 

Nhận diện yêu cầu đặc tính 

chất lượng  

<Thảo luận theo lãnh đạo 

của tổ kiến trúc>  

~2 giờ (giải lao 

nếu cần) 
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Giải lao Tất cả ~15 phút 

Nhận diện ràng buộc doanh 

nghiệp và kĩ thuật  

<Thảo luận theo lãnh đạo 

của tổ kiến trúc>  

~1 giờ 

Summary và next steps  <Đại diện tổ kiến trúc>  ~15 phút 

  

Điều quan trọng là trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, những người có liên 

quan tới khách hàng được cung cấp một trình bày tổng quan dự án để giới thiệu tổ thiết kế 

kiến trúc với hệ thống/ sản phẩm và dự án. Thay vì cuộc thảo luận không thể thức về hệ 

thống hay sản phẩm, tổ thiết kế kiến trúc nên đề nghị những người có liên quan tới khách 

hàng chuẩn bị trình bày trước về hội thảo. Trong nhiều trường hợp, tổ chức của những 

người liên quan khác hàng đã viết ra bản đề xuất dự án, bài trình bày, hay thậm chí đặc tả 

yêu cầu do khách hàng viết ra. Trong khi tổ nên đọc tài liệu này trong việc chuẩn bị cho 

giai đoạn 1 và hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, những người có liên quan tới khách 

hàng vẫn nên lập kế hoạch cung cấp một tổng quan về hệ thống. Thường khi bài trình bày 

này được thực hiện trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, các câu hỏi sẽ nảy sinh từ 

những người có liên quan về yêu cầu, giả định, vân vân mà làm sáng ra cho tất cả mọi 

người. Tốt nhất là những người có liên quan tới khách hàng tạo ra bài chiếu trình bài cho 

việc trình bày tổng quan dự án. Bảng 8.6 cung cấp dàn bài được gợi ý cho bài trình bày 

này mà có thể được chia sẻ với tổ chức tham dự.  

Bảng 8.6 Dàn bài trình bày tổng quan dự án  

Chủ đề Mô tả 

Hoàn cảnh doanh 

nghiệp chung 

Mô tả:  

 Lịch sử tóm tắt của công ti và thị trường  

 Những yếu tố làm khác biệt thị trường  

 Nhu cầu hiện thời và cách hệ thống được đề nghị sẽ đáp 

ứng các nhu cầu và yêu cầu đó  

Những người có liên 

quan then chốt 

Mô tả những người có liên quan then chốt (tổ chức và cá 

nhân), vai trò và trách nhiệm của họ trong dự án. Nếu những 

người có liên quan sẽ dùng hệ thống, mô tả cách dùng. 

Chức năng chung Mô tả các yêu cầu chức năng chung của sản phẩm/hệ thống. 

Tránh nhiều chi tiết và hội tụ vào mô tả các yêu cầu chức năng 

mức cao, mấu chốt. 

Ràng buộc kĩ thuật  Mô tả:  

 Yếu tố hay sản phẩm phần cứng hay phần mềm hệ thống 

phải dùng 

 Liên tác bắt buộc với các hệ thống khác 

 Dùng lại các yếu tố thừa tự (phần mềm hay phần cứng) 

 Các chuẩn và giao thức kĩ thuật được cần  

Ràng buộc doanh 

nghiệp  

Mô tả: 

 Nhu cầu thời gian ra thị trường 

 Giới hạn chi phí 
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 Nhu cầu lịch biểu 

 Chuẩn và nhu cầu qui chế 

 Vấn đề pháp lí  

Đặc tính chất lượng Thảo luận các yêu cầu đặc tính chất lượng chung, như hiệu 

năng, tính sẵn có, an ninh, tính sửa được, vân vân. Đặc biệt chỉ 

ra tại sao các đặc tính chất lượng này được cần và bởi những 

người có liên quan nào. 

  

Bên cạnh nội dung, tổ thiết kế kiến trúc cũng nên kiểm để đảm bảo rằng kích cỡ 

trình bày là thích hợp cho chương trình nghị sự. Thường những trình bày này là quá lớn, 

và kết quả là chương trình nghị sự bị cuốn đi vì mất hàng giờ để qua hết phần trình bày 

tổng quan dự án. Nếu dự án là rất lớn và có nhiều người trình bày là có ý nghĩa, thì tổ 

thiết kế kiến trúc có thể phải xem xét nhiều ngày cho hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc 

hay tiến hành nhiều hội thảo. Lần nữa, điều này là quan trọng cho việc lập kế hoạch hội 

thảo, tạo ra trước chương trình nghị sự, và lấy bài trình bày tổng quan hệ thống từ những 

người có liên quan tới khách hàng trước khi gặp gỡ. Không nên gây ngạc nhiên cho tổ 

thiết kế kiến trúc hay những người tham dự. Lần nữa, để làm cho thời gian dành cho cho 

hội thảo được năng suất nhất có thể, việc chuẩn bị này là mấu chốt.  

Khi thời gian cho hội thảo thứ nhất tới gần hơn, tổ thiết kế kiến trúc phải xem xét 

điều trần tục nhưng là vấn đề bản chất của hậu cần. Mặc dầu đó không phải là cái gì đó 

chúng ta kết hợp với thiết kế, việc phối hợp thành công công tác hậu cần từ trước có thể 

làm ra hay phá vỡ hội thảo. Một số vấn đề then chốt cần xem xét (nhưng không bị giới 

hạn vào chúng) là vật tư, bữa ăn và đi lại. Ưu tiên cho hội thảo, các vật tư cần thiết cần có 

tại chỗ để tiến hành hội thảo. Đây thường là một chút nhiều hơn việc đảm bảo chắc chắn 

có bút chì và giấy. Để giảm thiểu khối lượng tời gian cho ăn trưa và ăn nhanh, lời khuyên 

là bữa ăn nên được cung cấp tại chỗ tại nơi họp, nơi hội thảo diễn ra. Bên cạnh đó để cho 

thuận tiên, thời gian sẽ không bị mất do phải đi lại để ăn trưa và triệu tập lại sau ăn trưa; 

việc ăn trưa này dễ dàng kéo việc nghỉ trưa từ một giờ ăn trưa sang nghỉ trưa hai giờ. Hiệu 

quả phụ của việc có ăn trưa cùng nhau là ở chỗ nó thường thúc đẩy đối thoại không chính 

thức giữa những người có liên quan với khách hàng và tổ thiết kế kiến trúc, điều có thể 

giúp cho hội thảo. Chi tiết cuối cùng là phối hợp kế hoạch đi lại cho tất cả những người 

tham gia trong hội thảo. Một cách điển hình tổ thiết kế kiến trúc đi tới vị trí của những 

người có liên quan tới khách hàng vì có những khách hàng điển hình hơn kiến trúc sư, 

làm cho điều đó thành hiệu quả-chi phí hơn. Bảng 8.7 liệt kê một số những xem xét về tài 

liệu, bữa ăn và đi lại.  

 

 

 

 

 

Bảng 8.7 Các xem xét hậu cần  

Xem xét hậu cần Mô tả 

Vật tư  Sổ tay  
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 Bút/bút chì 

 Băng 

 Bảng trắng 

 Cái lau bảng trắng 

 Giấy lật 

 Máy chiếu 

 Máy chiếu phim 

 Tờ chiếu nhựa 

 Bút viết bảng 

 Cáp PointersPower, chuyển đổi cắm nguồn (110V sang 

220V, chân cắm hai đầu sang ba đầu, vân vân) 

 Máy ghi âm (nếu được phép và mong muốn)  

Liên lạc Vì những người có liên quan sẽ tham gia họp cả ngày, sẽ có 

ích nếu họ có khả năng duy trì liên hệ. Liên lạc sẽ có ích, 

không phải là cản trở cho hội thảo. Đề nghị những người có 

liên quan tắt điện thoại di động trong hội thảo và xem xét 

các hậu cần liên lạc sau:  

 Mạng máy tính: Cẩn thận. Nếu truy cập mạng là sẵn có 

trong phòng họp, những người có liên quan sẽ đọc e-

mail. Để truy cập mạng sẵn có bên ngoài phòng họp thực 

tế.  

 Bảng và dịch vụ thông điệp: Cung cấp số có thể được gọi 

nơi ai đó có thể trả lời và đăng thông điệp của người có 

liên quan lên bảng thông điệp hay liên hệ trực tiếp với 

họ. 

Ăn uống Vì hội thảo là hoạt động hội tụ thường chiếm ít nhất một 

ngày tròn với nhóm những người có liên quan, lập kế hoạch 

để có bữa ăn hay ăn nhanh khá gần với phòng hội thảo. Xem 

xét những điều sau:  

 Ăn nhanh buổi sáng/tiệc/hoa quả.  

 Cà phe, nước lọc, nước quả, soda: Ý hay là cung cấp đồ 

uống cả ngày. 

 Ăn trưa: Tránh thức ăn nặng và ăn trưa lớn vì điều đó có 

thể làm cho những người có liên quan buồn ngủ sau bữa 

trưa. Ăn nhanh và nhẹ nên là qui tắc. Đừng quên hỏi về 

những hạn chế ăn kiêng khi lập kế hoạch bữa ăn (ăn 

chay, ăn kiêng, vân vân). 

 Ăn nhanh: Lập kế hoạch ăn nhanh sau buổi trưa. Điều 

này là quan trọng, đặc biệt nếu bạn tuân theo qui tắc 

nhanh và nhẹ cho bữa trưa. Tránh kem và bánh ngọt, vì 

chúng có thể làm cho mọi người quá no và buồn ngủ. 
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Bánh nhỏ, hoa quả, vân vân là chọn lựa tốt cho tái nạp 

năng lượng cho những người có liên quan về cuối chiều. 

Vận chuyển đi lại Thời gian có thể được tiết kiệm nếu vận chuyển đi lại từ 

khách sạn và sân bay được thu xếp và giải quyết trước cho 

hội thảo. Điều này có thể ngăn cản những người có liên quan 

khỏi bỏ về sớm để tìm phương tiện vận tải, bắt xe, hay ngắt 

quãng khác cho hội thảo. Phải chắc phối hợp các vị trí đón 

và trả.  

  

 

Tiến hành hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc  

Trước khi tiến hành hội thảo thứ nhất, tổ thiết kế kiến trúc phải thiết lập kế hoạc dự 

án khởi đầu và làm tài liệu chúng trong bản thiết kế chính. Tổ cũng nên có bài trình bày 

tổng quan về sản phẩm hay hệ thống từ khác h hàng, và thẩm tra rằng nó là nội dung hợp 

lí và dài đủ cho hội thảo như được lập kế hoạch. Trước khi hội thảo thực tế bắt đầu, điều 

quan trọng là các vai trò cho hội thảo được thiết lập; xét tới các vai trò và trách nhiệm sau:  

 Giới thiệu và tổng quan hội thảo: Điều này nên được thực hiện bởi người quản lí dự 

án và kĩ sư quản lí theo tổ hợp nào đó. Chủ định của điều này là đặt ra tinh thần chung 

và tính hợp pháp cho hội thảo.  

 Người chủ trì: Người chủ trì hội thảo sẽ là kĩ sư yêu cầu. Người đó sẽ quản lí hội thảo 

và phối hợp thảo luận.  

 Người giữ thời gian: Thành viên của tổ thiết kế kiến trúc nên được phân công làm 

người giữ thời gian để đảm bảo rằng chương trình nghị sự được tuân thủ gần nhất có 

thể được.  

 Người ghi chép/ghi âm: Một thành viên của tổ thiết kế kiến trúc nên được phân công 

để ghi lại biên bản về mặt điện tử. Nếu dữ liệu sẽ được ghi lại dùng bảng giấy lật, thì ý 

tưởng tốt là có hai người ghi. Cũng vậy, nhớ rằng ghi thông tin có thể là nhiệm vụ tẻ 

nhạt và chán ngán; chia sẻ trách nhiệm ghi là ý tưởng hay.  

Điều quan trọng là duy trì tổ thiết kế kiến trúc trong việc tham dự nhưng không có 

vai trò tích cực (như những người đã được nhắc tới trên đây) nhưng hội tụ vào việc ghi 

chép biên bản. Với tất cả những hậu cần được lập kế hoạch, những thứ cung cấp sẵn sàng, 

và nhân sự tại chỗ, tổ sẵn sàng thực hiện hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc đầu tiên.  

  

Giới thiệu và tổng quan hội thảo  

Trước khi hội thảo bắt đầu, phải chắc rằng bạn đưa chương trình nghị sự lên tường 

ở chỗ thấy được và đảm bảo rằng từng người tham gia có bút hay bút chì và giấy viết. 

Cuộc họp bắt đầu với việc giới thiệu những người có liên quan khách hàng và tổ thiết kế 

kiến trúc. Điều quan trọng là tính tới việc tham dự cuộc họp để giữ dấu vết của những 

người có liên quan mà đã được đưa vào tham gia qua giai đoạn 1. Một trang đơn giản để 

những người có liên quan có thể kí vào liệt kê ra tên họ, tổ chức, thông tin liên hệ/ e-mail, 

quan hệ với hệ thống, và vai trò lên dự án sẽ là đủ. Sau giới thiệu, tổ thiết kế kiến trúc nên 

thiết lập các vai trò nền tảng cho cuộc họp. Điều cần xem xét là:  
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 Tắc điện thoại di động và nhắn tin.  

 Chơi đẹp: Trong hội thảo, không chỉ trích đóng góp của người tham dự. Khuyến khích 

người tham dự kính trọng quan điểm của nhau. Không khuyến khích người tham dự 

ngắt lời những người có liên quan. Tránh nói chuyện ngoài lề và các hành vi không 

mong muốn khác mà có thể phá vỡ hội thảo.  

 Duy trì hội tụ: Khuyến khích người tham dự hội tụ vào các hoạt động của hội thảo, và 

nhấn mạnh rằng những người tham dự có liên quan là mấu chốt cho thành công của 

hội thảo.  

Sau khi thiết lập các qui tắc nền cho hội thảo, tổ thiết kế kiến trúc nên cung cấp cơ 

hội cho hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Điều này được thực hiện tốt nhất bởi bài trình 

bày ngắn bao gồm các điểm sau:  

 Chủ định: Chủ định của hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc là để lấy được yêu cầu trực 

tiếp từ những người có liên quan tới hệ thống hay sản phẩm. Người có liên quan là bất 

kì ai có phần trong quan niệm, xây dựng, vận hàng, dịch vụ và triển khai về hệ 

thống/sản phẩm. Điều quan trọng là tương tác trực tiếp với những người có liên quan 

để có được dẫn lái kiến trúc. Giải thích cho người tham dự những dẫn lái kiến trúc nào 

là yêu cầu chức năng, yêu cầu đặc tính chất lượng, và ràng buộc doanh nghiệp và ràng 

buộc kĩ thuật điều có ảnh hưởng lớn tới quyết định thiết kế hệ thống sớm.  

 Kết quả: Kết quả của hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc là thu thập dẫn lái kiến trúc 

thô. Thuật ngữ thô nghĩa là các dẫn lái được chấp nhận như nó vậy mà không có phân 

tích. Dữ liệu thô này sẽ được dùng như cái vào cho phân tích và tạo ra đặc tả dẫn lái 

kiến trúc. Tài liệu này sẽ phục vụ như cái vào then chốt cho thiết kế kiến trúc, đặt 

phạm vi dự án đích xác, thiết lập lịch biểu, và xác định chi phí.  

 Phương pháp: Đa dạng phương pháp động não tập thể có cấu trúc sẽ được dùng để 

khêu gợi dẫn lái kiến trúc từ những người có liên quan. Một số hay tất cả những 

phương pháp sau đây và các phương pháp khác có thể được tổ thiết kế kiến trúc dùng 

để khêu gợi dẫn lái kiến trúc:  

o Khai mạc động não tập thể: Khán giả sẽ được mời đóng góp thông tin đặc biệt 

hay thêm thông tin đã được thu thập theo ý muốn.  

o Quay vòng: Từng khán giả sẽ được yêu cầu đóng góp thông tin đặc biệt khi 

đến lượt.  

o Đóng góp im lặng: Từng khán giả sẽ được yêu cầu đóng góp thông tin đặc biệt 

trên phiếu viết ra tại đó danh tính của người đóng góp sẽ được giữ bí mật.  

 Vai trò và mong đợi của những người có liên quan: Những người có liên quan nên 

nhớ trong đầu rằng sự tham gia của họ là bản chất cho các phương pháp này làm việc. 

Họ phải kính trọng ý kiến của các thành viên khác và cố gắng không ngắt lời diễn giả. 

Họ phải tránh đối thoại ngoài lề và nhường lời cho người chủ trì khi được yêu cầu.  

 Vai trò của tổ thiết kế kiến trúc: Tổ thiết kế kiến trúc sẽ lãnh đạo và chủ trì cho hội 

thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Họ sẽ ghi lại dẫn lái kiến trúc, quản lí đối thoại, và 

đảm bảo rằng hội thảo theo đúng lịch.  

 Câu hỏi: Mời những người tham dự tại hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc hỏi bất kì 

câu hỏi nào để làm sáng tỏ tại điểm này.  

Nếu có câu hỏi, hiển nhiên tổ thiết kế kiến trúc phải trả lời chúng với khả năng tốt 

nhất của họ. Nếu câu hỏi không thể được trả lời, thì ghi lại nó như một vấn đề và quyết 
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định ai chịu trách nhiệm cho câu hỏi này và khi nào. Tốt nhất nếu có bảng giấy lật hày 

một miền bảng trắng để bên cạnh để thâu tóm các vấn đề nảy sinh trong hội thảo mà cần 

được giải quyết. Nếu không có câu hỏi, thì tham chiếu tới những người tham dự ở sau 

chương trình nghị sự và chỉ ra hội thảo sẽ xử lí cho tổng quan sản phẩm hay hệ thống.  

 

Tổng quan sản phẩm hay hệ thống  

Tại điểm này tổ thiết kế kiến trúc sẽ đề nghị đại diện khách hàng cung cấp tổng 

quan về sản phẩm hay hệ thống. Lần nữa, điều này nên tuân theo dàn bài được cung cấp ở 

Bảng 8.6. Điều quan trọng là bắt lấy thông tin về dẫn lái kiến trúc dựa trên bài trình bày. 

Hội tụ vào từng dẫn lái kiến trúc: các yêu cầu chức năng mức cao, yêu cầu đặc tính chất 

lượng, và các ràng buộc doanh nghiệp và kĩ thuật. Điều có thể có ích là giữ các cột tách 

bạch trên mỗi mảnh giấy hay các mảnh giấy tách bạch cho từng dẫn lái kiến trúc, hay kĩ 

thuật tương tự nếu bạn đang ghi lại thông tin trên laptop. Nó có thể cực kì có ích cho việc 

hợp nhất nếu mọi thành viên tổ thiết kế kiến trúc dùng cùng dạng thức để ghi dẫn lái.  

 

Nhận diện mô tả chức năng  

Bắt đầu với phà này của hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, tổ thiết kế kiến trúc sẽ 

bắt đầu thu thập dẫn lái kiến trúc đặc biệt. Thông tin được thu thập sẽ bổ sung điều được 

mô tả trong tổng quan dự án hay hệ thống. Điều này hành động như việc kiểm và cân 

bằng để đảm bảo rằng điều được trình bày phản ánh nhu cầu thực của cộng đồng người có 

liên quan rộng hơn. Trong mô tả vận hành và các bước kế tiếp của hội thảo, những người 

có liên quan sẽ được yêu cầu mô tả cách họ dự đoán tương tác với hệ thống trong hoàn 

cảnh vận hành. Về bản chất tổ thiết kế kiến trúc cố gắng khêu gợi các yêu cầu chức năng 

mức cao. Điều quan trọng là những người có liên quan mô tả cách họ có thể thích tương 

với hệ thống và không đề nghị giải pháp. Đây là khó khăn đặc biệt nếu những người có 

liên quan khách hàng là có hiểu biết về mặt kĩ thuật. Một số những người có liên quan 

thường nghĩ họ biết giải pháp cho các yêu cầu họ đề nghị và có ý tưởng riêng của họ về 

giải pháp công nghệ cho vấn đề đã nêu. Mặc dầu họ có thể có câu trả lời, nó có thể không 

phải là câu trả lời tốt nhất và không nên được chấp nhận như yêu cầu. Tổ thiết kế kiến trúc 

nên cẩn thận lắng nghe các mô tả vận hành được nêu bởi những người có liên quan và cố 

gắng nhận diện khi nào họ cho giải pháp thay vì mô tả yêu cầu.  

Mặc dầu một số lớn các kĩ thuật có thể được dùng để khêu gợi các yêu cầu chức 

năng, nhớ rằng tại điểm này chúng ta quan tâm tới chức năng thô, và điều cần khuyến cáo 

cao là chúng ta đặc trăng chức năng hệ thống qua kịch bản trường hợp sử dụng. Cho nên 

khi xem xét các chiến lược và kĩ thuật khêu gợi yêu cầu, những mục đích này nên được 

nhớ trong đầu. Theo thuật ngữ của kĩ nghệ yêu cầu, có hai họ kĩ thuật chúng mà có thể 

được dùng để khêu gợi yêu cầu: tích cực và thụ động. Kĩ thuật tích cực bao gồm việc đưa 

những người có liên quan vào tham gia trực tiếp mô tả điều họ muốn trong hệ thống, 

trong khi kĩ thuật thụ động bao gồm việc quan sát những người có liên quan để xem điều 

họ làm và cách họ làm nó. Các kĩ thuật khêu gợi yêu cầu thụ động đưa những người có 

liên quan tham gia một cách náo nhiệt qua các bảng hỏi, cuộc điều tra, quan sát, công cụ 

kiểm thử, vân vân. Một khi dữ liệu yêu cầu thụ động được thu thập, nó phải được phân 

tích để xác định yêu cầu hệ thống đích xác. Phát triển các công cụ thu thập dữ liệu tốt 

(bảng hỏi, cuộc điều tra) có thể rất thách thức và đi ra ngoài phạm vi cuốn sách này. Thu 

thập yêu cầu thụ động gần như không bao giờ được dùng một mình, và nhưng kĩ thuật này 

gần như bao giờ cũng được tổ hợp với kĩ thuật tích cực. Nhớ tại điểm này rằng chúng ta 



 

 186 

cần phát biểu chức năng mức thô dưới dạng trường hợp sử dụng, và sau đó là các yêu cầu 

đặc tính chất lượng dưới dạng kịch bản đặc tính chất lượng. Thu thập yêu cầu dưới những 

dạng này sẽ cực kì khó làm bằng việc dùng các kĩ thuật khêu gợi yêu cầu thụ động. Nói 

chung, các kĩ thuật thụ động được dùng ít hơn nhiều trong thực hành so với kĩ thuật thu 

thập yêu cầu tích cực. Các kĩ thuật khêu gợi yêu cầu tích cực thường được dùng nhất 

trong thực hành, nhưng có thể rất thách thức dưới dạng phối hợp và ứng dụng. Khêu gợi 

yêu cầu tích cực có thể thu thập nhiều yêu cầu hệ thống thô, từ nhiều người có liên quan, 

trong một thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, quá thường là việc tương tác với những 

người có liên quan là không thể thức, và pha thu thập và phân tích yêu cầu của nhiều dự 

án dường như không bao giờ đồng qui - dẫn tới “tê liệt phân tích.” Các kĩ thuật tích cực 

thông thường nói chung bao gồm động não tập thể và phỏng vấn những người có liên 

quan. Động não tập thể thường là hiệu quả nhất trong việc tham gia khêu gợi yêu cầu khởi 

đầu nếu quá trình động não tập thể được quản lí hiệu quả. Không may, các cuộc họp động 

não tập thể thường là những thảo luận vô hình, lạc lõng mà có thể (và thường) thoái hoá 

thành cuộc đấu khẩu la hét. Cấu trúc khêu gợi yêu cầu được mô tả ở đây đã được xây 

dựng trong ACDM để ngăn cản điều này khỏi xảy ra và để làm việc dùng hiệu quả nhất 

thời gian của người thiết kế - khách hàng dành cùng nhau. Việc phỏng vấn là kĩ thuật theo 

dõi hiệu quả sau việc thu thập dữ liệu khởi đầu. Chúng ta sẽ thấy rằng phỏng vấn được 

dùng trong giai đoạn 2 để làm sáng tỏ các yêu cầu được thu thập ở giai đoạn 1 mà còn 

chưa được hiểu rõ. Bảng hỏi, một kĩ thuật thụ động, có thể được dùng để bổ sung cho các 

kĩ thuật thu thập yêu cầu tích cực. Tuy nhiên, phát triển các bảng hỏi hiệu quả có thể là 

việc tiến hành rất phức tạp yêu cầu tri thức chuyên gia đặc biệt để phát triển. Các bảng hỏi 

phải được thiết kế theo cách chúng dễ dàng cho những người có liên quan dẫn hướng, 

ngắn nhất có thể được, và vậy mà vẫn cho những người có liên quan khả năng diễn đạt ý 

nghĩ của họ. Nếu bảng hỏi không làm được về bất kì những điểm nào trong các điểm này, 

thì những người có liên quan có thể không hoàn chỉnh được bảng hỏi, hay câu trả lời sẽ 

kém chính xác.  

Phương pháp sẽ được dùng ở đây trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc là động 

não tập thể có cấu trúc. Thực ra, toàn thể hội thảo là phiên động não tập thể có cấu trúc, từ 

đỉnh tới đáy, được thiết kế để khêu gợi nhiều thông tin nhất có thể được về dẫn lái kiến 

trúc. Thu thập thông tin được cần để xây dựng các trường hợp sử dụng mà sẽ mô tả chức 

năng hệ thống, mô tả vận hành sẽ được phát triển cùng với những người có liên quan 

trong hội thảo. Thông tin này được khêu gợi từ những người có liên quan bằng việc dùng 

khuôn mẫu được nêu trong Bảng 8.8 để hướng dẫn và hội tụ hoạt động động não tập thể.  

 

Bảng 8.8 Khuôn mẫu mô tả vận hành  

 

Tiêu đề mô tả vận hành: Cung cấp tên và nêu rõ mô tả vận hành. 

Nêu rõ vai trò của những người có liên quan đề nghị mô tả: Danh sách 

những người có liên quan ở đây.  

ID 

Xem xét vận hành Đáp ứng của những người liên quan 

Cung cấp mô tả chung về 

chức năng. 

Mô tả tóm tắt vận hành ở đây. Cho phép những người có 

liên quan giải thích về vận hành theo lời riêng của họ. 

Giúp những người có liên quan viết ra mô tả và hỏi câu 

hỏi làm sáng tỏ để hiểu ngôn ngữ của họ, miền và mô tả. 

Mô tả điều những người có Giải thích điều những người có liên quan hiện thời làm 
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liên quan làm bây giờ hay 

muốn có khả năng làm. 

mà không có hệ thống/sản phẩm; điều họ muốn làm với 

hệ thống/sản phẩm; hay điều hệ thống/sản phẩm làm bây 

giờ và cách họ muốn thay đổi điều họ làm. 

Mô tả bất kì cái vào nào 

được cung cấp hay sẵn có 

vào lúc khởi đầu.  

Mô tả bất kì cái vào nào mà những người có liên quan, 

thiết bị, ngoại vi hay hệ thống khác cung cấp. 

Mô tả hoàn cảnh vận hành. Mô tả hoàn cảnh vận hành có liên quan cho mô tả vận 

hành này. Tổ thiết kế kiến trúc nên ép những người có 

liên quan nghĩ tới và mô tả nếu có thể: Khi nào hành 

động được khởi đầu; bất kì tiền điều kiện nào phải tồn tại 

trước việc khởi đầu; các điều kiện vận hành vào lúc khởi 

đầu. 

Mô tả cách hệ thống/sản 

phẩm phải đáp ứng. 

Người có liên quan nên mô tả cách hệ thống sẽ đáp ứng 

theo chiều lí tưởng. Không cần mô tả đáp ứng đặc tính 

chất lượng dưới dạng thời gian, phát hiện lỗi, hay phục 

hồi một cách chi tiết, vì điều này sẽ được khám phá và 

làm tài liệu như kịch bản đặc tính chất lượng. Tuy nhiên, 

mô tả vận hành có thể phục vụ như điểm bắt đầu cho mô 

tả kịch bản đặc tính chất lượng. 

Mô tả mọi cái ra mà hệ 

thống/ sản phẩm tạo ra như 

kết quả của hành động. 

Liệt kê bất kì và mọi cái ra sẽ là kết quả từ vận hành. Cái 

ra có thể là báo cáo, luồng dữ liệu, bản in cứng, hiển thị, 

vân vân. 

Mô tả ai hay cái gì dùng 

cái ra và cái ra được dùng 

để làm gì. 

Mô tả nơi tiêu thụ các cái ra. Nơi tiêu thụ có thể là những 

người có liên quan khác, thiết bị, bộ khởi động, các hệ 

thống khác, vân vân. Mô tả vắn tắt cái ra được dùng để 

làm gì. 

  

Khuôn mẫu này có thể được chiếu lên tường hay bản in sẵn có thể được phân phối 

cho những người có liên quan. Khuôn mẫu này được dùng để giúp kích thích và hội tụ ý 

nghĩ và thảo luận của những người có liên quan vào khía cạnh chức năng của hệ thống. 

Có nhiều cách tổ thiết kế kiến trúc có thể chủ trì động não tập thể và tương tác với những 

người có liên quan tại điểm này. Kĩ sư yêu cầu nên chủ trì cho buổi thảo luận về mô tả 

vận hành. Xét các cách tiếp cận sau:  

 Đóng góp mở: Tổ thiết kế kiến trúc có thể đề nghị những người có liên quan đóng góp 

mô tả vận hành theo ý muốn. Điều này có thể có tác dụng nếu bạn tiến hàng hội thảo 

theo văn hoá nói; nó sẽ là tai hại nếu những người có liên quan không sẵn lòng nói ra. 

Người chủ trì (kĩ sư yêu cầu) phải đảm bảo rằng từng người có liên quan được phép 

nói đầy đủ mô tả vận hành của người đó. Những người có liên quan khác có thể được 

phép thêm vào hay làm sáng tỏ mô tả này, nhưng không nên chiếm trước hay thay đổi 

ép buộc tính cách của mô tả vận hành. Người chủ trì phải quản lí năng nổ đối thoại 

này và cố gắng nắm bắt từng mô tả vận hành nhanh chóng nhất có thể được nếu không 

những người có liên quan khác sẽ mất quan tâm trong hội thảo. Điều này sẽ khuyến 

khích các hành vi xấu như đối thoại phụ, bỏ hội thảo để trả lời e-mail, gọi điện thoại, 

vân vân. Tốt nhất là phải chắc rằng từng người có liên quan có sổ ghi chép, hay tốt 

nhất là có bản in khuôn mẫu mô tả vận hành, điều người đó có thể dùng đề nắm bắt ý 

nghĩ riêng của mình khi những người có liên quan đóng góp mô tả vận hành của họ. 

Bên cạnh việc quản lí thảo luận mở, người chủ trì cũng phải chắc rằng mọi người có 
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liên quan đều có khả năng tham gia. Một số những người có liên quan tự nhiên to 

tiếng hơn và những người khác tự nhiên yên tĩnh hơn. Nếu người chủ trì để ý thấy 

rằng một số những người có liên quan đã không có cơ hội đóng góp mô tả vận hành, 

người chủ trì nên mời cá nhân họ đóng góp nếu họ muốn vậy. Phải lịch sự. Những 

người yên tĩnh thường nhút nhát và ngại nói chỗ công cộng. Bảo vệ họ khỏi những 

những người có liên quan quá hay nói trong hội thảo nữa. Người chủ trì nên giúp 

những người có liên quan hình thành mô tả vận hành bằng việc hỏi những câu hỏi 

thăm dò và làm rõ, nhưng không nên đặt lời vào mồm những người có liên quan. 

Người chủ trì nên vẫn còn trung lập mọi lúc để tránh cảm nhận rằng người đó đang 

đứng về một phía với người có liên quan đặc biệt chống lại người có liên quan khác.  

 Đóng góp quay vòng: Nếu bạn không chắc rằng những người có liên quan sẽ tự 

nguyện mô tả vận hàng bằng việc dùng dạng thức đóng góp mở, có thể khuyên dùng 

dạng thức đóng góp quay vòng. Trong dạng thức này, người chủ trì công bố rằng 

người đó sẽ bắt đầu tại một điểm trong phòng và theo thứ tự sẽ yêu cầu những người 

có liên quan khác đóng góp vào mô tả vận hành. Đưa ra cơ hội cho những người có 

liên quan đi qua nếu họ không có kịch bản vận hành. Trước khi bắt đầu quay vòng, 

cho những người có liên quan một số thời gian để nghĩ về mô tả vận hành. Theo cách 

này người có liên quan thứ nhất được chọn trong quay vòng không được đặt tại chỗ. 

Người chủ trì phải hoàn chỉnh ít nhất một vòng đầy đủ qua tất cả những người có liên 

quan, nhưng có thể dùng nhiều vòng khi cần. Cùng qui tắc dẫn áp dụng ở đây khi làm 

với dạng thức trước. Quay vòng đảm bảo rằng mọi người có liên quan đều được trao 

cho cơ hội để đóng góp ít nhất một mô tả vận hành. Cũng có thể dễ quản lí thảo luận 

hơn trong dạng thức quay vòng. Vấn đề với dạng thức này là ở chỗ nó không khuyến 

khích thảo luận dạng tự do về các ý tưởng khi chúng nổi lên. Vấn đề khác là ở chỗ 

những người có liên quan thường bỏ qua hội thảo cho tới khi tới lượt họ đóng góp. 

Sau khi họ đóng góp, họ thường lại bỏ qua nữa.  

 Đóng góp điểm danh ngẫu nhiên: Dạng thức này nằm đâu đó giữa cách tiếp cận đóng 

góp mở và quay vòng, ngoại trừ rằng người chủ trì ngẫu nhiên lấy người có liên quan 

tiếp mà sẽ đóng góp. Dạng thức này thường được dùng khi một số việc tham gia được 

mong đợi, nhưng tổ thiết kế kiến trúc muốn đảm bảo mức độ tương tác nào đó và sự 

tham gia rộng của những người tham dự để đảm bảo mọi cộng đồng những người có 

liên quan đều được nghe tới. Nói chung, cùng qui tắc dẫn họp áp dụng ở đây. Cách 

tiếp cận này thường là tốt cho bắt đầu hội thảo và thường sẽ biến thái thành dạng thức 

đóng góp mở khi những người có liên quan thư giãn. Điều này là tốt với điều kiện là 

người chủ trì quản lí tương tác và dịch chuyển mọi lúc. Trước khi bắt đầu điểm danh 

ngẫu nhiên, cho những người có liên quan vài phút để nghĩ về mô tả vận hành. Theo 

cách này người có liên quan đầu tiên bị điểm ngẫu nhiên sẽ không được đặt đúng chỗ. 

Cho phép những người có liên quan đi qua. Người chủ trì nên chắc rằng người đó đưa 

mọi người có liên quan vào tham gia và cung cấp cơ hội cho từng người có liên quan 

đóng góp mô tả vận hành. Quay vòng đảm bảo rằng mọi người có liên quan đều được 

trao cho cơ hội để đóng góp ít nhất một mô tả vận hành. Có thể dễ dàng hơn trong 

quản lí thảo luận theo dạng thức điểm danh ngẫu nhiên. Điểm danh ngẫu nhiên cũng 

hay trong việc những người có liên quan không có ý tưởng về người chủ trì sẽ gọi ai 

tiếp, cho nên họ có xu hướng duy trì hài hoà với hội thảo tốt hơn là họ ở trong giao 

thức quay vòng. Vấn đề với điểm danh ngẫu nhiên là ở chỗ nó thường cho cảm giác 

lớp học cấp hai trong khi thực thi điều thường không có tác dụng với những người có 

liên quan đã dày dạn, lập dị.  

 Đóng góp điểm danh theo quan tâm của người có liên quan: Trong dạng thức này, 

danh sách những mối quan tâm của người có liên quan như người dùng, người bảo trì, 
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người tiếp thị vân vân được liệt kê công khai trên bảng trắng hay giấy lật. Từng quan 

tâm của người có liên quan được yêu cầu đóng góp các mô tả vận hành dựa trên các 

nhu cầu được dự đoán trước về mối quan tâm của người có liên quan. Phương pháp 

này làm việc tốt khi các nhóm những người có liên quan hiện diện trong một hội thảo 

nơi từng nhóm có các mối quan tâm hệ thống đặc biệt. Nhược điểm lớn nhất của dạng 

thức này là ở chỗ trong khi người chủ trì đang tương tác với một mối quan tâm của 

nhóm người có liên quan, những người còn lại thường bỏ qua hội thảo. Nhược điểm 

khác là ở chỗ những thành viên yên tĩnh của nhóm người có liên quan có quan tâm 

thường bị che khuất và không bao giờ được nghe tiếng trong hội thảo.  

Với bất kì cách tiếp cận nào tổ thiết kế kiến trúc quyết định dùng, phải quyết định 

trước khi hội thảo bắt đầu và giải thích giao thức, mục đích và mong đợi cho những người 

có liên quan. Những phương pháp này sẽ phải được thực nghiệm để khám phá phương 

pháp nào là tốt nhất cho tổ thiết kế kiến trúc. Nếu tổ không có kinh nghiệm dẫn chút nào, 

thì dạng thức dễ nhất để dùng có thể là dạng thức quay vòng. Dạng thức mở có lẽ là hiệu 

quả nhất nhưng yêu cầu các kĩ thuật dẫn rất tốt để quản lí tương tác. Thường thì hoàn 

cảnh là nhiều phương pháp sẽ phải được dùng ở những thời điểm đa dạng, tuỳ theo văn 

hoá, tính cách, và chuẩn xã hội của tổ chức của người có liên quan khách hàng. Khi từng 

mô tả vận hành được nắm bắt nó nên được hiển thị dễ thấy trong phòng. Điều này có thể 

được làm bằng việc dùng bảng lật, hay cách khác, các kịch bản vận hành có thể được nắm 

bắt dạng điện tử bằng việc dùng khuôn mẫu trong Bảng 8.8 và được chiếu lên trước 

phòng. Bắt kịch bản dạng điện tử là nhanh hơn và dễ đọc hơn là bảng lật, nhưng khó cho 

những người tham dự nhìn tất cả chúng. Từng mô tả vận hành có thể được sao lại lên 

bảng lật sau khi nó được nắm bắt dạng điện tử, nhưng điều này không hiệu quả khủng 

khiếp. Chọn lựa khác là đều kì làm các bản in của mô tả vận hành và phân phát chúng cho 

những người tham dự, nhưng việc này tốn nhiều giấy. Tuỳ chọn khác là bắt giữ về mặt 

điện tử và in mô tả vận hành theo dạng thứ chúng có thể được đọc rõ một cách hợp lí. Bản 

sao cứng từ dạng thức tờ chiếu của Microsoft PowerPoint có thể là đủ tốt để đọc khi từng 

tờ chiếu được treo lên tường. Tuy nhiên điều đó được thực hiên, các mô tả vận hành được 

bắt lấy nên ở ngay trước những người có liên quan vào mọi lúc để cho họ có thể đọc 

chúng khi hội thảo tiến hành. Có mô tả vận hành ngay trước những người có liên quan 

thường sẽ kích thích các ý nghĩ về mô tả hay giúp cho những người có liên quan hình 

thành nên mô tả mới. Người ghi nắm bắt từng mô tả vận hành bằng việc dùng khuôn mẫu 

được liệt kê trong Bảng 8.8 như hướng dẫn. Người đó nên đảm bảo rằng từng mô tả vận 

hành được cho một tên ID; số nguyên đơn giản cũng được, nhưng các kí hiệu dễ nhớ có 

thể được dùng nếu mong muốn nhận diện từng mô tả vận hành. Nắm bắt từng mô tả vận 

hành đầy đủ trước khi bắt đầu mô tả vận hành mới. Nếu các vấn đề nảy sinh là quan trọng 

nhưng không liên quan tới mô tả vận hành, người chủ trì nên duy trì danh sách các vấn đề 

hay "chỗ đậu xe" nơi những điều này có thể được viết ra và giải quyết về sau. Danh sách 

các vấn đề này nên là thấy được cho mọi người có liên quan nữa. Lần nữa, điều quan 

trọng là các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc mà không có vai trò tích cực như người 

ghi hay người chủ trì nên ghi chép chi tiết. Những ghi chép này sẽ bổ sung cho việc nắm 

bắt thông tin công cộng. Một tập chuẩn các khuôn mẫu có thể được dùng bởi tất cả những 

người ghi chép này - điều này làm đơn giản hoá việc hợp nhất. Có thể là khó hình dung 

việc thiết lập phòng và các vị trí của người tham dự từ mô tả bằng lời kiểu thế này. Hình 

8.3 vẽ ra về mặt đồ hoạ một hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc danh nghĩa minh hoạ cho 

việc thiết lập phòng và các vị trí của những người tham dự. Lưu ý rằng Hình 8.3 vẽ người 

viết bảng lật và người viết điện tử, nhưng cả ha có lẽ sẽ không được cần tới, tuỳ theo 

thông tin được nắm bắt và hiển thị.  

 



 

 190 

 

Hình 8.3 Mô tả đồ hoạ về hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc chỉ ra thiết đặt 

phòng, người tham dự, trang thiết bị, và vật phẩm. 

 

Phiên động não tập thể sẽ kết thúc khi những người có liên quan trở nên yên tĩnh 

hay thường xuyên hơn bắt đầu chuyển qua khi được yêu cầu đóng góp mô tả vận hành. 

Tại điểm này người chủ trì nên kiểm tra kép với những người có liên quan để xem liệu họ 

có gì khác cần thêm vào và kết luận phiên động não tập thể.  

Thế rồi các mô tả vận hành cần được ưu tiên hoá. Điều này được thực hiện bằng 

việc cho từng người có liên quan trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc một số phiếu 

bầu nào đó mà họ có thể phân bổ theo bất kì cách nào họ muốn cho từng mô tả vận hành. 

Số phiếu bầu nên ít nhất là một phần ba tới một nửa số các mô tả vận hàng đợc thu thập 

trong động não tập thể. Điều này cho phép những người có liên quan linh hoạt hơn trong 

mô tả tầm quan trọng hơn là xếp hạng thứ tự tầm quan trọng của các mô tả vận hành từ 

cao tới thấp. Việc bỏ phiếu có thể được thực hiện công khai hay riêng tư. Lần nữa, người 

chủ trì phải đánh giá cách nào tốt nhất cho tổ chức của người có liên quan. Nếu bỏ phiếu 

công khai được dùng, theo kiểu quay vòng, đề nghị từng người có liên quan mà các mô tả 

vận hành họ muốn bỏ phiếu lên bỏ phiếu. Thường tính động chung của việc bỏ phiếu có 

tính xây dựng đối với quá trình xếp hạng. Tuy nhiên, nếu những người có liên quan cảm 

thấy rằng họ có thể bỏ phiếu mở mà lương tâm có bị can nhiễu, nhút nhát, hay bị cười từ 

những người có liên quan khác, thì người chủ trì nên chọn bỏ phiếu riêng tư. Nếu có nghi 

ngờ, dùng bỏ phiếu công khai. Trong bỏ phiếu riêng tư, từng người có liên quan nộp 

phiếu của mình một cách riêng tư cho các mô tả vận hành trên mẩu giấy cho người chủ trì. 

Đến cuối việc bỏ phiếu riêng tư, tổ thiết kế kiến trúc kiểm phiếu và công bố chúng cho 

những người tham dự hội thảo.  
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Nhận diện yêu cầu đặc tính chất lượng  

Theo cách tương tự với nhận diện mô tả vận hành, tổ thiết kế kiến trúc sẽ tương tác 

với những người có liên quan khách hàng để phát triển kịch bản đặc tính chất lượng. Lần 

nữa, các kĩ thuật động não tập thể sẽ được dùng để chủ trì và cấu trúc cho tương tác. Nhớ 

rằng mô tả một từ về đặc tính chất lượng như hiệu năng, an ninh, tính sửa đổi được, vân 

vân là vô nghĩa. Các yêu cầu này có ảnh hưởng sâu sắc lên cấu trúc của hệ thống. Do đó, 

điều mấu chốt là tổ thiết kế kiến trúc thu thập đủ thông tin về yêu cầu đặc tính chất lượng 

và ưu tiên hoá chúng để cho chúng có thể được thiết kế trong hệ thống. Khía cạnh khó 

khăn nhất của khêu gợi yêu cầu đặc tính chất lượng là mô tả cho các thuộc tính hành vi 

liên kết với đặc tính chất lượng mong muốn. Việc khêu gợi yêu cầu đặc tính chất lượng từ 

cộng đồng những người có liên quan được định tâm trên khuôn mẫu được nêu trong Bảng 

8.9.  

Bảng 8.9 Khuôn mẫu mô tả đặc tính chất lượng  

Người có liên quan: Mô tả vai trò người có liên quan đề nghị mô tả.  iD: 

Đặc tính chất lượng: Lựa chọn một trong những mô tả đặc tính chất lượng một từ từ 

danh sách khởi đầu bởi những người có liên quan. 

Lí do cho đặc tính chất lượng: Giải thích tại sao đặc tính chất lượng này được cần trong 

hệ thống hay sản phẩm. 

Câu chuyện về đặc tính chất lượng của những người có liên quan: 

Lưu ý: Đảm bảo rằng câu chuyện đặc tính chất lượng có kích thích rõ ràng, đáp ứng và 

cách đo đáp ứng. Kích thích (hay các kích thích): Cái khởi đầu cho hệ thống đáp ứng. Các 

đáp ứng và cách đo đáp ứng: Đấp ứng với đặc tính chất lượng và cách đo chấp nhận được 

về đáp ứng; người có liên quan phải mô tả cách người đó muốn hệ thống đáp ứng với kích 

thích. 

Các vấn đề và mối quan tâm khác: Liệt kê bất kì vấn đề có liên quan nào, như khả năng 

đạt tới việc đo đáp ứng, hay hoài nghi về việc đo đáp ứng, ràng buộc tiềm năng, vân vân, 

điều nảy sinh trong thảo luận. 

  

Đặc tính chất lượng nên được nắm bắt theo cách tương tự như cách nắm bắt mô tả 

vận hành. Điều quan trọng là những người tham dự thấy khuôn mẫu (Bảng 8.9) vì nó sẽ 

giúp kích thích và hội tụ ý nghĩ và thảo luận của những người có liên quan vào đặc tính 

chất lượng và định lượng chúng. Khá niệm về đặc tính chất lượng có thể làm lẫn lộn 

những người có liên quan, và việc mô tả được cố gắng trong ACDM có thể đặc biệt khó 

khăn. Do đó có lời khuyên là người chủ trì nên cung cấp mô tả ngắn gọn và ví dụ về đặc 

tính chất lượng là gì và tại sao chúng sẽ được mô tả dùng kịch bản đặc tính chất lượng 

(giải thích và ví dụ được cung cấp ở Phần 1). Trong Phần 1, kịch bản sáu phần được đưa 

vào như cách mô tả yêu cầu đặc tính chất lượng. Tuy nhiên, trong hội thảo một dạng thức 

hợp lí hoá nên được dùng trong giai đoạn 1 để thu thập dữ liệu thô được cần để tạo ra các 

kịch bản đặc tính chất lượng đủ sáu phần trong giai đoạn 2 như một phần của phân tích về 

dẫn lái kiến trúc. Kịch bản sáu phần đầy đủ có thể được phát triển trong hội thảo, nhưng 

điều này có xu hướng làm rối, và thường mấy thời gian quá lâu để có đủ sáu phần. Trong 

khi người chủ trì đang tranh cãi với người có liên quan để phát triển đủ sáu phần của kịch 

bản, những người có liên quan có xu hướng không tham gia. Điều quan trọng là duy trì 

một nhịp nhanh chóng và thu thập nhiều thông tin trong hội thảo. Do đó, điều được 

khuyến cáo cao là tổ thiết kế kiến trúc cố thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể được về yêu 
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cầu đặc tính chất lượng trong giai đoạn 1, và phát triển các kịch bản sáu phần như một 

phần của phân tích trong giai đoạn 2.  

Kĩ sư yêu cầu nên chủ trì nhận diện về đặc tính chất lượng. Sau tổng quan ngắn và 

ví dụ về đặc tính chất lượng và kịch bản đặc tính chất lượng, phiên bắt đầu với người chủ 

trì hỏi những người có liên quan về danh sách các thuộc tính đặc tính chất lượng một từ 

mà hệ thống phải có. Bước khởi đầu này có thể hội tu vào các định nghĩa một từ như hiệu 

năng, tính sẵn có, an ninh, tính sửa đổi, vân vân - bất kì cái gì tới từ tâm trí của những 

người tham dự. Điều này có thể được thực hiện trong dạng thức đóng góp quay vòng một 

lần qua hay trong dạng thức đóng góp mở. Điều này nên được ghi lại và thấy được cho 

mọi người tham dự. Đừng lo nghĩ về chính xác, trùng lặp, hay định nghĩa từng từ nghĩa là 

gì tại điểm này. Nói chung, chỉ nên để vài phút để sinh ra danh sách các đặc tính chất 

lượng một từ. Từng từ này sẽ được dùng như cơ sở để phét triển một hay nhiều kịch bản 

đặc tính chất lượng. 

Một khi danh sách các thuộc tính đặc tính chất lượng một từ đã được sinh ra, người 

chủ trì sẽ hỏi những người có liên quan đặc tính chất lượng nào họ muốn thăm dò trước 

nhất. Đừng đào sâu vào điều này, chỉ cần đạt tới đồng thuận nhanh nhất có thể được, hay 

người chủ trì sẽ đơn giản lấy ra một từ dường như liên quan tới hệ thống/sản phẩm.  

Sau khi từ đặc tính chất lượng được lựa, dùng khuôn mẫu được liệt kê trong Bảng 

8.9 để cải tiến đặc tính chất lượng. Bắt đầu mô tả bằng việc ghi lại những người có liên 

quan hay các cộng đồng những người có liên quan đã quan tâm tới đặc tính chất lượng 

đặc thù này, và thế rồi ghi lại mô tả một từ này ở chỗ đã chỉ định trong khuôn mẫu (Bảng 

8.9). Mời những người có liên quan giúp mô tả điều từ đặc tính chất lượng đặc thù này 

ngụ ý gì. Cùng kĩ thuật được để khêu gợi mô tả vận hành có thể được dùng tốt ở đây: các 

dạng thức mở, điểm danh quay vòng, điểm danh ngẫu nhiên, hay điểm danh mối quan tâm 

của người liên quan. Một khi một người có liên quan tình nguyện nói, chúng ta đề nghị 

người đó đưa ra câu chuyện đặc tính chất lượng tóm tắt. Câu chuyện đặc tính chất lượng 

nên là mô tả chi tiết về cách người có liên quan muốn hệ thống đáp ứng (dưới dạng đáp 

ứng đặc tính chất lượng) với kích thích nào đó. Điều quan trọng mấu chốt là câu chuyện 

về đặc tính chất lượng có một hay nhiều kích thích, một đáp ứng đặc tính chất lượng rõ 

ràng, và cách đo đặc tính chất lượng của đáp ứng. Điều cũng có thể quan trọng là bao hàm 

bất kì thông tin có liên quan nào tới môi trường. Điều này được minh hoạ tốt nhất bằng ví 

dụ.  

Giả sử rằng tổ thiết kế kiến trúc đang làm việc với nhóm đang xây dựng một hệ 

thống dữ liệu tài khoản mới cho vận hành ngân hàng của họ. Một người có liên quan với 

vai trò là người duy trì tài khoản quan tâm tới hệ thống dễ sửa đổi và đề nghị tính sửa đổi 

trong danh sách các mô tả đặc tính chất lượng một từ. Khi người chủ trì đề nghị những 

người tham dự về đặc tính chất lượng nào cần thăm dò, người tham dự này chỉ ra rằng họ 

muốn thăm dò tính sửa đổi được. Tại điểm này, người chủ trì sẽ ghi lại vai trò của người 

có liên quan và mô tả đặc tính chất lượng một từ, tính sửa đổi được, lên khuôn mẫu. Tiếp 

đó người chủ trì sẽ yêu cầu người có liên quan mô tả điều người đó ngụ ý bởi “dễ sửa đổi” 

và mời người đó mô tả thuộc tính này từ cảnh quan của vai trò người đó như người duy 

trì. Người có liên quan này giải thích rằng tổ chức của người đó thường mua các vận hành 

ngân hàng khác và gộp với các ngân hàng khác, và thường là việc truy nhập vào dữ liệu 

của các ngân hàng khác là việc lớn vì dạng thức bao giờ cũng khác nhau. Người có liên 

quan này chỉ ra rằng loại tính linh hoạt này được cần để giảm chi phí gộp và mua và thời 

gian mất cho nó để chuẩn hoá vận hành giữa tổ chức của người đó và đơn vị ngân hàng 

mới mua. Thông tin này nên được nắm bắt trong khuôn mẫu, giải thích tại sao thuộc tính 

đặc tính chất lượng này là quan trọng cho hệ thống. Với tập các giai đoạn, người chủ trì 

phải ép người có liên quan này kể ra câu chuyện đặc biệt minh học cho cách thuộc tính 
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này tới trong hoàn cảnh vận hành. Đầu tiên người có liên quan này nhớ lại vài kinh 

nghiệm đau đớn, nhưng người chủ trì đề nghị người có liên quan này mô tả cách hệ thống 

mới nên cư xử trong thế giới hoàn hảo. Người có liên quan này chỉ ra ằng sau việc mua 

hay gộp điển hình, hệ thống mới phải cho phép những người có trách nhiệm tích hợp hệ 

thống để dễ đọc dữ liệu tài khoản từ các tài khoản của đơn vị được mua mà không phải 

làm đổi mã. Giải thích này chứa thông tin kích thích, thông tin môi trường, và một số 

thông tin đáp ứng, nhưng không có cách đo đáp ứng. Nghĩ dưới dạng cách đo đáp ứng, 

người chủ trì đề nghị người có liên quan này mô tả đặc biệt về cách người đó muốn hệ 

thống mới đáp ứng cho những kích thích này dưới những điều kiện này. Người có liên 

quan này nói hệ thống hoàn hảo sẽ cho phép tổ chức gộp các vận hành thừa tự vào trong 

vận hành chuẩn của tổ chức trong 30 ngày mà không đổi mã hay gián đoạn vận hành của 

ngân hàng mới được mua hay ngân hàng mua. Người chủ trì có thể muốn thăm dò "không 

ngắt quãng vận hành" nghĩa là gì, hay chắc rằng mọi người hiểu "không đổi mã" theo 

cùng cách. Người chủ trì phải dùng những mảnh thông tin này để soạn ra câu chuyện đặc 

tính chất lượng đầy đủ được ghi trong khuôn mẫu. Chẳng hạn:  

Một ngân hàng tiết kiệm và cho vay được mua. Sau khi việc mua bán được chấp 

nhận bởi Uỷ ban thương mại liên bang, người duy trì hệ thống có khả năng gộp hệ thống 

dữ liệu tài khoản của ngân hàng mới được mua với hệ thống dữ liệu tài khoản của ngân 

hàng mua. Phải mất 30 ngày hay ít hơn để hoàn thành việc gộp hệ thống dữ liệu, và tích 

hợp hệ thống dữ liệu được hoàn thành mà không thay đổi cho mã nguồn, và không ngắt 

quãng vận hành ngân hàng của cả ngân hàng được mua và ngân hàng mua.  

Trong khi thông tin này được ghi lại, người có liên quan này chỉ ra rằng người đó 

bận tâm bởi vì dạng thức dữ liệu chưa bao giờ được biết tới mãi tới sau khi mua, chúng 

thường là tài sản riêng, và thỉnh thoảng có nhiều dạng thức dữ liệu khác nhau. Điều đó là 

điển hình trong những thảo luận này về đặc tính chất lượng tới mức những vấn đề và mối 

bận tâm như vậy sẽ nảy sinh mà không thể được trả lời tại điểm này và sẽ yêu cầu nghiên 

cứu thêm hay thực nghiệm thêm. Thay vì cho phép những người tham dự lôi vào thảo 

luận này, hay bỏ qua chúng, chúng nên được ghi lại trong hàng “vấn đề và mối quan tâm” 

của khuôn mẫu. Một khuôn mẫu ví dụ, được điền với thông tin đặc tính chất lượng của 

người có liên quan này, được nêu trong Bảng 8.10.  

Bảng 8.10 Ví dụ về mô tả đặc tính chất lượng  

Người có liên quan: Người bảo trì hệ thống.  iD: 

Đặc tính chất lượng: Tính sửa đổi được. 

Lí do cho đặc tính chất lượng: Sau khi mua vận hành ngân hàng khác là khó tích hợp dữ 

liệu tài khoản của ngân hàng khác vào trong hệ thống dữ liệu tài khoản của chúng ta vì 

dạng thức, nội dung, kiểu dữ liệu vân vân bao giờ cũng khác nhau. Hệ thống mới phải có 

tính linh hoạt để dễ dàng gộp/truy nhập dữ liệu tài khoản từ ngân hàng mới mua. Điều này 

sẽ làm giảm chi tiêu gộp và mua và thời gian mất để bình thường hoá vận hành giữa tổ 

chức này và đơn bị ngân hàng được mua. 

Câu chuyện về đặc tính chất lượng của những người có liên quan:  

Một ngân hàng tiết kiệm và cho bay được mua. Sau khi việc bán được chấp nhận bởi Uỷ 

ban thương mại liên bang, người duy trì hệ thống có khả năng gộp hệ thống dữ liệu của 

ngân hàng mới được mua với hệ thống dữ liệu của ngân hàng mua. Mất 30 ngày để hoàn 

thành việc gộp hệ thống dữ liệu, và tích hợp hệ thống dữ liệu được hoàn thành mà không 

đổi mã nguồn, và không ngắt vận hành ngân hàng từ vận hành của cả ngân hàng bị mua 

và ngân hàng mua. 
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Các vấn đề và mối quan tâm khác: Thường dạng thức dữ liệu của ngân hàng bị mua là 

tài sản sở hữu riêng và không được biết mãi cho tới sau khi việc mua bán được chấp 

thuận. Điều này thường chậm trong quá trình gộp, cho phép ít thời gian hơn nhiều để tích 

hợp vận hành. Thường nhiều dạng thức được dùng bởi ngân hàng bị mua - một số dạng 

thức chuẩn, một số là tài sản sở hữu riêng. Điều này làm phức tạp thêm việc tích hợp vận 

hành. 

  

Nhớ lại rằng có thể có nhiều mô tả của từng đặc tính chất lượng. Điều này là vì các 

từ đặc tính chất lượng như hiệu năng và an ninh có thể được mô tả theo nhiều cách. Chẳng 

hạn, hiệu năng có thể nghĩa là thời gian giao tác, thông lượng dữ liệu, thời gian đáp ứng, 

thời gian xử lí của CPU, tính lập lịch được, và nhiều điều khác. Điều quan trọng là từng 

trong những mô tả liên quan này của mô tả đặc tính chất lượng một từ được thâu tóm, 

nhưng việc làm bội tải một mô tả bằng mọi thuộc tính có thể của một đặc tính chất lượng 

không phải là ý tưởng hay. Dùng những mô tả tách rời cho từng mô tả đặc tính chất 

lượng. Dùng các ví dụ hiệu năng trên, có thể là ý tưởng tốt mà phát triển các mô tả hiệu 

năng tách rời cho thời gian đáp ứng và thông lượng dữ liệu nếu chúng là đủ khác nhau. 

Nếu có những cách đo đáp ứng khác nhau, đây là một chỉ báo (nhưng không là qui tắc) 

rằng việc dùng các mô tả khác nhau là ý tưởng tốt.  

Qui trình này được lặp lại cho từng đặc tính chất lượng trong danh sách các đặc tính 

chất lượng một từ khởi đầu. Điều thông thường là khám phá rằng có những trùng lặp 

trong danh sách khởi đầu các từ đặc tính chất lượng. Chẳng hạn, giả sử rằng danh sách 

khởi đầu chứa tính sửa đổi được và tính đổi qui mô được. Sau việc làm mô tả cho tính sửa 

đổi được, những người tham dự nhận ra rằng tính đổi qui mô được đã được bao quát bởi 

các mô tả của tính sửa đổi được. Điều hoàn toàn hợp lí là nhảy qua các từ đặc tính chất 

lượng tùng lặp nếu đó là ổn thoả cho người có liên quan đã đề nghị đặc tính chất lượng 

này từ lúc khởi đầu. Lần nữa, điều này minh hoạ cho tại sao các mô tả một từ là không đủ 

để mô tả cho yêu cầu đặc tính chất lượng. Một khi đặc tính chất lượng này được mô tả 

chúng phải được ưu tiên hoá. Việc ưu tiên hoá nên được thực hiện đích xác như nó vậy 

cho mô tả vận hành. Tại điểm này phần chủ yếu của hội thảo là hoàn thành - tất cả những 

việc còn lại là ghi các ràng buộc có ý nghĩa.  

 

Nhận diện ràng buộc doanh nghiệp  

Nhớ lại rằng ràng buộc doanh nghiệp là những ràng buộc gián tiếp lên không gian 

thiết kế. Chúng là gián tiếp trong đó ràng buộc doanh nghiệp không xác định rằng một 

công nghệ đặc thù được dùng để thiết kế hay xây dựng hệ thống, nhưng áp đặt chi phí, 

lịch biểu, qui chế, pháp lí, tiếp thị, và các nhu cầu tương tự khác mà sẽ ảnh hưởng tới thiết 

kế hệ thống. Người chủ trì nên mô tả những loại ràng buộc là gì và mời những người có 

liên quan mô tả bất kì ràng buộc doanh nghiệp nào mà có thể là liên quan tới phát triển hệ 

thống hay sản phẩm. Bảng 8.11 có thể được chiếu lên hay phân phát cho những người có 

liên quan để giúp kích thích tư duy của họ về ràng buộc doanh nghiệp.  

 

Ràng buộc doanh nghiệp là áp đặt bắt buộc mà phần lớn không thương lượng được 

và thường buộc kiến trúc sư phải chọn lựa thiết kế cứng. Ràng buộc doanh nghiệp nên 

được ghi lại như chúng được ghi bởi những người có liên quan.  
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Bảng 8.11 Khuôn mẫu ràng buộc doanh nghiệp  

Xem xét Ràng buộc doanh nghiệp 

Giới hạn chi phí Bao nhiêu tiền qua thời kì nào có thể được chi tiêu cho 

hệ thống hay sản phẩm? 

Giới hạn lịch biểu Lịch biểu chuyển giao là gì? Một chuyển giao? Tăng 

dần? Chứ năng nào phải được chuyển giao vào điểm thời 

gian nào? 

Các hạn chế và đòi hỏi qui 

chế bắt buộc  

Có qui chế nào bị áp đặt lên hệ thống, sản phẩm hay tổ 

thiết kế và xây dựng hệ thống, hay tổ chức của những 

người có liên quan khách hàng? 

Hạn chế và đòi hỏi pháp lí Có áp đặt pháp lí nào lên hệ thống, sản phẩm, hay tổ 

chức thiết kế và xây dựng hệ thống, hay tổ chức của 

những người có liên quan khách hàng? 

Hạn chế và đòi hỏi của thị 

trường 

Thị trường mục tiêu có áp đặt bất kì hạn chế hay đòi hỏi 

nào lên hệ thống hay sản phẩm, đặc biệt nếu nó có thể 

ngăng cản việc đi vào thị trường khác? 

Hạn chế và đòi hỏi của tổ 

chức 

Bất kì tổ chức nào tham gia vào dự án có chính sách, qui 

trình, tài nguyên hay thiếu chúng, hay có các vấn đề cấu 

trúc mà có thể áp đặt các hạn chế hay đòi hỏi lên thiết kế 

hay xây dựng hệ thống hay sản phẩm không? 

Vấn đề hậu cầu Có vấn đề hậu cần nào như triển khai, vận tải, dây 

chuyền nhà cung cấp, và các vấn đề tương tự mà có thể 

tác động lên thiết kế của hệ thống không? 

  

Nhận diện ràng buộc kĩ thuật  

Ràng buộc kĩ thuật ít mơ hồ hơn ràng buộc doanh nghiệp và áp đặt các ràng buộc 

trực tiếp lên không gian thiết kế. Chúng là trực tiếp trong đó các ràng buộc xác định rằng 

một công nghệ đặc thù được dùng để thiết kế hay xây dựng hệ thống, ảnh hưởng sâu sắc 

tới thiết kế hệ thống. Thuật ngữ công nghệ được dùng rất rộng ở đây để nói tới các ngôn 

ngữ máy tính, các sản phẩm phần cứng và phần mềm bán sẵn trên thị trường, hệ điều 

hành, ngoại vi, tính liên tác với hệ thống thừa tự (phần cứng hay phần mềm), vân vân.  

Ràng buộc kĩ thuật là áp đặt bắt buộc lên không gian thiết kế và chủ yếu là không 

thương lượng được. Ràng buộc kĩ thuật nên được ghi lại khi chúng được mô tả bởi những 

người có liên quan. Khuôn mẫu cho việc ghi lại ràng buộc kĩ thuật được nêu trong Bảng 

8.12. 

Bảng 8.12 Khuôn mẫu ràng buộc kĩ thuật  

Xem xét Ràng buộc kĩ thuật 

Hệ điều hành máy tính Có ràng buộc nào lên việc dùng hệ điều hành đặc thù không? 

Có ràng buộc nào lên hỗ trợ đa hệ điều hành không? 

Nền máy tính Có ràng buộc nào lên việc dùng nền phần cứng máy tính đặc 

thù không? Có ràng buộc nào lên hỗ trợ đa nền phần cứng 

không? 
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Ngôn ngữ máy tính Có ràng buộc nào lên việc dùng ngôn ngữ máy tính đặc thù 

không? 

Ngoại vi hay phần cứng 

mạng 

Có ràng buộc nào xác định rằng thiết bị ngoại vi đặc thù hay 

phần cứng mạng cần được dùng không? Có phần cứng 

chuyên biệt nào phải được dùng không? 

Sản phẩm phần cứng hay 

phần mềm thương mại 

Có ràng buộc rằng các sản phẩm phần cứng và phần mềm 

thương mại đặc thù phải được dùng không? 

Công cụ và phương pháp Có ràng buộc nào xác địn rằng những công cụ nào đó (như, 

công cụ thiết kế, công cụ qui trình, môi trường lập trình) hay 

phương pháp kĩ thuật phải được dùng không? 

Giao thức, giao diện, 

chuẩn 

Có ràng buộc nào xác định rằng những giao thức, giao diện 

hay chuẩn nào đó phải được dùng hay tuân thủ trong phát 

triển không? 

Phần cứng và phần mềm 

thừa tự 

Có ràng buộc nào chỉ ra rằng hệ thống/sản phẩm mới phải 

dùng hay tương tác với bất kì phần cứng hay phần mềm hệ 

thống hay phần tử thừa tự không? 

  

Tóm tắt và các bước tiếp  

Một khi ràng buộc kĩ thuật được thu thập, hội thảo nên được kết luận với việc tóm 

tắt và thảo luận về các bước tiếp mà sẽ được tiến hành sau hội thảo bởi tổ thiết kế kiến 

trúc. Người chủ trì nên giải thích rằng thông tin được thu thập trong hội thảo là yêu cầu 

thô cho hệ thống của những người có liên quan khách hàng của họ và rằng thông tin này 

sẽ được hợp nhất, được phân tích về sau, và phục vụ như cái vào cho qui trình thiết kế. 

Điều quan trọng là để cho những người tham gia biết rằng một số trong những người có 

liên quan đang hiện diện có thể được liên hệ cho việc theo dõi hay để cung cấp thông tin 

làm sáng tỏ. Giải thích rằng dữ liệu thô được khêu gợi trong hội thảo này sẽ được hợp 

nhất để loại bỏ thông tin trùng lặp, và bổ sung hay cải tiến thông tin ở chỗ cần. Chỉ ra rằng 

dẫn lái kiến trúc được hợp nhất thô sẽ được chia sẻ với cộng đồng những người có liên 

quan rộng hơn trước khi đặc tả dẫn lái kiến trúc được viết ra và thiết kế bắt đầu.  

 

Hợp nhất dữ liệu thô  

Sau khi dữ liệu thô được thu thập trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, tổ thiết 

kế kiến trúc sẽ cần hợp nhất dữ liệu thành một tài liệu thống nhất duy nhất. Để hợp nhất 

hiệu quả dữ liệu thô, kĩ sư yêu cầu sẽ lãnh đạo cuộc họp hợp nhất. Tại cuộc họp này, kĩ sư 

yêu cầu sẽ lãnh đạo tổ thiết kế kiến trúc trong việc hợp nhất các dẫn lái kiến trúc thô. Duy 

nhất những người tham dự cuộc họp hợp nhất là thành viên tổ thiết kế kiến trúc. Những 

người tham dự cũng nên tới mà có chuẩn bị để chia sẻ ghi chép của họ về hội thảo. Người 

ghi sẽ được phân công để nắm bắt những sửa đổi, thêm, và sửa dữ liệu thô đã thu thập 

trong hội thảo. Cuộc họp này nên bắt đầu với thảo luận về chủ định và mục đích của hệ 

thống như được trình bày bởi khách hàng trong bài tổng quan về hệ thống hay sản phẩm. 

Một phát biểu được hợp nhất nên được sự thoả thuận như chủ định cho hệ thống hay sản 

phẩm được xây dựng. Sau khi điều này đã được thoả thuận, việc hợp nhất thực tại của các 

dẫn lái kiến trúc thô có thể được tiến hành. Một cách dễ dàng để hợp nhất các dẫn lái kiến 

trúc thô là chiếu những ghi chép được người ghi của hội thảo ghi lại cho cả tổ. Bắt đầu từ 
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mô tả vận hành thứ nhất, các thành viên tổ sẽ so sánh ghi chép cá nhân của họ với thông 

tin được chiếu lên và thảo luận về bất kì việc làm sáng tỏ nào, những bổ sung, khác biệt, 

hay không nhất quán xuất hiện. Thủ tục này được tuân theo cho từng mô tả vận hành, mô 

tả đặc tính chất lượng, ràng buộc doanh nghiệp, và ràng buộc kĩ thuật được thu thập trong 

hội thảo. Thay đổi nên được thực hiện công hai cho một phiên bản, điều sẽ là dẫn lái kiến 

trúc thô được hợp nhất. Ý tưởng hay là lưu trữ tài liệu gốc và ghi chép cá nhân từ hội 

thảo.  

Nếu nhiều hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc được tiến hành, điều quan trọng là dữ 

liệu thô của từng hội thảo được hợp nhất lại. Khi mọi hội thảo đã hoàn tất, điều quan 

trọng là hợp nhất tương tự xuất hiện cho mọi dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất của các 

hội thảo. Điều này được nêu về mặt đồ hoạ trong Hình 8.4. 

Các cuộc họp hợp nhất không phải là nặng nề và có thể tiết kiệm khối lượng thời 

gian khổng lồ trong giai đoạn 2 khi viết đặc tả dẫn lái kiến trúc, điều sẽ được dùng để 

hướng dẫn thiết kế hệ thống trong bước 3. Lần nữa, nếu mọi thành viên của tổ thiết kế 

kiến trúc dùng cùng khuôn mẫu, bước hợp nhất là dễ hơn nhiều. Một khi dẫn lái kiến trúc 

cho một hội thảo đã được hợp nhất, tổ thiết kế kiến trúc có thể chia sẻ chúng với những 

người có liên quan tới khách hàng và hỏi phản hồi của họ. Kĩ sư qui trình chất lượng nên 

phối hợp điều này như kiểm tra cuối cùng về tài liệu và chất lượng của dữ liệu thô thu 

được từ những người có liên quan. Tương tự, nếu nhiều hội thảo được tiến hành, điều 

quan trọng là luân chuyển hợp nhất cuối cùng cho mọi nhóm người có liên quan khách 

hàng để đảm bảo mối quan tâm của họ được biểu diễn. Lần nữa, cuộc họp kiểm điểm này 

nên được điều phối bởi kĩ sư qui trình chất lượng.  

Với một hội thảo cho hệ thống có phạm vi và kích cỡ nhỏ, việc hợp nhất dữ liệu hội 

thảo là tầm thường.  

 

 

  

  

 

 

Tuy nhiên, việc thu thập và hợp nhất dữ liệu qui mô lớn cần nhiều nỗ lực hơn. Dầu 

vậy nỗ lực nhiều cũng đáng giá cho bản thân nó!  

 

Hội thảo 

tạo ra 

Dữ liệu thô 

Hợp nhất 

tạo ra là cái vào cho 

Dữ liệu thô của 

hội thảo đã được 

hợp nhất 
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Hình 8.4 Hợp nhất dẫn lái kiến trúc. 

 

Tạo ra và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ  

Bây giờ toàn thể qui trình hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc đã được giải thích, 

chúng ta thăm lại bản thiết kế chủ. Điều phải hiển nhiên thêm một chút bây giờ là cái gì 

cần xem xét khi lập kế hoạch cho các hoạt động giai đoạn 1 và tạo ra bản nháp khởi đầu 

cho bản kế hoạch thiết kế chủ. Một danh sách kiểm cho việc tạo ra bản thảo kế hoạch thiết 

kế chủ khởi đầu được cung cấp trong Bảng 8.13.  

Danh sách kiểm này không phải là công thức cho việc tạo ra bản kế hoạch thiết kế 

chủ, nhưng thay vào đó là danh sách các khoản mục cần cân nhắc khi viết bản thảo khởi 

đầu của bản kế hoạch thiết kế chủ sớm trong giai đoạn 1 trước khi các hội thảo bắt đầu lúc 

sớm nhất. Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được kiểm điểm tại lúc kết thúc của từng giai 

đoạn bởi kĩ sư qui trình chất lượng để đảm bảo rằng nó là hiện thời và có chất lượng thích 

Hội thảo 1 

tạo ra 

Dữ liệu thô 

Hợp nhất 

tạo ra là cái vào cho 

Dữ liệu thô của 

hội thảo 1 đã 

được hợp nhất 

Hội thảo 2 

tạo ra 

Dữ liệu thô 

Hợp nhất 

tạo ra là cái vào cho 

Dữ liệu thô của 

hội thảo 2 đã 

được hợp nhất 

Hội thảo n 

tạo ra 

Dữ liệu thô 

Hợp nhất 

tạo ra là cái vào cho 

Dữ liệu thô của 

hội thảo n đã 

được hợp nhất 

Hợp nhất 

cuối cùng 

tạo ra 

Dữ liệu thô của 

hội thảo đã được 

hợp nhất 

●
● 
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hợp. Chắc chắn bản kế hoạch thiết kế chủ được mô tả ở đây có thể được mở rộng thành 

bản kế hoạch dự án tổng thể cũng như nhiều phần tử trong bản kế hoạch thiết kế là tương 

tự về tinh thần với những phần tử của bản kế hoạch dự án chung. Lưu ý rằng có một số 

mục có thể phải được xác định về sau; điều này là vì bản kế hoạch thiết kế chủ sẽ tiến hoá 

và tăng trưởng khi nhiều thông tin được thu thập trong suốt các giai đoạn của qui trình 

thiết kế. Cái gì được biết và không được biết vào lúc bản thảo khởi đầu của bản kế hoạch 

thiết kế chủ sẽ tuỳ thuộc rất nhiều vào bản chất của dự án và miền. Thiết lập lịch biểu 

khởi đầu là mấu chốt để theo dõi nỗ lực của tổ thiết kế kiến trúc. Hoạt động chính vào lúc 

này trong dự án là hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, và chừng nào nhiều điều còn chưa 

được biết về hệ thống qua những hội thảo này, chi phí xây dựng dài hạn là không thể ước 

lượng được với bất kì độ trung thành nào. Chi phí và lịch biểu cho từng hội thảo nên được 

ước lượng bằng việc dùng các khuôn mẫu (Bảng 8.13) như hướng dẫn. Bên cạnh đó, số 

lượng các hội thảo sẽ được tổ chức nên được ước lượng và đưa vào trong qui trình lập kế 

hoạch và được làm tài liệu trong bản kế hoạch thiết kế chủ khởi đầu. Sau từng hội thảo 

thông tin về thời gian và chi phí thực tế phải được theo dõi, ghi lại, và bản kế hoạch thiết 

kế chủ được cải tiến khi cần. Đây là thực hành theo dõi dự án chuẩn, và điều mấu chốt là 

kĩ sư quản lí theo dõi sát sao và quản lí lịch biểu này trong toàn bộ thời kì không chắc 

chắn. Đây là lúc phần lớn lịch dự án đi lệch lạc - nó hỗn độn, ước lượng thường mờ đục, 

và nỗ lực theo dõi có tính chủ quan cao. Trong nhiều trường hợp lịch sẽ cần phải có tài 

liệu tách rời để cho nó có thể dễ dàng truy nhập được, được cập nhật theo nỗ lực thực tế, 

và chủ trì cho thay đổi (lập lại kế hoạch) cho bản kế hoạch. Bất kể dạng thức hay công cụ 

được dùng để biểu diễn lịch biểu, điều quan trọng là kĩ sư quản lí đưa ra các điều khoản 

để ghi lại con số hiệu năng thực tại. Điều này là bản chất cho việc theo dõi dự án. Có 

nhiều công cụ thương mại sẵn có cho việc tạo ra và theo dõi lịch dự án. Tại điểm này, kĩ 

sư quản lí có thể cân nhắc cách người đó sẽ theo dõi tiến độ trong thời kì không chắc 

chắn.  

 

Bảng 8.13 Danh sách kiểm tài liệu kế hoạch thiết kế chủ  

 

Trang đầu giới thiệu  Cung cấp bất kì hay mọi điều sau như được yêu cầu:  

Tên của tổ chức sản xuất và các tác giả  

Phiên bản tài liệu và lịch sử sửa đổi 

Chữ kí chấp thuận 

Mục lục 

Danh sách các hình vẽ 

Danh sách các bảng 

Các tài liệu dùng được và tham chiếu 

Tóm tắt điều hành 

Mô tả dự án Mô tả tóm tắt về:  

Tổ chức khách hàng và tổ chức thiết kế và xây dựng hệ thống 

(nếu họ là khác nhau)  

Thị trường/miền 

Mục đích dự án chung 

Yêu cầu và vật chuyển giao của dự án chung 

Phát biểu chung về 

công việc 

Phát biểu về công việc có thể là một tài liệu tách bạch. Nếu 

không, đưa những khoản mục sau vào bản kế hoạch thiết kế 

chính như trần tối thiểu:  
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 Mô tả vai trò của tổ thiết kế kiến trúc trên dự án.  

 Mô tả phân công vai trò ACDM 

 Cung cấp bất kì thông tin tổ chức liên quan nào, cấp quản lí 

dự án then chốt và người ra quyết định, và cấp thẩm quyền 

khác và các kênh báo cáo khi thích hợp.  

 Mô tả cái gì sẽ được chuyển giao (đặc tả dẫn lái kiến trúc, 

thiết kế kiến trúc, phần mềm, phần cứng, vân vân). Những 

điểm đặc biệt có thể được thảo luận trong đặc tả dẫn lái kiến 

trúc. Nếu có, tránh trùng lặp và chỉ tham chiếu tới đặc tả dẫn 

lái kiến trúc 

 Mô tả hoạt động nào sẽ xảy ra (hội thảo khêu gợi dẫn lái 

kiến trúc, kiểm điểm kiến trúc, vân vân).  

Về tổ chức của những người có liên quan tới khách hàng:  

 Mô tả bất kì mong đợi nào được yêu cầu (phải thoả thuận để 

đạt tới các hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, kiểm điểm 

thiết kế, vân vân).  

 Cung cấp bất kì thông tin tổ chức có liên quan, cấp quản lí 

dự án then chốt và người ra quyết định và cấp thẩm quyền 

khác và các kênh báo cáo khi thích hợp.  

Mô tả vật chuyển giao chấp nhận được tối thiểu. (Nếu điều này 

được mô tả trong đặc tả dẫn lái kiến trúc, tránh trùng lặp và chỉ 

tham chiếu tới đặc tả dẫn lái kiến trúc.) Liệt kê bất kì mong đợi 

chung nào:  

 Mô tả ai chịu trách nhiệm trả tiền cho sản phẩm/hệ thống và 

cách thanh toán sẽ được thực hiện. 

 Mô tả qui trình chấp nhận sản phẩm/hệ thống (tiêu chí chấp 

nhận đặc biệt sẽ được phát triển về sau).  

Cung cấp khung thời gian chung cho chuyển giao hệ thống/ sản 

phẩm.  

Phát biểu chung về 

công việc 

Mô tả ai có thể yêu cầu thay đổi đối với yêu cầu tuyến cơ sở 

(đặc tả dẫn lái kiến trúc) và mô tả qui trình thay đổi (yêu cầu 

thay đổi, thương lượng, chấp nhận, chấp thuận, vân vân).  

Mô tả bất kì nhu cầu tài liệu liên quan nào và tài nguyên (không 

gian văn phòng, công cụ, trang bị máy tính, môi trường, phòng 

thí nghiệm, vân vân) được cần tới, ai cần chúng, khi nào chúng 

sẵn có, và ai sẽ trả tiền cho chúng.  

Mô tả các hậu quả của việc không đáp ứng cam kết (với mọi 

bên, không chỉ tổ chức phát triển) - phí muộn, vật chuyển giao 

muộn, phạt, điều kiện chấm dứt hợp đồng, vân vân. 

Mô tả qui trình và 

chiến lược thiết kế 

Mô tả chiến lược tổng thể cho thiết kế và xây dựng sản phẩm. 

(Nhiều phần này tới thẳng từ ACDM; tuy nhiên, mô tả mọi cách 

điều chỉnh.)  
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Mô tả từng giai đoạn của qui trình thiết kế mà tổ thiết kế kiến 

trúc sẽ dùng. Với từng giai đoạn mô tả:  

 Tiền và hậu điều kiện tại từng giai đoạn 

 Các hoạt động được tiến hành trong từng giai đoạn, và vai 

trò và trách nhiệm của tổ thiết kế kiến trúc và của những 

người có liên quan khách hàng trong lập kế hoạch, tiến hành, 

tổ chức và tham dự các hoạt động đó 

 Vật phẩm được tạo ra tại từng giai đoạn 

Lịch biểu Mô tả lịch biểu và các cột mốc then chốt cho từng giai đoạn của 

dự án. Dùng biểu đồ Gantt, Pert, hay bất kì cơ chế lập lịch nào 

mong muốn. Khởi đầu hội tụ vào các hoạt động giai đoạn 1 bởi 

vì phần còn lại của lịch biểu, ngân sách, và cột mốc sẽ dựa trên 

điều được biết tới trong giai đoạn 1. Lịch biểu sẽ được cải tiến 

thường xuyên tại từng giai đoạn. Đây là những khoản mục phải 

được cân nhắc khi phát triển lịch biểu:  

Thiết lập dự án: Xem Bảng 8.14 chẳng hạn về các khoản mục 

thiết lập.  

Giai đoạn 1: Dùng Bảng 8.14 làm hướng dẫn để ước lượng lịch 

biểu và dự thảo chi phí.  

Giai đoạn 2: Dùng Bảng9.2 làm hướng dẫn để ước lượng lịch 

biểu và dự thảo chi phí.  

Giai đoạn 3: Dùng Bảng 10.2 làm hướng dẫn để ước lượng lịch 

biểu và dự thảo chi phí.  

Giai đoạn 4: Các ước lượng và ngân sách cần được cung cấp.  

Giai đoạn 5: Các ước lượng và ngân sách cần được cung cấp.  

Giai đoạn 6: Các ước lượng và ngân sách cần được cung cấp.  

Giai đoạn 7: Các ước lượng và ngân sách cần được cung cấp.  

Giai đoạn 8: Các ước lượng và ngân sách cần được cung cấp.  

Nếu có thể, ước lượng lịch biểu và ước lượng chi phí và ngân 

sách cho:  

 Các giai đoạn 2–5 sau giai đoạn 1  

 Giai đoạn 6 thực nghiệm sau giai đoạn 4  

 Các giai đoạn 7 và 8 sau khi đi tới quyết định đã được thực 

hiện 

 Các việc lặp cải tiến cơ sở (các giai đoạn 3 tới 6) dựa trên 

việc lặp đầu tiên qua những giai đoạn này. Một qui tắc kinh 

nghiệm, lập kế hoạch cho ba lần lặp cải tiến. 
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Tạo ra lịch biểu  

Khi tạo ra lịch biểu, điều quan trọng là tạo ra lịch biểu giúp cho tổ theo dõi nỗ lực 

của họ qua thời gian. Để theo dõi tốt hơn nỗ lực của tổ thiết kế kiến trúc, kĩ sư quản lí có 

thể xem xét dùng theo dõi giá trị thu được để đo tiến độ. Theo dõi giá trị thu được là cách 

cho phép người quản lí và những người có liên quan giám sát tiến độ dự án dưới dạng chi 

phí, lịch biểu và cách đo hiệu năng thấy được. Thực hành quản lí dự án truyền thống 

thường (và ngây thơ) so sánh chi phí thực tế với chi tiêu theo kế hoạch nơi chi phí có thể 

là thời gian hay tài nguyên. Trong khi cách tiếp cận này đo nỗ lực thực tại và tài nguyên 

được kéo dài qua thời kì nào đó so với nỗ lực và thời gian đã được lập kế hoạch, nó làm 

lẫn lộn chi phí thực với tiến bộ thực. Một cách đo rất quan trọng không được tính tới: Cái 

gì được thực hiện đối với nỗ lực và tài nguyên được tiêu dùng qua thời kì được nói đó? 

Với chi tiêu đã cho về thời gian, công việc nào đã được hoàn thành, và làm sao điều này 

so sánh được với điều đã được tổ lập kế hoạch? Giá trị thu được tính tới khối lượng công 

việc được hoàn thành, nỗ lực và tài nguyên được tiêu dùng, qua thời kì nào đó để đo tiến 

bộ. Phải thừa nhận, giá trị thu được có thể là khó dùng sớm trong dự án trong thời kì 

không chắc chắn, khi các hoạt động ít chắc chắn và khó ước lượng thời hạn của các hoạt 

động như khêu gợi yêu cầu, phân tích và thiết kế. Dẫu sao, giá trị thu được cũng có thể 

được dùng với các bảng ước lượng giai đoạn được cung cấp cho từng giai đoạn của 

ACDM để ước lượng thời kì không chắc chắn, thiết lập chi phí và lên lịch ngân sách, và 

theo dõi tiến bộ. Dùng giá trị thu được có thể cung cấp cách nhìn hiện thực hơn vào tiến 

bộ và nhận diện trượt lịch sớm hơn. Các bước sau mô tả cho cách tạo ra lịch biểu và thiết 

lập giá trị thu được cho thời kì không chắc chắn.  

 

Bước 1: Thiết lập Cấu trúc phân việc  

Kĩ sư quản lí phải phân rã các giai đoạn 1 tới 6, bao gồm lặp cải tiến thiết kế, thành 

các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Với chủ định ước lượng và lập kế hoạch, một qui 

tắc kinh nghiệm tốt để lập kế hoạch khởi đầu dựa trên ba việc lặp cải tiến. Dữ liệu này tới 

từ kinh nghiệm công nghiệp với tổ dùng ACDM. Từng giai đoạn ACDM đều xác định các 

tiền điều kiện, hoạt động, cái ra, và tiêu chí ra. Đây là những đặc tả chung, nhưng các 

nhiệm vụ đặc biệt bên trong từng giai đoạn nên được xác định bởi tổ thiết kế kiến trúc cho 

dự án đặc biệt. Bên trong từng giai đoạn các nhiệm vụ sẽ hình tành một chuỗi các cột mốc 

chi tiết có "tính làm xong" có thể được đo một cách khách quan. Hoạt động này thường 

được tham chiếu tới như phát triển cấu trúc phân việc (WBS).  

  

Bảng 8.14 Xem xét lập kế hoạch và lập lịch cho bản thảo khởi đầu của bản kế 

hoạch thiết kế chủ trong giai đoạn 1  

Lập kế hoạch hội thảo 

Với từng hội thảo cân nhắc những điều sau: 

Thời gian Chi phí Bên trách 

nhiệm 

• Đi lại hội thảo    

• Chỗ ở trọ    

• Chuẩn bị tài liệu hội thảo (chi phí in ấn, bút, giấy, 

v.v.) 

   

• Địa điểm họp    

• Thức ăn    
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• Điều phối và lập lịch    

• Thời gian tổ hội thảo đọc trước và chuẩn bị    

• Hợp nhất dẫn lái kiến trúc thô của hội thảo    

• Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ khi cần để phản 

ánh nỗ lực thực tại và chi tiêu chi phí 

   

Tổng thời gian và chi phí của Hội thảo khêu gợi 

dẫn lái kiến trúc 

(thời gian và chi phí trung bình của một hội thảo × 

số hội thảo) 

Tổng thời 

gian 

Tổng chi 

phí 

 

Các cân nhắc bản kế hoạch thiết kể chủ khởi đầu 

(Giai đoạn 1)  

Thời gian  Chi phí Bên trách 

nhiệm 

Thiết lập dự án khởi đầu (thiết lập tổ thiết kế kiến 

trúc; thuê người; phân vai trò; thiết lập kết cấu nền 

hỗ trợ, công cụ, quản lí cấu hình, kết cấu nền liên lạc 

và cơ chế, văn phòng vật lí và không gian thí 

nghiệm) 

   

Tạo ra bản thảo khởi đầu của bản kế hoạch thiết kế 

chủ 

   

Hợp nhất dẫn lái kiến trúc thô từ mọi hội thảo    

Làm tài liệu dẫn lái kiến trúc thô    

Luân chuyển tài liệu dẫn lái kiến trúc tho cho những 

người có liên quan để lấy ý kiến chung cuộc 

   

Sửa đổi tài liệu dẫn lái kiến trúc thô    

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ    

  

 Bước 2: gán giá trị hoàn thành  

Một khi WBS được thiết lập cho từng giai đoạn, các nhiệm vụ liên kết với từng giai 

đoạn phải được phân bổ một ngày bắt đầu và kết thúc theo ước lượng và giá trị hoàn 

thành. Giá trị hoàn thành là một giá trị số được gán cho từng nhiệm vụ và gắn liền với giá 

trị đó mà tổ thu được khi nhiệm vụ này được hoàn thành. Giá trị hoàn thành phải dựa trên 

cơ sở khối lượng thời gian hay tài nguyên được ước lượng mà nó sẽ lấy để hoàn thành 

nhiệm vụ này. Chẳng hạn, giả sử rằng chúng ta có một dự án đơn giản bao gồm bốn 

nhiệm vụ. Chúng ta ước lượng rằng nhiệm vụ A sẽ lấy tới 50 phần trăm thời gian được lập 

ngân sách, nhiệm vụ B sẽ lấy 10 phần trăm của thời gian được lập ngân sách, nhiệm vụ C 

sẽ lấy 5 phần trăm của thời gian được lập ngân sách, và nhiệm vụ D sẽ lấy 25 phần trăm 

của thời gian được lập ngân sách. Một khi các nhiệm vụ và lịch biểu được thiết lập, tổ 

thiết kế kiến trúc phải đi tới với các giá trị hoàn thành cho từng nhiệm vụ để thực hiện 

theo dõi giá trị thu được. Trong ví dụ này, thời gian sẽ được dùng để xác định giá trị hoàn 

thành. Do đó, giá trị hoàn thành của 50 được gán cho nhiệm vụ A, giá trị hoàn thành 10 

được gán cho nhiệm vụ B, giá trị hoàn thành 5 được gán cho nhiệm vụ C, và giá trị hoàn 

thành 25 được gán cho nhiệm vụ D. Điều này được vẽ trong Hình 8.5. Các giá trị này dựa 

trực tiếp trên phần trăm thời gian ước lượng để hoàn thành từng nhiệm vụ, nhưng trong 
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thực hành điều này có thể quá đơn giản. Các giá trị hoàn thành có thể được dựa trên thời 

gian như chúng ở đây, hay chi phí tài nguyên, hay hợp thành của thời gian và chi phí tài 

nguyên. Một số người quản lí thậm chí còn thích áp dụng các nhân tố chủ quan dựa trên 

kinh nghiệm của họ mà tính tới rủi ro hay khó khăn trong giá trị hoàn thành của mỗi 

nhiệm vụ. Xác định giá trị hoàn thành đích xác được bỏ lại cho việc phán xét của kĩ sư 

quản lí và tổ thiết kế kiến trúc. Điều quan trọng cần xem xét chi phí như nhân tố cho dù 

nó không có trong ví dụ đơn giản này. Một nhiệm vụ có thể lấy một thời kì thời gian 

ngắn, nhưng có thể tốn kém dưới dạng tài nguyên bị tiêu dùng. Điều đảo lại cũng đúng; 

một nhiệm vụ có thể mất thời gian lâu, nhưng có thể tương đối không tốn kém. Chi phí và 

thời gian có thể có hiệu quả bình thường hoá lên giá trị hoàn thành. Nhớ, giá trị hoàn 

thành là giá trị của nhiệm vụ được thu lấy khi nó được hoàn thành và không biểu diễn hay 

theo dõi chi phí hay chi tiêu thời gian được lập kế hoạch hay được ước lượng. Với theo 

dõi giá trị thu được, lịch biểu và chi phí được ước lượng, lịch biểu và chi phí thực tại, và 

giá trị của nhiệm vụ là ba cách đo tách rời được dùng để đo tiến bộ. Bảng 8.5 minh hoạ 

cho một WBS đơn giản và việc gán giá trị hoàn thành.  

Bảng 8.5 Ví dụ về thiết lập cấu trúc phân việc, và ước lượng và gán giá trị hoàn 

thành. 

Nhiệm vụ Thời hạn ước 

lượng 

% tổng lịch 

biểu 

Giá trị hoàn thành 

nhiệm vụ 

Nhiệm vụ A 30 ngày 50% 50 

Nhiệm vụ B 6 ngày 10% 10 

Nhiệm vụ C 9 ngày 5% 5 

Nhiệm vụ D 15 ngày 25% 25 

 Tổng nỗ lực 

60 người ngày 

 100 = Tổng giá trị thu 

được của dự án 

 

 

Bước 3: Lập lịch triển khaiRoll-Up Schedule  

Một khi WBS đã được thiết lập và giá trị hoàn thành đã được gán cho các nhiệm vụ, 

kĩ sư quản lí cần gói lại lịch biểu. Đây là quá trình tổ chức lịch biểu, thiết lập và giải quyết 

những phụ thuộc, và tính toán thời hạn ước lượng toàn bộ, tài nguyên được ước lượng 

toàn bộ, và giá trị thu được được ước lượng toàn bộ. Bởi vì ACDM yêu cầu rằng tập các 

nhiệm vụ nào đó được tiến hành và vật phẩm được tạo ra cho từng giai đoạn, điều logic là 

tổ chức các nhiệm vụ theo giai đoạn, nếu chưa được làm như vậy. Có phụ thuộc tự nhiên 

giữa các giai đoạn, và do đó giữa các nhiệm vụ của từng giai đoạn. Bên trong từng giai 

đoạn, một số nhiệm vụ sẽ phụ thuộc vào nhiệm vụ khác (như, hoàn thành nhiệm vụ Y phụ 

thuộc đầu tiên vào hoàn thành nhiệm vụ X), và những nhiệm vụ khác có thể được thực 

hiện song hành. Hướng dẫn được cung cấp bởi ACDM, nhưng các phụ thuộc thực tế sẽ 

tuỳ theo cách đặc biệt mà tổ thiết kế kiến trúc thực thi cho từng nhiệm vụ bên trong một 

giai đoạn đã cho của ACDM. Một khi các phụ thuộc được xác định qua thời kì không 

chắc chắn (giai đoạn 6), người quản lí có thể tính được tổng giá trị thu được được ước 

lượng, thời hạn ước lượng, và ngày hoàn thành ước lượng cho thời kì không chắc chắn. 

Một ví dụ về việc gói lại lịch biểu được nêu trong Hình 8.6 (các phụ thuộc) và Hình 8.7 

(các giá trị thu được được ước lượng).  
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Chẳng hạn, giả sử các phụ thuộc lịch biểu sau đây, do vậy cho ước lượng lịch biểu:  

 

Nhiệm vụ A  

Nhiệm vụ B  

Nhiệm vụ C  

Nhiệm vụ D  

Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Hình 8.6 Ví dụ về theo dõi dự án dùng giá trị thu được. 

 

Giả sử rằng từng Tn đại diện cho 5 ngày. Nhiệm vụ A không có phụ thuộc nào, 

nhưng nhiệm vụ D phụ thuộc vào Nhiệm vụ C, và Nhiệm vụ C phụ thuộc vào Nhiệm vụ 

B. Nhiệm vụ B phụ thuộc vào biến cố nào đó xuất hiện sau 5 ngày đầu của Nhiệm vụ A. 

Tổng thời hạn dự án sẽ là 35 ngày.  

Bảng sau đây chỉ ra giá trị thu được được ước lượng. Điều này được suy ra từ ước 

lượng lịch biểu được vẽ trong Hình 8.6 

 

Nhiệm vụ A  

Nhiệm vụ B  

Nhiệm vụ C  

Nhiệm vụ D  

Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Giá trị thu 

được được ước 

lượng 

0 10 10 25 25 75 100      

Hình 8.7 Ví dụ về giá trị thu được được ước lượng. 

Ví dụ này minh hoạ giá trị ước lượng và giá trị thu được thực tại tại thời điểm T4. 

Giá trị thu được thực tại tại T4 là 10, trong khi nó đáng phải là 25, chỉ ra dự án bị tụt lại. 

Lưu ý rằng dự án đã tụt lại tại T2 và có lẽ bắt đầu trượt.  

Nhiệm vụ A  

Nhiệm vụ B  

Nhiệm vụ C  

Nhiệm vụ D  

Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Giá trị 

thu 

được 

được  

Ước 

lượng 

0 10 10 25 25 75 100      

Thực 

tại 

0 0 10 10         

Hình 8.8 Ví dụ về giá trị thu được được ước lượng. 
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Bước 4: Theo dõi tiến độ  

Để theo dõi tiến độ của dự án tổ, kĩ sư quản lí ghi lại thời gian thực tế và chi phí tài 

nguyên. Bên cạnh đó, khi từng nhiệm vụ được hoàn thành, tổ thu được giá trị của nhiệm 

vụ đó. Giá trị hoàn thành cho từng nhiệm vụ được hoàn thành được lấy tổng với nhay, cho 

kết quả tổng giá trị thu được tại điểm thời gian nào đó. Điều này được minh hoạ trong 

Hình 8.8.  

Giá trị hoàn thành được thưởng chỉ khi toàn thể nhiệm vụ là hoàn thành. Thiết lập 

tiêu chí ra đo được xác định cho từng nhiệm vụ làm cho dễ dàng hơn trong theo dõi hoàn 

thành nhiệm vụ, và do vậy chứng nhận giá trị hoàn thành của tổng giá trị thu được của dự 

án. Theo cách này giá trị thu được của dự án có thể được xác định vào bất kì điểm nào 

theo thời gian dùng số học thay vì đánh giá chủ quan của kĩ sư. Giá trị thu được toàn bộ là 

tổng của mọi giá trị hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị thu được được ước lượng tại điểm thời 

gian nào đó t là tổng tất cả các giá trị hoàn thành nhiệm vụ cho các nhiệm vụ phải được 

hoàn thành tại thời điểm t. Giá trị thu được thực tại tại điểm thời gian t nào đó là tổng toàn 

bộ các giá trị hoàn thành cho các nhiệm vụ được hoàn thành tại thời điểm t. Xét dữ liệu 

tiến độ ví dụ được tô trong Hình 8.9.  

Hình này chỉ ra giá trị thu được theo kế hoạch và thực tại, và nỗ lực theo kế hoạch 

và thực tại (thời gian theo nhiệm vụ) được dùng cho dự án cho tới lúc đó vào khoảng báo 

cáo T4. Trong ví dụ này tổ đã không đáp ứng hiệu năng được ước lượng tại T4; thực ra, 

dự án bị tụt sau ngay tại khoảng báo cáo T2. Chúng ta cũng có thể thấy rằng mặc cho tụt 

sau lịch, tổ đang dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ (nỗ lực) hơn được lập kế hoạch gốc. 

Nỗ lực không tiến bộ tương đương. Dùng giá trị thu được, chúng ta có thể thấy rằng tổ đã 

không đạt tới giá trị thu được theo kế hoạch tại thời điểm T4. Điều này có thể là vì bất kì 

có lí do riêng nào, nhưng nói chung nỗ lực hay thời gian được cần cho một hay nhiều 

nhiệm vụ là đã bị ước lượng thấp. Tại thời điểm T4, tổ phải có giá trị thu được là 25, 

nhưng thay vì thế giá trị thu được tại T4 là 10. Dùng dữ liệu này, kĩ sư quản lí có thể thấy 

rằng tổ ở sau lịch biểu, xác định chỗ vấn đề bắt đầu, và bắt đầu hành động sửa chữa lập kế 

hoạch. Những hàng động sửa chữ điển hình sẽ bao gồm lập kế hoạch lại sau khi ước 

lượng lại công việc, thương lượng về thêm thời gian, thêm tài nguyên (người, thời gian 

làm thêm, ngân sách), thương lượng lại các vật chuyển giao, hay tổ hợp nào đó của những 

điều này. Tuy nhiên, các giá trị hoàn thành nhiệm vụ chỉ nên được tính lại nếu có thay đổi 

về bản chất của nhiệm vụ, hay những rủi ro lớn mới hay các vấn đề tương tự khác được 

phát lộ ra làm cho nhiệm vụ thành khó khăn hơn, tốn thời gian, hay tốn kém để hoàn 

thành.  

Khi dùng theo dõi giá trị thu được, điều quan trọng là giữ cân bằng mức chi tiết 

trong WBS. Mục đích là ước lượng hợp lí và hiện thực về chi phí hoàn thành từng nhiệm 

vụ (giá trị hoàn thành) và đo tiến độ để xác định khi nào ngân sách bị vượt quá. Cung cấp 

quá nhiều chi tiết tạo ra quá nhiều dữ liệu và làm nảy sinh ác mộng theo dõi - đặc biệt nếu 

việc lập kế hoạch lại là cần thiết. Độ mịn quá thô và tiến độ đi vào tròng chành lớn khi 

bước rời rạc phải đợi lâu hoạt động làm cho không khắc hoạ được đánh giá trung thực về 

nỗ lực và tiến độ. Cách đo trực tiếp từ cách tiếp cận này bao gồm giá trị thu được theo kế 

hoạch và thực tế của dự án tại điểm thời gian nào đó, các tài nguyên được ước lượng (thời 

gian hay chi phí) được dùng tại điểm nào đó theo thời gian, và tài nguyên thực tại (thời 

gian hay chi phí) được dùng tại điểm thời gian nào đó. Dùng các cách đo chính này, có 

thể suy dẫn ra cách đo mà có thể được dùng để đánh giá chính xác trạng thái của dự án và 

dự báo trạng thái tương lai của nó:  
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Hình 8.9 Ví dụ về theo dõi hiệu năng dự án dùng giá trị thu được. 

 

 Biến thiên chi phí (CV): Hiệu giữa chi tiêu theo kế hoạch và tài nguyên thực tế (thời 

gian hay chi phí) tại điểm nào đó theo thời gian. CV = (chi phí theo kế hoạch) – (chi 

phí thực tế). Giá trị dương chỉ ra ước lượng chi phí bị lạm phát, và giá trị âm chỉ ra 

ước lượng chi phí bị không đủ.  

 Biến thiên lịch biểu (SV): Hiệu giữa giá trị thu được theo kế hoạch và thực tế tại điểm 

nào đó theo thời gian. CV = (Giá trị thu được theo kế hoạch) – (giá trị thu được thực 

tế). Giá trị dương chỉ ra rằng dự án đi trước lịch biểu, và giá trị âm chỉ ra tổ bị tụt sau 

lịch biểu.  

 Chỉ số hiệu năng chi phí (CPI): Đo hiệu quả chi phí theo kế hoạch. CPI là tỉ số giữa 

chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế tại điểm nào đó trong thời gian. CPI = (chi phí 

ước lượng)/ (chi phí thực tế). CPI = 1 gợi ý yếu tố chi phí hiệu quả tương đối, trong 

khi CPI < 1 có thể là nguyên nhân cho quan ngại.  

 Chỉ số hiệu năng lịch biểu (SPI): Đo hiệu quả lịch biểu theo kế hoạch. SPI là tỉ số giữa 

giá trị thu được theo kế hoạch và giá trị thu được thực tế tại điểm nào đó trong thời 



 

 208 

gian. SPI = (giá trị thu được được ước lượng)/(giá trị thu được thực tế). SPI = 1 gợi ý 

hiệu năng lịch biểu tương đối tốt, trong khi SPI < 1 có thể là nguyên nhân cho quan 

ngại.  

Đây là vài cách đo cơ sở, nhưng quan trọng về tiến độ mà có thể được thu lấy qua 

việc dùng giá trị thu được, và chắc chắn có nhiều cách nữa có thể được thu lấy hay suy 

dẫn ra. Giá trị quan trọng nhất trong những giá trị này là biến thiên lịch biểu vì nó là chỉ 

báo dẫn đầu về tiến độ. Phương pháp theo dõi giá trị thu được sẽ được trình bày trong pha 

xây dựng dựa trên các phần tử kiến trúc và các hoạt động xây dựng hạ lưu. Phương pháp 

này là phương pháp theo dõi tiến độ ít tính chủ quan đo tiến độ theo thời gian lịch, thời 

gian nỗ lực, và công việc được hoàn thành. Phương pháp lập kế hoạch và theo dõi này sẽ 

được xem lại ở các giai đoạn 7 và 8 khi giá trị thu được sẽ được tính toán dựa trên yếu tố 

thiết kế.  

 

 

Tác động của chi phí và lịch biểu cố định lên lập kế hoạch ACDM  

Không may, trong nhiều trường hợp không thể nào lập kế hoạch tăng dần như được 

mô tả ở đây. Thỉnh thoảng toàn thể lịch biểu xây dựng hệ thống và ngân sách là một phần 

của qui trình đấu thầu và phải được cung cấp nếu không được xác định trước, dẫn lái kiến 

trúc có thể được xác định và thăm dò theo cách có nghĩa. Trong một số tổ chức, ước 

lượng được thực hiện thường lệ mà không bao gồm người nào từ tổ thiết kế kiến trúc. 

Thực ra, thỉnh thoảng các ước lượng được thực hiện bởi các nhà chuyên môn bán hàng, 

tiếp thị và kế toán với ít hay không tri thức chuyên gia kĩ thuật nào. Trong những trường 

hợp này, ước lượng lịch biểu và chi phí trở thành ràng buộc lên dự án và tổ thiết kế. Bao 

giờ cũng có những ràng buộc chi phí và lịch biểu trong mọi dự án. Điều thành vấn đề là 

vai trò các chuyên gia kĩ thuật giữ trong thiết lập ước lượng lịch biểu và chi phí hiện thực 

trước khi họ phải đưa ra ước lượng của họ. Một cách lí tưởng, phải có tính linh hoạt nào 

đó trong các ước lượng chi phí và lịch biểu nếu chúng phải được cung cấp sớm trong dự 

án. Một khi dẫn lái kiến trúc được hiểu, các rủi ro kĩ thuật được thăm dò và giảm nhẹ, và 

thiết kế được ổn định hoá, các ước lượng xây dựng có tính trung thành cao có thể được 

cung cấp, và có thể khác biệt đáng kể với ước lượng khởi đầu. Khi chi phí và lịch biểu 

được xác định trước và cố định, tổ thiết kế kiến trúc phải xác định bao nhiêu điều những 

người có liên quan muốn có thể được xây dựng trong các ràng buộc chi phí và lịch biểu 

được xác định trước, thay vì xác định bao nhiêu và bao lâu sẽ cần để xây dựng điều những 

người có liên quan thực tế muốn. Điều này đặt tổ thiết kế kiến trúc vào vị trí phòng thủ 

vào ngày đầu tiên của dự án, buộc họ thương lượng về phạm vi dự án bị thu gọn, thiết kế 

ít tối ưu hơn, thoả hiệp các thuộc tính của đặc tính chất lượng, hay tổ hợp nào đó của 

những điều này. Điều này minh hoạ cho tầm quan trọng của việc ưu tiên hoá các yêu cầu. 

Không có ưu tiên hoá, không thể biết được loại thoả hiệp nào có thể được thực hiện. 

Trong những tình huống này, điều quan trọng là tổ thiết kế kiến trúc làm việc cùng những 

người có liên quan để thiết lập việc chuyển giao chấp nhận được tối thiểu. Chuyển giao 

chấp nhận được tối thiểu là tính năng và thuộc tính tối thiểu mà hệ thống phải có, được 

chuyển giao tại điểm thời gian nào đó theo thứ tự để cho dự án được coi là thành công. 

Chuyển giao chấp nhận được tối thiểu có thể được xác định trong kết nối với các phương 

pháp ACDM được thiết kế để thâu tóm và ưu tiên hoá dẫn lái kiến trúc (mô tả vận hành và 

đặc tính chất lượng). Chuyên giao chấp nhận được tối tiểu ảnh hưởng tới các yêu cầu chức 

năng và đặc tính chất lượng bởi vì các ràng buộc là không thương lượng được theo định 

nghĩa. Người thiết kế phải cố gắng hỏi các ràng buộc để xem liệu chúng có là thương 
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lượng được không. Nếu chúng là thương lượng được, thì chúng có lẽ không phải là ràng 

buộc, nhưng thay vào đó là một loại yêu cầu nào đó. Điều này là quan trọng cần phân biệt 

vì các ràng buộc thường là trở ngại cho thiết kế với tác động tiêu cực lên chi phí và lịch 

biểu. Để xác định chuyển giao chấp nhận được tối thiểu, tổ thiết kế kiến trúc phải cố gắng 

xác định tập các yêu cầu chức năng đó và các thuộc tính đặc tính chất lượng mà hệ 

thống/sản phẩm phải có, những điều sẽ là khó sống nếu thiếu, và những điều có thì tốt. 

Nếu tổ thiết kế kiến trúcđang bị những ràng buộc chi phí và lịch biểu khó khăn, họ có thể 

hội tụ và các tính năng và thuộc tính phải có và khó sống nếu không có. Điều đáng hiển 

nhiên là những loại ràng buộc chi phí và lịch biểu này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới thiết kế hệ 

thống/sản phẩm. Đây là ví dụ chính về cách ràng buộc doanh nghiệp ảnh hưởng gián tiếp 

tới cấu trúc thiết kế.  

 

Tác động của đặc tả có sẵn trước lên qui trình khêu gợi yêu cầu 
ACDM 

Trong một số tình huống, tổ thiết kế được cung cấp cho các đặc tả yêu cầu mà họ 

không có phần trong phát triển. Những tình huống này có thể là thách thức, đặc biệt nếu 

đi đôi với các ràng buộc chi phí và lịch biểu bị ràng buộc quá nhiều. Trong những trường 

hợp này, tổ thiết kế kiến trúc có thể khai phá đặc tả về dẫn lái kiến trúc. Trong những 

trường hợp này, người thiết kế nên lùng sục đặc tả và đóng gói yêu cầu thành các yêu cầu 

chức năng, đặc tính chất lượng, và các ràng buộc doanh nghiệp và ràng buộc kĩ thuật. Tổ 

thiết kế kiến trúc có thể phát triển các trường hợp sử dụng và kịch bản đặc tính chất lượng 

một cách nội bộ và kiểm điểm chúng với những người có liên quan để làm sáng tỏ và 

kiểm tra hiểu biết và chi tiết. Cách tiếp cận này về khai phá cho dẫn lái kiến trúc từ đặc tả 

hiện có có thể có tính rủi ro nếu tổ thiết kế kiến trúc không có kinh nghiệm trong miền. 

Nếu tổ thiết kế kiến trúc thiếu kinh nghiệm miền, thì họ không có cách nào biết liệu đặc tả 

là hợp lí, chính xác, hay đầy đủ, và liệu cộng đồng những người có liên quan có được đại 

diện tốt trong đặc tả không. Cách tiếp cận khác là tiến hành các hội thảo khêu gợi dẫn lái 

kiến trúc để làm sáng tỏ và thẩm tra điều được viết trong đặc tả yêu cầu. Theo cách tiếp 

cận này tổ thiết kế kiến trúc nên phân tích đặc tả yêu cầu hiện có trước khi tiến hành bất kì 

hội thảo này và đóng gói các yêu cầu vào trong dẫn lái kiến trúc tương ứng của chúng như 

được mô tả trước đây. Khi họ làm điều này, họ cũng nên nhận diện:  

 Mục đích và mục tiêu của dự án/hệ thống/sản phẩm được phát biểu kém hay không 

hợp lí 

 Cái vào và cái ra thiếu hay được xác định kém  

 Không rõ hay thiếu yêu cầu chức năng  

 Yêu cầu đặc tính chất lượng được nói ra không rõ thiếu cách đo đáp ứng rõ ràng  

 Yêu cầu đặc tính chất lượng được nói không rõ hay thiếu  

 Các ràng buộc dường như không hợp lí hay không rõ ràng  

Sau khi nhận được đặc tả yêu cầu, tổ thiết kế kiến trúc nên thu xếp hội thảo khêu 

gợi dẫn lái kiến trúc với những người có liên quan mà có thể giúp cung cấp thông tin thiếu 

và làm rõ ràng thông tin được nói không rõ. Điều này có thể làm giảm số các hội thảo và 

hội tụ chú ý của người tham dự trong số họ. Về mặt vận hành, điều này có thể được thực 

hiện bằng việc bắt đầu động não tập thể cho các mô tả vận hành, mô tả các đặc tính chất 

lượng, và các ràng buộc doanh nghiệp và ràng buộc kĩ thuật bằng việc tham chiếu tới điều 
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đặc tả yêu cầu nói, hay bằng việc chỉ ra cái gì là không rõ về điều được viết trong đặc tả 

yêu cầu  

 

 

Tóm tắt  

Giai đoạn 1 là bước thứ nhất trong ACDM và hội tụ tổ thiết kế kiến trúc vào nhận 

diện cộng đồng những người có liên quan và lấy ra dẫn lái kiến trúc từ chúng. Bên cạnh 

việc đặt dẫn lái kiến trúc cho dự án, tổ thiết kế kiến trúc cũng sẽ thiết lập bản kế hoạch 

thiết kế chủ. Khởi đầu bản kế hoạch này đề cập tới nhu cầu giai đoạn 1, nhưng sẽ tiếp tục 

được cải tiến qua các giai đoạn của quá trình thiết kế. Giai đoạn 1 bao gồm các hoạt động 

then chốt sau đây:  

 Họp chiến lược của tổ thiết kế kiến trúc: Tổ thiết kế kiến trúc họp, có thể là lần đầu 

tiên, để nhận diện những người có liên quan khách hàng, quyết định bao nhiêu hội 

thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc là được cần, và thảo luận các vấn đề lập kế hoạch khởi 

đầu. Sau cuộc họp này kĩ sư quản lí sẽ tạo ra bản kế hoạch thiết kế chủ khởi đầu.  

 Các hội thảo khêu gợn dẫn lái kiến trúc: Tổ thiết kế kiến trúc họp với những người có 

liên quan khách hàng để khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Một hay nhiều hội thảo có thể 

được cần tới. Dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất sau hội thảo, và khi mọi hội thảo đã 

được hoàn tất, dẫn lái kiến trúc thô từ từng hội thảo lần nữa được chưng cất thành một 

tài liệu dẫn lái kiến trúc được hợp nhất.  

 Tạo ra và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản thảo khởi đầu của bản kế hoạch 

thiết kế chủ sẽ được tạo ra ở giai đoạn 1. Phần tử quan trọng nhất của bản kế hoạch 

thiết kế chủ là lịch biểu. Lịch biểu có thể là một phần của tài liệu kế hoachh thiết kế 

chủ hay ở trong một tài liệu tách rời. Lịch biểu nên được cập nhất sau từng hội thảo để 

phản ánh thời gian, nỗ lực, và chi phí thực tế để theo dõi tiến độ. Kĩ sư quản lí nên cân 

nhắc việc cùng cách đo khách quan để đo tiến độ, như các kĩ thuật giá trị thu được 

được mô tả trong mục này. Trong giai đoạn 1 ít điều được biết về dự án, những người 

có liên quan, và vật chuyển giao, cho nên thay đổi là không tránh khỏi trong giai đoạn 

khởi đầu này trong thời kì không chắc chắn. Bản kế hoạc thiết kế chủ nên được cải 

tiến khi cần khi nhiều điều được biết thêm về miền, những người có liên quan, và dẫn 

lái kiến trúc.  
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Chương 9 
ACDM Giai đoạn 2: thiết lập phạm 
vi dự án  

 

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 2 là để tổ thiết kế kiến trúc phân tích thông tin dẫn lái 

kiến trúc thô đã hợp nhất được thu thập trong giai đoạn 1 để làm sáng tỏ và cải tiến các 

dẫn lái kiến trúc và thiết lập vững chắc phạm vi của hệ thống/sản phẩm.  

 

 

Tiền điều kiện 

Trước khi tiến hành giai đoạn 2, các dẫn lái kiến trúc thôi từ giai đoạn 1 phải sẵn có.  

 

 

Hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

 

 Các khuôn mẫu và hướng dẫn cho việc viết đặc tả dẫn lái kiến trúc 

 Các kĩ thuật và hướng dẫn cho phân tích các dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất 

 

 

Vật phẩm chính  

 

 Đặc tả dẫn lái kiến trúc 

 Bản kế hoạc thiết kế chủ được cập nhật 
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Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 9 
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Hình 9.1 Giai đoạn 2. 

 

Hậu điều kiện  

Đặc tả dẫn lái kiến trúc được hoàn thành và kiểm điểm và được chấp nhận chính 

thức bởi những người có liên quan.  

 

Mô tả giai đoạn 2  

Trong giai đoạn 2, tổ thiết kế kiến trúc sẽ phân tích dẫn lái kiến trúc thô được hợp 

nhất đã thu thập trong giai đoạn 1 và thiết lập đặc tả dẫn lái kiến trúc tuyến cơ sở cho hệ 

thống/sản phẩm.  

Bảng 9.1 Hoạt động, cái ra và trách nhiệm ở giai đoạn 2  

Hoạt động chung Phân tích dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất. 

Cái ra chung Đặc tả dẫn lái kiến trúc và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 2 

Kĩ sư quản lí Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi và giám sát các hoạt động 

giai đoạn 2 

Kiến trúc sư trưởng Lãnh đạo việc phân tích dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất. 

Nhà khoa học chính Trợ giúp trong phân tích dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất và 

hội tụ vào vấn đề kĩ thuật, đặc biệt nhận diện các rủi ro kĩ 

thuật sớm liên kết với dẫn lái kiến trúc thô. 

Kĩ sư yêu cầu Chịu trách nhiệm viết tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Đảm bảo rằng ACDM (và các qui trình dự án khác) được tuân 

theo, và phối hợp kiểm điểm tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc. 

Kĩ sư hỗ trợ Trợ giúp phân tích dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất và viết 

tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc khi cần. 

Kĩ sư sản xuất Trong giai đoạn 2, hỗ trợ tối thiểu thường được yêu cầu từ kĩ 

sư sản xuất. Tuy nhiên, họ có thể trợ giúp cho phân tích dẫn lái 

kiến trúc thô được hợp nhất và viết tài liệu đặc tả dẫn lái kiến 

trúc khi cần. 

 

Phân tích này cũng sẽ cho phép tổ thiết lập tốt hơn phạm vi, hoàn cảnh và kích cỡ 

của nỗ lực phát triển. Đặc tả dẫn lái kiến trúc là cái vào chính cho các hoạt động thiết kế ở 

giai đoạn 3. Trong khi giai đoạn 1 là quá trình phân kì nơi nhiều thông tin về hệ thống 

được thu thập, giai đoạn 2 nên là quá trình hợp tụ cải tiến và cấu trúc thông tin được thu 

thập trong giai đoạn 1. Trong giai đoạn 2 tổ thiết kế kiến trúc sẽ:  

 Lập kế hoạch các hoạt động giai đoạn 2 và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ.  

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 
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 Mô tả các yêu cầu chức năng mức cao bằng việc phát triển các kịch bản người dùng từ 

mô tả vận hành được thu thập trong giai đoạn 1.  

 Mô tả yêu cầu đặc tính chất lượng bằng việc phát triển các kịch bản đặc tính chất 

lượng sáu phần từ các mô tả đặc tính chất lượng được thu thập trong giai đoạn 1.  

 Phân tích, làm sáng tỏ, và cải tiến các ràng buộc để đảm bảo rằng chúng được hiểu 

thông thường bởi tổ thiết kế kiến trúc và những người có liên quan khách hàng. 

 Ước lượng và gán mức khó cho các dẫn lái kiến trúc. 

 Nhận diện và làm tài liệu các rủi ro kĩ thuật sớm mà có thể là ứng cử viên cho thực 

nghiệm. 

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ. 

 

Từng bước này được thảo luận chi tiết trong các mục sau.  

 

Lập kế hoạch giai đoạn 2  

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu với tổ lập kế hoạch cho các hoạt đông của giai đoạn và cập 

nhật bản kế hoạch thiết kế chủ để phản ánh thời gian mà tổ thiết kế kiến trúc ước lượng họ 

sẽ cần trong giai đoạn 2. Kĩ sư quản lí sẽ lãnh đạo cuộc họp lập kế hoạch giai đoạn 2. 

Bảng 9.2 liệt kê các hướng dẫn cho các hoạt động giai đoạn 2.  

Bảng 9.2 Họp lập kế hoạch giai đoạn 2  

Xem xét lập kế hoạch Mô tả 

Cập nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ 

Việc cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ nên xuất hiện sau 

giai đoạn này được lập kế hoạch, để ghi lại thời gian và tài 

nguyên được ước lượng cần trong giai đoạn 2. Bản kế hoạch 

thiết kế chủ cũng sẽ được cập nhật tại cuối giai đoạn 2 để ghi 

lại thời gian và nỗ lực thực tế đã dành ra trong giai đoạn 2. 

Phân tích Phân tích là mọi hoạt động được yêu cầu để:  

 Phát triển mô tả vận thành thành các kịch bản trường hợp 

sử dụng.  

 Phát triển mô tả các đặc tính chất lượng thành kịch bản 

đặc tính chất lượng sáu phần.  

 Cải tiến và làm sáng tỏ các ràng buộc.Refine và clarify 

the constraints  

Phân tích cũng có thể bao gồm họp và phòng vấn những 

người có liên quan khách hàng để làm sáng tỏ hay bổ sung 

thêm thông tin được thu thập trong giai đoạn 1. 

Bản đặc tả dẫn lái kiến 

trúc 

Vật phẩm then chốt được tạo ra trong giai đoạn 2 là đặc tả 

dẫn lái kiến trúc mà sẽ mô tả cho dẫn lái kiến trúc sau phân 

tích. Tài liệu này sẽ liệt kê các kịch bản trường hợp sử dụng, 

kịch bản đặc tính chất lượng, và các ràng buộc được cải 

tiến/làm sáng tỏ. 
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Kiểm điểm Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được kiểm điểm bên trong tổ. 

Đặc tả dẫn lái kiến trúc sẽ phải được kiểm điểm bên trong tổ 

và cũng được luân chuyển qua cộng đồng những người có 

liên quan để họ kiểm điểm và bình luận. 

  

Điều được đưa vào trong từng hoạt động này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi từng hoạt 

động được giải thích chi tiết trong các mục sau. Kĩ sư quản lí nên dùng Bảng 9.2 như 

hướng dẫn cho cuộc họp lập kế hoạch giai đoạn 2. Khuôn mẫu này có thể được chiếu lên 

và các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc nên thảo luận về lập lịch, thời hạn và bất kì vấn 

đề liên quan nào với từng khoản mục được liệt kê trong Bảng 9.2. Kĩ sư quản lí nên kiểm 

điểm vai trò mà từng thành viên của thiết kế kiến trúc giữ (Bảng 9.1) trong giai đoạn 2, 

từng người chịu trách nhiệm cho hoạt động nào, và từng người phải tạo ra vật phẩm nào. 

Phân tích là hoạt động đầu mở nổi tiếng, và “tê liệt phân tích” là triệu chứng chung xảy 

đến cho nhiều tổ thiết kế mà đơn giản không thể dừng được hoạt động phân và tiến sang 

pha tiếp của công việc. Lí do cho tê liệt phân tích thì nhiều, nhưng căn nguyên vì không 

một lí do nào xác định cái gì được thực hiện với phân tích. Điều này nảy sinh trong phân 

tích vấn đề đến chết! Dự án mắc kẹt vào tê liệt phân tích gặp lúc khó khăn khi đi tiếp vào 

thiết kế và xây dựng. Khó thiết lập được tiêu chí hoàn thành đích xác cho phân tích mà có 

tác dụng cho mọi miền, dự án, và tổ chức. Một tổ chức xây dựng trang thiết bị y tế liên 

quan tới an toàn mấu chốt có lẽ phải dành nhiều thời gian đáng kể vào phân tích hơn là có 

thể được yêu cầu trong các miền áp dụng khác. Tê liệt phân tích có thể có nguyên nhân 

hợp pháp nêu các yêu cầu là hay linh động cao. Nếu tổ tìm thấy rằng họ đang thu thập 

nhiều thông tin hơn ở giai đoạn 2, thì có thể đây là trường hợp tất cả những người có liên 

quan đã không được nhận diện hay được tham gia vào giai đoạn 1. Nguyên nhân khác cho 

tính linh động trong dẫn lái kiến trúc giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có thể là những thay 

đổi lớn trong bản thân cộng đồng những người có liên quan. Quản lí các yêu cầu sẽ được 

thảo luận chi tiết về sau. Tuy nhiên, trong những tình huống này, tốt nhất là bỏ giai đoạn 2 

và làm lại. Quay lại các hoạt động hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc đã được mô tả trong 

giai đoạn 1 thay vì trốn vào giai đoạn 2 với phân tích về các yêu cầu linh động mà không 

hợp thức. Phân tích được thực hiện trên các dẫn lái kiến trúc thô sai sẽ dẫn tới đặc tả 

không đúng, dẫn tới thiết kế kém hay không đúng, làm nảy sinh nhiều vấn đề thực hiện. 

Một số tổ thiết kế muốn thực hiện phân tích hoàn hảo. Đây chỉ là thực hành trong phòng 

thiêng của hàn lâm. Trong truy tìm phân tích hoàn hảo, những tổ này sẽ được thoả mãn 

bằng việc phân tích vấn đề thành phân tích vấn đề mãi mãi như mục đích trong bản thân 

nó thay vì như phương tiện để đạt tới mục đích. Hoàn hảo là kẻ thù số một của "đủ tốt," 

và hoàn hảo là phi thực tế và không cần trong thực hành. Tại buổi lễ đánh dấu lễ kỉ niệm 

lần thứ 35 đổ bộ lên mặt trăng của tàu Apollo 11, Neil Armstrong đã lưu ý rằng khi Tổng 

thống Kennedy đề nghị đưa người lên mặt trăng “điều không biết vượt quá bao la so với 

điều biết.” Đây là bản chất của nhiều nỗ lực kĩ thuật. Ý tưởng về phân tích không phải là 

để làm mọi thứ không biết thành được biết một cách hoàn hảo, mà để nhận diện những 

điều quan trọng chúng ta không biết và giải quyết những điều đó.  

Tê liệt phân tích là rủi ro khổng lồ ở giai đoạn 2, nhưng có ba cách dễ dàng để giúp 

tránh nó. Thứ nhất, tổ thiết kế kiến trúc nên thiết lập dự thảo lịch biểu vững chắc cho phân 

tích và chỉ cho phép chúng trượt với chủ ý lớn lao. Thứ hai, họ nên thiết lập tiêu chí hoàn 

thành phân tích rõ ràng. Thứ ba, tổ thiết kế kiến trúc nên làm cả hai điều này. Tuỳ chọn 

thứ ba là an toàn nhất, và phần lớn của điều được cần làm điều này là được cung cấp qua 

các khuôn mẫu và phương pháp của ACDM giai đoạn 2. Nếu tiêu chí hoàn thành phân 

tích là quá nghiêm ngặt, thì ngân sách thời gian sẽ được đạt tới, lẩy cò một cảnh báo. Nếu 

ngân sách thời gian được đạt tới, tổ có thể thấy liệu phân tích thực tại có sánh đúng với 
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tiêu chí hoàn thành hay không. Nếu có sai lệch đủ lớn giữa điều được mong đợi đối với 

tiêu chí hoàn thàn phân tích và phân tích thực tại đã được làm, thì điều đó có thể cần mở 

rộng phân tích ra mooth chút hay thả lòng tiêu chí hoàn thành. Cả dự thảo lịch biểu phân 

tích và tiêu chí hoàn thành đều là những cách hiệu quả để tránh và quản lí tê liệt phân tích. 

Điều sống còn là kĩ sư quản lí nhạy cảm với hiện tượng tê liệt phân tích, chú ý tới đều tổ 

đang làm trong phân tích, và theo dõi thời gian dành cho phân tích giai đoạn 2.  

 

Phân tích  

Phân tích là hoạt động then chốt của giai đoạn 2. Điều phân tích ngụ ý cho thiết kế 

kiến trúc là ở chỗ tổ thiết kế phải lùng kiếm dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất được thu 

thập ở giai đoạn 1 và nhận diện các dẫn lái kiến trúc không rõ, không đầy đủ, thiếu và 

xung đột. Từng dẫn lái kiến trúc phải được nói rõ để cho nó có thể hiểu được bởi những 

người có liên quan khách hàng và tổ thiết kế kiến trúc. Từng dẫn lái kiến trúc phải được 

định lượng tới mức độ lớn nhất có thể để đặt ra mong đợi đúng cho thiết kế hệ thống /sản 

phẩm. Các yêu cầu chức năng mức cao và yêu cầu đặc tính chất lượng phải được tổ thiết 

kế kiến trúc đánh giá dưới dạng chúng sẽ khó thế nào cho việc thực hiện hay nếu không 

thì là việc đạt tới. Điều này sẽ giúp sớm nhận diện các rủi ro kĩ thuật. Tuyển tập các dẫn 

lái kiến trúc phải được làm tài liệu trong đặc tả dẫn lái kiến trúc theo cách có cấu trúc mà:  

 Mô tả cho các yêu cầu chức năng mức cao dưới dạng kịch bản trường hợp sử dụng từ 

mô tả vận hành được thu thập ở giai đoạn 1  

 Mô tả yêu cầu đặc tính chất lượng dưới dạng kịch bả đặc tính chất lượng sáu phần 

được suy dẫn từ các mô tả đặc tính chất lượng được thu thập trong giai đoạn 1  

 Mô tả các ràng buộc theo cách rõ ràng và không mơ hồ để đảm bảo rằng chúng được 

hiểu chung bởi tổ thiết kế kiến trúc và và những người có liên quan khách hàng  

Đặc tả dẫn lái kiến trúc là một tài liệu quan trọng, nhưng hành động tạo ra tài liệu 

này (phân tích) là quan trọng hơn. Điều này không nói rằng đặc tả dẫn lái kiến trúc phải 

không được viết hay thoả hiệp theo bất kì cách nào. Nó là phương tiện trao đổi mấu chốt 

mô tả hệ thống sẽ được thiết kể để làm gì, cách nó sẽ làm điều nó phải làm, và các ràng 

buộc mà thiết kế phải tuân thủ. Tuy nhiên, đặc tả dẫn lái kiến trúc là cao trào của phân 

tích. Chất lượng và tính hiệu quả của nội dung tài liệu này tuỳ thuộc vào chất lượng của 

phân tích. Tổ thiết kế kiến trúc nên tránh chỉ tạo ra một tài liệu xinh xắn dựa trên phân 

tích kém. Với lí do này, phân tích là quan trọng hơn đặc tả dẫn lái kiến trúc như một tài 

liệu đơn lẻ. Như điều này đã được nói, nếu tài liệu có thể được đọc hay mô tả không thích 

hợp về dẫn lái kiến trúc, thì phân tích sẽ không được trao đổi đúng. Tài liệu nghèo nàn có 

thể sửa được nếu khảo sát chi tiết được thực hiện với phân tích, nhưng đặc tả xinh xắn 

không bản chất chỉ có thể được sửa bằng công việc phân tích trung thực nhất. Đảm bảo 

rằng tài liệu này là phương tiện trao đổi hiệu quả là việc của kĩ sư qui trình chất lượng; 

đảm bảo chất lượng của phân tích là việc làm của toàn thể tổ thiết kế kiến trúc.  

 

Hướng dẫn cho phát triển trường hợp sử dụng từ mô tả vận 
hành  

Trường hợp sử dụng như được mô tả trong Chương 3 (Jacobson et al., 1992) sẽ 

được phát triển để làm mô hình cho các yêu cầu chức năng mức cao. Hành động chuyển 

đổi dữ liệu được thu thập trong mô tả vận hành của giai đoạn 1 thành các trường hợp sử 
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dụng được phát triển đầy đủ cũng sẽ hướng dẫn cho tổ trong phân tích các yêu cầu chức 

năng hệ thống. Việc phát triển trường hợp sử dụng được mô tả trong ACDM khác với mô 

hình hoá trường hợp sử dụng truyền thống. Nó né tránh một cách có chủ ý việc dùng bất 

kì kí pháp đồ hoạ đặc biệt nào, vốn là ngôn ngữ và trung lập miền, lấy kiến trúc làm trung 

tâm, và đề cập đại thể tới các thực thể hơn là nhân tố con người và tương tác người-máy 

để phục vụ cho các miền ứng dụng rộng hơn. Cách tối ưu để thực hiện phân tích các mô tả 

chức năng là để cho tổ đầu tiên đồng ý về khuôn mẫu cho hướng dẫn phân tích và làm mô 

hình cho trường hợp sử dụng - vài khuôn mẫu được cung cấp ở đây với chủ định này. Các 

mô tả vận hành từ giai đoạn 1 nên được phân công cho một hay nhiều thành viên tổ thiết 

kế kiến trúc để phân tích, do vậy làm cho phân tích thành hoạt động song song. Giới hạn 

tổ phân tích một mô tả vận hành có ba người. Để các tổ phân tích các mô tả vận hành có 

thể có ích lợi, nhưng phân tích theo uỷ ban có thể khó. Trong các thực nghiệm với 

ACDM, các tổ phân tích có nhiều hơn ba kĩ sư dường như mất thời gian lâu hơn để hoàn 

thành công việc của họ hơn là các tổ chỉ gồm ba người hay ít hơn. Tổ lớn hơn ba người 

thấy khó đạt tới thời gian lịch biểu, đồng thuận để làm việc cùng nhau, và có nhiều nguồn 

rơi vào tê liệt phân tích. Tuy nhiên, chỉ một kĩ sư có xu hướng bỏ lỡ các chi tiết nào đó và 

có thể trở thành một điểm duy nhất của thất bại khi họ bị ốm hay ra đi kiếm chỗ tốt hơn. 

Ba là số tối ưu các kĩ sư, nếu có thể.  

Quá trình phân tích các mô tả vận hành và phát triển trường hợp sử dụng không nên 

được coi như hoạt động một chặng, mà là hoạt động tương tác nới các trường hợp sử dụng 

được phân tích, phát triển và làm tài liệu qua thời gian. Nó có thể là hoàn cảnh trong tiến 

trình phân tích mà những người có liên quan phải được tham gia lại để xác nhận thông tin, 

thăm dò các phương án, định nghĩa thuật ngữ, thu thập thêm nhiều thông ti, vân vân. Khi 

phân tích được hoàn thành, toàn tổ thiết kế kiến trúc nên kiểm điểm lại từng kịch bản 

trường hợp sử dụng. Nếu có số lớn các mô tả vận hành, tổ thiết kế kiến trúc đầu tiên nên 

phân tích những mô tả là quan trọng nhất bởi những người có liên quan trong các hội thảo 

khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Sau khi kiểm điểm và chấp nhận, các trường hợp sử dụng sẽ 

được làm tài liệu trong tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc với lời dẫn mô tả thích hợp, điều sẽ 

được thảo luận sau. Để phát triển các trường hợp sử dụng, từng mô tả vận hành nên được 

phân tích theo cách có cấu trúc để đảm bảo phân tích đầy đủ. Dạng thức chung nên được 

dùng để làm tài liệu cho trường hợp sử dụng để đảm bảo rằng cùng loại thông tin được 

phát triển và được ghi lại theo cùng dạng thức. Điều này nảy sinh phân tích nhất quán, đầy 

đủ hơn và giảm đáng kể việc vặt viết tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc. Các bước sau mô tả 

cho cách tiếp cận tới phân tích mô tả vận hành và phát triển các trường hợp sử dụng từ 

chúng. 

  

Bước 1: Nhận diện thực thể  

Bước thứ nhất trong việc làm mô hình điều được mô tả trong mô tả vận hành thô là 

nhận diện thực thể nào (ai hay cái gì) sẽ dùng từ cái gì đó, hay cung cấp cái gì đó cho, hệ 

thống/sản phẩm một cách trực tiếp. Chắc chắn một thực thể có thể bao gồm người dùng, 

nhưng kiến trúc sư nên cố gắng nghĩ rộng hơn và nhận diện các kiểu thực thể khác nhau 

mà có thể đi vào tương tác với hệ thống và điều họ sẽ cung cấp cho, và yêu cầu từ hệ 

thống. Các thực thể có thể bao gồm những thứ phi con người như các hệ thống khác, thiết 

bị, cảm biến, vân vân. Đây có thể là những phần tử và hệ thống nội bộ tới bên ngoài cho 

không gian thiết kế hay hoàn cảnh hệ thống /sản phẩm. Như chúng ta sẽ thấy, các phần tử 

nội bộ điển hình ở bên trong không gian thiết kế, trong khi các phần tử bên ngoài thường 

là nguồn của ràng buộc kĩ thuật mà phải tuân thể theo trong thiết kế và thực hiện. Khi 

từng thực thể được nhận diện, định nghĩa giả định cung cấp và yêu cầu về thực thể này. 
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Thỉnh thoảng điều này được gọi là liên kết trong làm mô hình trường hợp sử dụng truyền 

thống, nhưng rất thường bản chất đích xác của liên kết là không chính xác, bị dùng sai, 

hay bị bỏ không được được phát biểu cùng. Trong thực tế, liên kết có thể là những quan 

hệ phức tạp như qui trình doanh nghiệp, kết nối cảm biến, giao thức, giao diện, vân vân 

điều phải được phơi ra và phân tích về điều chúng là gì sớm nhất có thể được. Thường 

đây là nguồn các ràng buộc kĩ thuật then chốt. Giả định cung cấp là những điều mà thực 

thể sẽ cung cấp cho hệ thống, như dữ liệu, biến cố, thông tin, vân vân. Giả định yêu cầu là 

những điều mà thực thể mong đợi từ hệ thống, như dữ liệu, biến cố, dịch vụ, thông tin, 

vân vân. Đây là thông tin điển hình thường bị bỏ quên hay được ngụ ý trong yêu cầu 

truyền thống "sẽ" mô tả chức năng. Trong thực hành, khi làm mô hình trường hợp truyền 

thống được dùng, điều là trường hợp tất cả chúng ta đều thấy là biểu đồ tương tác với các 

tác nhân, đường liên kết và các hộp. Đây không phải là mô tả phong phú cho kiến trúc sư 

để ra quyết định thiết kế mấu chốt sớm. Để làm trầm trọng thêm vấn đề lên, tác giả 

thường không cung cấp lời dẫn cho biểu đồ tương tác. Mô tả riêng của thực thể dưới dạng 

liên kết cung cấp và yêu cầu, và các giả định liên quan thường bị bỏ đi khỏi kí pháp và kĩ 

thuật mô hình hoá trường hợp sử dụng truyền thống. Trường hợp sử dụng liệt kê tường 

minh các liên kết cung cấp và yêu cầu của thực thể cùng các giả định liên quan có thể 

giúp cho kiến trúc sư khám phá ra thông tin bị thiếu và các giả định ẩn hay không hợp 

thức. Bảng 9.3 là khuôn mẫu có thể được dùng để nhận diện các thực thể từ dữ liệu trong 

mô tả vận hành.  

Bảng 9.3 Khuôn mẫu mô tả thực thể trường hợp sử dụng  

Tên thực thể: Tiêu đề mô tả trực tuyến ID thực thể: tham chiếu dễ nhớ nếu cần 

Mô tả:  

Mô tả thực thể và vai trò của nó trong hoàn cảnh hệ thống. Chẳng hạn, đó là người, máy, 

cảm biến, bộ khởi động? Mô tả bất kì đặc trưng đặc biệt nào mà có thể có hay thiếu. 

Chẳng hạn, xét thực thể người: mô tả bất kì giáo dục nào người đó có hay thiếu. Hay xem 

xét một cảm biến: mô tả bất kì đặc trưng đặc biệt nào mà thiết bị có thể có, như độ phân 

giải, độ chính xác, hay các con số phẩm chất khác. Mô tả bất kì điều kiện môi trường liên 

quan nào. Chẳng hạn, nó là cục bộ, nội bộ hay bên ngoài với hoàn cảnh thiết kế hệ thống? 

Giả định cung cấp:  

Thực thể này cung cấp cái gì cho hệ thống? Nó có đơn giản cần hiện diện không? Nó có 

gửi dữ liệu không? Nó có gửi yêu cầu không? Nó có gửi biến cố hay ngắt không? 

Giả định yêu cầu:  

What does the entity require or expect from the system? Does the entity expect a service? 

Does it expect data, artifacts such as a report? Does the entity expect interrupts, events, 

vân vân? 

Trường hợp sử dụng được nhận diện:  

Liệt kê tiêu đề trường hợp sử dụng mà thực thể này được nhận diện. Điều này có thể 

không được biết khi thực thể được nhận diện khởi đầu, nhưng sẽ trở nên rõ ràng khi 

trường hợp sử dụng được phát triển. 

 

Dùng khuôn mẫu này các kĩ sư phân tích mô tả vận hành sẽ đặt tên cho thực thể và 

cung cấp tham chiếu tìm. Nếu nhiều kĩ sư và tổ sẽ thực hiện việc phân tích, một lược đồ 

đánh số cho mọi thực thể nên được nghĩ ra và được thoả thuận trước khi việc phân tích 

bắt đầu. Kĩ sư tiếp đó phải phân tích mô tả vận hành và mô tả thực thể tới mực đầy đủ 
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nhất có thể được. Lần nữa, các thực thể có thể hay không nhất thiết là người về bản chất. 

Sau khi mô tả thực thể, kĩ sư phải xác định các giả định cung cấp và yêu cầu là gì cho 

thực thể này trong hoàn cảnh hệ thống/sản phẩm. Cuối cùng, khuôn mẫu (Bảng 9.3) cung 

cấp không gian để chỉ ra thực thể này được tham gia vào trong trường hợp sử dụng nào. 

Bởi vì các thực thể có thể tham gia vào nhiều trường hợp sử dụng, nó có thể bị phức tạp 

nếu nhiều kĩ sư và tổ đang phát triển các trường hợp sử dụng. Một cách tránh trùng lập nỗ 

lực là đề nghị từng tổ hay kĩ sư phát triển các thực thể trước nhất. Moàn thể mô tả nên 

được chia sẻ và kiểm điểm bởi mọi kĩ sư và tổ phát triển trường hợp sử dụng, và trùng 

hợp nơi nó xuất hiện nên được uốn nắn và tập các thực thể chung nên được thoả thuận.  

Bước 2: Phát triển trường hợp sử dụng cơ sở  

Tiếp đó, các trường hợp sử dụng thực tại được phát triển từ các mô tả vận hành 

dùng các thực thể được xác định trong bước trước. Với mỗi trường hợp sử dụng, quyết 

định thực thể nào được bao hàm. Điều này sẽ thường là quá trình lặp. Khi trường hợp sử 

dụng được phát triển, các thực thể có thể được khám phá mà chưa được nhận diện. Điều 

này không nên bị nhìn nhận với thất vọng - điều này là đích xác điều vẫn xảy ra, vì đây là 

quá trình phân tích và khám phá. Ý định của quá trình phân tích được xác định ở đây là để 

giúp kiến trúc sư làm lộ ra thông tin thiếu như điều này sớm trong quá trình thiết kế, thay 

vì khám phá ra nó trong khi viết mã, hay tồi hơn, sau khi hệ thống hay sản phẩm được 

triển khai. Khi phát triển các trường hợp sử dụng, kiến trúc sư khởi đầu phải hội tụ vào 

tiến trình bình thường của các biến cố xuất hiện khi thực thể hay các thực thể tương tác 

với hệ thống hay các thực thể khác của trường hợp sử dụng này. Đừng coi đó là lỗi hay 

hành vi ngoại lệ lúc khởi đầu - chỉ tội tụ vào trường hợp sử dụng cơ sở. Trường hợp sử 

dụng cơ sở nên mô tả cho đáp ứng bình thường của hệ thống với kích thích từ thực thể và 

đáp ứng của thực thể với kích thích từ hệ thống. Mô tả tương tác giữa các thực thể và hệ 

thống như trình tự các biến cố. Nếu các thực thể mới được đưa vào, đảm bảo rằng chúng 

được định nghĩa bằng việc dùng Bảng 9.3. Các kĩ sư nên triệt để tránh các chi tiết đặc biệt 

về cách mọi sự được tiến hành; có tính khai báo và nói điều hệ thống không đáp ứng với 

kích thích. Đảm bảo rằng các giả định yêu cầu và cung cấp là không bị vi phạm. Nếu bạn 

thấy bản thân bạn đang vi phạm các giả định cung cấp và yêu cầu, hay làm ra những giả 

định mới, thì toàn thể phải được phân tích lại, hay có lẽ làm sáng tỏ về mô tả vận hành 

được yêu cầu. Điều này có thể bao gồm việc tham gia với một hay nhiều người có liên 

quan để làm sáng tỏ hơn, cải tiến, hay thu thập thêm thông tin về yêu cầu hệ thống. Lần 

nữa, điều này không nên bị nhìn một cách thất vọng, mà như một phần của quá trình phân 

tích và khám phá. Điều quan trọng mấu chốt là các trường hợp sử dụng kiến trúc mô tả 

cho chức năng mức cao của hệ thống là nhiều hơn chỉ là việc vẽ biểu đồ thường được 

dùng trong thực hành.  

Quá thường là kí pháp được dùng để biểu diễn các trường hợp sử dụng là không 

chính xác, đặc biệt trong định nghĩa về thực thể, những kết hợp và tương tác của chúng 

với hệ thống, và trong các giả định cung cấp và yêu cầu. Mặc dầu các kí pháp đồ hoạ có 

thể hữu dụng, chúng chỉ nên bổ sung cho các mô tả lời dẫn. Khi thông tin trường hợp sử 

dụng được phát triển, kí pháp đồ hoạ có thể được dùng để biểu diễn cho trường hợp sử 

dụng nếu được cho rằng cần thiết. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng phát triển và thay đổi 

qua thời gian, và gánh nặng làm tài liệu này tăng lên vì thông tin phải được thay đổi trong 

nhiều vị trí. Điều này thường có nghĩa là thông tin không được giữ hiện thời. Tuy nhiên, 

nếu đồ hoạ trợ giúp cho những người có liên quan hiểu biết, nỗ lực phụ có thể được biện 

minh. Ở đây các bảng được dùng để hướng dẫn phát triển và thâu tóm các mô hình trường 

hợp sử dụng. Bảng 9.4 là khuôn mẫu để giúp cho phân tích các mô tả vận hành và phát 

triển kịch bản trường hợp sử dụng. 
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Each use case should be given a meaningful title và a pneumonic reference ID as 

described in the template. Lần nữa, if multiple các kĩ sư và teams will be performing the 

analysis, a numbering scheme for entities should be devised và agreed to before the 

analysis begins. The template also provides an area to provide a short narrative 

description of the use case. The original operational description can be entered here, or 

some other brief description of the use case. List entities involved in the use case; use the 

use case descriptions derived thus far. Describe any preconditions or assumption that must 

be true before the flow of events described in the use case occur. The table then provides 

several rows to describe the primary use case flow of events. The flow of events should be 

listed as they occur, in temporal order, và described in terms of actions và responses 

between the entities và hệ thống hay sản phẩm. It is important to avoid describing how the 

system renders service or behaves, but rather focus on the interactions và what hệ thống 

hay sản phẩm does. After describing the use case, list any significant postconditions or 

assumptions that will be true after the flow of events.  

  

Bảng 9.4 Khuôn mẫu bảng phát triển trường hợp sử dụng  

Tiêu đề trường hợp sử dụng: Tiêu đề mô 

tả trực tuyến  

ID trường hợp sử dụng: Tham chiếu dễ 

nhớ nếu muốn 

Mô tả trường hợp sử dụng chung: Cung cấp mô tả ngắn. 

Các thực thể được bao hàm:  

Liệt kê các thực thể được bao hàm. Các ô trong bảng định danh thực thể có thể được tham 

chiếu. Trong bất kì trường hợp nào, phải chắc rằng các thực thể được xác định trước khi 

chúng được dùng ở đây. 

Tiền điều kiện: Mô tả bất kì điều kiện nào cần có trước hay các giả định trước khi bắt đầu 

luồng biến cố. 

Luồng trường hợp sử dụng chính các biến cố: 

1. Luồng các biến cố nên được mô tả dưới dạng hành động và đáp ứng giữa thực 

thể và hệ thống. Mặc dầu không cần thiết, các bước đánh số là có ích. 

N.  

Hậu điều kiện trường hợp sử dụng chính:  

Mô tả bất kì hậu điều kiện hay giả định liên quan nào đi sai luồng biến cố. 

Luồng biến cố của trường hợp sử dụng thay phiên #_____: 

1. Luồng các biến cố nên được mô tả dưới dạng hành động và đáp ứng giữa thực 

thể và hệ thống. Mặc dầu không cần thiết, các bước đánh số là có ích. 

N  

Hậu điều kiệm trường hợp sử dụng thay phiên #_____:  

Mô tả bất kì hậu điều kiện hay giả định liên quan sau luồng biến cố. 

 

Nhớ rằng tại điểm này hội tụ là vào các yêu cầu chức năng mức cao, cho nên kĩ sư 

phải chắc rằng mình vẫn còn ở mức độ mịn trừu tượng đúng. Không thể cung cấp được 

qui tắc nghiêm ngặt về mức độ mịn trừu tượng cho mọi miền, ứng dụng, và dự án đủ các 

kích cỡ và phạm vi. Một số trường hợp sử dụng có thể là quan trọng cho quan tâm thiết 
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kế, nhưng có thể không có ý nghĩa cho thiết kế kiến trúc. Chẳng hạn, nếu kĩ sư đang mô tả 

cách một thực thể tương tác với giao diện người dùng dưới dạng nó cung cấp cáo gì, và 

lấy được gì từ đó, từ hệ thống qua giao diện, đây có lẽ là mức độ thích hợp của trừu tượng 

cho thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, nếu trường hợp sử dụng đang mô tả chi tiết cho loại 

widget được dùng và lược đồ mầu của giao diện người dùng, điều này có lẽ không phải là 

mức trừu tượng thích hợp. Mặc dầu thiết kế giao diện người dùng ở mức này là cực kì 

quan trọng, điển hình nó không liên quan tới thiết kế kiến trúc và các quyết định thiết kế 

sớm mà kiến trúc sư phải đưa ra. Điều có thể là nên thận trọng để trễ thiết kế chi tiết về 

giao diện người dùng cho các kĩ sư hạ lưu những người là chuyên gia trong thiết kế giao 

diện. Vẫn duy trì hội tụ vào mức độ trừu tượng đúng cho thiết kế kiến trúc và giới hạn số 

các trường hợp sử dụng, các kĩ sư phải thường xuyên suy nghĩ về các trường hợp sử dụng 

khi chúng được phát triển. Tổ thiết kế kiến trúc nên đảm bảo rằng các trường hợp sử dụng 

và yêu cầu chức năng được đại diện bởi chúng là đáng quan tâm và sẽ ảnh hưởng tới thiết 

kế hệ thống/sản phẩm. Các yêu cầu chức năng mà có thể tác động tới các quyết định phân 

hoạch hệ thống, phân bổ trách nhiệm cho các phần tử kiến trúc, các dịch vụ then chốt 

được hệ thống cung cấp, vân vân và phải được thăm dò qua các trường hợp sử dụng. Nếu 

có hoài nghi, làm mô hình cho nó! Chung cuộc, các trường hợp sử dụng nên mô tả cho 

điều cộng đồng người có liên quan muốn hệ thống làm và giúp kiến trúc sư lập luận về 

chọn lựa thiết kế mà người đó đưa ra.  

 

Bước 3: Phát triển các phương án cho các trường hợ sử dụng cơ sở khi cần  

Một khi được thoả mãn với trường hợp sử dụng cơ sở, có thể cần mở rộng hoàn 

cảnh để xác định tới các trường hợp sử dụng thay phiên có thể tồn tại, như đáp ứng lỗi, 

phục hồi lỗi, hay các đáp ứng thay phiên khác cho kích thích. Việc mô hình hoá các 

phương án cho luồng chính các biến cố có thể cần mô tả về cách những người có liên 

quan muốn hệ thống đáp ứng cho một ngoại lệ hay biến cố đặc biệt, hay mô tả cách hệ 

thống đáp ứng khi mọi sự đi sai. Những tình huống này có thể được mô hình hoá như các 

trường hợp sử dụng tách rời, nhưng phát triển các con đường thay phiên có thể giúp tránh 

thông tin lặp lại không cần thiết trong các trường hợp sử dụng. Nếu mọi trường hợp cơ sở 

và mọi phương án có thể đều được mô hình hoá một cách tách rời, điều này có thể nảy 

sinh trong một số lớn các trường hợp sử dụng mà tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải phát triển và 

quản lí. Mở rộng các trường hợp sử dụng cơ sở để mô tả cho các đường thay phiên tránh 

được sự trùng lặp nỗ lực và thông tin, tiết kiệm thời gian phân tích có giá trị. Lần nữa, tổ 

thiết kế kiến trúc nên hội tụ vào các phương án thực tế mà có thể ảnh hưởng tới các quyết 

định thiết kế kiến trúc và thắm dò chúng bằng việc tạo ra các trường hợp sử dụng thay 

phiên để mô tả chúng. Điều này nữa sẽ giới hạn số các trường hợp sử dụng và các phương 

án. Hội tụ vào các phương án liên quan, không phải mọi phương án có thể đối với trường 

hợp sự dụng cơ sở. Khuôn mẫu trong Bảng 9.4 cung cấp một phần để phác hoạ các 

phương án cho trường hợp cơ sở được mô tả trong thân chính của khuôn mẫu này.  

Quá trình này nên được lặp lại cho từng mô tả vận hành cho tới khi chức năng mức 

cao của hệ thống được mô hình hoá thích hợp đối với từng trường hợp sử dụng và các 

phương án liên quan của chúng. Kiến trúc sư nên dùng phát triển các trường hợp sử dụng 

như phương tiện để phân tích mô tả vận hành được khêu gợi trong giai đoạn 1 để cải tiến 

và mô tả rõ ràng các yêu cầu chức năng từ cộng đồng những người có liên quan. Trong 

giai đoạn 1, động não tập thể được dùng để thu thập nhiều thông tin, từ nhiều người có 

liên quan, nhanh chóng nhất có thể được. Mặc dầu những kĩ thuật động não tập thể có cấu 

trúc này là rất hiệu quả khi thu thập nhiều thông tin nhanh chóng, khi thông tin được thu 

thập được đưa vào phân tích, chút ít thiếu sẽ được khám phá ra. Nếu tổ thiết kế kiến trúc 
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thấy rằng họ thiếu thông tin, hay thông tin họ có về mô tả vận hành là mơ hồ, họ không 

nên ngần ngại phỏng vấn những người có liên quan để làm sáng tỏ. Mặc dầu các kĩ thuật 

động não tập thể thu thập được nhiều thông tin, các kĩ thuật phỏng vấn nên được tổ thiết 

kế kiến trúc dùng cho mọi nhóm nhỏ hay cá nhân những người có liên quan và hội tụ vào 

việc hỏi các câu hỏi rất đặc biệt về một số khía cạnh của yêu cầu. Những người làm mô 

hình phải chống lại cám dỗ làm ra các giả định về cách cư xử của những người có liên 

quan. Việc phát triển các trường hợp sử dụng nên bao gồm các kĩ sư từ tổ thiết kế kiến 

trúc và những người có liên quan làm việc cùng nhau khi cần. Việc lặp là quan trọng khi 

mô hình hoá yêu cầu bằng trường hợp sử dụng. Khi các trường hợp sử dụng được phát 

triển, chúng nên được luân chuyển hay trình bày cho tổ thiết kế kiến trúc để kiểm điểm, 

và phản hồi của họ được dùng để cải tiến cho các trường hợp sử dụng. Khi các trường hợp 

sử dụng được phát triển và kiểm điểm, nhiều thực thể hơn có thể được khám phá ra, các 

yêu cầu chức năng được khám phá ra, và các thực thể hiện có và các trường hợp sử dụng 

có liên quan có thể thay đổi xem như kết quả. Sớm trong quá trình phát triển các trường 

hợp sử dụng sẽ có nhiều sự linh động và hỗn độn vì thông tin được khám phá ra và được 

cải tiến qua việc nhận diện các thực thể và việc xây dựng trường hợp sử dụng. Khi các 

trường hợp sử dụng được phát triển và cải tiến lặp lại và được mở rộng, các yêu cầu sẽ bắt 

đầu hợp tụ, kết khối, và ổn định. Tại điểm này, mô hình khởi đầu của các yêu cầu chức 

năng mức cao của hệ thống sẽ được thực hiện. Trong thực tế, đây là tuyến cơ sở - ảnh 

chụp nhanh theo thời gian. Việc mô hình hoá yêu cầu không được thực hiện mãi cho tới 

khi hệ thống được về hưu. Khi yêu cầu chức năng thay đổi qua vòng đời của hệ thống, các 

trường hợp sử dụngsẽ phục vụ như điểm tham chiếu và có thể được dùng để giúp kiến 

trúc sư quản lí thay đổi trong toàn thể vòng đời của hệ thống. Khi yêu cầu và hệ thống tiến 

hoá qua thời gian, các trường hợp sử dụng phải tiến hoá cũng như được giữ song hành với 

hệ thống đã xây dựng.  

 

Ví dụ về trường hợp sử dụng  

Để hỗ trợ cho phân tích và mô tả thích hợp điều những người có liên quan muốn, 

một trường hợp sử dụng được nói ra đúng đắn sẽ:  

 Rõ ràng, chính xác, và mô tả đầy đủ  

 Cung cấp mô tả được tổng quát hoá về cách hệ thống/sản phẩm sẽ được dùng  

 Mô tả cách các thực thể tương tác với hệ thống/sản phẩm  

 Cung cấp mô tả về đáp ứng của hệ thống/sản phẩm cho kích thích đặc biệt  

 Là hiểu được cho những người có liên quan phi kĩ thuật cũng như có kĩ thuật  

Để minh hoạ cho những nguyên lí này và chỉ ra cách các khuôn mẫu trên (Bảng 9.3 

và 9.4) có thể được dùng để phát triển các trường hợp sử dụng, một ví dụ sẽ được cung 

cấp dựa trên hệ thống SmartMarquee đã giới thiệu sớm trong cuốn sách này. Nhớ rằng 

yêu cầu chức năng then chốt của SmartMarquee là cung cấp năng lực để hiển thị thông tin 

quảng cáo văn bản và đồ hoạ, bao gồm:  

 Một panel với quảng cáo băng trượt (đồ hoạ) 

 Một panel sẽ hiển thị quảng cáo có chứa trộn lẫn văn bản và đồ hoạ mà sẽ cho 

từng quảng cáo được chiếu lên trong một thời gian, rồi trang chuyển sangtrang 

tiếp 

 Một panel sẽ hiển thị quảng cáo video  
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Bên cạnh điều này, hệ thống cũng phải có khả năng lập cấu hình từ xa bởi người 

quản trị hệ thống theo các yêu cầu sau:  

Yêu cầu 8: SmartMarquee sẽ bao gồm một công cụ tương tác tách rời mà sẽ cho 

phép người quản trị xác định và lập cấu hình cho các quảng cáo. Công cụ hỗ trợ sẽ cho 

phép người quản trị xuất chuyển cấu hình sang một SmartMarquee cục bộ hay ở xa.  

Dùng các yêu cầu "sẽ" này làm cơ sở, tổ thiết kế kiến trúc phải làm việc với những 

người có liên quan khách hàng như được mô tả trong giai đoạn 1 để phát triển đầy đủ các 

dẫn lái kiến trúc. Với chủ định làm ví dụ ở đây, giả sử tổ thiết kế kiến khêu gợi mô tả vận 

hành trong Bảng 9.5 từ giai đoạn 1.  

Mô tả vận hành này sẽ được dùng để minh hoạ cho phân tích trường hợp sử dụng. 

Lưu ý rằng mô tả vận hành này là phát biểu mạnh về điều những người có liên quan 

khách hàng mong đợi vận hành cấu hình là vậy, nhưng sinh ra một số vấn đề mà phải 

được trả lời bằng phân tích sâu hơn.  

Bảng 9.5 Ví dụ về kịch bản vận hàng cho SmartMarquee  

Tiêu đề mô tả vận hành:  

Lập cấu hình SmartMarquee 

Mô tả vai trò của những người có liên quan tới đề nghị mô tả này: 

Người quản trị hệ thống  

iD: 001 

Cân nhắc vận hành Đáp ứng của người liên quan 

 Cung cấp mô tả chung 

về chức năng. 

Khả năng cho người quản trị hệ thống lập cấu hình hiển thị 

SmartMarquee. Một công cụ cấu hình được mong muốn có 

để lập cấu hình cho SmartMarquee một cách cục bộ và từ 

xa. Công cụ lập cấu hình này cung cấp một môi trường 

trong đó các đồ hoạ quảng cáo và video clips có thể được 

nạp và lắp ráp vào trong panel và được cấu hình như một 

gói hiển thị quảng cáo mà có thể được nạp trên một 

SmartMarquee cục bộ hay triển khai từ xa. 

Mô tả điều những 

người có liên quan bây 

giờ muốn hay sẽ muốn 

có khả năng làm. 

Người quản trị hệ thống là người có liên quan sẽ lập cấu 

hình cho SmartMarquee. Người đó sẽ đáp ứng với nhu cầu 

thiết lập hay lập cấu hình lại cho các quảng cáo trên một 

SmartMarquee được triển khai cục bộ hay từ xa. Người đó 

sẽ dùng một công cụ cấu hình để tạo ra, lập cấu hình, và 

nạp các panel quảng cáo lên SmartMarquee. 

Mô tả bất kì cái vào 

nào được cung cấp hay 

có sẵn vào lúc khởi 

đầu. 

Người quản trị hệ thống sẽ phải có các tệp đồ hoạ (dạng 

thức jpg và gif) hay tệp video (dạng thức mpg, avi, và 

mov) để tạo ra các quảng cáo. Người quản trị hệ thống phải 

có khả năng tải các tệp đồ hoạ và video lên công cụ cấu 

hình. 

Mô tả hoàn cảnh vận 

hành. 

Hành động sẽ được khởi đầu vào lúc đặt cấu hình lại được 

cần tới. Trong khi hiển thị quảng cáo đang được phát triển, 

vận hành của SmartMarquee sẽ không bị ngắt. Một khi cấu 

hình quảng cáo mới được nạp vào, công cụ cấu hình phải 

chỉ dẫn SmartMarquee hiển thị cấu hình mới. Các tệp đồ 

hoạ và video phải có kiểu được hỗ trợ và sẵn sàng cho nạp. 

SmartMarquee phải được triển khai và sẵn sàng cho sử 
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dụng. Nếu SmartMarquee được triển khai từ xa, nó phải là 

truy nhập được qua kết nối mạng. Nếu SmartMarquee truy 

nhập được cục bộ, người quản trị hệ thống phải có truy 

nhập vào các USB, đĩa, CD, hay các phương tiện tương tự 

khác của thiết bị. Việc cấu hình được chuẩn bị ở một vị trí 

trên công cụ lập cấu hình, trong khi SmartMarquee vẫn vận 

hàng đầy đủ ở vị trí triển khai. 

Mô tả cách hệ thống / 

sản phẩm nên đáp ứng. 

Vào lúc tải lên, công cụ lập cấu hình sẽ tải lên cấu hình 

mới cho SmartMarquee, trong khi SmartMarquee vẫn tiếp 

tục hiển thị cấu hình trước. Trong khi vẫn tiếp tục hiển thị 

theo cấu hình trước, SmartMarquee sẽ kiểm tra cấu hình 

mới để đảm bảo rằng nó là hợp thức. Khi SmartMarquee 

xác định rằng cấu hình mới là hợp thức, nó sẽ dừng cấu 

hình trước và bắt đầu cấu hình mới. 

Mô tả bất kì cái ra nào 

mà hệ thống /sản phẩm 

tạo ra như kết quả của 

hành động. 

Cái ra của công cụ cấu hình là một tệp cấu hình panel 

quảng cáo có chứa mọi vị trí panel và thông tin kích cỡ và 

mọi tệp đồ hoạ và video liên kết. Sau khi tải lên, 

SmartMarquee sẽ dừng cấu hình cũ và hiển thị theo cấu 

hình mới. 

Mô tả ai hay cái gì 

dùng cái ra này và cái 

ra này được dùng để 

làm gì.  

SmartMarquee dùng cái ra của công cụ cấu hình để lập cấu 

hình cho hiển thị quảng cáo công cộng. Cái ra của 

SmartMarquee được công chúng nhìn. 

  

 Bước 1: Nhận diện các thực thể của hệ thống  

Từ mô tả vận hành này, rõ ràng là SmartMarquee sẽ bao gồm một bộ ít nhất hai sản 

phẩm khác nhau: ứng dụng SmartMarquee và thiết bị hiển thị các quảng cáo, và một công 

cụ có thể tạo ra và nạp thông tin cấu hình lên thiết bị SmartMarquee. Mặc dầu chúng ta 

phải tránh ra các quyết định thiết kế chưa chín, các yêu cầu về lập cấu hình từ xa, tạo ra 

cấu hình sẽ hiển thị các quảng cáo, gần như ngăn ngừa việc dùng một máy tính và ứng 

dụng cho SmartMarquee. Tuy nhiên, chi tiết về cách điều này được thực hiện là không 

quan trọng tại điểm này, và chúng ta sẽ hội tụ vào điều những người có liên quan mong 

đợi dưới dạng lập cấu hình cho SmartMarquee. Để hiểu rõ hơn quan hệ giữa những người 

có liên quan và SmartMarquee, chúng ta bắt đầu bằng việc nhận diện các thực thể được 

liệt kê trong mô tả vận hành này. Có ba thực thể then chốt trong kịch bản vận hành mà 

chúng ta phải phân tích:  

 Người quản trị hệ thông sẽ làm các quảng cáo và lập cấu hình cho SmartMarquee hiển 

thị quảng cáo  

 Sản phẩm SmartMarquee thực tế cho hiển thị các quảng cáo  

 Công cụ cấu hình được người dùng sử dụng để tạo ra các cấu hình quảng cáo cho 

SmartMarquee  

Để hướng dẫn định nghĩa và làm tài liệu cho những thực thể này, chúng ta có thể 

dùng khuôn mẫu định nghĩa thực thế được cung cấp trong Bảng 9.3. Dùng khuôn mẫu này 

như hướng dẫn, chúng ta có thể định nghĩa thực thể người quản trị hệ thống của 

SmartMarquee như được nêu trong Bảng 9.6. 
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Trong ví dụ này thực thể được nhận diện tuân theo tác nhân người cổ điển như được 

mô tả trong cách mô hình trường hợp sử dụng truyền thống. Khuôn mẫu này chú ý tới mô 

tả về thực thể cũng như các giả định cung cấp và yêu cầu. Danh sách cung cấp liệt kê 

những điều mà thực thể này sẽ cung cấp cho các thực thể khác (hệ thống, thực thể của hệ 

thống, hay các thực thể bên ngoài hệ thống). Những dịch vụ và vật phẩm được thực thể 

này yêu cầu cũng được liệt kê trong khuôn mẫu. Lưu ý rằng mọi thông tin này có thể 

không sẵn có ngay lập tức từ các mô tả vận hành được khêu gợi ở giai đoạn 1, cho nên kĩ 

sư phải đừng ngần ngại mà mời người có liên quan làm sáng tỏ hay thu lấy thông tin 

thiếu. Điều bình thường là khám phá ra thông tin thiếu trong phân tích; thực ra, làm lộ ra 

những thông tin yêu cầu mơ hồ hay thiếu là chủ định của phân tích. Các thực thể được liệt 

kê trong các Bảng 9.7 và 9.8 không phải là tác nhân người điển hình mà là các thực thể 

lớp thứ nhất trong hoàn cảnh hệ thống. Như vậy, vai trò của chúng và các giả định cung 

cấp và yêu cầu cho từng tác nhân phải được phân tích và hiểu. Những thực thể này sẽ là 

mấu chốt trong phát triển các trường hợp sử dụng mà sẽ là quan trọng sống còn cho việc 

hiểu điều những người có liên quan mong đợi từ SmartMarquee.  

Rõ ràng thấy rằng một số trong các thực thể này sẽ tương tác với nhau theo đa dạng 

trường hợp sử dụng mà chúng ta có thể thăm dò và phát triển thêm. Điều này minh hoạ 

cho vấn đề là trong thực hành, điều chúng ta gọi là hệ thống thường tương tác với nhiều 

thực thể theo những cách không phải bao giờ cũng hiển nhiên trong các giai đoạn yêu cầu 

khởi đầu.  

Bảng 9.6 Ví dụ về thực thể: Người quản trị hệ thống SmartMarquee  

Tên thực thể: Người quản trị SmartMarquee  ID thực thể: E01 

Mô tả: Người quản trị SmartMarquee là người dùng của hệ thống chịu trách nhiệm tạo ra 

và lập cấu hình cho các tấm hiển thị quảng cáo. Người dùng này có thể được đào tạo về 

nghệ thuật đồ hoạ hay tiếp thị để tạo ra quảng cáo dễ chịu có tính thẩm mĩ, nhưng không 

đào tạo đặc biệt về máy tính cho người dùng hệ thống là được giả định. 

Giả định cung cấp: Người quản trị SmartMarquee sẽ cung cấp:  

 Các tệp đồ hoạ trong dạng thức gif hay jpg cho phát triển quảng cáo và cấu hình hệ 

thống 

 Các tệp video clip trong dạng thức mpg, mov, hay avi cho phát triển quảng cáo và cấu 

hình hệ thống 

 Thông tin văn bản cho phát triển quảng cáo 

Giả định yêu cầu: Người quản trị SmartMarquee yêu cầu hệ thống cung cấp:  

 Môi trường để trợ giúp trong phát triển quảng cáo 

 Khả năng lưu giữ, truy lục, và thay đổi cấu hình hiển thị 

 Năng lực lập cấu hình hiển thị quảng cáo trên SmartMarquee một cách cục bộ và từ xa 

Nhận diện trường hợp sử dụng:  

Tạo ra cấu hình quảng cáo (UC01).  

Lập cấu hình đơn vị hiển thị SmartMarquee từ xa (UC02). 
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Bước 2: Phát triển các trường hợp sử dụng cơ sở  

Trường hợp sử dụng giúp kiến trúc sư nhận diện và mô tả các yêu cầu chức năng 

của hệ thống bằng việc phát triển các câu chuyện về các thực thể tương tác với hệ 

thống/sản phẩm và với nhau. Như một ví dụ, chúng ta sẽ thăm dò cách người quản trị tạo 

ra một cấu hình quảng cáo. Trường hợp sử dụng này được nêu trong Bảng 9.4. Lưu ý rằng 

trường hợp sử dụng này chỉ nói về trường hợp sử dụng cơ bản, và do đó, không có trường 

hợp sử dụng thay phiên được liệt kê trong ví dụ này.  

Đây là trường hợp sử dụng khá thông thường mô tả cho tương tác giữa thực thể 

người (người quản trị hệ thống) và thực thể khác, thực thể phi con người (công cụ lập cấu 

hình SmartMarquee). Lưu ý rằng công cụ lập cấu hình không phải là hệ thống mà là thực 

thể phi con người tương tác trong hoàn cảnh hệ thống.  

Bảng 9.7 Ví dụ về thực thể: công cụ lập cấu hình SmartMarquee  

Tên thực thể: công cụ lập cấu hình SmartMarquee  ID thực thể: E02 

Mô tả: The công cụ lập cấu hình SmartMarquee sẽ trợ giúp cho người quản trị 

SmartMarquee (E01) trong việc tạo ra quảng cáo cho đơn vị hiển thị SmartMarquee 

(E03). 

Giả định cung cấp: Công cụ lập cấu hình SmartMarquee sẽ cung cấp:  

 Giao diện người dùng đồ hoạ (GUI) sẽ cho phép người quản trị SmartMarquee lập cấu 

hình cho hiển thị bằng quảng cáo của đơn vị SmartMarquee  

 Khả năng tiêu hoá các tệp đồ hoạ (gif, jpg) và clip video (mpg, mov, avi) từ đĩa, ổ 

USB, hay mạng cho người quản trị SmartMarquee (E01) để lập cấu hình bảng quảng 

cáo cho hiển thị trên đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03)  

 Khả năng lập cấu hình cho đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) một cách cục bộ, tức 

là, chạy trên đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03)  

 Khả năng lập cấu hình cho đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) qua ổ USB, tức là, ghi 

tệp cấu hình đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) lên ổ đĩa USB  

 Khả năng lập cấu hình cho đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) từ xa, tức là, ghi cấu 

hình đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) qua kết nối không dây hay có dây 

Giả định yêu cầu: Công cụ lập cấu hình SmartMarquee yêu cầu các tệp đồ hoạ và tệp 

video cho cấu hình quảng cáo từ nguồn ngoài. 

Nhận diện trường hợp sử dụng:  

Tạo ra cấu hình quảng cáo (UC01).  

Cấu hình cho đơn vị hiển thị SmartMarquee từ xa (UC02). 

  

Bảng 9.8 Ví dụ về thực thể: Đơn vị hiển thị SmartMarquee  

Tên thực thể: Đơn vị hiển thị SmartMarquee ID thực thể: E03 

Mô tả: Đơn vị hiển thị SmartMarquee là hệ thống sẽ cho hiển thị các quảng cáo cho công 

chúng. Các quảng cáo được tạo ra trên công cụ lập cấu hình SmartMarquee và được gửi 

tới đơn vị hiển thị SmartMarquee, nơi sẽ đọc cấu hình và chiếu lên, cập nhật và thay đổi 

hiển thị theo các tham biến cấu hình. 

Giả định cung cấp: Đơn vị hiển thị SmartMarquee sẽ chiếu các quảng cáo tuỳ theo tệp 

cấu hình như:  

 Băng trượt chiều ngang hay chiều đứng 
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 Chuỗi các clip quảng cáo hay video liên tục, quay vòng 

 Loạt các quảng cáo văn bản, đồ hoạ tĩnh, phân trang 

 Dữ liệu chứng khoán sống liên tục  

Giả định yêu cầu: Đơn vị hiển thị SmartMarquee yêu cầu một tệp cấu hình hợp thức 

trước khi hiển thị quảng cáo có thể bắt đầu. 

Nhận diện trường hợp sử dụng:  

Đơn vị hiển thị SmartMarquee từ xa (UC02).  

Vận hành nhà cung cấp luồng chứng khoán (UC03) 

  

  

Bảng 9.9 Ví dụ về trường hợp sử dụng: Tạo ra cấu hình quảng cáo SmartMarquee  

Tiêu đề trường hợp sử dụng: Tạo ra cấu hình quảng cáo.  ID trường hợp sử dụng: 

UC01 

Mô tả trường hợp sử dụng chung: Trường hợp sử dụng này mô tả cách cấu hình quảng 

cáo được tạo ra. 

Thực thể tham gia:  

E01- Người quản trị hệ thống SmartMarquee  

E02- Công cụ lập cấu hình SmartMarquee 

Tiền điều kiện: Giả định là ở chỗ công cụ lập cấu hình SmartMarquee đã được cài đặt 

trên hệ thống đơn lẻ (từ xa) hay trên một SmartMarquee (cục bộ). 

Luồng biến cố trường hợp sử dụng chính: 

1.  E01 bắt đầu ứng dụng công cụ lập cấu hình SmartMarquee. 

2. Ứng dụng E02 bắt đầu và menu chính được hiển thị. 

3. E01 lựa xuất chuyển vài tệp đồ hoạ (dạng thức trộn lẫn: jpg, gif) và tệp video (dạng 

thức trộn lẫn: mpg, avi, mov) cho các quảng cáo. 

4. Với từng tệp chuyển nhập, E02 nhắc người dùng xác định vị trí của tệp (mạng hay 

đĩa để bao hàm ổ đĩa, CD và ổ USB). Sau khi xác định vị trí, E02 đọc các tệp từ vị 

trí đó và làm chúng thành sẵn có cho việc dùng của E01 trong phát triển quảng cáo. 

5. E01 lựa để tạo ra panel quảng cáo trượt theo chiều ngang hay chiều đứng. 

6. E02 tạo ra panel di chuyển được, đổi kích cỡ được cho người dùng định kích cỡ và 

đặt lên hiển thị. 

7. E01 tiếp đó chỉ ra nó muốn kết hợp các tệp đồ hoạ nó vừa nạp với panel quảng cáo 

trượt ngang/ đứng vừa được tạo ra. 

8. E02 nhắc E01 lựa chọn các tệp đồ hoạ. Với từng tệp, đồ hoạ được chỉnh lại kích cỡ 

cho khớp với panel. Các bước 7 và 8 được lặp lại cho từng tệp đồ hoạ liên kết với 

panel quảng cáo trượt ngang hay đứng. 

9. Vào lúc kết thúc của việc tạo ra panel quảng cáo trượt ngang hay đứng, E02 nhắc 

E01 lựa tỉ lệ trượt, như, tỉ lệ theo đó đồ hoạ đi qua hiển thị. 

10. E01 lựa chọn để tạo ra panel quảng cáo văn bản và đồ hoạ tĩnh phân trang. 
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11. E02 tạo ra panel đổi kích cỡ được, di chuyển được cho người dùng định kích cỡ và 

đặt lên hiển thị. 

12. E01 chỉ dẫn nó muốn kết hợp các tệp đồ hoạ nó vừa nạp với panel quảng cáo văn 

bản và các đồ hoạ tĩnh phân trang nó vừa tạo ra. 

13. E02 nhắc E01 xác định các tệp đồ hoạ để liên kết với panel. E02 cho phép E01 làm 

lại kích cỡ đồ hoạ và đặt nó vào trong panel. Các bước 12 và 13 được lặp lại cho 

từng đồ hoạ được thêm vào panel. 

14. E01 chỉ ra nó muốn tạo ra thông điệp văn bản cho panel quảng cáo văn bản và đồ 

hoạ tĩnh phân tranh vừa mới tạo ra. 

15. E02 nhắc E01 đưa vào văn bản để liên kết với panel. E01 tạo ra thông điệp văn bản 

cho panel. E02 cho phép E01 lựa font và kiểu font type, làm lại kích cỡ của font 

của thông điệp văn bản, và đặt nó vào bên trong panel. Các bước 14 và 15 được lặp 

lại cho từng đồ hoạ được thêm vào cho panel. 

16. Các bước 10 tới 15 được lặp lại cho quảng cáo văn bản và đồ hoạ tĩnh phân tranh 

liên kết với panel này. 

17. Tại cuối việc tạo ra panel quản cáo trượt ngang hay đứng, E02 nhắc E01 lựa chọn tỉ 

lệ phân trang, tức là, tỉ lệ theo đó quảng cáo văn bản và đồ hoạ tĩnh được hiển thị 

trước khi chuyển sang quảng cáo tiếp. 

18. E01 lựa việc tạo ra panel quảng cáo video. 

19. E02 tạo ra panel đổi cỡ được, di chuyển được cho người dùng định cỡ và đặt lên 

hiển thị. 

20. E01 chỉ ra nó muốn kết hợp các tệp video nó nừa nạp với panel quảng cáo video 

advertisement vừa được tạo ra. 

21. E02 nhắc E01 lựa chọn tệp video. Với từng tệp, video được định lại cỡ cho khớp 

nhất với panel. Các bước 7 và 8 được lặp lại cho từng tệp video được liên kết với 

panel quảng cáo video. 

22. E01 lựa cất giữ cấu hình. 

23. E02 nhắc E01 về tên cấu hình và vị trí lưu cấu hình. 

24. E01 đưa vào tên và vị trí cấu hình. 

25. E02 lưu thông tin, kể cả các tệp đồ hoạ và video, trong một tệp cấu hình và chỉ dẫn 

cho E01 rằng cấu hình được lưu. 

26. E01 lựa lối ra ứng dụng. 

Hậu điều kiện cho trường hợp sử dụng chính: Tại cuối của trường hợp sử dụng có một 

tệp cấu hình hợp thức bao gồm thanh băng trượt, thanh chia trang tĩnh, và thanh video sẵn 

sàng cho xuất chuyển sang đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03). 

  

Rõ ràng công cụ cấu hình là ở bên trong phạm vi dự án, tức là, là cái gì đó sẽ phải 

được thiết kế và thực hiện như một phần của dự án. Trường hợp sử dụng này cũng minh 

hoạ cho cân bằng tinh tế giữa đảm bảo rằng các trường hợp sử dụng mô tả cho trương tác 

giữa các thực thế và chống lại cám dỗ ra quyết định thiết kế chưa chín muồi - không thành 

vấn đề chúng dường như hồn nhiên hay vô thưởng vô phạt vào lúc đó. Người ta có thể 

biện minh rằng nhu cầu về công cụ lập cấu hình tách rời là hiển nhiên và gần như là ràng 
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buộc gián tiếp bị áp đặt lên thiết kế bởi vì nhu cầu lập cấu hình từ xa cho SmartMarquees. 

Trường hợp sử dụng này không áp đặt bất kì quyết định thiết kế riêng nào dưới dạng của 

phân hoạch ứng dụng, phân bổ cho nền phần cứng, quyết định về nhìn-và-cảm, vân vân. 

Tuy nhiên, một đối trọng có thể được làm là ra quyết định trong trường hợp sử dụng này 

rằng công cụ cấu hình là ứng dụng tách rời với giao diện người dùng đồ hoạ và rằng điều 

này biểu diễn cho tập các quyết định. Tới mức độ nhất định, “quyết định” này là cách đề 

cập tới ràng buộc mà một SmartMarquee là thiết bị đơn lẻ. Điều này có thể là trường hợp 

mà các yêu cầu cho hệ thống hay một phần của hệ thống (công cụ cấu hình hay các hoàn 

cảnh) được xác địh dưới dạng kinh nghiệm của chúng ta với các công cụ, hệ thống hay 

sản phẩm tương tự. Cân bằng phải được duy trì giữa việc ra quyết định thiết kế chưa chín 

và tính thực hành chính cống của việc thừa nhận nhu cầu hiển nhiên cho các loại hệ con 

đa dạng có thể trở thành hiển nhiên trong khêu gợi yêu cầu. Cố gắng cân bằng này phải bị 

bỏ lại cho đánh giá của tổ thiết kế kiến trúc. Tình huống này được chia thành giai đoạn có 

chủ định ở đây để làm sáng tỏ nhu cầu cho kiến trúc sư suy nghĩ, đánh giá, và áp dụng 

một cách thậm trọng và thường xuyên đánh giá khi cần để duy trì cân bằng này.  

 

Bảng 9.10 Ví dụ về trường hợp sử dụng: Tải lên cấu hình quảng cáo từ xa  

Tiêu đề trường hợp sử dụng: Cấu hình SmartMarquee từ xa  ID trường hợp sử dụng: 

UC02 

Mô tả chung trường hợp sử dụng: Trường hợp sử dụng này mô tả cách các cấu hình 

quảng cáo được nạp vào SmartMarquees từ xa. 

Các thực thể tham gia:  

E01- Người quản trị hệ thống SmartMarquee  

E02- Công cụ lập cấu hình SmartMarquee  

E03- SmartMarquee 

Tiền điều kiện:  

Giả định là ở chỗ SmartMarquee được triển khai ở vị trí từ xa, tức là, cấu hình và công cụ 

cấu hình ở một vị trí này, tách rời về vật lí với SmartMarquee mà người quản trị hệ thống 

muốn lập cấu hình. Có kết nối mạng giữa công cụ cấu hình và SmartMarquee. Giả định 

rằng cấu hình đã được tạo ra và được lưu trên công cụ cấu hình (xem UC01). 

Luồn biến cố trường hợp sử dụng chính: 

1. E01 bắt đầu ứng dụng công cụ cấu hình. 

2. Ứng dụng E02 bắt đầu và menu chính được hiển thị. 

3. E01 chọn tuỳ chọn để nạp cấu hình lên E03. 

4. E02 trình ra một danh sách các thiết bị E03 được biết và nhắc E01 lựa một E03 từ 

danh sách các thiết bị đã biết, hay đưa vào địa chỉ của E03. 

5. E01 lựa một E03 đã biết hay đưa vào địa chỉ của một E03 chưa biết. 

6. E02 liên hệ với thiết bị E03 được lựa để chắc rằng nó là truy nhập được. 

7. E02 nhắc E01 về thông tin an ninh để xác thực truy nhập E03. 

8. E02 nhắc E01 lựa cấu hình mà E01 muốn nạp lên SmartMarquee. 

9. E02 gửi dữ liệu cấu hình được lựa cho E03. 
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10. Một khi việc truyền được hoàn thành, E03 lưu ý cho E02 rằng việc truyền là hoàn 

thành. 

11. E03 kiểm cấu hình để đảm bảo rằng nó là hợp thức. 

12. E03 lưu ý cho E02 rằng cấu hình là hợp thức. 

13. E03 dừng cấu hình hiện thời (nếu nó đang chạy), đọc cấu hình mới, và bắt đầu hiển 

thị. 

14. E03 lưu ý cho E02 rằng cấu hình mới đã bắt đầu. 

15. Kết nối giữa E02 và E03 được kết thúc. 

Hậu điều kiện trường hợp sử dụng chính:  

Ở chỗ kết thúc của trường hợp sử dụng này cấu hình trên E02 được gửi cho E03. Cấu hình 

mới được kiểm nghiệm bởi E03. Cấu hình cũ trên E03 bị dừng lại, và cấu hình mới được 

bắt đầu và vận hành đầy đủ. 

  

 Trường hợp sử dụng được liệt kê trong Bảng 9.10 mô tả tương tác giữa 

SmartMarquee, công cụ cấu hình, và người quản trị hệ thống. Lưu ý rằng từ cảnh quan 

thiết kế kiến trúc tương tác giữa SmartMarquee và công cụ cấu hình là phần cực kì quan 

trọng của phân tích này. Từ trường hợp sử dụng này, chúng ta có thể thấy rằng có yêu cầu 

đặc tính chất lượng cho an ninh (UC02 bước 7) và tính tin cậy (UC02 bước 6 và 11). Mặc 

dầu chúng ta không đào sâu và những đặc thù của các yêu cầu này trong trường hợp sử 

dụng này, chúng sẽ được phân tích chi tiết khi tổ thiết kế kiến trúc phát triển các mô tả 

của đặc tính chất lượng thành kịch bản đặc tính chất lượng. Rõ ràng có một số luồng thay 

phiên mà nên được thăm dò trong trường hợp sử dụng này nữa. Chẳng hạn, hệ thống phải 

đáp ứng thế nào nếu một SmartMarquee không thể được kết nối tới (bước 6), và điều gì 

phải xảy ra nếu cấu hình là không hợp thức (bước 11)? Những điều này và các điều kiện 

quan trọng khác nên được thăm dò với các trường hợp sử dụng thay phiên bởi vì chúng có 

thể tác động lên thiết kế kiến trúc. Lưu ý rằng vấn đề tính sử dụng được không thực được 

mô tả trong trường hợp sử dụng này; rõ ràng tính dùng được sẽ là vấn đề trong hoàn cảnh 

này. Mặc dầu tính dùng được sẽ là quan trọng cho thành công của hệ thóng, nó sẽ không 

là vấn đề thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng này có thể được dùng bởic các 

kĩ sư hạ lưu như điểm bắt đầu để phân tích các yêu cầu tính dùng được và thiết kế giao 

diện người dùng. Chung cuộc, chúng ta sẽ chuyển chú ý sang yêu cầu hiển thị số cổ phiếu 

trực tuyến mà đã được liệt kê trước đây cho SmartMarquee:  

Hệ thống sẽ cung cấp năng lực để chấp nhận, xử lí và hiển thị số lượng cổ phiếu 

thị trường luồng dữ liệu liên tục (trong Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thị trường 

(MDDL)) trong băng trượt nhất quán với định nghĩa của panel băng trượt.  

Một khía cạnh thú vị của yêu cầu này là ở chỗ người cung cấp số lượng cổ phiếu 

theo luồng là những thực thể bên ngoài biên giới hệ thống, và như vậy ở ngoài cách nhìn 

thuần tuý kiểm soát và thiết kế của kiến trúc sư khi thiết kế SmartMarquee. Dữ liệu họ 

cung câp, dạng thức nó được cung cấp, tỉ lệ nó được cung cấp, và tính sẵn có của dữ liệu 

này là những ràng buộc trực tiếp lên hệ thống. Để đảm bảo dễ dàng giao diện với các thực 

thể này, các yêu cầu xác định rằng một chuẩn sẽ được dùng (đặc biệt MDDL). Mô tả vận 

hành cho yêu cầu này được liệt kê trong Bảng 9.11. Thực thể nhà cung cấp số lượng cổ 

phiếu theo luồng được mô tả trong Bảng 9.12. Trường hợp sử dụng cơ sở này cho số 

lượng cổ phiếu theo luồng được liệt kê trong Bảng 9.13.  
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Một khi trường hợp sử dụng cơ sở (hay các trường hợp sử dụng) được thiết lập, các 

biến thể có thể được thăm dò để chiếu sáng thêm lên các yêu cầu. Lưu ý rằng có một số 

các phương án cho trường hợp cơ sở cần được thăm dò ở đây. Một trường hợp sử dụng 

thay phiên được nêu trong Bảng 9.14 để thăm dò điều gì xảy ra nếu SmartMarquee không 

thể thiết lập được kết nối với nhà cung cấp số lượng cổ phiếu theo luồng.  

 

 

 

Bảng 9.11 Ví dụ về mô tả vận hành của yêu cầu số lượng cổ phiếu theo luồng  

Tiêu đề mô tả vận hành: Hiển thị số lượng cổ phiếu theo luồng 

Mô tả đề nghị vai trò của những người có liên quan:  

Những người có liên quan tiếp thị 

 ID: ID002 

Xem xét vận hành Đáp ứng của người có liên quan 

Cung cấp mô tả chung về 

chức năng 

Khả năng cho một SmartMarquee được kết nối với Internet 

để hiển thị số lượng cổ phiếu theo panel thanh trượt số lượng 

cổ phiếu. 

Mô tả điều người có liên 

quan làm bây giờ hay 

muốn có khả năng làm.  

Người quản trị hệ thống nên có khả năng xác địng nhà cung 

cấp luồng số lượng cổ phiếu, hay danh sách các nhà cung 

cấp, và lập caasi hình panem hiển thị kiểu trượt để cho trượt 

số lượng cổ phiếu khi chúng được đọc từ nhà cung cấp luồng 

số lượng cổ phiếu. 

Mô tả bất kì cái vào nào 

mà được cung cấp hay sẵn 

có vào lúc khởi đầu. 

Địa chỉ Internet hợp thức của nhà cung cấp luồng số lượng 

cổ phiếu. Luồng dữ liệu từ nhà cung cấp luồng số lượng cổ 

phiếu. 

Mô tả hoàn cảnh vận 

hành. 

Hiển thị luồng số lượng cổ phiếu sẽ được xác định trong cấu 

hình. SmartMarquee sẽ thương lượng kết nối lúc bắt đầu. 

SmartMarquee sẽ định dạng và hiển thị thông tin vào lúc 

chạy. Có thể có chi phí và xác thực liên kết với việc truy 

nhập vào luồng dữ liệu từ nhà cung cấp số lượng cổ phiếu 

theo luồng. 

Mô tả cách hệ thống / sản 

phẩm nên đáp ứng. 

Số lượng cổ phiếu theo luồng sẽ là tương ttwj cho panel 

quản cáo thanh trượt trong vận hành và trong cái nhìn và 

cảm của chúng. Nếu số lượng cổ phiếu trượt được xác định 

trong cấu hình hiển thị quảng cáo, lúc bắt đầu SmartMarquee 

sẽ liên lạc với nhà cung cấp số lượng cổ phiếu theo luồng. 

Một khi kết nối này được thiết lập, SmartMarquee sẽ đọc 

luồng dữ liệu từ nhà cung cấp số lượng cổ phiếu, và định 

dạng và hiển thị dữ liệu số lượng cổ phiếu. Số lượng cổ 

phiếu sẽ trượt qua màn ảnh trong panel thanh từ trái sang 

phải, hay từ đỉnh xuống đáy, như được xác định bởi cấu 

hình. 

Mô tả bất kì cái ra nào mà 

hệ thống/ sản phẩm tạo ra 

như kết quả của hành động 

Cái ra sẽ là hiển thị số lượng cổ phiếu trên SmartMarquee. 
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này. 

Mô tả ai hay cái gì dùng 

cái ra và cái ra được dùng 

để làm gì 

Cái ra của SmartMarquee được công chúng xem. 

  

Rõ ràng phân tích trường hợp sử dụng buộc kiến trúc sư phải hỏi những người có 

liên quan về cách họ muốn hệ thống đáp ứng nêu máy phục vụ số lượng cổ phần theo 

luồng không sẵn có. Các bước thay phiên có thể được mô hình hoá tách rời hay được đưa 

vào cùng bảng như UC04 dùng mục “luồng biến cố trường hợp sử dụng thay phiên” được 

mô tả trong Bảng 9.4. Người ta có thể biện minh rằng trường hợp sử dụng này ra quyết 

định thiết kế liên quan tới giải quyết lỗi/sai của hệ thống. Lần nữa, điều này không hoàn 

toàn đúng. Trường hợp sử dụng đang mô tả cho cách những người có liên quan tới hệ 

thống sẽ muốn hệ thống vận hành khi nhà cung cấp số lượng cổ phiếu theo luồng không 

sẵn có. Phải thừa nhân, đây là một đường mảnh nằm giữa mối quan tâm đặc tính chất 

lượng và tính chức năng, nhưng như đã nói trước đây, đặc tính chất lượng và tính chức 

năng thường xoắn xuýt và thỉnh thoảng gắn chặt với nhau. Vấn đề khác mà đã trở thành rõ 

ràng trong phân tích này là tác động tiềm năng mà hiệu năng có thể có lên hệ thống. Tính 

thời gian của số lượng cổ phiếu có thể là vấn đề ảnh hưởng tới thiết kế. Điều này có thể 

được thăm dò đầy đủ khi đặc tính chất lượng được phân tích. Vấn đề là ở chỗ những 

người có liên quan tới hệ thống có thể đã không xác định lúc ban đầu về những hàng vi 

này, nhưng qua phân tích về dẫn lái kiến trúc thô và phát triển các trường hợp sử dụng, 

những vấn đề này trở thành rõ ràng. Điều quan trọng là tổ thiết kế kiến trúc nhận diện 

những yêu cầu bị thiếu hay mơ hồ này, và rằng họ có khả năng làm việc với những người 

có liên quan để cải tiến các yêu cầu trước khi thiết kết. Các khuôn mẫu và phương pháp 

được mô tả ở đây cung cấp một khuôn khổ cho phân tích đó.  

Bảng 9.12 Ví dụ về thực thể: Nhà cung cấp số lượng cổ phần theo luồng  

Tên thực thể: Nhà cung cấp số lượng cổ phần theo luồng ID thực thể: E04 

Mô tả: Nhà cung cấp luồng cổ phiếu là một tổ chức có các máy phục vụ sẽ cung cấp 

luồng dữ liệu từ các thị trường chứng khoán đa dạng trên khắp thế giới. 

Giả định cung cấp: Nhà cung cấp luồng cổ phiếu cung cấp luồng dữ liệu trong ngôn ngữ 

định nghĩa dữ liệu thị trường Market Data Definition Language. 

Giả định yêu cầu: Nhà cung cấp luồng cổ phiếu và luồng dữ liệu liên quan là dịch vụ có 

phí. Xác thực cho truy nhập dịch vụ được yêu cầu. 

Trường hợp sử dụng được nhận diện: Vận hành nhà cung cấp luồng cổ phiếu (UC03). 

  

Hướng dẫn cho phân tích giai đoạn 1 Mô tả đặc tính chất lượng  

Sau các ràng buộc, yêu cầu đặc tính chất lượng thường là những yêu cầu có ảnh 

hưởng nhất cho hệ thống hay sản phẩm, và chúng sẽ tác động sâu sắc lên các tuỳ chọn và 

quyết định thiết kế của kiến trúc sư. Nhiều bộ cấu trúc khác nhau có thể giải quyết cho 

một tập các yêu cầu chức năng; tuy nhiên, chỉ vài - thỉnh thoảng chỉ một tập cấu trúc - là 

có thể giải quyết thích hợp cho chức năng và yêu cầu đặc tính chất lượng. Việc thiết kế 

các hệ thống đáp ứng cho yêu cầu đặc tính chất lượng thường là chỗ tổ thiết kế kiến trúc 

kiếm được lương của họ. Trong giai đoạn 1, đối thoại liên quan tới đặc tính chất lượng 

được khởi đầu từ một danh sách đơn giản các yêu cầu đặc tính chất lượng một từ.  
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Bảng 9.13 Ví dụ về trường hợp sử dụng: Nhà cung cấp số lượng cổ phần theo luồng  

Tiêu đề trường hợp sử dụng: Hiển thị số lượng cổ phần thời 

gian thực  
ID trường hợp sử 

dụng: UC03 

Mô tả chung về trường hợp sử dụng: Trường hợp sử dụng này mô tả cách đơn vị hiển thị 

của SmartMarquee cho hiển thị số lượng cổ phần thời gian thực. 

Các thực thể tham gia:  

E03- Đơn vị hiển thị của SmartMarquee 

E04- Nhà cung cấp luồng cổ phần. 

Tiền điều kiện:  

Một cấu hình hợp thức được nạp vào bộ hiển thị của SmartMarquee đã triển khai, có chứa 

một panel số lượng cổ phần trong cấu hình. Giả thiết rằng trường hợp sử dụng này sẽ bắt 

đầu khởi động SmartMarquee. Giả thiết rằng đơn vị hiển thị của SmartMarquee được kết 

nối với mạng cung cấp truy nhập vào một trong các nhà cung cấp luồng cổ phiếu được 

xác định trong cấu hình. Giả thiết rằng phí đã được trả và tài khoản thích hợp được thiết 

lập cho đơn vị hiển thị Marquee để dùng dịch vụ của nhà cung cấp luồng cổ phần. 

Luồng biến cố trường hợp sử dụng chính: 

1. Khi khởi động, đơn vị hiển thị của SmartMarquee (E03) đọc tệp cấu hình hiện 

thời. Trong các panel quảng cáo được xác định trong cấu hình là một panel tấm 

số lượng cổ phần thời gian thực. 

2. E03 lập cấu hình panel tấm số lượng cổ phần thời gian thực trên màn hiển thị và 

đọc danh sách các nhà cung cấp luồng cổ phần (E04) từ tệp cấu hình. 

3. E03 liên lạc với từng E04 để xác định cái nào sẵn có. 

4. E03 lựa E04 mà sẽ dùng trong vận hành và thiết lập kết nối dữ liệu luồng. 

5. E03 bắt đầu ứng dụng hiển thị quảng cáo. 

6. E03 đọc luồng sẽ liệu số lượng cổ phần từ E04. 

7. Khi nhận được dữ liệu từ E04, E03 hiển thị dữ liệu số lượng cổ phần trong panel 

thích hợp. 

Hậu điều kiện trường hợp sử dụng chính:  

Vào lúc kết thúc của trường hợp sử dụng đơn vị hiển thị SmartMarquee (E03) vận hành, 

được kết nối với nhà cung cấp luồng cổ phiếu (E04), và hiển thị số lượng cổ phần. 

  

Bảng 9.14 Ví dụ về trường hợp sử dụng thay phiên: SmartMarquee không thể kết 

nối được với nhà cung cấp số lượng cổ phần theo luồng  

Tiêu đề trường hợp sử dụng: Không thể kết nối được với nhà 

cung cấp số lượng cổ phiếu theo luồng  
ID trường hợp sử 

dụng: UC05 

Mô tả chung về trường hợp sử dụng:  

Trường hợp sử dụng này mô tả điều đơn vị hiển thị của SmartMarquee làm nếu nó không 

thể thiết lập được kết nối với hệ thống ngoài cung cấp số lượng cổ phiếu thời gian thực. 

Thực thể tham gia:  
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E03- Đơn vị hiển thị của SmartMarquee  

E04- Nhà cung cấp luồng cổ phiếu 

Tiền điều kiện:  

Một cấu hình hợp thức được nạp lên hiển thị của một SmartMarquee đã triển khai có bao 

hàm cả panel thanh số lượng cổ phần trong cấu hình. Giả sử rằng trường hợp sử dụng này 

sẽ bắt đầu khởi động SmartMarquee. Giả sử rằng đơn vị hiển thị của SmartMarquee được 

kết nối với mạng cung cấp truy nhập vào một trong các nhà cung cấp luồng cổ phiếu được 

xác định trong cấu hình. Giả sử rằng phí đã được trả và tài khoản thích hợp được thiết lập 

cho đơn vị hiển thị Marquee để dùng dịch vụ của nhà cung cấp luồng cổ phiếu. 

Luồng biến cố trường hợp sử dụng chính: 

1. Khi khởi động, đơn vị hiển thị của SmartMarquee (E03) đọc tệp cấu hình hiện thời. 

Trong số các panel quảng cáo được xác định trong cấu hình là panel thanh số lượng 

cổ phiếu thời gian thực. 

2. E03 lập cấu hình panel số lượng cổ phần thời gian thực trên màn hiển thị và đọc 

danh sách các nhà cung cấp luồng cổ phần (E04) từ tệp cấu hình.  

3. E03 liên hệ với từng E04 để xác định người nào sẵn có. 

4. Sau khi nỗ lực liên hệ với mọi EO4 đã xác định, không ai sẵn có để cung cấp dịch 

vụ. 

5. Một thông điệp chỉ ra rằng “số lượng cổ phần thời gian thực không sẵn có” được 

đặt vào panel thanh số lượng cổ phần thời gian thực trên màn hiển thị, và E03 bắt 

đầu ứng dụng hiển thị quảng cáo. 

6. Sau một thời gian, E03 sẽ nỗ lực thiết lập liên hệ với các E04 đã xác định ở bước 3 

trên. Nếu liên hệ được thiết lập, tiếp tục với bước 7. 

7. Một khi liên hệ được thực hiện, UC04 tiếp tục lại với bước 4. 

Hậu điều kiện trường hợp sử dụng chính:  

Vào lúc kết thúc của trường hợp sử dụng này, đơn vị hiển thị của SmartMarquee (E03) 

vận hành. Mọi panel quảng cáo đều vận hành mặc cho liệu E03 có khả năng kết nối được 

với nhà cung cấp luồng cổ phần (E04) không. Nếu hệ thống có khả năng kết nối với một 

E04, số lượng cổ phần thời gian thực được hiển thị; bằng không, một thông điệp được 

hiển thị trong panel này. Tất cả các hiển thị khác (các panek thanh không phải số lượng cổ 

phần) vẫn có khả năng vận hành bình thường như được mô tả trong UC04. 

  

Làm việc với những người có liên quan, tổ thiết kế kiến trúc phát triển các mô tả 

đặc tính chất lượng để mô tả tốt hơn nhu cầu đặc tính chất lượng hệ thống. Trong giai 

đoạn 2, chúng ta sẽ phân tích và làm sáng tỏ các mô tả đặc tính chất lượng được khêu gợi 

từ những người có liên quan ở giai đoạn 1. Bên cạnh mô tả đặc tính chất lượng, chỗ khác 

cần tìm yêu cầu đặc tính chất lượng là trong tuyển tập các trường hợp sử dụng được phát 

triển để mô tả chức năng mức cao. Thường yêu cầu đặc tính chất lượng được len lỏi trong 

các trường hợp sử dụng - thông thường trong riêng từng bước có chứa trường hợp sử 

dụng. Chẳng hạn, xét trường hợp sử dụng số lượng cổ phần hiển thị (Bảng 9.13 và 9.14). 

Rõ ràng một luận cứ có thể được đưa ra rằng có các yêu cầu đặc tính chất lượng cho hiệu 

năng, an ninh, và tính sẵn có liên kết với trường hợp sử dụng này và trường hợp sử dụng 

thay phiên. Chẳng hạn, dưới dạng hiệu năng, làm sao thông tin cổ phần có thể đúng giờ? 
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Những câu hỏi tương tự nảy sinh liên quan tới an ninh và tính sẵn có khi nó áp dụng cho 

mối quan ngại chức năng này. Phần cứng về phân tích yêu cầu đặc tính chất lượng là ở 

chỗ đặc tính chất lượng thường được liên kết với khía cạnh nào đó của tính chức năng, và 

tuỳ theo tính chức năng, đáp ứng đặc tính chất lượng sẽ là khác. Chẳng hạn, trong một 

phần của hệ thống, hiệu năng có thể nói tới hiệu năng giao tác; trong phần khác của hệ 

thống, hiệu năng có thể có nghĩa là thời gian đáp ứng cho người dùng; và trong phần khác 

của hệ thống, hiệu năng có thể có nghĩa là cái gì đó khác. Đây là lí do tại sao các kịch bản 

đặc tính chất lượng phải được phát triển để mô tả đầy đủ đáp ứng đặc tính chất lượng của 

hệ thống với các kích thích đa dạng dưới những điều kiện đặc biệt. Nếu có số lớn các mô 

tả đặc tính chất lượng, tổ thiết kế kiến trúc đầu tiên phải phân tích những mô tả được bỏ 

phiếu là quan trọng nhất bởi những người có liên quan trong hội thảo khêu gợi dẫn lái 

kiến trúc.  

Như một ví dụ, chúng ta sẽ xem xét mô tả đặc tính chất lượng giai đoạn 1 về tính 

mở rộng như nó gắn liền với sản phẩm SmartMarquee. Mô tả này đã được phát triển bằng 

việc dùng các kĩ thuật được mô tả trong giai đoạn 1 và được làm tài liệu bằng việc dùng 

Bảng 8.9. Mô tả mở rộng được cho SmartMarquee từ giai đoạn 1 được nêu trong Bảng 

9.15.  

Bảng 9.15 Ví dụ về mô tả đặc tính chất lượng cho SmartMarquee  

Người có liên quan: Người phát triển phần mềm SmartMarquee  ID: XXX 

Đặc tính chất lượng: Tính mở rộng được 

Lí do cho đặc tính chất lượng:  

Khách hàng hay thị trường sẽ dẫn lái nhu cầu về các kiểu mới hay hiển thị chuyên biệt và 

panel quảng cáo. Điều quan trọng là sản phẩm SmartMarquee có thể đáp ứng với nhu cầu 

thị trường. Hiểu theo nghĩa hẹp, phần mềm SmartMarquee, công cụ cấu hình, và phần 

cứng phải dễ dàng mở rộng được để hỗ trợ cho việc thêm các loại hiển thị và panel quảng 

cáo mới. 

Câu chuyện đặc tính chất lượng của những người có liên quan:  

Một khách hàng mới muốn có việc nạp video sống về hoạt động nhà bếp được hiển thị 

trên hệ thống hiển thị SmartMarquee mặt tiền của họ cùng menu, ảnh các món ăn khác 

nhau, và những món đặc biệt hàng ngày. Phần cứng và phần mềm panel nạp video sống 

mới có thể được phát triển, kiểm thử và vận chuyển trong 30 ngày. SmartMarquee và 

công cụ cấu hình có thể được cập nhật tại hiện trường bởi khách hàng, kể cả cài đặt phần 

mềm và phần cứng (camera) mới để hỗ trợ cho panel mới. 

Vấn đề và mối quan ngại khác:  

Một số khách hàng không có đào tạo về công nghệ máy tính, việc làm cài đặt và caasi 

hình cho SmartMarquee là khó. Làm sao chúng ta sẽ biết liệu camera có kết nối với phần 

cứng dễ dàng không và sẽ tương hợp với phần cứng, hệ điều hành, phần mềm 

SmartMarquee? SmartMarquee sẽ ở cách camera bao xa? Chiều dài cáp có là ràng buộc 

không? Có thể dùng camera không dây được không? 

 

Thông tin này sẽ được dùng để tạo khuôn phân tích cho yêu cầu đặc tính chất lượng 

này. Xem như kết quả của phân tích này, tổ thiết kế kiến trúc sẽ tạo ra kịch bản đặc tính 

chất lượng sáu phần cho kịch bản đặc tính chất lượng này. Kịch bản trường hợp sử dụng 

sáu phần được nêu trong Bảng 9.16.  
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Kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần đã được giới thiệu ở Chương 3. Tuy nhiên, 

trong hoàn cảnh ACDM kịch bản sáu phần được phát triển như một phần của phân tích 

trong giai đoạn 2 từ các mô tả đặc tính chất lượng được khêu gợi trong giai đoạn 1. Cũng 

như với khuôn mẫu trường hợp sử dụng, khuôn mẫu kịch bản đặc tính chất lượng sáu 

phần sẽ giúp tổ thiết kế kiến trúc phân tích các chi tiết về nhu cầu đặc tính chất lượng mà 

những người có liên quan nói tới trong mô tả đặc tính chất lượng. Phân tích có thể được 

thực hiện theo một trong hai cách. Thứ nhất, tổ thiết kế kiến trúc có thể làm việc cùng 

nhau trong một cuộc họp, dùng khuôn mẫu trong Bảng 9.16 để hướng dẫn phân tích, điền 

vào từng phần tử của khuôn mẫu như một tổ cho tới khi họ được thoả mãn rằng yêu cầu 

đặc tính chất lượng được mô tả đầy đủ trong dạng thức sáu phần. Cách khác, từng thành 

viên của tổ thiết kế kiến trúc có thể được gán cho một hay nhiều mô tả đặc tính chất 

lượng, và từng kĩ sư riêng một có thể phát triển các kịch bản sáu phần. Sau khi họ hoàn 

thành các kịch bản sáu phần, từng thành viên tổ phải trình bày công việc của họ cho tổ 

thiết kế kiến trúc để phê bình và cải tiến các kịch bản sáu phần của họ. Cách tiếp cận 

trước làm việc tốt nếu có ít mô tả đặc tính chất lượng (ít hơn 50). Nếu có nhiều mô tả đặc 

tính chất lượng (nhiều hơn 50), cách tiếp cận sau làm việc tốt nhất. Nếu cách tiếp cận họp 

phân tích được dùng, điều này nên được lãnh đạo bởi kĩ sư yêu cầu.  

 

Bảng 9.16 Khuôn mẫu kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần  

Tiêu đề kịch bản: Tiêu đề mô tả nếu 

muốn  

ID: Tham chiếu dễ nhớ nếu muốn 

Đặc tính chất lượng: Mô tả đặc tính 

chất lượng một từ 

ID mô tả: ID của mô tả ở giai đoạn 1 được 

dùng làm cơ sở cho kịch bản này 

Mô tả vai trò của người có liên quan đề nghị mô tả: Những người có liên quan hay các 

cộng đồng những người có liên quan quan tâm tới kịch bản đặc tính chất lượng này. 

Nguồn kích thích Mô tả các nguồn nguyên thuỷ hay nguồn tiềm năng của kích thích 

mà sẽ làm nảy sinh trong đáp ứng của hệ thống. 

Kích thích Hiện tượng, biến cố, tình huống, v.v., nhắc hệ thống hay những 

người có liên quan phản ứng theo cách nào đó hay có hành động nào 

đó. Nó có thể là một yêu cầu của người dùng, một biến cố hay ngắt, 

một lỗi, một yêu cầu thay đổi, vân vân. 

Điều kiện môi 

trường liên quan 

Mô tả bất kì điều kiện môi trường nào mà có thể ảnh hưởng tới đáp 

ứng và cách đo đáp ứng. Nó có thể bao gồm những điều kiện như 

vận hành bình thường, tải đỉnh, vận hành giảm cấp, vào lúc phát 

triển, trong hoạt động, không có hoạt động ngắt, vân vân. 

Phần tử kiến trúc Phần tử hệ thống bị ảnh hưởng bởi kích thích. Sớm trong vòng đời 

phát triển (tiền thiết kế kiến trúc) các phần tử bị ảnh hưởng có thể 

không được biết tới hay có thể là môt mô tả mức rất cao. Khi thiết 

kế bắt đầu, các kịch bản phải được cải tiến và các phần tử được nhận 

diện khi chúng được biết tới. 

Đáp ứng của hệ 

thông 

Đáp ứng mong muốn của hệ thống. Điều này nên là đặc biệt nhất có 

thể được vì đây sẽ là cách hệ thống sẽ được thiết kế để đáp ứng với 

kích thích. 

Cách đo đáp ứng Cách đo theo đó chất lượng của đáp ứng sẽ được đo. Cách đo đáp 

ứng phụ thuộc vào đặc tính chất lượng. Cách đo đáp ứng bienest 
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hiên và có thể có dưới dạng người-giờ, phát hiện lỗi, thời gian đáp 

ứng, thời gian phục hồi, vân vân. 

Rủi ro liên kết Trong quá trình phân tích các mô tả đặc tính chất lượng, tổ thiết kế 

kiến trúc có thể khám phá ra các rủi ro liên kết với việc thoả mãn 

yêu cầu đặc tính chất lượng. Những điều này phần lớn là kĩ thuật, 

nhưng có thể bao gồm các vấn đề khác mà sẽ ảnh hưởng lên quyết 

định thiết kế về sau. 

Từng mô tả đặc tính chất lượng phải được đọc to và khuôn mẫu sáu phần được 

chiếu lên. Các thành viên phải được mởi đóng góp để điền đầy khuôn mẫu sáu phần, thảo 

luận về các vấn đề khi chúng nảy sinh. Phải chắc thư kí nắm bắt các kịch bản sáu phần và 

ghi lại bất kì vấn đề nào chưa được giải quyết liên kết với phân tích này. Bảng 9.17 chỉ ra 

kịch bản sáu phần cho mô tả đặc tính chất lượng của tính mở rộng được được nêu trong 

Bảng 9.15. Lời dẫn ngắn gọn về phân tích đã dẫn tới kịch bản sáu phần này được mô tả ở 

đây nữa.  

Bảng 9.17 Ví dụ về kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần cho SmartMarquee  

Tiêu đề kịch bản: Nạp video sống  ID: YYY  

Đặc tính chất lượng: 

Tính mở rộng được  

ID mô tả gốc: XXX 

Mô tả vai trò người có liên quan đề nghị mô tả: Người bảo trì và người dùng cuối 

Kích thích Cần cho một panel luồng video sống để hiển thị video sống 

trong panel SmartMarquee panel. 

Nguồn kích thích Phát triển nhu cầu thị trường hay khách hàng chuyên biệt cá 

nhân. 

Điều kiện môi trường 

liên quan 

SmartMarquee đã được triển khai. Phần cứng và phần mềm 

phải được nâng cấp tại hiện trường. 

Phần tử kiến trúc Ứng dụng hay các ứng dụng SmartMarquee. Phần cứng 

SmartMarquee. Phần mềm công cụ cấu hình và có thể cả phần 

cứng. 

Đáp ứng của hệ thống SmartMarquees đã được triển khai và phần mềm và phần cứng 

để hỗ trợ tính năng này phải được cập nhật bởi khách hàng mà 

không phải đưa SmartMarquee về xưởng và không có hỗ trợ 

của nhân viên kĩ thuật SmartMarquee. 

Cách đo đáp ứng Panel nạp video sống mới có thể được thực hiện và kiểm thử 

trong vòng 30 ngày. Phần cứng và phần mềm nâng cấp để hỗ 

trợ cho tính năng này có thể được cài đặt trong 1 giờ. 

Rủi ro liên kết Còn không rõ SmartMarquee phải hỗ trợ cho bao nhiêu 

camera. 

 

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng những người có liên quan quan tâm tới tính mở 

rộng được là những kĩ sư sẽ chịu trách nhiệm thay đổi hệ thống sau khi nó được triển 

khai. Những người có liên quan trong trường hợp này là các kĩ sư vốn là chuyên gia về 

phần cứng và phần mềm. Mối quan tâm của họ vào tính mở rộng được được mô tả trong 

mô tả đặc thù này sẽ ảnh hưởng tới phần cứng và phần mềm của SmartMarquee cũng như 

của phần mềm công cụ cấu hình. Tuy nhiên, để ý rằng có những người có liên quan bỏ lỡ 
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rõ ràng từ mô tả này. Những người có liên quan đề nghị mô tả này đã là những kĩ sư 

muốn thay đổi dễ dàng phần mềm và phần cứng để tạo ra panel video được nạp sống. Tuy 

nhiên, một khi các thay đổi được thực hiện, việc cập nhật sẽ phải được cài đặt tại hiện 

trường bởi người dùng SmartMarquee. Điều cũng thú vị cần lưu ý là công cụ cấu hình sẽ 

bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này nữa. Rõ ràng phần mềm công cụ cấu hình sẽ phải bị 

thay đổi để cấu hình cho việc nạp video sống cho SmartMarquee, nhưng vẫn không rõ 

liệu điều này sẽ ảnh hưởng tới phần cứng công cụ cấu hình hay không. Từ quan điểm các 

yêu cầu và vận hành, công cụ cấu hình cũng phải cần truy nhập vào camera để lập cấu 

hình cho panel đúng đắn. Lưu ý tới vấn đề và mối quan ngại đã được mô tả bởi những 

người có liên quan tới mô tả đặc tính chất lượng. Thứ nhất, những người có liên quan tới 

người dùng có thể không có tri thức chuyên gia về máy tính. Điều này nghĩa là thủ tục cài 

đặt, công cụ và cơ chế sẽ phải được thiết kế trong các sản phẩm này để điều chỉnh theo 

tính không có khả năng của những người có liên quan tới người dùng để thực hiện những 

sửa đổi phần mềm và phần cứng phức tạp hay tuân theo các thủ tục cài đặt phức tạp. 

Những người có liên quan cũng bày tỏ quan ngại về tính tương hợp đối với camera, hệ 

điều hành, và phần mềm SmartMarquee. Đây là cân nhắc đặc biệt quan trọng khi được tổ 

hợp với mối quan ngại trước về mức độ chuyên gia của người có liên quan chịu trách 

nhiệm cài đặt và nâng cấp. Cũng không rõ ràng camera sẽ ở xa bao nhiêu so với bản thân 

SmartMarquee, và các camera không dây phải được dùng hay được cấp như một tuỳ chọn. 

Vấn đề quan ngại khác có thể này sinh trong phân tích là: Smart-Marquee nên hỗ trợ cho 

bao nhiều nguồn cấp sống? Điều có vẻ như không có trong mô tả về đặc tính chất lượng, 

nhưng là vấn đề quan ngại đáng lưu ý ở điểm này. Các rủi ro kĩ thuật rõ ràng nổi lên trong 

quá trình phân tích nên được ghi lại trong khuôn mẫu sáu phần trong mục cung cấp. Rủi 

ro này được ghi lại trong khuôn mẫu được liệt kê trong Bảng 9.17. Những rủi ro này chủ 

yếu sẽ có bản chất kĩ thuật nhưng có thể bao gồm các loại rủi ro khác nữa. Rủi ro được 

ghi lại ở đây nên có bản chất kĩ thuật - bản chất có tác động kiến trúc. ACDM là phương 

pháp kĩ thuật, không phải là phương pháp cải tiến qui trình. ACDM dẫn lái tổ hướng tới 

khám phá và giảm nhẹ rủi ro kĩ thuật theo cách có cấu trúc qua thiết kế hay thực nghiệm 

và cải tiến thiết kế. Trong khi ACDM có thể giúp các tổ chức xây dựng thiết kế tốt hơn 

cho qui trình thiết kế, nó không phải là phương pháp để đo và cải tiến qui trình của tổ 

chức. Điều này có thể là lối hay; nếu có hoài nghi, ghi lại rủi ro.  

 Độc giả có thể đã nghỉ tới các vấn đề khác bên cạnh những điều được mô tả ở đây. 

Vấn đề là ở chỗ khám phá ra thông tin thiếu kiểu thế này là chủ định của phân tích ở giai 

đoạn 2. Làm nổi bật nhu cầu phân tích dữ liệu đặc tính chất lượng thô được khêu gơi 

trong giai đoạn 1 trước thiết kế kiến trúc, thay vì cứ tiến bước và kết ghép quyết định thiết 

kế chưa chín muồi. Mọi vấn đề này có thể tác động sâu sắc tới thiết kế hệ thống và điều 

chung cuộc được thực hiện. Những người có liên quan nên được tư vấn để làm rõ yêu cầu 

đặc tính chất lượng hay cung cấp thông tin bỏ sót; tuy nhiên, cần được chuẩn bị: những 

người có liên quan có thể không có câu trả lời cho những vấn đề, mối quan ngại hay câu 

hỏi này. Lần nữa, những vấn đề này có thể cần được thăm dò qua thực nghiệm và cải tiến, 

được đề cập tới về sau trong quá trình thiết kế.  

Bên cạnh yêu cầu đặc tính chất lượng được suy dẫn từ mô tả đặc tính chất lượng, 

các đặc tính chất lượng khác cũng có thể là quan trọng cần xem xét. Bản thân tổ thiết kế 

kiến trúc có thể yêu cầu đặc tính chất lượng mà họ coi là quan trong trong sản phẩm. Tổ 

thiết kế kiến trúc cuxngneen đóng góp cho dẫn lái kiến trúc mà họ cảm thấy là bản chất 

cho thành công của hệ thống hay sản phẩm. Những điều này có thể là đặc tính chất lượng 

mà cộng đồng người có liên quan rộng hơn bỏ lỡ hay những điều phục vụ cho tổ thiết kế 

kiến trúc. Đây thường là những thuộc tính đặc tính chất lượng không quan trọng, hay 

thậm chí không thấy được, với người dùng cuối hay những người có liên quan khách 
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hàng, nhưng là rất quan trọng cho tổ thiết kế kiến trúc, như tính bảo trì được, tính sửa đổi 

được, tính mở rộng được, và nhiều điều khác. Người dùng hay khách hàng có thể không 

chăm nom trực tiếp tới những đặc tính chất lượng này, nhưng các hệ thống có các thuộc 

tính này thường có tiềm năng phục vụ tốt hơn người dùng cuối và khách hàng trong thời 

gian lâu. Trong khi mối quan ngại về đặc tính chất lượng nói chung sẽ là phụ thuộc vào 

quan hệ của khách hàng, tuy nhiên chúng nên được coi là, và có thể được tổ hợp vào trong 

thiết kế và thực hiện mà không có hiệu quả phụ không mong muốn. Yêu cầu đặc tính chất 

lượng cũng có thể nổi lên từ phân tích các mô tả vận hành và phát triển của kịch bản 

trường hợp sử dụng. Thỉnh thoảng một bước trong trường hợp sử dụng có thể gây hứng 

khởi cho việc phát triển kịch bản về đặc tính chất lượng. Chẳng hạn, Xét bảng 9.10, bước 

7:  

E02 (công cụ cấu hình) nhắc E01 (người quản trị hệ thống) về thông tin an ninh để 

xác thực truy nhập E03 (SmartMarquee được triển khai).  

Đây là một hành động gây ra cả loạt các kịch bản đặc tính chất lượng hướng theo an 

ninh. Hiểu thông thường, nó có thể là thích hợp cho tổ thiết kế kiến trúc phát triển các 

kịch bản đặc tính chất lượng an ninh để thăm dò cách hệ thống có thể kiểm nghiệm danh 

tính của một thực thể muốn lập cấu hình cho một SmartMarquee. Những kịch bản này 

hiển nhiên trợ giúp trong phân tích về cách hệ thống nên đáp ứng cho kích thích dưới các 

điều kiện đa dạng để đảm bảo rằng SmartMarquee không thể bị lạm dụng bởi thực thể có 

dã tâm.  

 

Cải tiến ràng buộc  

Thường trong phân tích chức năng và yêu cầu đặc tính chất lượng, các ràng buộc 

mới, thiếu, không đúng hay không đầy đủ có thể được khám phá ra. Ràng buộc doanh 

nghiệp và ràng buộc kĩ thuật từ hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc nên được kiểm điểm 

vào lúc này và được cải tiến khi cần (Bảng 8.11 và 8.12). Lưu ý rằng trong khi trường hợp 

sử dụng và kịch bản đặc tính chất lượng kế thừa các ưu tiên nguyên gốc được đặt ra trong 

hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, các ràng buộc không có ưu tiên được phân công nào. 

Bởi vì các ràng buộc phải được tuân thủ, thông thường không có tuỳ chọn để thương 

lượng liệu chúng là một phần của thiết kế không. Tuy nhiên, một số yêu cầu thường bị 

nhận diện sai như ràng buộc. Nếu có bất kì linh hoạt nào trong một ràng buộc, nó phải 

được phân tích thêm và thăm dò với những người có liên quan thishc hợp để đảm bảo 

rằng nó thực swk là ràng buộc và để mô tả bản chất thực của ràng buộc này. Xét phát biểu 

sau:  

SmartMarquee phải dùng ngôn ngữ Java để đảm bảo tính khả chuyển qua các hệ 

điều hành và nền phần cứng.  

Với giá trị bên ngoài, điều này dường như là một ràng buộc đơn giản rằng một ngôn 

ngữ thực hiện đặc thù phải được dùng. Tuy nhiên, khi phân tích thêm, vấn đề thực là ngôn 

ngữ Java phải được dùng (ràng buộc), hoặc rằng SmartMarquee phải khả chuyển qua nền 

phần cứng và hệ điều hành (yêu cầu đặc tính chất lượng)? Một ràng buộc như thế này phải 

được khảo sát thêm để tìm ra nhu cầu thực là gì. Trong một số trường hợp, kiến trúc sư bị 

quá ràng buộc. Xét phát biểu sau nối tiếp với phát biểu trước:  

SmartMarquee phải dùng nền phần cứng Intel/PC chuẩn và hệ điều hành Microsoft 

Windows để đảm bảo tính khả chuyển.  

Phát biểu này trong kết nối với phát biểu trước cả hai đều chỉ ra nhu cầu về tính khả 

chuyển, điều là một yêu cầu đặc tính chất lượng phải được mô tả dưới dạng mong đợi của 
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những người có liên quan về tính khả chuyển thực sự nghĩa là gì. Tuy nhiên, những người 

có liên quan khách hàng đã ra quyết định về cách đạt tới yêu cầu này bằng việc xác định 

cấu hình phần cứng đặc thù, hệ điều hành, và ngôn ngữ máy tính. Điều không được biết 

đến cho những người có liên quan, họ có thể đã ràng buộc không cần thiết lên không gian 

thiết kế theo cách làm khó thoả mãn cho chức năng khác và yêu cầu đặc tính chất lượng. 

Nếu nhu cầu thực là khả chuyển, thế thì tổ thiết kế kiến trúc có thể có khả năng thoả mãn 

tốt hơn yêu cầu này mà không có những ràng buộc này. Rõ ràng, nếu Java được dùng, các 

vấn đề hệ điều hành và nền phần cứng chéo có thể là điểm lặng bởi vì Java cung cấp cả 

tính khả chuyển phần cứng và hệ điều hành. Nếu một nền phần cứng được chuẩn hoá và 

hệ điều hành được dùng, thì có thể có tính linh hoạt trong ngôn ngữ mà tổ thiết kế kiến 

trúc dùng cho hệ thống. Nếu lí do cho ràng buộc kĩ thuật xác định việc dùng Java, phần 

cứng Intel/PC, và hệ điều hành Windows là tới mức đây là ngôn ngữ, hệ điều hành, và 

nền phần cứng chuẩn của tổ chức khách hàng, thì những điều này có thể là các ràng buộc 

hợp thức. Ràng buộc doanh nghiệp phải được phân tích theo cách tương tự; tuy nhiên, 

chúng có xu hướng ít trực tiếp dưới dạng tác động kĩ thuật nhiều tính chủ quan về bản 

chất hơn là ràng buộc kĩ thuật. Chẳng hạn, giả sử rằng SmartMarquee phải được chuyển 

giao trong một khuôn khổ thời gian chặt để đánh vào cửa sổ thị trường đặc biệt. Chắc 

chắn, lịch bị nén sẽ ảnh hưởng tới thiết kế của hệ thống cũng như chức năng và thuộc tính 

đặc tính chất lượng của sản phẩm được chuyển giao. Cửa sổ thị trường điển hình được xác 

định bằng nghiên cứu tiếp thị, nhóm hội tụ, và bóng dự báo. Tranh cãi ủng hộ hay chống 

đối nhắm đích vào thị trường năng nổ là khó làm chừng nào mọi bên còn chưa nhận biết 

và tác động mà ràng buộc như vậy có trên hệ thống hay sản phẩm. Lịch biểu năng nổ bao 

giờ cũng tác động lên thiết kế - lịch càng chặt, thiết kế càng ít và chất lượng thiết kế càng 

thấp. Đây có thể là việc bù trừ thận trọng để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng ta là đầu 

tiên trên thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể bỏ lại cho chúng ta với sản phẩm ít 

tối ưu hơn, sản phẩm chất lượng thấp hơn, và có thể đẩy tổ chức vào thế nó sẽ phải bắt 

đầu thiết kế phiên bản mới của sản phẩm từ đầu. Các ràng buộc như những điều này có 

tác động lớn, và quyết định thiết kế được đưa ra bởi vì những loại ràng buộc này nên được 

đưa ra cùng đại diện từ cấp quản lí, cộng đồngtiếp thị và kĩ thuật. Từ một quan điểm kĩ 

thuật thuần tuý, chính lời khuyên thận trọng cho tổ thiết kế kiến trúc là phân tích các ràng 

buộc kĩ thuật và ràng buộc doanh nghiệp và, nơi có các ràng buộc có vấn đề, thương 

lượng về ràng buộc yếu nhất là có thể. Điều này làm cực đại tính linh hoạt của tổ thiết kế 

kiến trúc trong giai đoạn thiết kế.  

 

Xếp hạng khó khăn  

Một khi tất cả các dẫn lái kiến trúc thô được hợp nhất đã được phân tích, cải tiến, và 

làm tài liệu như được mô tả ở đây, tổ thiết kế kiến trúc phải phân loại khó khăn tương đối 

của từng trường hợp sử dụng, kịch bản đặc tính chất lượng, và ràng buộc. Quá trình xếp 

hạng khó khăn giúp nhận diện dẫn lái kiến trúc chức năng tiềm năng có vấn đề. Việc ưu 

tiên hoá phụ này có hiệu quả của nhận diện tự động các yêu cầu rủi ro và các ràng buộc 

mà tổ thiết kế kiến trúc phải đặc biệt chú ý tới. Chẳng hạn, bất kì trường hợp sử dụng nào 

hay kịch bản đặc tính chất lượng được bầu là có ưu tiên cao cho những người có liên quan 

và được tổ thiết kế kiến trúc xếp hạng là khó nên là chỉ báo hàng đầu về yêu cầu có vấn 

đề. Nếu không thể nào xác định được khó khăn của một yêu cầu, hay nghĩa của yêu cầu 

không rõ ràng, nó phải được nghiên cứu thêm và được đánh giá là khó theo mặc định cho 

tới khi nhiều điều hơn được biết về yêu cầu này. Mọi ràng buộc theo định nghĩa đều là 

phải có, và do đó có ưu tiên cao. Cho nên bất kì ràng buộc nào được xếp hạng là khó thoả 

mãn đều có tiềm năng là có vấn đề cho tổ thiết kế kiến trúc. Từ sớm trong dự án, có thể 

khó định lượng chính xác khó khăn đích xác của yêu cầu hay ràng buộc; lần nữa, những 
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điều này nên được khảo sát thêm để hiểu rõ hơn bản chất của yêu cầu. Tuy nhiên, một số 

yêu cầu sẽ hiển nhiên là khó đạt tới, và một số ràng buộc sẽ là thách thức để tuân thủ. 

Chắc sẽ dễ dàng nếu từng dẫn lái kiến trúc có thể được xếp hạng ở chỗ biệt lập, nhưng 

khó khăn của một yêu cầu hay ràng buộc phải được xếp hạng trong hoàn cảnh của toàn 

thể tuyển tập các dẫn lái kiến trúc. Chẳng hạn, có thể dễ đáp ứng cho ràng buộc đặc thù C, 

và có thể dễ thoả mãn chức năng nào đó F, nhưng đáp ứng ràng buộc C và cung cấp chức 

năng F có thể rất khó. Trong trường hợp này, tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải quyết định liệu 

cả ràng buộc và chức năng được xếp hạng khó, hay nếu một trong chúng được xếp hạng là 

khó.  

Xếp hạng khó khăn được thực hiện tốt nhất trong cuộc họp nhóm với mọi thành 

viên của tổ thiết kế kiến trúc đều có mặt. Cuộc họp này nên được nhà khoa học chính hay 

kiến trúc sư chính lãnh đạo để hội tụ vào các chi tiết kĩ thuật của từng dẫn lái kiến trúc và 

tác động tiềm năng của chúng lên thiết kế. Tổ sẽ bắt đầu bằng các trường hợp sử dụng và 

xếp hạng từng trường hợp sử dụng dưới dạng khó khăn, rồi lặp lại qui trình này với kịch 

bản đặc tính chất lượng, và cuối cùng kết thúc với các ràng buộc. Lần nữa, xếp hạng khó 

khăn là cái gì đó có tính chủ quan và dựa trên trực giác tập thể của tổ thiết kế kiến trúc. 

Để cho đơn giản, tốt nhất là giới hạn số các hạng: 1 = khó, 2 = thách thức, và 3 = dễ. Xếp 

hạng ba mức đơn giản này đã chứng tỏ rất hiệu quả trong thực nghiệm với ACDM trong 

công nghiệp. Từng xếp hạng này được giải thích chi tiết dưới đây:  

1. Khó: Việc thoả mãn cho dẫn lái kiến trúc này trình ra những thách thức khoa học hay 

kĩ nghệ và những điều không biết. Tổ thiết kế kiến trúc không chắc về cách thoả mãn 

cho dẫn lái kiến trúc này hay liệu họ có thoả mãn được nó không. Họ có ít hay không 

có kinh nghiệm hay tri thức chuyên gia với vấn đề hay miền. Có ít hay không có thông 

tin nào tồn tại về cách thoả mãn dẫn lái kiến trúc này.  

2. Thách thức: Việc thoả mãn dẫn lái kiến trúc này trình ra những thách thức khoa học 

hay kĩ nghệ và những điều không biết. Mặc dầu thách thức, tổ thiết kế kiến trúc nói 

chung hiểu cách thoả mãn cho dẫn lái kiến trúc này. Họ hiểu các khó khăn kiên kết. 

Có các thông tin khoa học và kĩ thuật đủ về cách thoả mãn dẫn lái kiến trúc này, hay 

tổ có đủ kinh nghiệm và tri thức chuyên gia với miềm hay vấn đề để thoả mãn cho dẫn 

lái kiến trúc này.  

3. Dễ: Việc thoả mãn dẫn lái kiến trúc này trình ra chút ít thách thức khoa học hay kĩ 

nghệ hay điều không biết. Tổ thiết kế kiến trúc hiểu rõ ràng cách thoả mãn cho dẫn lái 

kiến trúc này. Đây là yêu cầu hay ràng buộc thường lệ, và thông ti khoa học và kĩ 

thuật dồi dào tồn tại về cách thoả mãn nó. Tổ có kinh nghiệm nhiều và tri thức chuyên 

gia với miền hay vấn đề để thoả mãn dẫn lái kiến trúc này.  

 

Khi việc ưu tiên hoá bắt đầu với từng dẫn lái kiến trúc, người chủ trì cuộc họp phải 

cho phép thảo luận phong phú trong các thành viên tổ thiết kế kiến trúc để mô tả đầy đủ 

mối quan ngại của họ và xếp hạng được liên kết với dẫn lái kiến trúc này. Tổ phải đạt tới 

đồng thuận về xếp hạng khó khăn cho từng dẫn lái. Bởi vì việc đạt tới đồng thuận có thể 

là khó về các vấn đề xếp hạng dễ gây bất đồng, thiết lập vai trò trọng tài, như sắp xếp lại 

để bỏ phiếu sau thảo luận. Người ghi chép nên được phân công để nắm bắt ưu tiên hoá và 

làm tài liệu những mối quan ngại và vấn đề ảnh hưởng tới xếp hạng của từng dẫn lái kiến 

trúc. Để làm dễ dàng cho việc nắm bắt thông tin này, người ghi phải xem xét dùng khuôn 

mẫu trong Bảng 9.18.  

Bảng này có thể được dùng để làm tài liệu cho các ưu tiên về các trường hợp sử 

dụng và kịch bản đặc tính chất lượng. ID liên kết cho trường hợp sử dụng hay kịch bản 
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đặc tính chất lượng có thể được liệt kê trong cột bên trái; trong cột tiếp ưu tiên theo tầm 

quan trọng của người có liên quan được liệt kê, trong cột tiếp là xếp hạng khó khăn, và 

cuối cùng, bất kì thảo luận nào cũng có thể được nắm bắt trong cột bên phải nhất. Ràng 

buộc là hơi khác. Thứ nhất, chúng không được gán ID bởi khuôn mẫu ràng buộc, và thứ 

hai, chúng không được ưu tiên hoá bởi những người có liên quan - chúng tất cả đều được 

giả thiết là phải có trong hoàn cảnh hệ thống. Mở rộng cho khuôn mẫu này được nêu ở 

cuối Bảng 9.18 để nắm bắt xếp hạng khó khăn cho các ràng buộc. Dùng khuôn mẫu này, 

một mô tả ngắn gọn về ràng buộc được cung cấp. Tổ thiết kế kiến trúc có thể thay đổi 

khuôn mẫu giai đoạn 1 để bao gồm ID ràng buộc nếu họ thích. Nếu vậy, ID có thể được 

đưa vào khuôn mẫu thay vì mô tả bằng lời. Trong thực hành và với mục đích làm sáng tỏ, 

thường ý hay là có bảng ưu tiên hoá tách rời cho trường hợp sử dụng, kịch bản đặc tính 

chất lượng, và các ràng buộc doanh nghiệp và ràng buộc kĩ thuật.  

Bảng 9.18 Khuôn mẫu ưu tiên hoá dẫn lái kiến trúc  

Tiêu đề: <Kịch bản đặc tính chất lượng / ưu tiên hoá trường hợp sử dụng> 

ID Ưu tiên của người 

có liên quan 

Xếp hạng 

khó khăn 

Chú thích 

    

    

    

    

 

Tiêu đề: < Ưu tiên hoá ràng buộc kĩ thuật/doanh nghiệp> 

Mô tả Xếp hạng 

khó khăn 

Chú thích 

   

   

   

   

 

Làm tài liệu 

Trước khi giai đoạn 2 kết thúc, đặc tả dẫn lái kiến trúc phải được lắp ráp lại. Từ lắp 

ráp được chọn hoàn toàn có chủ ý. Nếu tổ đã có kỉ luật trong việc làm tài liệu của nó và 

dùng các khuôn mẫu được mô tả ở đây (hay được xác định bởi tổ), thì viết tài liệu này 

phần lớn là lắp ráp các khuôn mẫu thành tài liệu thay vì viết tài liệu từ đầu. Bên cạnh đặc 

tả dẫn lái kiến trúc, bản kế hoạch thiết kế chủ phải được cập nhật và các hoạt động của các 

giai đoạn tiếp của ACDM được ước lượng. Kĩ sư yêu cầu chịu trách nhiệm lãnh đạo nỗ 

lực viết đặc tả dẫn lái kiến trúc. Tuy nhiên, mọi thành viên của tổ thiết kế kiến trúc nên 

tham gia vào viết đặc tả dẫn lái kiến trúc. Bao giờ cũng vậy, cập nhật bản kế hoạch thiết 

kế chủ là trách nhiệm của kĩ sư quản lí.  



 

 243 

Đặc tả dẫn lái kiến trúc  

Quan trọng hơn điều tài liệu đặc tả dẫn lái kiến trúc là gì, là điều nó không là gì. Nó 

không nên là đặc tả yêu cầu nặng nề, quá nhiều chi tiết hướng theo phát triển phần mềm 

hướng thác đổ truyền thống (như, MILSTD 2167A). Đặc tả dẫn lái kiến trúc liệt kê các 

yêu cầu độ mịn thô mà sẽ được dùng để thiết kế kiến trúc. Chẳng hạn, đặc tả dẫn lái kiến 

trúc nên mô tả nhu cầu đặc biệt cho tương tác của người có liên quan với hệ thống hay sản 

phẩm, nhưng không xác định lược đồ mầu cửa sổ, kiểu vật dụng cửa sổ được dùng, hay 

thiết kế tương tự khác hay chi tiết thực hiện. Một vấn đề chung nổi lên khi kiểm thử 

ACDM với những người thực hành là ở chỗ tổ thiết kế kiến trúc cắt và dán các khuôn 

mẫu được tạo ra trong giai đoạn 2 thành một tài liệu duy nhất. Đây là bắt đầu, nhưng nó 

không là đặc tả dẫn lái kiến trúc. Nhớ lại rằng sau khi đặc tả dẫn lái kiến trúc được viết ra, 

chúng ta phải luân chuyển nó trong những người có liên quan để lấy bình luận của họ 

trước khi cam kết thiết kế điều được mô tả trong tài liệu này. Điều này nghĩa là tài liệu 

này phải giải thích đủ tài liệu này để làm gì, cung cấp một tổng quan về dự án, và mô tả 

dẫn lái kiến trúc. Đặc tả dẫn lái kiến trúc nên hội tụ hẹp vào dẫn lái kiến trúc và tránh bao 

gồm quá rườm ra các thông tin chương trình. Tài liệu này có thể đại thể được chia thành 

các mục sau: tổng quan điều hành, chủ định của tài liệu, tổng quan dự án và hoàn cảnh, 

mô tả về khêu gợi yêu cầu, và phân tích. Theo sau các mục này, đặc tả dẫn lái kiến trúc 

nên được chia thành các mục tách bạch cho từng tập dẫn lái kiến trúc: chức năng mức cao, 

yêu cầu đặc tính chất lượng, và ràng buộc doanh nghiệp và kĩ thuật. Tài liệu này nên kết 

thuasc với một mô tả về quá trình ưu tiên hoá, được tiếp sau vởi ưu tiên hoá thực tại của 

dẫn lái kiến trúc. Từng trong các mục này được mô tả chi tiết dưới đây. 

  

Tổng quan điều hành  

Mục đầu tiên của tài liệu này nên bao gồm một tổng quan điều hành (nếu cần) và 

mục "chủ định". Nếu tổng quan điều hành được yêu cầu, điều này nên được đặt trước mục 

chủ định tại chính đầu tài liệu. Dưới dạng tài liệu sao cứng, độc giả thấy tổng quan điều 

hành sau khi lật qua một hay hai trang là nhiều nhất. Tổng quan điều hành nên cung cấp 

môt mô tả ngắn gọ về toàn bộ nội dung của tài liệu này. Tóm tắt điều hành nên đề cập tới 

các điểm sau đây chính xác nhất có thể được:  

 Mô tả dự án  

 Mô tả đặc tả dẫn lái kiến trúc  

 Tổng quan về dẫn lái kiến trúc là gì  

 Mô tả tóm tắt về chức năng then chốt, yêu cầu đặc tính chất lượng, và ràng buộc 

(hội tụ vào dẫn lái kiến trúc ưu tiên cao nhất)  

Có thể là hữu ích trong việc cung cấp tham chiếu cho từng trong những điều này 

vào các mục thích hợp trong tài liệu nơi thông tin chi tiết được đặt, nếu độc giả muốn biết 

chi tiết hơn. Tổng quan điều hành nên được giữ tối đa một hay hai trang văn xuôi. KHông 

cần phải nói, điều có thể là thách thức là viết ra tóm tắt điều hành, nhưng rất có thể là 

người quản lí cấp cao đọc vào đặc tả dẫn lái kiến trúc.  

Chủ định 

Mục chủ định sẽ cung cấp một mô tả chi tiết hơn về bản chất và vai trò của đặc tả 

dẫn lái kiến trúc và nó sẽ được dùng làm gì cho các giai đoạn sau. Mô tả khán giả dự kiến 

cho tài liệu này và điều khán giả những người liên quan khách hàng được mong đợi làm 
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với tài liệu này (kiểm điểm nó), mô tả qui trình kiểm điểm, và đưa vào bất kì tham chiếu 

then chốt nào. Tham chiếu tới qui trình để thay đổi các yêu cầu được liệt kể trong phát 

biểu công việc.  

Tổng quan dự án 

Cung cấp mô tả chung về dự án, những người có liên quan khách hàng, và tổ chức 

thiết kế và xây dựng hệ thống hay sản phẩm. Mô tả bất kì mục đích tiếp thị thích hợp, 

mục tiêu doanh nghiệp, hay thông tin hoàn cảnh cần thiết và liên quan để mô tả cho dự án. 

Nếu có trùng lặp thông tin này với điều được viết trong phát biểu công việc hay bản kế 

hoạch thiết kế chủ, tham chiếu tới những tài liệu đó. Tránh trùng lắp thông tin.  

Tổng quan dẫn lái kiến trúc  

Mô tả qui trình khêu gợi và phân tích yêu cầu mà tạo ra thông tin trong đặc tả dẫn 

lái kiến trúc. Cung cấp tổng quan chung về dẫn lái kiến trúc là gì và ảnh hưởng tương đối 

của chúng lên thiết kế hệ thống hay sản phẩm. Mô tả từng loại dẫn lái kiến trúc: yêu cầu 

chức năng, đặc tính chất lượng, và ràng buộc doanh nghiệp và kĩ thuật. Mô tả qui trình 

(hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc) được dùng để khêu gợi dẫn lái kiến trúc thô. Mô tả 

phân tích dẫn lái kiến trúc thô và việc chưng cất thông tin này trong đặc tả dẫn lái kiến 

trúc. Liệt kê những người có liên quan và các cộng đồng những người có liên quan tham 

gia và qui trình này.  

Yêu cầu chức năng  

Bắt đầu mục này bằng mô tả cách các yêu cầu chức năng được nói dưới dạng các 

trường hợp sử dụng từ thông tin được cung cấp bởi cộng đồng những người có liên quan. 

Mô tả dạng thức của khuôn mẫu trường hợp sử dụng được dùng để làm tài liệu cho kịch 

bản trường hợp sử dụng để giúp độc giả diễn giải chúng. Liệt kê từng trường hợp sử dụng 

được phát triển trong giai đoạn 2. Với từng trường hợp sử dụng, cung cấp một đoạn tổng 

quan ngắn gọn mô tả trường hợp sử dụng và bất kì thông tin hoàn cảnh liên quan nào để 

giúp độc giả trong diễn giải trường hợp này.  

Yêu cầu đặc tính chất lượng  

Bắt đầu mục này bằng mô tả yêu cầu đặc tính chất lượng là gì, tầm quan trọng của 

chúng cho thiết kế, và cách chúng được nói dưới dạng kịch bản trường hợp sử dụng từ 

thông tin được cộng đồng những người có liên quan cung cấp. Mô tả các phần tử bản chất 

của kịch bản đặc tính chất lượng và dạng thức của khuôn mẫu kịch bản đặc tính chất 

lượng được dùng để làm tài liêu cho yêu cầu đặc tính chất lượng. Lần nữa, điều này sẽ 

giúp cho độc giả trong diễn giải các kịch bản đặc tính chất lượng. Liệt kê từng kịch bản 

đặc tính chất lượng được phát triển trong giai đoạn 2. Với từng kịch bản, cung cấp một 

đoạn tổng quan vắn tắt mô tả cho kịch bản và bất kì thông tin hoàn cảnh liên quan nào để 

giúp cho độc giả trong diễn giải đặc tính chất lượng.  

Ràng buộc  

Bắt đầu mục này bằng một mô tả chung về ràng buộc, giải thích cách chúng là 

những quyết định thiết kế làm sẵn. Làm khác biệt giữa ràng buộc doanh nghiệp và ràng 

buộc kĩ thuật và mô tả tác động tương đối của chúng lên thiết kế hệ thống hay sản phẩm. 

Nên tách bạch các mục cho từng ràng buộc. Liệt kê các ràng buộc doanh nghiệp và rồi các 

ràng buộc kĩ thuật đã được thu thập và phân tích trong các giai đoạn 1 và 2. CPhân biệt rõ 

ràng giữa ràng buộc doanh nghiệp và ràng buộc kĩ thuật bằng lời và trong dạng thức.  
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Ưu tiên hoá  

Mô tả cách các yêu cầu chức năng và yêu cầu đặc tính chất lượng đã được ưu tiên 

hoá dưới dạng tầm quan trọng được xác định bởi cộng đồng những người có liên quan 

trong hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Cũng mô tả tại sao các ràng buộc lại không được 

ưu tiên hoá dưới dạng tầm quan trọng - theo định nghĩa, ràng buộc là không linh hoạt và 

có ưu tiên cao nhất. Mô tả xếp hạng mức khó được áp dụng bởi tổ thiết kế kiến trúc, và 

cách nó diễn đạt tính khó tương đối của dẫn lái kiến trúc. Đưa vào tiêu chí xếp ạng đã 

được dùng để phán xét mức khó của dẫn lái kiến trúc. Giải thích ý nghĩa của những dẫn 

lái kiến trúc đã được bỏ phiếu là quan trọng bởi những người có liên quan và được xếp 

hạng là khó bởi tổ thiết kế kiến trúc.  

Vật chuyển giao chấp nhận được tối thiểu  

Nếu tổ thiết kế kiến trúc đã thiết lập tiêu chí chuyển giao chấp nhận được tối thiểu, 

các chi tiết kĩ thuật nên được thảo luận trong đặc tả dẫn lái kiến trúc dưới dạng các ưu tiên 

và dẫn lái kiến trúc có chứa chuyển giao chấp nhận được tối thiểu. Thông tin chương trình 

có liên quan tới trình tự không đáp ứng tiêu chí chấp nhận được tối thiểu nên được để 

trong bản kế hoạch thiết kế chủ, như đã mô tả trước đây. Tương tự, bản kế hoạch thiết kế 

chủ sẽ tham chiếu độc giả tới đặc tả dẫn lái kiến trúc về các chi tiết đặc biệt của tiêu chí 

chuyển giao chấp nhận được tối thiểu. Tránh trùng lặp bất kì chỗ nào có thể được.  

 

Kiểm điểm đặc tả dẫn lái kiến trúc  

Chắc chắn, thông tin thích hợp khác có thể được đưa vào trong đặc tả dẫn lái kiến 

trúc, nhưng đây là những phần từ bản chất và sẽ phục vụ cho chủ định trao đổi về dẫn lái 

kiến trúc làm gì cho hệ thống hay sản phẩm. Tài liệu này sẽ được dùng để chỉ cho những 

người có liên quan khách hàng, môt jcasch tập thể, điều họ hỏi. Trong phát triển hệ thống 

lớn, điều thông thường là có bất đồng giữa những người có liên quan và các cộng đồng 

những người có liên quan về dẫn lái kiến trúc là gì và tầm quan trọng tương đối của 

chúng. Sau khi viết đặc tả dẫn lái kiến trúc, tổ nên luân chuyển nó trong những người có 

liên quan để kiểm điểm. Kĩ sư qui trình chất lượng nên điều phối việc kiểm điểm và thu 

thập các bình luận. Một ý tưởng hay là phân phối khuôn mẫu kiểm điểm cùng đặc tả dẫn 

lái kiến trúc, làm dễ dàng những người có liên quan bình luận về tài liệu này. Phải chắc 

đặc tả dẫn lái kiến trúc (và mọi tài liệu bạn viết) có đánh số trang, và ý tưởng hay là đưa 

vào các số hiệu đoạn ở lề tài liệu này. Điều này làm dễ dàng cho người kiểm điểm tham 

chiếu tới phần xác định của tài liệu để bình luận; nó làm cho tổ thiết kế kiến trúc dễ hiểu 

mục nào là liên quan tới một bình luận đặc thù, và dễ dàng cho việc sửa lại tài liệu. Đưa 

vào những chỉ dẫn trong khuôn mẫu kiểm điểm giải thích cách tham chiếu các mục của tài 

liệu và cung cấp phản hồi có nghĩa cho tổ thiết kế kiến trúc. Sau khi nhận được bình luận 

từ những người có liên quan, tổ sẽ kiểm điểm chúng và tổ hợp các thay đổi. Điều này có 

thể bao gồm việc theo dõi các cuộc phỏng vấn người có liên quan và công việc phân tích. 

Qui trình kiểm điểm không nên là mở mãi, mà có hạn chót xác định. Nên có một số nhỏ 

các vòng kiểm điểm - một là tốt nhất. Chần chừ là bản tính con người. Nếu những người 

có liên quan biết sẽ có nhiều vòng kiểm điểm, họ sẽ đợi cho tới vòng cuối cùng để đưa ra 

cái vào. Tuy nhiên, nếu họ biết chỉ có một vòng với hạn chót cố định, họ sẽ nghiêng nhiều 

về cung cấp cái vào sớm hơn là muộn. Có được cấp quản lí những người có liên quan tới 

khách để tăng cường tầm quan trọng của việc cung cấp phản hồi về đặc tả dẫn lái kiến 

trúc. Trong bất kì trường hợp nào, chỉ cho những người có liên quan biết có bao nhiêu 

vòng kiểm điểm trước khi cuộc kiểm điểm bắt đầu và hạn chót là gì cho kiểm điểm và 

bình luận. Sau khi gửi tài liệu đi kiểm điểm, thường xuyên nhắc những người có liên quan 
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(nhưng lễ độ) về hạn chót của kiểm điểm và bình luận và rằng cái vào của họ là cần và có 

giá trị. Sau khi những người có liên quan cung cấp bình luận, cám ơn họ với địa chỉ email 

cá nhân, một lưu ý qua thư, một cú điện thoại, hay gặp người. Điều này là để cho họ biết 

rằng nỗ lực của họ là quan trọng và được đánh giá sâu sắc bởi tổ thiết kế kiến trúc.  

 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ  

Như đã được chỉ ra trước đây, bản kế hoạch thiết kế chủ sẽ được cập nhật liên tục và 

sẽ được dùng để theo dõi nỗ lực của tổ thiết kế kiến trúc. Kĩ sư quản lí chịu trách nhiệm 

đảm bảo rằng bản kế hoạch thiết kế chủ được cập nhật trong suốt qui trình thiết kế. Khi nỗ 

lực thiết kế xảy ra, kĩ sư quản lí chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lịch biểu đã lập 

cho từng giai đoạn của dự án. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời kì không chắc chắn. 

Trong thời kì này, khó ước lượng chính xác các hoạt động của các giai đoạn 1 tới 6. Tuy 

nhiên, điều mấu chốt là ngân sách cho các hoạt động này được thiết lập và rằng nỗ 

lực/thời gian thực tế được dùng là được so sánh với ngân sách. Đây là một chỉ báo cảnh 

báo về trục trặc, và khi ngân sách bị vượt quá, kĩ sư quản lí phải lập kế hoạch lại để xác 

định tác động của việc vượt quá ngân sách đã lập và các ràng buộc dự án tổng thể. Tại 

điểm này kĩ sư quản lí phải kiểm điểm /cập nhật các phần tử sau của bản kế hoạch:  

Mô tả dự án: Sau các hoạt động giai đoạn 2, mô tả dự án vẫn còn chính xác hay nó 

cần được cập nhật sau phân tích? Các yêu cầu dự án chung và vật chuyển giao có 

nhất quán với bản kế hoạch thiết kế chủ được viết ở giai đoạn 1 không?  

Phát biểu chung về công việc: Phát biểu về công việc vẫn còn chính xác sau phân 

tích giai đoạn 2 không? Có những thay đổi về vai trò từ giai đoạn 1 không? Có thay 

đổi nào trong tổ chức hay cấu trúc quản lí cho những người có liên quan khách hàng 

hay tổ thiết kế kiến trúc không? Có thay đổi nào trong mong đợi cả đối với những 

người có liên quan khách hàng hay tổ thiết kế kiến trúc không? Có những thay đổi 

nào trong thời gian dự án chung không, về các khoản mục ngân sách, hay các tài 

nguyên khác và vật tư từ giai đoạn 1?  

Lịch biểu: Cập nhật lịch biểu bằng nỗ lực thực tại đã sử dụng trong giai đoạn 2, như 

được giải thích trong giai đoạn 1 cho theo dõi giá trị thu được.  

 

 

Tóm tắt 

Điều quan trọng là độc giả nhận ra rằng các khuôn mẫu và phương pháp được cung 

cấp ở đây không chỉ là làm tài liệu, mà được dự định để hướng dẫn trong phân tích và cấu 

trúc thông tin thô được thu thập trong giai đoạn 2. Nếu tổ thiết kế kiến trúc chỉ điền vào 

các khuôn mẫu trong mục này mà không đưa trí não tập thể tham gia vào, những phương 

pháp này sẽ không có tác dụng và sẽ không có ích. Tập trung và vật phẩm tài liệu là hệt 

như việc tạo ra biểu mẫu (tài liệu đẹp) mà không có bản chất (phân tích và cấu trúc có 

nghĩa). Điều bản chất là hiểu rằng những khuôn mẫu và phương pháp này không phải là 

lời xác định trên phân tích dẫn lái kiến trúc thô - chúng được tổng quát hoá một cách cần 

thiết để áp dung được rộng rãi trong nhiều miền ứng dụng và hoàn cảnh doanh nghiệp. 

Không có một công thức một cỡ khớp cho tất cả cho việc phân tích, cho nên đừng tìm 

công thức đó ở đây (hay ở bất kì chỗ nào cho việc đó). Cân nhắc kĩ lưỡng và suy nghĩ 

được cần để thể nghiệm ACDM và trong điều chỉnh các phương pháp và khuôn mẫu được 

mô tả trong các giai đoạn 1 và 2 tới giờ. Điều tốt nhất mà bất kì khuôn mẫu hay phương 
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pháp nào có thể làm là hướng dẫn trực giác và hoạt động phân tích của kĩ sư trong thiết kế 

và xây dựng hệ thống hay sản phẩm. Phương pháp và khuôn mẫu không được dự định là 

công thức chế biến; chúng không thể thay thế cho trung thực, sắc sảo trí tuệ, phán đoán, 

và kinh nghiệm kiếm được một cách khó khăn. Với điềm báo trước này, ACDM cung cấp 

rất nhiều hướng dẫn trong công việc kĩ thuật và chương trình liên kết với khêu gợi, phân 

tích, và làm tài liệu cho dẫn lái kiến trúc. ACDM cung cấp vị thế bắt đầu mạnh để làm dễ 

dàng cho việc tổ chức tài năng trong phân tích và cấu trúc đống dữ liệu lộn xộn thu được 

trong giai đoạn 1 để nhanh chóng hợp lưu vào viễn kiến rõ ràng về cái gì được cần trong 

sản phẩm hay hệ thống. Mặc dầu điều chỉnh và thể nghiệm của ACDM chắc chắn được 

yêu cầu, tổ chức không phải bắt đầu với "trang giấy trắng" khi lập kế hoạch các hoạt động 

phân tích. Tóm tắt lại, giai đoạn 2 bao gồm các hoạt động then chốt sau:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 2: Giai đoạn 2 bắt đầu như mọi giai đoạn ACDM bắt đầu - với 

một chút lập kế hoạch. Giai đoạn 2 hội tụ vào phân tích thông tin được thu thập trong 

giai đoạn 1, điều là khó khăn cố hữu cho lập kế hoạch. Dẫu sao, điều mấu chốt cho tổ 

thiết kế kiến trúc là thiết lập ngân sách cho phân tích để tránh tê liệt phân tích - các 

chu trình không bao giờ kết thúc của phân tích và cải tiến. Các hoạt động đặc biệt và 

khuôn mẫu được cung cấp để hướng dẫn các hoạt động của tổ thiết kế kiến trúc.  

 Phân tích dẫn lái kiến trúc thô: Hoạt động then chốt của giai đoạn 2 là lấy thông tin 

được thu thập trong giai đoạn 1, phân tích nó, và biến nó thành mô tả rõ ràng, cô đọng 

về điều người dùng muốn. Trong phân tích, các mô tả vận hành được phân tích và bố 

trí như các trường hợp sử dụng. Mô tả đặc tính chất lượng được phân tích và bố trí 

thành kịch bản đặc tính chất lượng sáu phần. Các ràng buộc cũng được phân tích về 

ràng buộc không nhất quán, đặc tả ràng buộc quá mức, ràng buộc không hợp thức, vân 

vân. Phân tích kết thúc với việc tổ thiết kế kiến trúc gán hạng mức khó cho từng dẫn 

lái kiến trúc. Những dẫn lái kiến trúc đã được bỏ phiếu là quan trọng bởi những người 

có liên quan (ở giai đoạn 1) và được xếp hạng là khó bởi tổ thiết kế kiến trúc có thể có 

vấn đề tiềm năng và có thể biện hộ việc thăm dò sớm.  

 Đặc tả dẫn lái kiến trúc: Khi phân tích dẫn lái kiến trúc được hợp nhất thô kết thúc, 

bản đặc tả dẫn lái kiến trúc phải được viết ra. Nỗ lực này được lãnh đạo bởi kĩ sư yêu 

cầu, nhưng phải bao gồm mọi thành viên của tổ thiết kế kiến trúc đều là tác giả. Đặc tả 

dẫn lái kiến trúc phải được luân chuyển quanh cộng đồng những người có liên quan 

khách hàng để kiểm điểm và bình luận. Sau kiểm điểm và bình luận của những người 

liên quan khách hàng, nó sẵn sàng cho thiết kế kiến trúc khởi đầu ở giai đoạn 3.  

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được cập nhật khi 

các nhiệm vụ đa dạng được hoàn thành để phản ánh thời gian, chi phí và nỗ lực thực 

tế. Lần nữa, nếu kĩ sư quản lí dùng giá trị thu được như đã mô tả ở giai đoạn 1, người 

đó sẽ thấy bức tranh tiến độ dự án nổi lên. Kĩ sư quản lí nên dùng thông tin này để 

điều chỉnh lịch biểu, tài nguyên dự án, vân vân để đảm bảo rằng dự án đang tiến triển 

với tỉ lệ thoả đáng.  
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Chương 10 
ACDM Giai đoạn 3: Tạo ra/Cải tiến 
Kiến trúc 

 

 

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 3 là dành cho tổ thiết kế kiến trúc tạo ra thiết kế kiến 

trúc khởi đầu, hay cải tiến thiết kế kiến trúc này dựa trên kết quả của đánh giá kiến trúc. 

Nếu đây là việc lặp thứ nhất trong giai đoạn 3, thì thiết kế kiến trúc kí pháp khởi đầu sẽ 

được tạo ra. Một khi kiến trúc được thiết kế trong giai đoạn 3 nó được đánh giá trong giai 

đoạn 4. Sau đánh giá của giai đoạn 4, tổ sẽ ra quyết định xây dựng hệ thống hay tiếp tục 

cải tiến thiết kế. Giai đoạn 5 là chỗ quyết định này được thực hiện. Nếu quyết định này là 

tiếp tục cải tiến thiết kế (giai đoạn 5), thì các vấn đề được phơi ra trong đánh giá được đề 

cập tới trong giai đoạn 6 qua thực nghiệm. Sau thực nghiệm giai đoạn 6, tổ thiết kế kiến 

trúc trở về giai đoạn 3 để cải tiến thiết kế kiến trúc dựa trên các vấn đề được phơi ra trong 

đánh giá. Rồi tổ tiến hành đánh giá khác về kiến trúc được cải tiến, và rồi chuyển sang 

giai đoạn 5 lần nữa để quyết định liệu thiết kế có sẵn sàng cho thực hiện hay nhiều cải tiến 

nữa là được cần.  

 

Tiền điều kiện 

Với việc lặp lần đầu của giai đoạn 3 dẫn lái kiến trúc phải được phân tích và làm tài 

liệu như được mô tả trong giai đoạn 2 đối với đặc tả dẫn lái kiến trúc. Nếu đây là lần lặp 

thứ hai (hay thứ n) qua giai đoạn 3, vấn đề được nêu ra trong đánh giá giai đoạn 4 phải đã 

được đề cập tới bởi tổ thiết kế kiến trúc qua thực nghiệm giai đoạn 6.  

 

Các hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

Các khuôn mẫu phần tử và danh mục quan hệ (Phần 1 của cuốn sách này) 

Khuôn mẫu phân tích nguyên nhân (Phần 1) 

Hướng dẫn phân rã và ví dụ (Phần 1) 
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Khuôn mẫu vẽ thiết kế kiến trúc (Phần 1) 

Hướng dẫn và đại cương tài liệu kiến trúc (Phần 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 10 
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Hình 10.1 Giai đoạn 3. 

 

Bảng 10.1 Hoạt động, cái ra và trách nhiệm của giai đoạn 3  

Hoạt động chung Thiết kế kiến trúc khởi đầu hay cải tiến thiết kế kiến trúc, hay cải 

tiến thiết kế kiến trúc dựa trên cái ra của đánh giá thiết kế (giai 

đoạn 4). 

Cái ra chung Thiết kế kiến trúc khởi đầu hay thiết kế kiến trúc được cải tiến và 

các vật phẩm tài liệu liên kết. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 3 

Kĩ sư quản lí Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi, và giám sát các hoạt động thiết 

kế giai đoạn 3. Trợ giúp cho kiến trúc sư trưởng với thiết kế, biểu 

diễn thiết kế, và viết/cập nhật tài liệu thiết kế kiến trúc. Trợ giúp 

kĩ sư qui trình bằng kiểm điểm. 

Kiến trúc sư trưởng Lãnh đạo các hoạt động thiết kế kiến trúc. Tạo ra biểu diễn thiết 

kế và tài liệu thiết kế kiến trúc. Trợ giúp kĩ sư qui trình chất lượng 

bằng kiểm điểm. Trợ giúp kĩ sư quản lí trong lập kế hoạch và điều 

phối các hoạt động thiết kế của giai đoạn 3. 

Nhà khoa học chính Trợ giúp cho kiến trúc sư trưởng trong thiết kế về kiến trúc và 

trong biểu diễn thiết kế, với nhấn mạnh đặc thù vào các mối quan 

tâm công nghệ, vấn đề, và chi tiết thực hiện mà có thể tác động lên 

thiết kế kiến trúc. Trợ giúp cho kĩ sư qui trình chất lượng bằng 

kiểm điểm. Trợ giúp cho kiến trúc sư trưởng bằng biểu diễn thiết 

kế và viết/cập nhật tài liệu thiết kế kiến trúc. 

Kĩ sư yêu cầu Quản lí thay đổi yêu cầu trong toàn thể thiết kế. Duy trì liên lạc 

với cộng đồng những người có liên quan. Trợ giúp cho kiến trúc 

sư trưởng với thiết kế, biểu diễn thiết kế, và viết/cập nhật tài liệu 

thiết kế kiến trúc. Trợ giúp kĩ sư qui trình chất lượng bằng kiểm 

điểm. Nếu được yêu cầu, làm việc cùng với kiến trúc sư trưởng để 

tạo ra /cập nhật và duy trì ma trận theo dõi yêu cầu. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Đảm bảo rằng ACDM (và các qui trình dự án khác) được tuân 

theo. Lãnh đạo và phối hợp kiểm điểm thiết kế tài liệu kiến trúc 

dưới dạng tính đầy đủ, không phải là tính đúng đắn thiết kế. Trợ 

giúp kiến trúc sư trưởng với thiết kế, biểu diễn thiết kế, và viết 

/cập nhật tài liệu thiết kế kiến trúc. 

Kĩ sư hỗ trợ Trợ giúp kiến trúc sư trưởng với thiết kế, biểu diễn thiết kế, và 

viết/cập nhật tài liệu thiết kế kiến trúc. Trợ giúp kĩ sư qui trình 

chất lượng bằng kiểm điểm. 

Kĩ sư sản xuất Trợ giúp kiến trúc sư trưởng với thiết kế, biểu diễn thiết kế, và 

viết/cập nhật tài liệu thiết kế kiến trúc. Trợ giúp kĩ sư qui trình 

chất lượng bằng kiểm điểm. 

 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 
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Vật phẩm chính 

 Bản khởi đầu hay được cải tiến của thiết kế kiến trúc được làm tài liệu trong tài liệu 

thiết kế kiến trúc  

 Bản kế hoạch thiết kế chủ được cập nhật  

 Ma trận truy nguyên  

 

Hậu điều kiện 

 Thiết kế kiến trúc quan niệm được hoàn thành (lần đầu tiên qua giai đoạn 3), hay thiết 

kế kiến trúc được cải tiến dựa trên các thực nghiệm được tiến hành trong giai đoạn 6 

(lần thứ n qua giai đoạn 3).  

 Thiết kế kiến trúc quan niệm được làm tài liệu (lần đầu tiên qua giai đoạn 3), hay thiết 

kế kiến trúc được làm tài liêu được cập nhật sau khi cải tiến kiến trúc dựa trên thực 

nghiệm giai đoạn 6 (lần thứ n qua giai đoạn 3).  

 

Mô tả giai đoạn 3  

Thiết kế kiến trúc bị qui định bởi các nguyên lí kĩ nghệ và thiết kế được trình bày 

trong suốt Phần 1 của cuốn sách này. Tuy nhiên, mọi thiết kế cũng được dẫn lái bởi trực 

giác, kinh nghiệm, tính sáng tạo và hứng khởi. Một khái niệm then chốt của cuốn sách 

này là ở chỗ bản năng thiết kế nên được tôi luyện bởi nguyên lí thiết kế. Bởi vì điều này, 

điều rất không thể được là thiết kế cho hệ thống dùng nhiều phần mềm là một công thức 

đơn giản mà người ta có thể tuân theo cho mọi miền và hoàn cảnh doanh nghiệp. Đến giờ 

điều phải rõ ràng là qui trình thiết kế được bao bọc trong các qui trình phát triển sản 

phẩm/hệ thống lớn hơn của tổ chức (hay các tổ chức). Cuốn sách này cung cấp các 

nguyên lí kĩ nghệ và khoa học cho thiết kế kiến trúc như chúng được hiểu ngày này, và 

cung cấp khuôn khổ để thiết lập và thực thi qui trình thiết kế kiến trúc. Về sau (Phần 3) sẽ 

cung cấp hướng dẫn về việc dùng ACDM bên trong qui trình phát triển của tổ chức lớn 

hơn kết hôn ACDM với khuôn khổ qui trình hiện có. Thiết kế là hoạt động then chốt của 

giai đoạn 3. Chủ định chính của giai đoạn 3 là kép. Lần đầu tiên qua giai đoạn 3 tổ thiết 

kế kiến trúc sẽ thiết kế kiến trúc khởi đầu hay phỏng đoán dựa trên đặc tả dẫn lái kiến trúc 

được tạo ra trong chương 2. Một khi kiến trúc được thiết kế trong giai đoạn 3 nó sẽ được 

đánh giá trong giai đoạn 4. Sau đánh giá này, tổ thiết kế kiến trúc phải quyết định liệu 

thiết kế có sẵn sàng cho cam kết chuyển sang các giai đoạn xây dựng hay cần cải tiến. 

Quyết định này được thực hiện ở giai đoạn 5. Nếu quyết định là tiếp tục cải tiến thiết kế, 

thì vấn đề được phát lộ trong đánh giá giai đoạn 4 được đề cập tường minh qua thực 

nghiệm có cấu trúc trong giai đoạn 6 và được truy nguyên cho tới giải pháp. Trong các lần 

lặp kế tiếp qua giai đoạn 3, tổ thiết kế kiến trúc sẽ cải tiến thiết kế kiến trúc dựa trên kết 

quả của đánh giá kiến trúc được tiến hành trong giai đoạn 4. Sau khi cải tiến, quá trình 

thiết kế tiếp tục với đánh giá giai đoạn 4 khác, va cứ thế cho tới khi thiết kế sẵn sàng cho 

các giai đoạn sản xuất. Trong khi những điều này dường như là các bước tách rời, phân 

biệt, thường các giai đoạn này mờ nhoè cùng nhau. Sau đánh giá giai đoạn 4, giai đoạn 5 

là quyết định sản xuất hay cải tiến, thực nghiệm ở giai đoạn 6, và cải tiến ở giai đoạn 3 

xảy ra nhanh chóng và thế nào đó là hơi chút song hành. Nhanh là tốt, nhưng như chúng 
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ta sẽ thấy, có các tiền điều kiện xác định và tiêu chí ra cho từng giai đoạn mà không nặng 

nề, nhưng giúp cho tổ chắc chắn rằng từng giai đoạn được hoàn thành và ích lợi tối đa từ 

ACDM được thực hiện. Khi dữ liệu sẵn có từ thực nghiệm, kiến trúc được cải tiến. Độc 

giả nên nhớ rằng các giai đoạn ACDM các giai đoạn được dự định để gộp nhóm các hoạt 

động liên quan, không nhất thiết là áp đặt những phụ thuộc tạm thời cứng nhắc. Tuy 

nhiên, lần lặp đầu tiên qua các giai đoạn 3 tới 6 có xu hướng rất trình tự về bản chất. Sau 

khi kiến trúc kí pháp được tạo ra và đánh giá, thực nghiệm được tiến ành; các lần lặp cải 

tiến và đánh giá có xu hướng ngày càng song hành hơn. Khi hướng dẫn được cung cấp, 

lập kế hoạch và thực hiện cho các giai đoạn lặp này phải được bỏ lại cho phán xét của tổ 

chức và tổ thiết kế kiến trúc. Mặc dầu hội tụ của giai đoạn 3 là thiết kế, chúng ta sẽ không 

thăm lại các kĩ thuật chi tiết và ví dụ về thiết kế đã thảo luận trong Chương 5. Trong thực 

tại, kiến trúc sư trưởng và nhà khoa học chính sẽ lãnh đạo và thực hiện hầu hết thiết kế 

kiến trúc như được mô tả trong các phần trước của cuốn sách này, cung cấp hướng dẫn về 

cách thiết kế và làm tài liệu cho kiến trúc. Độc giả nên xem lại các phần này của cuốn 

sách, bởi vì phần lớn những khái niệm, nguyên lí, kĩ thuật và khuôn mẫu sẽ trực tiếp được 

áp dụng ở đây trong giai đoạn 3.  

 

Lập kế hoạch giai đoạn 3  

Giai đoạn 3 bắt đầu với việc tổ lập kế hoạch các giai đoạn và cập nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ để phản ánh thời gian mà tổ thiết kế kiến trúc ước lượng họ sẽ dành ra cho 

thiết kế kiến trúc. Kĩ sư quản lí phải làm việc với tổ để thiết lập ngân sách thiết kế cho 

thiết kế khởi đầu và cải tiến kế tiếp của thiết kế được tiến hành trong giai đoạn 3. Thiết kế 

có thể là một trong những hoạt động thách thức nhất cho lập kế hoạch bởi vì nó là hoạt 

động phụ thuộc phần lớn vào trực giác và tính sáng tạo. Hiểu thông thường, điều quan 

trọng là tổ thiết kế kiến trúc thiết lập tiêu chí hoàn thành cho thiết kế. Điều này sẽ được 

thảo luận chi tiết về sau, nhưng tiêu chí hoàn thành cho thiết kế nên được tổ hợp vào trong 

bản kế hoạch thiết kế toàn thể. Nhưng trong các giai đoạn trước, kĩ sư quản lí lãnh đạo 

cuộc họp lập kế hoạch giai đoạn 3, như người đó đã làm trong các giai đoạn trước. Bảng 

10.2 liệt kê các hướng dẫn cho lập kế hoạch các hoạt động giai đoạn 3.  

Mặc dầu ACDM nỗ lực cấu trúc qui trình thiết kế và làm ngắn thời kì không chắc 

chắn, qui trình thiết kế có thể là không dự đoán được rất nhiều. Nói theo thông thường, 

điều bản chất là kĩ sư quản lí thiết lập lịch biểu và ngân sách tài nguyên cho thiết kế và 

năng nổ quản lí qui trình này và theo dõi lịch biểu để nhanh chóng nhận diện vấn đề và 

chi tiêu quá mức sớm nhất có thể được. Lần đầu tiên qua giai đoạn 3, tạo ra thiết kế kiến 

trúc phỏng đoán sẽ là có vấn đề nhất dưới dạng tuân thủ lịch biểu dự đoán được. Khi tổ 

cải tiến kiến trúc trong những lần lặp kế tiếp qua giai đoạn 3, các hoạt động cải tiến có xu 

hướng ngắn lại và dự đoán được nhiều hơn là thiết kế khởi đầu của kiến trúc phỏng đoán. 

Khi lập kế hoạch cho giai đoạn 3, có ba hoạt động cần xem xét tới. Thứ nhất là thiết kế 

khởi đầu hay hoạt động cải tiến thiết kế. Khá nhiều thời gian hơn phải được cung cấp cho 

thiết kế khởi đầu để cho phép qui trình thiết kế tự nhiên diễn ra. Công việc này sẽ được 

tiến hành bởi một số nhỏ những người thiết kế hay thậm chí bởi một mình kiến trúc sư 

trưởng, tuỳ theo phạm vi và qui mô của hệ thống được thiết kế. Thứ hai, nhưng hoạt động 

song hành đang viết ra thiết kế kiến trúc. Công cụ sẽ được yêu cầu để nắm bắt thông tin 

kiến trúc. Điều này có thể đơn giản là bộ xử lí văn bản chuẩn và gói trình vẽ, nhưng có thể 

là bàn làm việc phức tạp các công cụ mà phải liên tác và cho phép những người thiết kế 

cộng tác làm việc trên thiết kế cùng nhau. Những công cụ này phải đã được cài đặt, lập 

cấu hình, và chuẩn bị sẵn sàng bởi kĩ sư hỗ trợ ở giai đoạn 1. Kĩ sư hỗ trợ sẽ tiếp tục hỗ 

trợ và cấu hình cho bộ công cụ thiết kế trong toàn bộ quá trình thiết kế. Nếu bộ công cụ 
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thiết kế mà không được chuẩn bị sẵn sfng, kĩ sư hỗ trợ phải làm điều đó trước khi giai 

đoạn 3 bắt đầu. Điều bản chất là những công cụ này sẵn sàng sớm nhất có thể được vì 

chúng là mấu chốt để đảm bảo rằng các vật phẩm được tạo ra cho biểu diễn thiết kế là 

thích hợp, nhất quán và dễ dàng cho việc nắm bắt thông tin kiến trúc. Tài liệu kiến trúc có 

thể được lập kế hoạch trước khi giai đoạn 3 bắt đầu, và tổ thiết kế kiến trúc có thể bắt đầu 

đào tạo với bộ công cụ trước khi họ thực tế phải dùng chúng. Lần nữa, điều rất được 

khuyến cáo là kiến trúc sư giữ sổ kĩ nghệ. Sổ kĩ nghệ bao gồm điển hình các biểu diễn 

thiết kế, cách phân tích nguyên nhân, các bảng trách nhiệm phần tử và quan hệ, vân vân, 

mà là cơ sở cho tài liệu thiết kế kiến trúc. Nếu cách tiếp cận làm tài liệu liên tục được mô 

tả trước đây (Chương 6) được dùng, phần lớn tài liệu kiến trúc thiết kế sẽ bắt nguồn từ sổ 

kĩ nghệ. Tài liệu thiết kế kiến trúc sẽ bao bọc thông tin nàu vào một tài liệu cố kết giải 

thích cho thiết kế của hệ thống như được mô tả trong Phần 1 của cuốn sách này. Tài liệu 

thiết kế kiến trúc có thể là tài liệu về bộ xử lí văn bản đơn giản gồm 20 trang, một loạt các 

sản phẩm thiết kế, hay tài liệu trực tuyến phức tạp truy nhập được bởi hàng trăm người 

thiết kế phía hạ lưu.  

Bảng 10.2 Họp lập kế hoạch giai đoạn 3  

Xem xét lập kế hoạch Mô tả 

Câp nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ  

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ phải xuất hiện sau khi giai 

đoạn nay được lập kế hoạch, để ghi lại thời gian ước lượng và 

tài nguyên được cần trong giai đoạn 3. Bản kế hoạch thiết kế 

chủ cũng sẽ được cập nhật ở cuối giai đoạn 3 để ghi lại thời 

gian thực và nỗ lực đã dành ra cho giai đoạn 3. 

Thiết kế kiến trúc khởi 

đầu 

Đây là hoạt động chính của giai đoạn 3 nếu đây là lần lặp đầu 

tiên qua giai đoạn 3. Nên cấp thời gian nhiều đáng kể cho thiết 

kế khởi đầu hơn các việc lặp cải tiến kế tiếp. Tổ thiết kế kiến 

trúc cũng phải thiết lập tiêu chí hoàn thành cho thiết kế khởi 

đầu. 

Cải tiến thiết kế kiến 

trúc 

Sau kiến trúc khởi đầu được thiết kế và đánh giá, các vấn đề 

được tìm ra trong đánh giá sẽ được dùng làm cơ sở cho thực 

nghiệm. Sau thực nghiệm, giai đoạn 3 được xét lại và kiến trúc 

được cải tiến dựa trên điều được biết tới từ thực nghiệm. Việc 

lặp cải tiến trong giai đoạn 3 có xu hướng tốn thời gian ít hơn 

đáng kể so với thiết kế khởi đầu của kiến trúc lần đầu tiên qua 

giai đoạn 3. Tổ thiết kế kiến trúc cũng phải thiết lập tiêu chí 

hoàn thành cho việc cải tiến thiết kế. 

Thiết kế tài liệu kiến 

trúc 

Nếu đây là lần lặp đầu tiên trong giai đoạn 3, vật phẩm then 

chốt được tạo ra là tài liệu thiết kế kiến trúc. Trong các lần lặp 

kế tiếp, tài liệu thiết kế kiến trúc sẽ được cập nhật, cải tiến, và 

được bổ sung bằng các mục hay tài liệu khác để đáp ứng nhu 

cầu của cộng đồng những người có liên quan rộng hơn. 

Kiểm điểm Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được kiểm điểm trong tổ. Tài 

liệu thiết kế kiến trúc nên được kiểm điểm về dạng thức, nội 

dung và chất lượng, nhưng không về tính khớp của bản thân 

thiết kế. 
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Sau khi kiến trúc phỏng chừng được thiết kế và đánh giá, các lần lặp kế tiếp lập kế 

hoạch qua giai đoạn 3 là dễ hơn đáng kể bởi vì việc cải tiến dựa trên dữ liệu thực nghiệm 

đặc biệt được thu thập để đề cập tới vấn đề mới được phát lộ trong đánh giá của giai đoạn 

4. Việc cải tiến có thể dễ dàng như làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai phần tử trong thiết 

kế hay mở rộng chi tiết của thiết kế khởi đầu, hay có thể bao gồm việc thiết kế lại có ý 

nghĩa về kiến trúc. Từ cảnh quan lập kế hoạch, đây là những nhiệm vụ rời rạc mà có thể 

được lập kế hoạch với sự dễ dàng lớn hơn nhiều so với bước sáng tạo khởi đầu của thiết 

kế kiến trúc phỏng chừng. Phần lớn công việc cải tiến sẽ lấy trung tâm là cập nhật biểu 

diễn kiến trúc và mô tả lời bằng việc thêm chi tiết hay thay đổi các biểu diễn và mô tả để 

phản ánh hiểu biết tốt hơn về kiến trúc thu được qua thực nghiệm.  

Lần nữa, triết lí nền tảng của ACDM là dùng kiến trúc như bản kế hoạch tổng thể 

cho toàn bộ dự án, không chỉ như vật phẩm kĩ thuật được phát triển một lần và bỏ đi trong 

thiết kế và thực hiện về sau. Kiến trúc sư thiết kế nhà và cầu tạo ra các mô hình của các 

thứ họ lập kế hoạch xây dựng sớm trong vòng đời dự án. Các mô hình này trở thành cơ sở 

cho mọi lập kế hoạch và giám sát dự án, hướng dẫn thiết kế chi tiết và xây dựng, và hành 

động như phương tiện trao đổi với cộng đồng những người có liên quan. Đây là nguyên lí 

dẫn lái và triết lí của ACDM cho thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. 

Tuy nhiên, một khái niệm then chốt đằng sau ACDM là không dành quá nhiều thời gian 

tạo ra kiến trúc phỏng chừng - điều này không thể được quá nhấn mạnh. Đây có thể 

dường như là mâu thuẫn với sự phụ thuộc nền tảng của ACDM vào kiến trúc phần mềm 

để hướng dẫn mọi khía cạnh khác của dự án. Điều này là vì ACDM qui định việc cải tiến 

lặp lại cho kiến trúc cho tới khi nó được cho rằng khớp với chủ định (theo các hướng dẫn 

mà sẽ được giải thích về sau trong giai đoạn 4). Điều này có thể được coi như đối thoại 

giữa kiến trúc sư nhà và khách hàng về các tiện nghi người đó đang thiết kế. Mô hình 

khởi đầu của toà nhà được tạo ra bởi kiến trúc sư hiếm khi hoàn hảo, nhưng nó là cơ chế 

để tạo điều điện cho trao đổi giữa người thiết kế và những người có liên quan đa dạng. 

Trong tổ chức thử nghiệm ACDM, thực hành gay go nhất đối với tổ chức là để cho kiến 

trúc sư nhanh chóng thiết kế ra kiến trúc phỏng chừng và để bản chất lặp của quá trình 

thiết kế diễn ra. Phần lớn các kĩ sư đơn giản không thể sống được với ý tưởng rằng cái gì 

đó họ thiết kế là kém hoàn hảo, nhưng một khái niệm và thực hành bản chất của ACDM 

là không dành khối lượng thời gian quá đáng trong giai đoạn 3 để phát triển kiến trúc 

phỏng chừng. Kiến trúc sư trưởng và tổ thiết kế kiến trúc phải giả định rằng kiến trúc 

pỏng chừng là bản thảo thô, và rằng nó sẽ được đánh giá và cải tiến theo cách rất cấu trúc, 

như chúng ta sẽ thấy trong các giai đoạn 4 tới 6, và lần nữa trong các lần lặp kế tiếp ở giai 

đoạn 3. Dừng ở thiết kế khởi đầu có thể là nguy hiểm bởi vì thời gian có thể bị phí hoài vì 

không có cách nào để kiến trúc sư có thể nhận diện hiệu quả và đề cập tới mọi thứ không 

biết và vấn đề tiềm năng với thiết kế trong nỗ lực đầu tiên. Nếu kiến trúc sư ccó thể làm 

cho nó gần với điều được cần một cách nhanh chóng, quá trình đánh giá (giai đoạn 4) vậy 

sẽ giúp nhận diện những điều không biết, vấn đề và vấn đề toàn bộ với thiết kế. Những 

vấn đề đặc biệt đó vậy có thể được đề cập tới qua thực nghiệm có mục tiêu, có lập kế 

hoạch. Thử hiện trường của ACDM đã chứng tỏ rằng tổ thiết kế kiến trúc hợp tụ về một 

thiết kế được hiểu rõ hơn, trung thành cao hơn (so với trung bình) 40 phần trăm nhanh 

hơn họ làm với cách tiếp cận thiết kế một chặng. Cách tiếp cận thiết kế một chặng cũng 

không có các điều khoản cho đánh giá có cấu trúc, thực nghiệm, và cải tiến. Bên cạnh 

việc hoàn thành thiết kế nhanh chóng hơn, thiết kế kiến trúc được đầy đủ hơn nhiều, nhất 

quán và đúng đắn và phơi ra cân bằng tốt hơn về các phẩm chất hệ thống so với được thực 

hiện trong cách tiếp cận thiết kế một chặng.  
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Thiết kế kiến trúc phỏng chừng  

Trong chặng đầu tiên qua giai đoạn 3 tổ phát triển dùng các dẫn lái kiến trúc làm cơ 

sở để thiết kế kiến trúc phỏng chừng. Thường thiết kế khởi đầu nhảy từ đặc tả dẫn lái kiến 

trúc vào trong đầu của kiến trúc sư và nhảy lên giấy tương đối dễ dàng. Điều này là thông 

thường trong các miền nơi hệ thống hay sản phẩm là tương tự, hay với kiến trúc sư có 

kinh nghiệm sâu sắc với một lớp hệ thống đặc thù. Tuy nhiên, như nhà văn vật lộn để tìm 

ra từ trong chỗ tắc nghẽn kinh khủng của nhà văn, kiến trúc sư thường bị đối diện với "tắc 

nghẽn của người thiết kế,” nơi phân hoạch khởi đầu của hệ thống dường như là nhiệm vụ 

nản chí. Từng tình huống này đều có nguy hiểm của nó. Trong trường hợp thứ nhất, kiến 

trúc sư có thể giả định vô tình và lặp lại sai lầm quá khứ hay bỏ qua các chi tiết dường 

như hiển nhiên trên bề mặt. Trong trường hợp sau, kiến trúc sư có thể không chắc về chọn 

lựa khởi đầu, mấu chốt họ đã làm. Điều quan trọng là kiến trúc sư vẫn còn trung thành với 

cách tiếp cận thiết kế có nguyên tắc cho phân rã khởi đầu cho dù cảnh quan thiết kế có thể 

dường như quen thuộc hay xa lạ.  

 

Thiết lập hoàn cảnh 

Mặc cho tính phổ biến của thiết kế hướng đối tượng, thiết kế cho hệ thống dùng 

nhiều phần mềm vẫn có xu hương dựa nặng vào phân rã cấp bậc. Kiến trúc sư thường 

phải xem xét các phần tử phần cứng và phần mềm và cách chúng làm việc cùng nhâu như 

một tổng thể. Thỉnh thoảng phần cứng và phần mềm sẽ được lựa hay sẽ là yếu tố ràng 

buộc. Trong các trường hợp khác, thiết kế kiến trúc sẽ trở thành đặc tả cho những người 

thiết kế phần cứng và phần mềm hạ lưu, người sẽ thiết kế và xây dựng các phần tử sản 

phẩm hay hệ thống. Để bắt đầu phân hoạch khởi đầu, kiến trúc sư phải tạo ra bản vẽ hoàn 

cảnh cái thiết lập ra biên giới hệ thống như đã được mô tả trong Phần 1. Điều này được 

minh hoạ bởi ví dụ trong Hình 10.2.  
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đầu và ràng buộc kĩ thuật 

 

Hình 10.2 Ví dụ về bản vẽ hoàn cảnh kiến trúc chỉ ra các ràng buộc. 

 

Trong trường hợp đơn giản nhất, kiến trúc sư có thể bắt đầu với hộp biểu thị cho 

toàn thể hệ thống (giữ cảnh quan trong tâm trí), được bao quanh bằng đường chấm chấm 

như được vẽ trong bước 1 của Hình 10.2. Như được mô tả trước đây, dẫn lái kiến trúc có 

ảnh hưởng nhất lên thiết kế sẽ là các ràng buộc. Hội tụ vào ràng buộc kĩ thuật, kiến trúc sư 

phải xác định liệu các ràng buộc kĩ thuật có khớp vào trong hoàn cảnh hệ thống không. 

Ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu, phần cứng, biến cố, luồng dữ liệu, cảm biến, vân vân 

bên ngoài hệ thống mà được tiền định bởi ràng buộc phải được biểu diễn trong khi dùng 

kí pháp nhất quan được mô tả rõ ràng bằng chú giải. Những điều này phải được chỉ ra bên 

ngoài đường biên hệ thống (đường chấm chấm), như được biểu diễn trong Hình 10.2, 

bước 2. Điển hình đây là những ràng buộc kĩ thuật mà kiến trúc sư sẽ có lượng kiểm soát 

hay ảnh hưởng ít nhất. Tiếp đó kiến trúc sư phải biểu diễn tương tự những ràng buộc đó 

mà ở bên trong biên hệ thống, như được vẽ trong Hình 10.2, step 2. Những ràng buộc này 

có xu hướng là cái gì đó linh hoạt hơn các ràng buộc bên ngoài. Như một ví dụ, xét cơ sở 

dữ liệu bên ngoài biên hệ thống mà giữ dữ liệu trọng yếu cho vận hành hệ thống. Thường 

cơ sở dữ liệu bên ngoài biên hệ thống có cấu trúc bảng được thiết lập trước, và kiến trúc 

sư phải sống cùng với bất kì cái gì là cấu trúc đó và thiết kế quanh những ràng buộc hiện 

có đó. Trong các trường hợp khác, kiến trúc sư có thể phải thiết kế một hệ thống lưu giữ 

dữ liệu, và có thể có ràng buộc kĩ thuật để dùng công nghệ cơ sở dữ liệu đặc thù và kết 

cấu nền. Mặc dầu bị ràng buộc về kĩ thuật phải dùng công nghệ này, cấu trúc của các bảng 

thường không được tiền định, nhưng là một phần của thiết kế của hệ thống. Chắc chắn, 

điều này không phải là qui tắc cứng nhắc, nhưng nó là xu hướng chung mà kiến trúc sư 

phải khôn ngoan để nhận diện ra khi người đó bắt đầu phân rã hệ thống khởi đầu và thiết 

kế. Trong các trường hợp khác, có thể rõ ràng trong phân hoạch khởi đầu là sản phẩm 

thương mại sẽ được dùng trong thiết kế hệ thống. Chẳng hạn, nếu có yêu cầu lưu giữ khối 

lượng dữ liệu lớn, điều khá hiển nhiên là cơ sở dữ liệu quan hệ sẽ được dùng. Điều cũng 

có thể hiển nhiên là một sản phẩm công nghệ cơ sở dữ liệu đặc thù nên được chọn để thoả 

mãn nhu cầu này. Tuy nhiên, một khi được lựa điều này có thể là ràng buộc công nghệ tự 

áp đặt cho cả đời hệ thống hay sản phẩm. Nếu chúng ta muốn chuyển đi khỏi sản phẩm 

đặc biệt được lựa, điều đó có thể không dễ dàng, tuỳ theo chọn lựa thiết kế được thực 

hiện. Kiến trúc sư phải để trễ việc kết ghép những loại quyết định này mãi tới phân rã chi 

tiết và thiết kế hệ thống về sau, thay vì giới hạn một cách chưa chín chắn các chọn lựa 

thiết kế. Nếu các quyết định này được thực hiện quá sớm, chúng có thể giới hạn các tuỳ 

chọn mà kiến trúc sư có thể có trong không gian thiết kế. Thường thì kiến trúc sư chọn 

phần cứng, hệ điều hành, và các công nghệ tương tự - và thậm chí đi mua cả sản phẩm -

trước khi thiết kế khởi đầu hoàn tất! Trong trường hợp này, điều đã được chọn bây giờ trở 

thành ràng buộc cứng nhắc lên không gian thiết kế. Lần nữa, điều này không phải là qui 

tắc không thể thay đổi được. Thỉnh thoảng chúng ta phải kết ghép những chọn lựa này 

sớm, nhưng kiến trúc sư nên cố gắng để trễ những quyết định này lâu nhất có thể được, ít 

nhất cho tới sau phân rã khởi đầu hoàn tất và một số hợp thành chi tiết được thực hiện. 

Tại điểm nào đó trong phân rã, nếu kiến trúc sư thấy không thể làm chọn lựa thiết kế được 

vì phần cứng, hệ điều hành, ngôn ngữ đặc biệt, vân vân là không biết, đó có thể là lúc kết 

ghép những quyết định này. Hướng dẫn cho chọn lựa các phần tử thương mại thích hợp 

và thiết kế với các phần tử thừa tự được thảo luận thêm ở Chương 16.  
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Khi thiết lập hoàn cảnh hệ thống khởi đầu, kiến trúc sư phải giữ cảnh quan trong 

tâm trí khi người đó thiết lập ra biên hệ thống. Khái niệm về cảnh quan đã được giới thiệu 

ở Phần 1, và tầm quan trọng của nó đã được nhấn mạnh trong toàn bộ cuốn sách này. Tầm 

quan trọng của việc thiết lập và duy trì hiểu thấu trí tuệ về cảnh quan không thể bị coi là 

quá nhấn mạnh khi hoàn cảnh hệ thống đang được thiết lập và trong phân rã tiếp theo cho 

hệ thống. Các biểu đồ hoàn cảnh thường được tái tạo trong cảnh quan động hay vật lí. 

Hình 10.2 chỉ ra hệ thống từ cảnh quan vật lí. Lưu ý rằng từng phần tử trong bản vẽ đều 

nhất quán với cảnh quan này. Nhiều bản vẽ hoàn cảnh có thể được tạo ra nếu cần để biểu 

diễn cho các cảnh quan khác nhau. Nếu kiến trúc sư đang hội tụ vào thiết kế kiến trúc 

phần mềm, thường phần cứng hay kết cấu nền được thiết lập như một ràng buộc, cho nên 

bản vẽ hoàn cảnh vật lí là biểu diễn đồ hoạ của ràng buộc phần cứng. Tuy nhiên, nếu kiến 

trúc sư đang thiết kế phần cứng và phần mềm, phải chăm nom cẩn thận, vì cái này có thể 

ràng buộc lên cái kia. Chẳng hạn, nếu kiến trúc sư thiết kế/lựa chọn nền phần cứng và kết 

cấu nền trước, điều này có thể ràng buộc phần mềm, như đã mô tả trước đây. Nếu phần 

mềm được thiết kế, đây có thể là lực ràng buộc lên phần cứng. Người ta có thể tranh luận 

rằng phần mềm khả chuyển có thể chạy trên bất kì phần cứng hay kết cấu nền nào, nhưng 

lần nữa, điều này trở thành yêu cầu đặc tính chất lượng hay thậm chí một ràng buộc lên 

không gian thiết kế phần mềm. Trong nhiều trường hợp điều có thể là hiểu biết thông 

thường là xác định phần cứng và kết cấu nền trước, nhưng không phải bao giờ cũng vậy, 

và kiến trúc sư đừng bao giờ nên giả định rằng cái này hay cái nọ bao giờ cũng phải là 

mối quan ngại thiết kế thứ nhất trong mọi trường hợp.  

Khi kiến trúc sư phân rã thiết kế từ bản vẽ hoàn cảnh, người đó phải mô tả cẩn thận 

quyết định của mình bằng việc dùng các biểu diễn, lời văn, và ghi lại luận cứ cho các 

quyết định một cách trung thành nhất có thể được. Thiết kế khởi đầu có thể là thời kì cực 

kì năng động và hỗn độn trong dự án, nơi các quyết định thiết kế được thực hiện và thay 

đổi nhanh chóng và thường xuyên. Bởi lí do này, điều được khuyến cáo nhiều là kiến trúc 

sư giữ sổ kĩ nghệ hay vật phẩm công nghệ thấp tương tự điều cho phép họ nắm bắt loại 

thông tin này một cách nhanh chóng, ở bất kì đâu họ có thể ở. Điều không được khuyến 

cáo là dùng các công cụ trực tuyến hay tự động khác để nắm bắt thông tin thiết kế khởi 

đầu - chúng quá chậm, không linh hoạt, và thường không truy nhập được. Sổ vật lí có thể 

được kẹp dưới tay kiến trúc sư, và trong khi họ uống cà phê cùng đồng nghiệp và một ý 

tưởng lớn loé lên trong đầu, họ có thể viết nó ra ngay lập tức. Bởi vì thiết kế là quá trình 

sáng tạo và thường quanh co, các công cụ mà kiến trúc sư dùng để nắm bắt từng chút 

hứng khởi quí giá và sáng suốt phải tự phát và sẵn có tương đương. Cuốn sổ đơn giản và 

bút chì thường là chọn lựa tốt nhất. Các khuôn mẫu được cung cấp ở Chương 6 cho sổ kĩ 

nghệ có thể được dùng để tổ chức thông tin tốt hơn, nhưng nói chung, kiến trúc sư phải 

dùng một phương tiện để ghi lại nhanh chóng và tự do các ý tưởng, phác hoạ cấu trúc hệ 

thống, vân vân. Tuy nhiên, một khi thiết kế bắt đầu thành hình, kiến trúc sư phải truyền 

phác thảo thô, ý tưởng, lí do căn bản, và viết ra một tài liệu chính thức hơn. Thường một 

(hay nhiều) công cụ tự động là tốt nhất cho việc viết ra tài liệu được hoàn thành. Điều này 

thường bao gồm một tổ hợp của bộ xử lí văn bản và các công nghệ vẽ.  

 

Phân rã lặp  

Một khi hoàn cảnh đã được thiết lập, kiến trúc sư sẽ bắt đầu phân rã các phần tử từ 

bản vẽ hoàn cảnh. Từng phần tử sẽ được phân rã theo cách lặp cho tới khi kiến trúc được 

thiết kế đầy đủ. Sau ràng buộc kĩ thuật, yêu cầu đặc tính chất lượng sẽ gây ảnh hưởng nhất 

lên thiết kế của sản phẩm hay hệ thống. Nó tuân theo điều các mức thứ nhất của phân rã 

từ hoàn cảnh phải được hướng dẫn phần lớn bởi yêu cầu đặc tính chất lượng. Hiển nhiên, 
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khi kiến trúc sư phân rã hệ thống để tuân thủ các ràng buộc và cân bằng yêu cầu đặc tính 

chất lượng, người đó cũng phải thiết kế hệ thống đáp ứng cho các yêu cầu chức năng. Cho 

nên trong khi thiết kế có thể được dẫn lái bởi các ràng buộc và đặc tính chất lượng, kiến 

trúc sư phải thường xuyên cố gắng giữ cân bằng những mối quan tâm này với chức năng. 

Có thể có tương đối ít mức phân rã thiết kế, hay có thể có nhiều, tuỳ theo qui mô, phạm 

vi, và miền của hệ thống hay sản phẩm được phát triển. Một số cảnh quan có thể yêu cầu 

nhiều phân rã hơn cảnh quan khác. Chẳng hạn, phần cứng cho hệ thống (cảnh quan vật lí) 

có thể là tầm thường, yêu cầu hệ thống máy tính mua sẵn và các phần tử kết cấu nền, và 

do vậy yêu cầu rất ít phân rã. Mặt khác, phần mềm (cảnh quan tĩnh) cho cùng hệ thống có 

thể là phức tạp và yêu cầu nhiều mức phân rã. Lần nữa, độc giả không nên giả định rằng 

đây là qui tắc thiết kế cứng nhắc hay giả định hợp thức cho mọi tình huống và miền. Xét 

một máy quay video số thức phức tạp bao gồm các tính năng chuyên sâu được cung cấp 

bởi phần mềm. Trong trường hợp này, hệ thống không lớn về mặt vật lí nhưng rất phức 

tạp trong cả các phần tử phần cứng và phần mềm của nó. Một hệ thống như vậy có thể 

yêu cầu nhiều mức phân rã trong mọi cảnh quan để thiết kế thích hợp cho hệ thống phức 

tạp như vậy.  

Trong một số trường hợp phân rã hệ thống có thể được thực hiện bằng việc bắt đầu 

với một hình mẫu được xác định rõ, như đã mô tả ở Phần 1; tuy nhiên, hình mẫu chỉ là gợi 

ý bắt đầu cho thiết kế. Chẳng hạn, một hệ thống có thể khớp với hình mẫu khách/phục vụ, 

nhưng có nhiều chi tiết lớn mà phải được quyết định để hoàn chỉnh thiết kế dưới dạng 

phần cứng, kết cấu nền, ứng dụng phần mềm, và phân bổ phần mềm cho phần cứng và các 

kết cấu nền khác. Lần nữa, cảnh quan là cân nhắc quan trọng khi nghĩ về phân rã dưới 

dạng hình mẫu. Nhớ lại rằng hình mẫu có:  

 Cảnh quan  

 Các phần tử và trách nhiệm xác định  

 Mối quan hệ xác định giữa các phần tử  

 Phân loại chung  

 Ngữ nghĩa dùng hình mẫu  

 Thuộc tính đặc tính chất lượng được thúc đẩy, trong khi các thuộc tính khác bị 

ngăn cản  

Hiểu cảnh quan từ đó hình mẫu là thấy được có thể chiếu ánh sáng lên đặc tính chất 

lượng được thúc đẩy và bị ngăn cản bởi hình mẫu này. Xem xét hình mẫu phân tầng như 

một ví dụ. Trong hình mẫu này, từng tầng đều bao gồm các dịch vụ đại diện cho cấu trúc 

hướng mã như thư viện (cảnh quan tĩnh). Từ cảnh quan tĩnh chúng ta có thể lập luận về 

thay đổi hướng theo mã (tính sửa đổi được). Phân tầng thúc đẩy các hương vị đa dạng của 

tính thay đổi bởi vì thay đổi có thể được cô lập vào một tầng không ảnh hưởng tới tầng kế 

cận của cấu trúc. Tuy nhiên, khó suy luận về hiệu năng của cấu trúc này từ cảnh quan 

tĩnh. Nói chung, nếu cấu trúc phân tầng được soạn thảo (cảnh quan tĩnh), các tầng sụp vào 

trong các qui trình hay mạch (cảnh quan động). Nói chung, chúng ta biết rằng các tầng 

trừu tượng phụ dịch thành mã, có xu hướng kế thừa hiện năng hệ thống. Tuy nhiên, để 

hiểu thông lượng hệ thống, đáp ứng và các vấn đề hướng tới hiệu năng, chúng ta phải 

nghiên cứu cấu trúc từ cảnh quan động. Điều này thậm chí có thể để lộ ra các hình mẫu 

khác hay tập các hình mẫu. Cảnh quan là bản chất để chọn lựa và phân tích các hình mẫu 

và tập các hình mẫu trong phân rã hệ thống khởi đầu và phân rã kế sau của các phần tử 

của thiết kế. Chẳng hạn, xét hình mẫu khách/phục vụ lần nữa. Thiết kế khách/phục vụ rõ 

ràng là thấy được từ cảnh quan động, nhưng chúng ta không có biểu diễn tương đương từ 
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cảnh quan vật lí, động và tĩnh. Trong trường hợp này chúng ta biết rằng trong thiết kế, 

chúng ta sẽ phải quyết định hệ thống vật lí sẽ trông như thế nào là làm sao khách sẽ kết 

nối về vật lí tới và ttao đổi với nguồn phục vụ (cảnh quan vật lí). Có thể khó khu biệt giữa 

các phần tử khách và phục vụ khi thiết kế cấu trúc mã (cảnh quan tĩnh) của hệ thống 

khách/phục vụ, nhưng lần nữa, điều này sẽ là bản chất cho thiết kế tổng thể hệ thống. Mọi 

điều mà hình mẫu này cung cấp là các phần tử khách và nguồn phục vụ và ngữ nghĩa về 

cách khách và nguồn phục vụ tương tác. Chúng ta cũng biết từ hình mẫu này rằng hệ 

thống kiểu như thế này có xu hướng đổi qui mô khác tốt theo một số cách, hỗ trợ cho các 

loại tính thay đổi nào đó, và hiệu năng đó và tính sẵn có là bị ngăn cản tương đối. Kiến 

trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế các chi tiết và đề cập tới sự thâm hụt kế thừa trong hình 

mẫu này nếu chúng đặt ra vấn đề. Thiết kế của khách/phục vụ từ cảnh quan vật lí phải 

được phát triển đầy đủ hơn để chỉ ra phần cứng nguồn phục vụ và kết cấu nền truyền 

thông, và cách các ứng dụng ánh xạ và các phần tử vật lí này. Chắc chắn cảnh quan động 

sẽ phải được khởi thảo với nhiều chi tiết hơn chỉ là khách và nguồn phục vụ, và mô tả qui 

trình khi chạy chi tiết và tương tác và cách các qui trình được phân bổ cho phần cứng. Tất 

nhiên, các cấu trúc tĩnh của hệ thống là bản chất cho chủ trì xây dựng phần mềm. Dù các 

hình mẫu có được dùng hay không, các mức phân rã sớm sẽ là mức độ mịn thô, và các 

mức phân rã kế tiếp sẽ thêm nhiều chi tiết cho thiết kế kiến trúc. Hệ thống hiếm khi trưng 

bày một hình mẫu. Một phần tử duy nhất có thể được phân rã thành hình mẫu khác hay 

tập các hình mẫu và cấu trúc, thêm nhiều chi tiết cho thiết kế của hệ thống hay sản phẩm. 

Nhớ lại từ Phần 1 rằng các hình mẫu được lặp lại trong thực hành. Hình mẫu không chỉ 

được tìm thấy trong sách giáo khoa. Hình mẫu thường được tìm thấy trong thực hành và 

thường là duy nhất cho ứng dụng đặc thù, miền, hay tổ chức. Phân tích thiết kế các hệ 

thống có liên quan hay hệ thống thừa tự có thể làm lộ ra các cấu trúc, hình mẫu, chiến 

thuật và các tập hợp lặp lại và thường được dùng lại đều đặn bởi các kĩ sư xây dựng các 

loại hệ thống tương tự. Điều này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho kiến trúc sư khi 

người đó nghĩ về cách phân rã hệ thống hay tìm các cơ hội cho dùng lại chiến lược.  

 

Cải tiến kiến trúc phỏng chừng  

Trong những lần lặp kế tiếp qua giai đoạn 3 tổ phát triển dùng cái ra của đánh giá ở 

giai đoạnt 4 để định nghĩa các thực nghiệm và cải tiến thiết kế kiến trúc. Để mô tả cho qui 

trình cải tiến này, chúng ta thực sự cần nhìn lên trước ở một số các giai đoạn khác của 

ACDM. Nói riêng, chúng ta phải hiểu một chút ít về các giai đoạn 4 tới 6 trước khi chúng 

ta có thể hiểu cách chúng ta thăm lại giai đoạn 3 và cải tiến thêm kiến trúc phỏng chừng. 

Từng giai đoạn này được giới thiệu tóm tắt trong khoảng thời gian tiếp csau của các biến 

cố để cho việc cải tiến lặp lại của thiết kế kiến trúc được xây dựng trong ACDM có thể 

được giải thích qua ví dụ:  

 Hoạt động giai đoạn 3 khởi đầu: Lần đầu tiên chúng ta tới thăm giai đoạn 3, tổ thiết kế 

kiến trúc tạo ra kiến trúc phỏng chừng. Điều này nên được thực hiện nhanh chóng 

nhất có thể được, vẫn hiểu rằng thiết kế và làm tài liệu sẽ được cải tiến thêm một cách 

có hiểu biết. Thiết kế và làm tài liệu phải được hoàn thành tới mức độ chi tiết đủ thông 

tin mà các kĩ sư có thể hiểu các quyết định và cấu trúc thiết kế nền tảng.  

 Các hoạt động giai đoạn 4: Trong giai đoạn 4, thiết kế kiến trúc được tạo ra trong giai 

đoạn 3 được đánh giá. Thiết kế khởi đầu nên được đánh giá bởi tổ một cách nội bộ. 

Điều được khuyến cáo nhiều là thiết kế kiến trúc nên được đánh giá bởi một nhóm 

rộng hơn gồm những người có liên quan, kể cả khách hàng, người dùng và những cá 

nhân có liên quan khác từ cộng đồng những người có liên quan. Điều này không phải 
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bao giờ cũng là có thể, nhưng nên được xem xét bởi vì nó có thể cung cấp cho tổ thiết 

kế kiến trúc những cái nhìn sáng suốt có giá trị vào trong tính khớp của thiết kế và 

giới thiệu cho những người có liên quan khách hàng với thiết kế hệ thống. Cái ra của 

quá trình đánh giá là tập các vấn đề phải được tổ thiết kế kiến trúc đề cập tới.  

 Hoạt động giai đoạn 5: Hoạt động chính của giai đoạn 5, mà nói tóm lại, là quyết định 

liệu có tiếp tục cải tiến thiết kế kiến trúc hay thúc giục sản xuất sản phẩm hay hệ 

thống. Quyết định này dựa trên các kiểu vấn đề được làm lộ ra ở giai đoạn 4.  

 Các hoạt động giai đoạn 6: Giai đoạn 6 được tiến hành khi tổ thiết kế kiến trúc quyết 

định rằng thiết kế kiến trúc yêu cầu cải tiến thêm (giai đoạn 5). Trong giai đoạn 6, 

từng vấn đề được đề cập bởi tổ thiết kế kiến trúc. Một số vấn đề được phát lộ trong 

giai đoạn 4 sẽ là rủi ro mà phải được đề cập bởi thực nghiệm; số khác sẽ là các khoản 

mục nghiên cứu mà sẽ được giải quyết bởi hoạt động thu thập thông tin.  

 Hoạt động giai đoạn 3 (thăm lại): Được vũ trang với thông tin thu thập trong giai đoạn 

6, thiết kế kiến trúc được cải tiến. Điều này bao gồm cập nhật và cải tiến thiết kế và 

làm tài liệu tương ứng.  

 Các hoạt động giai đoạn 4 (thăm lại): Kiến trúc được cải tiến nay được đánh giá.  

 Các hoạt động giai đoạn 5 (thăm lại): Cái ra của việc đánh giá lần thứ hai được phân 

tích, và quyết định sản xuất hay cải tiến được đưa ra.  

Việc lặp được mô tả ở trên tiếp tục cho tới khi quyết định sản xuất được đưa ra ở 

giai đoạn 5, tại điểm này việc lập kế hoạch sản xuất giai đoạn 7 được tiến hành. Từng 

trong các hoạt động này ở các giai đoạn 4 tới 6 sẽ được giải thích chi tiết trong các 

chương kế sau của cuốn sách này. Chủ định ở đây là giải thích cách giai đoạn 3 được lại 

đưa vào sau thiết kế khởi đầu, và làm sáng tỏ khác biệt giữa thiết kế khởi đầu trong giai 

đoạn 3 và việc cải tiến kế tiếp của thiết kế trong các lần lặp giai đoạn 2 kế sau.  

 

Giao diện phần tử  

Khi kiến trúc được cải tiến qua phân rã kế tiếp, giao diện phần tử phải được xác 

định. Về bản chất, các giao diện là thoả thuận giữa các phần tử xác định ra qui tắc cho 

mối quan hệ của chúng. Như đã được nhắc tới trong Phần 1, điều được khuyến cáo nhiều 

là kiến trúc sư thiết kế cho mức mà người đó xác định các giao diện phần tử. Giao diện là 

then chốt để xác định các biên giới phần tử, tương tác, dịch vụ và chính bộ khung xương 

của kiến trúc. Một câu hỏi thông thường kiến trúc sư có là: Giao diện cần phải được chi 

tiết thế nào? Chúng càng chi tiết, càng toosy, nhưng giao diện chi tiết cho các hệ thống 

lớn có thể là điều không thể được. Giao diện được xác định tốt hệ thống hoá biên giới của 

phần tử và thiết lập qui tắc cho tương tác, cũng như các dịch vụ và dữ liệu nó yêu cầu và 

cung cấp. Thiết kế giao diện phần tử là mục đích dứt khoát cho thiết kế kiến trúc và thiết 

lập vững chắc kết cấu nền thiết kế kiến trúc. Có thể có các hậu quả kinh khủng nếu giao 

diên không được thiết lập. Các giao diện được xác định kém làm tăng cơ hội những người 

thiết kế và thực hiện sẽ vi phạm biên giới phần tử hay đưa vào các phụ thuộc giữa các 

phần tử không được xác định tường minh trong kiến trúc. Điều này có thể được thực hiện 

bởi vì thiết kế kiến trúc không xác định giao diện, là không rõ ràng dưới dạng các giao 

diện phải là gì, hay làm tài liệu thiết kế mơ hồ. Bất kì tình huống nào trong những tình 

huống này đều sẽ phá hoại thiết kế kiến trúc.  

Xem như một ví dụ, xét tình huống nơi hai phần tử được tạo ra bởi hai tổ khác nhau 

hay các kĩ sư riêng lẻ. Giả sử rằng hai phần tử phụ thuộc vào một phần tử khác về dữ liệu 
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và dịch vụ, và kiến trúc sư không xác định ngữ nghĩa chi tiết của những tương tác này. 

Nói ngắn gọn, giao diện cho các phần tử này đã không được kiến trúc sư thiết kế. Một 

cách không tường minh, điều này nghĩa là thoả thuận về cách hai phần tử sẽ chia sẻ dữ 

liệu, dịch vụ, điều khiển, vân vân đã bị để trễ cho người thiết kế hạ lưu. Trong trường hợp 

này, kiến trúc sư có thể không hiểu hay không nhận biết về giao diện kết quả mà sẽ nổi 

lên giữa hai phần tử này. Xem như một hậu quả, có thể khó thẩm tra được rằng cấu trúc 

kiến trúc của thực hiện sẽ có các thuộc tính mà thiết kế hứa có. Vấn đề về giao diện ít 

mang tính chức năng mà nhiều về liệu các quan hệ đang nổi lên giữa hai phần tử có khả 

năng hỗ trợ cho yêu cầu đặc tính chất lượng (liệu nó sẽ đủ nhanh, có khả năng hỗ trợ cho 

tính sửa đổi được, vân vân). Các giao diện xác định kém có thể ảnh hưởng tới tổ chức 

nữa. Lần nữa, giả định rằng chúng ta có hai phần tử được xác định kém. Tổ phải tranh cãi 

giữa họ để xác định ngữ nghĩa của giao diện cho các phần tử này. Khi điều này xảy ra, tổ 

thường dành khối lượng thời gian quá mức trong việc họp để định nghĩa giao diện và thoả 

thuận về chúng. Khi số kĩ sư tham gia vào trở nên lớn hơn, vấn đề trở nên khó hơn. Trong 

những trường hợp cực đoan, tổ thực hiện các cấu phần sẽ không muốn nhường bước vì đa 

dạng lí do, như mất kiểm soát cảm nhận được hay tính tự trị, mất ngân quĩ tiềm năng, vân 

vân. Một số trong các lí do này có thể là hợp thức, và một số có thể không, nhưng hành vi 

này bao giờ cũng mang tính phá huỷ cho tổ chức và là việc làm kiệt quệ lịch biểu dự án. 

Quan trọng hơn, nhưng thoả hiệp kết quả có thể phá hoại phân hoạch hốc được kiến trúc 

sư thiết lập, phá hoại ngầm các đặc trưng đặc tính chất lượng được mong đợi trong thực 

hiện. Một tình huống nghiêm trọng hơn là khi người thiết kế chi tiết hay người thực hiện 

không đồng ý tường minh về giao diện và bắt đầu phát triển hay mua sắm các phần tử hệ 

thống. Trong những trường hợp này, không khớp giao diện sẽ được đề cập tới sau khi mã 

được viết, phần cứng được mua, hay các đầu tư lớn khác được thực hiện mà khó hay 

không thể giải quyết được.  

Có hai cách tiếp cận chung mà kiến trúc sư có thể lấy khi xác định giao diện. Thứ 

nhất, kiến trúc sư hay tổ thiết kế kiến trúc có thể tự mình định nghĩa giao diện, hay họ có 

thể để trễ định nghĩa giao diện cho những người khác, nhưng hướng dẫn định nghĩa của 

họ. Tuỳ chọn thứ nhất là hiển nhiên; tuỳ chọn thứ hai là kém hiển nhiên hơn. Trong 

trường hợp thứ hai, kiến trúc sư có thể chọn cho phép những người thiết kế hạ lưu khác 

định nghĩa giao diện, nhưng họ phải hướng dẫn nỗ lực này và phải giữ quyền nói chung 

cuộc khi nào chúng sẽ được xác định và như thế nào. Kiến trúc sư vậy phải đặt các giao 

diện dưới kiểm soát cấu hình chặt chẽ và đảm bảo rằng mọi thuộc tính được hứa hẹn bởi 

kiến trúc sẽ được thực hiện trong cài đặt. Tại điểm này, các giao diện không còn trong tay 

của những người thiết kế chi tiết hay người thực hiện. Thay đổi giai diện nên được thực 

hiện với cẩn thận lớn và có chủ ý với việc giám sát của kiến trúc sư, tổ thiết kế kiến trúc, 

hay cơ quan kiểm soát cấu hình tương tự. Nếu giao diện được xác định sớm và tường 

minh, các tổ có thể phát triển các phần tử trong chỗ cô lập tương đối, và việc tích hợp các 

phần tử vào hệ thống sẽ tương đối dễ hơn.  

 

Tính truy nguyên được  

Thuật ngữ tính truy nguyên được hay truy nguyên yêu cầu thường được dùng để mô 

tả cho việc ánh xạ giữa yêu cầu và bộ phận của hệ thống mà thoả mãn nó hoặc nếu không 

thì là việc đề cập tới yêu cầu. Điều này không được yêu cầu điển hình trong các tổ chức 

thương mại, nhưng là một phần thường lệ của công trình của chính phủ - nói riêng, công 

trình của bộ quốc phòng Mĩ. Không may, ánh xạ dứt khoát một yêu cầu vào một phần tử 

hệ thống là không dễ như nó dường như vậy, và có thể là nhiệm vụ nản chí và thất vọng. 

Không có thiết kế kiến trúc, gần như không thể nào cung cấp được tính truy nguyên yêu 
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cầu. Tuy nhiên, nếu tính truy nguyên được yêu cầu bởi những người có liên quan khách 

hàng, điều này là dễ hơn nhiều nếu chúng ta bắt đầu làm tài liệu tính truy nguyên từ thiết 

kế kiến trúc khởi đầu. Bạn càng lấy được thêm từ thiết kế kiến trúc khởi đầu, sự việc càng 

trở nên khó hơn để ánh xạ yêu cầu vào phần tử thoả mãn chúng. Nhớ lại các bước của 

thiết kế kiến trúc từ hướng dẫn được cung cấp ở Chương 5:  

1. Thiết lập hoàn cảnh.  

2. Phân hoạch hệ thống dựa trên hoàn cảnh.  

3. Gán trách nhiệm phần tử và quan hệ.  

4. Làm tài liệu các trách nhiệm và quan hệ phần tử, lí do căn bản.  

5. Chuyển cảnh quan khi cần.  

6. Lăp lại các bước 2 tới 5 cho tới khi các giao điện được thiết kế.  

 

Để làm tài liệu truy nguyên yêu cầu, qui trình đơn giản này có thể được sửa đổi để 

thu được một bước thêm vào giữa các bước 3 và 4, nơi chúng ta làm tài liệu tính truy 

nguyên. Bởi vì thiết kế kiến trúc được dẫn lái bởi dẫn lái kiến trúc, đó là cách dễ nhất để 

thiết lập tính truy nguyên tại điểm này, trước khi thiết kế chi tiết và thực hiện. Khi hệ 

thống được phân hoạch và các trách nhiệm của phần tử và quan hệ được xác định, bước 

phụ phải được lấy là nhận diện dẫn lái kiến trúc đặc biệt được đề cập bởi phân hoạch, các 

phần tử, hay quan hệ. Phần lớn tính truy nguyên tập trung vào ánh xạ các yêu cầu chức 

năng. Tính chức năng điển hình ánh xạ trực tiếp vào các phần tử, nhưng yêu cầu đặc tính 

chất lượng thường được thoả mãn nhất bằng phân hoạch các phần tử. Cả hai có thể được 

nắm bắt. Sai lầm thường phạm phải bởi các tổ chức là ở chỗ họ không bắt đầu theo dõi 

yêu cầu vào các giai đoạn sớm nhất của thiết kế. Một khi hệ thống được phân hoạch thành 

nhiều phần tử, những phần tử đó được biến đổi thành các phần tử thiết kế chi tiết, và 

chung cuộc các phần tử thiết kế chi tiết trở thành mã, dữ liệu, và phần cứng. Tại điểm này 

gần như không thể nào ánh xạ được một yêu ầu vào dòng mã, mạch, cơ sở dữ liệu, vân 

vân. Xét các ví dụ trong Hình 10.3.  

 

Yêu cầu chức năng       Phân rã mức 1 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu chức năng      Phân rã mức 2  

 

 

 

 

Lấy cái vào từ 

người dùng 

Lưu giữ dữ liệu 

Trả lời máy tính 

Gửi dữ liệu cho 

người dùng 

Hiển thị kết quả 

Được gán cho 
 

Hệ thống 

Lấy cái vào từ 

người dùng 

Hiển thị cái ra 
Được gán cho 

Giao diện 

người dùng 

Gửi dữ liệu cho 

người dùng 

Được gán cho 
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Yêu cầu chức năng      Phân rã mức 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10.3 Ví dụ về các ràng buộc chỉ ra hoành cảnh kiến trúc. 

 

Tại mức đầy tiên của thiết kế/phân rã chúng ta thấy hình tương đương của bản vẽ 

hoàn cảnh hệ thống trước khi phân rã hệ thống thực sự bắt đầu. Ở đây các yêu cầu chức 

năng được gán cho "hệ thống" để thoả mãn. Ở mức tiếp của phân rã (mức 2) chúng ta thấy 

rằng hệ thống đã được phân hoạch thành hai phần tử: giao diện người dùng và đầu cuối. 

Khi các trách nhiệm đặc biệt được phân bổ cho hai phần tử này và bộ kết nối, kiến trúc sư 

cũng có thể chỉ ra các yêu cầu chức năng nào được chúng thoả mãn. Lưu ý rằng có thể có 

nhiều phần tử thoả mãn cho một yêu cầu, như được vẽ trong Hình 10.3, mức 2. Bộ kết nối 

thoả mãn yêu cầu “gửi dữ liệu cho người dùng,” như phần tử đầu cuối. Xét mức cuối cùng 

của phân rã. Ở đây phần tử đầu cuối được phân rã thành phần tử máy tính và phần tử kho 

dữ liệu. Một bộ kết nối mới được thêm vào giữa phần tử máy tính và kho dữ liệu. Cũng 

nên lưu ý rằng yêu cầu “lưu giữ dữ liệu” đã thay đổi để bao gồm yêu cầu “Lưu dữ 

liệu::ghi dữ liệu.” Phần "ghi dữ liệu" của yêu cầu "lưu dữ liệu" là yêu cầu suy dẫn đáng để 

ý bởi vì một bộ kết nối được chuyên dụng cho trách nhiệm này. Dưới dạng tính dõi vế yêu 

cầu, tuy nhiên, yêu cầu "lưu dữ liệu" được thoả mãn bởi phần tử máy tính và kho dữ liệu 

và bộ kết nối giữa chúng. Lưu ý rằng khi hệ thống được phân rã, các trách nhiệm cũng 

được phân rã, và các phần tử và quan hệ chịu trách nhiệm cho việc thoả mãn các yêu cầu 

này cũng đã được phân rã, do đó làm lẫn lộn việc truy nguyên. Đây là điều làm cho tính 

truy nguyên yêu cầu thành không thể làm được trong thiết kế chi tiết hay sau thực hiện, và 

tại sao điều bản chất là bắt đầu truy nguyên yêu cầu bằng thiết kế khởi đầu. Các yêu cầu 

truy nguyên chắc chắn như chúng vậy trong Hình 10.3 là cồng kềnh và sẽ không thực tế 

trong thực hành; tuy nhiên, Bảng 10.3 minh hoạ một ví dụ về ma trận truy nguyên mà có 

thể được dùng cùng danh mục phần tử và trách nhiệm được thảo luận ở Phần 1.  

Lưu giữ dữ liệu 

Trả lời máy 

tính 

Gửi dữ liệu cho 

người dùng 

Được gán cho 

Đầu cuối 

Lấy cái vào từ 

người dùng 

Hiển thị cái ra 
Được gán cho 

Giao diện 

người dùng 

Gửi dữ liệu cho 

người dùng 

Lưu giữ dữ 

liệu::ghi dữ liệu 

Trả lời máy tính 

Gửi dữ liệu cho 

người dùng 

Được gán cho 

Được gán cho 

Máy tính 

Lưu giữ dữ liệu 

Kho dữ liệu 

Được gán cho 

Được gán cho 

Lưu giữ dữ liệu 

::ghi dữ liệu 
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Tuỳ chọn khác là thay đổi khuôn mẫu trách nhiệm phần tử và quan hệ, và khuôn 

mẫu lí do căn bản được trình bày trước đó, để bao gồm thông tin truy nguyên nữa. Rủi ro 

với cách tiếp cận này là ở chỗ những khuôn mẫu này có thể bị kết cụm xem như kết quả - 

tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải quyết định cái gì sẽ phục vụ tốt nhất cho dự án và những 

người có liên quan.  

Nói chung là khó có thể truy nguyên các yêu cầu chức năng về các phần tử của thiết 

kế và thực hiện, nhưng không thể truy nguyên được yêu cầu đặc tính chất lượng. Như đã 

cỉ ra trước đây, các phần tử có xu hướng rơi vào tính chức năng, và do đó chúng sẽ đề cập 

tới các yêu cầu chức năng trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên, yêu cầu đặc tính chất 

lượng thường được thoả mãn bởi việc phân hoạch, không bởi bản thân các phần tử đặc 

biệt. Yêu cầu đặc tính chất lượng là khó truy nguyên nếu lí do căn bản cho phân rã và 

thiết kế không được nắm bắt. Tuy nhiên, ACDM cung cấp hướng dẫn về cách thức và khi 

nào nắm bắt thông tin này. Khi hệ thống được phân rã, ACDM cung cấp các khuôn mẫu 

để nắm bắt lí do căn bản của phân rã và các quyết định thiết kế. Khi thông tin thiết kế này 

được nắm bắt, có thể tương đối dễ dàng ánh xạ các quyết định thiết kế này trở lại với yêu 

cầu đặc tính chất lượng mà đã động viên chúng ngay chỗ đầu tiên, do đó duy trình tính 

truy nguyên của những yêu cầu mấu chốt này. 

Bảng 10.3 Ma trận truy nguyên yêu cầu  

Yêu cầu 

được thoả 

mãn 

(a) 

Quyết định 

thiết kế 

 

(b) 

Phần tử 

 

 

(c) 

Quan hệ 

 

 

(d) 

Tham chiếu 

vật phẩm 

thiết kế  

(e) 

Bình luận 

và mô tả 

 

(f) 

      

      

      

      

Lưu ý: từng hàng mô tả cách thiết kế kiến trúc được thoả mãn cho một yêu cầu đặc 

thù. Từng cột được giải thích sau đây:  

(a) Cột này liệt kê yêu cầu thoả mãn cho quyết định thiết kế, phần tử, và hoặc quan hệ 

được mô tả trong hàng này. Yêu cầu có thể là một chức năng xácđịnh hay yêu cầu đặc 

tính chất lượng, hay một yêu cầu suy dẫn có liên quan tới một chức năng xác định hay 

yêu cầu đặc tính chất lượng.  

(b) Cột này mô tả quyết định thiết kế thoả mãn cho yêu cầu. Điển hình (nhưng không phải 

luôn luôn) các quyết định thiết kế bao gồm chọn lựa phân hoạch, nhưng có thể bao 

gồm các quyết định khác được đưa ra bởi kiến trúc sư mà ảnh hưởng trực tiếp lên đáp 

ứng đặc tính chất lượng.  

(c) Cột này liệt kê phân tử thoả mãn cho yêu cầu.  

(d) Cột này liệt kê quan hệ thoả mãn cho yêu cầu.  

(e) Cột này liệt kê tham chiếu trong tài liệu thiết kế kiến trúc cho quyết định thiết kế, 

phần tử, hay quan hệ.  

(f) Cột này dàng cho kiến trúc sư mô tả cách quyết định thiết kế, phần tử, hay quan hệ 

thoả mãn cho yêu cầu.  
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Khi nào chúng ta xong với thiết kế?  

Chẳng bao giờ hoàn toàn rõ ràng khi nào kiến trúc sư làm xong thiết kế, và đây là 

trực giác mà kiến trúc sư phải phát triển. Tuy nhiên, hướng dẫn được cung cấp ở đây để 

giúp cho kiến trúc sư phát triển trực giác này. Cũng không thể nào thiết lập được tiêu chí 

mô tả dứt khoát khi nào thiết kế kiến trúc là hoàn tất và làm việc cho mọi miền và hoàn 

cảnh doanh nghiệp. Ở tối thiểu, kiến trúc sư phải kiểm điểm thiết kế với những người thiết 

kế và thực hiện phía hạ lưu để đảm bảo rằng họ hiểu thiết kế kiến trúc và họ có trách 

nhiệm gì cho thiết hay thực hiện. Tới mức độ nào đó, khi nào phân rã và thiết kế kiến trúc 

được làm xong là phụ thuộc vào phạm vi và địa vị của kiến trúc sư trong cấp bậc thiết kế. 

Nói chung, thiết kế kiến trúc được thực hiện khi nó ràng buộc đủ những người thiết kế 

hay thực hiện phần tử hạ lưu. Hướng dẫn cho hoàn thành bao gồm những điều sau:  

 Hệ thống được phân hoạch thành các phần tử với các quan hệ trong chúng và 

được làm tài liệu tử các cảnh quan tĩnh, động và vật lí, mô tả cho kiến trúc của 

hệ thống.  

 Lí do căn bản cho các quyết định phân rã và thiết kế được làm tài liệu.  

 Các phần tử và quan hệ được làm tài liệu trong danh mục phần tử - quan hệ như 

được mô tả ở Phần 1.  

 Với từng phần tử, trách nhiệm được xác định và được làm tài liệu.  

 Với từng phần tử, dữ liệu và dịch vụ được yêu cầu bởi phần tử để đáp ứng trách 

nhiệm của nó là được xác định và làm tài liệu.  

 Với từng phần tử, dữ liệu và dịch vụ được cung cấp bởi phần tử này được xác 

định và làm tài liệu.  

 Các giao diện cho từng phần tử được xác định, hay kế hoạch cho việc xác định 

của nó được thiết lập, được làm tài liệu, và được thoả thuận bởi mọi người có 

tham gia.  

Thiết kế kiến trúc khởi đầu có thể không đầy đủ trước khi chuyển sang giai đoạn 4 

và đánh giá thiết kế - điều này là OK. Kiến trúc có thể được cải tiến khi nhiều điều được 

biết qua qui trình đánh giá. Một khi kiến trúc tuyến cơ sở được thiết lập, người thiết kế chi 

tiết có thể hội tụ vào bên trong và thiết kế chi tiết về cách từng phần tử sẽ làm việc. Thiết 

kế kiến trúc không thay thế cho thiết kế chi tiết; thiết kế chi tiết và thiết kế kiến trúc bổ 

sung cho nhau. Thiết kế chi tiết là bước tiếp cần thiết trong phát triển hệ thống sau khi 

thiết kế kiến trúc ổn định. Thiết kế chi tiết được thực hiên trong các giai đoạn sản xuất 

(giai đoạn 7 và 8). Tuy nhiên, thiết kế kiến trúc hình thành khuôn khổ quan niệm trong đó 

thiết kế chi tiết về các phần tử được tạo ra. Thiết kế phần tử chi tiết phải tuân thủ theo 

thiết kế kiến trúc để đảm bảo rằng các tính chất đã được hứa hẹn bởi kiến trúc có thể được 

hiện thực trong việc thực hiện.  

Theo nghĩa tổng quát, kiến trúc sư phải biết ai bị ràng buộc với thiết kế của họ và 

mô tả đủ điều mà người thiết kế và thực hiện hạ lưu phải thiết kế hay xây dựng. các mức 

khởi đầu của phân rã có thể là cái gì đó tầm thường, nhưng lí do căn bản cho phân rã là 

quan trọng trong việc thoả mãn the dẫn lái kiến trúc và sẽ hướng dẫn công việc của những 

người thiết kế chi tiết và người thực hiện. Kiến trúc sư phải định nghĩa rõ ràng điều người 

thiết kế hạ lưu phải thiết kế, biên cho các phần tử họ chịu trách nhiệm, giao diện phần tử 

và trách nhiệm, và ngữ nghĩa cho thiết kế. Cùng điều đó là đúng cho các kĩ sư chủ nhiệm 

thực hiện các phần tử của thiết kế. Kiến trúc sư phải nghĩ dưới dạng hạn chế tính thấy 

được mà những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu có được về thiết kế kiến trúc tổng 
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thể. Để làm điều này, biên phần tử rõ ràng phải được thiết lập, và cách tốt nhất để đạt tới 

điều này là qua giao diện phần tử được xác định rõ. Tổ thiết kế kiến trúc không cần tạo ra 

tất cả tài liệu kiến trúc cho tất cả những người có liên quan bởi vì thiết kế rất gióng như 

một luồng chảy khi nó được cải tiến trong những lần lặp kế tiếp. Nếu điều này là lần đầu 

tiên tổ đã tới thăm giai đoạn 3, họ nên tập trung vào việc tạo ra vật phẩm để hỗ trợ cho 

đánh giá kiến trúc trong giai đoạn 4. Khi thiết kế chín sau từng lần lặp cải tiến, việc bổ 

sung đầy đủ tài liệu kiến trúc được yêu cầu cho cộng đồng người có liên quan rộng hơn sẽ 

phải được lập kế hoạch và viết ra. Lần nữa, các khuôn mẫu được cung cấp trong Chương 

6 mà có thể giúp phát triển chiến lược cho xây dựng nội dung tài liệu và phân giai đoạn 

chuyển giao. Bên cạnh việc tạo ra tài liệu kiến trúc, tổ nên lập kế hoạch về kiểm điểm nó 

để đảm bảo rằng nó là đầy đủ, nhất quán, có tính mô tả, vân vân.  

 

Cập nhật bản kế hoạch chủ  

Khi thiết kế tiến hành, kĩ sư quản lí phải theo dõi các hoạt động của tổ thiết kế kiến 

trúc và lập kế hoạch lại khi cần. Khi giai đoạn 3 kết thúc, đó là thời gian tốt để cập nhật 

bản kế hoạch thiết kế chủ, nhưng nỗ theo dõi, hiệu năng thực tế và giá trị thu được nên 

được tính toán và cập nhật với tần xuất lớn hơn lúc bắt đầu và kết thúc giai đoạn 3. Thiết 

kế là không dự đoán được, và có thể là khó cho tổ kết thúc hoạt động thiết kế - các kĩ sư 

chưa bao giờ dường như muốn kết thúc thiết kế. Kĩ sư quản lí phải làm việc để thiết lập 

dự thảo lịch biểu cho thiết kế khởi đầu và thúc giục tổ thiết kế kiến trúc bán theo nó. Một 

khi thiết kế khởi đầu hoàn tất, những lần lặp kế tiếp có xu hướng dự đoán được nhiều hơn. 

Tuy nhiên, có thể khó biết khi nào thì dừng việc lặp cải tiến ở các giai đoạn 3 tới 6. Để 

giúp kết thúc lặp thiết kế khởi đầu và cải tiến, cần thận rọng nếu tổ phát triển tiêu chí hoàn 

thành cho thiết kế giai đoạn 3 khởi đầu và cho kết thúc những lần lặp cải tiến và chuyển 

sang giai đoạn sản xuất. Bản kế hoạch thiết kế chủ là chỗ tốt để ghi lại thông tin này.  

 

Tóm tắt  

Giai đoạn 3 là bắt đầu của việc lặp cải tiến thiết kế mà được xây dựng trong ACDM. 

Các hoạt động trong chương này là phụ thuộc vào các nguyên lí được đưa vào trong Phần 

1 về dẫn lái kiến trúc, cấu trúc, thiết kế, và làm tài liệu. Trong chương này, các chi tiết về 

cách thiết kế đã không được thảo luận vì chúng đã được đề cập tới ở Chương 5; hội tụ ở 

đây là vào quá trình thiết kế trong hoàn cảnh của ACDM dùng các nguyên lí được đưa 

vào trong Chương 5. Khởi đầu, lần đầu tiên tổ thiết kế kiến trúc tiến hành giai đoạn 3, họ 

sẽ thiết kế kiến trúc phỏng chừng. Một khi được tạo ra, tổ thiết kế kiến trúc sẽ đánh giá 

kiến trúc để nhận diện rủi ro (giai đoạn 4). Nếu quyết định cải tiến thêm cho thiết kế kiến 

trúc được đưa ra (giai đoạn 5), tổ thiết kế kiến trúc sẽ tiến hành thực nghiệm (giai đoạn 6) 

để giảm nhẹ rủi ro được làm lộ ra trong đánh giá. Sau thực nghiệm, tổ sẽ bắt đầu lần lặp 

khác ở giai đoạn 3 để cải tiến kiến trúc. Lần nữa, những giai đoạn này không nhất thiết là 

các bước rời rạc, nhưng có các hoạt động rõ ràng, các hướng dẫn, và danh sách kiểm liên 

kết với từng giai đoạn của phương pháp này để hướng dẫn các hoạt động của tổ thiết kế 

kiến trúc. Tóm lại, giai đoạn 3 bao gồm các hoạt động then chốt sau:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 3: Giai đoạn 3 bắt đầu với kĩ sư quản lí lãnh đạo tổ thiết kế 

kiến trúc trong lập kế hoạch tạo ra khởi đầu về thiết kế kiến trúc, hay cải tiến thiết kế 

sau đánh giá và thực nghiệm. Nói chung, thời gian lớn hơn nên được lập ngân sách 

cho thiết kế khởi đầu và ít hơn cho các hoạt động cải tiến kế sau.  
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 Thiết kế khởi đầu: Nhiều kĩ thuật thiết kế chi tiết được trình bày trong Phần 1 được áp 

dụng ở đây để thiết kế kiến trúc phỏng chừng. Bên cạnh các kĩ thuật thiết kế, điều bản 

chất là kiến trúc sư ghi lại trung thành lí do căn bản của mình, các quyết định thiết kế, 

và các biểu diễn khi chúng được làm ra. Điều này giảm đáng kể tổng công sức làm tài 

liệu về sau. Tài liệu khởi đầu có thể ít hình thức trong thiết kế khởi đầu, nhưng nó 

thâu tóm đầy đủ kiến trúc phỏng chừng, lí do căn bản cho chọn lựa được thực hiện, 

vân vân (như được thảo luận trong Chương 6), khi thông tin được biết tới.  

 Cải tiến thiết kế: Các thực nghiệm được thiết kế để đề cập tới các rủi ro được lộ ra 

trong giai đoạn 4. Kết quả của những thực nghiệm này (được tiến hành trong giai đoạn 

6) là được dùng để cải tiến thiết kế. Điều này cũng bao gồm việc cải tiến khối lượng 

chi tiết của thiết kế và cải tiến tài liệu. Trong khi tài liệu khởi đầu có thể là kém hình 

thức, nói phải được cải tiến lặp lại khi kiến trúc được cải tiến, cho tới khi nó ở dạng 

thức chấp nhận được cho những người thiết kế và người thực hiện phía hạ lưu.  

 Tài liệu thiết kế kiến trúc: Tổ thiết kế kiến trúc sẽ làm tài liệu lặp đi lặp lại cho kiến 

trúc khi nó được cải tiến. Các kĩ thuật làm tài liệu và nội dung của thiết kế tài liệu kiến 

trúc đã được thảo luận rất nhiều ở Chương 6.  

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được cập nhật khi 

các nhiệm vụ đa dạng được hoàn thành để phản ánh thời gian, chi phí và nỗ lực thực 

tế. Lần nữa, nếu kĩ sư quản lí dùng giá trị thu được như được mô tả ở giai đoạn 1, 

người đó sẽ thấy bức tranh tiến độ dự án nổi lên. Kĩ sư quản lí nên dùng thông tin này 

để điều chỉnh lịch biểu, tài nguyên dự án, vân vân.  
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Chương 11 
ACDM Giai đoạn 4: Đánh giá thiết 
kế kiến trúc 

 

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 4 là dành cho tổ thiết kế kiến trúc đánh giá thiết kế 

kiến trúc khởi đầu, hay đánh giá lại thiết kế đã cải tiến sau khi đánh giá kiến trúc và thực 

nghiệm.  

 

 

Tiền điều kiện  

Trước khi tiến hành giai đoạn 4 thiết kế kiến trúc phải đủ đầy đủ để tạo điều kiện 

cho đánh giá thiết kế. Tối thiểu, thiết kế kiến trúc phải được thiết kế và được làm tài liệu 

theo cách sơ bộ với biểu diễn từ ba cảnh quan chính. Bên cạnh các hình vẽ, phải có đủ lời 

dẫn để mô tả thiết kế và lí do căn bản của nó.  

 

 

Các hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

 Khuôn mẫu lập kế hoạch đánh giá 

 Hướng dẫn đánh giá 

 Khuôn mẫu ghi vấn đề 

 

Vật phẩm chính  

Vật phẩm chính là danh sách các vấn đề (khuôn mẫu ghi vấn đề) nảy sinh từ hội 

thảo đánh giá.  
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Hậu điều kiện  

Thiết kế kiến trúc được đánh giá và những vấn đề then chốt được nhận diện và làm 

tài liệu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 11 
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Hình 11.1 Giai đoạn 4. 

 

 

Bảng 11.1 Hoạt động, cái ra, và trách nhiệm của giai đoạn 4  

Hoạt động chung Đánh giá thiết kế kiến trúc. 

Cái ra chung Danh sách các vấn đề được làm lộ ra trong đánh giá gây tác động 

lên khả năng của thiết kế để thoả mãn dẫn lái kiến trúc. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 4 

Kĩ sư quản lí Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi, và giám sát các hoạt động đánh 

giá thiết kế của giai đoạn 4. Trợ giúp cho kĩ sư qui trình chất 

lượng với việc điều phối và thực thi đánh giá thiết kế kiến trúc. 

Tham gia vào đánh giá như một người hỏi. 

Kiến trúc sư trưởng Theo dõi suốt và trả lời các câu hỏi phân tích về thiết kế kiến trúc 

trong đánh giá. 

Nhà khoa học chính Trợ giúp kiến trúc sư trưởng trong theo dõi suốt và trả lời các câu 

hỏi phân tích về thiết kế kiến trúc. Tham gia vào đánh giá như một 

người hỏi. 

Kĩ sư yêu cầu Tham gia vào đánh giá như một người hỏi. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Đảm bảo rằng ACDM (và các qui trình dự án khác) được tuân 

theo. Chủ trì và điều phối cuộc kiểm điểm đánh giá thiết kế kiến 

trúc. Tham gia vào đánh giá như một người hỏi. 

Kĩ sư hỗ trợ Tham gia vào đánh giá như một người hỏi. 

Kĩ sư sản xuất Tham gia vào đánh giá như một người hỏi. 

  

 

Mô tả giai đoạn 4  

Edward Yourdon đã dự đoán rằng đánh giá thiết kế sẽ là qui trình thủ công mãi tới 

giữa những năm 1990 thì kiểm điểm thiết kế mới được thực hiện bởi bảng so chuẩn thiết 

kế tự động (Yourdon, 1989b). Không may, ông ấy sai. Chúng ta vẫn không thể đồng ý về 

kí pháp thiết kế kiến trúc hay chuẩn chung cho điều tạo nên thiết kế đầy đủ cho hệ thống 

dùng nhiều phần mềm. Có những khá niệm hứa hẹn đang được thăm dò trong phòng thí 

nghiệm và các đại học trên khắp thế giới. Tuy nhiên, trạng thái hiện thời của thực hành 

đối với công cụ thiết kế tự động cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm là cực kì bị 

giới hạn vào lúc viết cuốn sách này. Tác giả của cuốn sách này sẽ không đưa ra dự đoán 

mạnh bạo về khi nào đánh giá thiết kế sẽ là hoạt động "nhấn nút" như trình biên dịch ngày 

nay cho nhiều hệ thống. Thay vì thế, phương pháp thiết kế được mô tả trong phần này sẽ 

được dùng bởi tổ thiết kế kiến trúc để đánh giá thiết kế kiến trúc mà không có trợ giúp của 

bất kì công cụ nào khác hơn bộ xử lí văn bản, PowerPoint, Visio, hay các công cụ sẵn có 

thông thường.  

Chủ định của giai đoạn 4 là tiến hành đánh giá về thiết kế kiến trúc để xác định liệu 

thiết kế có khớp với chủ định đối với dẫn lái kiến trúc không, và nêu ra các vấn đề mà có 

thể phá hoại sự thoả mãn của các dẫn lái kiến trúc. Một vấn đề là không nhất quán được 
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nêu ra trong đánh giá về thiết kế kiến trúc mà có thể phá hoại khả năng của hệ thống hay 

sản phẩm được thực hiện từ thiết kế để đạt tới dẫn lái kiến trúc. Mục đích của hội thảo 

đánh gia giai đoạn 4 là nhận diện vấn đề, không sửa chúng. Đánh giá, kiểm điểm, hay các 

việc xem xét kĩ lưỡng khác cho sản phẩm công việc của hệ thống dùng nhiều phần mềm 

không phải là mới; tuy nhiên, về mặt lịch sử việc hội tụ vào các đánh giá có cấu trúc đã 

từng là các vật phẩm hướng theo mã. Các ví dụ bao gồm giám định Fagan (Fagan, 1976), 

kiểm thảo có cấu trúc Yourdon (Yourdon, 1989b), và gần đây hơn, Phương pháp phân 

tích bù trừ kiến trúc (ATAM) của Viện kĩ nghệ phần mềm (Clements et al., 2001). Những 

phương pháp này đã được phát triển để được dùng mà không tính tới hoàn cảnh và qui 

trình phát triển lớn hơn mà tổ chức dùng để thiết kế và phát triển hệ thống dùng nhiều 

phần mềm. Trong khi đây là điểm mạnh, điểm yếu là ở chỗ tổ chức phải hình dung ra 

cách thể nghiệm phương pháp này, điều chỉnh nó, và đan xuyên nó vào trong các qui trình 

thiết kế và phát triển của tổ chức. Như chúng ta sẽ thấy, phương pháp được trình bày ở 

đây cho đánh giá kiến trúc là duy nhất trong đó nó đã được phát triển cho ACDM để hỗ 

trợ cho cải tiến lặp của thiết kế kiến trúc. Bởi vì ACDM là phương pháp thiết kế kiến trúc, 

phương pháp đánh giá được mô tả ở đây là phương pháp đánh giá thiết kế và không đề 

cập tới đánh giá mã, thiết kế phần cứng chi tiết, hay các vật phẩm chi tiết tương tự. Tuy 

nhiên, các phương pháp khác để xem xét kĩ lưỡng những vật phẩm thiết kế chi tiết và thực 

hiện này có thể được dùng trong các giai đoạn sản xuất, và khuyến cáo về việc dùng 

chúng sẽ được cung cấp trong những giai đoạn này.  

Đến giờ, độc giả chắc phải nhận ra rằng mã đúng về chức năng chắc chắn là quan 

trọng cho thành công của hệ thống. Không may, nó mới chỉ là một phần của bức tranh khi 

xác định tính khớp tổng thể của hệ thống hay sản phẩm. Thiết kế kiến trúc cụ thể hoá các 

quyết định thiết kế sớm nhất được thực hiện bởi tổ chức, và nó là chỗ chúng ta quay sang 

góc khác từ cái gì được cần sang làm sao nó sẽ được xây dựng. Những quyết định này có 

tác động lớn nhất lên tất cả các thiết kế chi tiết và thực hiện xảy ra sau đó, dù chúng ta 

quan tâm tới mã hay các phần tử kết cầu nền khác như mạng, phần cứng, hay bất kì thiết 

bị ngoại vi nào khác. Thiết kế kiến trúc là mấu chốt để đảm bảo rằng hệ thống hau sản 

phẩm có chức năng và thuộc tính đặc tính chất lượng, và tuân thủ các ràng buộc được xác 

định bởi cộng đồng những người có liên quan rộng hơn. Với hệ thống dùng nhiều phần 

mềm, điều bản chất là những quyết định này là tốt như chúng có thể vậy. Trong hầu hết 

các trường hợp, không có kiến trúc hoàn hảo, chỉ có thoả hiệp hoàn hảo vì hệ thống có 

mọi thuộc tính mong muốn và chức năng sẽ rất khó xây dựng trong vòng chi phí, lịch biểu 

và ràng buộc kĩ thuật chấp nhận được. Từ tốt thường có nghĩa là thoả hiệp chấp nhận 

được hay bù trừ trong chức năng và trong các thuộc tính đặc tính chất lượng đa dạng được 

thực hiện bởi kiến trúc sư.  

 

So sánh các phương pháp đánh giá  

Quan hệ gần nhất với phương pháp đánh giá kiến trúc của ACDM là ATAM của 

SEI. ATAM là phương pháp cho đánh giá kiến trúc phần mềm liên quan tới các múc đích 

đặc tính chất lượng của tổ chức, và phơi bày các rủi ro kiến trúc mà tiềm năng ngăn cản 

việc đạt tới mục đích doanh nghiệp của tổ chức (Clements et al., 2001). ATAM được thiết 

kế để làm lộ ra một kiến trúc thoả mãn cho các mục đích chất lượng tốt thế nào, nhưng nó 

cũng cung cấp cái nhìn sâu vào cách những mục đích chất lượng đó tương tác với nhau 

như thê nào - cách chúng bù trừ lẫn nhau. Mặc dầu phương pháp đánh giá của ACDM và 

ATAM có chung một số nguyên lí thông thường, phương pháp đánh giá của ACDM, 

được dùng để đánh giá thiết kế kiến trúc, là dứt khoát khác theo một số cách. Độc giả nên 

nhớ trong tâm trí rằng đây không phải là kết án ATAM. Quả vậy, ATAM biểu thị cho 
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bước nhảy lượng tử trong đánh giá thiết kế, nhưng hoàn cảnh nền tảng và triết lí thúc đẩy 

phương pháp đánh giá ATAM và ACDM là khác nhau về nền tảng. Những khác biệt then 

chốt giữa ATAM và ACDM được giải thích tóm tắt dưới đây.  

ATAM hội tụ vào việc dùng kịch bản đặc tính chất lượng để đánh giá tính khớp của 

thiết kế kiến trúc. Chức năng chỉ được đánh giá trong ATAM qua kịch bản đặc tính chất 

lượng tương tự như, nhưng không chặt chẽ bằng, những kịch bản đã được phát triển trong 

giai đoạn 2 của ACDM. Tuy nhiên, không giống ATAM, phương pháp của ACDM đánh 

giá tường minh thiết kế kiến trúc đối với chức năng thoe các kịch bản trường hợp sử dụng, 

thay vì hội tụ chỉ vào đặc tính chất lượng. Mặc dầu đánh giá chức năng thường là tầm 

thường khi so với đánh giá đặc tính chất lượng, chức năng vẫn thành vấn đề và phải được 

đánh giá tường minh.  

Khác biệt then chốt khác là ở chỗ trong phương pháp đánh giá ATAM, các kịch bản 

đặc tính chất lượng (chính là cơ sở của đánh giá) được phát triển sau khi công việc thiết 

kế được hoàn thành. Mặc dầu điều này chắc chắn tốt hơn là không đánh giá chút nào, và 

thực tế hoàn toàn có ích nếu tổ chức chưa bao giờ xem xét tới yêu cầu đặc tính chất lượng 

rộng hơn trong thiết kế của nó, điều đó có thể làm nảy sinh trong việc làm lại nhiều về 

thiết kế sau đánh giá. Phương pháp đánh giá được mô tả trong ACDM được đan dệt vào 

trong quá trình thiết kế nơi dẫn lái kiến trúc được khám phá và phân tích trong các giai 

đoạn 1 và 2 được dùng để thiết kế kiến trúc ở giai đoạn 3. Các dẫn lái kiến trúc vậy rồi 

được dùng để đánh giá kiến trúc ở giai đoạn 4. Bởi vì ATAM được thiết kế với giả định 

rằng người thiết kế không xem xét tường minh kịch bản đặc tính chất lượng trước khi 

thiết kế, phương pháp này hướng dẫn người đánh giá trong khám phá về đặc tính chất 

lượng như một phần của đánh gia kiến trúc. Điều này thường tốn khá nhiều nỗ lực và thời 

gian, và làm giảm khối lượng thời gian mà người đánh giá và những người có liên quan 

có thể dành cho việc đánh giá kiến trúc. ATAM có hai pha chính mỗi pha lấ ít nhất hai 

ngày hay hơn về trung bình, với chỗ đứt quãng giữa hai pha là vài tuần về thời hạn. 

Thường có khối lượng công việc chuẩn bị và điều phối đáng kể tham gia vào việc tiến 

hành đánh giá ATAM vì nó thường là hoạt động ở bên ngoài qui trình phát triển thông 

thường. Điều này có thể làm cho các đánh giá ATAM thành tốn kém, nặng nề, và thường 

tựa như mô hình thác đổ về bản chất. Trong thực hành, ATAM thường được dùng nhiều 

nhất bởi các tổ chức và dự án lớn bới cán bộ và ngân sách lớn tương xứng, xây dựng hệ 

thống lớn theo kiểu cách ít nhiều như thác đổ. Bởi vì tốn kém về tài nguyên và lịch biểu 

của đánh giá ATAM, chúng có xu hướng là chuyện làm một lần. Hậu quả không định 

trước khác của điều này là ở chỗ dùng ATAM trong các tổ chức nhỏ thường bị ngăn cản 

bởi chi phí. Phương pháp đánh giá được xây dựng trong ACDM giai đoạn 4 có ưu điểm là 

gắn chặt hơn với quá trình thiết kế, nơi nhiều công việc phải được thực hiện trong việc 

đánh giá ATAM đã được hoàn thành trước quá trình thiết kế, do vậy làm giảm chi phí 

đánh giá. Đánh giá ACDM là nhẹ cân nếu so với đánh giá ATAM, và đánh giá ACDM có 

thể lặp lại do tác động giảm bớt lên chi phí và lịch biểu. Thực ra, đánh giá lặp được qui 

định trong ACDM và là phần bản chất của điều làm cho phương này hiệu quả. Về phía hạ 

lưu, đánh giá ACDM của giai đoạn 4 không thể được thực hiện ở chỗ cô lập.  

Cái ra của đánh giá ATAM về bản chất là báo cáo điều liệt kê các rủi ro được khám 

phá ra trong đánh giá và được chuyển giao cho tổ chức thiết kế mà không có hướng dẫn 

đặc biệt về phải làm gì với thông tin này. Đánh giá là phần bản chất của phương pháp 

thiết kế ACDM. Hiểu theo cách thông thường, ACDM cung cấp hướng dẫn đặc biệt cho 

điều cần làm với cái ra của đánh giá thiết kế. Cái ra của đánh giá ACDM là một phần của 

quá trình thiết kế và được dùng theo cách có cấu trúc để phát triển và cải tiến kiến trúc, 

thay vì tìm lỗi sau khi thiết kế được coi là hoàn thành toàn bộ.  



 

 273 

ATAM là phương pháp phù hợp nhất cho các tổ chức muốn đảm bảo rằng họ có 

thiết kế kiến trúc khớp với chủ định dự kiến, nhưng không nhất thiết có cách tiếp cận lấy 

kiến trúc làm trung tâm cho thiết kế và xây dựng hệ thống. ATAM có thể làm việc như 

phương pháp đứng đơn lẻ mà có thể được áp dụng ở bất kì lúc nào có thiết đế đã hoàn 

chỉnh - dù đặc tính chất lượng có được xem xét tới hay không. Triết lí nền tảng của 

ACDM là ở chỗ gần như không thể nào thiết kế được kiến trúc đúng ngay lần đầu tiên, 

cho nên ACDM tổ hợp đánh giá thiết kế như một phần của cách tiếp cận lấy kiến trúc làm 

trung tâm, lặp, bao hàm toàn diện hơn. Trong ACDM, tổ chức đầu tiên phải khám phá dẫn 

lái kiến trúc trước khi thiết kế (các giai đoạn 1 và 2); các dẫn lái kiến trúc thúc đẩy thiết 

kế và phục vụ như cái vào cho phương pháp đánh giá kiến trúc được mô tả ở giai đoạn 4. 

Điều này được chỉ ra về đồ hạo trong Hình 11.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11.2 Mối quan hệ giữa các giai đoạn 1, 2, và 3, vật phẩm chúng tạo ra, và đánh 

giá kiến trúc ở giai đoạn 4. 

 

Lập kế hoạch giai đoạn 4  

Lập kế hoạch giai đoạn 4 bao gồm việc xác định khối lượng thời gian mà tổ thiết kế 

kiến trúc dự đoán rằng họ sẽ dành cho đánh giá kiến trúc. Phần tử then chốt của điều này 

Giai đoạn 1 

 
Hội thảo khêu gợi 

dẫn lái kiến trúc 

Tạo ra 

Dẫn lái kiến trúc thô 

Giai đoạn 2 

 Hội thảo khêu gợi 

dẫn lái kiến trúc 

Tạo ra 

Đặc tả dẫn lái kiến trúc 

Là cái vào cho 

Giai đoạn 3 

 
Thiết kế 

Sản xuất 

Tài liệu thiết kế kiến trúc 

Là cái vào cho 

Đánh giá 

Là cái vào cho 

Là cái vào cho 

Giai đoạn 4 

Hoạt động Vật phẩm Luồng hoạt động 
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là lập kế hoạch và thực hiện hội thảo đánh giá thiết kế kiến trúc. Đánh giá đầu tiên của 

kiến trúc điển hình mất thời gian lâu hơn các đánh giá kế sau. Các đánh giá có thể được 

tiến hành theo nhóm nhỏ gồm những người có liên quan bao gồm phần chính là tổ thiết kế 

kiến trúc và những người khác, người là một phần của tổ chức đang phát triển hệ thống, 

và có lẽ vài người có liên quan khách hàng then chốt (bên ngoài). Các đánh giá với thành 

phần lớn hơn gồm những người có liên quan bên ngoài (ở đây được gọi là đánh giá bên 

ngoài) thường là vấn đề phức tạp hơn để phối hợp và nói chung bao gồm cộng đồng rộng 

hơn những người có liên quan khách hàng, cũng như những người có liên quan từ tổ chức 

phát triển nội bộ. Điều được khuyến cáo là các đánh giá khởi đầu về thiết kế kiến trúc 

mang tính nội bộ, và rằng đánh giá bên ngoài được tiến hành trước khi ra quyết định đưa 

sang sản xuất. Đánh giá nội bộ sớm, khi thiết kế kiến trúc vẫn còn chưa thật chín, có thể 

làm phát lộ ra vấn đề rõ tàng mà có thể được đề cập tới mà không phải đưa và nhiều 

người có liên quan với chi phí lớn hơn và với khó khăn hơn về hậu cần. Khi kiến trúc chín 

muồi, tổ thiết kế kiến trúc có thể xem xét bao gồm những người có liên quan bên ngoài để 

đánh giá kiến trúc, đặc biệt nếu họ có thể giúp xem xét kĩ lưỡng các khía cạnh có vấn đề 

tiềm năng của thiết kế. Một trong những quyết định lập kế hoạch đầu tiên mà tổ thiết kế 

kiến trúc phải làm trong giai đoạn 4 là liệu đánh giá đó nên là nội bộ hay bên ngoài. Một 

khi quyết định này được đưa ra, phần hậu cầu chi tiết của hội thảo đánh giá có thể được 

lập kế hoạch. Như trong các giai đoạn khác của ACDM, lập kế hoạch giai đoạn 4 được kĩ 

sư quản lí lãnh đạo. Bảng 11.2 liệt kê một số khoản mục cần xét tới khi lập kế hoạch đánh 

giá của giai đoạn 4.  

Bảng 11.2 Xem xét họp lập kế hoạch giai đoạn 4  

Xem xét lập kế 

hoạch 

Mô tả 

Cập nhật bản kế 

hoạch thiết kế chủ 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ nên xuất hiện sau khi giai đoạn 

này được lập kế hoạch, để ghi lại thời gian và tài nguyên được cần 

trong giai đoạn 4. Bản kế hoạch thiết kế chủ cũng sẽ được cập 

nhật vào cuối giai đoạn 4 để ghi lại thời gian và nỗ lực thực tế đã 

dành ra trong giai đoạn 4. 

Chuẩn bị đánh giá Đây là những hoạt động liên kết với việc chuẩn bị cho hội thảo 

đánh giá thiết kế kiến trúc. Điều này có thể khác tuỳ theo liệu 

đánh giá là nội bộ hay bên ngoài. Những xem xét đặc biệt về 

chuẩn bị đánh giá được cung cấp trong Bảng 11.3. 

Hội thảo đánh giá Đây là khối lượng thời gian được dành ra trong đánh giá thiết kế 

thực tại. Đánh giá ACDM điển hình kéo dài một ngày hay ít hơn; 

tuy nhiên, trong thử nghiệm công nghiệp và cuộc đánh giá kéo ra 

hai ngày đối với các hệ thống lớn với các nhóm lớn người có liên 

quan bên ngoài. Một chương trình nghị sự đánh giá mẫu được 

cung cấp trong Bảng 11.4. 

Hoạt động hậu đánh 

giá 

Sau khi đánh gia, các vấn đề được phát lộ trong đánh giá phải 

được ghi lại trong tài liệu hành động vấn đề, và hành động nghị 

quyết được xác định bởi kiến trúc sư trưởng. 

  

Một hoạt động then chốt sẽ dẫn lái việc lập kế hoạch giai đoạn 4 là hội thảo đánh 

giá. Giống như mọi cuộc họp, sự chuẩn bị và cấu trúc có thể làm cho cuộc họp được hiệu 

quả hay hoàn toàn phí thời gian. Tuy nhiên, hội thảo đánh giá thực tại có thể hoàn toàn 

khác dưới dạng lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện, tuỳ theo liệu nó là đánh giá nội bộ 
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hay bên ngoài. Đánh giá nội bộ có thể áp đặt ít đòi hỏi hậu cần hơn đánh giá bên ngoài, 

nơi nhiều người có liên quan tới khách hàng bên ngoài có thể được tham gia vào hội thảo 

đánh giá. Chắc chắn có thể có nhiều sắc xám giữa điều lập nên đánh giá nội bộ và bên 

ngoài. Bảng 11.3 là danh sách những điều cần xem xét cho lập kế hoạch hội thảo đánh 

giá. Điều này bao gồm các khoản mục như đi lại, chỗ ở, vân vân mà có thể không áp dụng 

được cho đánh giá nội bộ.  

Tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải áp dụng đánh giá riêng của họ cho lập kế hoạch để làm 

gì, nhưng Bảng 11.2 và 11.3 liệt kê một số khoản mục cần xem xét khi lập kế hoạch cho 

hội thảo đánh giá. Kĩ sư qui trình chất lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá kiến 

trúc, chủ trì cho nó, và đảm bảo rằng các hậu hoạt động được tiến hành twois hoàn chỉnh 

trước khi chuyển sang giai đoạn 5. Một khi lập kế hoạch khởi đầu cho hội thảo đánh giá 

được hoàn tất, kĩ sư quản lí phải cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ và lịch biểu (nhớ lại 

rằng lịch thiết kế có thể tách rời khỏi bản kế hoạch thiết kế chủ) để phản ánh thời gian ước 

lượng mà sẽ phải được dành ra cho giai đoạn 4.  

 

Bảng 11.3 Xem xét lập kế hoạch hội thảo đánh giá - Đánh giá được lập kế 

hoạch, được dẫn và được thực hiện bởi kĩ sư qui trình chất lượng  

Xem xét Bình luận 

Người tham dự Quyết định ai sẽ tham dự hội thảo đánh giá. Các đánh giá sớm hơn 

nên là nội bộ; các đánh giá muộn hơn nên bao gồm những người có 

liên quan khách hàng nếu họ sẵn có. 

Việc làm ở nhà Thiết kế kiến trúc và đặc tả dẫn lái kiến trúc nên được gửi tới những 

người có liên quan người sẽ tham dự hội thảo đánh giá. Họ nên 

được mời đọc qua kiến trúc để quen thuộc với tài liệu và thiết kế. 

Việc làm ở nhà có thể được bỏ đi nếu những người có liên quan 

không có năng lực kĩ thuật để đánh giá kiến trúc. Tuy nhiên, kiến 

trúc sư nên xem xét cung cấp những điều này cho những người có 

liên quan bằng tài liệu đọc trước để làm họ quen thuộc với thiết kế 

chung. Nếu những người có liên quan không quen thuộc với qui 

trình đánh giá, gửi cho họ thông tin giải thích về qui trình, mong 

đợi, và kết quả. 

Địa điểm Quyết định nơi hội thảo đánh giá sẽ được tiến hành. Các đánh giá 

nội bộ có thể được tổ chức ở chỗ thuận tiện cho tổ thiết kế kiến trúc, 

nhưng không nên bị ngắt quãng. Nếu một số lớn những người có 

liên quan bên ngoài sẽ tham dự cuộc đánh giá, một vị trí trung lập 

nên được tính tới nếu có thể giảm thiểu được việc ngắt quãng. Đề 

nghị những người tham dự dành thời gian cho việc đánh giá không 

bị ngắt quãng (không ngắt vì điện thoại di động, ngắt vì bận họp, trả 

lời email, v.v.). Đánh giá không bị ngắt quãng là nhanh hơn, năng 

suất hơn, và có kết quả trong đánh giá chất lượng cao hợn. Để cho 

người tham dự không bị cô lập toàn bộ, xem xét cung cấp bàn thông 

điệp hay số điện thoại mà có thể được gọi tới nơi ai đó có thể trả lời 

và nhận thông điệp cho những người tham dự. Đảm bảo rằng những 

người tham dự nhận biết về số điện thoại này trước khi họ tới buổi 

đánh giá. Nếu cần, phải chắc phòng được trang bị phù hợp với dây 

điện nguồn, chuyển đổi nguồn điện (110V sang 220V, đầu cắm hai 

chấu sang ba chấu, vân vân), và truy nhập mạng. 
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Tài liệu Lập kế hoạch có máy chiếu để xem thiết kế kiến trúc, và bản in ra 

giấy nếu cần. Đảm bảo rằng tài liệu cuộc họp là sẵn có khi cần, như 

sổ tay, bút/bút chi, bảng lật, băng, bàng trắng và bút viết, cái lau 

bảng, máy chiếu và phim chiếu, thiết bị trỏ, và máy ghi âm (nếu 

được phép và mong muốn). 

Đi lại và chỗ ở Nếu những người có liên quan phải đi lại để tham dự buổi đánh giá, 

lập kế hoạch và ngân sách tương ứng cho thời gian đi lại và chi phí 

ở. 

Ăn uống Xem xét cung cấp đồ uống lạnh (nước quả, nước lọc), cà phê, thức 

ăn và bánh ngọt nhẹ khi cần. Chi phí của việc cung cấp thức ăn tại 

chỗ họp sẽ nhiều hơn việc trả tiền tính theo thời gian bị mất khi 

những người tham dự đi tìm đồ uống, ăn trưa và bánh ăn nhẹ. 

  

Tâm lí về đánh giá thiết kế  

Đánh giá thiết kế được mô tả ở đây về bản chất là đánh giá có cấu trúc, xã hội, theo 

hướng ngang quyền về những quyết định thiết kế và tài liệu kiến trúc được phát triển bởi 

tổ thiết kế kiến trúc. Như đã giới thiệu trước đây, các tổ chức dùng ACDM được khuyến 

khích phát triển thiết kế khởi đầu nhanh chóng và đánh giá nó để cho nó có thể được cải 

tiến dựa trên các vấn đề được phát lộ trong hội thảo đánh giá. Để tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc lặp, giảm tổng chi phí của đánh giá, và nhanh chóng cải tiến chất lượng của thiết 

kế, các đánh giá nội bộ và bên ngoài được khuyến cáo nhiều. Đánh giá nội bộ dùng tổ 

đánh giá bao gồm phần lớn là tổ thiết kế kiến trúc và những người có liên quan kĩ thuật 

khác. Các đánh giá nội bộ nên được dùng sau khi kiến trúc phỏng chừng được tạo ra và 

được hội tụ vào các quyết định thiết kế bản chất, như phân hoạch khởi đầu, cách tiếp cận 

kĩ thuật, và làm sao các đặc tính chất lượng then chốt và yêu cầu chức năng sẽ được thoả 

mãn bởi thiết kế. Việc chuẩn bị cho hội thảo đánh giá nội bộ thường không nặng nề nhe 

cho hội thảo đánh giá bên ngoài. Đánh giá thiết kế có thể bị cản trở hay bị phá hoại hoàn 

toàn bởi các hành vi đa dạng và triệu chứng tổ chức do bản tính con người và xung đột tự 

nhiên nảy sinh khi xem xét kĩ lưỡng vật phẩm thiết kế. Vài hành vi và triệu chứng thông 

thường khá phổ biến trong các tổ chức và tác động của chúng lên đánh giá được thảo luận 

dưới đây. 

  

Con tôi không xấu!  

Không ai thích bị chỉ trích cá nhân, nhưng phần lớn người lớn sẽ không bao giờ 

nghiêng ngó vào người khác trừ phi họ bị gọi là đồ vô lại bẩn thỉu đồi bại. Phần lớn người 

lớn thậm chí bước ra xa khỏi tình huống nơi chồng, vợ, bố họ bị xúc phạm. Tuy nhiên, 

người chín chắn và phức tạp nhất có thể bị nghiêng về khá tự vệ, hay thậm chí cả hành 

động thân thể thẳng cánh, nếu bạn xúc phạm con người đó. Thiết kế là lao động vì tình 

yêu đối với hầu hết các kĩ sư, cho nên khi họ trình bày thiết kế của họ (con họ đấy) cho 

một nhóm những người có liên quan hay chỉ trích, người phê bình một cách hệ thống nó 

(con bạn xấu lắm), chúng ta không nên ngạc nhiên là nếu họ trở nên có tính tự vệ một 

chút. Trong cực đoan của điều đó, thái độ này có thể phá hoại các đánh giá vì những 

người có liên quan sẽ không muốn đưa ra lời phê bình nữa nếu họ cảm thấy rằng người 

thiết kế sẽ bị khó chịu bởi lời phê bình và mắng nhiếc họ. Thảo luận sôi nổi là có năng 

suất và chứng tỏ rằng cả người thiết kế và những người có liên quan khách hàng đều chăm 
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nom về thu được thiết kế tốt nhất có thể, nhưng khi sôi nổi trở thành phê bình cá nhân hay 

phê bình hợp thức về thiết kế bị coi là có tính cá nhân, thảo luận sôi nổi có thể trở thành 

hành vi tiêu cực.  

 

Thờ ơ 

Thờ ơ là đối lập của đánh giá và thảo luận kiến trúc sôi nổi năng suất. Thờ ơ nảy 

sinh khi các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc không đem hết nỗ lực và tài năng của họ 

vào đánh giá kiến trúc. Trong một số tổ thiết kế và tổ chức, quá trình đánh giá được coi 

như cái vòng quan liêu mà tổ phải nhảy qua để đi tiếp tới công việc năng suất hơn. Nếu 

một tổ thiết kế kiến trúc có thờ ơ hướng tới đánh giá kiến trúc ở giai đoạn 4, thì ACDM 

như một qui trình thiết kế sẽ không làm việc đúng. Chất lượng của kiến trúc trực tiếp phụ 

thuộc vào chất lượng của qui trình đánh giá. Thờ ơ có thể nảy sinh từ kiệt lực do lịch biểu 

quá nặng, yêu cầu không thể làm được, và thiếu quan tâm tới sản phẩm, công nghệ, hay 

sản phẩm được tạo ra. Thờ ơ cũng có thể nảy sinh trong các tổ chức đặt tiền thưởng cao 

lên trên sự hài hoà của tổ. Hài hoà của tổ là điều lớn, nhưng không lớn nếu các quan điểm 

đối lập và tranh cãi sôi nổi (như tranh cãi thường nảy sinh trong hội thảo đánh giá) bị 

ngăn cản. Nhân danh hài hoà, những người với quan điểm không chính thống sẽ ngậm 

miệng và sau một chốc họ trở thành thờ ơ với đánh giá, dự án và thậm chí cả tổ chức. Một 

nguồn tương tự của thờ ơ đánh giá là trong các tổ chức nơi phê bình và chỉ trích nói chung 

bị ngăn cản. Thờ ơ cũng có thể là vấn đề lớn với những người có liên quan, người không 

có khuynh hướng kĩ thuật, nhưng việc tham gia của họ vào hội thảo đánh giá là bản chất. 

Những người có liên quan này cần được nhắc nhở đóng góp của họ là quan trọng thế nào 

cho thành công của thiết kế và phát triển hệ thống hay sản phẩm. Vai trò và mong đợi của 

họ trong hội thảo đánh giá phải được phát biểu rõ ràng.  

 

Tôi mới giỏi hơn anh  

Thỉnh thoảng trong hội thảo đánh giá, những người thiết kế sẽ đáp lại những câu hỏi 

được đưa ra bởi những người có liên quan liên quan tới thiết kế của họ. When những 

người có liên quan định chỉ ra vấn đề với thiết kế, thỉnh thoảng những nhà kĩ trị sẽ nói 

rằng người có liên quan đơn giản không hiểu các khái niệm kĩ thuật hay thiết kế. Kiến 

trúc sư (và những người có liên quan khác thiên về công nghệ) có thể đánh giá quá cao 

khả năng của họ và đánh giá quá thấp sáng suốt và phê bình của những người có liên quan 

khác. Thái độ và triệu chứng “Tôi mới giỏi hơn anh” trình ra thách thức lớn trong một số 

tổ chức. Ronald Reagan đã nổi tiếng về câu trích dẫn của ông ta liên quan tới tin cậy của 

ông ta vào Liên Xô trước đây với lời hứa của họ phá huỷ vũ khí hạt nhân: “Tin nhưng 

kiểm.” Hội thảo đánh giá là một cơ hội để xem xét kĩ lưỡng thiết kế và xác nhận các quyết 

định thiết kế kiến trúc do kiến trúc sư và tổ thiết kế kiến trúc đưa ra. Hiểu theo thông 

thường, tổ thiết kế kiến trúc có trách nhiệm trao đổi thiết kế của họ tới thoả mãn của 

những người có liên quan trong đánh giá này. Thỉnh thoảng điều này có nghĩa là sửa lại 

cách biểu diễn lẫn lộn, thêm lời dẫn, hay thừa nhận rằng có những quyết định thiết kế quả 

thực có vấn đề hay bỏ sót trong thiết kế. Nhớ rằng thiết kế kiến trúc là phương tiện trao 

đổi thứ nhất vàtrước nhất. Trong hoàn cảnh ACDM điều này đặc biệt quan trọng vì thiết 

kế kiến trúc được dùng để hướng dẫn thiết kế chi tiết, xây dựng, và quản lí thực tế cả dự 

án nữa.  
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Ta cứ bỏ qua nó đi  

Nếu bạn tổ hộp niềm tin triệu chứng “Tôi mới giỏi hơn anh” với thờ ơ bạn được 

triệu chứng “Ta cứ bỏ qua nó đi.” Thỉnh thoảng kiến trúc sư và tổ thiết kế quá lạc quan và 

quá tự tin vào thiết kế của họ và đánh giá thấp rắc rối mà họ có thể lâm vào với thiết kế 

dưới chuẩn. Quá tự tin đã thịnh hành trong các kĩ sư phần mềm từ thời bàn tính được phát 

minh, và phần lớn các tác giả về cải tiến qui trình chính của 25 năm qua đã viết về nguy 

hiểm của quá tự tin. Tổ thiết kế kiến trúc dùng ACDM có xu hướng rất thận trọng và chu 

đáo khi tạo ra và đánh giá thiết kế kiến trúc đầu tiên. Tuy nhiên, khi tổ thu được nhiều tin 

tưởng hơn trong phương pháp và nhiều kinh nghiệm hơn như kiến trúc sư, họ thường bị 

lôi cuốn để bỏ qua bước đánh giá. Điều này là thông thường nếu tổ bị dưới sức ép lịch 

biểu (điều này mọi lúc đều có trong thực hành). Một lỗi được tìm ra và sửa trước giai 

đoạn sản xuất có thể biện minh được nhiều hơn về chi phí và nỗ lực của việc bám theo 

chiến lược đánh giá và cải tiến được xác định bởi ACDM. Theo Martin (1984) và các 

nghiên cứu tương tự khác từ cộng đồng cải tiến qui trình, trong các hệ thống tin lớn 50 

phần trăm lỗi được tìm ra sau triển khai được dõi lại phân tích và thiết kế. Theo Boehm và 

Victor (2001), yếu tố leo thang chi phí về lỗi được tìm ra sau thiết kế là 5:1 cho hệ thống 

nhỏ - và hệ thống kích cỡ trung bình (nó tốn gấp năm lần khi tìm và sửa lỗi sau thiết kế). 

Với các hệ thống phức tạp lớn tỉ lệ này phình ra hơn 100:1. Dữ liệu này để lộ rằng đánh 

giá thiết kế sớm là cách hiệu quả chi phí để loại bỏ lỗi tốn kém. Sáng suốt khác của 

nghiên cứu này đã để lộ rằng các thực hành kiến trúc tốt có thể giảm rất nhiều yếu tố leo 

thang chi phí. Báo cáo này của Boehm và Victor kết luận rằng kiểm điểm ngang quyền 

(kể cả kiểm điểm thiết kế kiến trúc) được coi là có công tìm ra 60 phần trăm các lỗi hệ 

thống trước khi thực hiện. Với đánh giá thiết kế kiến trúc, thay vì thái độ "ta cứ bỏ qua nó 

đi,” dường như dữ liệu này chỉ ra rằng thái độ "Ta cứ làm nó đi" là khôn ngoan hơn. 

 

Hang ’em High  

Trong một số văn hoá công ti, sai lầm thuộc bất kì kiểu nào đều không được dung 

thứ. Chắc chắn bất tài hiển nhiên hay hành vi cẩu thả sẽ không được dung thứ, nhưng một 

số tổ chức và kĩ sư trong nó quá nhạy cảm với bất kì cái gì được cảm nhận là sai lầm. 

Điều này có thể là văn hoá có tính phá huỷ cao cho quá trình đánh giá thiết kế và phải 

được vượt qua nếu tổ chức muốn cải tiến theo cách lặp lại cho kiến trúc bằng việc dùng 

ACDM. Qui trình đánh giá không chỉ làm phát lộ các vấn đề với thiết kế kiến trúc, mà 

trách nhiệm cá nhân cho các vấn đề đó lộ ngay trước cả phòng! Điều đó là thuận tiện 

trong các tổ chức nơi đổ lỗi phải được qui cho là một phần của văn hoá công ti. Không 

may, điều này thường làm cho kiến trúc sư rút lui khỏi việc thừa nhận bất kì vấn đề nào 

mà có thể được lộ ra, hay thảo luận về thiết kế kiến trúc theo cách vô tư, điều sẽ dẫn tới 

tìm ra các quyết định thiết kế tiềm năng. Trong những tình huống như thế này, thờ ơ sẽ rất 

có thể là kết quả.  

 

Ta sửa nó bây giờ đi  

Các kĩ sư là người giải quyết vấn đề và sẽ không ngần ngại bắt đầu giải quyết vấn 

đề ngay khi chúng được khám phá ra. Đặc trưng duy nhất này của người kĩ thuật có thể 

phá hoại ngầm lớn tới hội thảo đánh giá và lịch biểu đánh giá. Khi vấn đề được khám phá 

ra trong đánh giá, cám dỗ giải quyết chúng ngay tại chỗ có thể là tràn ngập với các thành 

viên của tổ thiết kế kiến trúc. Sửa vấn đề không phải là mục tiêu của đánh giá thiết kế; tìm 

vấn đề mới là chủ định của nó.  
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Chuyện thời gian 

Một hành vi sai thông thường khác trong các phương pháp xã hội như các hành vi 

thường được dùng trong hội thảo đánh giá thiết kế, là để những người tham dự đi chệch 

vấn đề vào các kinh nghiệm quá khứ hay thảo luận về các vấn đề có tính tổ chức và qui 

trình không liên quan trực tiếp tới thiết kế. Điều này nữa có thể phá hoại nghiêm trọng hội 

thảo đánh giá thiết kế và nuốt đi khối lượng thời gian khổng lồ nó không được quản lí 

đúng và không bị làm nản lòng.  

Tổ thiết kế kiến trúc sẽ làm tốt để nhận biết về những hành vi và triệu chứng không 

tốt bên trong tổ và tổ chức để cho chúng có thể được đề cập hay hé tránh bất kì khi nào 

bất kì loại đánh giá nào được dùng. Qui trình đánh giá thiết kế ACDM được thiết kế và 

cấu trúc theo một số cách để giúp tránh một số trong các triệu chứng này. Thứ nhất, 

ACDM bao gồm sự tham gia của những người có liên quan rộng sớm vào quá trình thiết 

kế, giúp tránh sự thờ ơ và triệu chứng “Chúng ta bỏ qua nó đi.” Những người có liên quan 

được tham gia và cung cấp nhiều điều cho thiết kế có quan hệ tới dẫn lái kiến trúc và có 

xu hướng được tham gia nhiều hơn vào quá trình thiết kế. Vì các hoạt động thiết kế 

ACDM được cấu trúc quanh một tổ thiết kế kiến trúc trung tâm, quyền làm chủ thiết kế 

kiến trúc được phân phối và không phải là sản phẩm trí tuệ của riêng kiến trúc sư. Điều 

này giúp tránh được các triệu chứng “Con tôi không xấu” và “Tôi mới giỏi hơn anh." Bản 

chất có cấu trúc của quá trình đánh giá thiết kế giúp giữ người tham gia được hội tụ, tránh 

được triệu chứng “Ta sửa nó bây giờ” và các triệu chứng thời gian kể chuyện. Cuối cùng, 

một triết lí nền tảng của ACDM là ở chỗ kiến trúc phỏng chừng được thiết kế nhanh và 

được cải tiến lặp lại - các vấn đề với thiết kế không chỉ được thấy trước, mà còn được 

mong đợi và đón chào vì đây là cách kiến trúc được thiết kế và cải tiến. Đây là cách lâu 

dài để tránh triệu chứng “Hang ’em high.” Các ý tưởng và kĩ thuật đặc biệt hơn sẽ được 

trình bày để giúp ngăn cản những thái độ này và những hành vi phá hoại nảy sinh khi các 

bước chi tiết của hội thảo đánh gia được trình bày.  

 

 

Tiến hành hội thảo đánh giá thiết kế kiến trúc  

Giả sử rằng việc lập kế hoạch của hậu cần cho giai đoạn 4 là hoàn tất, hội thảo đánh 

giá thực tại phải được lập kế hoạch. Hội thảo đánh giá thiết kế ACDM là quá rình xã hội 

được cấu trúc quanh bẩy bước rời rạc mà từng bước bao gồm những hoạt động xác định 

rõ đặc biệt. Những bước này nên được dùng để hình thành nên chương trình nghị sự hội 

thảo đánh giá và lập kế hoạch thời gian cho các hoạt động đặc biệt của hội thảo. Từng 

trong các bước này sẽ được thảo luận chi tiết trong toàn phần còn lại của chương này, 

nhưng Bảng 11.4 cung cấp một khuôn mẫu mà có thể được dùng để tạo ra chương trình 

nghị sự xác định cho hội thảo đánh giá. Từng trong các phần tử trong chương trình nghị 

sự này, cũng như ước lượng thời gian cho từng hoạt động, sẽ được làm rõ ràng khi từng 

bước được khởi thảo ra.  

Lưu ý rằng không có thời gian cho từng bước trong khuôn mẫu trong Bảng 11.4. 

Điều này là vì thời hạn của từng bước có thể phụ thuộc vào kích cỡ và phạm vi của hệ 

thống và số người tham dự. Một qui tắc kinh nghiệm, hai phần ba thời gian dành cho hội 

thảo đánh giá sẽ được dàng cho bước 6, phân tích cấu trúc hệ thống đối với kịch bản đặc 

tính chất lượng. Trong các thử nghiệm công nghiệp dùng ACDM, chỉ một hệ thống CNTT 
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khá lớn đã chiếm hơn một ngày để hoàn thành đánh giá. Điều này có vẻ là thời gian dài, 

nhưng trong việc dùng ACDM tổ chức thấy rằng đánh giá thiết kế kiến trúc mất ba ngày 

tới một tuần ít hơn qui trình kiểm điểm thiết kế không thể thức mà họ vẫn thường dùng. 

Họ cũng thấy rằng cách tiếp cận ACDM làm nảy sinh đánh giá kĩ lưỡng hơn, kiến trúc kết 

quả có chất lượng cao hơn, và kết quả của đánh giá dự đoán được nhiều hơn và lặp lại 

được hơn là phương pháp đánh giá họ đã dùng. Trước hội thảo đánh giá điều quan trọng 

là các vai trò đánh giá được thiết lập cho các thành viên tổ thiết kế kiến trúc. Điều này là 

quan trong cho các đánh giá nội bộ và bên ngoài. Tuy nhiên, thiết lập vai trò là đặc biệt 

quan trọng nếu số lượng lớn những người có liên quan bên ngoài hiện diện trong hội thảo 

đánh giá. Các vai trò trong đánh giá bao gồm:  

 Người chủ trì  

 Người trình bày kiến trúc  

 Người ghi  

 Người giữ qui trình đánh giá  

 Người giữ thời gian  

 Người hỏi  

Trong các đánh giá nội bộ hay tổ nhỏ, những vai trò này có thể được tổ hợp hay 

điều chỉnh để khớp nhất với nhu cầu của tổ chức, tổ thiết kế kiến trúc, và hoàn cảnh trong 

đó thiết kế được đánh giá. Tuy nhiên, với những đánh giá bên ngoài, đặc biệt với số lớn 

những người có liên quan, từng trong các vai trò này trở thành rất quan trọng trong việc 

quản lí các biên bản của hội thảo đánh giá. Từng trong những vai trò này được giải thích 

chi tiết dưới đây.  

Bảng 11.4 Khuôn mẫu chương trình nghị sự hội thảo đánh giá thiết kế kiến trúc 

 

Hội thảo đánh giá thiết kế kiến trúc 

Địa điểm: <Đưa địa điểm vào> 

Ngày tháng: <Đưa ngày tháng vào> 

Thời gian bắt đầu: <Đưa thời gian bắt đầu vào> 

Thời gian kết thúc: <Đưa thời gian kết thúc vào> 

Lưu ý: Xin tắt điện thoại di động trong hội thảo. 

Bước Hoạt động Ai 

1. Giới thiệu Kĩ sư quản lí 

kĩ sư qui trình chất lượng 

2. Kiểmđiểm hoàn cảnh doanh nghiệp và ràng 

buộc doanh nghiệp  

Kiến trúc sư trưởng 

3. Kiểm điểm các yêu cầu kĩ thuật và ràng buộc: 

 Trường hợp sử dụng chức năng   

 Kịch bản đặc tính chất lượng 

 Ràng buộc kĩ thuật 

Kiến trúc sư trưởng 

4. Trình bày tổng quan kiến trúc Kiến trúc sư trưởng 

5. Phân tích chức năng Kĩ sư qui trình chất lượng 

Kiến trúc sư trưởng 

6. Phân tích cấu trúc Kĩ sư qui trình chất lượng 

Kiến trúc sư trưởng 
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7. Tóm tắt: Kiểm điểm vấn đề đã ghi lại Kĩ sư qui trình chất lượng 

 

Người chủ trì 

Người chủ trì sẽ lãnh đạo hội thảo đánh giá và giữ cho những người tham gia hội tụ 

vào qui trình và hoạt động đánh giá. Vai trò của người chủ trì được thực hiện bởi kĩ sư qui 

trình chất lượng. Ngoại lệ cho điều này là bất kì giới thiệu và phát biểu khai mạc mà điểm 

hình khi có một số lớn những người có liên quan bên ngoài hiện diện. Để thiết lập tầm 

quan trọng và tinh thần chung của đánh giá, điều được khuyến cáo là kĩ sư quản lí đọc 

phát biểu khai mạc và tiến hành phần giới thiệu.  

 

Người trình bày kiến trúc  

Người trình bày kiến trúc sẽ trình bày kiến trúc, giải thích các quyết định thiết kế 

cho những người tham dự hội thảo đánh giá, và trả lời các câu hỏi về kiến trúc. Kiến trúc 

sư trưởng sẽ giữ vai trò này, nhưng người đó sẽ tự do chỉ định các thành viên khác của tổ 

thiết kế kiến trúc khi cần để đề cập tới câu hỏi. Chẳng hạn, nhà khoa học chính hay các kĩ 

sư khác hỗ trợ cho kiến trúc sư trưởng về thiết kế, người có thể hiểu rõ hơn các chi tiết kĩ 

thuật của phần tử đặc thù của thiết kế.  

 

Người ghi  

Người ghi sẽ ghi lại biên bản của hội thảo đánh giá. Nói riêng, người đó sẽ ghi lại 

các vấn đề khi chúng được nêu ra trong đánh giá. Người ghi có thể là bất kì thành viên 

nào của tổ thiết kế kiến trúc mà chưa giữ vai trò nào. Mặc dầu vai trò người ghi có thể 

được uỷ quyền cho thành viên không phải thuộc thiết kế kiến trúc, điều này không được 

khuyến cáo. Bởi vì nhiều thảo luận trong hội thảo đánh giá sẽ có tính kĩ thuật về bản chất, 

và trong một số trường hợp có thể bao gồm các chi tiết kĩ thuật sâu, điều có ích là người 

ghi là người có hiểu biết kĩ thuật và ưa chuộn là có quen thuộc thế nào đó với thiết kế kiến 

trúc. Điều này sẽ làm tăng tốc việc ghi lại vấn đề và các thông tin khác được thảo luận 

trong hội thảo đánh giá và sẽ đảm bảo rằng thông tin được ghi lại là chính xác.  

 

Người giữ qui trình đánh giá  

Để đảm bảo rằng qui trình đánh giá và bất kì điều chỉnh nào của nó được tuân theo, 

điều có thể có ích là ai đó được phân công giám sát các biên bản và đảm bảo rằng qui 

trình được tuân theo. Mặc dầu điều bản chất là qui trình đánh giá có kỉ luật và lặp lại được 

được tuân thủ, vai trò này có thể vượt quá kĩ năng cho các đánh giá nội bộ bên trong tổ 

thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, vai trò này có thể rất quan trọng khi có số lớn những người 

có liên quan bên ngoài hiện diện, đặc biệt nếu số người tham dự là lớn (20+). Việc quản lí 

hội thảo đánh giá với số lớn những người có liên quan có thể là cực kì hỗn độn, cho nên 

một ý tốt là giữ cho danh sách kiểm các bước được đơn giản và có ai đó giám sát các biên 

bản để chắc rằng không cái gì bị thiếu. Chọn lựa hiển nhiên cho vai trò này là kĩ sư qui 

trình chất lượng, nhưng bởi vì người đó sẽ cực kì bận rộn với việc chủ trì cho hội thảo 

đánh giá, việc hoàn thành vai trò này của người đó có thể là không thực tế. Rất dễ bỏ sót 

một bước, quên ghi cái ì đó, hay không nhìn được chi tiết khác ở trung tâm của việc chủ 

trì cho hội thảo. Vai trò này có thể được thực hiện bởi bất kì thành viên nào của tổ thiết kế 
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kiến trúc mà còn chưa nhận vai trò nào, nhưng người đó phải quen thuộc kĩ lưỡng với qui 

trình đánh giá và bất kì điều chỉnh nào mà tổ chức đã chấp nhận.  

 

Người giữ thời gian  

Vai trò của người giữ thời gian có tầm cỡ tương tự như vai trò của người đảm bảo 

qui trình. Mặc dầu điều bản chất là hội thảo đánh giá tuân thủ lịch đã định sẵn, một người 

được dành riêng để theo dõi đồng hồ có thể quá mức cho các đánh giá nội bộ bên trong tổ 

thiết kế kiến trúc. Lần nữa, vai trò này trở thành quan trọng khi số lớn những người có 

liên quan bên ngoài hay số lớn những người tham dự hiện diện. Các nhóm thường bị lạc 

trong thảo luận trong hội thảo đánh giá và thời gian trôi qua không được để ý, điều nảy 

sinh là không bao quát được mọi yêu cầu và ràng buộc hay chiếm quá nhiều thời gian 

trong đánh giá. Không bao giờ phân công vai trò giữ thời gian cho người chủ trì - không 

thể nào theo dõi thời gian và hội tụ vào quản lí thảo luận và biên bản của hội thảo được. 

Bất kì ai có đồng hồ đều có thể theo dõi được thời gian.  

 

Người hỏi  

Mọi người có mặt trong hội thảo đánh giá đều có thể hỏi các câu hỏi vào thời gian 

thích hợp và là người hỏi. Vai trò của mọi người tham dự là lắng nghe các giải thích về 

thiết kế được kiến trúc sư cung cấp, và đánh giá điều được kiến trúc sư nói, điều được 

thấy trong các biểu diễn, so với các yêu cầu và ràng buộc. Người hỏi sẽ hỏi kiến trúc sư 

về nhiều thông tin hay làm sáng tỏ, hay thách thức các quyết định mà kiến trúc sư đã đưa 

ra. Những điều này có thể trở thành vấn đề sẽ được giải quyết sau hội thảo đánh giá.  

Điều không được nhắc tới ở đây, nhưng đáng phải là tiền điều kiện hiển nhiên cho 

đánh giá, là ở chỗ tài liệu thiết kế kiến trúc phải ở trạng thái có thể được đánh giá bởi 

những người có liên quan. Nếu các giai đoạn ACDM 1 tới 3 đã được tuân theo, thì kiến 

trúc có lẽ sẵn sàng cho đánh giá. Với đánh giá nội bộ, điều này có thể đơn giản là có phiên 

bản điện tử của thiết kế sẵn có cho tổ thiết kế kiến trúc và chiếu nó trong hội thảo đánh 

giá. Tuy nhiên, đối với các đánh giá nơi có nhiều người tham dự, thiết kế kiến trúc có thể 

cần sẵn có dạng điện tử để chiếu, và cũng có bản in ra giấy cho những người tham dự xem 

xét kĩ lưỡng. Bên cạnh thiết kế kiến trúc, tổ thiết kế kiến trúc phải làm đặc tả dẫn lái kiến 

trúc sẵn có cho những người tham dự. Lần nữa, dạng điện tử, bản in ra giấy, hay cả hai 

dạng nên được dùng để đáp ứng tốt nhất cho đánh giá và những người có liên quan. Như 

đã nhắc tới trước đây, dẫn lái kiến trúc và thiết kế kiến trúc nên được phân phối trước hội 

thảo đánh giá. Điều này là đơn giản cho đánh giá nội bộ, nhưng khó hơn nếu đánh giá sẽ 

bao gồm số lớn những người có liên quan bên ngoài. Nếu bản in ra giấy được dùng và có 

số khán giả lớn, xem xét việc xếp một gói cho những người có liên quan liệt kê chương 

trình nghị sự hội thảo đánh giá, các dẫn lái kiến trúc, và thiết kế kiến trúc. Điều này làm 

đơn giản hoá việc phân phối và, nếu được thiết kế đúng, có thể giúp cho những người có 

liên quan điều hướng thông tin và tốc độ đánh giá cùng nhau.  

 

Một khi các vai trò cho đánh giá đã được thiết lập, địa điểm hội thảo được lên lịch, 

và chương trình nghị sự được thiết lập, hội thảo đánh giá có thể bắt đầu. Với các đánh giá 

có những người có liên quan bên ngoài, phải chắc rằng địa điểm họp được chuẩn bị. Đảm 

bảo rằng có chỗ ngồi thích hợp, và bày trí của phòng là thoải mái cho những người tham 

dự, người chủ trì, và người trình bày. Phải chắc rằng căn phòng được trang bị đủ bảng 
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trắng, bảng lật, bút viết, bút chì, giấy, vân vân. Đảm bảo rằng máy chiếu và phòng dịch 

cabin có tại chỗ và tất cả đều hoạt động đúng. Có nước ướng mát, cà phê, snacks, vân vân 

sẵn sàng cho những người tham dự ở vị trí không thể bị ngắt ra khỏi đánh giá khi ai đó đi 

uống nước và ăn bánh ngọt. Điều cũng là ý tưởng tốt là sao chương trình nghị sự của ngày 

lên bảng trắng hay bảng lật, và rằng nó là thấy được cho mọi người tham dự. Chắc chắn 

tất cả những chuần bị này có thể không được cần tới ở mức hình thức hoá này cho hội 

thảo đánh giá nội bộ, nhưng những điều này nên phục vụ như hướng dẫn cho các loại 

đánh giá nữa. Tại điểm này hội thảo đánh giá có thể bắt đầu. Các bước của đánh giá được 

giải thích chi tiết trong các phần sau.  

 

Bước 1: Giới thiệu  

Hình thức của việc giới thiệu sẽ biến thiên tuỳ theo liệu buổi đánh giá là nội bộ hay 

bên ngoài. Nếu buổi đánh giá bao gồm những người có liên quan bên ngoài, tổ thiết kế 

kiến trúc phải lập kế hoạch về cung cấp một tổng quan về qui trình đánh giá cho những 

người tham dự. Bên cạnh đó, điều bản chất là tổ thiết kế kiến trúc giải thích tường minh 

vai trò của những người có liên quan là gì trong đánh giá. Với các đánh giá cùng những 

người có liên quan bên ngoài, đánh giá nên bắt đầu bằng việc kĩ sư quản lí đón chào mọi 

người tới hội thảo đánh giá và tự giới thiệu bản thân người đó và tổ thiết kế kiến trúc. Kĩ 

sư quản lí nên mời những người tham dự tự giới thiệu họ. Sau việc giới thiệu, kĩ sư qui 

trình chất lượng nên giải hích qui trình đánh giá cho những người tham dự và vai trò của 

họ trong hội thảo đánh giá. Điều cực kì quan trọng là kĩ sư qui trình chất lượng giải thích 

điều được mong đợi đối với những người có liên quan để giữ cho họ tham gia vào qui 

trình đánh giá và tránh thờ ơ. Đây cũng là thời điểm tốt để giải thích thận trọng cho những 

người có liên quan những hành vi nào nên được tránh trong hội thảo đánh giá. Kĩ sư qui 

trình chất lượng nên giải thích các điểm sau:  

 Vai trò của những người tham dự: Vai trò của những người tham dự là hỏi các câu hỏi 

về kiến trúc đối với chức năng và yêu cầu đặc tính chất lượng, và các ràng buộc kĩ 

thuật và doanh nghiệp. Qui trình đánh giá và việc hỏi sẽ được cấu trúc và được dẫn 

bởi kĩ sư qui trình chất lượng. Kiến trúc sư trưởng sẽ chịu trách nhiệm mô tả quyết 

định thiết kế và đáp ứng cho bất kì câu hỏi nào mà những người tham dự có thể có về 

kiến trúc (bao gồm cả các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc). Kiến trúc sư trưởng có 

thể để trễ các câu hỏi để cho các thành viên khác của tổ thiết kế kiến trúc sư làm sáng 

tỏ hay giải thích. Nếu nhóm cảm thấy rằng thiết kế kiến trúc không đề cập thích hợp 

tới chức năng hay yêu cầu đặc tính chất lượng, hay thoả mãn một ràng buộc, bất kì 

người tham dự nào cũng có thể nêu ra vấn đề này. Vấn đề sẽ được ghi lại và được đề 

cập tới sau hội thảo đánh giá.  

 Không câu hỏi ngớ ngẩn: Người tham dự phải hiểu rằng qui trình đánh giá sẽ không 

có tác dụng nếu họ không phê bình vào thiết kế kiến trúc, hay nếu họ bảo lưu ý nghĩ 

của họ và không diễn đạt mối quan ngại của họ. Người tham dự không nên cảm thấy 

bị ngăn cản bởi việc thiếu tri thức chuyên gia kĩ thuật của họ, điều có thể dẫn họ tới 

hỏi họ có thể cảm nhận cái gì như "câu hỏi ngớ ngẩn." Người tham dự nên được nhắc 

nhở rằng không có những điều như câu hỏi ngớ ngẩn, và điều này không nên là yếu tố 

ngăn cản họ khỏi việc hỏi câu hỏi. Người chủ trì nên cố gắng thúc đẩy môi trường mở 

nơi người tham dự cảm thấy rằng họ có thể hỏi bất kì câu hỏi nào họ thích. Có thể là 

thách thức cho người chủ trì để đạt tới và duy trì tính mở ày trong một số văn hoá 

công ti (lời khuyên cho người chủ trì được nêu ở cuối chương này).  
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 Nhường cho người chủ trì: Kĩ sư qui trình chất lượng sẽ dẫn và lãnh đạo việc đánh giá 

thiết kế kiến trúc. Vai trò của người đó là đảm bảo rằng kiến trúc được đánh giá và 

rằng tiếng nói của mọi người đều được nghe. Để bao quát mọi tài liệu trong ràng buộc 

thời gian hội thảo đánh giá, người đó phải đề nghị rằng những người tham gia nhường 

lời cho người chủ trì. Nếu có nhiều người có liên quan hiện diện, người chủ trì có thể 

lập qui tắc giơ tay trong đó người tham dự phải giơ tay để báo việc đóng góp.  

 Tránh trao đổi phụ: Điều quan trọng là tiếng nói của mọi người có liên quan đều được 

nghe trong hội thảo đánh giá. Trao đổi phụ trong hội thảo có thể làm rất khó hội tụ vào 

đánh giá và nghe điều người nói hiện thời đang nói. Xin ra ngoài phòng nêu trao đổi 

phụ là cần, hay tốt hơn, chia sẽ điều phải nói với cả nhóm.  

 Duy trì được hội tụ: Nhắc những người tham dự rằng họ nên cố gắng duy trì hội tụ 

vào chủ đề thảo luận hiện thời trong đánh giá. Nếu một người tham dự muốn tham 

chiếu lại cái gì đó đã được thảo luận trong quá khứ, người đó phải hỏi người chủ trì 

cách đề cập tới điều này. Người chủ trì sẽ quyết định hoặc giải quyết nó ngay hoặc để 

trễ nó lại. Người chủ trì sẽ đề nghị người ghi ghi lại vấn đề để cho nó không bị quên. 

Những người tham dự nên được nhắc duy trì vào chủ đề đánh giá thiết kế kiến trúc và 

tránh thảo luận xa rời chủ đề vào chính trị tổ chức, vấn đề qui trình không liên quan 

tới thiết kế và các câu chuyện chiến tranh. Những điều này có thể là những thảo luận 

thú vị, nhưng chúng sẽ choán thời gian khỏi việc đánh giá về kiến trúc. Người chủ trì 

phải nhắc những người tham dự rằng người đó sẽ đề nghị những người tham gia vào 

các loại thảo luận này đệ trình chúng. Chung cuộc, người chủ trì cần tăng cường thông 

điệp rằng những người tham dự cần hiện diện về tinh thần và thể chất. Bởi lí do này, 

người tham dự được đề nghị tắt điện thoại di động, không trả lời e-mail, và hãm bớt 

việc rời bỏ hội thảo đánh giá để hướng vào việc khác trừ phi điều đó là tuyệt đối cần 

thiết. Khi những người có liên quan không hiện diện (về tinh thần hay thể chất), chúng 

ta bỏ lỡ đóng góp có giá trị của họ trong đánh giá. Hơn nữa, nó có thể có tính phá huỷ 

khi họ quay lại hội thảo đánh giá và khơi lại vấn đề đã được thảo luận hay muốn bắt 

kịp với biên bản.  

 Tìm vấn đề, không sửa chúng: Thường khi đánh giá thiết kế kiến trúc, những người 

tham dự bị cám dỗ cố giải quyết vấn đề nó được nêu ra - điều này bao gồm cả các 

thành viên của tổ thiết kế kiến trúc. Đây là vấn đề kinh niên với tổ không có kinh 

nghiệm trong đánh giá thiết kế. Giải quyết vấn đề trong hội thảo đánh giá sẽ nhanh 

chóng dẫn tới cháy lịch, và điều này phải được quản lí nghiêm ngặt bởi người chủ trì. 

Người chủ trì phải nhắc nhở người tham dự rằng chủ định của hội thảo là đánh giá 

thiết kế để tìm ra vấn đề, không sửa chúng. Nếu người chủ trì thấy một nhóm thảo 

luận giải pháp cho một vấn đề, người đó phải đề nghị những người tham gia đệ trình 

vấn đề để thảo luận.  

 Bao dung với kiến trúc sư: Đánh giá trong giai đoạn 4 có thể là việc căng thẳng thời 

gian cho kiến trúc sư trưởng, đặc biệt cho đánh giá lần đầu. Những người tham dự 

trong cả đánh giá nội bộ và bên ngoài nên được nhắc nhở rằng thiết kế kiến trúc là sản 

phẩm của toàn tổ thiết kế kiến trúc, không chỉ là của kiến trúc sư trưởng. Những người 

tham dự hội thảo đánh giá cần hiểu rằng đánh giá ở giai đoạn 4 là qui trình mấu chốt 

để cải tiến thiết kế, không phải là toà án pháp lí để kết tội kiến trúc sư. Đánh giá là có 

năng suất chỉ nếu sản phẩm công việc được phê bình, không phải cá nhân người thiết 

kế. Nếu việc đánh giá trở thành chỗ để treo người thiết kế, thì vấn đề sẽ không bao giờ 

được tìm ra trong hội thảo. Dưới những hoàn cảnh này, đánh giá cuối cùng sẽ dừng 

lại, và cơ chế nền tảng làm cho ACDM làm việc sẽ bị phá hoại.  
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Điều được khuyến cáo mạnh mẽ là kĩ sư qui trình chất lượng dùng một trình bày 

ngắn để giải thích qui trình đánh giá. Sau khi nó được phát triển, nó có thể được dùng lại 

trong đánh giá tương lai. Bảng 11.5 cung cấp một đại cương về việc tạo ra các trình bày 

này. Bài trình bày phải được xây dựng bởi kĩ sư qui trình chất lượng và được điều chỉnh 

để đáp ứng cho nhu cầu của tổ chức. Tuy nhiên, tài liệu đặc biệt cho bài trình bày này có 

thể được tìm thấy trong mục này và mục khác trong toàn cuốn sách này.  

Bài trình bày này nên quãng 6 tới 12 slides hoặc đại loại như vậy và chiếm xấp xỉ 

15 tới 30 phút để chuyển giao, kể cả câu hỏi. Lần nữa, bài trình bày này không cần cho 

đánh giá nội bộ, nhưng đây là quyết định được để lại tốt nhất cho phán xét của tổ thiết kế 

kiến trúc. Thỉnh thoảng điều có ích là cho bài trình bày như vậy với đánh giá nội bộ đầu 

tiên để lập ra đặc điểm chung và hướng dẫn cho đánh giá, nhưng bỏ qua với các đánh giá 

nội bộ tiếp sau, chỉ tham chiếu tới nó khi cần.  

Bảng 11.5 Dàn bài bài trình bày tổng quan qui trình đánh giá  

Số slide Nội dung chung 

1-2 Giới thiệu hệ thống/sản phẩm: Giới thiệu tóm tắt hệ thống hay sản phẩm 

được xây dựng và những người có liên quan của dự án then chốt và quan hệ 

của họ với hệ thống hay sản phẩm. 

1-2 Tổng quan về thiết kế kiến trúc: Mô tả vai trò và tầm quan trọng của thiết 

kế kiến trúc. Giải thích dẫn lái kiến trúc, chúng bắt nguồn từ đâu, và ảnh 

hưởng tương đối của chúng lên các quyết định thiết kế và cách chúng hình 

thành nên kiến trúc. Nhấn mạnh vào tầm quan trọng mà ràng buộc kĩ thuật và 

yêu cầu đặc tính chất lượng có lên thiết kế hệ thống hay sản phẩm. 

1-2 Tổng quan về ACDM: Mô tả qui trình thiết kế dùng ACDM. Giải thích cách 

triết lí nền tảng của ACDM là cải tiến lặp lại cho thiết kế kiến trúc sau khi 

đánh giá, dùng cái ra của đánh giá để hướng dẫn cải tiến. Mô tả giai đoạn 

hiện thời của phương pháp (giai đoạn 4), điều đã xảy ra trước giai đoạn này, 

và điều sẽ xảy ra sau giai đoạn này. 

1-2 Tổng quan về qui trình đánh giá: Mô tả từng bước của qui trình đánh giá, 

làm sáng tỏ chủ định và kết quả. Tham chiếu tới chương trình nghị sự. Mô tả 

vật phẩm chính được tạo ra trong đánh giá - danh sách các vấn đề sẽ được 

khám phá trong đánh giá. Những điều này sẽ được kiểm điểm và tóm tắt ở kết 

luận của đánh giá. 

1 Vai trò và trách nhiệm của người tham dự: Giải thích vai trò của những 

người tham dự, kể cả những người ở trong tổ thiết kế kiến trúc và những 

người có liên quan khác có tham dự. Đảm bảo rằng những người tham dự 

hiểu nghĩa vụ của họ là gì đối với qui trình đánh giá. 

1 Qui tắc tham gia: Theo cách lịch sự, thông báo cho những người tham dự về 

các loại hành vi mà không giúp ích trong qui trình đánh giá. 

0 hay 1 Câu hỏi: Cung cấp cơ hội cho những người tham dự để hỏi các câu hỏi. Đưa 

vào slide đóng nếu muốn. 
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Bước 2: Kiểm điểm hoàn cảnh doanh nghiệp và ràng buộc 
doanh nghiệp  

Kiến trúc sư trưởng sẽ lãnh đạo đánh giá và theo dõi qua các vật phẩm thiết kế kiến 

trúc, bắt đầu với kiểm điểm hoàn cảnh doanh nghiệp và ràng buộc doanh nghiệp. Những 

điều này phải được khám phá ra trong giai đoạn 1 và được phân tích ở giai đoạn 2, nhưng 

tác động chúng có trên thiết kế ở giai đoạn 3 phải được thảo luận vào thời gian này trong 

hội thảo đánh giá. Trong khi ràng buộc kĩ thuật là quyết định thiết kế nghiêm ngặt được 

đưa ra trước khi thiết kế bắt đầu, ràng buộc doanh nghiệp còn tinh vi hơn nhiều, nhưng tác 

động của chúng lên thiết kế lại không kém ấn tượng. Kiểm điểm ràng buộc doanh nghiệp 

là bước mấu chốt đầu tiên trong qui trình đánh giá bởi vì chúng thường mô tả cho hoàn 

cảnh doanh nghiệp toàn thể mà sẽ giúp hình thành nên thiết kế của hệ thống. Bước này 

nên được thực hiện cho đánh giá bên ngoài, nhưng cũng nên là một phần của đánh giá nội 

bộ đầu tiên. Ràng buộc doanh nghiệp, và hoàn cảnh doanh nghiệp rộng hơn, có thể bao 

gồm:  

 Ngân sách: Một ràng buộc bao giờ cũng có trong bất kì dự án nào là ngân sách. 

Những giới hạn tín dụng đặc biệt nên được hiểu trước khi thiết kế hệ thống bởi vì 

chúng sẽ tác động tất yếu lên các quyết định thiết kế mà kiến trúc sư sẽ làm. Chẳng 

hạn, nếu ngân sách cho dự án là hạn chế, kiến trúc sư có thể không có khả năng thiết 

kế ra hệ thống linh hoạt hay hệ thống có bất kì cái gì khác hơn chức năng cơ sở và 

thuộc tính được yêu cầu. Nếu kiến trúc sư bỏ qua ngân sách trong thiết kế, người đó 

có thể thiết kế ra cái gì đó rất hay mà không thể xây dựng được với tài nguyên được 

cho.  

 Lịch biểu: Tay nắm tay cùng với ràng buộc ngân sách là ràng buộc lịch biểu. Ràng 

buộc lịch biểu có thể có những nguồn gốc khác nhau, đã được thảo luận ở Phần 1 của 

cuốn sách này, nhưng bất kể tới nguồn gốc kiến trúc sư phải hiểu những giới hạn lịch 

biểu trước khi thiết kế. Lần nữa, kiến trúc sư có thể thiết kế ra hệ thống mà không thể 

được xây dựng trong ràng buộc lịch biểu. Hạn chót chuyển giao là một loại ràng buộc, 

nhưng ràng buộc lịch biểu cũng có thể bao gồm việc chuyển giao chức năng tăng dần 

tại tập các hạn chót được xác định. Loại ràng buộc lịch biểu này có thể tác động sâu 

sắc lên các quyết định thiết kế mà kiến trúc sư đưa ra và có thể dẫn tới tăng chi phí 

thiết kế và xây dựng hệ thống. Nếu hệ thống được chuyển giao theo cách tăng dần, 

kiến trúc sư phải thiết kế hệ thống sẽ phù hợp với thay đổi qua thời gian, nếu không hệ 

thống có thể phải được thiết kế lại tại mỗi lần chuyển giao. Thiết kế mặt trên sẽ tốn 

nhiều dưới dạng tiền và thời gian, nhưng có thể tiết kiệm cả hai điều này trong đường 

dài. Thiết kế chỉ với chuyển giao khởi đầu và các năng lực liên kết trong tâm trí sẽ làm 

nảy sinh việc triển khai hệ thống nhanh hơn, và có thể không tốn kém lúc khởi đầu, 

nhưng hệ thống có thể phải được thiết kế lại căn bản cho các chuyển giao kế tiếp. 

Không chọn lựa nào là đúng hay sai, nhưng kiến trúc sư phải hiểu điều người liên 

quan tới khách hàng muốn và khi nào. Điều này sẽ là ràng buộc doanh nghiệp mà 

người đó phải thiết kế theo. Lưu ý tới quan hệ giữa lịch biểu và ngân sách ở đây. Câu 

ngạn ngữ cổ là: tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, … (lấy bất kì hai điều nào). Một trong các 

biến này phải vẫn còn linh hoạt nếu không kiến trúc sư có thể thấ mình rơi vào tình 

huống bị ràng buộc quá mức, không thắng được. Điểm khác cần nhớ trong tâm trí là ở 

chỗ thời gian không tương đương với tiền. Thời gian dĩ nhiên làm tốn tiền, nhưng bạn 

không phải bao giờ cũng mua được thời gian nếu nó không sẵn có. Điều này có thể 

diễn ra theo nhiều cách thú vị trong hoàn cảnh doanh nghiệp thực. Xét lỗi năm 2000 

(được biết chung là vấn đề Y2K) như một ví dụ về mối quan hệ thú vị giữa lịch 

biểu/ngân sách. Trong trường hợp này năm 2000 đamg tới gần và không lượng tiền 
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nào có thể mua được thêm thời gian. Nhiều tổ chức đã trả số tiền khổng lồ và thuê 

những đội lập trình vào chữa vấn đề có liên quan tới Y2K. Tuy nhiên, nhiều công ti 

thấy rằng nhiều tài nguyên sẽ không giúp sửa vấn đề đúng thời gian, và điều họ thực 

sự cần, thực ra, là nhiều thời gian hơn. Mối quan hệ tương tự có thể hiện diện trong 

ràng buộc ngân sách và lịch biểu và nên được trình bày vào lúc này.  

 Tài nguyên nhân lực: Trong nhiều trường hợp, các tổ chức bị ràng buộc bởi tài nguyên 

nhân lực sẵn có hoặc nếu không thì bị ràng buộc trong cách họ có thể dùng lực lượng 

lao động sẵn có. Trong một số trường hợp, các tổ chức có thể không có đủ nhân sự 

hay tài năng sẵn có để thiết kế và xây dựng một hệ thống đặc thù. Trong những trường 

hợp khác, có thể có hạn chế về nhân viên có thể làm việc bao nhiêu giờ trong tuần đã 

cho. Ở nhiều nước châu Âu chính phủ đã áp đặt bắt buộc 35 giờ làm việc một tuần, 

không có thời gian làm thêm trừ phi tuân theo một qui trình nặng nề của chính phủ để 

thu được phép cho làm thêm. Tình huống như vậy có thể bị làm thành khó khăn hơn 

nếu có thiếu hụt lực lượng lao động nhân sự với tài năng tiên quyết được cần cho thiết 

kế và xây dựng hệ thống. Điều này có thể ngăn trở nghiêm trọng một tổ chức có thể 

chuyển giao bao nhiêu sản phẩm hay hệ thống và thời gian chuyển giao. Trong các 

trường hợp khác, một tổ chức bị đối diện với việc phải xây dựng hệ thống mà nó có tri 

thức chuyên gia hay kinh nghiệm giới hạn. Trong những trường hợp này có thể khó 

thuê tài năng cần thiết, và ràng buộc như vậy có thể áp đặt thiết kế bảo thủ hơn để 

giảm rủi ro. Hiển nhiên,những ràng buộc như vậy có thể tác động lên thiết kế kiến trúc 

của hệ thống theo cách có ấn tượng sâu sắc. Khi những ràng buộc này được xem lại 

trong phần này của hội thảo đánh giá, tác động của chúng lên thiết kế nên được thảo 

luận nữa.  

 Tổ chức: Như đã mô tả trước đây, các cấu trúc tổ chức có thể là nguồn của lực thiết kế 

và ảnh hưởng sâu sắc tới thiết kế cũng như cách hệ thống được xây dựng, triển khai, 

và bảo trì. Một trách nhiệm của tổ chức về thiết kế một sản phẩm hay hệ thống (đặc 

biệt lớn, phức tạp) có thể được yêu cầu sử dụng nhà cung cấp đặc biệt hay các nhà 

thầu khác cho thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì, làm cấu hình, triển khai vân vân. 

Trong một ví dụ trong thử nghiệm công nghiệp của ACDM, một tổ chức chịu trách 

nhiệm cho thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát động cơ cho thị trường ô tô. Tổ 

chức này có căn cứ tại một nước châu Á Thái bình dương nơi phần cứng được xây 

dựng. Tuy nhiên, phần mềm được viết ở một nước châu Á khác. Sản phẩm này (phần 

cứng và phần mềm) được phân phối cho các nhà máy lắp ráp trên khắp thế giới, nơi 

sản phẩm được cài đặt và lập cấu hình trên dây chuyền lắp ráp. Bên cạnh việc sản 

phẩm phải phục vụ hàng chục hay hơn các mô đen ô tô khác nhau, các khác biệt vùng 

theo luật phát khí thải và yêu cầu an toàn phải được điều chỉnh. Tất cả những tổ chức 

này đều nói các thứ tiếng khác nhau và có văn hoá quốc gia cũng như công ti khác 

nhau. Tổ chức thiết kế hệ thống kiểm soát động cơ thấy khó trao đổi về các quyết định 

thiết kế cho tất cả các đối tác tổ chức. Bên cạnh tất cả các thách thức kĩ thuật cố hữu, 

các cấu trúc tổ chức đa dạng đã tạo ra một tập các ràng buộc kinh khủng mà rất tốn 

kém cho tổ chức này vượt qua. Những người thiết kế hệ thống đã không tính tới các 

ràng buộc này, và họ đã đưa tới một số vấn đề trong toàn thể vòng đời sản phẩm. Việc 

phát triển một sản phẩm đơn lẻ là tốn kém, và về sau với 200 phần trăm trượt lịch. 

Ràng buộc doanh nghiệp như thế này phải được phác thảo ra rõ ràng.  

 Tiếp thị và kinh doanh: Các mối quan tâm tiếp thị và kinh doanh là đơn giản: nói với 

thế giới về sản phẩm, hệ thống hay dịch vụ; bán nó nhiều hơn chi phí để sản xuất nó; 

và làm ra tiền. Không may, các mục đích tiếp thị và kinh doanh chưa bao giờ là trực 

tiếp như chúng có vẻ vậy trong lớp kinh doanh đại học. Mục đích tiếp thị và kinh 

doanh có hai kiểu: mục đích nội bộ để phát triển tổ chức, và mục đích bên ngoài cho 



 

 288 

nó. Trong trường hợp tổ chức đang phát triển sản phẩm cho tổ chức khác, tổ chức bên 

ngoài, cả hai đều có mục đích kinh doanh họ muốn đạt tới. Tổ chức bên ngoài muốn 

sản phẩm làm điều nó muốn sản phẩm phải làm, có các thuộc tính nào đó, chi phí ở 

lượng nào đó, và được chuyển giao bên trong khung thời gian chấp nhận được. Tất cả 

những điều này là để đạt tới mục tiêu kinh doanh hay sứ mệnh nào đó bên trong tổ 

chức bên ngoài. Tổ chức phát triển phải tiếp thị năng lực của nó làm điều này, và rồi 

chuyển giao như đã quảng cáo để duy trì trong kinh doanh. Đây là trường hợp đơn 

giản nhất. Trong các tình huống khác, tổ chức phát triển đang phát triển sản phẩm cho 

thị trường người tiêu thụ rộng hơn và thường phải "đoán" về cái gì sẽ bán. Trong 

trường hợp này, tiếp thị và người thiết kế phải nắm tay nhau để hiểu các ràng buộc 

cửa sổ thị trường, tính khả thi kĩ thuật, và chi phí để suy dẫn ra định nghĩa sản phẩm 

hay hệ thống có nghĩa. Vẫn còn trong các trường hợp khác, tổ chức phát triển là một 

phần của một tổ chức công nghệ nội bộ và cung cấp hàng hoá kĩ thuật và dịch vụ cho 

tổ chức dùng trong tiến trình tiến hành kinh doanh. Một ví dụ tốt về điều này có thể là 

nhóm CNTT nội bộ của ngân hàng chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, và duy trì hệ 

thống xử lí dữ liệu mở rộng, họ cần tiến hành vận hành kinh doanh hàng ngày. Tiếp 

thị và ràng buộc doanh nghiệp thường ít được trao đổi dưới dạng nguyên gốc của 

chúng và tại sao chúng được thiết lập. Tiếp thị và ràng buộc doanh nghiệp thường biểu 

lộ dưới dạng các ràng buộc lịch biểu và chi phí, nhưng có thể phức tạp hơn tiền tệ đơn 

giản và ngày lịch. Xét một tổ chức phát triển đang xây dựng một sản phẩm cho vài 

khách hàng bên ngoài. Từng sản phẩm là khác nhau, nhưng có nhiều tính năng và 

thuộc tính chung. Mục đích kinh doanh của tổ chức phát triển có thể là thiết kế và xây 

dựng tuyến sản phẩm để thoả mãn nhu cầu của mọi khách hàng bên ngoài. Cách tiếp 

cận như vậy có thể tiết kiệm khối lượng tài nguyên khổng lồ nếu nó được thực hiện 

đúng. Đây là ràng buộc doanh nghiệp mà dịch thành tiết kiệm tiền và thời gian, nhwg 

điều đó là không trực tiếp, và tác động lên thiết kế kiến trúc là khổng lồ. Tại lúc này 

kiến trúc sư phải kiểm điểm các ràng buộc tiếp thị và doanh nghiệp và tác động của 

chúng lên thiết kế.  

 Luật pháp /qui chế: Trong nhiều hoàn cảnh doanh nghiệp, các tổ chức phát triển phải 

tuân thủ các yêu cầu về qui chế và pháp lí. Những ràng buộc này có thể tác động lên 

thiết kế và ảnh hưởng tới cách hệ thống được xây dựng. Chẳng hạn, hệ thống hàng 

không phải trải qua qui trình kiểm điểm, trắc nghiệm, kiểm nghiệm nghiêm khắc do 

các chính phủ trên toàn thế giới thiết lập. Mối quan ngại độ tin cậy của sản phẩm cũng 

có thể là nguồn lớn cho các ràng buộc thiết kế trong xã hội hay kiện tụng hiện đại của 

chúng ta. Các hệ thống khác là chủ đề cho các chuẩn an toàn, như các chuẩn được 

thiết lập bởi các phòng thí nghiệm nhận trách nhiệm thanh toán hợp đồng bảo hiểm và 

những điều khác, để đảm bảo rằng các sản phẩm có dự phòng hay không có gì. Bất kì 

ràng buộc pháp lí và qui chế nào bị áp đặt lên tổ thiết kế kiến trúc đều phải được kiểm 

điểm tại điểm này và tác động của chúng lên thiết kế được thảo luận.  

Bất kì vấn đề nào nảy sinh trong kiểm điểm hoàn cảnh doanh nghiệp và ràng buộc 

doanh nghiệp đều phải được người ghi ghi lại.  

 

Bước 3: Kiểm điểm yêu cầu và ràng buộc kĩ thuật  

Tại điểm này trong đánh giá, tổ thiết kế kiến trúc sẽ kiểm điểm chức năng then chốt 

và yêu cầu đặc tính chất lượng, và ràng buộc kĩ thuật. Chủ định của bước này là làm tươi 

lại hiểu biết của những người tham dự về các yêu cầu kĩ thuật then chốt và các ràng buộc 

thúc đẩy thiết kế. Kiến trúc sư phải kiểm điểm các trường hợp sử dụng chức năng, các 
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kịch bản đặc tính chất lượng, và ràng buộc kĩ thuật như chúng xuất hiện trong đặc tả dẫn 

lái kiến trúc. Để duy trì sự nhất quán qua các buổi đánh giá, chúng nên được trình bày 

theo thứ tự này:  

 Trường hợp sử dụng chức năng: Có đôi cách để kiểm điểm các trường hợp sử dụng 

chức năng. Chắc chắn từng trường hợp sử dụng có thể được đọc, nhưng điều này có 

thể mất thời gian rất lâu và chắc sẽ thích hợp khi có số lớn các trường hợp sử dụng. 

Nhớ lại rằng đặc tả dẫn lái kiến trúc đã được phân phối trước khi hội thảo đánh giá. 

Một cách tiếp cận thay phiên là duyệt qua trường hợp sử dụng chức năng đầu tiên, để 

cho những người tham dự hiểu dạng thức và nội dung của trường hợp sử dụng. Với 

từng trường hợp sử dụng kế tiếp, đọc tiêu đề của nó và hỏi những người tham dự liệu 

họ có câu hỏi nào không. Đợi vài phút, cho phép họ đọc qua trường hợp sử dụng này. 

Hỏi những người tham dự liệu họ có hiểu trường hợp sử dụng này không và đợi vài 

phút nữa. Đưa ra việc đóng bằng cách chỉ ra rằng nếu không có câu hỏi nào, bạn có 

thể chuyển sang trường hợp sử dụng tiếp. Đừng thúc giục quá nhiều vì điều đó có thể 

cho người tham dự cảm giác rằng bạn đang cố che giấu cái gì đó. Cách tiếp cận này 

giảm đáng kể khối lượng thời gian mất cho kiểm điểm các trường hợp sử dụng chức 

năng.  

 Kịch bản đặc tính chất lượng: Kiểm điểm đặc tính chất lượng cùng người tham dự một 

lần nữa. Nhấn mạnh tại sao chúng là quan trọng và tại sao chúng ta dùng kịch bản đặc 

tính chất lượng để đặc trưng cho yêu cầu đặc tính chất lượng thay vì mô tả một từ. 

Như với trường hợp sử dụng chức năng, từng kịch bản đặc tính chất lượng có thể được 

đọc cho những người có liên quan. Như một lựa chọn, cách tiếp cận tương tự với cách 

tiếp cận được mô tả cho trường hợp sử dụng chức cũng có thể được dùng, tại đó kiến 

trúc sư đọc qua kịch bản thứ nhất. Với các trường hợp kế tiếp, kiến trúc sư mời những 

người có liên quan tự đọc qua từng kịch bản, đưa ra bình luận khi họ thấy khớp.  

 Ràng buộc kĩ thuật: Ràng buộc kĩ thuật là trực tiếp điển hình khi so sánh với các dẫn 

lái kiến trúc khác và nên được kiểm điểm bởi kiến trúc sư, mởi những người có liên 

quan bình luận khi cần.  

Với đánh giá nội bộ, chỉ kiểm điểm các yêu cầu kĩ thuật là có thể đủ cho đánh giá 

nội bộ lần đầu tiên, và rồi chỉ kiểm điểm các yêu cầu kĩ thuật mà thay đổi hay được cải 

tiến trong các đánh giá nội bộ kế tiếp. Các yêu cầu kĩ thuật bao giờ cũng nên được kiểm 

điểm như được mô tả ở đây khi một số lớn những người có liên quan bên ngoài hiện diện 

trong hội thảo đánh giá. Bất kì vấn đề nào nảy sinh trong kiểm điểm các yêu cầu kĩ thuật 

và ràng buộc cũng nên được người ghi ghi lại.  

 

Bước 4: Trình bày tổng quan kiến trúc  

Cuối cùng, kiến trúc sư vào việc chỉ cho mọi người công việc nghệ thuật của họ! 

Trong bước này kiến trúc sư sẽ cung cấp một tổng quan về kiến trúc mà họ và tổ thiết kế 

đã tạo ra. Điều tốt nhất là kiến trúc sư có thể chiếu thiết kế lên cho tất cả đều thấy. Nếu có 

số đông người tham dự, kiến trúc sư nên tham chiếu cho họ tới đặc tả thiết kế kiến trúc về 

chi tiết khi người đó đưa những người tham dự qua bài tổng quan. Chủ định của bài trình 

bày tổng quan kiến trúc là thông báo cho những người tham dự về các quyết định kiến 

trúc then chốt đã được đưa ra và giới thiệu cho họ với tài liệu thiết kế. Kiến trúc sư phải 

hội tụ vào giải thích kiến trúc từ ba cảnh quan then chốt đã được thảo luận trong toàn bộ 

cuốn sách này: tĩnh, động và vật lí. Khi kiến trúc sư đi qua bài trình bày, người đó phải 

đảm bảo rằng những người có liên quan biết cảnh quan nào họ đang nhìn vào và giữ cùng 
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nhịp với kiến trúc sư. Kiến trúc sư cũng được khuyên nên chắc đã giải thích khi nào người 

đó chuyển cảnh quan trong cả bài trình bày. Với từng cảnh quan, điều có ích cho kiến trúc 

sư là đầu tiên giải thích cách biểu diễn chính. Với từng biểu diễn, kiến trúc sư phải giải 

thích trách nhiệm được phân cho từng phần tử và mối quan hệ. Với điều này, bảng trách 

nhiệm phần tử - quan hệ có thể được dùng. Nếu điều này là quá nhiều thông tin không 

hiển thị hết được, kiến trúc sư phải tham chiếu cho những người tham dự tới tài liệu này. 

Trong bài trình bày tổng quan kiến trúc, điều quan trọng là kiến trúc sư không bị ngắt trừ 

phi đơn giản để làm sáng tỏ các câu hỏi. Đây không phải là lúc để tra hỏi kiến trúc sư - 

đây là lúc cho những người tham dự hiểu kiến trúc sư đã thiết kế cái gì. Điều này nghĩa là 

người chủ trì phải làm rõ ràng cho người tham dự rằng đây chưa phải là lúc để hỏi câu 

hỏi, mà thay vì thế, họ nên cho kiến trúc sư cơ hội để giải thích về thiết kế. Người chủ trì 

phải bảo vệ kiến trúc sư vào lúc này bằng việc đề nghị những người tham dự, người bắt 

đầu hỏi các câu hỏi kĩ thuật chi tiết về thiết kế kiến trúc và cách nó thoả mãn các yêu cầu 

và ràng buộc đa dạng. Những người tham dự nhảy lên trước như được mô tả nên giữ các 

bình luận của họ được ghi lại và quay trở lại chúng vào thời gian thích hợp trong đánh giá. 

Kiến trúc sư không nên được phép cản trở việc đánh giá bằng việc lấy hàng giờ để trình 

bày thiết kế riêng của mình. Tại điểm này, kiến trúc sư phải hội tụ vào trình bày một tổng 

quan về kiến trúc và giải thích tài liệu. Kiến trúc sư không nên bị bận tâm với giải thích 

cách thiết kế thoả mãn cho từng và mọi yêu cầu và ràng buộc vào lúc này.  

Hướng dẫn cho chuẩn bị bài trình bày kiến trúc được cho bởi khuôn mẫu trong 

Bảng 11.6. Bài trình bày này nên được giới hạn vào 45 phút tới một tiếng, nếu có thể. Lần 

nữa, đây chỉ là một tổng quan để làm cho khán giả quen thuộc với cấu trúc chung của hệ 

thống và tài liệu. Kiến trúc sư phải tuân theo hướng dẫn được cung cấp trước đó trong 

cuốn sách này để tạo ra biểu diễn kiến trúc và làm tài liệu kiến trúc. Đảm bảo rằng các 

biểu diễn là nhất quán với cảnh quan đã phát biểu, và rằng mọi bản vẽ đều có chú giải, 

hay một chú giải chủ cho mọi bản vẽ được cung cấp ở đâu đó. Kiến trúc sư phải duy trì sự 

nhất quán trong các biểu diễn và điều được chỉ ra trong các chú giải. Bởi vì đây là bài 

trình bày, sẽ chỉ có không gian giới hạn cho lời mô tả biểu diễn. Tuy nhiên, điều có ích là 

có tham chiếu trong slide tới chỗ biểu diễn và lời dẫn đi kèm được đặt vào tài liệu thiết kế 

kiến trúc. Đảm bảo rằng các biểu diễn được viết trong bài trình bày là nhất quán với biểu 

diễn trong tài liệu thiết kế kiến trúc. Không cái gì gây thất vọng hơn cho khán giả khi họ 

thấy các bản vẽ trong bài trình bày chẳng xuất hiện ở đâu cả trong tài liệu. Với đánh giá 

nội bộ, điều có thể đủ là cung cấp bài trình bày tổng quan kiến trúc đầy đủ cho đánh giá 

nội bộ lần đầu, và rồi hội tụ vào các phần tử hay các phần của kiến trúc được thay đổi hay 

cải tiến trong các đánh giá nội bộ kế tiếp. Bài trình bày tổng quan kiến trúc đầy đủ bao giờ 

cũng phải được cung cấp như được mô tả ở đây khi có số lớn những người có liên quan 

bên ngoài hiện diện tại hội thảo đánh giá.  

 

Bước 5: Phân tích chức năng  

Trong đánh giá thiết kế của ACDM, các yêu cầu chức năng được phân tích đầu tiên 

để đảm bảo rằng thiết kế sẽ đáp ứng cho chức năng được yêu cầu. Lí do khác cho bắt đầu 

với yêu cầu chức năng là ở chỗ phân tích thiết kế đối với chức năng phục vụ cho chủ định 

làm cho người tham dự quen với các chi tiết của thiết kế. Khi các bước 4 tới 6 làm lộ ra, 

người tham dự được phơi cho thấy nhiều chi tiết ở từng bước. Tại cuối của việc đánh gia 

trường hợp sử dụng chức năng (bước 5), những người tham dự nên quen thuộc kĩ lưỡng 

với thiết kế kiến trúc toàn thể. Chức năng có ít ảnh hưởng lên cấu trúc, nhưng trong đánh 

giá hệ thống đối với các trường hợp sử dụng chức năng then chốt, nó là khía cạnh mấu 

chốt của thiết kế hệ thống. Kĩ sư qui trình chất lượng sẽ chủ trì cho phân tích chức năng, 
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và kiến trúc sư sẽ tiến hành cuộc kiểm thảo về thiết kế. Phân tích chức năng của thiết kế 

kiến trúc được dẫn lái bởi các trường hợp sử dụng chức năng được khám phá và cải tiến 

trong các giai đoạn 1 và 2. Phân tích chức năng bắt đầu bằng việc lựa ra một trong các 

trường hợp sử dụng chức năng để phân tích. Trường hợp sử dụng chức năng có thể được 

chọn lựa bằng đồng thuận, bởi kiến trúc sư, bởi việc bỏ phiếu, bởi ưu tiên, hay phương 

pháp khác nào đó. Điều khuyến cáo là ưu tiên nên được dùng để hướng dẫn trật tự của 

phân tích chức năng. Bởi vì có thể có số lớn các trường hợp sử dụng chức năng, có khản 

năg sẽ không thể nào phân tích được tất cả chúng. Trong trường hợp này, điều có nghĩa là 

hội tụ vào những trường hợp sử dụng khó nhất hay có ưu tiên cao nhất. Điểm then chốt là 

cách trường hợp sử dụng chức năng sẽ được lựa cho phân tích, và bao nhiêu trường hợp 

sử dụng chức năng sẽ được phân tích trước hội thảo đánh giá. Nếu tổ không làm điều này, 

hỗn độn sẽ được đảm bảo bùng ra trong hội thảo đánh giá. Phân tích chức năng là một loại 

đối thoại có cấu trúc giữa kiến trúc sư và người tham dự, được chủ trì bởi kĩ sư qui trình 

chất lượng, và được định tâm vào trường hợp sử dụng chức năng. Một ví dụ về đối thoại 

này là sau đây:  

 

Bảng 11.6 Hướng dẫn bài trình bày thiết kế kiến trúc  

Số slide Nội dung chung 

1-2 Dẫn lái kiến trúc: Mô tả dẫn lái kiến trúc có ảnh hưởng nhất và tác động của 

chúng lên thiết kế. Mô tả bất kì thách thức nào trong cuộc họp dẫn lái kiến trúc. 

1-2 Chiến lược thiết kế: Mô tả bất kì cách tiếp cận cấu trúc hay thiết kế then chốt 

hay triết lí tổng quát được dùng bởi tổ thiết kế kiến trúc để thiết kế kiến trúc. 

Mô tả cách chiến lược thiết kế giúp thoả mãn dẫn lái kiến trúc. 

1-2 Hoàn cảnh thiết kế: Kiến trúc sư phải chỉ ra hoàn cảnh hệ thống như được mô 

tả trong Phần 1 của cuốn sách này. Làm sáng tỏ các thực thể bên trong và bên 

ngoài quan trọng đối với hoàn cảnh hệ thống. Giải thích luồng tổng quát về dữ 

liệu, điều khiển, biến cố, vân vân vào và ra từ hoàn cảnh hệ thống. 

4-10 Kiến trúc: Trình bày biểu diễn kiến trúc then chốt. Kiến trúc sư phải cẩn thận 

không trình bày quá chi tiết, nhưng thay vì thế hội tụ vào tổng quan chung để 

làm cho khán giả quen thuộc với các cấu trúc then chốt của thiết kế. Kiến trúc 

sư trước hết phải chỉ ra hoàn cảnh hệ thống, và từ đó chỉ ra ít nhất một biểu 

diễn của hệ thống từ ba cảnh quan mấu chốt: tĩnh, động và vật lí. 

0-3 Ảnh hưởng của thừa tự và bên ngoài: Thảo luận về mọi phần tử, hệ thống, sản 

phẩm, dịch vụ, chuẩn, giao thức, khuôn khổ, hay các khoản mục tương tự có 

tính thừa tự hay thương mại, vốn là một phần của thiết kế. Chỉ ra vị trí của 

chúng trong kiến trúc, tại sao chúng được sử dụng, và chiến lược tổ hợp chúng 

vào trong thiết kế. Rất chú trọng tới đề cập về không khớp kiến trúc, đặc biệt 

khi hệ thống tiến hoá. Nếu không có những mục này, hay chúng đã được đề cập 

thích hợp bởi cách nhìn kiến trúc, thì bỏ qua phần này của bài trình bày. 

0-3 Vấn đề then chốt và thách thức: Mô tả bất kì vấn đề then chốt hay thách thức 

nào mà kiến trúc sư muốn người tham dự đặc biệt chú ý tới trong đánh giá. Đưa 

vào bất kì mối quan ngại nào với các quyết định thiết kế, bất kì điều không biết 

nào, hay bất kì vấn đề đã nhìn thấy trước nào trong việc tiên lên trước với thiết 

kế chi tiết và sản xuất. 
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 Kĩ sư qui trình chất lượng đọc trường hợp sử dụng chức năng trong tính toàn bộ của 

nó.  

 Kĩ sư qui trình chất lượng hỏi người tham dự liệu có câu hỏi nào liên quan tới trường 

hợp sử dụng không. Nếu có, thì chúng được đề cập tới, hay bất kì vấn đề nào được ghi 

lại bởi người ghi đánh giá. Nếu không có, thì phân tích tiếp tục.  

 Kĩ sư qui trình chất lượng đề nghị kiến trúc sư trưởng truy nguyên qua thiết kế, chỉ ra 

nó hỗ trợ cho các trường hợp sử dụng thế nào. Kĩ sư qui trình chất lượng nhắc người 

tham dự rằng họ nên cảm thấy tự do để hỏi các câu hỏi vào bất kì điểm nào trong giải 

thích của kiến trúc sư.  

 Tại điểm này kiến trúc sư trưởng nắm quyền phát biểu. Kiến trúc sư trưởng sẽ dùng 

vật phẩm thiết kế và chỉ ra chỗ các thực thể được mô tả trong trường hợp sử dụng 

được định vị tương đối cho thiết kế (thường được chỉ ra trong bản vẽ hoàn cảnh). Kiến 

trúc sư nên chỉ ra cái vào từ các thực thể cho hệ thống, làm sáng tỏ vai trò của các 

phần tử đa dạng trong thiết kế. Kiến trúc sư nên chỉ ra cách hệ thống sinh ra cái ra, 

phần tử nào nhận cái vào từ thực thể nào, cách các phần tử tương tác, và cách và thực 

thể nào nhận cái ra.  

 Khi kiến trúc sư trưởng truy nguyên qua thiết kế, kĩ sư qui trình chất lượng sẽ chủ trì 

bằng việc dừng kiến trúc sư lại và cho phép người tham dự hỏi câu hỏi. Nếu một kiến 

trúc sư is không chắc cách thiết kế đề cập tới một quan ngại đặc thù được nêu bởi một 

người tham dự trong đánh giá, điều này sẽ được ghi lại như một vấn đề bởi người ghi 

đánh giá. Chẳng hạn, giả sử rằng kiến trúc sư đang giải thích cách hệ thống được thiết 

kế để đọc giá trị của một cảm biến và tạo ra điều chỉnh liên tục trong qui trình hoá học 

dựa trên giá trị của nhiệt độ. Tại điểm nào đó trong giải thích, một người có liên quan 

giơ tay và hỏi, “Nếu một cảm biến hỏng thì sao? Bạn sẽ thu được gì từ việc đọc nhiệt 

độ? Hệ thống có thể phát hiện ra lỗi của cảm biến không?” Kiến trúc sư (với vẻ phân 

vân lộ ra trên mặt) nói rằng mình đã không xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu cảm biến bị 

hỏng. Kĩ sư qui trình chất lượng sẽ chỉ ra điều này như một vấn đề và nó sẽ được ghi 

lại bởi người ghi đánh giá. Không ai có thể phủ nhận việc ghi lại một vấn đề. Mọi vấn 

đề và hành động cần có để đề cập tới chúng đều là một phần của hoạt động giai đoạn 

5. Để đảm bảo rằng tất cả những thông tin liên quan đều được thâu tóm nhanh chóng 

và chính xác nhất có thể được, khuôn mẫu ghi vấn đề được cung cấp trong Bảng 11.7.  

 Người chủ trì (kĩ sư qui trình chất lượng) chịu trách nhiệm dừng phân tích lại và đảm 

bảo rằng vấn đề được mô tả chính xác và mọi thông tin liên kết đều được thâu tóm đầy 

đủ. Các vấn đề có thể có quan hệ tới các quyết định thiết kế mà dừng như ít tối ưu, tài 

liệu không rõ ràng hay không đầy đủ, giả định không đúng, các yêu cầu không đúng 

hay thiếu, vân vân. Làm việc với người ghi, kĩ sư qui trình chất lượng sẽ chủ trì cho 

thảo luận với những người tham dự, người đã nêu ra vấn đề và kiến trúc sư trưởng để 

đảm bảo rằng thông tin được nắm bắt chính xác và nhanh chóng nhất có thể được. 

Một khi vấn đề được ghi lại đầy đủ, người chủ trì sẽ đề nghị kiến trúc sư tiếp tục việc 

phân tích. Nếu có thể, khuôn mẫu ghi lại vấn đề nên được chiếu lên cho mọi người 

cùng xem. Điều này có thể là khó nếu thiết kế kiến trúc cũng đang được chiếu, trừ phi 

phòng có nhiều máy chiếu. Như một lựa chọn, vấn đề có thể được thu lấy theo dạng 

điện tử và bản in ra giấy được làm thành sẵn có cho người tham dự hay được sao vào 

bảng lật và treo lên tường. Tuy nhiên, lựa chọn này lại đea ra thách thức vận hành 

riêng của nó. Sự việc là ở chỗ vấn đề nên là thấy được cho người tham dự vào mọi lúc 

vì điều này có thể giúp khích lệ phân tích và có thể giúp người tham dự hình thành 

nên nhiều câu hỏi. Các việc hậu cần cho cách thiết kế kiến trúc và vấn đề được chiếu 

lên cho người tham dự nên được quyết định trước hội thảo đánh giá. Trong khi chỉ 
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hướng dẫn cung được cung cấp ở đây, tình huống đích xác có thể qui định rằng các 

cách tiếp cận khác nhau được dùng cho các đánh giá nội bộ và bên ngoài và với các 

chỗ họp khác nhau trong đó hội thảo đánh giá được tiến hành.  

 Các vấn đề là điều chúng vậy. Chúng không tốt không xấu; chúng không phải là việc 

cho phép thiết kế tốt hay xấu, cách tiếp cận đúng hay sai, hay mặc cảm. Cách từng vấn 

đề được đề cập tới sẽ được quyết định sau hội thảo đánh giá bởi tổ thiết kế kiến trúc 

trong giai đoạn 5. Thỉnh thoảng sau khi nêu ra vấn đề, có thể là vô ích mà tiếp tục 

phân tích trường hợp sử dụng này nếu vấn đề là “được vỗ tay tán thưởng lâu.” Nếu 

đây là trường hợp, người chủ trì hay kiến trúc sư có thể gợi ý chuyển sang trường hợp 

sử dụng tiếp, nếu không người tham dự có thể bắt đầu sewar thiết kê để đề cập tới vấn 

đề.  

 

 

 

Bảng 11.7 Khuôn mẫu ghi vấn đề  

Số hiệu tham chiếu 

vấn đề 

Cung cấp số tham chiếu hay tên dễ nhớ: 

Nguồn gốc vấn đề 

Trường hợp sử dụng 

chức năng hay tham 

chiếu đặc tính chất 

lượng  

Khác 

Khoanh vòng nguồn gốc vấn đề thích hợp từ danh sách trong cột 

bên trái. Liệt kê số tham chiếu hay tên dễ nhớ cho trường hợp sử 

dụng chức năng hay kịch bản đặc tính chất lượng. Nếu vấn đề 

không liên quan tới trường hợp sử dụng chức năng hay kịch bản 

đặc tính chất lượng, khoanh vòng “khác” và mô tả nó ở đây. 

Tham chiếu tài liệu hay biểu diễn: Mô tả tài liệu hay biểu diễn liên kết với vấn đề này. 

Điều này có thể là một tham chiếu tới một hình đặc thù, một slide, mục, hay toàn thể tài 

liệu. Cố gắng xác định vì thông tin này có thể là mấu chốt cho xây dựng lại, phân tích, và 

đề cập tới vấn đề sau khi đánh giá. 

Mô tả Mô tả vấn đề ở đây, đối sánh lời mà người tham dự đã nêu lên 

vấn đề gần nhất có thể được. Cung cấp tham chiếu phụ hay dữ 

liệu thích hợp. Tránh viết tắt và chữ tắt không thông thường, vì 

chúng thường không được hiểu sau đánh giá. Vấn đề có thể có 

liên quan tới các quyết định thiết kế, tài liệu không rõ ràng hay 

không đầy đủ, giả định không đúng, yêu cầu không đúng hay 

thiếu, vân vân. Khi có hoài nghi, bắt lấy nó như một vấn đề. Nó 

có thể được nghiên cứu sau đánh giá. 

  

Đối thoại này tiếp tục cho tới khi mọi trường hợp sử dụng chức năng (hay một tập 

con nào đó mà chúng ta đồng ý trước hội thảo đánh giá) được đánh giá. Với đánh giá nội 

bộ, điều có thể đủ là cung cấp một bài trình bày tổng quan kiến trúc cho đánh giá nội bộ 

lần đầu tiên, và rồi hội tụ vào những phần tử hay bộ phận của kiến trúc được thay đổi hay 

cải tiến trong các đánh giá nội bộ kế sau. Một trình bày tổng quan kiến trúc đầy đủ bao 

giờ cũng nên được cung cấp như được mô tả ở đây khi có số lớn những người có liên 

quan bên ngoài hiện diện tại hội thảo đánh giá. Việc hỏi các câu hỏi có nghĩa về thiết kế 

kiến trúc có thể là khéo léo cho những người mới để đánh giá kiến trúc. Thông tin điển 

hình tới từ kiến trúc sư một cách nhanh chóng và mãnh liệt, và có thể dễ dàng làm cho 
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mọi người kinh ngạc bởi số lượng và độ phức tạo của thông tin này. Không may, giống 

như hươu bị loá mắt, có thể dễ dàng bỏ lỡ những vấn đề nghiêm trọng mà cần được chỉ ra. 

Bởi lí do này, những người tham dự không nên ngần ngại đề nghị kiến trúc sư làm chậm 

lại hay dừng lại một chốc để cho họ phút suy ngẫm về điều được nói, điều họ đang nhìn, 

và làm sao điều này có liên quan tới việc thoả mãn dẫn lái kiến trúc. Người chủ trì không 

nên ngần ngại ưng thuận với yêu cầu này bởi vì chất lượng của đánh giá phụ thuộc vào 

người tham dự hiểu kiến trúc để cho họ có thể phê bình nó. Hướng dẫn đặc biệt về việc 

hỏi được cung cấp sau một chút trong chương này.  

Một nhiệm vụ khéo léo tương đương cho kiến trúc sư trưởng là làm sao theo dõi dấu 

vết qua thiết kế và chỉ ra cách hệ thống thoả mãn cho trường hợp sử dụng chức năng. Với 

phân tích chức năng, bản vẽ hoàn cảnh và các cách nhìn động và vật lí dường như được 

dùng thường xuyên nhất. Điều này là logic vì trường hợp sử dụng chức năng mô tả cho 

tương tác khi chạy với hệ thống hay sản phẩm, và hành vi hệ thống được mô tả bằng việc 

dùng cảnh quan động. Tuy nhiên, thường trường hợp là hành vi động cũng bao gồm cả 

phần cứng, mạng, vân vân. Bởi lí do này, khi phân tích chức năng, cách nhìn vật lí thường 

cũng có ích. Cách nhìn động và vật lí thường hữu dụng cho mô tả và phân tích luồng điều 

khiển và dữ liệu qua hệ thống, và rất hữu dụng cho truy nguyên các mạch vận hành qua hệ 

thống. Trong khi cách nhìn tĩnh hữu dụng cho phân tích mối quan tâm kết cấu hệ thống, 

và đặc biệt các quan tâm đặc tính chất lượng đa dạng, chúng có xu hướng đóng vai trò 

phụ trong phân tích chức năng. Các bản vẽ hoàn cảnh là hữu dụng như điểm bắt đầu cho 

phân tích. Dùng hoàn cảnh, kiến trúc sư có thể chỉ ra cách dữ liệu, biến cố, thông điệp, 

vân vân đi vào hệ thống như cái vào và đi ra như cái ra. Chiến lược cho theo dõi trường 

hợp sử dụng vận hành có thể bao gồm những điều sau:  

 Nhận diện các thực thể trong trường hợp sử dụng. Kiểm điểm các thực thể và đảm bảo 

rằng những người tham dự hiểu họ là ai hay cái gì. Nhớ lại rằng các thực thể có thể là 

những thứ hoạt động như con người (người dùng hay những người có liên quan khác), 

hay các đối tượng bất hoạt như cảm biến, ngoại vi, và các thiết bị tương tự khác. Các 

thực thể nên được định nghĩa nếu khuôn mẫu trường hợp sử dụng được cung cấp trong 

sách này được dùng khi tạo ra trường hợp sử dụng chức năng.  

 Chỉ ra vị trí của thực thể trong thiết kế ở lúc bắt đầu của trường hợp sử dụng. Bản vẽ 

hoàn cảnh thường hữu dụng cho việc chỉ ra những mối quan hệ này.  

 Chỉ ra hay giải thích cách tiền điều kiện được xác định trong trường hợp sử dụng chức 

năng là đúng trong thiết kế lúc bắt đầu của truy nguyên.  

 Truy nguyên qua từng bước của trường hợp sử dụng chức năng. Chỉ ra cách điều 

khiển, dữ liệu, biến cố, vân vân đi qua hệ thống, và cách các phần tử tương tác để thoả 

mãn trường hợp sử dụng. Với những phần tử tham gia vào trong trường hợp sử dụng, 

liệt kê trách nhiệm của chúng và mối quan hệ giữa chúng. Điều này phải sẵn có trong 

bảng trách nhiệm phần tử - quan hệ. Thiết lập lại các trách nhiệm này và tham chiếu 

tới người tham dự vào tài liệu về chi tiết. Truy nguyên qua từng bước thay phiên của 

trường hợp sử dụng khi áp dụng được. Dưới dạng của biểu diễn và truy nguyên trường 

hợp sử dụng, điều đó có thể hữu dụng nếu kiến trúc sư bắt đầu bằng việc chỉ ra thiết 

kế vật lí của hệ thống, rồi các cấu trúc động (mạch, tiến trình, luồng dữ liệu, vân vân). 

Cuối cùng, chỉ ra cách các cấu trúc động ánh xạ vào các phần tử vật lí của hệ thống. 

Điều này cần thêm chút nỗ lực và tổ chức, nhưng cung cấp một hoàn cảnh rõ ràng hơn 

cho khán giả và làm cho việc truy nguyên ít lẫn lộn vì ánh xạ giữa các phân tử phần 

mềm và phần cứng được làm rõ ràng và tường minh. Nỗ lực thêm này là xứng đáng 

với nó vì điều đó giúp tăng tính hiệu quả của đánh giá, và chung cuộc tiết kiệm thời 

gian vì một giải thích ở mức chi tiết này sẽ phục vụ cho mọi phân tích kế sau. Các 
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biểu đồ trình tự cũng có thể hữu dụng khi truy nguyên qua các trường hợp sử dụng, 

nhưng vấn đề với các biểu đồ trình tự truyền thống là ở chỗ các phần tử của thiết kế và 

quan hệ của chúng bị mất. Tuy nhiên, nó có thể cực kì hiệu quả nếu kiến trúc sư chỉ ra 

những quan hệ này như được mô tả ở đây và rồi chỉ ra tương tác của chúng bằng việc 

dùng biểu đồ trình tự. Đảm bảo rằng các phần tử và thực thể trong biểu đồ trình tự 

(các hộp trên đỉnh của đường đứng) sánh đúng với các hộp trong biểu diễn kiến trúc. 

Ví dụ và phản ví dụ được nêu trong Hình 11.3. Là vấn đề của phong cách trình bày, 

kiến trúc sư phải tự tạo kỉ luật cho mình dừng lại thường xuyên khi họ truy nguyên 

qua thiết kế để cho phép người tham dự có thời gian suy nghĩ về điều họ nhìn, nghe và 

đọc. Một qui tắc chung tốt là cung cấp thời gian và cơ hội dư dật cho người tham dự 

hỏi các câu hỏi.  

 Đề cập tới các câu hỏi khi chúng nảy sinh. Đảm bảo rằng khi các vấn đề được người 

tham dự nêu ra, chúng được người ghi bắt lấy theo cách tổ thiết kế kiến trúc sẽ hiểu về 

sau. Bao gồm cả số tham chiếu trường hợp sử dụng chức năng với vấn đề này. Người 

chủ trì nên ngăn cản người tham dự khỏi công kích kiến trúc sư, và cho phép kiến trúc 

sư đề cập tới từng câu hỏi và tài liệu liên quan tới bất kì vấn đề nào trong tính toàn bộ 

của chúng trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp.  

 Giải thích cách các hậu điều kiện được xác định bởi trường hợp sử dụng chức năng là 

đúng sau việc truy nguyên.  

 Cho phép vài phút cho người tham dự suy nghĩ về vấn trường hợp sử dụng chức năng 

vừa được trình bày và truy nguyên qua. Hỏi người tham dự liệu họ có câu hỏi cuối 

cùng nào không trước khi chuyển sang trường hợp sử dụng tiếp.  

 

Ý định của ví dụ này là dành cho biểu đồ trình tự ở bên phải để mô tả cho hành vi của biểu diễn động 

ở bên trái. Vấn đề là các phần tử từ biểu diễn động không sánh đúng với phần tử được vẽ trong biểu 

đồ trình tự. Biểu đồ trình tự chỉ ra một thực thể (hình cái gậy) không được vẽ trong biểu diễn động và 

các tên phần tử khác không sánh đúng với cái gì trong biểu diễn động. Tương tác trong biểu đồ trình 

tự không sánh đúng với tương tác được vẽ trong biểu diễn động. Những khác biệt này dẫn tới lẫn lộn.  
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Ở đây các phần tử và tương tác trong biểu đồ trình tự sánh đúng với các phần tử và quan hệ được vẽ 

trong biểu diễn động làm cho nó dễ hiểu hơn các cấu trúc và tương tác giữa chúng.  

 

 

Hệ 

thống 

Cơ sở 

dữ liệu 

Yêu cầu dịch vụ 

Truy vấn dữ liệu 

Đáp ứng 

Thông tin 

Giao diện 

người dùng 

Bộ điều khiển 

Kho dữ liệu 

Tiến trình 

Mạch 

Thông điệp 

Dữ liệu 

Bộ điều khiển 

Tiến trình 

Mạch 

Thông điệp 

Giao diện 

người dùng 

Thông điệp  

yêu cầu dịch vụ 

 Thông điệp  

truy vấn dữ liệu 

Giao diện 

người dùng 

Kho dữ 

liệu 

Bộ điều 

khiển 
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Hình 11.3 Ví dụ về biểu đồ trình tự và biểu diễn kiến trúc 

Chiến lược này chỉ nên được kiểm điểm như hướng dẫn, không như cách dứt khoát 

để theo dõi qua thiết kế. Tuy nhiên, khi thiếu kinh nghiệm với đánh giá thiết kế, điều này 

có thể phục vụ như điểm bắt đầu tốt cho phân tích cách một thiết kế thoả mãn cho yêu cầu 

chức năng. 

 

Bước 6: Phân tích cấu trúc: Phân tích cấu trúc hệ thống dùng 
Kịch bản đặc tính chất lượng  

Sau khi đánh giá khả năng của thiết kế đáp ứng cho yêu cầu chức năng bằng việc 

phân tích trường hợp sử dụng, các phần tử cấu trúc của thiết kế được đánh giá đối với việc 

thiết kế thoả mãn tốt thế nào cho yêu cầu đặc tính chất lượng. Trong thử nghiệm công 

nghiệp dùng ACDM, ở giai đoạn 4 trong hội thảo đánh giá, phân tích cấu trúc của kiến 

trúc điển hình chiếm nhiều thời gian hơn bất kì phần nào của đánh giá, cho nên tổ thiết kế 

kiến trúc phải lập kế hoạch tương ứng. Nhớ lại rằng hệ thống không được phân hoạch để 

thoả mãn chức năng, nhưng được phân hoạch để thoả mãn các ràng buộc và yêu cầu đặc 

tính chất lượng. Thường chính những yêu cầu đặc tính chất lượng này trở thành cái làm 

khác biệt thị trường và giúp cho tổ chức đáp ứng các mục đích doanh nghiệp và tiếp thị 

rộng hơn. Đánh giá thiết kế đối với cách nó thoả mãn tốt tới đâu cho yêu cầu đặc tính chất 

lượng là cao trào của hoạt động đánh giá thiết kế cho tới giờ. Tại điểm này người tham dự 

nên hiểu kiến trúc đủ tốt để nghiên cứu cấu trúc nền tảng để xem hệ thống đáp ứng với 

kích thích đặc tính chất lượng thế nào.  

Kĩ sư qui trình chất lượng sẽ dẫn phân tích cấu trúc, và kiến trúc sư sẽ tiến hành 

buổi kiểm thảo về thiết kế. Phân tích cấu trúc về thiết kế kiến trúc được dẫn lái bởi những 

kịch bản đặc tính chất lượng được khám phá và cải tiến ở các giai đoạn 1 và 2. Phân tích 

cấu trúc bắt đầu bằng việc lựa một trong những kịch bản đặc tính chất lượng để phân tích. 

Điều rất được khuyến cáo là kịch bản đặc tính chất lượng đầu tiên được phân tích là kịch 

bản đã được xếp hạng có ưu tiên cao bởi những người có liên quan và được xếp là khó bởi 

tổ thiết kế kiến trúc. Nếu có vài kịch bản rơi vào trong phân loại này, kĩ sư qui trình chất 

lượng phải lựa cái thứ nhất để phân tích qua việc bỏ phiếu của người tham dự hay qua 

đồng thuận. Lần nữa, bởi vì có số lớn các kịch bản đặc tính chất lượng, không thể nào 

phân tích hết được chúng. Hơn nữa, phân tích kịch bản đặc tính chất lượng nói chung mất 

nhiều thời gian hơn phân tích trường hợp sử dụng chức năng. Tổ thiết kế kiến trúc nên hội 

tụ vào kịch bản đặc tính chất lượng đã được xếp hạng là quan trọng nhất và khó nhất, và 
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làm việc dần xuống những kịch bản dễ hơn hay ít quan trọng hơn. Một điểm then chốt cần 

nhớ là ở chỗ tổ thiết kế kiến trúc nên quyết định về qui trình bao nhiêu kịch bản đặc tính 

chất lượng sẽ được phân tích trước hội thảo đánh giá. Nếu đây là đánh giá với sự có mặt 

của khá nhiều những người có liên quan bên ngoài, điều khôn ngoan là ưu tiên hoá phân 

tích các kịch bản đặc tính chất lượng trước khi hội thảo đánh giá để làm cực đại giá trị của 

đánh giá. Ưu tiên hoá này nên ở dưới dạng những kịch bản phải được phân tích, những 

kịch bản nên được phân tích, và nếu thời gian còn, những kịch bản nếu phân tích được thì 

tốt. Chắc chắn ưu tiên hoá này nên được hướng dẫn bởi việc xếp hạng được gán ở giai 

đoạn 2, nhưng ý tưởng tốt vẫn là kiểm điểm ưu tiên hoá này với người tham dự để đảm 

bảo điều này không phá vỡ mối quan tâm của họ. Nếu đánh giá là nội bộ, tổ thiết kế kiến 

trúc có thể tiến hành phân tích về các kịch bản trong nhiều phiên, đảm bảo bao quát đầy 

đủ các yêu cầu đặc tính chất lượng. Tương tự như phân tích chức năng, phân tích cấu trúc 

là một loại đối thoại có cấu trúc giữa kiến trúc sư và người tham dự, được dẫn bởi kĩ sư 

qui trình chất lượng, nhưng được định tâm vào kịch bản đặc tính chất lượng. Bởi vì dạng 

thức của kịch bản đặc tính chất lượng là khác với dạng thức của trường hợp sử dụng chức 

năng, và mối quan tâm được biểu diễn bởi chúng là khác, đối thoại này và phân tích sau 

đó là khác. Một ví dụ cho đối thoại này là như sau:  

 Kĩ sư qui trình chất lượng đọc toàn bộ kịch bản đặc tính chất lượng được lựa.  

 Kĩ sư qui trình chất lượng hỏi những người tham dự liệu có câu hỏi nào liên quan tới 

kích thích của kịch bản, nguồn của kích thích, môi trường, vật phẩm liên kết, đáp ứng, 

hay cách đo đáp ứng. Nếu có vấn đề với bất kì bộ phận cấu thành nào của kịch bản, thì 

chúng được đề cập tới và được ghi lại bởi người ghi đánh giá. Nếu không có, thì phân 

tích tiếp tục.  

 Kĩ sư qui trình chất lượng đề nghị kiến trúc sư trưởng truy nguyên qua thiết kế, chỉ ra 

cách nó hỗ trợ cho kịch bản đặc tính chất lượng. Kĩ sư qui trình chất lượng nhắc nhở 

người tham dự rằng họ nên cảm thấy tự do hỏi câu hỏi vào bất kì điểm nào trong giải 

thích của kiến trúc sư.  

 Tại điểm này kiến trúc sư trưởng đăng đàn. Kiến trúc sư trưởng sẽ dùng vật phẩm 

thiết kế và chỉ ra cách hệ thống sẽ đáp ứng cho kích thích được mô tả trong kịch bản. 

Thường điều này có thể khó hơn nhiều so với mô tả cách thiết kế thoả mãn các yêu 

cầu chức năng. Các loại biểu diễn được dùng và cách mà thông tin được trình bày cho 

người tham dự sẽ phụ thuộc vào đặc tính chất lượng được phân tích. Các kịch bản 

theo hướng thay đổi chung (tính sửa đổi được, tính mở rộng được, tính đổi qui mô 

được) sẽ yêu cầu rằng kiến trúc sư giải thích cách làm cho những thay đổi với hệ 

thống và khối lượng tài nguyên sẽ được cần để làm ra thay đổi này. Nếu đây là những 

thay đổi hướng theo mã, cảnh quan tĩnh sẽ được cần, nhưng những thay đổi khi chạy 

sẽ yêu cầu việc dùng cảnh quan động để phân tích làm sao và khi nào thay đổi được 

thực hiện. Cảnh quan vật lí là áp dụng được cho cả hai tình huống. Nếu kịch bản đặc 

tính chất lượng đề cập tới khía cạnh nào đó của hiệu năng, phân tích có thể rất tương 

tự với phân tích chức năng, ngoại trừ rằng chức năng đúng được giả định và thời gian 

của chức năng được xem xét kĩ lưỡng. Truy nguyên qua kịch bản đặc tính chất lượng 

có thể khó khăn hơn nhiều cho kiến trúc sư và là kiểm thử thực sự về cách thiết kế 

được quan niệm và làm tài liệu tốt thế nào. Để giúp duy trì hội tụ trong phân tích kịch 

bản đặc tính chất lượng, kiến trúc sư có thể nhớ những điều sau trong tâm trí: với kích 

thích đã cho, từ nguồn được phát biểu, dưới các điều kiện môi trường được phát biểu, 

ảnh hưởng tới các vật phẩm được chỉ ra, mô tả cách hệ thống sẽ hay sẽ không đáp ứng 

như được mô tả, nhất quán với cách đo đáp ứng được xác định bởi kịch bản.  
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 Khi kiến trúc sư trưởng truy nguyên qua thiết kế chỉ ra cách hệ thống đáp ứng cho 

kích thích đặc tính chất lượng được chỉ ra bởi kịch bản, kĩ sư qui trình chất lượng sẽ 

dẫn thảo luận bằng việc dừng kiến trúc sư và cho phép người tham dự hỏi các câu hỏi. 

Nếu kiến trúc sư không chắc về cách thiết kế đáp ứng cho kích thích đặc tính chất 

lượng đặc thù, điều này sẽ được ghi lại như một vấn đề bởi người ghi đánh giá, cũng 

như nó đã vậy trong phân tích chức năng. Một khi vấn đề được ghi lại, kiến trúc sư 

tiếp tục với đánh giá. Cùng hướng dẫn cho việc nắm bắt vấn đề trong khi phân tích 

trường hợp sử dụng chức năng cũng áp dụng khi phân tích kịch bản đặc tính chất 

lượng.  

 

Có thể là khó cho kiến trúc sư mô tả cách hệ thống sẽ đáp ứng cho kích thích đặc 

tính chất lượng. Một số đáp ứng không đo được chính xác. Chẳng hạn, giả sử rằng kiến 

trúc sư phải giải thích cách một thay đổi đặc thù có thể được thực hiện cho hệ thống, trong 

một khoảng thời gian xác định, với một tập các tài nguyên đã cho. Việc dự đoán chính xác 

và chứng minh chi phí của thay đổi và khối lượng thời gian sẽ mất là khó như ước lượng 

khối lượng tài nguyên được cần cho việc xây dựng hệ thống gốc. Những cách đo này yêu 

cầu phán đoán, kinh nghiệm, và trực giác. Trong những trường hợp này, kiến trúc sư phải 

chỉ ra thay đổi sẽ được thực hiện thế nào, và chi phí tương đối theo cấp độ lớn để là tốt 

nhất theo khả năng của họ, dựa trên phán đoán và kinh nghiệm của kiến trúc sư. Nếu 

người tham dự không được thoả mãn, thì họ có thể nêu ra vấn đề. Trong một số trường 

hợp phân tích đặc tính chất lượng không phải bao giờ cũng chính xác, và trong các trường 

hợp khác việc phân tích có thể chính xác tương đối. Chẳng hạn, xét kịch bản đặc tính chất 

lượng hướng theo hiệu năng. Tuỳ theo loại hiệu năng, có một số dạng thức của các khuôn 

khổ phân tích chính thức mà sẵn có cho phân tích hiệu năng điều có thể được áp dụng cho 

đánh giá thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, phân tích tính sửa đổi được có hệ thống lại có chút 

ít thách thức vì không có khuôn khổ chặt chẽ để mô tả và phân tích tính sửa đổi được.  

Cho nên, phân tích thiết kế đối với yêu cầu đặc tính chất lượng với khuôn khổ phân 

tích nghiêm ngặt hơn có thể chính xác hơn phân tích yêu cầu đặc tính chất lượng mà thiếu 

khuôn khổ phân tích. Tuy nhiên, điều này không làm cho đặc tính chất lượng thiếu khuôn 

khổ phân tích chính thức kém quan trọng hơn các phân tích có khuôn khổ phân tích chính 

thức hơn. Trách nhiệm là kiến trúc sư phải chỉ ra cách thiết kế kiến trúc thoả mãn mọi yêu 

cầu đặc tính chất lượng với vật phẩm thiết kế trong tay. Điều này dẫn tới khó khăn khác 

khi phân tích yêu cầu đặc tính chất lượng. Điều có thể là thách thức là dùng hiệu quả biểu 

diễn thiết kế để phân tích đặc tính chất lượng và giải thích thiết kế cho người tham dự 

theo cách có nghĩa và hiểu được. Phân tích chức năng có xu hướng hội tụ vào biểu diễn 

động và biểu diễn vật lí của hệ thống và thường là trực tiếp - chất liệu đi vào trong hệ 

thống, có tính toán, chất liệu đi ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, phân tích về kịch bản đặc 

tính chất lượng thường yêu cầu dùng các biểu diễn từ mọi cảnh quan, và các kiểu khác 

nhau bên trong từng cảnh quan, và luồng các biến cố không phải bao giờ cũng được bố trí 

chính xác như nó có trong trường hợp sử dụng chức năng. Lần nữa, điều này là có nghĩa 

vì yêu cầu đặc tính chất lượng chủ yếu xác định và ảnh hưởng tới cấu trúc của thiết kế. 

Phaann tích các đáp ứng đặc tính chất lượng có thể có tính thách thức, và thường chiếm 

nhiều thời gian hơn nó chiếm để phân tích chức năng. Chiến lược cho phân tích kịch bản 

đặc tính chất lượng có thể bao gồm những điều sau:  

 

 Nhận diện các cảnh quan mà sẽ giải thích tốt nhất cách thiết kế đáp ứng cho kích thích 

được mô tả trong kịch bản đặc tính chất lượng. Bảng 11.8 liệt kê vài mối quan tâm về 

đặc tính chất lượng chung và các cảnh quan liên kết mà có thể giải thích tốt nhất cách 
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hệ thống đáp ứng dưới dạng mối quan tâm đặc tính chất lượng. Bảng này không phải 

là liệt kê đầy đủ mọi mối quan tâm đặc tính chất lượng và mọi kiểu biểu diễn có thể 

được yêu cầu để mô tả cách hệ thống hay sản phẩm sẽ đáp ứng cho kích thích đặc tính 

chất lượng. Bảng này nên phục vụ như một ví dụ cho các loại biểu diễn mà có thể 

được yêu cầu trong hội thảo đánh giá, và một lần nữa lại nhấn mạnh tới tầm quan 

trọng của cảnh quan. Kiến trúc sư phải đảm bảo rằng mình mô tả các cảnh quan và các 

biểu diễn được lựa chọn cho người tham dự, và cách chúng sẽ được dùng để mô tả cho 

đáp ứng hệ thống cho các kích thích đặc tính chất lượng được mô tả trong kịch bản. 

Đừng bao giờ giả định rằng người tham dự hiểu hay đánh giá cao các cảnh quan của 

biểu diễn, bạn đang chỉ cho họ - kiến trúc sư phải giải thích lập luận của mình cho dù 

điều đó dường như là hiển nhiên.  

 Nhận diện nguồn kích thích tương đối với thiết kế kiến trúc, và đặc biệt vật phẩm 

được xác định trong kịch bản. Thường cách tốt nhất để bắt đầu việc chỉ ra nguồn 

tương đối cho hệ thống là bằng việc bắt đầu với biểu đồ hoàn cảnh và làm việc trong 

các biểu diễn chi tiết từ cảnh quan được lựa chọn. Chắc chắn, mặc dầu điều này có thể 

là hiển nhiên cho các kĩ sư quen thuộc với thiết kế, nó có thể không vậy cho những 

người tham dự mà không quen thuộc với thiết kế hay thiếu tri thức chuyên gia kĩ 

thuật. Lần nữa, biểu diễn nó an toàn và không giả định rằng người tham dự hiểu được 

nguồn, gốc của nó, hay nơi nó đứng trong quan hệ với thiết kế. Với đánh giá nội bộ, 

hỏi các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc liệu họ có hiểu nguồn, gốc của nó, và chỗ 

nó khớp trong thiết kế kiến trúc. Với đánh giá ngoài, giải thích nó.  

 Nhận diện và giải thích vật phẩm đặc biệt được mô tả trong kịch bản đặc tính chất 

lượng và chỉ ra vị trí của nó trong thiết kế. Nếu vật phẩm này là một phần tử hay quan 

hệ, giải thích ngắn gọn hay kiểm điểm các trách nhiệm phần tử-quan hệ và tham chiếu 

cho người tham dự tới tài liệu thiết kế kiến trúc về chi tiết. Chỉ ra tác động mà kích 

thích có trên vật phẩm của thiết kế. Trong một số trường hợp vật phẩm được liệt kê 

trong kịch bản không đủ xác định (như, “hệ thống”), hay nó dường như không trong 

cảnh quan được lựa. Kiến trúc sư nên giải quyết những sai biệt này trước khi tiếp tục 

với phân tích bằng việc sửa kịch bản hay giải thích khác biệt trong cảnh quan. Nếu vật 

phẩm này không xác định như nó đáng vậy, thêm chi tiết cho kịch bản và đảm bảo 

rằng người tham dự hiểu thông tin được thêm vào. Điều này cũng nên được cập nhật 

trong đặc tả dẫn lái kiến trúc. Nếu vật phẩm này xuất hiện trong cảnh quan khác hơn 

cảnh quan đã được lựa trước đó để phân tích kịch bản, kiến trúc sư phải giải thích và 

làm sáng tỏ mối quan hệ giữa vật phẩm này trong các cảnh quan khác nhau. Chẳng 

hạn, giả sử rằng với một kịch bản đã cho vật phẩm bị ảnh hưởng bởi kích thích là một 

tiến trình xuất hiện như một hộp riêng lẻ trong cảnh quan động. Điều này là dễ dàng 

cho người tham dự hiểu và hình dung, và dễ dàng cho kiến trúc sư trình bày và giải 

thích. Tuy nhiên, chúng ta giả định rằng đặc tính chất lượng của mối quan tâm là tính 

sửa đổi được dưới dạng nó có thể dễ dàng thế nào để thay đổi ứng dụng cho chạy trên 

các loại phần cứng khác nhau. Giả định rằng đáp ứng kịch bản và cách đo đáp ứng nói 

rằng mã cho tiến trình này phải được sửa đổi để điều hoà với phần cứng mới bên trong 

một thời kì thời gian xác định. Nếu mã ứng dụng phải thay đổi trong đáp ứng cho kịch 

bản này, kiến trúc sư sẽ phải dùng các biểu diễn từ cảnh quan tĩnh để phân tích thay 

đổi này sẽ mất bao lâu. Một ứng dụng được chỉ ra trong cảnh quan động qua đi, và 

bây giờ kiến trúc sư đang chỉ ra cái gì đó có vẻ như một cái bánh có tầng khổng lồ 

trong cảnh quan tĩnh. Điều này có thể làm cho vài người tham dự gãi đầu gãi tai. Rõ 

ràng biểu diễn động của ứng dụng không phù hợp cho phân tích thay đổi mã dễ dàng 

thế nào, điều tạo nên tiến trình này. Nhưng trong việc chuyển sang cảnh quan tĩnh để 

nghiên cứu về mã, kiến trúc sư phải chắc rằng người đó đưa những người tham dự đi 
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cùng mình. Kiến trúc sư phải giải thích cách vật phẩm là như cũ, nhưng trông khác từ 

các cảnh quan đa dạng, và cách từng cảnh quan giúp chúng ta phân tích các đáp ứng 

đặc tính chất lượng khác nhau. 

 Mô tả cách hệ thống sẽ đáp ứng bằng việc dùng thiết kế để hướng dẫn phân tích. Nếu 

đó là kịch bản hướng tính sửa đổi, chỉ ra cấu trúc nào sẽ thay đổi do kích thích và sự 

dễ dàng tương đối và chi phí của những thay đổi đó. Nếu đó là kịch bản hướng hiệu 

năng, chỉ ra cách dữ liệu chuyển qua hệ thống và thời gian dự kiên của việc chuyển dữ 

liệu. Kiến trúc sư phải chắc rằng mình giải thích các cách đo đáp ứng cũng như các 

đáp ứng. Một số cách đo đáp ứng sẽ dựa trên dữ liệu từ các thực nghiệm được thiết kế 

chính xác. Các cách đo đáp ứng khác sẽ ít chính xác hơn và dựa trên trực cảm, các 

hướng dẫn công nghiệp chung và dữ liệu, hay thậm chí kinh nghiệm giải độc.  

 Khi phân tích được tóm lại, kiến trúc sư phải cho phép có vài phút để người tham dự 

suy nghĩ về kịch bản này và hỏi các câu hỏi cuối cùng trước khi chuyển sang kịch bản 

tiếp.  

 

Bảng 11.8 Đặc tính chất lượng chung và Cảnh quan liên quan  

Quan tâm đặc 

tính chất lượng 

chung 

Cảnh quan 

Thông lượng, thời 

gian đáp ứng 

Động: Cấu trúc nhiệm vụ và quan hệ, biểu đồ trình tự, sơ đồ trạng 

thái, luồng dữ liệu (bao gồm các giao tác, biến cố, thông điệp, vân 

vân), luồng điều khiển. Những biểu diễn này có thể giúp đánh giá sẽ 

mất bao lâu để hệ thống xử lí, đáp ứng hay phản ứng với cái vào.  

Vật lí: Mạng, hệ thống máy tính, thiết bị ngoại vi. Những biểu diễn 

này có thể giúp đánh giá phần cứng và thiết bị cơ giới nào đóng góp 

cho đặt thời gian và thông lượng. 

Tính lập lịch biểu 

được 

Động: Cấu trúc nhiệm vụ và quan hệ, biểu đồ trình tự, sơ đồ trạng 

thái, luồng dữ liệu, luồng điều khiển. Các biểu diễn khác để hỗ trợ 

cho phân tích về tính lập lịch được có thể bao gồm ưu tiên nhiệm 

vụ/ tiến trình/ mạch, chiến lược lập lịch, song hành, tỉ lệ tới biến cố 

dự kiến, vân vân. Một số trong những biểu diễn này có thể là từ 

cảnh quan tĩnh hay ngay cả cảnh quan vật lí. 

Thay đổi hệ thống Tĩnh: Cấu trúc mã, dạng thức dữ liệu, và các biểu diễn khác từ cảnh 

quan này sẽ được yêu cầu để chỉ ra cái gì sẽ thay đổi và cách thay 

đổi những cấu trúc này, và giúp đánh giá chi phí của thay đổi.  

Vật lí: Mạng, hệ thống máy tính, thiết bị ngoại vi. Những biểu diễn 

vật lí này được yêu cầu để đánh giá tác động của thay đổi lên phần 

tử vật lí của hệ thống hay sản phẩm.  

Động: Nếu thay đổi xảy ra vào lúc chạy, cấu trúc nhiệm vụ, quan hệ 

nhiệm vụ, trình tự biến cố, vân vân có thể phải được phân tích để 

đánh giá khi nào, làm sao và tác động của thay đổi lên cấu trúc khi 

chạy của hệ thống. 

Phát hiện lỗi thời 

gian chạy, phục 

hồi, vận hành an 

toàn 

Động: Cấu trúc nhiệm vụ, quan hệ nhiệm vụ, trình tự biến cố, vân 

vân sẽ đóng vai trò quan trọng trong phân tích về thiết kế đề cập tới 

các mối quan tâm đặc tính chất lượng này tốt thế nào 

Tĩnh: Phân tích cấu trúc mã có thể là bản chất khi đánh giá thiết kế 
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có thể phát hiện lỗi và giải quyết chúng theo cashc dự đoán được tốt 

thế nào.  

Vật lí: Thiết kế về mạng, hệ thống máy tính, thiết bị ngoại vi, vân 

vân là phần bản chất của hệ thống với những mối quan tâm đặc tính 

chất lượng này. Những biểu diễn vật lí này là bản chất khi đánh giá 

đáp ứng hệ thống với hỏng. 

Xác thực, an ninh 

dữ liệu, phát hiện 

xâm nhập 

Động: Cấu trúc nhiệm vụ, quan hệ nhiệm vụ, trình tự biến cố, vân 

vân sẽ giữ vai trò quan trọng trong đánh giá việc đăng nhập của 

người dùng vào hệ thống thế nào và dùng nó trong vận hành 

Tĩnh: Các chính sách truy nhập đa dạng được thực hiện trong mã 

tĩnh và cấu trúc dữ liệu.  

Vật lí: Đánh giá mạng, hệ thống máy tính, và thiết bị ngoại vi là bản 

chất bởi vì chúng có thể chịu trách nhiệm cho việc cho phép hay từ 

chối truy nhập vào dịch vụ và dữ liệu hệ thống. 

 

Các bước này không nên được coi như đơn thuốc cho cách phân tích kịch bản đặc 

tính chất lượng, hay cách đưa khán giả qua thiết kế và giải thích cách nó phản ứng với các 

đáp ứng đặc tính chất lượng. Việc trình bày và phân tích thành công thiết kế kiến trúc như 

được mô tả ở đây là phụ thuộc cao độ vào các kĩ năng trao đổi vững chắc. Những hướng 

dẫn này có thể giúp đỡ, nhưng biết cách làm điều này hiệu quả là qua thực hành. Thay vì 

ghi nhớ các bước và hoạt động đặc biệt, kiến trúc sư được khuyên nhập tâm hoá tinh thần 

của các bước này và thực hành chúng cho tới khi chúng trở thành bản tính thứ hai. Điều 

này phục vụ cho chủ định cải tiến chất lượng của đánh giá, nhưng cũng giúp làm ra một 

kiến trúc sư giỏi hơn. 

  

Bước 7: Tóm tắt: Kiểm điểm vấn đề được ghi lại  

Sau khi kịch bản đặc tính chất lượng cuối cùng được phân tích, kĩ sư qui trình chất 

lượng nên đề nghị người ghi kiểm điểm lại danh sách các vấn đề đã ghi lại. Từng vấn đề 

nên được chiếu lên, hay bản in ra giấy nên được làm thành có sẵn cho mọi người tham dự. 

Từng vấn đề nên được đọc to. Sau khi đọc vấn đề, người chủ trì nên hỏi những người 

tham dự liệu có bất kì bình luận hay làm sáng tỏ nào liên quan tới vấn đề này không. Vấn 

đề này phải được hiệu chỉnh với thông tin phụ khi cần. Vấn đề phải được kiểm điểm cho 

cả đánh giá nội bộ và bên ngoài bởi vì đây là cái ra then chốt của giai đoạn 4 và là cái vào 

chính cho giai đoạn 5. Với đánh giá bên ngoài, người chủ trì nên nhắc nhở những người 

tham dự rằng từng vấn đề này sẽ được nghiên cứu, và một chiến lược đặc biệt để đề cập 

tới từng vấn đề sẽ được phát minh ra. Điều bản chất là mọi người tham dự đều có được 

bản sao của các vấn đề được ghi lại sau kiểm điểm nội bộ bởi vì họ sẽ cần thông tin này 

cho giai đoạn 5. Tuy nhiên, cũng là một ý tưởng tốt là luân chuyển vấn đề được ghi lại 

cho tất cả những người tham dự đối với đánh giá bên ngoài nữa.  

 

 

Lời khuyên cho người hỏi  

Nhiệm vụ khó khăn nhất cho tổ thiết kế kiến trúc để học, chấp nhận, và làm chủ 

dường như là phát triển các kĩ thuật hỏi hiệu quả. Khu vực có vấn đề nhất của phương 
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pháp đánh giá được mô tả ở đây (và với ATAM) là phương pháp hỏi. Có thể khó biết khi 

nào để thách thức kiến trúc sư, thăm dò bao nhiêu chi tiết thiết kế, và khi nào nêu ra vấn 

đề. Mặc dầu bất kì người tham dự nào cũng có thể hỏi các câu hỏi trong hội thảo đánh giá, 

thường khảo sát kĩ thuật mấu chốt nhất tới từ bản thân tổ thiết kế kiến trúc. Trong khi tinh 

khôn về kĩ thuật, có thể khó biết tìm cái gì trong thiết kế, cách bắt đầu hỏi câu hỏi, cái gì 

cần hội tụ vào và khi nào, cái gì cần bỏ, và làm sao xác định nếu cái gì đó là vấn đề cần 

được nêu ra. Điều này đặc biệt đúng cho những người có liên quan tham gia vào trong 

đánh giá đầu tiên của họ. Chất lượng của qui trình đánh giá (nội bộ hay bên ngoài) là mấu 

chốt cho ACDM và là phụ thuộc cao vào chất lượng của câu hỏi được hỏi bởi những 

người tham gia của hội thảo đánh giá. Không may, việc hỏi các câu hỏi sáng suốt và thăm 

dò dường như là nhiều nghệ thuật đen hơn là khoa học nghiêm ngặt. Điều này đặc biệt 

đúng bởi vì thiết kế của hệ thống dùng nhiều phần mềm không phải là công thức nghiêm 

ngặt - và nó không bao giờ có thể vậy. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm với các kĩ thuật 

đánh giá dựa trên kịch bản như ATAM và ACDM, hướng dẫn nào đó được cung cấp ở 

đây như với điều độc giả nên hội tụ vào và khi nào, và làm sao họ nên hình thành câu hỏi 

tốt, thăm dò trong đánh giá.  

Xem xét kĩ tính nhất quán  

Không nhất quán thường được phát hiện trong tài liệu kiến trúc. Xem xét kĩ lưỡng 

tài liệu kiến trúc bắt đầu trước hội thảo đánh giá thực tế. Cần phải thực hành để học cách 

đọc tài liệu thiết kế với con mắt phê phán, nhưng với thực hành những không nhất quán là 

hiển nhiên như bảng hiệu đèn neon trong đêm không trăng trong ngõ tối. Một cách trực 

giác người ta có thể nghĩ đó là chuyện đơn giản về việc đề cập tới tài liệu và những không 

nhất quán biểu diễn bằng việc sửa đơn giản lời dẫn hay biểu đồ, hay thêm thông tin bị 

thiếu. Thỉnh thoảng đây là trường hợp, nhưng đây là ngoại lệ hơn là bình thường. Không 

nhất quán trong tài liệu gần như bao giờ cũng phản ánh tư duy không nhất quán trong tâm 

trí người thiết kế, và nó trực tiếp được phản ánh vào vật phẩm thiết kế. Không nhất quán 

xuất hiện thường xuyên trong bản vẽ và biểu đồ chỉ ra các phần tử và quan hệ không nhất 

quán với cảnh quan được phát biểu. Nếu cảnh quan không nhất quán trong tâm trí của 

kiến trúc sư, thì nó sẽ không bao giờ đúng trong tài liệu. Chẳng hạn, xét trường hợp các 

lớp được vẽ trong biểu diễn động. Đây là trường hợp các cảnh quan trộn lẫn không tường 

minh mà có thể chỉ ra rằng kiến trúc sư không hiểu thiết kế hay kí pháp, hay thiết kế có 

thể không được suy nghĩ đầy đủ. Ít nhất, không nhất quán có cùng với biểu diễn.  

Người hỏi nên thách thức kiến trúc sư giải thích sự không nhất quán như những điều 

này (thường các đáp ứng được tiếp đãi). Thỉnh thoảng đây là vấn đề đầy đủ - thiết kế 

không được thực hiện. Điều này thường xảy ra trong chu kì đánh giá sớm trong ACDM. 

Trong các trường hợp khác, kiến trúc sư sẽ không nhất quán trong việc dùng kí pháp của 

họ - dù kí pháp chuẩn như UML được dùng hay không. Thỉnh thoảng bản chất của các 

phần tử và quan hệ không được xác định; không có bảng trách nhiệm phần tử-quan hệ. 

Các phần tử và quan hệ không được nhận diện như khi nào chúng là tiến trình và luồng dữ 

liệu, mạch và luồng điều khiển, lớp và gọi-trở về, hay cái gì đó khác. Tìm các chú giải mà 

giải thích cho các phần tử và quan hệ. Nếu không có chú giải và phần tử và quan hệ không 

có tên liên kết với chúng, thì gần như chắc chắn là kiến trúc sư không có ý tưởng rõ ràng 

về phần tử và quan hệ là gì. Nếu người đó không thiết lập rõ ràng điều này trong thiết kế, 

thì nó sẽ được xác định về trong trong thiết kế chi tiết hay thực hiện, khi quá trễ để đảm 

bảo các thuộc tính hệ thống rộng. Nếu cảnh quan của bản vẽ không rõ ràng và các phần tử 

và quan hệ không được đặt tên, thì không thể nào hiểu được thiết kế hay đánh giá được 

tính khớp của nó với chủ định. Chắc chắn điều này phải được nêu ra như một vấn đề. Vấn 

đề khác với tính nhất quán là có các đối tượng như đường và hộp ngụ ý những điều khác 
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nhau trong một biểu diễn. Các biểu diễn kiến trúc có thể là phức tạp, và có thể khó cho 

kiến trúc sư đi tới cách thức sáng tạo để biểu diễn các phần tử khác nhau của thiết kế. Tuy 

nhiên, điều mấu chốt là nếu hộp hình vuông được dùng để biểu diễn tiến trình, thì nó bao 

giờ cũng biểu diễn tiến trình trong cùng biểu diễn. Tốt nhất là nếu một kí pháp nhất quán 

có thể được áp dụng trong toàn thể chuỗi tài liệu thiết kế kiến trúc, nhưng điều này thường 

là không thể được. Nếu các mầu khác nhau được kiến trúc sư dùng, thì chúng phải được 

dùng một cách nhất quán. Nếu bản in ra giấy được trao cho những người tham dự hội thảo 

đánh giá, chúng phải có cùng mầu để cho biểu diễn có thể được đọc và hiểu. Các biểu 

diễn yêu cầu lời dẫn, nhưng mô tả lời của biểu diễn phải sánh đúng với mọi biểu đồ, hình 

ảnh, bảng, vân vân mà lời dẫn định giải thích. Thuật ngữ được dùng trong biểu diễn cũng 

phải nhất quán với lời dẫn. Nếu có đủ những loại vấn đề không nhất quán này, có thể đảm 

bảo trì hoãn đánh giá cho tới khi những vấn đề này được giải quyết, đặc biệt nếu đánh giá 

bên ngoài được lập kế hoạch.  

 

Quá nhiều hay quá ít chi tiết  

Có thể gây ra lẫn lộn cho việc biết liệu có quá nhiều hay quá ít chi tiết trong thiết kế 

kiến trúc. Với những mục đích này, một số hướng dẫn được cung cấp ở đây về bao nhiêu 

chi tiết là mức hợp lí để mong đợi trong thiết kế kiến trúc để tạo điều kiện cho đánh giá. 

Nhớ rằng thiết kế kiến trúc là về phân hoạch và xác định các phần tử, quan hệ giữa các 

phần tử, và phân bổ tường minh trách nhiệm cho các phần tử và quan hệ. Như đã chỉ ra 

trước đây, mức độ chi tiết được đề cập tới bởi thiết kế kiến trúc tuỳ thuộc vào phạm vi của 

dự án, kích cỡ và phạm vi của hệ thống hay sản phẩm, hoàn cảnh doanh nghiệp, và vị trí 

của kiến trúc sư trong cấp bậc thiết kế. Bởi vì điều này, không thể nào cho chỉ dẫn chính 

xác về cái gì là quá nhiều hay quá ít trong chi tiết thiết kế đối với kiến trúc, và bao nhiêu 

chi tiết sẽ được yêu cầu trong đánh giá. Đánh giá cách các phần tử cung cấp các dịch vụ 

đa dạng có thể là nhiều chi tiết hơn cần thiết nhưng không nên gạt bỏ một cách tóm tắt. 

Không chi tiết nào là quá chi li nếu nó ảnh hưởng tới các thuộc tính hệ thống rộng. Một số 

phần tử sẽ yêu cầu thiết kế chi tiết nhiều hơn các phần tử khác để đảm bảo rằng hệ thống 

được thực hiện từ các chức năng thiết kế và hành xử như được xác định. Tương tự, các 

loại phân tích khác nhau có thể yêu cầu các mức chi tiết khác nhau. Chẳng hạn, nếu tính 

sửa đổi được là một yêu cầu đặc tính chất lượng quan trọng, hay nếu các phần tử hệ hống 

sẽ được xây dựng bởi tổ phân bố cao, thì có thể cần đánh giá các giao diện phần tử chi tiết 

để đảm bảo rằng thiết kế sẽ đáp ứng cho các yêu cầu này. Tuy nhiên, với cùng hệ thống, 

phân tích chức năng có thể là vấn đề đơn giản về nghiên cứu kĩ lưỡng phân hoạch thô và 

trách nhiệm được gán cho các phần tử với chút ít chi tiết hơn điều được cung cấp bởi bản 

vẽ hoàn cảnh. Trong trường hợp này, chức năng tổng thể có thể được đảm bảo một cách 

hợp lí bằng việc nghiên cứu kĩ lưỡng các quyết định thiết kế với độ mịn còn thô. Thiết kế 

trên phần tử nội bộ có thể được để trễ có lí cho những người thiết kế và thực hiện phía hạ 

lưu với sự tin tưởng có lí. Tất nhiên, điều này không yêu cầu phán đoán nào đó về phần 

người hỏi. Tuy nhiên, nếu có hoài nghi, cứ hỏi! Sau rốt, đây là việc của bạn như người 

hỏi.  

Nếu trong đánh giá người hỏi không thể xác định được một cách có lí liệu kiến trúc 

có đáp ứng (đặc tính chất lượng) hay cung cấp dịch vụ mong muốn (trường hợp sử dụng), 

thì phải thúc ép kiến trúc sư để có thêm chi tiết. Nếu các chi tiết là không sẵn có, hay kiến 

trúc sư không có khả năng diễn đạt quyết định của mình, thì người hỏi nên thăm dò tại 

sao. Vấn đề có phải là những quyết định thiết kế này đã không được giải thích thích hợp 

bởi kiến trúc sư không? Không đủ dữ liệu hay kinh nghiệm sẵn có để trả lời câu hỏi này 

sao? Vấn đề có phải là đáp ứng không thể được đo chính xác không? Người hỏi nên cố 
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gắng xác định tại sao đáp ứng không thể được mô tả. Nếu vấn đề được nêu ra, phải chắc 

đưa thông tin này vào khuôn mẫu ghi vấn đề, vì nó có thể giúp đề cập tới vấn đề này về 

sau. Đề cập tới vấn đề này có thể là đơn giản khi sửa chữa biểu diễn và tài liệu, hay nó có 

thể bao gồm công việc thiết kế chi tiết nhiều hơn, hay có lẽ quay lại những người có liên 

quan và xem lại các yêu cầu.  

 

Hướng dẫn về đặt câu hỏi trong phân tích chức năng  

Như đã mô tả trước đây, phân tích chức năng có xu hướng trực tiếp hơn chút ít so 

với phân tích cấu trúc bởi vì điều các thực thể làm và cung cấp, và cách hệ thống đáp ứng 

được liệt kê trong các bước rời rạc của trường hợp sử dụng chức năng cho tất cả đều thấy 

và kiểm điểm. Tuy nhiên, đó có thể là vấn đề khéo léo để thăm dò thiết kế và thu lấy cái 

nhìn sâu vào liệu nó có thoả mãn cho các yêu cầu chức năng không. Điều bản chất của 

phân tích chức năng là để đảm bảo rằng thiết kế sẽ làm nảy sinh thực hiện đúng. Mặc dầu 

có nhiều cơ hội cho lỗi chức năng bị chèn vào giữa thiết kế kiến trúc và thực hiện, chúng 

ta muốn tránh các lỗi do vấn đề thiết kế kiến trúc. Sửa chữa là điều khó nhất và tốn kém 

nhất. Khi phân tích trường hợp sử dụng chức năng bắt đầu, cần nghiên cứu kĩ lưỡng văn 

bản trường hợp sử dụng một cách cẩn thận. Nếu trường hợp sử dụng là sai, không đầy đủ, 

hay không nhất quán, thiết kế có thể sai, và bất kì thực hiện nào dựa trên thiết kế này cũng 

sẽ sai. Điều thường xảy ra trong phân tích chức năng là ở chỗ các bước bị thiếu trong 

trường hợp sử dụng, hay bước xuất hiện bên ngoài trật tự. Hi vọng là những vấn đề này 

được khám phá bởi người thiết kế và được sửa trong giai đoạn 2, nhưng thỉnh thoảng 

chúng không được làm lộ ra mãi cho tới lúc đánh giá. Các bước thiếu hay lạc trật tự trong 

trường hợp sử dụng chức năng có thể ảnh hưởng tới thiết kế và đánh giá kiến trúc. Khi 

phân tích chức năng tiến triển, những người hỏi nên nghiên cứu kĩ lưỡng các bước của 

trường hợp sử dụng thật chặt chẽ như họ nghiên cứu kĩ thiết kế thoả mãn trường hợp sử 

dụng tốt thế nào. Điều có thể là nhiệm vụ thách thức là kiểm trường hợp sử dụng và 

nghiên cứu kĩ lưỡng thiết kế, nhưng điều này trở nên dễ hơn với thực hành. Trong những 

lúc trước khi kiến trúc sư truy nguyên trường hợp sử dụng qua thiết kế, đọc trường hợp sử 

dụng, chú ý đặc biệt tới các bước của trường hợp sử dụng và xếp trật tự của chúng. Điều 

này có thể đặc biệt có ích cho đánh giá nếu người hỏi có kinh nghiệm miền trong làm điều 

được mô tả bởi trường hợp sử dụng. Lần nữa, đây là sức mạnh của đánh giá theo cộng 

đồng bằng việc dùng các phương pháp đánh giá xã hội, có cấu trúc. Vấn đề khác ới trường 

hợp sử dụng là ở chỗ các tiền và hậu điều kiện không được xác định, không đúng, bị bỏ 

qua, hay không được chú ý nghiêm túc. Những người hỏi phải xem xét các tiền và hậu 

điều kiện để đảm bảo rằng chúng được hiểu, dường như có lí, và dựa trên các giả định có 

lí. Nếu chúng không đúng, thì các bước của trường hợp sử dụng này có thể không thành 

vấn đề - toàn thể trường hợp sử dụng có thể không hợp thức. Chắc chắn rằng các tiền và 

hậu điều kiện được đáp ứng là phần bản chất của phân tích chức năng. Trước khi các bước 

của trường hợp sử dụng có thể được thực hiện với kết quả dự đoán được, tiền điều kiện 

phải đúng, và sau khi thực hiện các bước của trường hợp sử dụng, hậu điều kiện phải 

đúng. Nếu không thể chỉ ra được rằng tiền và hậu điều kiện xảy ra, thì trường hợp sử dụng 

là không hợp thức về bản chất. Người hỏi có thể ép kiến trúc sư phải mô tả cách thiết kế 

thoả mãn cho những điều kiện này. Nếu vẫn không rõ sau giải thích của kiến trúc sư, thì 

người hỏi có trách nhiệm nêu ra vấn đề.  
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Hướng dẫn về đặt câu hỏi trong phân tích cấu trúc  

Nếu hỏi kiến trúc sư trong phân tích chức năng phải khéo léo như đại số, thì hỏi 

những câu hỏi hay, câu hỏi thăm dò trong phân tích cấu trúc là giống như tính toán đa 

biến. Điều này là vì kích thích, vật phẩm, biến môi trường và các điều kiện, đáp ứng, và 

cách đo đáp ứng có thể khác cho kiến trúc sư biểu diễn và mô tả. Hơn nữa, trong khi phân 

tích cấu trúc đối với một đáp ứng đặc tính chất lượng, các đáp ứng đặc tính chất lượng 

khác có thể bị ảnh hưởng. Thường có trường hợp là khi phân tích một kịch bản đặc tính 

chất lượng, các quyết định kiến trúc được đưa ra đối với các đáp ứng đặc tính chất lượng 

chính được cho rằng thoả mãn đối với cách đo đáp ứng được mô tả trong kịch bản. Tuy 

nhiên, cùng những quyết định thiết kế đó chung cuộc có thể là không chấp nhận được bởi 

vì tác động tiêu cực của chúng lên các thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống khác. Điều 

này có thể làm cho việc đánh giá cấu trúc kiến trúc thành khó khăn. Điều này cũng là lí do 

tại sao việc phân tích thiết kế đối với yêu cầu đặc tính chất lượng thường mất nhiều thời 

gian hơn phân tích tính chức năng.  

Lúc bắt đầu phân tích một kịch bản đặc tính chất lượng, người hỏi đầu tiên phải 

nghiên cứu kĩ lưỡng kịch bản. Kiểm từng phần của kịch bản: nguồn, kích thích, vật phẩm, 

môi trường, đáp ứng và cách đo đáp ứng. Chúng có là hiểu được và đo được không? Nếu 

chúng không rõ ràng, không hiện thực, hay sai, thì điều đó sẽ làm cho nhiệm vụ đã khó 

khăn về đánh giá cấu trúc thiết kế gần như thành không thể được. Người hỏi không nên sợ 

hỏi những câu hỏi làm rõ ràng về kịch bản, cho dù chúng dường như hiển nhiên. Những 

câu hỏi ngớ ngẩn thường không ngớ ngẩn chút nào - nhiều nhà tư vấn kiếm lương lớn 

bằng việc hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Kiến trúc sư và các chuyên gia kĩ thuật khác 

thường quá bị hội tụ vào các chi tiết tới mức họ có thể bỏ lỡ cái hiển nhiên. Cách đo đáp 

ứng kịch bản có thể có vấn đề theo nhiều cách. Chúng thường bị đặc trưng sai, phát biểu 

thành lời kém, không nhất quán, và không được định lượng đúng. Nếu cách đo đáp ứng 

không được định lượng chính xác, thiết lập cách đo giả tưởng nào đó theo ba mức độ. 

Dưới dạng cách đo, đó là: (1) rất khó đạt tới, (2) thách thức đạt tới, và (3) tương đối dễ đạt 

tới. Điều này sẽ cho những người đánh giá miền tham chiếu nào đó để xác định kiến trúc 

khớp thế nào trong đáp ứng cho kích thích được mô tả bằng kịch bản này. Tổ thiết kế kiến 

trúc vậy sẽ có nhiều dữ liệu hơn để hỗ trợ cho phân tích theo dõi của họ về kịch bản này 

sau hội thảo đánh giá. Vấn đề khác cần thận trọng là mối quan ngại về đặc tính chất lượng 

thực của kịch bản. Thỉnh thoảng đặc tính chất lượng được tham chiếu bởi kịch bản không 

sánh đúng với đáp ứng và cách đo đáp ứng được chỉ ra. Điều này có thể cung cấp cảm 

giác sai về cái gì là quan trọng cần chú ý tới trong phân tích. Xét ví dụ kịch bản mảnh vụn 

trong Bảng 11.9.  

Bảng 11.9 Ví dụ về kịch bản  

Đặc tính chất lượng Tính sử dụng được 

Nguồn kích thích Người dùng cuối 

Kích thích Người dùng muốn gộp dữ liệu mới và dữ liệu thừa tự vào trong hệ 

thống cơ sở dữ liệu hiện thời 

Môi trường Trong dùng và vận hành bình thường  

Phần tử kiến trúc Nguồn dữ liệu mới và thừa tự và đáp ứng hệ thống cơ sở dữ liệu 

hiện có của hệ thống.  

Đáp ứng hệ thống Dạng thức dữ liệu mới và thừa tự được diễn giải hay nhận ra bởi 

hệ thống và dễ dàng được nhập chuyển và gộp đúng vào trong hệ 

thống cơ sở dữ liệu. 
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Cách đo đáp ứng Không sửa đổi mã hay lập lại cấu hình nào được yêu cầu 

 

Lưu ý rằng đặc tính chất lượng đáng quan tâm được trích dẫn trong kịch bản này là 

tính dùng được. Tuy nhiên, nhìn kĩ vào đáp ứng: “Dạng thức dữ liệu mới và thừa tự được 

diễn giải hay nhận ra bởi hệ thống và dễ dàng được nhập chuyển và gộp đúng vào trong 

hệ thống cơ sở dữ liệu.” Chắc chắn nếu hệ thống làm điều này, nó sẽ hữu dụng nhiều hơn. 

Tuy nhiên, đây có phải là vấn đề mà có thể được đề cập tới bằng chiến thuật, chiến lược 

và cấu trúc cho tính dùng được? Có lẽ không. Xét cách đo đáp ứng: “Không sửa đổi mã 

hay lập lại cấu hình nào được yêu cầu.” Rõ ràng cách đo đáp ứng này không thấy được 

với người dùng. Lần nữa, mặc dầu hệ thống có khả năng đáp ứng, cách này có thể được 

coi rằng hữu dụng hơn, có khác biệt khổng lồ giữa điều được coi là bình thường về tính sử 

dụng và cách đo đáp ứng được mô tả ở đây. Cách đo đáp ứng này dường như chỉ ra rằng 

tương hợp dữ liệu và dạng thức là các thuộc tính thực được cần trong hệ thống, và người 

tham dự nên được hội tụ vào việc cố phân tích các cấu trúc trong thiết kế mà hỗ trợ cho 

loại tương hợp này. Tuy nhiên, khi những người tham dự thấy tính sử dụng được liệt kê 

trong kịch bản này, chú ý tập thể của họ có thể được hội tụ vào phần tử giao diện người 

dùng và cấu trúc liên quan. Thường trong các trường hợp như thế này, mối quan tâm đặc 

tính chất lượng thực không bao giờ được nhận diện hay phân tích. Khi phân tích kịch bản 

bắt đầu, người hỏi phải hội tụ vào việc tạo ra bức tranh tâm trí về kích thích và nguồn, và 

quan hệ của chúng với thiết kế của vật phẩm dưới những điều kiện môi trường được mô tả 

bởi kịch bản đặc tính chất lượng. Đây là hoàn cảnh của kịch bản như được vẽ trong Hình 

11.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11.4 Hoàn cảnh kịch bản đặc tính chất lượng. 

 

Điều này có thể giúp đảm bảo rằng kịc bản là rõ ràng và nhất quán trong tâm trí 

người hỏi. Nếu bức tranh này không hiển nhiên và không được làm sáng tỏ trong giải 

thích và trình bày của kiến trúc sư, thì người hỏi phải tham gia cùng kiến trúc sư và ép 

người đó thiết lập các quan hệ này. Nếu hoàn cảnh kịch bản không thể được thiết lập thích 

hợp, thì người hỏi phải coi đây là một vấn đề.  

Bản chất của phân tích cấu trúc là để cho người tham dự đánh giá các quyết định 

phân hoạch và cấu trúc được lựa bởi kiến trúc sư để đo xem chúng thoả mãn tốt thế nào 

cho cách đo đáp ứng đã được mô tả trong kịch bản đặc tính chất lượng. Điều này là khéo 

léo hơn nó có vẻ vậy vì không thể nào đánh giá được tập các quyết định kiến trúc đối với 

một đặc tính chất lượng riêng lẻ. Chẳng hạn, những cấu trúc mà có thể thúc đẩy tính sửa 

đổi được cũng có thể ngăn cản tính hiệu năng của hệ thống. Cho nên trong đánh giá về 

một kịch bản đặc tính chất lượng, chúng ta cũng phải xem xét các hiệu quả phụ tương đối 
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lên đặc tính chất lượng khác của các quyết định kiến trúc đã được lựa để thúc đẩy một đặc 

tính chất lượng đã cho. Chắc chắn bất kì bù trừ có nghĩa nào cũng nên được nêu ra như 

một vấn đề, đặc biệt nếu không rõ liệu nó là bù trừ đúng, hay liệu bù trừ đã được làm một 

cách không tường minh bởi kiến trúc sư. Khi kiến trúc sư bắt đầu truy nguyên qua thiết 

kế, những người hỏi nên nghĩ dưới dạng cấu trúc nào được kiến trúc sư lựa chọn và tại 

sao. Thỉnh thoảng chúng là hiển nhiên, như các hình mẫu nổi tiếng thấy được trong thiết 

kế với các thuộc tính đã được hiểu rõ. Hoàn cảnh này có thể giúp người hỏi xác định hiệu 

quả mà chọn lựa thiết kế sẽ có trên thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống. Với các cấu 

trúc đa dạng và tập các thiết kế, người hỏi phải cố gắng tạo ra danh sách trong đầu về các 

thuộc tính đặc tính chất lượng mà cấu trúc này thúc đẩy và ngăn cản. Nếu bạn giống như 

tác giả, bạn có thể hơi chút đoảng vị vào nhiều lúc và thấy khó tập trung trong hội thảo 

đánh giá. Cho nên điều có thể hữu dụng là ghi nhanh hoàn cảnh kịch bản được vẽ trong 

Hình 11.4 lên miếng giấy trắng và thêm thông tin như thế này vào hoàn cảnh kịch bản khi 

kiến trúc sư truy nguyên qua thiết kế. Điều thường không đủ cho người hỏi là hạn chế chú 

ý của họ vào một cấu trúc bởi vì phần lớn các thiết kế kiến trúc đều bao gồm tập các cấu 

trúc. Người hỏi nên cố gắng đánh giá tập hợp kết tập các cấu trúc và xác định hiệu quả 

thực họ sẽ có trên các đáp ứng đặc tính chất lượng tổng thể của hệ thống. Chẳng hạn, 

trong khi cấu trúc khách/phục vụ ngăn cản tính an ninh, một kết nối được mật mã hoá 

giữa khách và nguồn phục vụ có thể bù lại một số nhược điểm cố hữu của khả năng của 

hình mẫu khách/phục vụ để thúc đẩy tính an ninh. Hiệu quả thực của nhưng chọn lựa thiết 

kế này lên an ninh nên được đánh giá, không chỉ hiệu quả lên một trong những cấu trúc 

này trong chỗ biệt lập có trên đặc tính chất lượng. Người hỏi có thể bị thiên về hỏi: Loại 

thuật toán mật mã hoá nào đã được dùng, và nó có bảo vệ đủ cho dữ liệu không? Nếu kiến 

trúc sư không biết, thì điều này có thể là vấn đề. Câu hỏi khác có thể là, Chiến lược này có 

cung cấp đúng loại an ninh không, hay hệ thống có cần xác thực người dùng, phát hiện 

xâm nhập, hay cái gì đó không? Nếu những khía cạnh này của an ninh không được đề cập 

tới bởi kịch bản được đánh giá, hay các kịch bản đặc tính chất lượng khác, người hỏi nên 

hoài nghi và nên được thúc đẩy để gây sức ép với kiến trúc sư về các khía cạnh khác của 

an ninh nếu chúng không được đề cập tới trong tuyển tập các kịch bản đặc tính chất 

lượng. Vấn đề có thể không phải là hướng thiết kế, nhưng có lẽ yêu cầu an ninh đã không 

được hiểu đủ rõ cho thiết kế các cơ chế an ninh của hệ thống.  

Khởi đầu, người hỏi nên đánh giá chọn lựa thiết kế mà kiến trúc sư đã thực hiện với 

các đáp ứng và cách đo đáp ứng mong muốn đã được mô tả trong kịch bản được phân 

tích. Tuy nhiên, người hỏi cũng nên nhận ra rằng sẽ có hiệu quả phụ lên các đặc tính chất 

lượng khác, và họ nên chú ý tới những điều đó nữa. Bản chất đa chiều này của phân tích 

cấu trúc là điều làm cho phân tích cấu trúc thành thách thức thế. Chẳng hạn, trong khi 

chọn lựa thiết kế ở trên cải tiến an ninh, hiệu quả thực của việc dùng hình mẫu 

khách/phục vụ và chiến thuật mật mã hoá sẽ là tiêu cực lên hiệu năng. Đây là bù trừ kĩ 

nghệ. Có lẽ bù trừ này đã được làm một cách có ý thức bởi kiến trúc sư, nhưng có thể 

không. Có thể bù trừ này đã được làm bởi kiến trúc sư, mà không có nghiên cứu về tác 

động lên hiệu năng. Tất cả những điều này là mảnh đất mầu mỡ cho người hỏi hình thành 

các câu hỏi thăm dò và nêu ra vấn đề. Người hỏi nên hỏi kiến trúc sư liệu đây có phải là 

bù trừ hợp lí không và nếu kiến trúc sư đã nghiên cứu hay làm mô hình hoá cho tác động 

hiệu năng của mật mã hoá và sự ngấm ngầm giữa các phần tử khách và nguồn phục vụ. 

Người hỏi nên duyệt qua tuyển tập các kịch bản đặc tính chất lượng để xem liệu có các 

kịch bản hướng theo hiệu năng không. Nếu không, thì có thể là thích hợp để hỏi liệu có 

yêu cầu hiệu năng nào không. Nếu có các kịch bản hiệu năng, có thể là thích hợp để lưu ý 

vấn đề hiệu năng và nêu chúng ra bây giờ, nhưng để trễ phân tích hiệu năng chi tiết cho 

tới khi kịch bản hiệu năng được phân tích. Nếu không có kịch bản hiệu năng, điều này có 

thể là vấn đề đáng nêu ra. Mặc dầu điều quan trọng là chú ý tới các hiệu quả mà các cấu 
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trúc có trên các đặc tính chất lượng khác và bù trừ cố hữu, phân tích này phải khởi đầu hội 

tụ vào các cách đo đáp ứng chính cho đặc tính chất lượng đã được mô tả trong kịch bản 

được phân tích. Người chủ trì phải chú ý tới đối thoại phân tích và giúp cho nhóm quyết 

định khi nào đi vào chi tiết, hay để trễ phân tích về hiệu quả phụ của đặc tính chất lượng 

cho tới khi kịch bản thích hợp được phân tích. Có cân bằng tinh tế cần giữ giữa phân tích 

đáp ứng đặc tính chất lượng chính và phân tích hiệu quả phụ tác động lên các đặc tính 

chất lượng khác. Không may, không thể nào cho qui tắc chính xác khi nào thì cắt đối 

thoại và để trễ thảo luận trên những vấn đề này cho tới về sau, nhưng điều đó sẽ dễ dàng 

hơn với thực hành. Người chủ trì chịu trách nhiệm dùng phán đoán của mình, theo dõi 

đồng hồ, và duy trìn cân bằng bấp bênh này. Một qui tắc kinh nghiệm để quản lí phân tích 

hiệu quả phụ là ở chỗ nếu hiệu quả của đặc tính chất lượng phụ bị che phủ bởi các kịch 

bản đặc tính chất lượng khác mà được lập kế hoạch để được phân tích trong hội thảo đánh 

giá, thì xem xét để trễ thảo luận cho tới khi những kịch bản đặc tính chất lượng đó được 

phân tích. Người chủ trì nên ghi lại vấn đề một cách công khai, nhưng để trễ phân tích chi 

tiết mãi tới sau. Tuy nhiên, một khi để trễ rồi, người chủ trì nợ vấn đề đó đối với người 

tham dự để bảo đảm những kịch bản đó đề cập tới những đặc tính chất lượng được phân 

tích về sau trong đánh giá. Nếu các tác động lên các đặc tính chất lượng khác được khám 

phá trong khi phân tích một kịch bản đặc tính chất lượng, nhưng không có kịch bản nào 

đề cập tới những đặc tính chất lượng này, thì đây là vấn đề. Chắc chắn điều này có thể 

không phải là vấn đề nếu đặc tính chất lượng này là không quan trọng hay tác động là 

nhỏ, nhưng điều này có thể là được quyết định sau - vấn đề nên được nêu ra.  

 

 

Lời khuyên cho người chủ trì 

Trao đổi là quá trình phức tạo của chia sẻ, diễn giải, và nhận thông tin. Quá trình 

trao đổi là quá trình bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hoá (công ti và xã hội), những nét cá 

tính cá nhân, và thiết đặt môi trường. Trao đổi tốt là bản chất cho hội thảo đánh giá thiết 

kế có năng suất, và tạo điều kiện tốt là bản chất cho việc khuyến khích những người tham 

dự trao đổi trong hội thảo theo cách xây dựng. Nhiều điều đã được viết về "kĩ năng mềm" 

được yêu cầu để tạo điều kiện cho trao đổi nhóm. Không may, một luận bàn đầy đủ về 

chủ đề tạo điều kiện thuận lợi là ở bên ngoài phạm vi cuốn sách này, nhưng kĩ năng chủ 

trì tốt là bản chất cho quá trình đánh giá và là mấu chốt cho hội thảo đánh giá có năng 

suất. Điều này đặc biệt đúng cho đánh giá có số lượng lớn những người có liên quan bên 

ngoài tham dự. Không cái gì có thể phá huỷ được đánh giá nhanh hơn là hội thảo đánh giá 

được chủ trì tồi. Với những mục đích này, vài hướng dẫn được cung cấp ở đây để giúp 

người chủ trì quản lí qui trình đánh giá. Nếu bạn đã là người chủ trì có kĩ năng, những 

hướng dẫn này có thể giúp bạn dịch chuyển vào vai trò hướng dẫn hội thảo đánh giá thiết 

kế kiến trúc. Nếu bạn có kinh nghiệm dẫn hội thảo, đây sẽ là việc chuyển dịch dễ dàng. 

Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ chủ trì một cuộc họp, lấy đào tạo nào đó, thực hành, hay 

ưa chuộng hơn, làm cả hai trước khi bạn nỗ lực lãnh đạo hội thảo đánh giá thiết kế kiến 

trúc với người ngoài. Kết quả của bạn có thể biến thiên, nhưng trong kinh nghiệm của tác 

giả, những người chủ trì không có kinh nghiệm bị ăn thịt sống bởi các kĩ sư khát máu 

trong đánh giá thiết kế. Điều này có thể phá hoại ngầm năng suất của đánh giá, bỏ kiến 

trúc sư không được bảo vệ khỏi sự tấn công dữ dội của người hỏi, và có thể để lại cho 

người tham dự kinh nghiệm đánh giá xấu. Xem như kết quả, các đánh giá thiết kế có thể 

bị né tránh trong tương lai.  
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Vô tư 

Người chủ trì cho hội thảo đánh giá thiết kế ACDM là kĩ sư qui trình chất lượng. 

Chọn lựa này được thực hiện với hai lí do chính. Thứ nhất, tính khớp của thiết kế cho chủ 

định được dự định là vấn đề chất lượng mà được đánh giá qua qui trình đánh giá. Do đó, 

dường như là có nghĩa rằng kĩ sư qui trình chất lượng phải có quyền làm chủ của qui trình 

đánh giá bởi vì chất lượng (tính tốt) của thiết kế là trách nhiệm của người đó. Lí do thứ 

hai là ở chỗ họ hơi vô tư đối với quyết định thiết kế. Lưu ý rằng kĩ sư qui trình chất lượng 

không có trách nhiệm đặc biệt liên kết với thiết kế kiến trúc. Điều này được để lại phần 

lớn cho kiến trúc sư trưởng và nhà khoa học chính. Trong khi kĩ sư qui trình chất lượng 

điều phối và lãnh đạo kiểm điểm về vật phẩm thiết kế, người đó không thiết kế. Chắc 

chắn, việc tách bạch này có thể là không thực tế trong những tổ nhỏ hơn, và vấn đề về 

điều chỉnh ACDM sẽ được đề cập tới về sau, trong phần 3. Việc tách bạch mối quan tâm 

này đã được thiết kế một cách có chủ ý trong ACMD để cho kĩ sư qui trình chất lượng có 

thể nhìn vào vật phẩm thiết kế với mức độ vô tư nào đó. Chắc chắn họ là một phần của tổ 

thiết kế kiến trúc, và như vậy, họ có chia sẻ quyền làm chủ cho thiết kế và việc tạo ra của 

nó. Điều có vẻ dường như là mâu thuẫn và xung đột quyền lợi. Tuy nhiên, điều này cũng 

có chút ít giống như sĩ quan cảnh sát, vừa là công dân thành phố, nhưng cũng chịu trách 

nhiệm duy trì trật tự cho toàn thể công dân của thành phố. Người ta có thể biện minh có 

xung đột quyền lợi cho viên sĩ quan cảnh sát này. Tuy nhiên, cũng có động cơ nào đó cho 

người đó để đảm bảo rằng thành phố (hay kiến trúc trong trường hợp của kĩ sư qui trình 

chất lượng) là chỗ có trật tự và yên tĩnh để sống bởi vì người đó cũng là công dân của 

thành phố. Cùng triết lí này được áp dụng cho vai trò của kĩ sư qui trình chất lượng và 

quan hệ của người đó với thiết kế. Tính vô tư này với mức độ tương xứng về quyền làm 

chủ là tính năng động tổ quan trọng được xây dựng trong ACDM. Với vai trò và trách 

nhiệm của kĩ sư qui trình chất lượng như người chủ trì, một số hướng dẫn cho chủ trì hội 

thảo đánh giá thiết kế được nêu sau.  

 

Lắng nghe 

Người chủ trì giỏi nói rất ít liên quan tới vai trò của họ như người lãnh đạo cuộc 

họp. Trong các cuộc họp được hướng dẫn tốt, người chủ trì quản lí thảo luận của những 

người tham dự để giữ cuộc họp hội tụ vào các nhiệm vụ trong tay - đánh giá trong trường 

hợp của ACDM, giai đoạn 4. Người chủ trì phải tạo kỉ luật cho bản thân mình duy trì 

tham gia trong suốt cuộc đánh giá và lắng nghe cả nội dung (lời) và cảm giác (phi lời) 

được những người tham dự diễn đạt. Không giống nhưng những người tham dự khác, 

người chủ trì không thể buông trôi vài phút cho việc nghỉ ngơi tâm trí bằng mơ ngày. 

Lắng nghe là hành vi tích cực, không thụ động. Người chủ trì phải lắng nghê điều được 

người tham dự nói, và nếu dường như thông điệp của họ là không rõ ràng hay người tham 

dự không tham gia, người chủ trì có thể nói lại thông điệp này của người tham dự. Điều 

này là quan trọng nếu người chủ trì cảm thấy rằng một điểm quan trọng hay vấn đề đã 

được thảo luận nhưng bị bỏ lỡ bởi người tham dự. Trong khi người chủ trì có thể cảm 

thấy rằng thông điệp của diễn giả đã không được những người tham dự hiểu, người chủ trì 

không thể chỉ ngắt diễn giả và nói, “Này các bạn! Nghe đi!” Mặc dầu cách tiếp cận này có 

thể có tác dụng trong trại quân sự, điều này có thể làm xa lánh một số người tham dự 

trong hội thảo đánh giá thiết kế. Vấn đề này nên được tiếp cận theo cách tinh tế hơn một 

chút. Người chủ trì phải đợi một khoảnh khắc cơ hội để ngắt lời diễn giả và nói cái gì đó 

kiểu như, “Joe, dừng lại một phút đi. Để tôi kiểm tra hiểu biết của tôi, tôi nghĩ anh vừa nói 

… Điều này có đúng không? Tôi có hiểu anh đúng không?” Cách tiếp cận này không kết 

tội người tham dự vì không chú ý, nhưng thay vì thế, người chủ trì nhận trách nhiệm vì 
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không hiểu điều được nói (cho dù người đó có hiểu thông điệp) bằng việc nói, “Để tôi 

kiểm tra cách hiểu của tôi.” Bên cạnh việc lắng nghe các thông điệp được nói thực sự, 

người chủ trì cũng phải lắng nghe các thông điệp được ngụ ý và làm cho chúng thành 

tường minh theo cách nhạy cảm với những người tham dự. Chẳng hạn, nếu người chủ trì 

thấy một kĩ sư lắc đầu khi kiến trúc sư giải thích thiết kế, người chủ trì có thể chèn thêm 

bằng việc nói, “Joe, tôi cảm thấy rằng anh không thoải mái với cách tiếp cận đó. Kinh 

nghiệm của anh là gì?” Có sự đa dạng về các kĩ thuật tương tự mà người chủ trì có thể 

dùng để làm cho khán giả tham gia, như:  

 Làm sáng tỏ và diễn giải: Làm sáng tỏ là kĩ thuật được dùng ở trên, nơi người chủ trì 

sẽ đợi diễn giả kết thúc, hay đợi một khoảnh khắc cơ hội để ngắt lời diễn giả và bắt 

đầu bằng việc nói, “Để tôi kiểm tra lại hiểu biết của tôi.” Sau phát biểu này, kiến trúc 

sư sẽ phát biểu lại vấn đề mà diễn giả vừa nêu và hỏi liệu đây có phải là điều được 

ngụ ý không. Điều này là có ích nếu diễn giả không nói giỏi hay có lúc khó khăn khi 

nêu quan điểm của mình, hay nếu diễn giả ghép quá nhiều ý tưởng lại. Diễn giải có 

thể được dùng để hỗ trợ cho việc làm sáng tỏ để phát biểu lại một giải thích gây lẫn 

lộn theo cách chính xác hay hợp nhất một danh sách dài các điểm được nêu. Người 

chủ trì được khuyên nên sáng suốt trong việc dùng các làm sáng tỏ và diễn giải. 

Không thể nào làm sáng tỏ mọi điểm được nói, và điều đó có thể làm khó chịu và phá 

vỡ thảo luận. Khi diễn giải, người chủ trì nên cẩn thận không chen thêm nghĩa riêng 

hay ý kiến của mình vào thông điệp được diễn giải, vì điều này có thể gây nguy hiểm 

cho tính vô tư của người đó. Khi diễn giải, bao giờ cũng cần xác nhận thông điệp được 

diễn giải qua việc hỏi diễn giả với việc nói, “Tôi có hiểu anh không?” hay “Tôi có 

nắm điều đó đúng không?”  

 Suy ngẫm: Tại điểm nào đó, một diễn giả có thể làm ra một danh sách các khẳng định 

về thiết kế. Thay vì chấp nhận chúng và đi tiếp, người chủ trì có thể thách thức nhóm 

bằng việc hỏi họ, “Mọi người khác nghĩ gì về điều Joe vừa nói?” hay “Có ai khác có 

quan điểm khác không?” Sau khi thách thức nhóm, người chủ trì nên đợi vài phút và 

cho phép những người tham dự suy ngẫm. Nếu không ai đưa ra đối pháp, thì đi tiếp. 

Nên cẩn thận dùng suy ngẫm. Suy ngẫm quá nhiều làm chậm nhịp và tốc độ của hội 

thảo đánh giá và những người tham dự có thể rút ra.  

 Chuyển hướng: Người chủ trì thường được coi là chuyên gia, và những người tham dự 

sẽ hỏi các câu hỏi về người chủ trì. Nếu các câu hỏi có tính thủ tục về bản chất - về 

qui trình đánh giá, điều gì sẽ xảy ra tiếp, ai chịu trách nhiệm những hoạt động nào đó - 

người chủ trì không nên ngần ngại trả lời. Tuy nhiên, nếu người chủ trì được hỏi một 

câu hỏi thiết kế liên quan tới chọn lựa mà kiến trúc sư đưa ra hay bình luận do người 

tham dự khác đưa ra, điều đó có thể là rủi ro cho người đó trả lời, và người đó có thể 

bỏ lỡ cơ hội làm cho những người có liên quan khác tham gia vào. Rủi ro là ở chỗ nếu 

người chủ trì bắt đầu trả lời câu hỏi kiểu thế này, họ có thể đánh mất sự vô tư và làm 

lắng thảo luận về chủ đề này. Khi các câu hỏi được hỏi như thế này, đó là cơ hội cho 

người chủ trì khuyến khích ý nghĩ và tranh cãi bằng việc chuyển hướng câu hỏi trở lại 

cho người tham dự bằng việc nói, “Đó là câu hỏi lớn, những người khác nghĩ gì về 

câu hỏi này?” Người chủ trì nên tiết chế việc dùng chuyển hướng. Quá nhiều chuyển 

hướng có thể làm cho người chủ trì dường như không có hiểu biết bản chất gì về tài 

liệu, hay phi ngữ cảnh toàn bộ trong đánh giá. Thỉnh thoảng người tham dự cần ý kiến 

vô tư, nhưng người chủ trì phải đưa ra các ý kiến theo cách như không cản trở tranh 

cãi và các ý kiến khác, bằng cách nói, “Ý kiến của tôi là …, nhưng ý kiến của ôi 

không quan trọng như ý kiến của các bạn. Các bạn [người tham d] nghĩ gì?”  
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 Xác nhận: Xác nhận là kĩ thuật tinh tế mà có thể được dùng để có được sự đồng thuận 

nhóm và xác nhận các điểm và vấn đề còn để mở. Thường người tham dự sẽ nói ra 

một ý kiến, quan điểm, hay sự kiện mà không được công khai thừa nhận bởi nhóm, 

nhưng điều là được thoả thuận chung. Nếu người chủ trì cảm thấy điều này, người đó 

có thể nói, “Có vẻ như tất cả chúng ta đều đồng ý về điều này. Có đúng không?” 

Người chủ trì nên dừng lại sau khi hỏi để xác nhận. Kĩ thuật này có thể dàn xếp vấn đề 

được đồng ý một cách không chính thức một lần cho mọi lần theo cách mở và có thể 

hữu dụng cho thiết lập các giả định một cách chính thức. Tuy nhiên, người chủ trì nên 

cẩn thận kiểm tra với nhóm để chắc rằng vấn đề được đồng ý chung bằng việc hỏi, 

“Tất cả chúng ta đều đồng ý về việc này chứ?” Tại điểm này, việc xác nhận trở thành 

việc bỏ phiếu không tường minh, làm lắng thảo luận thêm về vấn đề này. Một số 

những người có liên quan có thể cảm thấy bị xa lạ. Nếu người chủ trì cảm thấy điều 

này là vấn đề, người đó nên mở việc bỏ phiếu tường minh về vấn đề này. Kĩ thuật xác 

nhận không nên được dùng để làm im lặng tranh cãi. Nếu có người không theo chính 

giáo, quan điểm của họ và việc tranh cãi kế tiếp nên được đón chào.  

Những kĩ thuật đơn giản này, khi được áp dụng đúng, có thể cải tiến lớn lao cho 

chất lượng của đánh giá thiết kế. Tuy nhiên, người chủ trì không thể đưa những người 

tham dự vào tham gia và dùng bất kì kĩ thuật nào trong những kĩ thuật này nếu họ không 

tích cực lắng nghe mọi phút của hội thảo đánh giá và hoà theo mọi thông điệp mà những 

người tham dự truyền. Cho nên các kĩ thuật này về nền tảng phụ thuộc vào kĩ năng lắng 

nghe của người chủ trì. Lắng nghe tích cực là kĩ thuật mạnh xây dựng nên niềm tin, làm 

tăng hiểu biết, khuyến khích tham dự và cởi mở, và có thể giúp phát hiện và lan truyền 

xung đột trước khi nó ra ngoài kiểm soát. Quan trọng nhất, người tham dự cảm thấy rằng 

thời gian của họ được tôn trọng và sự tham gia của họ vào đánh giá là có giá trị. Sau rốt, 

tất cả chúng ta đều muốn được lắng nghe.  

 

Bảo vệ người mong manh  

Nhạy cảm với những người tham dự đang phơi bày vật phẩm của họ hay đang cung 

cấp bình luận - họ là người mong manh. Nói ở chỗ công cộng là rủi ro lớn cho người nào 

đó, nhưng điều họ phải nói là rất quan trọng cho đánh giá về thiết kế. Đừng để người khác 

xem thường bình luận của họ, dừng họ khi đang nói, hay doạ dẫm họ. Kiến trúc sư đang 

chỉ cho thế giới con của họ - thiết kế kiến trúc. Cố gắng nhạy cảm với sự kiện rằng họ 

mong manh với tấn công của những người tham dự hội thảo đánh giá. Cố gắng đảm bảo 

rằng những người tham dự phê bình thiết kế, chứ không phê bình kiến trúc sư.  

 

Chú ý tới ám hiệu vô lời  

Nhiều chuyên gia trong trao đổi đã xác định rằng trao đổi miệng chỉ quãng 30 phần 

trăm hay đại loại như vậy (tuỳ theo khảo cứu và nhà nghiên cứu) của trao đổi liên con 

người. Trao đổi vô lời là tổ hợp của ngôn ngữ thân thể có bao hàm tư thế, cử chỉ, nét mặt, 

và chuyển động lặp lại (như lúng túng và bồn chồn). Trao đổi vô lời cũng có thể bao gồm 

việc chuyển điệu lời nói và thái độ chung của những người trao đổi. Thanh và điệu trong 

tiếng nói của chúng ta truyền đạt thông điệp cùng với việc chọn lựa câu nói và ngôn ngữ 

của chúng, và thông điệp thử thường được làm mạnh thêm với ngôn ngữ thân thể. Người 

chủ trì phải chú ý tới ám hiệu vô lời trong hội thảo đánh giá và hiểu thông điệp thực được 

trao đổi. Hiển nhiên, người chủ trì cần quan sát các ám hiệu vô lời của những người tham 

dự khi họ nói để hiểu thông điệp thực và tính động của đối thoại của hội thảo đánh giá. 
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Một số người tham dự có thể chán, mệt, đói, không kiên nhẫn, lo âu, vân vân, nhưng họ 

không bao giờ nói những thông điệp này bằng lời. Tuy nhiên, người chủ trì có quan sát có 

thể rút ra các ám hiệu vô lời mà có thể chỉ dẫn rằng có vấn đề, và người chủ trì nên đề cập 

tới chúng một cách cởi mở bằng ngôn ngữ lời nói. Chẳng hạn, nếu người chủ trì thấy một 

người tham dự hơi buồn ngủ và những người khác bắt đầu nhìn ra cửa sổ, đây có thể là 

chỉ dẫn rằng người tham dự mệt và chán. Người chủ trì có thể đề cập tới điều này một 

cách cởi mở bằng việc đề nghị nghỉ giải lao, hay nếu việc nghỉ là không thích hợp, người 

đó có thể nói cái gì đó như, “Tôi biết mọi người mệt rồi, nhưng tôi I cần sự chú ý của các 

bạn trong vài phút nữa, cho nên xin gắng chịu cùng tôi.” Ám hiệu vô lời là hai chiều. 

Người chủ trì cần nhận biết về ám hiệu vô lời họ phóng chiếu cũng như thông điệp không 

nói được trao đổi bên trong nhóm. Ám hiệu vô lời đặt không đúng chỗ có thể gửi đi một 

tín hiệu về không quan tâm, không vô tư, không kiên nhẫn, hay giận dữ, cho dù những 

thông điệp này đã không được nói tường minh, và trong một số trường hợp thậm chí còn 

không được chủ định. Một số ám hiệu vô lời là thói quen không chủ định và gửi đi các 

thông điệp không đúng. Tác giả có thói quen xấu xoay bút, bút chỉ và bút viết bảng trong 

tay. Đó là thói quen bồn chồn hồn nhiên, nhưng có thể bị diễn giải như chán hay thiếu 

kiên nhẫn.  

 

Quản lí các hành vi không hữu ích  

Người chủ trì cần nhận biết về tính động của nhóm trong hội thảo đánh giá và vẫn 

còn thận trọng chống lại các hành vi xấu mà có thể phá hoại ngầm cuộc đánh giá. Chẳng 

hạn, người chủ trì có thể thấy có người cố chi phối đánh giá và thảo luận, người khác có 

thể có lời nói gây chiến cho mọi bình luận hay tình huống, và còn có những người khác 

nói điều tuyệt đối vô nghĩa. Tất cả những hành vi này đều không có tính năng suất tới 

mức độ này khác và cần được quản lí. Người chủ trì phải sửa các hành vi không thích hợp 

sớm nhất có thể được. Nếu họ không sửa, thì họ được ngầm ngụ ý nhận hành vi không 

hữu ích. Vài hướng dẫn để giải quyết với các hành vi không hữu ích như sau:  

 Làm cho người mờ nhạt tham dự: Điều quan trọng là mọi người tham dự trong đánh 

giá, nhưng bao giờ cũng có những người chẳng nói gì và giống như ma ẩn trong góc 

nhà. Người chủ trì nên nhận ra người mờ nhạt và mời ý kiến của người đó bằng việc 

nói, “Joe, chúng tôi chưa nghe anh nói hôm nay. Anh có gì thêm vào không?” Lưu ý 

rằng đây là câu hỏi đầu đóng có chủ ý mà cho người tham dự tuỳ chọn đơn giản nói 

không. Đây là chủ định và kính trọng quyền của người này không tham gia, nhưng nó 

đặc biệt mời người đó. Các cá nhân hay nhóm con im lặng có thể được lôi vào tham 

dự baenfg việc gọi tên tường minh từng người theo lượt và hỏi về đóng góp của người 

đó cho chủ đề.  

 Đề nghị dừng nói: Thỉnh thoảng nghệ thuật của việc chủ trì là làm lắng xuống để có 

khả năng nói ai đó dừng nói theo cách họ không bị xúc phạm và quả thực sẽ dừng nói. 

Trong hội thảo đánh giá, từng người tham dự đều phải có cơ hội để lên tiếng về mối 

quan tâm, ý kiến và ý tưởng của mình một cách đầy đủ. Người chủ trì phải không để 

thảo luận bị chi phối bởi vài người, không dung thứ việc họ bị ngắt lời bởi những 

người tham dự khác. Phải thẳng thắn. Chẳng hạn, “Joe, chúng tôi đã nghe vấn đề của 

anh với quyết định thiết kế này. Chúng ta hãy xem liệu còn ai khác có cái gì thêm vào 

điều anh nói không.” Những người nói cũng có thể liên minh trong việc tạo ra những 

người mờ nhạt. Trong lúc giải lao, tuyển vài người nói để giúp đưa những người mờ 

nhạt vào tham gia. Đề nghị những người nói về ý tưởng nào họ có thể có để đưa người 

mờ nhạt và tham gia. Gơi jys rằng bạn có thể có ý định không đưa họ vào tham gia 
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(những người nói) vào những lúc nào đó để cho người khác cơ hội nói. Nếu một người 

độc quyền thảo luận, những người tham gia khác rời bỏ hội thảo đánh giá với cảm 

giác rằng họ đã không có cơ hội nói và rằng thời gian của họ đã không được tôn trọng. 

Những người rời đi với cảm giác như vậy có lẽ sẽ không tham dự buổi đánh giá khác.  

 Đối thoại bên lề: Chỉ nên có một hội thảo đánh giá, và một người nói mỗi lúc. Người 

chủ trì nên đứng ngay cánh các đối thoại khi chúng bắt đầu. Đứng cạnh người có tham 

gia có thể làm im lặng các đối thoại bên lề. Thỉnh thoảng cách tiếp cận trực tiếp hơn 

được cần. Nếu sự chia rẽ vẫn còn dai dẳng, nói với người tham gia trong lúc giải lao 

để đảm bảo không có vấn đề khác.  

 Động viên mọi người tham dự: Việc tham gia phải là toàn thời. Tham dự ít hay rời rạc 

sẽ phá hoại hội thảo đánh giá. Như đã thảo luận trước đây, tăng cường thông điệp cho 

những người tham dự, đề nghị những người tham dự tắt điện thoại di động, và làm 

nản lòng những những người tham dự khỏi trả lời email thủ tục hội thảo.  

 Duy trì chủ đề: Người chủ trì kiểm soát chương trình nghị sự và chịu trách nhiệm tuân 

thủ theo lịch biểu gần nhất có thể được. Dễ dàng cho những người tham dự sa vào vấn 

đề chính trị văn phòng hay bị lạc hướng bởi những thảo luận chỉ liên quan ngoài lề tới 

đánh giá. Người chủ trì nên bám sát chương trình nghị sự và qui trình đánh giá. Đừng 

để những thảo luận lạc đề tiêu tốn ngân sách thời gian của hội thảo đánh giá. Dừng 

những thảo luận không liên quan tới chủ đề bằng những câu như “Đây là câu hỏi hay, 

nhưng điều này không liên quan tới việc đánh giá; chúng ta ghi lại điều này cho thảo 

luận sau và quay lại việc đánh giá.” Ghi lại các điểm then chốt của thảo luận trong 

"chỗ ghi vấn đề" và tiếp tục với đánh giá. Chỗ ghi vấn đề là chỗ trên bảng trắng hay 

bảng lật ở đâu đó trong phòng nơi vấn đề không có liên quan tới đánh giá được ghi lại 

cho thảo luận về sau.  

 Đừng sa lầy với chi tiết: Dễ dàng bị sa lầy với các chi tiết trong hội thảo đánh giá kiến 

trúc. Như đã giới thiệu trước đây, các kĩ sư sẽ tự nhiên muốn thăm dò các chi tiết và 

giải quyết vấn đề mà không liên quan tới đánh giá thiết kế kiến trúc. Người chủ trì 

phải đặc biệt chú ý tới các chi tiết được thảo luận và kiểm soát mức độ chi tiết và kiềm 

chế giải quyết vấn đề trong hội thảo đánh giá.  

 

Biết bản thân mình 

Khi giả định vài trò là người chủ trì và chuẩn bị cho đánh giá, người chủ trì được 

khuyến khích mạnh để xem xét lại quyền lãnh đạo của họ và phong cách trao đổi. Phải 

trung thực nhất có thể được với bản thân bạn; thẩm định những điểm mạnh và điểm yếu 

của bạn. Nếu bạn thấy khó nói công khai, khó đề nghị ai đó dừng nói, hay khó ép một 

nhóm kĩ sư hội tụ vào đánh giá, thì việc chủ trì sẽ là gian nan cho bạn. Đây là những điều 

mà người chủ trì có thể phải làm 20 lần trong một hội thảo đánh giá. Người chủ trì cần 

được nhắc nhở rằng họ thường đặt sắc thái và tính cách cho đánh giá, và năng lượng họ 

bơm vào trong hội thảo là mấu chốt để đảm bảo đánh giá có năng suất. Những người tham 

dự không nhận vào năng lượng mà người chủ trì đem vào trong đánh giá, hay họ sẽ bắt 

đầu đói do thiếu năng lượng được người chủ trì đem tới. Điều này đã từng được nói, 

người chủ trì là giỏi nhất khi họ là bản thân họ và cố gắng không giả vờ hay phác hoạ 

hình ảnh sai cho người tham dự. Điều này sẽ được diễn giải như là không thành thực và sẽ 

tác động lên sự tín nhiệm vào người chủ trì và có thể phá hoại ngầm việc đánh giá. Khiếu 

khôi hài có thể cực kì có ích cho người chủ trì, và khôi hài có thể là công cụ liên lạc hiệu 

quả nếu được dùng thích hợp và không quá lạm dụng. Khôi hài có thể làm cho những 



 

 314 

người tham dự thấy thoải mái và giúp họ cảm thấy thoải mái hơn và cởi mở ra trong đánh 

giá. Khôi hài đánh giá thấp có thể có ích trong việc làm cho những người tham dự thoải 

mái và đặt một người đối diện với người chủ trì, nhưng người chủ trì bao giờ cũng phải 

tránh chế giễu hay chế nhạo bất kì người tham dự nào. Điều có thể là khôi hài với người 

này cũng có thể là xúc phạm cho người khác, và khôi hài phụ thuộc cao vào văn hoá. Nếu 

người chủ trì đang giải quyết với các tổ chéo văn hoá, lời khuyên tốt nhất là tránh khôi hài 

chừng nào người đó còn chưa hiểu rõ văn hoá mà người đó đang giải quyết với hay rủi ro 

với lỗi vướng mắc xã hội. Thái độ này là phần tử mấu chốt cho việc chủ trì thành công. 

Người chủ trì tốt nhất có nhiều hoạt động tích cực và bao giờ cũng phóng chiếu thái độ 

tích cực, đặc biệt trong tình huống căng thẳng. Trong khi người chủ trì thành công sẽ quản 

lí năng nổ hội thảo đánh giá và hội tụ vào kết quả, họ phải giữ cân bằng những mục đích 

này và nhạy cảm với nhu cầu của những người tham dự.  

 

Cập nhật bản kế hoạch chủ  

Lập kế hoạch và truy nguyên các hoạt động về đánh giá thiết kế giai đoạn 4 là trực 

tiếp hơn và dễ dàng để định lượng hơn các hoạt động trong các giai đoạn trước của 

ACDM cho tới giờ. Khi giai đoạn 4 kết thúc, bản kế hoạch thiết kế chủ nên được cập 

nhật, với nỗ lực thực tế được dành cho đánh giá thiết kế kiến trúc.  

 

Tóm tắt 

Giai đoạn 4 là giai đoạn mấu chốt trong ACDM nơi thiết kế kiến trúc được đánh giá 

và cái ra sẽ được dùng để xác định liệu hệ thống sẵn sàng cho sản xuất hay sẽ được dùng 

để cải tiến thiết kế kiến trúc. Phương pháp đánh giá được mô tả trong giai đoạn 4 đánh giá 

thiết kế kiến trúc được tạo ra ở giai đoạn 3, dựa trên đặc tả dẫn lái kiến trúc được phát 

triển trong giai đoạn 2, từ hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc được tổ chức ở giai đoạn 1. 

Giai đoạn 4 là giai đoạn thử nghiệm trong ACDM, và mặc dù các sai lầm có thể phạm 

phải trong các giai đoạn 1 tới 3, giai đoạn 4 không được tha thứ như vậy. Nếu đánh giá 

trong giai đoạn 4 không làm phát lộ ra các khiếm khuyết thiết kế, các yêu cầu thiếu, hay 

vấn đề tài liệu, thì những khiếm khuyết này có thể tìm ra cách thể hiện của chúng trong hệ 

thống hay sản phẩm được thực hiện. Mục tiêu của hội thảo đánh giá không phải là sửa vấn 

đề, mà là nhận diện vấn đề. Vấn đề là chỗ sai lệch trong thiết kế kiến trúc hay tài liệu thiết 

kế mà có thể phá hoại tính khớp của thiết kế đối với dẫn lái kiến trúc. Chủ định của hội 

thảo đánh giá không phải là xác định liệu các vấn đề có là rủi ro, bù trừ vân vân hay 

không. Hội thảo đánh giá không phải là diễn đàn để đề cập tới các vấn đề và sửa khiếm 

khuyết thiết kế. Làm sáng tỏ vấn đề và đề cập tới chúng là một bài tập để lại cho giai đoạn 

5. Tất cả những hoạt động này chiếm quá nhiều thời gian nếu được thực hiện trong hội 

thảo đánh giá, và đẩy chi phí đánh giá thiết kế kiến trúc lên. Chủ định duy nhất của hội 

thảo đánh giá, và giai đoạn 4 nói chung, là xác định thiết kế kiến trúc khớp thế nào với các 

dẫn lái kiến trúc và nêu ra các vấn đề mà có thể phá hoại khả năng của thiết kế để thoả 

mãn các dẫn lái kiến trúc. Những vấn đề này là gì, hiệu quả tiềm năng của chúng là gì, và 

chúng sẽ được đề cập thế nào là việc giải quyết trong các giai đoạn 5 và 6 của ACDM. 

Phương pháp đánh giá được mô tả ở đây có thể được dùng cho đánh giá nội bộ được tiến 

hành bên trong tổ thiết kế kiến trúc, hay có thể được dùng với các nhóm rộng hơn những 

người có liên quan khi cần để đánh giá thiết kế. Phương pháp dùng trường hợp sử dụng 

chức năng, kịch bản đặc tính chất lượng, và các ràng buộc được làm tài liệu trong đặc tả 
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dẫn lái kiến trúc ở giai đoạn 2 như phương tiện cho kiểm thử thiết kế kiến trúc. Giai đoạn 

4 bao gồm các hoạt động then chốt sau đây:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 4: Giai đoạn 4 bắt đầu với kĩ sư quản lí ước lượng thời hạn và 

tài nguyên được yêu cầu cho hội thảo đánh giá. Nói chung, thời gian nhiều nên được 

lập ngân sách cho các đánh giá bên ngoài hơn là đánh giá nội bộ. Các khuôn mẫu lập 

kế hoạch đánh giá được cung cấp để hướng dẫn cho ước lượng thời gian và tài 

nguyên, và để lập kế hoạch hậu cần cho đánh giá. Hội thảo đánh giá điển hình là ngắn 

về thời hạn. Kinh nghiệm với ACDM đã chỉ ra rằng hội thảo đánh giá ACDM có thể 

xảy ra ở bất kì đâu từ vài giờ tới hai ngày.  

 Đánh giá nội bộ: Hội thảo đánh giá nội bộ là đánh giá về thiết kế kiến trúc mà được 

tiến hành bởi tổ thiết kế kiến trúc. Đánh giá nội bộ là dễ hơn và ít tốn kém hơn trong 

việc tiến hành, nhưng bị nhược điểm là không có sự tham gia rộng hơn của những 

người có liên quan khác. Điều được khuyến cáo mạnh là ít nhất đánh giá đầu tiên nên 

được tiến hành một cách nội bộ bởi vì thiết kế còn tương đối chưa chín, và chi phí cho 

đánh giá bên ngoài là tương đối cao so với đánh giá nội bộ.  

 Đánh giá bên ngoài: Đánh giá bên ngoài bao gồm một số lớn những người có liên 

quan bên ngoài với tổ thiết kế kiến trúc. Điển hình số những người tham dự tại hội 

thảo đánh giá bên ngoài là cao hơn số những người tham dự tại đánh giá nội bộ. Chi 

phí cho đánh giá bên ngoài là cao hơn chi phí cho đánh giá nội bộ, và chủ trì nó cũng 

khó hơn nhiều. Bởi vì điều này, thiết kế kiến trúc phải tương đối chín trước khi tiến 

hành đánh giá ngoài. Tuy nhiên, ích lợi là ở chỗ với nhiều người có liên quan được 

tham dự, thiết kế kiến trúc được nghiên cứu lĩ lưỡng chặt chẽ hơn, và những người có 

liên quan với kinh nghiệm miền có thể đem kinh nghiệm của họ tới có liên quan tới 

đánh giá. Điều được khuyến cáo nhiều là ít nhất một đánh giá bên ngoài nên được tiến 

hành nếu có thể và thực hành.  

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản kế hoạch thiết kế chủ được cập nhật khởi đầu 

vào lúc bắt đầu giai đoạn 4, với ước lượng về thời gian và tài nguyên được yêu cầu để 

tiến hành hội thảo đánh giá. Vào lúc kết thúc hội thảo đánh giá, bản kế hoạch thiết kế 

chủ được cập nhật với thời gian và tài nguyên thực tế được chi tiêu trong giai đoạn 4.  
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Chương 12 
ACDM Giai đoạn 5: Quyết định 
làm/không làm  

 

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 5 là dành cho tổ thiết kế kiến trúc để phân tích vấn đề 

được làm lộ ra trong giai đoạn 4 trong đánh giá thiết kế kiến trúc và phát minh ra các 

chiến lược cụ thể về cách đề cập tới từng vấn đề này. Từng vấn đề sẽ được phân tích, và 

một hành động giải quyết riêng cho từng vấn đề sẽ được quyết định. Tổ sẽ quyết định liệu 

thiết kế là sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất, hay liệu thiết kế kiến trúc có phải được cải tiến 

thêm và đánh giá.  

 

Tiền điều kiện  

Trước khi tiến hành giai đoạn 5, thiết kế kiến trúc phải đã được đánh giá và các vấn 

đề từ cuộc đánh giá được ghi lại và sẵn có cho mọi người trong tổ thiết kế kiến trúc.  

 

Các hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

 Khuôn mẫu tài liệu giải quyết vấn đề 

 Hướng dẫn quyết định làm/không làm 

 

Vật phẩm chính  

Vật phẩm chính là tài liệu giải quyết vấn đề.  

 

Hậu điều kiện  

 Có chiến lược cụ thể về cách các vấn đề được phát lộ trong đánh giá ở giai đoạn 4 sẽ 

được đề cập bởi tổ thiết kế kiến trúc.  
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 Một quyết định được thực hiện khi tổ sẽ cải tiến thêm thiết kế kiến trúc qua thực 

nghiệm (giai đoạn 6), hay tổ sẽ bắt đầu lập kế hoạch thực hiện thiết kế trong giai đoạn 

sản xuất (các giai đoạn 7 và 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12.1 Giai đoạn 5. 

Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 12 
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Bảng 12.1 Hoạt động, cái ra, và trách nhiệm của giai đoạn 5  

Hoạt động chung Đánh giá danh sách các vấn đề được phát lộ trong đánh giá kiến 

trúc (giai đoạn 4) và xác định cách từng vấn đề sẽ được đề cập. Ra 

quyết định làm / không làm. Quyết định làm nghĩa là kiến trúc là 

khớp và sẵn sàng cho sản xuất; quyết định không làm nghĩa là 

kiến trúc cần cải tiến thêm. 

Cái ra chung Tài liệu giải quyết vấn đề. Quyết định làm /không làm. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 5 

Kĩ sư quản lí Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi, và giám sát các hoạt động theo 

sau đánh giá thiết kế giai đoạn 5. Thu xếp và lãnh đạo các cuộc 

họp phân tích vấn đề. 

Kiến trúc sư trưởng  Trong các cuộc họp phân tích vấn đề, đề đạt cách các vấn đề đa 

dạng sẽ được đề cập tới. 

Nhà khoa học chính  Làm việc với kiến trúc sư trưởng trong các cuộc họp phân tích vấn 

đề để đề cập tới cách các vấn đề đa dạng sẽ được đề cập. 

Kĩ sư yêu cầu  Tham gia vào các cuộc họp phân tích vấn đề. Nếu tính truy 

nguyên yêu cầu là quan trọng, kĩ sư yêu cầu có thể theo dõi các 

vấn đề được nêu ra, ánh xạ tác động của chúng trở lại các yêu cầu, 

và theo dõi các vấn đề tới giải pháp. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Tham gia vào các cuộc họp phân tích vấn đề. Đảm bảo rằng từng 

vấn đề được nêu ra trong đánh giá thiết kế kiến trúc (giai đoạn 4) 

đã được đề cập tới. Biên soạn tài liệu giải quyết vấn đề, điều phối 

kiểm điểm nó, và luân chuyển nó trong những người có liên quan 

để bình luận. 

Kĩ sư hỗ trợ Tham gia vào các cuộc họp phân tích vấn đề. 

Kĩ sư sản xuất Tham gia vào các cuộc họp phân tích vấn đề. 

 

Mô tả giai đoạn 5  

Giai đoạn 5 là chỗ giao then chốt trong ACDM. Mặc dầu giai đoạn này điển hình 

ngắn hơn các giai đoạn khác, các hoạt động của giai đoạn 5 là quan trọng thiết yếu cho 

thiết lập điều tổ thiết kế kiến trúc sẽ làm tiếp. Lần nữa, vào lúc này tổ vẫn trong thời kì 

không chắc chắn và sẽ quyết định liệu thiết kế của họ có sẵn sàng cho lập kế hoạch sản 

xuất và thực hiện hay không, hay liệu họ cần tiếp tục cải tiến thiết kế. Trong các phương 

pháp luận khác, các quyết định như những điều này là không tường minh và dựa trên bản 

năng của kiến trúc sư và các chuyên gia kĩ thuật khác. Phán đoán vẫn được yêu cầu để 

đưa tới quyết định này trong hoàn cảnh ACDM. Tuy nhiên, trong ACDM quyết định tiếp 

tục cải tiến hay bắt đầu sản xuất dựa trên các vấn đề được phát lộ trong giai đoạn 4 và 

phân tích của chúng trong giai đoạn 5. Nếu quyết định được đưa ra để tiếp tục cải tiến, 

phân tích vấn đề sẽ hướng dẫn việc cải tiến thiết kế. Hành động riêng để thu thập dữ liệu, 

giải quyết vấn đề, và cải tiến thiết kế được lập kế hoạch và thực hiện trong giai đoạn 6, 

trước khi thiết kế kiến trúc được cải tiến bằng việc quay lại giai đoạn 3. Sau khi thiết kế 
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được cải tiến, tổ sẽ lại đánh giá thiết kế (giai đoạn 4) và lại xác định liệu thiết kế có sẵn 

sàng cho sản xuất hay liệu cải tiến thêm nữa là được cần (giai đoạn 5). Đây là cải tiến 

thiết kế lặp có sẵn trong ACDM.  

 

Lập kế hoạch giai đoạn 5 

Lập kế hoạch giai đoạn 5 bao gồm xác định khối lượng thời gian mà tổ thiết kế kiến 

trúc dự kiến họ sẽ dành ra cho phân tích vấn đề mà được phát lộ trong đánh giá thiết kế 

kiến trúc ở giai đoạn 4. Sau đánh giá đầu tiên về kiến trúc điển hình có nhiều vấn đề nữa 

sẽ yêu cầu thảo luận và phân tích thêm, cho nên lần lặp đầu qua giai đoạn 5 có thể lâu 

hơn. Cũng vậy, nếu đây là lần đầu tiên mà tổ làm loại phân tích này, có thể mất thời gian 

lâu hơn. Trong những trường hợp này, kĩ sư quản lí nên đưa vào một số bộ đệm cho các 

cuộc họp phân tích vấn đề. Không giống như các hoạt động giai đoạn 4, các hoạt động 

phân tích vấn đề trong giai đoạn 5 là khó dự đoán hơn. Hiểu theo cách thông thường, kĩ sư 

kĩ nghệ nên cố gắng thiết lập lịch biểu và ngân sách tài nguyên và năng nổ cố gắng bám 

lấy chúng qua giai đoạn 5. Khó cung cấp danh sách kiểm cụ thể cho lập kế hoạch các cuộc 

họp phân tích vấn đề bởi vì thời hạn của chúng phụ thuộc vào số các vấn đề được phát lộ 

trong phân tích, độ phức tạp của vấn đề, và kích cỡ cùng phạm vi của dự án. Khi kiến trúc 

chín muồi trong những lần lặp cải tiến kế tiếp, giai đoạn 5 trở nên dễ dàng hơn và sẽ mất 

ít thời gian hơn đáng kể. Trong các dự án nhỏ, giai đoạn 5 có thể kéo dài một buổi chiều; 

trong các dự án lớn, giai đoạn 5 có thể mất nhiều tuần. Một qui tắc kinh nghiệm chung là 

khó thiết lập thời hạn của giai đoạn 5 - càng nhiều vấn đề được nêu ra trong giai đoạn 4, 

càng mất nhiều thời gian để lội qua chúng và gán hành động cho từng vấn đề. Với các lí 

do sẽ được thảo luận, việc phân tích vấn đề là tốt nhất khi được tiến hành bên trong tổ 

thiết kế kiến trúc. Một hiệu quả phụ của việc này là ở chỗ lập kế hoạch và thực hiện các 

cuộc họp phân tích vấn đề dễ dàng hơn nhiều so với có cuộc họp điều phối với những 

người có liên quan từ trên khắp hành tinh. Tuy nhiên, nếu tổ thiết kế kiến trúc là tổ thiết 

kế phân bố, đây có thể không phải là trường hợp (các vấn đề liên kết với thiết kế và phát 

triển phân bố dùng ACDM sẽ được thảo luận trong Phần 3 của cuốn sách này). Như trong 

các giai đoạn khác của lập kế hoạch ACDM, giai đoạn 5 được lãnh đạo bởi kĩ sư quản lí. 

Bảng 12.2 liệt kê một số các khoản mục để xem xét khi lập kế hoạch đánh giá của giai 

đoạn 5.  

Một hoạt động then chốt sẽ dẫn lái lập kế hoạch giai đoạn 5 là phân tích vấn đề 

được phát lộ trong hội thảo đánh giá. Không giống như các cuộc họp ACDM khác, nơi 

cấu trúc chi tiết và chương trình nghị sự được cung cấp, khó dự đoán hơn nhiều chương 

trình nghị sự đích xác của cuộc họp phân tích vấn đề. Giống như mọi cuộc họp, việc 

chuẩn bị làm cho cuộc họp có năng suất; một số hướng dẫn cho cấu trúc các cuộc họp này 

được cung cấp ở đây. Tin tốt là nhiệm vụ phân tích vấn đề và quyết định tiến trình hành 

động cho từng vấn đề là tương đối trực tiếp. Tuy nhiên, các tổ có thể lâm vào những cuộc 

tranh cãi dài dòng về cách các vấn đề đặc biệt nên được đề cập, cho nên đạt tới đồng 

thuận trên những vấn đề này có thể là thách thức. Trong thử nghiệm hiện trường với 

ACDM, tổ thiết kế kiến trúc có xu hướng thu được điều mong muốn khi phân tích các vấn 

đề tương đối nhanh, và giai đoạn 5 có xu hướng tiến rất nhanh. Quyết định làm/không làm 

có thể là thách thức khác mà tổ sẽ có ở giai đoạn 5. Tiêu chí làm/không làm chung được 

cung cấp ở đây, nhưng chung cuộc tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải áp dụng phán đoán riêng 

của họ về liệu cải tiến cho kiến trúc hay thúc giục vào sản xuất. Tổ thiết kế kiến trúc sẽ 

phải hiệu chỉnh những tiêu chí này bằng yếu tố làm/không làm riêng của họ. Quyết định 

làm/không làm phụ thuộc cao vào nhiều yếu tố hoàn cảnh mà sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí 

thường được dùng để xác định liệu xây dựng hay tiếp tục cải tiến thiết kế kiến trúc. Kĩ sư 
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qui trình chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng từng vấn đề được phát lộ trong đánh 

giá ở giai đoạn 4 được phân tích và bản kế hoạch cho đề cập tới các vấn đề là được phát 

triển. Bản kế hoạch này được gọi là tài liệu giải quyết vấn đề. Mặc dầu đây được gọi là 

bản kế hoạch, nó thực sự là danh sách đơn giản các vấn đề và cách từng vấn đề sẽ được đề 

cập tới. Chính trách nhiệm của kĩ sư qui trình chất lượng là viết ra tài liệu này và coi sóc 

rằng nó được kiểm điểm nội bộ, cũng như được luân chuyển trong cộng đồng rộng hơn 

của những người có liên quan. Phản hồi từ những người có liên quan đa dạng có thể đảm 

bảo nhiều cuộc họp phân tích vấn đề đề cập tới phản hồi của họ. Một khi việc lập kế 

hoạch khởi đầu này cho giai đoạn 5 được hoàn chỉnh, kĩ sư quản lí phải cập nhật bản kế 

hoạch thiết kế chủ và lịch biểu (nhớ lại rằng lịch biểu thiết kế có thể tách rời khỏi bản kế 

hoạch thiết kế chủ) để phản ánh thời gian được ước lượng sẽ được dành ra trong giai đoạn 

5.  

Bảng 12.2 Xem xét lập kế hoạch giai đoạn 5  

Xem xét lập kế hoạch Mô tả 

Cập nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ nên xuất hiện sau khi giai 

đoạn này được lập kế hoạch bởi kĩ sư quản lí. Người đó phải 

thiết lập lịch biểu và ngân sách tài nguyên cho tiến hành các 

cuộc họp phân tích vấn đề. Những ước lượng này nên được ghi 

lại trong bản kế hoạch thiết kế chủ hay lịch biểu. Bản kế hoạch 

thiết kế chủ phải được cập nhật vào cuối giai đoạn 5 để ghi lại 

thời gian, nỗ lực và tài nguyên thực tế được chi dùng trong giai 

đoạn 5. 

Lập kế hoạch cuộc họp 

phân tích vấn đề 

Lập kế hoạch cho các cuộc họp phân tích vấn đề là tương đối 

bình thường khi so sánh với hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc 

hay hội thảo đánh giá kiến trúc. Vấn đề khó khăn hơn có thể lập 

kế hoạch là phải có bao nhiêu cuộc họp phân tích vấn đề. Hướng 

dẫn đặc biệt là khó cung cấp vì số các cuộc họp tuỳ thuộc vào số 

vấn đề, độ phức tạp của vấn đề, và kích cỡ và phạm vi của dự 

án. 

Cuộc họp phân tích 

vấn đề 

Cuộc họp phân tích vấn đề là hoạt động chính của giai đoạn 5. 

Trong những cuộc họp này, từng vấn đề sẽ được kiểm điểm và 

phân tích, và tiến trình hành động cho từng vấn đề được quyết 

định. Tại chỗ cuối của cuộc họp phân tích vấn đề, tổ sẽ ra quyết 

định liệu tiếp tục cải tiến kiến trúc (không làm) hay chuyển sang 

sản xuất (làm). 

Kiểm điểm Tài liệu giải quyết vấn đề nên được kiểm điểm và luân chuyển 

trong cộng đồng những người có liên quan rộng hơn để bình 

luận. 

  

Cuộc họp phân tích vấn đề  

Cuộc họp phân tích vấn đề là diễn đàn nơi các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc 

kiểm điểm từng vấn đề đã được nêu ra trong hội thảo đánh giá, và tiến trình hành động 

được quyết định để đề cập tới vấn đề. Cuộc họp này được lãnh đạo và chỉ đạo bởi kĩ sư 

quản lí. Kĩ sư qui trình chất lượng hành động như người ghi cho cuộc họp và chịu trách 

nhiệm ghi lạ tiến trình hành động theo từng vấn đề. Sau cuộc họp phân tích vấn đề , kĩ sư 

qui trình chất lượng chịu trách nhiệm soạn thảo thông tin thành tài liệu giải quyết vấn đề. 
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Mặc dầu điều này được gọi là tài liệu, nó giống nhiều như một danh sách chính xác mô tả 

cho hành động mà tổ sẽ lấy để đề cập tới từng vấn đề được phát lộ trong giai đoạn 4. Tài 

liệu giải quyết vấn đề là một loại tiểu hành động về cách tổ sẽ giải quyết các vấn đề liên 

kết với thiết kế.  

Cuộc họp phân tích vấn đề là việc đơn giản để tiến hành. Tổ thiết kế kiến trúc phải 

truy nhập vào các vấn đề - một cách lí tưởng vấn đề sẽ được chiếu lên trong cuộc họp. Kĩ 

sư qui trình chất lượng phải được chuẩn bị để nắm bắt cách giải quyết cho từng vấn đề khi 

nó được quyết định. Cách giải quyết là tiến trình hành động được quyết định mà sẽ được 

tiến hành đối với một vấn đề đặc biệt từ khuôn mẫu ghi vấn đề được dùng trong giai đoạn 

4. Bảng 12.3 là khuôn mẫu có thể được dùng để ghi lại các cách giải quyết vấn đề khi 

chúng được quyết định trong cuộc họp phân tích vấn đề. Khuôn mẫu này một phần được 

rót đầy với vấn đề để minh hoạ cho việc dùng nó.  

Trước cuộc họp, một mô tả tóm tắt về các vấn đề nên được cắt và dán vào khuôn 

mẫu giải quyết vấn đề. Điều này không nhất thiết, nhưng nó dự định làm dễ dàng cho việc 

ghi lại cách giải quyết, ngăn cản những người tham dự khỏi phải lật qua tài liệu để tìm các 

vấn đề đặc biệt, và có thể giúp tăng tốc phân tích vấn đề và ra quyết định. Mặc dầu bất kì 

loại bảng nào tương tự cũng có thể được dùng để bắt lấy cách giải quyết vấn đề, khuôn 

mẫu này có một số tính năng quan trọng đáng xem qua. Bắt đầu từ cột bên trái nhất "Số 

hiệu vấn đề," số tham chiếu về vấn đề khi nó được bắt giữ trên khuôn mẫu ghi lại vấn đề 

trong hội thảo đánh giá. Điều này cũng sẽ cho phép tổ thiết kế kiến trúc tham chiếu tài 

liệu ghi vấn đề để kiểm điểm hoàn cảnh trong đó vấn đề được nêu ra và bất kì thông tin hỗ 

trợ nào. Trong cột tiếp, có nhãn “Mô tả vấn đề,” một mô tả ngắn gọn về vấn đề nên được 

liệt kê. Mô tả ngắn này có thể là đủ để lắc nhẹ kí ức tập thể của tổ thiết kế kiến trúc để xác 

định cách giải quyết nào nên có và ngăn cản những người tham dự from phải quay lại vấn 

đề đã được ghi trong đánh giá. Nói ngắn gọn, điều này có thể tiết kiệm thời gian cho vấn 

đề tầm thường hay quên lãng. Trong cột tiếp, có nhãn “Hành động,” tổ sẽ quyết định tiến 

trình hành động nào sẽ được tiến hành để đề cập tới vấn đề này. Vài phân loại chung được 

cung cấp trong khuôn mẫu:  

 Không cần hành động nào: Thường khi vấn đề được nêu ra trong đánh giá kiến trúc, 

vấn đề này có thể không có liên quan tới thiết kế hay chúng có thể là tầm thường về 

bản chất. Sau phân tích, tổ thiết kế kiến trúc có thể quyết định rằng vấn đề này thực sự 

không phải là vấn đề chút nào. Đưa ra lời giải thích trong phần chú thích.  

 Sửa chữa, cập nhật hay làm sáng tỏ tài liệu: Thường khi vấn đề được phát lộ trong 

đánh giá, các quyết định thiết kế nền tảng được thăm dò, nhưng tài liệu bắt lại và mô 

tả chúng thì kém. Điều này có thể đưa tới diễn giải sai và vấn đề được nêu ra trong hội 

thảo đánh giá.  

 Cần nhiêu thông tin kĩ thuật hơn: Thỉnh thoảng các câu hỏi được nêu ra trong đánh giá 

mà kiến trúc sư (và tổ thiết kế kiến trúc) không thể trả lời được nếu không có nghiên 

cứu thêm. Cách giải quyết này được chỉ ra khi tổ thiết kế kiến trúc cảm thấy rằng tài 

liệu hay tìm kiếm Web sẽ cho thông tin mà có thể đề cập thoả đáng tới vấn đề. Cách 

giải quyết này là khác với cách giải quyết làm thực nghiệm trong làm bản mẫu hay các 

loại kiểm thử tương tự khác và thử nghiệm không được yêu cầu.  

 Nhiều thông tin hơn về dẫn lái kiến trúc được cần: Mặc cho nỗ lực nắm bắt chính xác 

và phân tích dẫn lái kiến trúc, tổ thiết kế kiến trúc vẫn có thể làm cho chúng bị sai. 

Thường các vấn đề với dẫn lái kiến trúc được phát lộ trong đánh giá. Đề cập tới những 

vấn đề này, kĩ sư có trách nhiệm có thể phải quay lại một hay nhiều cộng đồng những 

người có liên quan để thu thêm thông tin làm sáng tỏ dẫn lái kiến trúc.  
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 Thực nghiệm được yêu cầu: Đây là cách giải quyết từ đó giai đoạn 6 thu được tiêu đề 

của nó. Làm thực nghiệm trong hoàn cảnh ACDM được dùng để đề cập tới các vấn đề 

kĩ thuật đặc biệt mà không thể được giải quyết theo bất kì cách nào khác hơn việc 

kiểm thử các quan niệm, công nghệ, các cách tiếp cận thiết kế đa dạng. Từ thực 

nghiệm được dùng thay vì làm bản mẫu bởi vì hàm nghĩa phủ định được liên kết với 

làm bản mẫu, điều sẽ được thảo luận trong giai đoạn 6.  

Có ít cách giải quyết chung, được khuyến cáo mà phải được tổ thiết kế kiến trúc 

xem xét, và chắc chắn tổ có thể muốn thêm vào danh sách này hay loại bỏ bớt một số 

khoản mục được đưa ra ở đây. Cũng phải lưu ý rằng trong ví dụ được nêu trong Bảng 

12.3, hai hành động được xác định trong cột cách giải quyết. Trong thực tế, một số bất kì 

các hành động giải quyết có thể được xác định cho bất kì vấn đề được cho nào. Tuy nhiên, 

bất kì cách giải quyết nào (đặc biệt là đa hành động) cũng nên được giải thích trong cột 

"chú thích." Khi từng vấn đề được phân tích trong cuộc họp phân tích vấn đề, bất kì bình 

luận nào có liên quan tới cách giải quyết cũng nên được ghi lại trong cột có nhãn “Bình 

luận.” Bất kì bình luận nào được cung cấp đều sẽ giúp cho kĩ sư chủ nhiệm giải quyết vấn 

đề này nhớ lại bất kì dữ liệu và sự kiện quan trong nào có liên quan tới cách giải quyết 

vấn đề này. Cột cuối cùng, có nhãn “Kĩ sư chủ nhiệm,” nên được dùng để liệt kê kĩ sư chủ 

nhiệm đề cập tới vấn đề này trong giai đoạn 6.  

Trong phân tích vấn đề kĩ sư kĩ nghệ sẽ chủ trì cuộc họp và sẽ bắt đầu bằng việc 

hướng chú ý của tổ thiết kế kiến trúc vào vấn đề đầu tiên trong danh sách. Kĩ sư kĩ nghệ 

sẽ mởi bất kì thảo luận nào về vấn đề này và hành động đặc biệt cần được tiến hành để đề 

cập tới vấn đề. Trong trường hợp lí tưởng nhất, tổ thiết kế kiến trúc sẽ đạt tới đồng thuận 

liên quan tới cách giải quyết vấn đề; tuy nhiên, trong một số trường hợp các vấn đề được 

đề cập có thể trở thành điểm bất đồng. Điều rất quan trọng cho các thành viên tổ tránh sửa 

kiến trúc trong cuộc họp này. Nếu điều này xuất hiện, cuộc họp sẽ nhanh chóng mất kiểm 

soát. Chủ định của cuộc họp này là để quyết định tiến trình hành động đặc biệt cần lầm để 

đề cập tới vấn đề được phát lộ trong giai đoạn 4. Những hoạt động này sẽ cho thông tin 

mà sẽ tạo khả năng cho tổ cải tiến kiến trúc từ vị thế tri thức, không phỏng đoán. Trong 

những tình huống mà tổ không thể đạt tới đồng thuận được về tiến trình hành động cho 

một vấn đề đặc biệt, người chủ trì (kĩ sư kĩ nghệ) phải được chuẩn bị để trình bày các tuỳ 

chọn cho cách giải quyết và đưa vấn đề ra bỏ phiếu trước tổ thiết kế kiến trúc.  

Từng vấn đề sẽ phải có một kĩ sư chủ nhiệm được phân công để thực hiện hành 

động được lập kế hoạch, và cuối cùng báo cáo phá hiện của người đó lại cho tổ thiết kế 

kiến trúc. Các kĩ sư chủ nhiệm có thể được phân công trong cuộc họp khi từng vấn đề 

được đề cập tới, hay được phân công sau khi hành động được gán cho vấn đề. Có hai tuỳ 

chọn cho việc gán kĩ sư để đề cập tới vấn đề đặc biệt. Trong một số tình huống điều thích 

hợp là cho phép đa dạng thành viên của tổ thiết kế kiến trúc tình nguyện chịu trách nhiệm 

cho các vấn đề đặc biệt. Trong các trường hợp khác, có thể phải thận trọng để kĩ sư quản 

lí chỉ định các kĩ sư đề cập tới vấn đề đặc biệt. Để đảm bảo rằng kĩ năng của kí sư sánh 

đúng với nhu cầu của vấn đề mà người đó được phân công, kĩ sư quản lí phải tìm kiếm 

hội đồng các kiến trúc sư trưởng và nhà khoa học chính. Dù các trách nhiệm cho vấn đề 

được phân công trước hay sau cuộc họp, bằng tự nguyện hay bằng kĩ sư quản lí, điều quan 

trọng là kĩ sư quản lí giám sát và giữ cân bằng tải việc trong các thành viên của tổ thiết kế 

kiến trúc. Để quản lí tốt hơn tải việc, có thể khôn ngoan mà kìm bớt việc phân công cho 

các kĩ sư chịu trách nhiên các vấn đề cho tới khi tất cả các hành động đã được quyết định. 

Sau khi cách giải quyết vấn đề đã được xác định, tổng tải việc để giải quyết vấn đề sẽ 

được hiểu rõ hơn, và kĩ sư quản lí vậy có thể cân bằng tải việc trong tổ thiết kế kiến trúc. 

Trong một số tình huống, đó có thể là trường hợp vấn đề phải được giải quyết bởi chuyên 
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gia bên ngoài. Trong những trường hợp này, kĩ sư chủ nhiệm có thể ở tổ chức khác, nhà 

cung cấp thương mại, hay nhà tư vấn.  

Mỗi vấn đề được nắm bắt trong hội thảo đánh giá sẽ được lần lượt đề cập tới cho tới 

khi toàn thể danh sách đã được thảo luận và các cách giải quyết đặc biệt được gán cho 

từng vấn đề. Một khi vấn đề cuối cùng đã được phân tích, và hành động được gán cho, 

người ghi (kĩ sư qui trình chất lượng) sẽ kiểm điểm cách giải quyết cho từng vấn đề với 

người tham dự để đảm bảo rằng tất cả mọi thông tin được yêu cầu đã được nắm bắt chính 

xác. Trong một số tình huống nhiều cuộc họp phân tích vấn đề có thể được yêu cầu. Điều 

này có thể là vì hoàn cảnh chỉ đạo rằng các bên ở bên ngoài phải được đưa vào trong phân 

tích vấn đề, có nhiều vấn đề, các vấn đề là phức tạp và yêu cầu khối lượng lớn thời gian 

để phân tích, hay một số tổ hợp của những điều này. Có hai cách tiếp cận mà có thể được 

dùng để giải quyết những tình huống này:  

 Nhiều cuộc họp phân tích vấn đề theo tuần tự: Cách tiếp cận hiển nhiên là lên lịch các 

cuộc họp phân tích tuần tự nơi một tập con nào đó của tổng số các vấn đề được đề cập 

trong từng cuộc họp.  

 Họp phân tích vấn đề tuần tự song hành: Cách khác, không hiển nhiên thế là tiến hành 

các cuộc họp phân tích song hành. Danh sách các vấn đề được phân hoạch ra, và các 

nhóm làm việc nhỏ được phân công để phân tích từng nhóm vấn đề. Kĩ sư quản lí sẽ 

uỷ quyền vai trò của mình như người chủ trì cho các thành viên khác của tổ thiết kế 

kiến trúc, từng người who sẽ chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp phân tích vấn đề. 

Từng nhóm làm việc nên bao gồm hai kĩ sư người chịu trách nhiệm phân tích vấn đề 

được phân cho họ. Khi từng nhóm làm việc kết thúc, họ phải tóm tắt cho kĩ sư quản lí, 

kiến trúc sư trưởng, và nhà khoa học chính về nội dung của khuôn mẫu giải quyết vấn 

đề được nhóm làm việc tạo ra.  

Từng trong những cách tiếp cận này đều có ủng hộ và chống đối. Nhiều cuộc họp 

phân tích vấn đề tuần tự sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng tất cả thành viên của tổ thiết kế 

kiến trúc đều tham gia vào cách vấn đề sẽ được giải quyết. Điều này thường nảy sinh là 

phân tích nhất quán và quyết định cách giải quyết tốt hơn. Các cuộc họp phân tích vấn đề 

tuần tự nhất định là nhanh hơn và có thể cần cho các dự án lớn, hay cho dự án với nhiều 

tổ và tổ chức phân bố tham gia vào thiết kế. Tuy nhiên, không phải mọi thành viên của tổ 

thiết kế kiến trúc sẽ có khả năng tham gia vào phân tích vấn đề. Điều này có thể phá hoại 

chất lượng của phân tích vấn đề trong một số trường hợp. Nguy hiểm khác là ở chỗ một 

số vấn đề là liên thuộc và phải được đề cập cùng nhau. Nếu những vấn đề này được đề 

cập bởi các nhóm khác nhau, có thể có các cách giải quyết xung đột xem như kết quả của 

việc trùng lặp nỗ lực. Tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải áp dụng phán đoán của họ để quyết 

định cái gì là mối quan tâm tốt nhất của dự án.  

 

quyết định làm/không làm  

Sau cuộc họp phân tích vấn đề cuối cùng (hay nếu chỉ có một cuộc họp phân tích 

vấn đề), tổ thiết kế kiến trúc phải quyết định làm/không làm nơi tổ thiết kế kiến trúc quyết 

định thiết kế là sẵn sàng để dùng cho thiết kế chi tiết và sản xuất hay cần cải tiến thêm. 

Nếu vấn đề bị bỏ lại không được đề cập tới ở giai đoạn 5, nó phải được đề cập tới trong 

thiết kế chi tiết và thực hiện. Trong một số trường hợp điều này là tốt; trong các trường 

hợp khác nó có thể là thảm hoạ. Từng vấn đề nên được phân tích như tác động của nó lên 

hệ thống được thực hiện nếu bị bỏ lại không đề cập hay không giải quyết bây giờ. Một số 

vấn đề có thể là chủ quan và khó định lượng chính xác. Dưới dạng quyết định làm/không 
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làm, tổ phản trung thực đánh giá trạng thái của kiến trúc, qua tài liệu cách giải quyết vấn 

đề, để xác định liệu kiến trúc có cần cải tiến thêm hay liệu họ cảm thấy tin tưởng rằng 

thiết kế là sẵn sàng cho thiết kế chi tiết và thực hiện. Trong một số trường hợp, quyết định 

này không phải là tất cả hay không cái gì. Có lẽ cấu trúc toàn bộ là tốt, nhưng nhiều cải 

tiến thêm được cần tới cho phần tử đặc biệt của hệ thống. Trong trường hợp này, có thể có 

nghĩa là tiến sang sản xuất những phần tử nào đó, trong khi những phần tử khác được cải 

tiến thêm. Lần nữa, chăm sóc nên được thực thi nếu tiến trình này được lấy, vì có thể là 

thảm hoạ nếu được thực thi không đúng. Nếu cải tiến tiềm năng cho thiết kế ảnh hưởng 

tới cấu trúc kiến trúc nền tảng hay các phần tử hiện đang trong sản xuất, thì hỗn độn sẽ 

xảy ra. Sản xuất từng mảnh và cải tiến kiến trúc nên được xem xét đầy đủ trước khi tiến 

hành cách tiếp cận này, vì hiệu quả gợn sóng có thể là tàn phá. Những trường hợp đặc biệt 

này sẽ được thảo luận trong Phần 3 của cuốn sách này, khi việc thể nghiệm ACDM sẽ 

được đề cập tới. Nếu hoàn cảnh doanh nghiệp (lịch biểu, chi phí, tài nguyên, điều kiện thị 

trường v.v.) cho phép, thì lời khuyên là có thể phạm ít rủi ro nhất và cải tiến đầy đủ cho 

kiến trúc. Sau lần lặp cải tiến đầu tiên (các giai đoạn 3 tới 6) hoàn toàn có thể là các lần 

lặp cải tiến kế tiếp có thể xảy ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn (vài tuần, vài 

ngày, hay thậm chí một ngày). Những lần lặp cải tiến và đánh giá kế tiếp có xu hướng dễ 

dàng hơn ít tốn tài nguyên hơn các lần lặp trước. Một xu dành cho phòng ngừa trong thiết 

kế đáng giá cả đồng cho chữa chạy một khi thực hiện đã bắt đầu hay hệ thống/sản phẩm 

được triển khai.  

 

Chúng ta ở đó chưa?  

Sau đây là một số dấu hiện để tìm kiếm khi ra quyết định làm/không làm:  

 Nếu không có thực nghiệm hay vấn đề hướng theo yêu cầu (hành động kiểu 4 và 5 

tương ứng với Bảng 12.3) và chỉ có làm sáng tỏ kĩ thuật nhỏ (hành động kiểu 3 tương 

ứng với Bảng 12.3), kiến trúc có thể sẵn sàng cho sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả cách 

giải quyết thực nghiệm nhỏ cũng có thể dẫn tới những thay đổi trong kiến trúc mà có 

thể ảnh hưởng tới những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu. Các kiểu vấn đề này 

có xu hướng là nghiêm trọng nhất và nói chung có tác động rộng nhất lên thiết kế và 

việc thực hiện nảy sinh. Nếu nhiều vấn đề phải được đề cập với các kiểu cách giải 

quyết này, đây là chỉ dẫn rằng thiết kế chưa chín và không được quan niệm rõ, và ý tốt 

là tiếp tục cải tiến kiến trúc.  

 Bên cạnh các quyết định kiến trúc, chất lượng của thiết kế tài liệu kiến trúc cũng phải 

được đánh giá như một phần của quyết định làm/không làm. Trong một số tình huống, 

thiết kế có thể tốt, nhưng những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu không thể hiểu 

được tài liệu của nó. Đây là lí do tại sao một ý tưởng tốt là kiểm điểm thiết kế với 

những người thiết kế và thực hiện phía hạ lưu, đặc biệt nếu họ không phải là một phần 

của tổ thiết kế kiến trúc hay có ít liên quan tới thiết kế kiến trúc. Kiểm điểm thiết kế 

với những người thiết kế chi tiết và người thực hiện là hoạt động tường minh trong 

giai đoạn 7, nhưng không may trong thực tế, nó là một trong những điều thường bị bỏ 

qua trong mối quan tâm về thời gian. Thiết kế tài liệu kiến trúc phải mô tả đủ thiết kế, 

các biên giới phần tử, và khuôn khổ toàn diện để cho những người thiết kế và thực 

hiện phía hạ lưu có thể thiết kế và xây dựng hệ thống. Nếu tài liệu không mô tả đủ cho 

thiết kế, thì người thiết kế và người thực hiện sẽ không có khả năng dùng nó để hướng 

dẫn cho công việc của họ, và hệ thống hay sản phẩm sẽ không sánh đúng với thiết kế 

kiến trúc. Nếu điều này xảy ra, thế thì những hứa hẹn được thực hiện đối diện với thiết 

kế kiến trúc sẽ không được thực hiện trong việc dựng hệ thống. Nếu chỉ có các vấn đề 
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tàu liệu nhỏ (cách giải quyết kiểu 2 tương ứng với Bảng 12.3), thì thiết kế có thể sẵn 

sàng cho pha sản xuất. Tuy nhiên, nếu có nhiều vấn đề về tài liệu, thì có lẽ tài liệu 

thiết kế phải được cải tiến thêm. Nếu có nhiều vấn đề mà các chi tiết kĩ thuật đã không 

rõ ràng bởi vì tài liệu (cách giải quyết kiểu 3 tương ứng với Bảng 12.3), điều này là 

chỉ báo rằng tài liệu là kém, nhưng nó cũng có thể chỉ báo rằng các quyết định thiết kế 

có vấn đề. Điều này nên được nghiên cứu và tài liệu nên được làm nghiêm ngặt hơn, 

và có thể bản thân thiết kế nên được cải tiến thêm trước khi tiến sang sản xuất. Nói 

chung, tổ thiết kế kiến trúc sẽ có được cảm giác về chất lượng của tài liệu thiết kế của 

họ trong hội thảo đánh giá. Nếu kiến trúc sư phải vẽ ra một số lớn các hình vẽ bổ sung 

trong đánh giá để giải thích kiến trúc, điều này có thể là một chỉ báo rằng tài liệu kiến 

trúc là kém. Lần nữa, điều này sẽ làm khó cho những người thiết kế phía hạ lưu để 

tuân thủ kiến trúc. Tuy nhiên, lời khuyên là nên thận trọng trong giả định rằng vấn đề 

tài liệu là vấn đề duy nhất với hình ảnh và lời văn. Trường hợp thường xảy ra là trong 

khi cải tiến tài liệu kiến trúc, các vấn đề thiết kế sâu sẽ được phát lộ mà sẽ yêu cầu 

nhiều công việc phân tích và thiết kế. Các vấn đề trong thiết kế tài liệu thông thường 

nảy sinh từ các thiết kế chưa chín muồi hay không được suy nghĩ thấu đáo.  

 

Bảng 12.3 Khuôn mẫu cách giải quyết vấn đề 

  

Kiểu hành động:  

1 = Không cần hành động. Đưa ra lời giải thích trong chú thích. 

2 = Sửa chữa, cập nhật, hay làm sáng tỏ tài liệu (lời văn, hình vẽ, bảng, vân vân). 

3 = Cần nhiều thông tin kĩ thuật hơn. Cung cấp lời giải thích trong chú thích. 

4 = Cần nhiều thông tin về dẫn lái kiến trúc. Cung cấp lời giải thích trong chú thích. 

5 = Cần thực nghiệm. Cung cấp mô tả đặc biệt về Provide specific description of 

thực nghiệm in comments. 

Số hiệu 

vấn đề 

Mô tả vấn đề Hành 

động 

Chú thích Kĩ sư chủ 

nhiệm 

1 Không chắc các đầu nối 

giữa phần tử Foo và kho 

dữ liệu 

2,5 Kiểm lại hình vẽ và 

làm sáng tỏ biểu diễn 

động sau thực nghiệm 

Joe Smith 

:: :: :: :: :: 

:: :: :: :: :: 

 

 Nếu có nhiều vấn đề yêu cầu, đây có thể là chỉ báo về hai kiểu rắc rối. Nếu dẫn lái 

kiến trúc hoàn toàn mới hay thay đổi chính cho dẫn lái kiến trúc hiện có nổi lên trong 

đánh giá, điều này có thể là chỉ báo rằng (1) các giai đoạn 1 và 2 đã không được thực 

hiện đúng với đúng những người có liên quan, hay (2) hoàn cảnh doanh nghiệp là linh 

động thay đổi. Những lần lặp cải tiến của ACDM là tương đối nhanh chóng, cho nên 

số thay đổi giữa khêu gợi yêu cầu và thiết kế kiến trúc và đánh giá là những chỉ báo về 

môi trường yêu cầu linh động cao. Trong cả hai trường hợp, nếu có nhiều thay đổi 

yeey cầu hay vấn đề hướng tới yêu cầu, những điều này có thể có tác động chính lên 

cấu trúc kiến trúc nền tảng. Một số trong những chỉ báo then chốt mà các giai đoạn 1 

và 2 đã không được thực hiện đúng bao gồm các dẫn lái kiến trúc thiếu chi tiết, những 
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người có liên quan sẵn có đã không tham gia, và đặc tả dẫn lái kiến trúc bị viết kém. 

Tất cả những tình huống này chung qui là không có đủ thông tin để thúc đẩy các quyết 

định thiết kế. Các chỉ dẫn về hoàn cảnh doanh nghiệp linh động bao gồm những thay 

đổi trong những người có liên quan then chốt, những thay đổi lớn ở thị trường, thay 

đổi trong mô hình kinh doanh (nội bộ hay bên ngoài), và những thay đổi lớn trong các 

công nghệ then chốt được dùng trong thiết kế. Nếu tổ thiết kế kiến trúc nghi ngờ rằng 

bất kì trong những tình huống này gây ra các vấn đề yêu cầu, thì tổ phải bước lùi lại từ 

thiết kế và xem lại các giai đoạn 1 và 2, nếu cần, để hiểu các dẫn lái kiến trúc. Nếu tổ 

tiếp tục với sản xuất khi đối diện với những loại vấn đề này, thì họ có lẽ phát triển hệ 

thống sai.  

Tổ thiết kế kiến trúc sẽ phát triển một trực cảm về liệu kiến trúc có sẵn sàng cho sản 

xuất hay không trong hội thảo đánh giá. Nếu các vấn đề nảy sinh bởi vì kiến trúc sư 

không có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan tới kiến trúc, có những câu trả lời xung 

đột, hay phần then chốt của kiến trúc còn chưa được xác định, thì đây là tất cả những chỉ 

dẫn rằng nhiều cải tiến hơn là cần thiết. Tài liệu cách giải quyết vấn đề nên được luân 

chuyển trong tổ thiết kế kiến trúc và những người có liên quan để bình luận cuối cùng. 

Trước khi luân chuyển khuôn mẫu giải quyết vấn đề phi hoàn cảnh cho kiểm điểm đối với 

cộng đồng những người có liên quan rộng, tổ nên có người quản lí qui trình chất lượng 

thêm vài lời giải thích khuôn mẫu này là gì, và có lẽ cả một tóm tắt điều hành. Điều này sẽ 

cung cấp hoàn cảnh cho độc giả không quen thuộc với chủ định của tài liệu này, những 

giữ cho nó ngắn gọn thôi. Viết tài liệu giải quyết vấn đề là trách nhiệm của kĩ sư qui trình 

chất lượng, và tài liệu này sẽ được dùng để theo dõi việc giải quyết cho từng vấn đề trong 

giai đoạn 6. Tài liệu giải quyết vấn đề cũng nên mô tả các quyết định làm/không làm mà 

tổ thiết kế kiến trúc đưa ra và bước tiếp trng qui trình thiết kế.  

Trong thử nghiệm hiện trường của ACDM người ta khám phá ra rằng nó sẽ năng 

suất nhất nếu tài liệu giải quyết vấn đề được viết tường minh bởi các thành viên của tổ 

thiết kế kiến trúc. Có thể là khó cho tổ thiết kế kiến trúc đạt tới đồng thuận về cách đề cập 

tới từng vấn đề. Nếu có một số những người tham dự trong cuộc họp phân tích vấn đề và 

nhiều tác giả của tài liệu cách giải quyết vấn đề, gần như không thể đạt tới đồng thuận 

được về cách đề cập từng vấn đề. Điều này đặc biệt đúng nếu những người tham dự hay 

các tác giả không hiểu thiết kế. Nếu những người tham dự tại cuộc họp phân tích vấn đề 

thiếu tri thức chuyên gia kĩ thuật hay hiểu biết về thiết kế kiến trúc, họ có thể ngủ gật và 

không đóng góp gì cho phân tích vấn đề. Đây là việc phí hoài tài nguyên và nên được 

tránh. Nếu các tác giả của tài liệu cách giải quyết vấn đề thiếu tri thức chuyên gia kĩ thuật 

hay hiểu biết về thiết kế kiến trúc, họ có thể không có khả năng viết ra bản kế hoạch hành 

động được lập tốt cho giai đoạn 6. Tuy nhiên, bởi vì điều được khuyến cáo là vấn đề và 

cách giải quyết chúng được quyết định bởi một số người tương đối nhỏ, những người có 

liên quan đã tham dự hội thảo đánh giá (nói riêng là những người tham dự bên ngoài) có 

thể cảm thấy rằng vấn đề của họ đã không được đề cập tới. Với lí do này, điều quan trọng 

là tài liệu cách giải quyết vấn đề được luân chuyển trong cộng đồng những người có liên 

quan rộng hơn để lấy bình luận của họ. Điều này sẽ giúp tránh cảm giác về bị tước quyền 

có ý kiến từ qui trình.  

 

 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ  

Khi giai đoạn 5 kết thúc, đó là lúc tốt để cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ để phản 

ánh thời gian thực được dành ra trong giai đoạn 5. Cũng đáng nhắc tới tại điểm này rằng 
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nỗ lực ước lượng và thực tế được dành ra trong từng giai đoạn là dữ liệu có thể được dùng 

cho lập kế hoạch các dự án kế sau dùng ACMD. Lần nữa, kĩ sư quản lí nên theo dõi nỗ 

lực, hiệu năng thực tế, và giá trị thu được với tần xuất thích hợp để có hành động sửa chữa 

và lập kế hoạch lại khi cần. Bởi vì giai đoạn 5 thường ngắn về thời hạn, có thể thích hợp 

để lập kế hoạch giai đoạn 5, nhưng chỉ cập nhật bản kế hoạch vào lúc kết thúc giai đoạn 

thôi. Một qui tắc kinh nghiệm là ở chỗ kĩ sư quản lí nên theo dõi dự án không nhiều hơn 

hai tuần. Thời kì không chắc chắn trong bất kì dự án nào cũng đều là không dự đoán 

được, và vấn đề càng được phát hiện sớm, chúng càng dễ được đề cập tới, những người có 

liên quan có thể được thông báo, và việc lập kế hoạch lại có thể bắt đầu. Kĩ sư quản lí 

phải làm việc để thiết lập dự thảo lịch biểu bởi vì ước lượng là khó trong thời kì không 

chắc chắn, và năng nổ theo dõi nỗ lực của tổ theo dự thảo lịch biểu. Điều này thường là 

điều tốt nhất có thể được làm với những điều không biết mà hiện hữu không tránh khỏi 

trong thời kì không chắc chắn. ACDM giảm thời hạn của thời kì không chắc chắn, nhưng 

không khử bỏ được nó. Không thiết lập, theo dõi, và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ 

làm ngăn trở nghiêm trọng tới tính hiệu quả của ACDM. Có thể khó biết khi nào dừng 

việc cải tiến lặp lại của các giai đoạn 3 tới 6. Nếu tổ quyết định chuyển sang sản xuất hay 

tiếp tục với cải tiến thì các yếu tố đóng góp cho quyết định này nên được ghi lại trong bản 

kế hoạch thiết kế chủ. Không chỉ điều này thâu tóm các quyết định thiết kế và có liên 

quan cho hậu thế (hữu dụng sau khi triển khai và bảo trì), nhưng thông tin này có thể giúp 

các dự án tương lai dùng ACDM. Bên cạnh việc ghi lại quyết định làm/không làm và lí do 

nền tảng cho quyết định này, tổ nên ghi lại các phản đối. Đây không phải là cơ hội cho 

thành viên của tổ thiết kế kiến trúc nói “Tôi đã bảo các anh thế rồi,” nhưng thay vì thế là 

cách theo dõi tác động của phản đối lên các dự án tương lai và đánh giá ý nghĩa của chúng 

khi tổ phát triển nhiều sản phẩm và hệ thống dùng ACDM.  

 

Tóm tắt 

Giai đoạn 5 toàn bộ về phân lớp vấn đề và quyết định cách chúng sẽ được đề cập tới 

bởi tổ thiết kế kiến trúc. Giai đoạn 5 bao gồm các hoạt động then chốt sau:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 5: Giai đoạn 5 bắt đầu với kĩ sư quản lí ước lượng thời hạn và 

tài nguyên cần cho cuộc họp phân tích vấn đề. Nói chung, thời gian nên dự thảo nhiều 

hơn cho cuộc họp phân tích thứ nhất.  

 Họp phân tích vấn đề: Những cuộc họp này có thể, và nên là các cuộc họp hướng thảo 

luận chủ yếu được chủ trì bởi người quản lí kĩ nghệ, nhưng còn tuỳ vào tri thức 

chuyên gia kĩ thuật của toàn tổ. Mặc dầu những người có liên quan bên ngoài có thể 

tham gia vào cuộc họp phân tích vấn đề, trong phần lớn trường hợp các cuộc họp này 

sẽ được tham dự bởi các thành viên của tổ thiết kế kiến trúc. Sẽ có ít nhất một cuộc 

họp phân tích vấn đề, nhưng có thể có nhiều. Tại cuối của cuộc họp cuối cùng người 

quản lí kĩ nghệ nên đặt ra vấn đề làm /không làm để bỏ phiếu. Tổ thiết kế kiến trúc 

nên bỏ phiếu liệu cải tiến thêm và đánh giá là được cần, hay liệu tổ đã sẵn sàng cho 

sản xuất.  

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản kế hoạch thiết kế chủ khởi đầu được cập nhật 

lúc bắt đầu của giai đoạn 5 với ước lượng về thời gian và tài nguyên được cần để tiến 

hành cuộc họp phân tích vấn đề. Vào lúc kết thúc của đánh giá, bản kế hoạch thiết kế 

chủ được cập nhật với thời gian và tài nguyên thực được chi dùng trong giai đoạn 5. 

Bởi vì bản chất hướng thảo luận của cuộc họp phân tích vấn đề, người quản lí kĩ nghệ 

nên cố gắng năng nổ bám lấy dự thảo lịch biểu vào lúc bắt đầu của giai đoạn 5. Quyết 
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định làm/không làm và các yếu tố đóng góp cho quyết định mà tổ đưa ra cũng nên 

được ghi lại trong bản kế hoạch thiết kế chủ.  
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Chương 13 
ACDM Giai đoạn 6: Thực nghiệm 

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 6 là dành cho tổ thiết kế kiến trúc giải quyết các vấn 

đề được phát lộ ra trong đánh giá ở giai đoạn 4 bằng việc tiến hành các hành động được 

mô tả trong tài liệu cách giải quyết vấn đề đã phát triển ở giai đoạn 5. Từng hành động sẽ 

được lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi cho tới khi được giải quyết.  

 

Tiền điều kiện  

Trước khi thực hiện giai đoạn 6 tổ thiết kế kiến trúc phải phát triển tài liệu cách giải 

quyết vấn đề và phân công các kĩ sư có trách nhiệm cho từng vấn đề để thực nghiệm.  

 

Các hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

Xem khuôn mẫu thực nghiệm.  

 

Vật phẩm chính 

Vật phẩm chính bao gồm tuyển tập các khuôn mẫu thực nghiệm đã hoàn thành mà 

có chứa dữ liệu sẽ được dùng để cải tiến thiết kế kiến trúc.  

 

Hậu điều kiện  

Thực nghiệm đã được tiến hành cho từng vấn đề tương ứng với tài liệu cách giải 

quyết vấn đề, điều sẽ cung cấp dữ liệu mà sẽ được dùng để cải tiến thiết kế kiến trúc.  

 

Mô tả về giai đoạn 6  

Trong thử nghiệm công nghiệp với ACDM, những ngườu hành nghề thường tham 

chiếu tới giai đoạn 6 như giai đoạn vui đùa vì nó là cơ hội cho các thành viên của tổ thiết 

kế làm các thám hiểm kĩ thuật thú vị nào đó 
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Bảng 13.1 Hoạt động, cái ra và trách nhiệm của giai đoạn 6  

Hoạt động chung Kĩ sư có trách nhiệm sẽ lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động 

xác định cho vấn đề họ chịu trách nhiệm và ghi lại kết quả công 

việc của họ. 

Cái ra chung Kết quả thực nghiệm. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 6 

Kĩ sư quản lí Lập kế hoạch, điều phối, theo dõi, và giám sát các thực nghiệm 

giai đoạn 6. Tham gia vào thực nghiệm như kĩ sư có trách nhiệm 

khi cần. 

Kiến trúc sư trưởng  Làm việc với kĩ sư có trách nhiệm để giải quyết vấn đề từ cảnh 

quan kĩ thuật chi tiết. Tham gia vào trong thực nghiệm nh kĩ sư có 

trách nhiệm khi cần. 

Nhà khoa học chính  Làm việc với và trực tiếp trợ giúp cho kĩ sư có trách nhiệm khi 

cần để lập kế hoạch các thực nghiệm và giải quyết các vấn đề từ 

cảnh quan kĩ thuật chi tiết. Nhà khoa học chính sẽ thu thập các kế 

hoạch thực nghiệm từ các kĩ sư có trách nhiệm. Bản kế hoạch thực 

nghiệm sẽ được dùng để theo dõi nỗ lực thực hiện của giai đoạn 6. 

Tham gia và thực nghiệm như người kĩ sư có trách nhiệm khi cần. 

Kĩ sư yêu cầu  Kĩ sư yêu cầu sẽ giám sát cộng đồng những người có liên quan về 

thay đổi và chia việc phát triển thành các dẫn lái kiến trúc. Người 

đó cũng sẽ cho phép thực nghiệm và giải quyết các vấn đề và tác 

động của chúng lên việc thoả mãn các dẫn lái kiến trúc. Tham gia 

vào thực nghiệm như kĩ sư có trách nhiệm khi cần. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Đảm bảo rằng từng hành động vấn đề đều được đề cập để hoàn 

thành. 

Kĩ sư hỗ trợ Hỗ trợ cho kĩ sư có trách nhiệm trong thực nghiệm của họ. Tham 

gia vào thực nghiệm như kĩ sư có trách nhiệm. 

Kĩ sư sản xuất Tham gia vào thực nghiệm như kĩ sư có trách nhiệm. 

  

Tuy nhiên, thám hiểm kĩ thuật này không phải là làm bản mẫu vu vơ thông thường 

vậy trong thực hành. Thám hiểm kĩ thuật được gọi là thực nghiệm trong ACDM được 

thiết kế để đề cập một cách đặc biệt tới các vấn đề đã được phát lộ trong đánh giá thiết kế 

ở giai đoạn 4. Trong giai đoạn 5, tổ thiết kế kiến trúc quyết định cách từng vấn đề sẽ được 

đề cập, nhưng ở giai đoạn 6 những thực nghiệm đặc biệt được thiết kế, thực thi, và dữ liệu 

được thu thập để đề cập tới từng vấn đề. Có thể có nhiều lí do cho thực nghiệm như:  

 Liên tục phân rã các phần tử đa dạng của kiến trúc phỏng chừng để hiểu rõ hơn các 

chi tiết nền tảng mà có thể có tác động hệ thống  

 Kiểm nghiệm các giả định cơ sở trong yêu cầu hay thiết kế  

 Tạo ra và thực nghiệm với các cách tiếp cận kiến trúc khác 

 Thám hiểm công nghệ, yêu cầu, và miền không được hiểu rõ  
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 Kiểm nghiệm tập các phần tử có thuộc tính đặc tính chất lượng và hành vi chức năng 

không được biết hay không thể được kiểm nghiệm chừng nào chúng chưa được kiểm 

thử qua các vật phẩm thực  

 Nghiên cứu thị trường về các cấu phần sẵn có thương mại, và kiểm thử những cấu 

phần đó về tính khả thi và kiểm nghiệm những tuyên bố của người làm để đảm bảo 

chúng khớp với chủ định 

 Xây dựng và kiểm thử kết cấu nền kiến trúc, các phần tử đặc biệt hoặc mối quan hệ  

Có nhiều cách theo đó thực nghiệm có thể được tiến hành. Tác giả rất có chủ ý trong 

việc dùng từ thực nghiệm thay vì bản mẫu. Thực nghiệm là hoạt động được lập kế hoạch 

tuân theo phương pháp khoa học. Người thực nghiệm có giả thuyết và tìm kiếm thực 

nghiệm thiết kế để kiểm nghiệm hay bác bỏ giả thuyết. Làm bản mẫu (đặc biệt trong công 

nghiệp phần mềm) có xu hướng không thể thức hơn và là đầu mở. Bản mẫu thường trở 

thành sản phẩm với cấu trúc không biết và hành vi chức năng và thuộc tính đặc tính chất 

lượng không dự đoán được. Trong hoàn cảnh ACDM, các thực nghiệm không bị giới hạn 

vào viết mã, phần cứng không hàn nối, hay các hoạt động tương tự khác liên kết với thám 

hiểm kĩ thuật. Chắc chắn, thực nghiệm bao gồm những hoạt động này, nhưng thực 

nghiệm được dùng theo nghĩa rộng hơn để bao gồm miền rộng các hoạt động được thiết 

kế để thu thập dữ liệu cần thiết đề cập tới các vấn đề được phát lộ trong đánh giá.  

 

Lập kế hoạch giai đoạn 6  

Lập kế hoạch giai đoạn 6 bao gồm xác định khối lượng thời gian mà tổ thiết kế kiến 

trúc dự kiến rằng họ sẽ dành để giải quyết vấn đề đã được phát lộ trong đánh giá thiết kế 

kiến trúc. Sau lần đánh giá thứ nhất về kiến trúc điển hình có nhiều vấn đề sẽ yêu cầu thời 

gian để giải quyết, cho nên lần lặp đầu tiên qua giai đoạn 6 có thể lâu hơn đáng kể so với 

các lần lặp kế sau qua giai đoạn 6. Các hoạt động giai đoạn 6 có thể là khó dự kiến chính 

xác, đặc biệt nếu có vấn đề kĩ thuật gai góc mà cần được đề cập qua thực nghiệm. Như 

chúng ta sẽ thấy, ACDM cung cấp các khuôn mẫu cho ước lượng và đặt một số giới hạn 

lên thực nghiệm. Các ước lượng cho từng thực nghiệm có thể được tích luỹ để tạo ra 

nhiều ước lượng không thể dự đoán được cho việc thực nghiệm hơn là các ổ chức làm bản 

mẫu sản phẩm theo cách không thể thức. Hiểu theo cách thông thường, người quản lí kĩ 

nghệ phải cố gắng thiết lập một dự thảo lịch biểu nào đó cho các hoạt động giai đoạn 6 

nếu có một số lớn các vấn đề cần đề cập và các thực nghiệm kĩ thuật cần tiến hành. Khi 

kiến trúc chín muồi trong các lần lặp cải tiến kế tiếp, giai đoạn 6 sẽ đỡ mất thời gian đáng 

kể và trở thành dễ dự đoán hơn. Việc lập kế hoạch tổng thể cho các hoạt động xoay quanh 

bản kế hoạch thực nghiệm mà sẽ được phát triển bởi các kĩ sư có trách nhiệm. Các kĩ sư 

có trách nhiệm nhận phát triển bản kế hoạch thực nghiệm ngắn cho từng vấn đề mà họ 

chịu trách nhiệm. Tuyển tập các bản kế hoạch thực nghiệm sẽ được kĩ sư quản lí dùng để 

lập kế hoạch cho lịch biểu giai đoạn 6 và xác định tài nguyên được cần, cải tiến lớn ước 

lượng giai đoạn. Bảng 13.2 liệt lê các hoạt động chính của giai đoạn 6.  

Từng kĩ sư chủ nhiệm cũng có trách nhiệm ghi lại khối lượng thời gian người đó 

dành cho từng thực nghiệm. Đây là thông tin mấu chốt cho kĩ sư quản lí khi người đó theo 

dõi tiến độ của tổ trong việc thực nghiệm. Không thể nào cung cấp được hướng dẫn đặc 

biệt cho lập kế hoạch thực nghiệm vì bản chất, thời hạn, và tài nguyên được yêu cầu cho 

làm thực nghiệm phụ thuộc cao độ vào bản chất và độ phức tạp của vấn đề. Tuy nhiên, 

những tiến trình hành động nào đó có xu hướng lấy nhiều thời gian hơn các tiến trình 
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khác. Tham chiếu tới tài liệu cách giải quyết vấn đề, chúng ta có thể thấy rằng một số hoạt 

động là có đầu mở và rủi ro hơn các hoạt động khác, như được nêu trong Bảng 13.3.  

Bảng 13.2 Các xem xét lập kế hoạch giai đoạn 6  

Xem xét lập kế hoạch Mô tả 

Cập nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ nên xuất hiện sau khi 

giai đoạn được lập kế hoạch bởi kĩ sư quản lí. Người đó phải 

thiết lập lịch biểu và dự thảo tài nguyên cho lập kế hoạch và 

tiến hành thực nghiệm. Lập kế hoạch lịch biểu thực nghiệm 

dựa trên kế hoạch thực nghiệm được xây dựng bởi kĩ sư chủ 

nhiệm. 

Lập kế hoạch thực nghiệm Từng kĩ sư chủ nhiệm sẽ phát triển bản kế hoạch ngắn về 

cách người đó sẽ thực hiện hành động được mô tả cho từng 

vấn đề mà người đó chịu trách nhiệm tương ứng theo tài liệu 

cách giải quyết vấn đề. Một khi thực nghiệm được lập kế 

hoạch, chúng được gửi tới cho kĩ sư quản lí, người sẽ dùng 

các bản kế hoạch ngắn để lập kế hoạch và cập nhật bản kế 

hoạch thiết kế chủ. 

Thực nghiệm Từng kĩ sư chủ nhiệm sẽ tiến hành các thực nghiệm được 

xác định trong bản kế hoạch thực nghiệm của mình. Người 

đó sẽ thu thập mọi dữ liệu kĩ thuật liên quan và cũng sẽ theo 

dõi thời gian dành cho từng thực nghiệm. 

Họp kiểm điểm thực 

nghiệm 

Một khi các thực nghiệm được kết thúc, tổ sẽ chia sẻ và 

kiểm điểm kết quả và dữ liệu được thu thập trong thực 

nghiệm. 

  

Trong một số trường hợp, một số vấn đề có thể yêu cầu tương tác phức tạp để giải 

quyết và có thể trình ra thách thức lớn trong lập kế hoạch làm thực nghiệm, và có thể trình 

ra những rủi ro duy nhất cho dự án. Chẳng hạn, xét nhu cầu về một giao diện người dùng 

mới, phức tạp mà phải dễ dùng, đa văn hoá, và lập cấu hình được. Thu được nguyện vọng 

đúng này sẽ bao gồm làm việc với những người có liên quan, người sẽ dùng giao diện để 

kiểm thử quan niệm thiết kế để đảm bảo chúng là dễ dùng. Bên cạnh đó, làm thực nghiệm 

với các cấu trúc thiết kế đa dạng sẽ yêu cầu có được giao diện người dùng cấu hình được, 

đa văn hoá. Bởi vì điều này bao gồm tương tác nhiều với những người có liên quan bên 

ngoài (có thể rải rác khắp hành tinh), thực nghiệm này có thể là không dự đoán được cao 

độ cho lập kế hoạch. Trong thực tế, những tình huống như thế này thường đi vào chỗ 

không được để ý vì làm bản mẫu thường là hoạt động không thể thức, cho nên lập kế 

hoạch truyền thống không tính tới nỗ lực được cần để giảm nhẹ những loại rủi ro kĩ thuật 

này. ACDM trình ra những vấn đề này, điều là cải tiến lớn. Tuy nhiên, làm giảm nhẹ từng 

trong những vấn đề này vẫn yêu cầu việc đánh giá trung thực về khối lượng thời gian và 

tài nguyên nó sẽ cần để giải quyết một cách thoả đáng vấn đề. Không may, trong thực 

hành, các tình huống như thế này thường là chuẩn hơn là ngoại lệ, và nên được xem xét 

cẩn thận khi lập kế hoạch giai đoạn 6. Mặc dầu kĩ sư chủ nhiệm tạo ra bản kế hoạch làm 

thực nghiệm, nó nên được nghiên cứu kĩ lưỡng cho "kiểm tra lành mạnh" để đảm bảo rằng 

không cái gì bị bỏ sót. Các vấn đề nên được nghiên cứu kĩ lưỡng với các tình huống như 

thế này trong lập kế hoạch cho các thực nghiệm. Một khi lập kế hoạch khởi đầu cho giai 

đoạn 6 được hoàn tất, kĩ sư quản lí phải cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ hay lịch biểu 
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(nhớ lại rằng lịch biểu thiết kế có thể tách rời khỏi bản kế hoạch thiết kế chủ) để phản ánh 

thời gian được ước lượng mà sẽ được dành ra trong giai đoạn 5.  

 

 

Lập kế hoạch và thực thi thực nghiệm  

Trong giai đoạn 6, tổ thiết kế kiến trúc sẽ cải tiến thêm thiết kế kiến trúc qua làm 

thực nghiệm. Nói một cách chặt chẽ trong giai đoạn 6, bản thân thiết kế không được cải 

tiến. Trong giai đoạn 6 dữ liệu được thu thập qua việc làm thực nghiệm được lập kế 

hoạch, được hội tụ mà sẽ được dùng để cải tiến kiến trúc khi tổ quay lại giai đoạn 3. Điều 

này là chẻ sợi tóc làm đôi. Như được nhắc tới trước đây, việc lặp giữa các giai đoạn này 

có thể xảy ra rất nhanh chóng. Không cần buổi lễ lớn lúc bắt đầu và kết thúc của từng giai 

đoạn. Để cải tiến kiến trúc, các kĩ sư chủ nhiệm giải quyết các vấn đề sẽ tạo ra bản kế 

hoạch đặc biệt mà mô tả cách họ sẽ làm trong thực nghiệm của họ. Tiến trình hành động 

chung mà sẽ được lấy để giải quyết vấn đề được quyết định ở giai đoạn 5 và được ghi 

trong tài liệu cách giải quyết vấn đề. Nỗ lực lập kế hoạch thực nghiệm được lãnh đạo bởi 

nhà khoa học chính, người chịu trách nhiệm giám sát các chi tiết kĩ thuật của thực 

nghiệm. Tuy nhiên, các kĩ sư chủ nhiệm sẽ phát triển các kế hoạch làm thực nghiệm mô tả 

cách họ sẽ đề cập tới vấn đề họ chịu trách nhiệm. Những bản kế hoạch này là mô tả nhẹ 

cho các hoạt động thực nghiệm mà các kĩ sư sẽ tiến hành để đề cập tới các vấn đề được 

phát lộ trong giai đoạn 4. Các kế hoạch làm thực nghiệm trong hoàn cảnh ACDM phục vụ 

cho hai chủ định chính. Thứ nhất, lập kế hoạch các thực nghiệm với mục đích xác định 

trong tâm trí giữ cho kĩ sư chủ nhiệm, và toàn tổ thiết kế, hội tụ vào việc làm lộ ra chỉ 

những thông tin được yêu cầu để đề cập tới vấn đề và cải tiến thiết kế kiến trúc. Khác biệt 

giữa các thực nghiệm của ACDM và làm bản mẫu truyền thống là cách tổ quyết định các 

hoạt động lập kế hoạch và bản mẫu nào. Làm bản mẫu không là gì mới, nhưng vấn đề với 

làm bản mẫu không được lập kế hoạch là ở chỗ bản mẫu quá thường trở thành sản phẩm 

được chuyển giao. Điều này xảy ra bởi vì hệ thống không được thiết kế một cách có chủ ý 

trước khi các kĩ sư bắt đầu làm bản mẫu. Hoạt động làm bản mẫu không được lập kế 

hoạch một cách có chủ ý, và thời gian dự án bị tiêu thụ vào làm bản mẫu. Tại điểm nào 

đó, những người phát triển nhận ra họ ở ngoài thời gian dự án và quyết định dọn sạch và 

vận chuyển bản mẫu. Bản mẫu điển hình không bao gồm cùng mức độ phẩm chất như vật 

phẩm sản xuất có. Bên cạnh vấn đề chất lượng hướng chức năng hiển nhiên, hệ thống 

dùng nhiều phần mềm và sản phẩm tiến hoá từ bản mẫu được chứa cấu trúc kiến trúc tiến 

hoá và phần lớn là không được biết tới. Trong tình huống này, các thuộc tính hệ thống 

không dự đoán được cũng nổi lên - cả về chức năng và dưới dạng thuộc tính đặc tính chất 

lượng. Các hệ thống như thế này là khó duy trì, điều chỉnh, mở rộng, vân vân. Có thể khó 

cho các kĩ sư mới học và hiểu về hệ thống bởi vì cấu trúc toàn thể là không được biết rõ. 

Mọi hệ thống dùng nhiều phần mềm đều có kiến trúc dù chúng được thiết kế có chủ ý hay 

không. Nếu kiến trúc không được thiết kế một cách có chủ ý, mà thay vào đó nổi lên như 

hậy quả của việc mài giũa mã, thêm chút ít phần cứng đây đó, và nói chung vặn vẹo cho 

tới khi nó làm việc, bạn sẽ vẫn có được kiến trúc. Không may, bạn có thể không thích 

điều bạn có được! Lập kế hoạch các thực nghiệm để đề cập tới các vấn đề đặc biệt nảy 

sinh trong đánh giá thiết kế ngăn ngừa vấn đề thông thường của việc làm bản mẫu vô tận 

nơi các bản mẫu cuối cùng biến hoá thành sảnh phẩm và hệ thống. Lí do thứ hai cho lập 

kế hoạch thực nghiệm là ở chỗ người quản lí kĩ nghệ có thể dùng các bản kế hoạch làm 

thực nghiệm nhỏ được tạo ra bởi những người làm thực nghiệm để tạo ra lịch biểu cho 

giai đoạn 6, theo dõi nỗ lực, và cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ. Bởi vì làm thực 

nghiệm có thể là không dự đoán được khét tiếng, các kế hoạch thực nghiệm cá nhân nhỏ 
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giúp kĩ sư quản lí tạo ra bản kế hoạch tin cậy hơn và theo dõi được nỗ lực với độ trung 

thành lớn hơn. 

Bảng 13.3 Các xem xét lập kế hoạch thực nghiệm dựa trên kiểu hành động  

Hành 

động 

Mô tả Xem xét lập kế hoạch 

1 Hành 

động 

không 

được yêu 

cầu 

Vì không có hành động được yêu cầu, không có thời gian và tài 

nguyên cần để giải quyết các vấn đề này. 

2 Sửa chữa, 

cập nhật, 

và/hoặc 

làm sáng 

tỏ tài liệu 

Phạm vi theo đó tài liệu cần được duyệt xét lại sẽ chỉ đạo bao nhiêu 

thời gian được cần để giải quyết vấn đề này. Nói chung, các vấn đề 

tài liệu yêu cầu thời gian của một hay hai kĩ sư để sửa cho đúng. 

Điển hình không có công cụ đặc biệt nào hay môi trường được cần 

để giải quyết các vấn đề này. Lập kế hoạch về kiểm điểm các thay 

đổi với tài liệu này để đảm bảo rằng các vấn đề được đề cập thoả 

đáng. 

3 Nhiều 

thông tin 

kĩ thuật 

được yêu 

cầu 

Vấn đề này được giải quyết điển hình bằng việc đọc sách giáo khoa, 

thư mục sản phẩm, hay nghiên cứu về các chủ đề sẽ rọi ánh sáng lên 

cách đề cập tới vấn đề. Một cách điển hình không có công cụ đặc 

biệt hay môi trường được yêu cầu để thực hiện các hành động động 

này để giải quyết các loại vấn đề này. Trong một số trường hợp các 

kĩ sư chủ nhiệm có thể phải tiến hành việc tới thăm vị trí, dự hội 

nghị, và có trình diễn sản phẩm để thu được thông tin kĩ thuật cần 

thiết. Rủi ro là ở chỗ thông tin cần thiết có thể không tồn tại, trong 

trường hợp đó tổ chức đối diện với rủi ro kĩ thuật tiềm năng mà phải 

được giải quyết qua thực nghiệm. 

4 Nhiều 

thông tin 

về dẫn lái 

kiến trúc 

được yêu 

cầu 

Việc đề cập tới những vấn đề này bao gồm tương tác với những 

người có liên quan thích hợp để thu lấy thông tin mới hay làm sáng 

tỏ thông tin hiện có. Nếu không có những người có liên quan nhận 

diện được khác hơn thị trường dự kiến cho sản phẩm hay hệ thống, 

việc làm sáng tỏ dẫn lái kiến trúc có thể bao gồm nghiên cứu thị 

trường hay kiểm thử tương tác con người, điều có thể tốn nhiều thời 

gian và lao động, và có thể bao gồm nhu cầu chuyên gia miền, công 

cụ đặc biệt, và môi trường. 

5 Thực 

nghiệm 

được yêu 

cầu 

Hành động này tham chiếu tới việc xây dựng mô hình nhỏ thực hiện 

được hay bản mẫu để thẩm tra cách tiếp cận thiết kế và các quan 

niệm kĩ thuật liên quan. Những hoạt động này có thể bao gồm: Viết 

phần mềm; làm các phần tử phần cứng không hàn nối; mua, kiểm 

thử, và phân tích các cấu phần phần mềm và phần cứng; kiểm thử và 

phân tích phần tử thừa tự; môi trường kiểm thử chuyên môn và mở 

rộng và các công cụ mà có thể là cần thiết và thường được yêu cầu. 

Bên cạnh đó, tri thức chuyên gia đặc biệt có thể được yêu cầu để trợ 

giúp cho thực nghiệm. Hành động này thường là tốn kém nhất dưới 

dạng thời gian và yêu cầu tài nguyên. 
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 Khuôn mẫu làm thực nghiệm  

Để giúp các kĩ sư tạo ra bản kế hoạch thực nghiệm nhất quán, đơn giản, nhẹ cân, 

một khuôn mẫu được cung cấp trong Bảng 13.4 cho việc tạo ra kế hoạch thực nghiệm. 

Làm thực nghiệm thường bao gồm làm bản mẫu hướng theo phần cứng của phần tử thiết 

kế để biết về công nghệ và các quyết định thiết kế, đặc biệt các quyết định có vấn đề tiềm 

năng. Tuy nhiên, bên cạnh những loại thực nghiệm truyền thống này, làm thực nghiệm có 

thể bao gồm:  

Bảng 13.4 Khuôn mẫu lập kế hoạch thực nghiệm  

Tiền thực nghiệm 

Tiêu đề thực nghiệm: ID thực nghiệm: 

ID vấn đề/mô tả: Kĩ sư chủ nhiệm: 

Cách giải quyết vấn đề (kiểm một):  

 Sửa, cập nhật, và/hoặc làm sáng tỏ tài liệu (lời văn, bản vẽ, bảng vân vân). 

 Nhiều thông tin kĩ thuật hơn được yêu cầu.  

 Nhiều thông tin về dẫn lái kiến trúc được yêu cầu.  

 Thực nghiệm được yêu cầu.  

 Khác (mô tả): ____________________________________________________ 

 

Chủ định: 

Mô tả thực nghiệm: 

Vật phẩm được tạo ra: 

Tiêu chí hoàn thành: 

Tài nguyên yêu cầu: 

Thời hạn ước lượng và cột mốc then chốt: 

Hậu thực nghiệm 

Tóm tắt phát hiện: 

Thời hạn thực tế: 

Tài nguyên thực tế: 

Khuyến cáo của kĩ sư chủ nhiệm; 

 

 Nghiên cứu cách sửa tài liệu và biểu diễn thiết kế tốt hơn  

 Tìm thông tin và tài liệu để hiểu rõ hơn các tiếp cận thiết kế, công nghệ, miền, vân vân  

 Mua sắm và thực nghiệm với các phần tử phần cứng và phần mềm thương mại và 

công cụ  

 Tương tác với những người có liên quan để hiểu rõ hơn các dẫn lái kiến trúc  

Điều quan trọng là lập kế hoạch cho các hoạt động này cũng như thực nghiệm phần 

cứng truyền thống - và thực nghiệm hướng phần mềm. Lập kế hoạch cho tất cả các công 
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việc thực nghiệm giúp kĩ sư quản lí lập kế hoạch và theo dõi công việc của các kĩ sư trong 

giai đoạn 6, cũng như cung cấp đảm bảo rằng các vấn đề được đề cập tới. Lập kế hoạch 

cho các thực nghiệm cũng cho phép nhà khoa học chính và kiến trúc sư trưởng kiểm điểm 

các khía cạnh kĩ thuật của thực nghiệm để đảm bảo rằng nó sẽ thoả mãn cho nhu cầu kĩ 

thuật của vấn đề. Khuôn mẫu lập kế hoạch thực nghiệm của Bảng 13.4 được chia thành 

hai phần chính chứa thông tin mà phải được cung cấp trước thực nghiệm và thông tin phải 

được cung cấp sau khi thực nghiệm đã được tiến hành. Từng phần tử của khuôn mẫu lập 

kế hoạch thực nghiệm được giải thích dưới đây. Thông tin tiền thực nghiệm bao gồm:  

 Tiêu đề và ID thực nghiệm: Nó hữu dụng để cung cấp tên hay số hiệu ID cho thực 

nghiệm. Các IDD chữ-số là hữu dụng khi có nhiều thực nghiệm; tuy nhiên, tiêu đề 

có xu hướng diễn tả nhiều hơn.  

 Mô tả/ID vấn đề: Điều quan trọng là bao gồm vấn đề được đề cập bằng thực 

nghiệm này để cho kĩ sư qui trình chất lượng có thể ánh xạ các thực nghiệm vào 

vấn đề và đảm bảo rằng từng vấn đề được đề cập tới để hoàn thành. ID hay mô tả 

vấn đề nên là một như ở đây như nó xuất hiện trong tài liệu cách giải quyết vấn đề.  

 Kĩ sư chủ nhiệm: Đây là tên của kĩ sư chịu trách nhiệm thiết kế, lập kế hoạch, và 

tiến hành thực nghiệm.  

 Cách giải quyết vấn đề: Cách giải quyết vấn đề ở đây nên là giống như cách giải 

quyết vấn đề được liệt kê trong tài liệu cách giải quyết vấn đề.  

 Chủ định: Mô tả chủ định và ý định của thực nghiệm và thông tin nào là được thu 

thập và tại sao.  

 Mô tả thực nghiệm: Mô tả đích xác các thủ tục của thực nghiệm. Phải rõ ràng về 

điều sẽ được thực hiện và bao gồm bất kì thông tin liên quan nào, như mã nào sẽ 

được viết, phần cứng nào sẽ được xây dựng, việc tìm kiếm thông tin sẽ được tiến 

hành ở đâu, làm sao những người có liên quan sẽ được tham gia và thường xuyên 

thế nào, làm sao thực nghiệm sẽ được cung cấp, và làm sao dữ liệu sẽ được thu 

thập.  

 Vật phẩm được tạo ra: Mô tả bất kì vật phẩm được dự kiến nào mà sẽ được tạo ra 

như hậu quả của thực nghiệm. Vật phẩm có thể bao gồm phần mềm, phần cứng, 

dữ liệu, báo cáo, vân vân.  

 Tiêu chí hoàn thành: Mô tả tiêu chí hoàn thành cho thực nghiệm, tức là, mô tả khi 

nào thực nghiệm được hoàn thành. Tiêu chí hoàn thành có thể là đơn giản khi 

thông tin được thu thập hoặc phức tạp như mô tả các kết quả được dự kiến đa 

dạng, bất kì cái gì có thể báo hiệu chỗ cuối của thực nghiệm.  

 Tài nguyên được yêu cầu: Liệt kê bất kì tài nguyên vật chất nào được yêu cầu để 

hỗ trợ cho thực nghiệm. Điều này bao gồm phần cứng, phần mềm, công cụ, môi 

trường kiểm thử, nhân sự hỗ trợ đặc biệt, vân vân.  

 Thời hạn được ước lượng và cột mốc then chốt: Kĩ sư chủ nhiệm phải ước lượng 

thời hạn xấp xỉ của thực nghiệm. Một ý tưởng hay là đưa vào các cột mốc quan 

trọng cho các kiểu thực nghiệm đa diện phức tạp hơn.  

Thông tin hậu thực nghiệm bao gồm:  

 Tóm tắt các phát hiện: Tại lúc kết thúc thực nghiệm, kĩ sư chủ nhiệm phải mô tả 

kết quả. Tham chiếu tới bất kì vật phẩm liên quan nào. Mô tả bất kì độ lệch chính 

nào so với kết quả dự kiến.  
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 Thời hạn thực tế: Liệt kê thời gian thực dành cho thực nghiệm. Chỉ ra bất kì độ 

lệch nào trong lịch biểu và giải thích lí do cho chúng.  

 Tài nguyên thực: Liệt kê tài nguyên thực được sử dụng trong thực nghiệm. Chỉ ra 

bất kì độ lệch nào trong tài nguyên dự kiến và giải thích lí do cho chúng.  

 Khuyến cáo của kĩ sư chủ nhiệm: Kĩ sư chủ nhiệm nên mô tả các khuyến cáo liên 

quan tới cách cải tiến kiến trúc để giải quyết vấn đề dựa trên thực nghiệm.  

Chắc chắn một tổ chức có thể điều chỉnh khuôn mẫu cơ sở này theo bất kì cách nào 

để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đặc biệt của dự án và tổ chức. Trong thử nghiệm công 

nghiệp với ACDM, khuôn mẫu lập kế hoạch thử nghiệm này là trong số những khuôn 

mẫu phổ biến nhất, nhưng cũng là một trong những khuôn mẫu được điều chỉnh nhiều 

nhất trong kho của ACDM về các khuôn mẫu và danh sách kiểm. Một số tổ chức đã thêm 

khá nhiều thông tin vào khuôn mẫu lập kế hoạch thực nghiệm, trong khi các tổ chức khác 

giảm bớt khối lượng thông tin. Tuy nhiên khuôn mẫu này được điều chỉnh, điều quan 

trọng mấu chốt là nó thâu tóm được các thông tin sau:  

 Mục đích của thực nghiệm và cách thực nghiệm sẽ giải quyết vấn đề đặc biệt nảy sinh 

trong đánh giá  

 Thời hạn và tài nguyên được yêu cầu cho thực nghiệm  

 Mô tả về điều người kĩ sư sẽ làm để tiến hành thực nghiệm  

 Mô tả về kết quả của thực nghiệm  

 Tiêu chí hoàn thành thực nghiệm  

 

Qui trình làm thực nghiệm  

Để bắt đầu giai đoạn 6, kĩ sư quản lí phân công cho tổ thiết kế kiến trúc một lịch 

biểu và hạn chót cho phát triển bản kế hoạch thực nghiệm. Từng người trong các kĩ sư chủ 

nhiệm sẽ hoàn thành một bản kế hoạch thực nghiệm cho từng vấn đề người đó được phân 

công. Sẽ có một kế hoạch cho từng vấn đề mà có hành động được gán cho nó, trừ phi 

“không hành động” là cách giải quyết được quyết định theo vấn đền trong giai đoạn 5. 

Một khi hoàn chỉnh, bản kế hoạch thực nghiệm nên được kiểm điểm. Toàn tổ có thể kiểm 

điểm bản kế hoạch thực hiện, nhưng tối thiểu kĩ sư quản lí, nhà khoa học chính, và kiến 

trúc sư trưởng phải kiểm điểm chúng. Nhà khoa học chính và kiến trúc sư trưởng nên 

kiểm điểm kế hoạch để đảm bảo rằng cách tiếp cận kĩ thuật là đúng và cung cấp cho kĩ sư 

chủ nhiệm phản hồi kĩ thuật liên quan tới kế hoạch của người đó. Kĩ sư quản lí nên kiểm 

điểm bản kế hoạch từ cảnh quan thực chứng. Người đó sẽ tạo ra lịch biểu cho toàn bộ các 

hoạt động của giai đoạn 6 dựa trên riêng bản kế hoạch thực nghiệm. Tuyển tập các kế 

hoạch thực nghiệm biểu thị cho danh mục các hoạt động chi tiết mà sẽ được tiến hành 

trong giai đoạn 6. Điều này có thể khai triển thành các kế hoạch cho giai đoạn 6, và để 

quản lí tính không chắc chắn của làm thực nghiệm. Trong các trường hợp nơi có những 

thực nghiệm lớn, phức tạp, có thể cần phân công vài kĩ sư cho một thực nghiệm. Trong 

những trường hợp này, các thực nghiệm này nên được xử lí như các tiểu dự án với các tổ 

nhỏ có chủ định duy nhất là phát minh, lập kế hoạch, và thực thi thực nghiệm để giải 

quyết vấn đề có liên quan. Tổ các kĩ sư được phân công giải quyết vấn đề sẽ xây dựng 

một kế hoạch làm thực nghiệm. Nó là tốt nhất nếu kĩ sư lãnh đạo được phân công, người 

chịu trách nhiệm lãnh đạo nỗ lực và bản kế hoạch thực hiện. Trong các trường hợp khác, 

các thực nghiệm có thể phụ thuộc lẫn nhau. Chẳng hạn, cái ra của thực nghiệm này có hể 
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cần cho lập kế hoạch và thực thi thực nghiệm khác. Trong các trường hợp khác, cái ra của 

thực nghiệm này có thể chỉ dẫn liệu thực nghiệm khác là cần hay không. Nếu với mọi khả 

năng, các thực nghiệm phụ thuộc nên được phân công cho cùng một kĩ sư hay cùng một 

tổ nhỏ các kĩ sư để đề cập được tới mọi vấn đề liên quan và các thực nghiệm phụ thuộc. 

Điều này làm đơn giản hoá việc điều phối và trao đổi giữa các kĩ sư.  

 

Chấp thuận thực nghiệm 

Vài tổ chức đang dùng ACDM đã quyết định thể chế hoá một qui trình chấp thuận 

thực nghiệm. Điều này được trình bày ở đây như một tuỳ chọn để cung cấp việc giám sát 

nhiều hơn cho các hoạt động thực nghiệm, không phải như một hoạt động cần thiết hay 

được qui định của ACDM. Trong một tổ chức, sau khi các kế hoạch thực nghiệm được 

hoàn thành bởi các kĩ sư chủ nhiệm, chúng được gửi tới kĩ sư quản lí. Tại điểm này các kế 

hoạch sẽ được nghiên cứu kĩ lưỡng bởi một ban nhỏ những người lãnh đạo kĩ thuật. Từng 

bản kế hoạch đều phải được kiểm điểm và chấp thuận trước khi các kĩ sư chủ nhiệm được 

phép thực thi thực nghiệm. Đây là qui trình khá nặng cân mà tác giả nhớ trong đầu với 

thực nghiệm ACDM. Tuy nhiên, tổ chức đặc biệt này có thời kì rất khó khăn khi kiểm 

soát các bản mẫu và các hoạt động làm bản mẫu - gần như mọi sản phẩm trong kí ức đã 

được phát triển như bản mẫu. Điều này đã là một tỉ lệ tốn kém và không dự đoán được 

nảy sinh trong nhiều sản phẩm đáng hoài nghi về chất lượng. Sau khi thể chế hoá qui trình 

này, tổ chức có khả năng dự đoán tốt hơn và kiểm soát chi phí dự án và cung cấp cái nhìn 

sâu về kĩ thuật và quản lí vào trong điều các kĩ sư đang làm. Nhớ lại rằng chủ định của 

thực nghiệm trong ACDM là cải tiến thiết kế kiến trúc theo cách có kỉ luật và dự đoán 

được. Mặc dầu mức độ kiểm soát chặt chẽ không được thiết kế trong ACDM, một loại 

nghiên cứu kĩ lưỡng nào đó và chấp nhận thực nghiệm là ý tưởng thực sự tốt. Một lí do 

then chốt cho việc cải tiến lặp lại cho thiết kế kiến trúc là để giảm thiểu chi phí và giảm 

thời gian dành cho thời kì không chắc chắn. Làm bản mẫu là hoạt động mà lập lịch và chi 

phí nổi tiếng làm mòn mỏi dự án, điển hình vì nó vô tận, không kiểm soát được (ít nhất 

cũng thỉnh thoảng), và không tập trung. Cho nên điều cần tuân theo là thực nghiệm nên 

nhận được việc quản lí nào đó và nghiên cứu kĩ lưỡng kĩ thuật, và các hoạt động thực 

nghiệm đó được chấp thuận. Không ai thích tự do của mình bị chà đạp. Qui trình đích xác 

được dùng để kiểm điểm và chấp thuận các thực nghiệm sẽ biến thiên từ tổ chức sang tổ 

chức, nhưng chút ít giám sát theo nghĩa thường vẫn đi cùng đường. Thường có các cân 

nhắc chính trị mà phải được tính tới khi thể chế hoá một qui trình chấp thuận như vậy, 

điều ở bên ngoài phạm vi của cuốn sách này. Điều quan trọng cần lưu ý là lập kế hoạch 

làm thực nghiệm và qui trình chấp thuận (nếu được thực hiện) không nên là qui trình nặng 

nề - điều này có thể có hiệu quả làm mất tinh thần các kĩ sư. Bước lập kế hoạch thực tế 

nên dựa trên khuôn mẫu đơn giản như được nêu trong Bảng 13.4, bảng thâu tóm thông tin 

lập kế hoạch bản chất. Trên danh nghĩa, có thể các bản kế hoạch thực nghiệm được tạo ra 

(và được chấp thuận nếu cần) bởi các kĩ sư chủ nhiệm trong vài giờ, hay nhiều nhất là vài 

ngày.  

 

Tiến hành thực nghiệm  

Một khi các bản kế hoạch thực nghiệm được hoàn tất, kĩ sư quản lí sẽ dùng thông 

tin này để lập kế hoạch cho giai đoạn này, cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ, và lịch 

biểu. Mọi kế hoạch đều nên được lưu trữ và giữ dưới kiểm soát cấu hình. Tại điểm này, 
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các kĩ sư chủ nhiệm nên thực thi thực nghiệm của họ tương ứng theo kế hoạch. Bảng 13.5 

là một ví dụ về bản kế hoạch thực nghiệm với thông tin tiền thực nghiệm được điền vào.  

Bảng 13.5 Khuôn mẫu lập kế hoạch thử nghiệm: Tiền thực nghiệm.  

Tiền thực nghiệm 

Tiêu đề thực nghiệm: Xử lí trực quan:  ID thực nghiệm: R10 

ID vấn đề/mô tả: Vấn đề giai đoạn 4: Xử lí 

trực quan và trách nhiệm điều hướng là 

không rõ ràng trong thiết kế kiến trúc 

Kĩ sư chủ nhiệm: Jiyeong Yoon 

Cách giải quyết vấn đề (kiểm một):  

 Sửa, cập nhật, và/hoặc làm sáng tỏ tài liệu (lời văn, bản vẽ, bảng vân vân). 

 Nhiều thông tin kĩ thuật hơn được yêu cầu.  

 Nhiều thông tin về dẫn lái kiến trúc được yêu cầu.  

 Thực nghiệm được yêu cầu.  

 Khác (mô tả): ____________________________________________________ 

 

Chủ định: Chủ định của thực nghiệm là làm sáng tỏ vai trò và trách nhiệm của phần tử 

xử lí trực quan và điều hướng và thẩm tra tương tác giữa chúng bằng việc xây dựng một 

modek nhỏ để kiểm thử hiệu năng và liên lạc. 

Mô tả thực nghiệm: Thực nghiệm sẽ bao gồm xây dựng một bộ khung cho các phần tử 

xử lí trực quan và điều hướng. Điều này sẽ bao gồm chức năng tối thiểu cho cả hai phần 

tử. Với phần tử xử lí trực quan, các dịch vụ sẽ chỉ bao gồm việc bắt giữ hình ảnh và xác 

định mầu sắc. Với phần tử điều hướng, chỉ dịch vụ tìm mầu sẽ được thực hiện. Thực 

nghiệm này sẽ phát triển đầy đủ liên lạc được cần để kiểm thử cách các phần tử đó sẽ 

tương tác để thẩm tra các giả định trong thiết kế kiến trúc. 

Vật phẩm được tạo ra: Mã cho các phần tử điều hướng và xử lí trực quan và phần mềm 

liên kết để tạo điều kiện liên lạc giữa các phần từ này. 

Tiêu chí hoàn thành: Các phần tử được thực hiện, có khả năng liên lạc, và chức năng tìm 

mầu cơ sở được kiểm thử. 

Tài nguyên yêu cầu: 1 kĩ sư. Bộ mô phỏng robot. Truy nhập vàp phần cứng robot để 

kiểm thử. 

Thời hạn ước lượng và cột mốc then chốt: 1 tuần 

Hậu thực nghiệm 

Tóm tắt phát hiện: 

Thời hạn thực tế: 

Tài nguyên thực tế: 

Khuyến cáo của kĩ sư chủ nhiệm; 

 

Nếu gặp phải lệch lạc đáng kể hay vấn đề trong làm thực nghiệm, các kĩ sư chủ 

nhiệm phải thông báo cho kĩ sư quản lí và nhà khoa học chính, và hành động sửa đổi theo 

chương trình có thể được tiến hành hoặc trợ giúp có thể được viện tới. Trong một số 

trường hợp, bản kế hoạch thực nghiệm hiện có phải được thay đổi, và trong một số trường 

hợp khác, thực nghiệm phải được lập kế hoạch lại. Khi làm thực nghiệm bắt đầu, kĩ sư 
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chủ nhiệm phải ghi lại các kết quả của thực nghiệm và hoàn chỉnh phần còn lại của dữ 

liệu sau thực nghiệm được yêu cầu theo bản kế hoạch. Ví dụ về một bản kế hoạch được 

điển với thông tin này được cung cấp trong Bảng 13.6. 

Bảng 13.6 Khuôn mẫu lập kế hoạch thực nghiệm: Hậu thực nghiệm  

 Tiền thực nghiệm 

Tiêu đề thực nghiệm: Xử lí trực quan  ID thực nghiệm: R10 

ID vấn đề/mô tả: Vấn đề giai đoạn 4: Xử lí 

trực quan và trách nhiệm điều hướng là 

không rõ ràng trong thiết kế kiến trúc 

Kĩ sư chủ nhiệm: Jiyeong Yoon 

Cách giải quyết vấn đề (kiểm một):  

 Sửa, cập nhật, và/hoặc làm sáng tỏ tài liệu (lời văn, bản vẽ, bảng vân vân). 

 Nhiều thông tin kĩ thuật hơn được yêu cầu.  

 Nhiều thông tin về dẫn lái kiến trúc được yêu cầu.  

 Thực nghiệm được yêu cầu.  

 Khác (mô tả): ____________________________________________________ 

Chủ định: Chủ định của thực nghiệm là làm sáng tỏ vai trò và trách nhiệm của phần tử 

xử lí trực quan và điều hướng và thẩm tra tương tác giữa chúng bằng việc xây dựng một 

modek nhỏ để kiểm thử hiệu năng và liên lạc. 

Mô tả thực nghiệm: Thực nghiệm sẽ bao gồm xây dựng một bộ khung cho các phần tử 

xử lí trực quan và điều hướng. Điều này sẽ bao gồm chức năng tối thiểu cho cả hai phần 

tử. Với phần tử xử lí trực quan, các dịch vụ sẽ chỉ bao gồm việc bắt giữ hình ảnh và xác 

định mầu sắc. Với phần tử điều hướng, chỉ dịch vụ tìm mầu sẽ được thực hiện. Thực 

nghiệm này sẽ phát triển đầy đủ liên lạc được cần để kiểm thử cách các phần tử đó sẽ 

tương tác để thẩm tra các giả định trong thiết kế kiến trúc. 

Vật phẩm được tạo ra: Mã cho các phần tử điều hướng và xử lí trực quan và phần mềm 

liên kết để tạo điều kiện liên lạc giữa các phần từ này. 

Tiêu chí hoàn thành: Các phần tử được thực hiện, có khả năng liên lạc, và chức năng tìm 

mầu cơ sở được kiểm thử. 

Tài nguyên yêu cầu: 1 kĩ sư. Bộ mô phỏng robot. Truy nhập vàp phần cứng robot để 

kiểm thử. 

Thời hạn ước lượng và cột mốc then chốt: 40 giờ 

Hậu thực nghiệm 

Tóm tắt phát hiện: Phần tử khác được yêu cầu để quản lí liên lạc liên phần tử vì nhiều 

tương tác giữa xử lí trực quan và điều hướng phải là không đồng bộ. 

Thời hạn thực tế: 36 giờ 

Tài nguyên thực tế: như đã nói 

Khuyến cáo của kĩ sư chủ nhiệm: Trách nhiệm của các phần tử xử lí trực quan và điều 

hướng vẫn còn không đổi. Tuy nhiên, điều rất cần khuyến cáo là thiết kế được sửa đổi để 

bao gồm một phần tử tách biệt thời gian chạy mà chịu trách nhiệm phối hợp giữa xử lí 

trực quan và điều hướng. Liên lạc giữa các phần tử cũng phức tạp hơn điều chỉ ra trong 

thiết kế gốc. Thiết kế nên được hiệu chỉnh để chỉ ra liên lạc giữa xử lí trực quan và điều 

hướng chính xác hơn. 
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Thông tin này và mọi vật phẩm thực nghiệm liên kết nên được lưu trữ và giữ dưới 

kiểm soát cấu hình. Trong nhiều tổ chức, kết quả của bản mẫu không bao giờ được chính 

thức ghi lại, và kết quả của nỗ lực bị mất khi kĩ sư quên điều người đó đã làm, hay người 

đó chuyển sang vị trí khác hay tổ chức khác. Khuôn mẫu bản kế hoạch thực nghiệm trong 

Bảng 13.4 được thiết kế để gìn giữ điều đã được làm và kết quả của nỗ lực thực nghiệm 

trong cả đời dự án. Thu lấy thông tin quan chi phí thực nghiệm về thời gian và tiền bạc, và 

điều thực sự ngu xuẩn là lại ném nó đi, nhưng đây là cách tiếp cận thông thường trong các 

tổ chức xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm ngày nay! Khi làm thực nghiệm đang 

diễn ra, chính trách nhiệm của kĩ sư quản lí là theo dõi nỗ lực thực nghiệm này từ quan 

điểm thực chứng và có hành động sửa chữa khi cần. Lần nữa, độ thô mịn theo đó nỗ lực 

làm thực nghiệm này được theo dõi sẽ phụ thuộc vào thời hạn của thực nghiệm. Một ý 

tưởng hay là theo dõi các hoạt động làm thực nghiệm thường xuyên hơn (khoảng cách 

một tuần) bởi vì làm thực nghiệm có xu hướng là hoạt động linh động và các vấn đề có 

thể nảy sinh nhanh chóng mà có thể có tác động trầm trọng tới lịch biểu và chi phí. Điều 

quan trọng là tiêu chí hoàn thành khách quan được thiết lập và được tuân thủ cho từng 

thực nghiệm. Khi tiêu chí này được đáp ứng, thực nghiệm ở vào thời kì làm xong. Nếu 

không, làm thực nghiệm sẽ không bao giờ kết thúc và bản mẫu sẽ biến thành sản phẩm và 

hệ thống.  

Vai trò của nhà khoa học chính trong làm thực nghiệm là vai trò của thầy kèm và cố 

vấn cho các kĩ sư chủ nhiệm. Nhà khoa học chính sẽ giám sát tiến bộ của các thực nghiệm 

từ quan điểm kĩ thuật và trợ giúp cho các kĩ sư khi cần. Chắc chắn nhà khoa học chính có 

thể tham gia như một kĩ sư chủ nhiệm, nhưng trên những dự án lớn hơn thời gian của 

người đó có thể được dành ra tốt hơn để giúp cho các kĩ sư chủ nhiệm lập kế hoạch và 

thực thi các thực nghiệm của họ. Khi các vấn đề với các thực nghiệm nảy sinh, nhà khoa 

học chính sẽ trợ giúp cho tổ trong giải quyết vấn đề. Nhà khoa học chính giám sát các 

khía cạnh kĩ thuật của thực nghiệms và hướng dẫn các hoạt động kĩ thuật của các kĩ sư 

chủ nhiệm, và sẽ kèm cặp họ trong thiết kế, lập kế hoạch, và thực thi các thực nghiệm. 

Khi các thực nghiệm lộ ra, nhà khoa học chính có mối quan tâm được đầu tư vào giám sát 

chúng và giúp cho các kĩ sư chủ nhiệm hoàn thành chúng. Kiến trúc sư trưởng cũng sẽ 

giám sát kết quả của các thực nghiệm và có thể bắt đầu nghĩ về cách thiết kế sẽ bị ảnh 

hưởng bởi thông tin được thu thập qua các thực nghiệm. Vai trò của kĩ sư qui trình chất 

lượng trong làm thực nghiệm là đảm bảo rằng từng vấn đề được đề cập tương ứng với tài 

liệu cách giải quyết vấn đề. Kĩ sư yêu cầu cũng có quyền lợi được đầu tư vào theo dõi kết 

quả của các thực nghiệm bởi vì kết quả của họ có thể chỉ đạo yêu cầu nào cần được 

thương lượng lại.  

 

Hậu thực nghiệm  

Một khi việc làm thực nghiệm đã được hoàn tất, tổ sẽ tiến hành cuộc họp kiểm điểm 

thực nghiệm để kiểm điểm các kết quả của các thực nghiệm. Cuộc họp này có thể được 

tiến hành tất cả một lần, khi tất cả các thực nghiệm đã kết thúc, hay có thể làm liên tục, 

khi các thực nghiệm được hoàn thành. Cuộc họp này được tham dự bởi tổ thiết kế kiến 

trúc và các kĩ sư khác mà có thể đã được tham gia vào việc làm thực nghiệm. Trong cuộc 

họp này, từng vấn đề trong bản tài liệu cách giải quyết vấn đề được kiểm điểm. Với từng 

vấn đề, kĩ sư chủ nhiệm sẽ trình bày kế hoạch thực nghiệm của người đó để đề cập tới vấn 

đề. Người đó sẽ thảo luận các chi tiết kĩ thuật của thực nghiệm, các kết quả thu được, và 

các khuyến cáo. Người tham phải được mời bình luận về thực nghiệm này. Kĩ sư qui trình 

chất lượng sẽ làm chủ tịch, và giữ vai trò người ghi, cho cuộc họp kiểm điểm thực 

nghiệm. Người đó sẽ ghi mọi bình luận hay hành động tiếp sau được cho rằng cần thiết, 
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và sẽ đàm bảo rằng từng vấn đề trong tài liệu cách giải quyết vấn đề đã được đề cập tới 

đều làm cho nhóm thoả mãn. Nếu với mọi khả năng, điều rất được khuyến cáo là mọi 

thành viên của tổ thiết kế kiến trúc đều có mặt trong cuộc họp kiểm điểm thực nghiệm. 

Thông tin lượm lặt được từ các thực nghiệm cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiểu biết thiết 

kế, chi tiết kĩ thuật, và tác động lên lịch biểu dự án. Kiến trúc sư trưởng sẽ dùng thông tin 

này để cải tiến thiết kế; nhà khoa học chính cần thông tin này để thẩm tra tính khả thi kĩ 

thuật của thiết kế; và kĩ sư quản lí cần thông tin này để ước lượng, lập kế hoạch và lịch 

biểu cho phần còn lại của qui trì trình cho tới khi quyết định sản xuất được đạt tới. Một 

khi các thực nghiệm này đã kết thúc và chúng đã được kiểm điểm, tổ về bản chất sẽ 

chuyển sang giai đoạn 3 để cải tiến thiết kế. Thiết kế hiện có sẽ được cải tiến dựa trên kết 

quả của các thực nghiệm. Lần nữa, trách nhiệm cho thay đổi thiết kế vẫn ở chỗ kiến trúc 

sư trưởng, người làm việc với toàn tổ để cập nhật và cải tiến thiết kế. Cải tiến thiết kế có 

thể là bất kì cái gì từ việc thay đổi đơn giản về tài liệu cho tới hoàn toàn thiết kế lại kiến 

trúc. Sau khi thiết kế được cải tiến, nó được đánh giá lại trong giai đoạn 4. Các vấn đề 

được phát lộ trong lần đánh giá thứ hai lại được phân tích trong giai đoạn 5, và quyết định 

làm/không làm khác được đưa tới dựa trên phân tích này. Trong thử nghiệm công nghiệp 

với ACDM, tổ điển hình hợp lưu vào thiết kế mà đã sẵn sàng cho sản xuất sau ba lần lặp 

cải tiến. Đây là trực cảm, không phải là qui tắc dựa trên toán học chặt chẽ. Vài tổ dự án 

hợp lưu sau hai lần lặp, nhưng một số tổ này thấy các vấn đề khi họ đang trong thực hiện. 

Trong mổ xẻ phân tích, người ta nói chung đồng ý rằng quyết định sản xuất vội vàng đã 

được đưa ra, điều dẫn tới các vấn đề thiết kế được phát lộ trong pha sản xuất. Các tổ xây 

dựng các loại hệ thống tương tự thấy hai lần lặp là chấp nhận được, trong khi các tổ với 

nhiều điều không biết có xu hướng lặp ba hay nhiều lần hơn. Dầu vậy ít tổ chức cần tới 

bốn lần lặp hay hơn. Khi xem xét kĩ càng hơn, những dự án này đã không tuân theo 

hướng dẫn trong các giai đoạn 1 và 2 và có các đặc tả dẫn lái kiến trúc rất yếu. Các thiết 

kế xảy ra sau đó đã quá yêu, làm nảy sinh nhiều lần lặp hơn cần thiết. Tầm quan trọng của 

việc lặp được mô tả trong ACDM được minh hoạ trong Hình 13.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13.2 Tác động của vấn đề trở thành vấn đề thiết kế 
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Hình 13.3 Tác động của đánh giá và cải tiến lặp 

 

Trong hình này chúng ta có thể thấy rằng mọi thiết kế hệ thống hay sản phẩm đều 

bắt đầu bằng những người có liên quan trong hoàn cảnh doanh nghiệp đã cho. Từ hoàn 

cảnh doanh nghiệp này và từ tâm trí, trái tim và miệng của những người có liên quan, tổ 

thiết kế kiến trúc sẽ thu thập các dẫn lái kiến trúc. Những dẫn lái này sẽ thúc đẩy các 

quyết định thiết kế của kiến trúc sư trưởng và tổ thiết kế kiến trúc. Các quyết định được 

thực hiện bởi kiến trúc sư trưởng và tổ thiết kế được hệ thống hoá trong thiết kế kiến trúc 

được làm tài liệu. Đây là cách thiết kế được trao đổi cho những người sẽ cam kết thực 

hiện thiết kế. Do đó, như Hình 13.2 chỉ ra, các vấn đề với thiết kế sẽ trực tiếp tác động lên 

năng lực của hệ thống để thoả mãn cho nhu cầu được phát biểu của những người có liên 

quan trong hoành cảnh doanh nghiệp đã cho. Có nhiều cơ hội để phạm sai sầm trong việc 

chuyển từ ý tưởng sang thiết kế kiến trúc sang thực hiện. Những người có liên quan sai có 

thể tham gia vào, các dẫn lái kiến trúc có thể được hình thành kém hay bị lỗi, các quyết 

định thiết kế có vấn đề có thể được đưa ra, và thiết kế có thể bị làm tài liệu nghèo nàn. Lỗi 

trong bất kì bước nào trong những bước này đều có thể phá hoại thiết kế. ACDM thêm 

một bước trắc nghiệm và cải tiến đơn giản vào chu kì này, như được vẽ trong Hình 13.3.  

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng cùng những người có liên quan và hoàn cảnh doanh 

nghiệp cho nảy sinh ra dẫn lái kiến trúc, và chúng vẫn thúc đẩy các quyết định thiết kế 

được làm tài liệu như thiết kế kiến trúc. Chúng ta vẫn có cơ hội để phạm tất cả cùng 

những sai lầm này. Tuy nhiên, khác biệt then chốt trong Hình 13.3 là việc dùng đánh giá 

để hướng dẫn làm thực nghiệm, và dùng dữ liệu làm thực nghiệm để cải tiến thiết kế. 

Trong ACDM chúng ta chấp nhận sự kiện là lỗi sẽ bị phạm phải trong việc đưa những 

người có liên quan vào, trong việc xác định và phân tích các dẫn lái kiến trúc, và trong 

việc thiết kế và làm tài liệu cho kiến trúc. Điều trớ trêu là ở chỗ trong khi ACDM giả định 

rằng sẽ có lỗi, nó được cấu trúc để năng nổ phát hiện và quản lí sự chín của thiết kế qua 

đánh giá lặp và chu kì cải tiến. Điều này giúp làm tối thiểu tác động của các lỗi tốn kém 

sớm lẻn vào trong quá trình thiết kế.  
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Cập nhật bản kế hoạch chủ  

Trong toàn bộ giai đoạn 6 kĩ sư quản lí phải giám sát chặt chẽ hiệu năng thực tế của 

các kĩ sư khi họ tiến hành các thực nghiệm. Bản kế hoạch thiết kế chủ nên được kiểm lại 

và cập nhật để phản ánh thời gian thực tế đã dùng trong làm thực nghiệm. Vì làm thực 

nghiệm nổi tiếng là không thể dự đoán được, chú ý lớn được cần để giữ cho lịch biểu 

trong kiểm soát. Lần nữa, làm thực nghiệm, như làm bản mẫu, có thể tuột ra ngoài kiểm 

soát nhanh chóng nếu kĩ sư quản lí và nhà khoa học chính không duy trì tiếp xúc với điều 

các kĩ sư đang làm khi họ thực nghiệm. Nỗ lực ước lượng và làm thực nghiệm thực tế có 

thể được dùng cho lập kế hoạch các lần lặp kế sau giai đoạn 6 và lập kế hoạch cho các dự 

án khác dùng ACMD. Vào lúc kết thúc của giai đoạn 6, tổ sẽ quay lại các hoạt động của 

giai đoạn 3 cải tiến kiến trúc, bắt đầu lần lặp cải tiến và đánh giá khác.  

 

Tóm tắt 

Giai đoạn 6 thường được nói tới như giai đoạn vui đùa, nơi các kĩ sư vào thực 

nghiệm để giải quyết các vấn đề kĩ thuật được phát lộ trong giai đoạn 4 và làm tài liệu 

trong giai đoạn 5. Giai đoạn 6 bao gồm các hoạt động then chốt sau đây:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 6: Giai đoạn 6 bắt đầu với các kĩ sư chủ nhiệm tạo ra các bản 

kế hoạch làm thực nghiệm để đề cập tới từng cách giải quyết vấn đề đã được thiết lập 

trong giai đoạn 5. Các kế hoạch làm thực nghiệm là những mô tả ngắn về cách các vấn 

đề sẽ được giải quyết. Các kế hoạch làm thực nghiệm được kĩ sư quản lí kiểm điểm, 

người dùng chúng để tạo ra lịch cho giai đoạn này. Nhà khoa học chính và kiến trúc 

sư trưởng kiểm điểm các kế hoạch làm thực nghiệm với phẩm chất kĩ thuật.  

 Làm thực nghiệm: Các kĩ sư chủ nhiệm sẽ tiến hành các thực nghiệm tương ứng với 

các kế hoạch làm thực nghiệm. Khi thực nghiệms được tiến hành, dữ liệu làm thực 

nghiệm data được thu thập và ghi lại bởi các kĩ sư chủ nhiệm. Các kĩ sư chủ nhiệm 

cũng sẽ cập nhật các kế hoạch làm thực nghiệm với dữ liệu hiệu năng và các kết quả 

làm thực nghiệm khi thông tin sẵn có.  

 Họp kiểm điểm thực nghiệm: Cuộc họp này được tiến hành bởi tổ thiết kế kiến trúc để 

chia sẻ và kiểm điểm kết quả của các thực nghiệm và cung cấp cơ hội cho phép các 

thành viên tổ cung cấp lời bình luận về các thực nghiệm đa dạng.  

 Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ: Bản kế hoạch thiết kế chủ khởi đầu được cập nhật 

lúc bắt đầu giai đoạn 6 với các ước lượng về thời gian và tài nguyên được yêu cầu để 

tiến hành các thực nghiệm dựa trên các kế hoạch làm thực nghiệm. Vào lúc kết thúc 

giai đoạn 6, bản kế hoạch thiết kế chủ được cập nhật bằng thời gian và tài nguyên thực 

tế được dùng khi làm thực nghiệm.  

 Lưu trữ kết quả: Điều bản chất là các kế hoạch làm thực nghiệm, vật phẩm kết quả, và 

kết quả của các thực nghiệm được ghi lại và lưu trữ.  
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Chương 14 
ACDM Giai đoạn 7: Lập kế hoạch 
sản xuất  

 

 

 

 

Chủ định  

Chủ định chính của giai đoạn 7 là dành cho tổ thiết kế kiến trúc dùng kiến trúc để 

lập kế hoạch cho thiết kế kế tiếp và thực hiện hệ thống hay sản phẩm. ACDM không qui 

định phương pháp đặc biệt, thiết kế chi tiết, hay khuôn khổ qui trình phát triển, nhưng 

ACDM có cung cấp hướng dẫn và kĩ thuật để lập kế hoạch cho các hoạt động hậu thiết kế 

kiến trúc dựa trên thiết kế này.  

 

Tiền điều kiện 

Trước khi tiến hành giai đoạn 7, thiết kế kiến trúc phải được làm ổn định đầy đủ qua 

việc lặp thiết kế, đánh giá và cải tiến.  

 

Các hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

 Hướng dẫn hội thảo làm quen kiến trúc 

 Kĩ thuật ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử 

 Khuôn mẫu ước lượng sản xuất 

 Hướng dẫn lịch biểu thiết kế và thực hiện 

 

Vật phẩm chính 

Vật phẩm chính bao gồm thiết kế chi tiết và lịch biểu thực hiện.  

 

Hậu điều kiện  

Tổ sẽ tạo ra lịch biểu sản xuất mà có thể được dùng để lập kế hoạch và theo dõi các 

hoạt động thiết kế chi tiết và thực hiện cho sản phẩm hay hệ thống.  



 

 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.1 Giai đoạn 7. 

Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 14 



 

 348 

Bảng 14.1Các hoạt động, cái ra và trách nhiệm giai đoạn 7  

Hoạt động chung Trình bày kiến trúc cho các kĩ sư thiết kế chi tiết và thực hiện. 

Ước lượng khối lượng thời gian và tài nguyên được cần để phát 

triển sản phẩm. 

Cái ra chung Lịch biểu sản xuất được làm tài liệu. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 6 

Kĩ sư quản lí Kĩ sư quản lí chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, và lãnh 

đạo phát triển lịch biểu sản xuất. Kĩ sư quản lí cũng chịu trách 

nhiệm đảm bảo rằng tổ làm tài liệu lịch biểu sản xuất và bất kì tài 

liệu lập kế hoạch liên kết nào được cần cho sản xuất. 

Kiến trúc sư trưởng  Trình bày thiết kế kiến trúc cho những người thiết kế chi tiết và 

người thực hiện. Trợ giúp kĩ sư quản lí trong tiến hành ước lượng 

Delphi băng rộng cấp phần từ và trong phát triển lịch biểu sản 

xuất từ các ước lượng này. 

Nhà khoa học chính  Trợ giúp kiến trúc sư trong trình bày thiết kế kiến trúc cho những 

người thiết kế chi tiết và người thực hiện. Trợ giúp kĩ sư quản lí 

trong tiến hành ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử và trong 

phát triển lịch sản xuất từ những ước lượng này. Nhà khoa học 

chính chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm thử hệ thống/sản phẩm 

được tích hợp. 

Kĩ sư yêu cầu  Trợ giúp kĩ sư quản lí trong tiến hành ước lượng Delphi băng rộng 

cấp phần tử và trong phát triển lịch biểu sản xuất. Kĩ sư yêu cầu 

chịu trách nhiệm lập kế hoạc kiểm thử hệ thống/sản phẩm được 

tích hợp. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Lãnh đạo ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử và phát triển 

lịch biểu sản xuất từ những ước lượng này. Kĩ sư qui trình chất 

lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm thử hệ thống/sản phẩm 

được tích hợp. 

Kĩ sư hỗ trợ Trợ giúp kiến trúc sư trưởng trong trình bày thiết kế kiến trúc cho 

những người thiết kế chi tiết và người thực hiện. Trợ giúp kĩ sư 

quản lí trong tiến thành ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử 

và trong phát triển lịch biểu sản xuất từ những ước lượng này. 

Kĩ sư sản xuất Tham dự phiên trình bày kiến trúc và đảm bảo rằng thiết kế được 

hiểu trước khi chuyển vào thiết kế. 

  

Mô tả giai đoạn 7  

Giai đoạn 7 biểu thị cho điểm xuất phát từ thời kì không chắc chắn và chuyển vào 

thời kì chắc chắn, nơi cấu trúc thiết kế của hệ thống đã được thiết lập và được giữ ổn định 

bởi những việc lặp liên tiếp về thiết kế, đánh giá, và cải tiến. Một khi tổ thiết kế kiến trúc 

kết luận rằng kiến trúc là tốt và các vấn đề kĩ thuật then chốt đã được đề cập đủ, họ sẽ 

quyết định bắt đầu lập kế hoạch cho sản xuất. Thuật ngữ sản xuất trong hoàn cảnh ACDM 

nói tới thiết kế chi tiết cho các phần tử thiết kế kiến trúc, thực hiện và kiểm thử đơn vị cho 

những phần tử này, tích hợp các phần tử, kiểm thử toàn thể tập các phần tử, và thiết đặt 

hay chuyển giao hệ thống hay sản phẩm. Sản xuất có thể ngụ ý xây dựng toàn thể hệ 
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thống/sản phẩm tất cả một lần, hay nó có thể được ngụ ý rằng hệ thống/sản phẩm được tạo 

ra tăng dần. ACDM hỗ trợ cho khái niệm phát triển sản phẩm lặp và tích hợp; tuy nhiên, 

như đã nói trước đây, sự chăm nom phải được thực thi khi thiết kế và xây dựng hệ thống 

hay sản phẩm theo kiểu từng mảnh. Nếu các phần tử thiết kế hay chức năng được sản xuất 

và chuyển giao tăng dần, điều quan trọng là kiến trúc hỗ trợ cho việc tích hợp các phần tử 

hay chức năng kế sau trong cấu trúc hiện có. Hệ thống hay sản phẩm phải được thiết kế để 

hỗ trợ cho việc tích hợp các phần tử mới để hỗ trợ cho chức năng mới, trong khi vẫn liên 

tục thoả mãn các dẫn lái kiến trúc then chốt của hệ thống. Điều này là khó làm nếu cấu 

trúc của hệ thống đã không được thiết kế để phù hợp với phát triển và chuyển giao tăng 

dần. Những điều có thể bị ảnh hưởng tinh tế là đặc tính chất lượng và ràng buộc. Các đáp 

ứng đặc tính chất lượng có thể thay đổi qua thời gian như chức năng mới được thêm vào 

cho hệ thống, và nếu chăm nom không được thực thi, ràng buộc có thể bị vi phạm một 

cách tình cờ. Chẳng hạn, xét một mô phỏng mà được phát triển với chức năng khởi đầu 

nào đó nơi năng lực bổ sung là được tích hợp và chuyển giao qua thời gian. Khi những 

năng lực mới được tích hợp vào trong hệ thống, những người có liên quan có thể để ý 

rằng hệ thống dường như chậm hơn với từng chuyển giao. Ví dụ này là hoàn toàn thông 

thường trong các kiểu hệ thống này. Trong ví dụ này, hệ thống đã được thiết kế để hỗ trợ 

cho chức năng khởi đầu nào đó và đáp ứng yêu cầu hiệu năng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, 

điều đó đã không được thiết kế để cung cấp việc tích hợp gia tăng các năng lực và tính 

năng mới. Kết quả là, khi các năng lực và tính năng mới được thêm vào, hiệu năng có thể 

bị ảnh hưởng và cấu trúc hệ thống gốc biến hình và bắt đầu suy yếu vì chúng bị thay đổi 

để khớp các yêu cầu mới và bị vặn vẹo để cải tiến hiệu năng. Bởi vì có căng thẳng tự 

nhiên giữa tính sửa đổi và hiệu năng, điều này có thể là khó điều chỉnh chừng nào không 

được thiết kế trong hệ thống. Khi nhu cầu hiệu năng tăng lên, khả năng đề khớp với tính 

sửa đổi được trở nên thách thức hơn - và tạo ra thiết kế để điều chỉnh theo cả đặc tính chất 

lượng và chức năng trở thành tốn thời gian và tốn kém hơn. Điều này cũng sẽ phải chịu 

thêm nhiều thời gian và chi phí trong thực hiện. Những vấn đề này có thể bị làm tồi tệ hơn 

nếu tài liệu thiết kế không được duy trì khi thay đổi được thực hiện. Cuối cùng kiến trúc 

sẽ bị xói mòn tới điểm nó sẽ bị mất, và không ai sẽ hiểu các cấu trúc nền tảng. Ví dụ này 

minh hoạ cho nhu cầu về mô tả chính xác các đặc tính chất lượng như tính sửa đổi được, 

ước lượng hiệu quả chúng có trên hệ thống, và chắc chắn rằng hệ thống được thiết kế giúp 

cho thay đổi. Tác động mà chuyển giao tăng dần sẽ có trên hệ thống không nên bị đánh 

giá thấp và nên được dự kiến bởi kiến trúc sư và được điều chỉnh trong thiết kế. Nếu 

không, những người có liên quan phải sẵn lòng trả tiền cho thiết kế lại sản phẩm ở điểm 

nào đó khi chức năng mới được chuyển giao. Mọi hệ thống cuối cùng đều bị xói mòn tới 

điểm mà chúng phải được thiết kế lại; tuy nhiên, thay đổi nào đó có thể được dự kiến và 

hệ thống được thiết kế để điều chỉnh theo thay đổi. Nếu chúng ta chọn không dành thời 

gian và tiền bạc bây giờ để thiết kế và xây dựng hệ thống mà có thể điều chỉnh theo những 

thay đổi được dự kiến, thì chúng ta có thể mong đợi trả nhiều tiền hơn cho thiết kế lại về 

sau trong vòng đời. Nếu sản xuất hệ thống có tính lặp, bất kì vấn đề mấu chốt nào có thể 

tác động lên các phần tử ổn định của hệ thống đều phải được giải quyết trước khi đi vào 

sản xuất. Nếu có những vấn đề còn lại, tổ thiết kế kiến trúc nên đảm bảo rằng chúng được 

nhận diện và cô lập tới một phần tử hay vùng của thiết kế kiến trúc, do đó giới hạn hiệu 

quả gợn sóng tiềm năng khi phần tử này được cải tiến thêm.  

Giai đoạn 7 là nơi tổ thiết kế kiến trúc chuẩn bị chuyển giao thiết kế cho thực hiện 

và dịch chuyển từ các hoạt động hướng theo thiết kế kiến trúc sang hoạt động hướng theo 

sản xuất. Giai đoạn 7 sẽ bắt đầu với một trình bày về thiết kế kiến trúc cho những kĩ sư 

thiết kế chi tiết hay thực hiện phía hạ lưu. Với điều này, tài liệu thiết kế kiến trúc nên 

được thiết lập tốt. Tài liệu thiết kế nên sẵn sàng cho việc dùng để tạo ra lịch biểu sản xuất 

và hướng dẫn công việc của những người thiết kế chi tiết, người tích hợp, hay các kĩ sư 
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chịu trách nhiệm thực hiện các phần tử của hệ thống hay sản phẩm. Hoạt động chính của 

giai đoạn 7 là dùng thiết kế kiến trúc để tạo ra lịch biểu sản xuất chi tiết. Những hoạt động 

này được thiết kế để đặt hoàn cảnh cho sản xuất. Các kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn 

của giai đoạn 7 được thiết kế để giúp cho tổ phát triển lịch biểu sản xuất dễ dự đoán hơn 

và giúp đảm bảo rằng việc thực hiện sánh đúng với thiết kế. Các vật phẩm lịch biểu đã 

được tạo ra trong giai đoạn 7 sẽ được dùng để theo dõi các hoạt động sản xuất trong giai 

đoạn 8. Giai đoạn 7 có vài hoạt động kĩ thuật được qui định cho giai đoạn này, nhưng hội 

tụ chính là vào dùng thiết kế để hướng dẫn các khía cạnh thực chứng của dự án mà là mấu 

chốt trong tổng thể lược đồ phát triển sản phẩm/hệ thống.  

 

Lập kế hoạch giai đoạn 7  

Lập kế hoạch giai đoạn 7 bao gồm xác định khối lượng thời gian mà tổ thiết kế kiến 

trúc dư kiến họ sẽ dành cho phát triển lịch biểu sản xuất và kiểm điểm thiết kế kiến trúc 

với các kĩ sư sản xuất. Đây là hai cột mốc then chốt trong giai đoạn 7. Mặc dầu giai đoạn 

7 ccó thể tương đối ngắn gọn nếu so với các giai đoạn khác của ACDM, việc lập kế hoạch 

tường minh cho những hoạt động này vẫn là quan trọng cho quá trình thiết kế kiến trúc. 

Trong khi phương pháp để suy dẫn ra lịch biểu sản xuất được qui định bởi ACDM là 

tương đối nhẹ cân, tổ có thể được yêu cầu viết các tài liệu lập kế hoạch khác để hỗ trợ cho 

việc sản xuất hệ thống/sản phẩm. Những điều này cũng có thể là một phần của giai đoạn 7 

và được bao gồm trong lập kế hoạch cho giai đoạn.  

 

Hội thảo làm quen kiến trúc  

Những người thiết kế chi tiết và người thực hiện phía hạ lưu sẽ hiểu thiết kế kiến 

trúc ở các mức chi tiết biến thiên, tuỳ theo mối quan hệ của họ với tổ thiết kế kiến trúc. 

Tuy nhiên, điều có thể hữu dụng là đưa những kĩ sư này vào trong việc ước lượng lịch 

biểu sản xuất, bao gồm thiết kế chi tiết, thực hiện, kiểm thử, tích hợp, vân vân các phần tử 

hệ thống. Trước khi những kĩ sư này có thể được yêu cầu cung cấp các ước lượng, thiết 

kế, và xây dựng hệ thống, chúng ta sẽ phải làm cho họ quen với thiết kế kiến trúc. Diễn 

đàn cho làm quen thiết kế là hội thảo làm quen kiến trúc. Bản chất của hội thảo này sẽ 

biến thiên tuỳ theo cách những người thiết kế chi tiết và người thực hiện được tách rời 

khỏi tổ thiết kế kiến trúc, và điều này thường phụ thuộc vào kích cỡ và phạm vi của dự án. 

Trong một số tình huống cáce kĩ sư sản xuất (người thiết kế chi tiết hay người thực hiện) 

đã thuộc vào tổ thiết kế kiến trúc và đã tham gia vào trong thiết kế, làm thực nghiệm, và 

cải tiến thiết kế; vậy, hội thảo làm quen kiến trúc là tầm thường vì các kĩ sư sản xuất đã 

quen thuộc nhiều với thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, có những tình huống khác mà các kĩ sư 

sản xuất đã không là một phần của tổ thiết kế kiến trúc và đã không tham gia vào việc tạo 

ra thiết kế. Trong những trường hợp này hội thảo có thể mở rộng hơn vì sẽ mất thời gian 

lâu hơn để làm cho các kĩ sư sản xuất quen thuộc với thiết kế kiến trúc. Trong cả hai 

trường hợp, người thiết kế và người thực hiện phải hiểu thiết kế kiến trúc để cho việc thực 

hiện tuân thủ nó. 
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Bảng 14.2 Xem xét lập kế hoạch giai đoạn 7  

Xem xét lập kế hoạch Mô tả 

Cập nhật bản kế hoạch 

thiết kế chủ 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ nên xuất hiện sau khi giai 

đoạn này được lập kế hoạch bởi kĩ sư quản lí. Dưới dạng 

tương đối, các hoạt động của giai đoạn 7 là kéo dài không lâu, 

nhưng các hoạt động này phải được lập kế hoạch, và lịch biểu 

cùng dự thảo ngân sách cho giai đoạn 7 được thiết lập. 

Hội thảo làm quen kiến 

trúc 

Kiến trúc sư trưởng sẽ thu xếp buổi trình bày kĩ thuật cho các 

kĩ sư sản xuất và bất kì kĩ sư nào khác đóng vai trò trong tcác 

hoạt động hiết kế chi tiết và thực hiện. 

Ước lượng Delphi băng 

rộng cấp phần tử 

Ước lượng được lãnh đạo bởi kĩ sư qui trình chất lượng. Kĩ 

thuật được dùng là ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử. 

Mọi phần tử của tổ thiết kế sẽ tham gia vào bài tập ước lượng. 

  

Hướng dẫn và xem xét lập kế hoạch chung  

Xem xét đầu tiên về lập kế hoạch và tiến hành hội thảo là nhận diện ai sẽ chịu trách 

nhiệm cho thiết kế chi tiết và thực hiện. Tổ thiết kế kiến trúc phải xác định kĩ sư nào chịu 

trách nhiệm cho phần tử nào của thiết kế kiến trúc, và rồi xác định họ biết bao nhiêu về 

các phần tử họ chịu trách nhiệm và họ hiểu tốt đến đâu thiết kế tổng thể. Quyết định phân 

công những trách nhiệm này thường là trách nhiệm của kĩ sư quản lí làm việc với cấp 

quản lí dự án hay cấp quản lí tổ chức khác. Nếu tổ thiết kế kiến trúc đã đi đôi chặt chẽ với 

những người có trách nhiệm cho thiết kế chi tiết và thực hiện, vì họ thường ở trong các tổ, 

dự án và tổ chức nhỏ, nên hội thảo làm quen kiến trúc số đông người là phí thời gian. 

Trong một số trường hợp, tổ thiết kế kiến trúc cũng chịu trách nhiệm cho thiết kế chi tiết 

và ngay cả thực hiện, trong trường hợp đó hội thảo làm quen với kiến trúc có thể là phí 

thời gian. Tuy nhiên, khi phạm vi dự án và tổ chức trở nên lớn hơn và tổ trở thành phân 

bố, một hội thảo làm quen kiến trúc chính thức hơn là cần thiết. Trong những trường hợp 

này, lập kế hoạch hội thảo sẽ là khá giống với làm kiểm điểm kiến trúc nơi có một số 

đáng kể những người có liên quan bên ngoài. Các mố iquan tâm về lập kế hoạch và hậu 

cần cho hội thảo được liệt kê trong Bảng 14.3.  

Trong các trường hợp phạm vi hệ thống và thiết kế là tương đối lớn, có thể cần phân 

công các tổ kĩ sư cho các phần tử về thiết kế chi tiết và thực hiện. Một số trong những tổ 

này có thể chưa bao giờ thấy thiết kế kiến trúc chút nào. Điều này đặc biệt đúng nếu một 

số trong những phần tử sẽ được khoán ngoài cho sản xuất. Trong những trường hợp này, 

đặc tả phần tử phải cực kì chi tiết để cho các kĩ sư sản xuất có thể thiết kế và xây dựng 

phần tử. Trong các tình huống khoán ngoài, các đặc tả chính xác có thể giúp cho tổ thiết 

kế kiến trúc kiểm nghiệm rằng phần tử đáp ứng cho đặc tả. Trong các trường hợp mà 

phạm vi hệ thống và thiết kế là lớn, có thể là có ích nếu tài liệu thiết kế được phân hoạch 

thành các chùm quản lí được cho từng tổ. Điều này sẽ hạn chế tính thấy được của tổ và 

hội tụ chú ý của họ vào các phần tử họ chịu trách nhiệm. Điều này có thể giảm cơ hội họ 

sẽ vi phạm cấu trúc kiến trúc tổng thể bằng việc đưa vào các phụ thuộc không được xác 

định bởi thiết kế kiến trúc. Nếu có nhiều tổ các kĩ sư, có thể hữu dụng mà lập kế hoạch 

nhiều cuộc họp hội thảo song hành thay vì cố gắng đưa tất cả các kĩ sư sản xuất vào một 

cuộc họp lớn. Trong dự án qui mô và phạm vi lớn, chiến lược tốt hơn có thể là:  
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 Trước hết bắt đầu với trình bày chung về thiết kế kiến trúc tổng thể. Tất cả các kĩ sư 

sản xuất nên tham dự vào buổi trình bày này để hiểu hoàn cảnh và cung cấp việc làm 

quen chung với thiết kế.  

 Sau khi tổng quan thiết kế chung, các kĩ sư có thể chia thành các hội thảo song hành, 

tách biệt. Từng hội thảo sẽ hội tụ vào phần nào đó của thiết kế và sẽ được tham dự bởi 

những người thiết kế và người thực hiện chịu trách nhiệm cho phần đó của hệ thống.  

Bảng 14.3 Xem xét lập kế hoạch hội thảo làm quen kiến trúc  

Xem xét Chú thích 

Những người 

tham dự 

Quyết định ai sẽ tham dự hội thảo làm quen kiến trúc. Các đánh giá 

sớm hơn nên là nội bộ; các đánh giá về sau nên bao gồm những người 

có liên quan khách hàng nếu họ sẵn có. 

Phân công phần 

tử 

Tổ thiết kế kiến trúc phải phân công các phần tử cho các kĩ sư trước 

hội thảo làm quen kiến trúc. Nếu phạm vi hệ thống và thiết kế là 

tương đối lớn, có thể cần phân công nhiều tổ cho các phần tử. Trong 

một số trường hợp, các phần tử đa dạng có thể được khoán ngoài cho 

tổ chức khác thiết kế và sản xuất. 

Bài tập về nhà Thiết kế kiến trúc và đặc tả dẫn lái kiến trúc nên được gửi cho các kĩ 

sư sản xuất từ trước hội thảo để cho phép có thời gian thích hợp để 

kiểm điểm thiết kế. Đề nghị các kĩ sư được chuẩn bị hỏi bất kì câu hỏi 

nào làm sáng tỏ về thiết kế kiến trúc. Nếu phạm vi hệ thống và thiết 

kế là tương đối lớn, xem xét phân hoạch tài liệu thiết kế thành các 

chùm quản lí được cho từng tổ thiết kế và thực hiện các phần tử. 

Nơi họp Quyết định nơi hội thảo sẽ được tiến hành. Bao giờ cũng vậy, khuyến 

khích những người tham gia hãm bớt gửi email hay nói chuyện điện 

thoại di động trong hội thảo. Phải chắc phòng là được trang bị phù 

hợp với máy chiếu, bảng trắng, bảng lật, vân vân. Đảm bảo rằng cáp 

nguồn, chuyển đổi nguồn điện vùng (110V sang 220V, phích cắm hai 

chấu sang ba chấu, vân vân), truy nhập mạng, vân vân là sẵn có khi 

cần. 

 

Hội thảo làm quen kiến trúc về bản chất là cơ hội cho tổ thiết kế kiến trúc trao đổi 

về thiết kế với những người thiết kế chi tiết và người thực hiện. Kiến trúc sư trưởng sẽ 

chịu trách nhiệm trình bày thiết kế kiến trúc cho các kĩ sư. Trong các trường hợp có nhiều 

bài trình bày song hành, các thành viên khác của tổ thiết kế kiến trúc nên được phân công 

trình bày các phần khác nhau của hệ thống cho các kĩ sư sản xuất. Trong hội thảo làm 

quen kiến trúc, các chủ đề sau nên được kiểm điểm chi tiết:  

 Dẫn lái kiến trúc: Kiến trúc sư phải kiểm điểm các dẫn lái kiến trúc có ảnh hưởng nhất 

và mô tả cách chúng thúc đẩy kiến trúc.  

 Chiến lược thiết kế tổng thể: Kiến trúc sư phải kiểm điểm mọi cách tiếp cận thiết kế 

hay hướng dẫn các nguyên lí được tổ thiết kế kiến trúc dùng để thiết kế kiến trúc và 

cách chiến lược này giúp thoả mãn các dẫn lái kiến trúc.  

 Trình bày thiết kế kiến trúc: Nếu thiết kế sẽ được mô tả trong tính toàn bộ cho những 

người thiết kế chi tiết và người thực hiện, thì bắt đầu bài trình bày này với biểu đồ 

hoàn cảnh và tiếp tục trình bày thiết kế từ các cảnh quan khác nhau. Nếu thiết kế sẽ 
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được mô tả một cách tổng quát, được tiếp sau bởi các trình bày riêng cho từng tổ xây 

dựng các phần tử, bắt đầu từ hoàn cảnh và rồi tiến tới mức chi tiết mà sẽ chỉ ra các 

phần tử và tổ chịu trách nhiệm. Kiến trúc sư trưởng nên giải thích lí do căn bản cho 

phân hoạch và cách nó thoả mãn các dẫn lái kiến trúc. Từ điểm này các kĩ sư sản xuất 

ssẽ có cảm giác rõ về hoàn cảnh chung và vai trò của họ trong thiết kế hệ thống tổng 

thể. Khi từng phần tử được giải thích chi tiết, kiến trúc sư nên bắt đầu bằng một mô tả 

về trách nhiệm chức năng của từng phần tử. Tiếp sau thảo luận này, kiến trúc sư nên 

giải thích giao diện phần tử. Nếu các giao diện đã không được thiết kế chi tiết, mối 

quan hệ giữa các phần tử nên được giải thích, cùng với trách nhiệm của quan hệ. Điều 

này sẽ giúp cho các kĩ sư sản xuấts khi họ thiết kế và thực hiện giao diện của các phần 

tử. Điều này là bản chất vì giao diện giữa các phần tử và quan hệ khi chạy giữa các 

phần tử về bản chất hình thành nên dàn giáo của kiến trúc. Kiến trúc sư phải đam bảo 

rằng người đó mô tả hệ thống từ các cảnh quan khác nhau, và người đó bao giờ cũng 

nên tường minh về cảnh quan được trình bày cho người tham dự. Trong toàn thể kiểm 

điểm thiết kế, kiến trúc sư nên chắc tham chiếu tới các kĩ sư vào các phần thích hợp 

của tài liệu thiết kế mà mô tả chi tiết. Thông tin hay biểu diễn thiết kế mọi lúc cần 

phải xuất hiện trong bài trình bày như xuất hiện trong tài liệu thiết kế. Chắc chắn 

thông tin trong bài trình bày sẽ là tập con của tài liệu kiến trúc, nhưng các biểu diễn, 

khái niệm và thông tin trong trình bày phải nhất quán với tài liệu. Bảng 14.4 cung cấp 

một dàn bài để giúp hướng dẫn việc chuẩn bị và chuyển giao trình bày thiết kế.  

Bảng 14.4 Hướng dẫn trình bày trong hội thảo làm quen kiến trúc  

1 Giới thiệu Chào mừng và giới thiệu người tham dự 

2 Tổng quan về 

các dẫn lái kiến 

trúc  

Mô tả các yêu cầu chức năng, đặc tính chất lượng và các ràng 

buộc doanh nghiệp và kĩ thuật ở mức chi tiết cao. Tham chiếu 

các kĩ sư sản xuất tới đặc tả dẫn lái kiến trúc để biết chi tiết hơn. 

3 Hoàn cảnh thiết 

kế 

Mô tả hoàn cảnh cho thiết kế. Giải thích bên trong và bên ngoài 

của phạm vi hệ thống là gì. Mô tả mọi ràng buộc kĩ thuật bên 

ngoài như hệ thống thừa tự, giao diện, vân vân 

4 Phân rã tổng thể Mô tả phân rã tổng thể của hệ thống. Mặc dầu phân rã tổng thể 

có thể được vẽ từ nhiều cảnh quan, điều này có thể không nhất 

thiết hay hiệu quả vì các cảnh quan khác nhau sẽ được thảo luận 

trong thảo luận chi tiết về từng phần tử. Đây không phải là qui 

tắc, nhưng thay vì thế kiến trúc sư nên phán xét giữa việc trình 

bày đúng thời gian và trình bày kĩ lưỡng. Thảo luận về lí do nền 

tảng cho phân rã và mô tả tóm tắt mối quan hệ và trách nhiệm 

của chúng. Nếu tổ được phân công cho các phần tử, đây là đúng 

lúc để phân tách các tổ thànhcasc nhóm chia nhỏ nơi từng phần 

tử sẽ được thảo luận chi tiết. Các đại diện từ tổ thiết kế kiến trúc 

nên được phân công để mô tả các phần tử cho các tổ sản xuất 

khác nhau. 

5 Chi tiết phần tử Mô tả từng phần tử. Với từng phần tử, bắt đầu với trách nhiệm 

chức năng được gán cho nó. Mô tả phần tử này từ các cảnh quan 

khác nhau và chỉ ra sự liên quan trong thiết kế tổng thể. Mô tả 

giao diện cho phần tử này và trách nhiệm của chúng. Mô tả bất 

kì quan hệ nào giữa phần tử này và các phần tử khác nó được kết 

nối tới. 
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Lịch biểu sản xuất  

Nói chung, ACDM qui định việc ước lượng kích cỡ, nỗ lực và tài nguyên liên kết 

với việc sản xuất (mua hay dựng, kiểm thử, vân vân) cho từng phần tử của kiến trúc và rồi 

tổng hợp các ước lượng phần tử trong một ước lượng sản xuất hệ thống tổng thể. Tính 

năng then chốt của ACDM là dùng thiết kế kiến trúc để tạo ra kế hoạch sản xuất mà 

hướng dẫn nỗ lực thực hiện. Bước đầu tiên trong lập kế hoạch là phân rã dự án tổng thể 

thành tập các nhiệm vụ được xác định rõ. Để tạo ra lịch biểu, từng nhiệm vụ được ước 

lượng về nó sẽ mất bao lâu để hoàn thành. ACDM dùng thiết kế kiến trúc để phân rã dự 

án tổng thể thành tập các nhiệm vụ ánh xạ trực tiếp vào các phần tử của thiết kế. Lịch biểu 

vậy rồi được tạo ra bằng việc phân rã cách xây dựng từng phần tử thành tập các nhiệm vụ, 

tức là, cách xây dựng của từng phần tử sẽ trở thành nhiệm vụ chính trên lịch biểu. Khái 

niệm này được minh hoạ về đồ hoạ trong Hình 14.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.2 Thiết kế bộ phận minh hoạ cho phân rã phần tử thiết kế thành phần tử 

lịch biểu. Cảnh quan thiết kế được biểu diễn ở đây là từ cảnh quan tĩnh. 

 

Mô đun truy nhập chung 

Mô đun lấy 
mẫu dữ liệu 

Mô đun lọc 
dữ liệu 

1. Thiết kế 
kiến trúc 

dùng dùng 

Mô đun mã 

Mô đun A dùng dịch 
vụ trong mô đun B 

2. Ước lượng 
phần tử Phần tử: Mô đun lọc dữ liệu 

Hoạt động Ước lượng Tài nguyên Tổng 

Thiết kế chi tiết 
Kiểm điểm thiết kế 
Làm lại 
Thực hiện 
Kiểm thử phần tử 

40 giờ 
2 giờ 
10 giờ 
120 giờ 
1 tuần 

2 kĩ sư 
4 kĩ sư 
2 kĩ sư 
2 kĩ sư 
1 kĩ sư 

80 
giờ 
8 giờ 
20 
giờ 

 

 Ước lượng phần 
tử 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 

Truy nhập chung          

Lọc dữ liệu          

Lấy mẫu dữ liệu          

: : : : : : : : :  

 

3. Lịch biểu 
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Giống như nhiều khía cạnh của thiết kế được thảo luận trong cuốn sách này cho tới 

giờ, ước lượng tuỳ thuộc vào cảnh quan. Khi việc ước lượng các hoạt động cấu thành với 

sản xuất, các cảnh quan khác nhau phải được sử dụng. Minh hoạ này chỉ ra rằng lịch biểu 

được suy dẫn từ thiết kế dùng cảnh quan tĩnh. Giả định trong ví dụ được nêu trong Hình 

14.2 là ở chỗ hội tụ của ước lượng này là về chi phí phát triển phần mềm. Trong hầu hết 

các trường hợp cảnh quan tĩnh là hữu dụng nhất để ước lượng lịch biểu xây dựng phần 

mềm. Tuy nhiên, các cảnh quan khác có thể phù hợp hơn cho ước lượng sản xuất phần 

cứng, hoạt động mua sắm, vân vân. Chẳng hạn, xét một kĩ sư phải ước lượng lịch biểu 

cho sản xuất và cài đặt máy phục vụ hệ thống và kết cấu nền mạng. Cảnh quan vật lí biểu 

thị cho phần cứng, kể cả nguồn phục vụ, bộ định tuyến, hub không dây, nối cáp, vân vân, 

có thể phục vụ tốt nhất cho kĩ sư này về ước lượng công việc. Cũng như thiết kế kiến trúc 

phải bao gồm các cảnh quan khác nhau để thâu tóm thích hợp và biểu diễn các quyết định 

thiết kế, các ước lượng sản xuất có thể yêu cầu việc dùng các cảnh quan khác để tạo ra 

ước lượng lịch biểu chính xác. Lịch biểu sản xuất cho từng mô đun trong thiết kế kiến trúc 

được ước lượng bởi tổ thiết kế kiến trúc. Kĩ sư sản xuất chịu trách nhiệm cho phần tử này 

phải được đưa vào trong ước lượng này nữa nếu người đó còn chưa là một phần của tổ 

thiết kế kiến trúc. Ước lượng phần tử là dưới dạng thời gian lịch biểu và số lượng kĩ sư. 

Đơn giản đặt điều này bằng thời gian lịch × số kĩ sư = số giờ kĩ nghệ. Thông tin này có 

thể được dùng để tính chi phí sản xuất ra các phần tử của hệ thống. Một khuôn mẫu sẽ 

được đưa vào để hướng dẫn ước lượng phần tử. Một khi các chi phí sản xuất của từng 

phần tử đã được ước lượng, tuyển tập các ước lượng phần tử được dùng để tạo ra lịch biểu 

sản xuất. Với từng phần tử phải được xây dựng, tổ thiết kế kiến trúc phải xem xét từng 

trong các hoạt động sau khi họ phân rã nhiệm vụ xây dựng từng phần tử thành các nhiệm 

vụ thành tố:  

 Thu thập yêu cầu chi tiết: Có thể có trường hợp các kĩ sư sản xuất phải dành nhiều 

thời gian và tài nguyên vào thu thập nhiều yêu cầu chi tiết lên kết với phần tử. 

Chẳng hạn, xét trường hợp giao diện người dùng. Thiết kế chi tiết và thực hiện của 

phần tử này có thể cần khêu gợi và phân tích các yêu cầu chi tiết hơn điều được 

cung cấp bởi đặc tả dẫn lái kiến trúc.  

 Thiết kế chi tiết: Đây là khối lượng thời gian dành cho thiết kế phần tử và làm tài 

liệu thiết kế.  

 Thực hiện: Đây là khối lượng thời gian và tài nguyên cần để viết phần mềm, sản 

xuất phần cứng, vân vân.  

 Kiểm thử phần tử: Đây là khối lượng thời gian dành ra để kiểm thử phần tử. Điều 

này có thể baoi gồm thiết lập môi trường kiểm thử, thiết lập dụng cụ kiểm thử, lập 

kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử, vân vân.  

 Làm lại: Some buffer should be added to the schedule for some rework to fix 

defects with the element after element test.  

Với các phần tử được mua chứ không dựng, tổ thiết kế kiến trúc phải xem xét điều 

sau đây trong lập kế hoạch cho việc dùng các phần tử được mua:  

 Thời gian đặt hàng và chuyển giao: Đây là khoảng thời gian sẽ phải tính tới để đặt 

hàng và chuyển giao phần mềm, phần cứng, vân vân.  

 Chất lượng của phần tử: Đây là khối lượng thời gian và tài nguyên có thể được cần 

để đảm bảo rằng phần tử đáp ứng cho đặc tả được quảng cáo. Đáng phải không có 

vấn đề lớn tại điểm này bởi vì bất kì vấn đề đặc tả lớn nào cũng phải đã được phát 

lộ ra và được giải quyết trong giai đoạn 6 làm thực nghiệm.  



 

 356 

 Đào tạo và làm thực nghiệm: Đây là khối lượng thời gian và tài nguyên mà có thể 

được yêu cầu để vượt qua bất kì đường cong học tập nào liên kết với việc dùng 

phần tử này. Phải không có vấn đề lớn tại điểm này vì các vấn đề đào tạo và làm 

thực nghiệm với phần tử này đáng phải được giải quyết xong rồi trong giai đoạn 6 

làm thực nghiệm.  

 Lập cấu hình hay cài đặt: Đây là khối lượng thời gian và tài nguyên có thể được 

cần để lập cấu hình hay cài đặt phần mềm và phần cứng hệ thống hay bất kì công 

cụ liên kết nàoor any associated tools that may be required to use the element.  

 Dùng các phương án: Nếu cần, để giảm nhẹ mọi rủi ro liên kết với việc dùng phần 

tử này, người lập kế hoạch nên xem xét thời gian và tài nguyên được cần để sử 

dụng bất kì phương án phù hợp nào cho sản phẩm được chọn thứ nhất.  

Khi các phần tử được hoàn thành, chúng sẽ phải được tích hợp vào trong một tổng 

thể mà sẽ là hệ thống. Để lập kế hoạch tích hợp, điều sau phải được xét tới:  

 Công cụ và môi trường tích hợp: Đây là khối lượng thời gian cần để thiết lập môi 

trường tích hợp và bất kì công cụ liên kết nào để tạo điều kiện cho tích hợp các 

phần tử. Điều này có thể bao gồm công cụ kiểm thử hệ thống, dữ liệu cấu hình, 

công cụ thiết lập, vân vân.  

 Lắp ráp và thiết đặt: Đây là lúc lắp ráp các phần tử (phần cứng và phần mềm) và 

cài đặt hay triển khai hệ thống hay sản phẩm.  

 Kiểm thử hệ thống: Điều này bao gồm mọi thời gian và tài nguyên được cần để 

kiểm thử hệ thống được tích hợp đầy đủ.  

 Làm lại: Chính ý tưởng hay là xây dựng bộ đệm trong lịch biểu tích hợp cho bất kì 

việc làm lại nào mà có thể cần để sửa mọi lỗi sau kiểm thử hệ thống.  

Các bảng 14.5 tới 14.7 có thể hữu dụng trong việc hướng dẫn tạo ra lịch biểu sản 

xuất.  

Chủ định của các bảng này là để phục vụ như trang làm việc của tổ thiết kế kiến trúc 

và các kĩ sư sản xuất chịu trách nhiệm cho các phần tử để hướng dẫn ước lượng chúng. 

Không phải mọi xem xét ước lượng có thể đều được liệt kê trong những bảng này, và 

không phải tất cả trong những điều được liệt kê có thể là áp dụng được trong mọi tình 

huống. Các bảng này được ngụ ý phục vụ chỉ như các vị trí bắt đầu - bạn phải điều chỉnh 

khi cần. Những bảng này cho phép tổ thiết kế kiến trúc ước lượng khối lượng thời gian sẽ 

cần để sản xuất ra phần từ này dựa trên khối lượng thời gian từng nhiệm vụ con sẽ cần tới. 

Về bản chất từng bảng biểu diễn cho một phần tử mà trở thành nhiệm vụ chính trong lịch 

biểu tổng thể. Mỗi hàng trong bảng biểu thị cho một nhiệm vụ phụ thuộc để xây dựng 

phần tử này. Từng nhiệm vụ con được ước lượng theo giờ - một kĩ thuật ước lượng sẽ 

được trình bày sau đây. Giờ dành cho nhiệm vụ con được nhân với số kĩ sư được phân 

cho nhiệm vụ con đặc biệt, kết quả ở trong tổng các giờ kĩ nghệ cho mọi nhiệm vụ con. 

Tại cuối của trang làm việc, tổng giờ kĩ nghệ được yêu cầu để sản xuất ra phần tử này có 

thể được tính bằng việc cộng tất cả các nhiệm vụ con lại. Tuyển tập các trang làm việc 

vậy trở thành cấu trúc phân việc dựa trên các phần tử của kiến trúc và một vị trí bắt đầu 

mạnh để tạo ra lịch biểu sản xuất. Chi phí tiền bạc và lịch biểu tổng thể có thể được suy 

dẫn từ những ước lượng này. Một khi các ước lượng đã được đồng ý, kĩ sư quản lí có thể 

dùng các trang làm việc này như cơ sở để tạo ra lịch biểu sản xuất dựa trên các phần tử 

của kiến trúc. Thông tin trong những trang này có thể được dùng để giải quyết các phụ 

thuộc giữa các nhiệm vụ, tính toán chi phí sản xuất, phân bổ tài nguyên, và lập kế hoạch 

nói chung cho nỗ lực sản xuất. Các lịch biểu được trực tiếp tạo ra từ thiết kế kiến trúc có 
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xu hướng chính xác hơn nhiều so với các ước lượng lịch biểu được tạo ra trước khi thiết 

kế kiến trúc được hoàn tất, hay các lịc biểu không dùng thiết kế kiến trúclàm cơ sở để ước 

lượng lịch biểu sản xuất. Khái niệm này là tương tự cho kiến trúc sư trong công nghiệp 

xây dựng, người tạo ra các mô hình cho những người có liên quan. Những mô hình này 

được dùng để trao đổi các ý tưởng với những người có liên quan và các quyết định thiết 

kế cho những người thiết kế chi tiết và người xây dựng. Các mô hình này trở thành cơ sở 

cho các mối quan tâm về lập kế hoạch và lịch biểu cũng như làm cơ sở cho thiết kế và 

thực hiện. Cùng triết lí này được hiện thân trong ACDM.  

Bảng 14.5 Trang làm việc lập kế hoạch xây dựng phần tử  

Tên phần tử/ ID 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Yêu cầu chi tiết 

 Họp với người có liên quan 

 Làm tài liệu yêu cầu chi tiết 

 Phân tích yêu cầu 

   

Thiết kế phần tử chi tiết  

 Thiết kế phần tử 

 Thiết kế tài liệu 

 Thiết kế kiểm điểm 

 Làm lại 

   

Thực hiện phần tử  

Viết mã 

Giám định mã 

Sản xuất 

   

Kiểm thử phần tử: 

Kiểm thử phần tử phần mềm hay phần cứng 

Làm lại 

Phẩm chất, chứng nhận, chấp nhận phần tử 

   

Khác    

Tổng giờ kĩ nghệ: 

 

Ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử  

Một số tổ chức đã thiết lập các phương pháp ước lượng được dùng để ước lượng chi 

phí và thời hạn dự án. Những phương pháp này có thể được dùng với điều kiện là họ có 

tính tới mọi điểm được nhắc tới cho tới giờ. Trong những tổ chức mà không có các qui 

trình hay phương pháp ước lượng được thiết lập, việc ước lượng có thể là thách thức 

khổng lồ để vượt qua. Để ước lượng lịch biểu sản xuất dựa trên thiết kế kiến trúc, ACDM 

khuyến cáo dùng ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử, chính là phiên bản được điều 

chỉnh của cách ước lượng Delphi băng rộng truyền thống (Boehm, 1981). Phiên bản gốc 

của cách ước lượng Delphi băng rộng đã được phát triển trong những năm 1940 tại Rand 

Corporation và được phong cho cái tên là công cụ dự báo cho ước lượng chi phí phát triển 

hệ thống. Từ đó nó đã được thích nghi để dùng trong nhiều miền, và đã chứng tỏ là một 

công cụ ước lượng hiệu quả cho dự án phát triển phần mềm. Delphi băng rộng cấp phần 

tử chính là việc chấp nhận kĩ thuật ước lượng Delphi băng rộng vào ước lượng nỗ lực sản 
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xuất phần tử. Bằng việc ước lượng nỗ lực sản xuất của từng phần tử chúng ta có thể dự 

đoán nỗ lực và chi phí sản xuất hệ thống hay sản phẩm tổng thể. Delphi băng rộng cấp 

phần tử là phương pháp dựa trên đồng thuận, hội tụ vào tất cả tri thức chuyên gia của toàn 

tổ để suy dẫn ra ước lượng phần tử. Mặc dầu bất kì phương pháp nào cũng có thể được 

dùng, nếu một tổ chức không có bất kì qui trình hay phương pháp luận ước lượng hình 

thức nào và đang chấp nhận ACDM, điều được khuyến cáo mạnh là dùng ước lượng 

Delphi băng rộng cấp phần tử lúc khởi đầu. Khi tổ chức thu được kinh nghiệm với ACDM 

và ước lượng nói chung, nó có thể điều chỉnh qui trình ước lượng như nó cho rằng cần 

phải vậy dựa trên kinh nghiệm. Điều sau đây là một mô tả về ước lượng Delphi băng rộng 

cấp phần tử.  

 

Bảng 14.6 Trang làm việc lập kế hoạch mua sắm phần tử  

Tên phần tử/ ID 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Thăm vị trí nhà cung cấp 

 Đề mô sản phẩm và đánh giá 

   

Đặt hàng và chuyển giao phần tử    

Kiểm chất lượng phần tử    

Làm thực nghiệm    

Đào tạo    

Lập cấu hình/ cài đặt    

Khác    

Tổng giờ kĩ nghệ: 

 

Bảng 14.7 Trang làm việc lập kế hoạch tích hợp phần tử  

Tên phần tử/ ID 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Tích hợp phần tử 

 Tích hợp phòng thí nghiệm 

 Tích hợp vị trí trạm 

   

Triển khai vận tải    

Kiểm thử hệ thống    

Kiểm thử trạm khởi đầu    

Kiểm thử vận hành    

Chất lượng hệ thống    

Làm lại và điều chỉnh vị trí    

Khác    

Tổng giờ kĩ nghệ: 
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1. Phân công các kĩ sư chủ nhiệm: Với từng phần tử kiến trúc, kĩ sư phần mềm chủ 

nhiệm phải được phân công nếu họ chưa được phân công. Kĩ sư chủ nhiệm của 

phần tử chịu trách nhiệm lãnh đạo việc xây dựng phần tử này - bao gồm điều phối 

các ước lượng sản xuất.  

2. Ước lượng phần tử: Nỗ lực được yêu cầu để xây dựng từng phần tử được ước 

lượng bởi tổ chịu trách nhiệm cho phần tử này. Bởi vì bản chất của ước lượng dựa 

trên đồng thuận, điều tốt nhất là nếu ba hay nhiều kĩ sư ước lượng nỗ lực để xây 

dựng từng phần tử. Trong tổ nhỏ điều này có thể nghĩa là thành viên của tổ thiết kế 

kiến trúc ước lượng nỗ lực để xây dựng từng phần tử. Tuy nhiên, có thể chuyển 

giao các phần tử cho tổ để sản xuất. Trong trường hợp này, từng thành viên của tổ 

sản xuất phần tử ước lượng nỗ lực để xây dựng phần tử này. Tổ chịu trách nhiệm 

sản xuất phần tử này phải tạo ra một biểu mẫu ước lượng phần tử cho các phần tử 

của họ. Các bảng 14.5 tới 14.7 có thể được dùng như cơ sở để tạo ra biểu mẫu ước 

lượng phần tử. Từ kĩ sư nên dùng cùng biểu mẫu ước lượng để cho các ước lượng 

phần tử là nhất quán. Chính ý tưởng tốt cho tổ là kiểm điểm và đạt tới đồng thuận 

về các mẫu ước lượng trước khi ước lượng. 

3. Hợp nhất và kiểm điểm: Kĩ sư chủ nhiệm cho phần tử này sẽ thu thập các ước 

lượng cho từng phần tử và hợp nhất chúng. Các ước lượng có thể được phân tích 

và trình bày theo một số cách. Tại mức tối thiểu, kĩ sư chủ nhiệm phải lập bảng 

cho các ước lượng sản xuất thô từ từng kĩ sư cho từng nhiệm vụ con để đưa vào dữ 

liệu sau: ước lượng cao, ước lượng thấp, ước lượng trung bình, và độ lệch chuẩn 

cho từng nhiệm vụ con. Hình 14.3 minh hoạ một tiến trình hợp nhất ước lượng 

phần tử.  

Một ví dụ của thông tin ước lượng được hợp nhất được vẽ trong đồ thị trong Hình 

14.4. Thông tin này và đồ thị liên kết là dễ soạn thảo với trang tính hay công cụ 

tương tự. Tất cả các thành viên tổ sẽ ước lượng từng nhiệm vụ con của phần tử, 

nhưng dữ liệu cho ước lượng phải được giữ ẩn danh để tránh bất kì ý kiến định sẵn 

nào mà có thể được liên kết với những người thực hiện ước lượng. Một khi được 

liên kết, dữ liệu này nên được kiểm điểm với mọi thành viên của tổ thiết kế kiến 

trúc hay tổ sản xuất phần tử, và thương lượng lập lịch có thể bắt đầu.  

4. Thương lượng: Sau khi hợp nhất, kĩ sư chủ nhiệm phải trình bày dữ liệu ước lượng 

cho các nhiệm vụ con của phần tử cho tổ đã làm những ước lượng này. Các ước 

lượng nên được so sánh và các điểm lệch được nhận diện và thảo luận như một 

nhóm. Việc vẽ sơ đồ độ lệch chuẩn có thể nhanh chóng làm sáng tỏ các khác biệt 

trong các ước lượng. Chỗ có khác biệt, tổ phải thảo luận lí do cho chúng trong ước 

lượng các nhiệm vụ con và cố gắng đạt tới đồng thuận mọi chỗ có thể. Nơi thoả 

hiệp là không thể được, xét tới việc dùng ước lượng trung bình.  

5. Sửa lại và tích luỹ: Bất kì thay đổi bào cho các ước lượng đều nên được thực hiện 

trên trang ước lượng phần tử. Trang ước lượng được sửa lại nên được gửi tới kĩ sư 

quản lí, người sẽ “tích luỹ” mọi trang tính ước lượng cá nhân và biên soạn chúng 

thành lịch biểu cho dự án. Điều này bao gồm việc giải quyết mọi phụ thuộc và tính 

toán chi phí sản xuất khi cần.  

Các ước lượng được mô tả ở trên có thể được tích luỹ tại mức dự án hay chương 

trình để tạo ra sơ đồ Gantt, sơ đồ PERT, hay bất kì lịch biểu chuẩn nào. Kĩ sư quản lí chịu 

trách nhiệm tạo ra lịch biểu sản xuất , nhưng mọi thành viên của tổ thiết kế kiến trúc và 

bất kì kĩ sư nào là một phần của tổ thiết kế kiến trúc có thể tham gia vào trong việc tạo ra 

nó qua qui trình ước lượng được mô tả ở đây.  
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Ước lượng từ kĩ sư #1 

Tên phần tử/ ID: Foo 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: Judy 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Yêu cầu chi tiết 10 giờ 2 20 giờ 

Thiết kế phần tử chi tiết  40 giờ 3 120 giờ 

Thực hiện phần tử  80 giờ 3 240 giờ 

Kiểm thử phần tử: 30 giờ 3 90 giờ 

Tổng giờ kĩ nghệ: 470 giờ 

Ước lượng từ kĩ sư #2 

Tên phần tử/ ID: Foo 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: Judy 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Yêu cầu chi tiết 10 giờ 3 30 giờ 

Thiết kế phần tử chi tiết  15 giờ 3 45 giờ 

Thực hiện phần tử  80 giờ 3 240 giờ 

Kiểm thử phần tử: 20 giờ 3 60 giờ 

Tổng giờ kĩ nghệ: 375 giờ 

Ước lượng từ kĩ sư #3 

Tên phần tử/ ID: Foo 

Kĩ sư chủ nhiệm/ lãnh đạo tổ: Judy 

Xem xét Thời gian 

ước lượng 

Số kĩ sư 

ước lượng 

Giờ kĩ nghệ 

nhiệm vụ 

Yêu cầu chi tiết 5 giờ 2 10 giờ 

Thiết kế phần tử chi tiết  20 giờ 3 60 giờ 

Thực hiện phần tử  100 giờ 3 300 giờ 

Kiểm thử phần tử: 40 giờ 3 120 giờ 

Tổng giờ kĩ nghệ: 490 giờ 

 

Hình 14.3 Dữ liệu ước lượng được hợp nhất 

 

Lập kế hoạch kiểm thử 

Trong lập kế hoạch sản xuất, kĩ sư yêu cầu phải tạo ra bản kế hoạch cho kiểm thử hệ 

thống hay sản phẩm. Kiểm thử hệ thống hay sản phẩm tích hợp nên được lập kế hoạch bởi 

kĩ sư qui trình chất lượng, nhà khoa học chính, và kĩ sư yêu cầu. Những vai trò này chịu 

trách nhiệm cho kiểm thử hệ thống. Nhà khoa học chính phải hội tụ vào kiểm thử hệ 

thống dưới dạng các phần tử kĩ thuật chi tiết mà phải được kiểm thử (kiểm thử hộp rõ). Kĩ 

sư yêu cầu phải hội tụ vào kiểm thử hệ thống dưới dạng các yêu cầu (kiểm thử hộp đen). 

Kĩ sư qui trình chất lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực thi toàn thể kiểm thử. 

Một khi kiểm thử được lập kế hoạch, các hoạt động phải được ước lượng; biểu mẫu trong 

Bảng 14.7 có thể giúp hướng dẫn ước lượng và lập kế hoạch kiểm thử. Điều bản chất là kĩ 

sư yêu cầu dùng đặc tả dẫn lái kiến trúc làm cơ sở cho lập kế hoạch kiểm thử. Nhớ lấy, 

dẫn lái kiến trúc biểu thị cho mục đích doanh nghiệp của những người có liên quan khách 

hàng. Bên cạnh việc phát triển kiểm thử để kiểm nghiệm chức năng, thuộc tính đặc tính 

chất lượng và việc tuân thủ các ràng buộc cũng phải được kiểm nghiệm. Một số thuộc tính 

Judy 

Hợp nhất 

Dữ liệu ước lượng 

được hợp nhất 

Được trình bày 

cho các kĩ sư 

làm ước lượng 
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đặc tính chất lượng và ràng buộc có thể được kiểm thử và được kiểm nghiệm qua kiểm 

thử vận hành. Tuy nhiên, các thuộc tính khác (như tính thay đổi được) chỉ có thể được 

kiểm nghiệm qua các kĩ thuật giám định như kiểm thảo mã. Chẳng hạn, xét trường hợp 

kịch bản đặc tính chất lượng mô tả thời gian đáp ứng hiệu năng là 15 milli giây. Đặc tính 

chất lượng này có thể được kiểm thử qua kiểm thử vận hành của hệ thống. Tuy nhiên, 

không có cách nào để hệ điều hành có thể chứng minh phần lớn các khía cạnh của tính 

sửa đổi được (trừ phi tính sửa đổi được là hướng theo thời gian chạy, như kiểu cắm-và-

chạy). Do đó, có thể cần tổ thiết kế kiến trúc giám định các cấu trúc mã liên quan để đảm 

bảo rằng hệ thống đáp ứng cho mong đợi được phát biểu trong kịch bản tính sửa đổi được. 

Các ràng buộc cũng có thể được kiểm nghiệm bằng việc dùng các kĩ thuật đề mô và giám 

định thích hợp. Lần nữa, điều bản chất là những người lập kế hoạch kiểm thử bắt đầu việc 

lập kế hoạch kiểm thử bằng đặc tả dẫn lái kiến trúc. Với từng dẫn lái kiến trúc, tổ phát 

triển phải cố gắng xác định liệu chúng có thể được kiểm thử qua đề mô hay giám định 

không.  

 

 

 

 

Hình 14.4 Ví dụ về đồ hoạ ước lượng được hợp nhất 
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Các phần tử khác của bản kế hoạch sản xuất  

Thường có nhiều phần tử khác mà sẽ phải được xem xét tới cho lịch biểu, điều 

không có bản chất kĩ thuật và không thể được tìm thấy trong thiết kế kiến trúc. Một khi 

lịch biểu cơ sở đã được tạo ra kĩ sư quản lí cũng phải nhìn vào bản tính động của tổ chức, 

dự án, và những người có liên quan và nhận diện các tình huống hay hoàn cảnh mà có thể 

tác động lên lịch biểu. Một số tình huống cần xem xét bao gồm:  

 Đào tạo 

 Quản lí thầu phụ/nhà thầu phụ 

 Họp phi kĩ thuật 

 Làm tài liệu (chưa được nhắc tới cho tới giờ) 

 Nghỉ phép của nhân viên 

 Đi lại 

Ý định ở đây không phải là trình bày một danh sách toàn diện các khoản mục cần 

xem xét cho lịch biểu, nhưng thay vào đó là cung cấp vài ví dụ chung để kích thích ý 

nghĩ. Phần lớn những khoản mục này có thể được cung cấp để xây dựng bộ đệm thành 

lịch biểu. Không có qui tắc kinh nghiệm về bao nhiêu bộ đệm là thích hợp cho mọi tổ 

chức, cho mọi dự án. Từng tổ chức, từng dự án hình thành nên hoàn cảnh khác nhau mà 

sẽ phải được thẩm định. Dữ liệu lịch sử có lẽ là sẵn có bên trong tổ chức của bạn và nên 

được khai phá và dùng để hướng dẫn ước lượng về bộ đệm lịch biểu.  

 

Cập nhật bản kế hoạch thiết kế chủ  

Vào lúc kết thúc việc lập kế hoạch sản xuất, kĩ sư quản lí nên cập nhật thời gian ước 

lượng được dành ra trong cuộc họp làm quen thiết kế kiến trúc, ước lượng, lập lịch, và lập 

kế hoạch các hoạt động với hiệu năng thực tế.  

 

Tóm tắt  

Giai đoạn 7 là nơi các hoạt động sản xuất được lập kế hoạch cho sản xuất ở giai 

đoạn 8:  

 Lập kế hoạch giai đoạn 7: Giai đoạn 7 bắt đầu với kĩ sư quản lí ước lượng thời hạn và 

tài nguyên được cần cho cuộc họp làm quen kiến trúc, ước lượng phần tử, và tạo ra và 

làm tài liệu lịch biểu sản xuất .  

 Làm quen kiến trúc: Bước thứ nhất sau lập kế hoạch giai đoạn 7 là làm cho các kĩ sư 

sản xuất quen với thiết kế kiến trúc. Điều này đặc biệt quan trọng nếu họ không là một 

phần của tổ thiết kế kiến trúc hay nếu họ đã không thực được tham gia vào trong thiết 

kế kiến trúc.  

 Ước lượng và lập lịch sản xuất: Từng phần tử được phân cho cho một kĩ sư chủ nhiệm 

người sẽ hành động như người chăm nom cho ước lượng về nỗ lực cần để sản xuất 

phần tử. Ước lượng cho từng phần tử nên bao gồm ít nhất ba kĩ sư. ACDM dùng phiên 

bản được điều chỉnh của ước lượng Delphi băng rộng có tên là Delphi băng rộng cấp 
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phần tử. Nỗ lực được cần để tạo ra từng phần tử được ước lượng, và nỗ lực cá nhân 

được dùng để tạo ra lịch biểu sản xuất tổng thể.  
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Chương 15 
ACDM Giai đoạn 8: Sản xuất  

 

 

 

 

 

Chủ định  

Trong giai đoạn 8, các phần tử của hệ thống được sản xuất, kiểm thử, và tích hợp 

vào trong hệ thống hay sản phẩm.  

 

 

Tiền điều kiện 

Các hoạt động lập kế hoạch sản xuất của giai đoạn 7 được hoàn thành và lịch biểu 

sản xuất sẵn sàng cho các kĩ sư sản xuất.  

 

 

Hoạt động chung 
Kĩ thuật, khuôn mẫu và hướng dẫn  

Điều này bao gồm hướng dẫn cho theo dõi và giám sát kế hoạch sản xuất.  

 

 

Vật phẩm chính 

Các thiết kế chi tiết  

Đơn vị thực hiện (phần mềm, phần cứng)  

 

Hậu điều kiện  

Hệ thống hay sản phẩm sẵn sàng cho triển khai trong toàn thể hay bộ phận.  
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Cải tiến 

Giai đoạn 1 

Phát hiện dẫn lái kiến 

trúc 

Giai đoạn 2 

Thiết lập phạm vi dự án 

Giai đoạn 3 

Tạo/cải tiến kiến trúc 

Giai đoạn 4 

Kiểm điểm kiến trúc 

Giai đoạn 5 

Quyết định làm/không 

làm 

Giai đoạn 6 

Thực nghiệm 

Giai đoạn 7 

Lập kế hoạch sản xuất 

Giai đoạn 8 

Sản xuất  

Thời kì 

chắc 

chắn 

Thời kì 

không 

chắc 

chắn 

Giai đoạn thực 

nghiệm 

Giai đoạn sản xuất 

Giai đoạn yêu cầu 

Giai đoạn thiết kế/ 

cải tiến 

Chương 14 
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Hình 15.1 Giai đoạn 8. 

 

Mô tả giai đoạn 8  

Trong giai đoạn sản xuất, tổ phát triển về bản chất sẽ thực hiện thiết kế phần tử chi 

tiết, sản xuất và kiểm thử phần tử, lắp ráp các phần tử vào trong hệ thống hay sản phẩm, 

và kiểm thử hệ thống hay phần tử được tích hợp. Sản xuất có thể là toàn thể hệ thống, hay 

có thể được thực hiện theo gia tăng. ACDM có thể dường như là thác đổ về bản chất, 

nhưng ACDM có thể được dùng để phát triển theo kiểu lặp cho hệ thống hay sản phẩm. 

Bên cạnh các hoạt động kĩ thuật liên kết với việc tạo ra hệ thống hay sản phẩm, hoạt động 

bản chất khác của giai đoạn này là theo dõi và giám sát hoạt động sản xuất. Kĩ sư quản lí 

sẽ làm việc với cấp quản lí dự án để đảm bảo rằng tổ tuân thủ theo kế hoạch sản xuất, phát 

hiện sai lệch, và có hành động sửa chữa khi cần.  

Bảng 15.1 Các hoạt động, cái ra và trách nhiệm của giai đoạn 8  

Hoạt động chung Thực hiện, kiểm thử, và tích hợp các phần tử của hệ thống/sản 

phẩm. Kiểm thử hệ thống hay phần tử được tích hợp. 

Cái ra chung Thiết kế chi tiết và thực hiện các vật phẩm, như mô đun mã, phần 

cứng, vân vân. 

Vai trò Trách nhiệm được khuyến cáo cho giai đoạn 8 

Kĩ sư quản lí Kĩ sư quản lí chịu trách nhiệm làm việc để giúp cấp quản lí dự án 

chung trong điều phối và theo dõi phát triển của hệ thống. 

Kiến trúc sư trưởng  Kiến trúc sư trưởng sẽ hỗ trợ những người thiết kế chi tiết và 

người thực hiện qua qui trình sản xuất bằng việc giúp cho các kĩ 

sư hiểu thiết kế kiến trúc và giải quyết các vấn đề giữa thiết kế và 

thiết kế chi tiết và thực hiện. Kiến trúc sư trưởng sẽ làm việc để 

đảm bảo rằng việc thực hiện tuân thủ theo thiết kế kiến trúc. 

Nhà khoa học chính  Nhà khoa học chính sẽ trợ giúp những người thiết kế chi tiết và 

người thực hiện trong giải quyết các vấn đề kĩ thuật liên kết với 

sản xuất hệ thống/sản phẩm. Nhà khoa học chính chịu trách nhiệm 

tiến hành/trợ giúp trong kiểm hử hệ thống/ sản phẩm. 

Kĩ sư yêu cầu  The kĩ sư yêu cầu chịu trách nhiệm tiến hành/ trợ giúp kiểm thử hệ 

thống/sản phẩm tích hợp. 

Kĩ sư qui trình chất 

lượng 

Kĩ sư qui trình chất lượng chịu trách nhiệm lãnh đạo kiểm thử hệ 

thống/sản phẩm tích hợp và đảm bảo rằng khiếm khuyết được tìm 

ra trong kiểm thử này được ghi lại và được đề cập. 

Kĩ sư hỗ trợ The kĩ sư hỗ trợ sẽ tiếp tục hỗ trợ các kĩ sư sản xuất và tổ thiết kế 

kiến trúc bằng bất kì công cụ nào được yêu cầu cho thiết kế chi 

tiết, thực hiện, hay kiểm thử. 

Kĩ sư sản xuất Kĩ sư sản xuất chịu trách nhiệm về thiết kế chi tiết và thực hiện 

các phần tử của hệ thống/sản phẩm, kiểm thử đơn vị của các phần 

tử, và trợ giúp trong kiểm thử sản phẩm/hệ thống. 
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Lập kế hoạch giai đoạn 8  

Các hoạt động xây dựng phần tử của giai đoạn 8 đã được lập kế hoạch trong giai 

đoạn 7. Trong giai đoạn 8 bản kế hoạch được soạn ra trong giai đoạn 7 được thực thi. Lưu 

ý rằng bản kế hoạch thiết kế chủ, mà đã hướng dẫn các hoạt động thiết kế mãi cho tới giai 

đoạn 8, bây giờ về bản chất là lịch sử được ghi lại về các hoạt động thiết kế cho hệ thống. 

Tại điểm này ý tưởng tốt là đảm bảo rằng bản kế hoạch thiết kế chủ là hiện thời, và nó 

phải được lưu trữ. Thông tin trong bản kế hoạch thiết kế chủ có thể được dùng cho các dự 

án kế sau thực hiện ACDM cho lập kế hoạch, ước lượng, quản lí và giám sát. Qua thời 

gian, thân dữ liệu được thu thập trong các bản kế hoạch thiết kế chủ có thể được lưu trữ 

và dùng để điều chỉnh và cải tiến qui trình thiết kế của tổ chức. Trong Phần 3, các hướng 

dẫn về thể nghiệm và điều chỉnh ACDM sẽ được trình bày và thảo luận.  

 

Nhất quán thiết kế  

Phát triển thiết kế kiến trúc cho hệ thống dùng nhiều phần mềm không ngăn cản nhu 

cầu về thiết kế chi tiết của các phần tử. Một khi các phần tử của kiến trúc được xác định 

và the kiến trúc đã đạt tới điểm ổn định, các phần tử sẽ phải được thiết kế bởi các kĩ sư 

sản xuất trong chi tiết lớn hơn để cho chúng có thể được thực hiện. Tuy nhiên, Điều mấu 

chốt là thiết kế phần tử chi tiết sánh đúng với thiết kế kiến trúc. Nếu biến đổi từ thiết kế 

kiến trúc sang thiết kế chi tiết là không nhất quán, thì việc thực hiện sẽ không sánh đúng 

kiến trúc, và nó sẽ không thể có được các thuộc tính đã được thiết kế trong kiến trúc. Điều 

này đặc biệt thành vấn đề với các thiết kế phần mềm chi tiết của các phần tử. ACDM 

không mô tả cách làm thiết kế phần tử phần mềm chi tiết. Các kĩ sư sản xuất có thể dùng 

các phương pháp thiết kế phần mềm hướng đối tượng, phương pháp thiết kế phần mềm có 

cấu trúc, vân vân. ACDM có thể và quả có làm việc với mọi phương pháp luận thiết kế 

này bởi vì mối quan tâm của thiết kế kiến trúc là khác cố hữu từ mối quan tâm của thiết kế 

chi tiết và mối quan tâm thực hiện. Những mối quan tâm khác biệt này được minh hoạ 

trong Bảng 15.2.  

Bảng 15.2 Mối quan tâm thiết kế  

Mối quan tâm thiết kế kiến trúc chung Mối quan tâm thiết kế chi tiết chung và 

thực hiện 

Những người có liên quan Hệ thống/sản 

phẩm 

Mô hình qui trình doanh nghiệp và vận 

hành  

Nhận diện hoàn cảnh hệ thống 

Khêu gợi dẫn lái kiến trúc 

Xác định kết cấu nền 

Phân hoạch thô hệ thống thành phần tử 

Sản xuất và tích hợp hệ thống 

Kiểm thử hệ thống 

Khêu gợi và phân tích yêu cầu chi tiết 

Thiết kế giao diện người dùng  

Tính năng ngôn ngữ 

Hiệu quả thuật toán 

Thiết kế cấu trúc dữ liệu 

Kiểm thử ứng dụng phần mềm 

Thực hiện chức năng 
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Để đảm bảo rằng các thiết kế chi tiết sánh đúng với thiết kế kiến trúc, điều khôn 

ngoan là kiểm điểm thiết kế để đảm bảo rằng chúng tuân thủ theo thiết kế kiến trúc trước 

khi sản xuất các phần tử. Điều này có thể là hoạt động không chính thức hay cột mốc 

chính thức trong sản xuất các phần tử. Loại giám sát này là tương tự như kiến trúc sư xây 

dựng kiểm điểm tiến bộ xây dựng tại chỗ xây nhà mà người đó thiết kế. Nếu có vấn đề ở 

chỗ xây nhà, mơ hồ, hay vấn đề với thiết kế, thì kiến trúc sư sẽ được tư vấn để nắn lại 

những vấn đề này. Kiến trúc sư của hệ thống dùng nhiều phần mềm phải có mối quan hệ 

tương tự với những người tạo ra phần tử và tích hợp chúng thành hệ thống. Nếu những 

người thiết kế chi tiết, người thực hiện, và người tích hợp thấy vấn đề mà có tác động lên 

kiến trúc, thì họ phải có khả năng trao đổi những điều này với kiến trúc sư. Kiến trúc sư 

phải giải quyết những vấn đề này và trao đổi việc sửa chữa trở lại cho người thiết kế, 

người thực hiện, hay người tích hợp, như trường hợp có thể vậy. Nhà khoa học chính 

cũng nên sẵn có để trợ giúp cho các kĩ sư sản xuất với những vấn đề kĩ thuật mà có thể 

nảy sinh trong sản xuất. Nhà khoa học chính có thể được so sánh với kĩ sư cấu trúc, người 

có thể được tư vấn từng lúc trong xây nhà để trợ giúp cho kiến trúc sư và kĩ thuật viên. 

Chắc chắn kiến trúc sư trưởng cũng phải là nhà công nghệ tài giỏi, nhưng thường người 

đó bị bận bịu với các chi tiết thiết kế bức tranh lớn. Nhà khoa học chính chắc chắn có vai 

trò quan trọng trong thiết kế kiến trúc, nhưng hội tụ của người đó là vào chi tiết kĩ thuật 

của thiết kế và thực hiện. Đây là tổ hợp quyền lực của vai trò, đặc biệt trong các dự án 

phát triển hệ thống lớn hơn.  

Cũng như các thiết kế chi tiết phải tuân thủ theo thiết kế kiến trúc, các thực hiện 

phải tuân theo các thiết kế chi tiết nữa. Lần nữa, điều này dường như là có vấn đề nhất với 

thiết kế phần mềm và sản xuất. Với các dự án nhỏ, kiểm điểm mã có thể được dùng để 

đảm bảo rằngviệc thực hiện phần mềm tuân thủ theo thiết kế chi tiết. Tuỳ theo qui mô và 

phạm vi của hệ thống và nỗ lực phát triển, việc kiểm điểm mọi dòng mã để đảm bảo rằng 

nó vẫn còn trung thành với thiết kế từ nguồn gốc mà nó có thể có chút ít mơ hồ cho riêng 

kiến trúc sư trưởng hay thậm chí cả tổ thiết kế kiến trúc. Kiểm điểm hay giám định mã 

không phải là cái gì mới, và có nhiều cách để làm giám định mã - ông của mọi giám định 

mã được Fagan mô tả (1976). Kiểm điểm mã là kĩ thuật mạnh để đảm bảo mã chất lượng 

cao, nhưng chúng có thể tốn kém. Quyết định tiến hành hay không tiến hành kiểm điểm 

mã nên là cái gì đó mà cấp quản lí dự án quyết định tuỳ theo phân tích chi phí/ích lợi. Nếu 

tổ chứng đang xây dựng hệ thống điều kiển cho máy bay, thì có lẽ kiểm điểm mã là ý 

tưởng tốt và sẽ trả cho họ nhiều lần hơn. Tuy nhiên, nếu tổ chức phải đáp ứng cửa sổ thị 

trường mục tiêu và sẵn lòng thoả hiệp với chất lượng nào đó để tạo ra cửa sổ đó, thì nó có 

thể quyết định không dùng kiểm điểm mã. Nếu kiểm điểm mã được dùng, thì phần của 

kiểm điểm nên bao gồm xem xét mã để đảm bảo rằng nó tuân thủ theo các thiết kế chi 

tiết. Kiểm điểm mã không cần là một đề nghị tất cả hay không có gì. Các phần tử mấu 

chốt, được lựa chọn có thể được đồng nhất đối với the kiến trúc, và mã được liên kết với 

những phần tử này có thể được giám định. Lần nữa, khi giám định mã liên kết với với 

những phần tử này, kiểm để đảm bảo rằng nó tuân thủ theo các thiết kế chi tiết. Mặc dầu 

điều này không phải là kiểm tuân thủ thiết kế toàn bộ, vẫn tốt hơn là không kiểm chút nào.  

 

Tích hợp phần tử  

Kiến trúc có thể phục vụ như bộ yên cương hay dàn giáo cho việc tích hợp phần tử. 

Có thể có ích mà có một tổ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra kết cấu nền kiến trúc - điều 

này có thể làm dễ dàng nhiều cho tích hợp các hệ thống phức tạp.  
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Khi các phần tử được hoàn tất, các kĩ sư sản xuất có trách nhiệm kiểm thử hay làm 

đủ tư cách từng phần tử theo các bản kế hoạch sản xuất phần tử họ đã tạo ra. Bên cạnh 

việc kiểm thử phần tử, hệ thống hay sản phẩm sẽ được kiểm thử sau khi các phần tử này 

được tích hợp vào trong hệ thống hay phần tử đầy đủ. Nhiều chiến lược khác nhau có thể 

được dùng để thực hiện kiểm thử phần tử và kiểm thử hệ thống đã tích hợp. Việc kiểm thử 

nên được điều phối bởi kĩ sư qui trình chất lượng làm việc với kĩ sư yêu cầu và nhà khoa 

học chính theo bản kế hoạch kiểm thử tích hợp đã được tạo ra trong giai đoạn 7.  

 

Theo dõi nỗ lực sản xuất  

Thường khi ngồi trong cuộc họp tình trạng dự án điều khá chung là nghe các kĩ sư 

nói, “Tôi hoàn thành quãng 50 phần trăm nhiệm vụ đó.” Điều này đặc biệt đúng khi 

nhiệm vụ là phát triển phần mềm. Vấn đề với những đánh giá này về tiến độ là ở chỗ 

chúng gần như bao giờ cũng được thực hiện trên cơ sở "phán đoán" của kĩ sư về cách 

người đó làm. Đánh giá khách quan về tiến bộ được thực hiện trên xây dựng những thứ 

vật lí có chút ít dễ hơn việc đó với phần mềm. Với các thứ vật lí thường có thể đo một 

cách khách quan đã được xây dựng bao nhiều là còn phải được xây dựng bao nhiêu. Đo 

qui trình khách quan là khó khăn hơn với phần mềm vì chúng ta không thể thấy được nó, 

không sờ được nó, hay kiểm tra nó trong tính toàn bộ của nó (như, nó được cảm nhận 

khác từ các cảnh quan khác). Mặc dầu các thẩm định khách quan toàn bộ về hoàn thành 

phần mềm hiện thời là không thể được, chúng ta có thể làm việc theo dõi tiến độ tốt hơn 

bằng việc dựa vào phán đoán và bản năng. ACDM qui định theo dõi tiến độ bằng việc 

dùng giá trị thu được. Giá trị thu được là cách đo khách quan về nỗ lực được mở rộng, và 

bao nhiêu việc đã được hoàn thành trên dự án qua thời gian. Giá trị thu được, cách đo hiệu 

năng, quản lí theo mục tiêu, và hệ thống kiểm soát lịch biểu chi phí là những khái niệm 

tương tự, dùng các kĩ thuật khác nhau. Bản chất của giá trị thu được là ở chỗ từng dự án 

được gán cho một giá trị tương đối, có trọng số. "Tính làm được" toàn bộ của dự án được 

đo bằng tổng cộng các giá trị nhiệm vụ. Khi một nhiệm vụ được hoàn thành, tổ phát triển 

được ghi công theo giá trị của từng việc làm, nhưng chỉ khi nhiệm vụ này được hoàn 

thành trong tính toàn bộ của nó. Đây là một khái niệm quan trọng - không công lao bộ 

phận nào có thể được thưởng, vậy thì điều này sẽ thoái hoá thành cách đo tiến độ thep 

phán đoán. Dùng cách đo giá trị thu được, cấp quản lí có cái nhìn sâu hơn vào bao nhiêu 

việc thực tế đã được hoàn thành so với khối lượng việc được lập kế hoạch để được hoàn 

thành. Giá trị thu được có thể giúp tránh tình huống nơi 10 phần trăm dự án cuối cùng 

chiếm 150 phần trăm lịch biểu và ngân sách. Giá trị thu được là khớp tự nhiên với ACDM 

vì mọi ước lượng, lập kế hoạch và lập lịch đều bắt nguồn từ thiết kế kiến trúc. ACDM 

dùng lịch biểu được suy dẫn trong giai đoạn 7 từ các phần tử thiết kế kiến trúc để theo dõi 

tiến bộ của giai đoạn sản xuất. Cách tiếp cận này có tác dụng nếu toàn thể hệ thống được 

xây dựng theo kiểu thác đổ hay gia tăng. Qui trình dùng giá trị thu được trên các dự án 

dùng ACDM làm qui trình thiết kế của họ được mô tả trong các đoạn sau.  

Một khi ước lượng sản xuất cho riêng một phần tử được thực hiện, toàn thể thời 

gian xây dựng có thể được tính toán từ ước lượng phần tử như đã được mô tả trong giai 

đoạn 7. Để dùng theo dõi giá trị thu được, một giá trị thu được phải được thiết lập và gán 

cho từng phần tử của thiết kế kiến trúc. Độ thô mịn phần tử là quan trọng. Nếu độ thô mịn 

của điều được theo dõi là quá thô, thì dự án sẽ đi từ giá trị thu được số không tới được làm 

trong vài cú nhảy rời rạc. Điều này không cung cấp hiểu biết sâu gì mấy vào trong tiến độ, 

và nó có thể gây ra chút ít kinh hoàng vì dự án có thể ở giá trị thu được số không trong 

một thời gian dài rồi nhảy lên giá trị thu được 50 phần trăm, rồi được làm xong trong một 

nháy mắt. Nếu các phần tử trong kiến trúc là ít và tương đối nhỏ, thì từng phần tử có thể là 
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ở độ thô mịn đúng cho theo dõi tiến độ theo cách có nghĩa. Tuy nhiên, nếu các phần tử là 

lớn và phức tạp, có thể là có nghĩa mà qui giản một phần tử thành các nhiệm vụ con cho 

theo dõi giá trị thu được. Trong trường hợp này, giá trị thu được cho riêng một phần tử sẽ 

là tổng của giá trị thu được của từng nhiệm vụ con. Cấp quản lí sẽ phải quyết định mức độ 

thô mịn thích hợp là gì.  

Giá trị thu được là được suy dẫn từ tổng thời gian sản xuất được ước lượng và ước 

lượng sản xuất phần tử được ước lượng. Chẳng hạn, giả sử rằng chúng ta có một dự án có 

thời gian ước lượng lấy tổng là 1,000 giờ kĩ nghệ về thời hạn. Tiếp đó, giả sử chúng ta có 

một nhiệm vụ kéo dài 15 giờ. Nhiệm vụ 15 giờ này biểu thị cho 1.5 phần trăm của tổng 

thời hạn dự án 1,000 giờ; do đó, giá trị thu được cho nhiệm vụ này là 1.5 (Humphrey, 

1989; Pressman, 2005). Thời hạn dự án tổng cộng (Dt) và giá trị thu được cho bất kì 

nhiệm vụ nào (EvT) được tính là:  

Dt = Σ (thời hạn nhiệm vụT) cho mọi nhiệm vụ  

EvT = (thời hạn nhiệm vụT)/(Dt)  

Khi một nhiệm vụ được hoàn thành, nó đóng góp giá trị thu được của nó cho giá trị 

thu được tổng của dự án. Giá trị thu được này có thể được dùng để đo một cách khách 

quan nỗ lực sản xuất. Dùng giá trị thu được chúng ta có thể đo:  

Phần trăm của việc hoàn thành sản xuất  

Tổ đang thực hiện tốt thế nào đối với lịch biểu sản xuất  

Độ lệch từ biểu sản xuất  

Tổng sự hoành thành sản xuất tại thời điểm lịch nào đó (Ct) được đo dưới dạng giá 

trị thu:  

Ct = (Σ giá trị thu được tại thời điểm t)/Dt  

Hiệu năng lịch biểu có thể được đo bằng tính chỉ số hiệu năng. Đây là cách đo về tổ 

thực hiện tốt thế nào đối với lịch biểu sản xuất. Giá trị 1 chỉ ra sự tuân thủ đích xác lịch 

biểu. Giá trị lớn hơn 1 chỉ ra trượt lịch biểu. Giá trị nhỏ hơn 1 chỉ ra sản xuất đi trước lịch 

biểu. Chỉ số hiệu năng (Pi) được tính như sau:  

Pi = (tổng giá trị thu được theo kế hoạch tại thời điểm t)/(giá trị thu được thực tế tại 

thời điểm t)  

Biến thiên lịch biểu là chênh lệch giữa giá trị thu được tại thời điểm t và giá trị thu 

được theo kế hoạch tại thời điểm t. Một cách lí tưởng, chênh lệch này phải là không, chỉ 

ra rằng tổ không lệch khỏi lịch biểu đã lập kế hoạch. Giá trị âm chỉ ra rằng tổ bị tụt sau 

lịch. Giá trị càng âm, tổ càng bị tụt xa so với lịch. Giá trị dương chỉ ra rằng tổ đi trước lịch 

biểu. Giá trị càng dương, tổ càng đi trước lịch biểu nhiều hơn. Biến thiên lịch biểu được 

tính như sau:  

Biến thiên lịch biểu = (giá trị thu được tại thời điểm t) – (giá trị thu được theo kế 

hoạch tại thời điểm t)  

Theo dõi tiến bộ sản xuất là trách nhiệm của kĩ sư quản lí. Tuy nhiên, ACDM là 

khuôn khổ qui trình thiết kế, không phải là qui trình phát triển phần mềm toàn bộ, và vai 

trò của kĩ sư quản lí là để quản lí qui trình thiết kế. Tuy nhiên, kĩ sư quản lí cũng có thể 

chịu trách nhiệm cho toàn thể dự án phát triển. Thực ra, trong thử nghiệm hiện trường của 

ACDM điều này gần như bao giờ cũng là hoàn cảnh - nó là thuận tiện và cung cấp sự liên 

tục từ thiết kế tới sản xuất. Trong bất kì trường hợp nào, kế hoạch sản xuất, giám sát sản 

xuất, và phương pháp theo dõi được mô tả trong giai đoạn 8 nên được dùng bởi những 
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người quản lí chịu trách nhiệm cho sản xuất. Lịch biểu sản xuất , theo dõi sản xuất, và 

phương pháp giám sát được suy dẫn từ kiến trúc của sản phẩm/hệ thống. Kiến trúc được 

thiết kế và được cải tiến theo cách chặt chẽ, và lịch biểu sản xuất và theo dõi dự án có xu 

hướng khách quan hơn và chính xác hơn theo dõi kiểu phỏng đoán. Lưu ý rằng các qui 

trình phát triển đích xác được dùng bởi các kĩ sư sản xuất không được xác định bởi 

ACDM. Bởi vì ACDM là qui trình thiết kế, những chi tiết này được chủ ý bỏ qua. Tuy 

nhiên, ACDM có thể được dùng với một số khuôn khổ qui trình hiện có. Chương 18 được 

chuyên dành cho tích hợp ACDM với các khuôn khổ qui trình, đặc biệt:  

 Mô hình thác đổ truyền thống  

 Lập trình cực đoan (XP)  

 Scrum  

 Qui trình phần mềm tổ (TSP)  

 Qui trình thống nhất hợp lí (RUP)  

 Qui trình thống nhất linh hoạt (AUP)  

 Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI)  

Đây là những phương pháp luận phát triển phổ biến ngày nay; tuy nhiên, phân lớn 

cho rất ít hướng dẫn về thiết kế. Khả năng đan kết ACDM cùng với các khuôn khổ qui 

trình hiện có là sức mạnh then chốt của ACDM. Điều này tạo khả năng cho các tổ chức 

tiếp tục dùng một khuôn khổ qui trình phát triển đặc biệt, hay thích nghi một khuôn khổ 

qui trình đặc biệt, nhưng bổ sung cho các qui trình phát triển hiện có bằng qui trình thiết 

kế vững chắc hơn.  

 

Tóm tắt  

Trong giai đoạn 8 các phần tử của thiết kế kiến trúc được tạo ra. Các biểu mẫu ước 

lượng phần tử là những tiểu kế hoạch mà sẽ hướng dẫn công việc sản xuất của các kĩ sư 

tạo ra phần tử. Một khi các phần tử kiến trúc được tạo ra, chúng sẽ được tích hợp thành 

một tổng thể và được kiểm thử. Qua việc sản xuất, nỗ lực được theo dõi bằng việc dùng 

lịch biểu sản xuất và theo dõi giá trị thu được.  
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Phần III 
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Chương 16 
Dịch chuyển thực hành, qui trình 
và phương pháp thiết kế  

 

 

 

 

 

 

Không nhất thiết thay đổi. Sống còn không phải là bắt buộc.  

W. Edwards Deming (1948–)  

 

 

 

Cho tới giờ các cơ chế của ACDM đã được trình bày trong cái gì đó có vẻ theo cách 

lí tưởng, hội tụ vào các tình hướng phát triển sản phẩm hay hệ thống khởi đầu (lĩnh vực 

xanh). Tuy nhiên, điều này hiếm khi là tình huống mà các kĩ sư và tổ chức thấy họ ở vào 

đó. Các khuôn khổ qui trình khác nhau và các phương pháp thiết kế thường được xác định 

và giải thích trong những tình huống và hoàn cảnh lí tưởng, cũng như ACDM đã từng 

được mô tả tới giờ. Tuy nhiên, điều này làm cho người hành nghề phải hình dung ra cách 

dùng phương pháp hay khuôn khổ trong thiết đặt của tổ chức công nghiệp. Điều này 

thường là tình huống rất khó và có vấn đề vì khuôn khổ, phương pháp, qui trình, công 

nghệ, vân vân phải được điều chỉnh để đáp ứng với doanh nghiệp, tổ chức và hoàn cảnh kĩ 

huật đích xác mà hệ thống hay sản phẩm đang được xây dựng. Chấp thuận các cách thức 

mới về thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm là có vấn đề trong hai chiều. 

Thứ nhất, việc điều chỉnh cần có không phải là tầm thường và cần rất nhiều kinh nghiệm 

với các khuôn khổ, phương pháp và qui trình cũng như doanh nghiệp, tổ chức và miền kĩ 

thuật. Thứ hai, việc đưa vào và chuyển dịch khuôn khổ, phương pháp, công nghệ và qui 

trình trong tổ chức là vấn đề khó khăn vì mọi người thường chống lại thay đổi. Điều được 

cần bởi những người hành nghề và tổ chức là những chỉ bảo và hướng dẫn cho điều chỉnh 

và dịch chuyển khuôn khổ, phương pháp và kĩ thuật trong thực hành. Với những mục đích 

này, phần này của cuốn sách cung cấp hướng dẫn cho điều chỉnh, làm thể nghiệm, dịch 

chuyển và chấp nhận thành công ACDM trong các hoàn cảnh, tổ chức và miền đa dạng. 

Hi vọng rằng điều này sẽ giúp cho những người thực hành vượt qua khó khăn liên kết với 

việc giới thiệu và dịch chuyển ACDM vào trong tổ chức và dự án của họ. Nhiều thông tin 

được cung cấp ở đây dựa trên kinh nghiệm dùng ACDM trên các dự án thực trong các 

hoàn cảnh doanh nghiệp, tổ chức và công nghệ đa dạng. 
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Chiến lược dịch chuyển chung  

Thuật ngữ dịch chuyển ở đây nói tới việc đưa ACDM vào các thực hành, qui trình 

và phương pháp thiết kế khác, hay rộng hơn vào trong tổ chức tổng thể xây dựng các hệ 

thống và sản phẩm dùng nhiều phần mềm. Không có công thức đơn giản cho chuyển đổi 

ACDM bởi vì các tổ chức, hoàn cảnh doanh nghiệp, yêu cầu, vân vân là khác nhau. Dù 

một tổ chức quyết định dùng ACDM hay không, qui trình thiết kế nên được thiết lập một 

cách có chủ ý. Các vai trò, trác nhiệm, vật phẩm, vật chuyển giao, cột mốc, vân vân nên 

được xác định như một phần của việc xác định qui trình thiết kế. ACDM về bản chất là 

khuôn khổ qui trình thiết kế, và nếu nó được dùng, nó sẽ phải được làm thể nghiệm để 

khớp với tổ chức. Không phương pháp, qui trình hay khuôn khổ nào là chìa khoá trao tay 

kiểu viên đạn bạc, một thứ vừa khớp cho mọi hoàn cảnh. ACDM không phải là ngoại lên 

với qui tắc này. Các qui trình phát triển hiện có sẽ bị ảnh hưởng khi làm thể nghiệm 

ACDM bên trong dự án hay tổ chức. Khi ACDM được đưa vào trong tổ chức, tổ chức vẫn 

phải duy trì kinh doanh. Có một số hoàn cảnh bức tranh lớn mà sẽ chỉ đạo cách đưa vào 

và dịch chuyển ACDM một cách nhạy cảm bên trong hoàn cảnh của tổ chức và dự án. 

Một số mối quan tâm then chốt sẽ được thảo luận trong các phần sau đây.  

 

Tác nhân thay đổi 

Tác nhân thay đổi là một thuật ngữ được dùng để chỉ các cá nhân thúc đẩy they đổi 

bên trong tổ chức để cải tiến cách hệ thống và sản phẩm được xây dựng trong tổ chức, để 

giảm chi phí, cải tiến chất lượng, và giảm thời gian ra thị trường. Điều trớ trêu là, tác nhân 

thay đổi không nhất thiết là chuyên gia về kiến trúc hay chuyên gia về ACDM, nhưng họ 

phải hiểu những điều sau:  

 Chi phí và ích lợi của việc chấp nhận các thực hành kiến trúc và ACDM 

 Tác động lên cấu trúc và qui trình tổ chức 

 Những trở ngại cho việc chấp nhận thực hành kiến trúc 

Người chủ trương thay đổi không nhất thiết là người quản lí, nhưng họ phải có truy 

nhập vào mức độ thích hợp của hỗ trợ quản lí với thay đổi có tính chất thể chế. Người chủ 

trương thay đổi phải luôn nhớ trong đầu về bản chất lãnh thổ của con người, xu hướng của 

họ là bảo vệ các biên giới tổ chức mà họ đang sống thoải mái trong đó. Những người ủng 

hộ thay đổi thành công đều có khả năng xuyên thấu qua các biên giới tổ chức, thu được 

tin cậy, và thu được ủng hộ để xây dựng các liên hiệp bên trong tổ chức. Hỗ trợ của cấp 

quản lí được yêu cầu để thu được thẩm quyền và ngân sách cần cho thể chế việc thay đổi. 

Thay đổi con tim và khối óc của các kĩ sư bao gồm:  

 Hấp dẫn tình cảm: Các kĩ sư thường chuyên tâm với tổ chức của họ và tự hào 

trong việc đóng góp cho sứ mệnh công ti. Việc thưởng cho những người có năng 

suất hàng đầu, những người cung cấp những gợi ý hay nhất, những người làm 

công việc tốt nhất, thường giúp cho việc chuyên tâm này để làm thăng tiến 

chương trình thay đổi.  

 Hấp dẫn lí trí: Các kĩ sư là sinh sinh logic và lí trí. Dùng dữ liệu chi phí/ích lợi 

có thể giúp cho thay đổi trái tim, tâm trí, và cuối cùng là hành vi của các kĩ sư. 

Phần lớn những người quản lí đều đặc biệt quan tâm tới dữ liệu không chối cãi 

được chỉ ra so sánh chi phí/ích lợi rõ ràng.  
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 Ép buộc: Việc dùng điểm thưởng và khiển trách, hay phương pháp “củ cà rốt và 

chiếc gậy,” đã là cách thức phổ biến để thay đổi hành vi của nhân viên. Điều này 

thường không có tác dụng tốt với lực lượng lao động được giáo dục cao - các kĩ 

sư giỏi nhất sẽ bỏ đi thay vì bị ép buộc làm bất kì cái gì.  

Để sử dụng thành công bất kì cách tiếp cận nào trong những cách này làm thay đổi 

hành vi, việc hỗ trợ quản lí tối cao sẽ được cần tới. Một cách gián tiếp, điều này nghĩa là 

hỗ trợ của cấp quản lí được yêu cầu trước khi bất kì thay đổi có nghĩa nào có thể xảy ra. 

Trong khi thay đổi trái tim và trí não của các kĩ sư bằng việc dùng các kĩ thuật này dường 

như có thể là đủ trực tiếp, làm sao bạn thay đổi được trái tim và trí não của người quản lí? 

Điều này thường thách thức hơn điều trước, và không có thay đổi trong trái tim và trí não 

của người quản lí, phần còn lại của việc đưa vào và biến đổi công nghệ có lẽ là điểm có 

thể bàn thảo mà thôi. Người quản lí trước hết phải được làm cho nhận biết về phương 

pháp, công cụ, kĩ thuật, khuôn khổ, vân vân qua các xê mina, hội nghị điều hành vân vân. 

Để thuyết phục quản lí cấp cao về cách tiếp cận mới cho thiết kế và xây dựng hệ thống và 

sản phẩm, những ngưởi chủ trương thay đổi sẽ cần hấp dẫn lí trí của họ. Cách tốt nhất để 

thuyết phục cấp quản lí chấp thuận cách thức mới để thiết kế và xây dựng các hệ thống và 

sản phẩm là xâ ydwjng một trường hợp kinh tế về bao nhiêu tiền và các tài nguyên khác 

sẽ được tiết kiệm, hay hệ thống hay sản phẩm có thể được xây dựng nhanh hơn thế nào. 

Sự kiện đơn giản nhất là ở chỗ người quản lí hiểu thế giới công ti của họ qua kinh tế. Các 

trường hợp nghiên cứu minh hoạ cho chi phí và ích lợi từ các tổ chức tương tự có thể giúp 

thu được sự đồng ý của cấp quản lí. Việc của người chủ trương thay đổi là mô tả tổ chức 

sẽ phải đầu tư bao nhiêu, thu hồi được bao nhiêu có thể được mong đợi với đầu tư đã cho, 

và mất bao lâu để thực hiện thu hồi đầu tư đó. Cấp quản lí phải hiểu rằng việc chấp nhận 

thực hành thiết kế kiến trúc không phải là sửa chữa một lần, nhanh chóng, mà thay vì thế 

là đầu tư. Thay đổi kéo dài và cải tiến liên tục yêu cầu thay đổi phong cách sống, không 

phải là sửa nhanh. Chẳng hạn, những người chấp nhận ăn kiêng nhất thời ngắn hạn có thể 

giảm cân nhanh, nhưng dữ liệu chỉ ra rằng phần lớn những người ăn kiêng kiểu này sẽ thu 

lại trọng lượng đã mất và còn nhiều hơn trong vòng một thời kì tương đối ngắn. Tuy 

nhiên, những người hội tụ vào thay đổi phong cách sống, kể cả luyện tập và ăn thức ăn tốt 

hơn, có xu hướng giảm cân chậm nhưng thường xuyên.  

Làm cho một tổ chức chấp nhận các qui trình và thực hành thiết kế kiến trúc tốt 

cũng giống như bất kì việc đưa công nghệ vào hay vấn đề cải tiến qui trình. Các tổ chức 

nói chung lấy hai cách tiếp cận: tren xuống hay dưới lên. Trong cách tiếp cận trên xuống, 

người quản lí sẽ ra lệnh rằng tổ chức sẽ dùng các qui trình, công cụ, kĩ thuật, phương 

pháp, vân vân mà người đó xác định. Mặc dầu được ra lệnh bởi cấp quản lí, vẫn khó thay 

đổi hành vi của các kĩ sư trong chiến hào. Theo cách tiếp cận dưới lên, các kĩ sư trong 

chiến hào thấy giá trị trong thực hành thiết kế kiến trúc mới và cố gắng thể chế thay đổi từ 

vị trí của họ trong tổ chức. Không may, những người quản lí có thể ngần ngại chi tiền cho 

bất kì cái gì không dịch được thành chức năng. Cả hai cách tiếp cận trên xuống và dưới 

lên có thể có tác dụng, nhưng trong thực hành cách cách tiếp cận tuyệt đối như những 

cách này có các kết quả không thể dự đoán được. Việc chấp nhận thành công các qui trình 

và thực hành thiết kế kiến trúc mới thực sự yêu cầu ba chất liệu quan trọng để cải tiến cơ 

hội thành công:  

 Người tiên phong, người hiểu sâu sắc thiết kế kiến trúc, vai trò của nó trong phát 

triển sản phẩm/hệ thống, và tác động nó gây ra trên tổ chức. Người tiên phong 

phải là người chủ trương thay đổi, người "lãnh đạo trách nhiệm."  

 Kiến trúc sư có tài, người hiểu các nguyên lí thiết kế kiến trúc, và là người lãnh 

đạo và người trao đổi giỏi.  
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 Hỗ trợ và nâng đỡ kéo dài của cấp quản lí trong việc đưa vào và chấp thuận.  

Nỗ lực đưa vào, chấp thuận, và dịch chuyển cần được suy nghĩ cẩn thận thấu đáo và 

được lập kế hoạch để giúp thành công kéo dài. Khi lập kế hoạch cho các nỗ lực này, lịch 

sử công ti, văn hoá công ti, cấu trúc tổ chức, tài nguyên sẵn có, tài nguyên nhân lực, trạng 

thái hiện thời, trạng thái mong muốn, và các cơ hội cho cải tiến tất cả đều ảnh hưởng tới 

lập kế hoạch. Tuy nhiên, bước quan trọng nhất trong nỗ lực lập kế hoạch là hiểu hiện 

trạng của tổ chức. Thúc đẩy thay đổi mà không hiểu hiện trạng thì thường có hại nhiều 

hơn là cứ để một môi trường hỗn độn được hiểu rõ! Hiện trạng phải được hiểu trước khi 

lập kế hoạch cho thay đổi bao gồm cấu trúc tổ chức hiện thời, tài năng sẵn có, và các qui 

trình và thực hành thiết kế hiện thời nào được sử dụng. Thay đổi cấu trúc tổ chức, cách 

thức các kĩ sư thiết kế và xây dựng hệ thống, hay các công cụ họ dùng, không có hiểu biết 

hiện thời về họ làm gì và cách họ làm, là công thức cho thảm hoạ. Nó cũng có thể làm ôi 

tổ chức về những nỗ lực thay đổi tương lai. Bản kế hoạch cho thay đổi là điều bản chất, 

nhưng phát minh ra bản kế hoạch nào là không thể được nếu không có hiểu biết về trạng 

thái tổ chức hiện thời. Trích dẫn thời cổ sau đây tóm tắt điều này khá hay: 

  

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, đường nào đi cũng được.  

Ngạn ngữ Trung Quốc  

Nếu bạn không biết mình đang ở đâu, bản đồ chẳng ích gì.  

Ngạn ngữ của Watts Humphrey  

 

Chiến lược cho thay đổi 

Mặc dầu không có công thức cho thay đổi, vẫn có thân kinh nghiệm khổng lồ trong 

toàn ngành công nghiệp đối với các tổ chức xây dựng hệ thống và sản phẩm dùng nhiều 

phần mềm. Điều được cung cấp ở đây là khuôn khổ chiến lược để hướng dẫn những 

người chủ trương thay đổi trong lập kế hoạch đưa vào, chấp nhận, và chuyển dịch thực 

hành thiết kế kiến trúc và ACDM nói chung. Khuôn khổ dịch chuyển này bao gồm năm 

phần tử then chốt: bảo trợ, tuyến cơ sở, bản kế hoạch, thực thi và suy ngẫm.  

Bảo trợ 

Tầm quan trọng của hỗ trợ và lãnh đạo từ quản lí cấp cao nhất không thể được quá 

nhấn mạnh như phần tử then chốt trong thực hiện thành công thay đổi tổ chức. Hỗ trợ của 

cấp quản lí được yêu cầu về tài nguyên và thẩm quyền họ vận dụng, và sự tín nhiệm và 

quyền lãnh đạo họ cung cấp cho nỗ lực thay đổi. Dựa trên nền này, nỗ lực cải tiến thành 

công bắt đầu từ cấp quản lí. Điều không nên ngạc nhiên về bước đầu tiên trong khuôn khổ 

dịch chuyển là thiết lập và đảm bảo bảo trợ của cấp quản lí cho nỗ lực thay đổi. Ích lợi và 

viễn kiến cho thay đổi phải được truyền từ người chủ trương thay đổi sang người quản lí, 

người chung cuộc sẽ bảo trợ và lãnh đạo nỗ lực thay đổi. Người quản lí phải có khả năng 

nói ra nhu cầu, đặt ra viễn kiến, và xác định chủ định và mục đích cơ sở của nỗ lực thay 

đổi, và các tham biến hay yêu cầu cho việc chấp nhận những thực hành mới. Người đó sẽ 

lấy thông tin này từ người chủ trương thay đổi. Cấp quản lí cần lấy cảnh quan dài hạn khi 

cân nhắc chấp thuận công nghệ hay thay đổi qui trình. Viễn kiến về cách thay đổi có thể 

được thể chế phải được lập kế hoạch bởi người chủ trương thay đổi. Một khi các kĩ thuật 

và phương pháp đã được chọn và bản kế hoạch đã được làm, khối lượng còn lại là thuyết 

phục về ý tưởng này. Việc “thuyết phục” đầu tiên là quan trọng mấu chốt bởi vì cấp quản 
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lí phải được thuyết phục tới mức độ rằng họ sẽ bắt buộc những người khác bám theo kế 

hoạch thay đổi trong những giai đoạn sớm, khi chống đối và chướng ngại có thể dường 

như không thể vượt qua nổi. Tốt nhất là nếu phong cách lãnh đạo của người quản lí là 

phong cách của người tham gia - nơi người đó tự bản thân mình cảm hoá. Cấp quản lí 

càng tham gia nhiều, càng dễ có thể thiết lập văn hoá tổ chức tuân theo thay đổi. Nhiều 

thay đổi trong thực hành thiết kế kiến trúc và qui trình thiết kế bao gồm biến đổi tổ chức, 

điều có thể bao gồm vận hành theo cách mới, phát triển văn hoá tổ chức mới, và thích 

nghi các qui trình và công cụ mới. Một số cách tiếp cận cho bảo đảm bảo trợ đã được ám 

chỉ tới, nhưng một danh sách súc tích được cung cấp ở đây:  

 Động cơ cho thay đổi: Người chủ trương thay đổi phải mô tả cho cấp quản lí cơ 

hội cho thay đổi hay cải tiến tổ chức. Điều này thường bao gồm một mô tả về 

cách sản phẩm hay hệ thống có thể được thiết kế và xây dựng một cách dự đoán 

được nhiều hơn, theo cách đúng hạn, với chất lượng cao, với ít tài nguyên, với 

chi phí thấp hơn, vân vân. Thường điều này nghĩa là chỉ ra theo cách ngoại giao 

những thâm hụt trong thực hành hiện thời; dữ liệu cụ thể được dùng để minh 

hoạ cho vấn đề. Tuy nhiên, người chủ trương thay đổi phải trình ra thông tin này 

theo cách đúng đắn về chính trị để cho không kết tội cá nhân, dự án, hay tổ 

chức. Chỉ ra dữ liệu mà không nhắc tới sản phẩm, dự án hay cá nhân.  

 Thực hành tốt nhất: Người chủ trương thay đổi phải mô tả những thực hành tốt 

nhất mà người đó tin sẽ cải tiến thực hành tổ chức hiện thời. Lần nữa, dữ liệu 

lên tiếng. Dữ liệu công nghiệp và các trường hợp nghiên cứu từ các loại tổ chức 

tương tự có thể giúp thuyết phục cấp quản lí rằng thực sự có cách tốt hơn.  

 Chi phí của thay đổi: Thay đổi không phải là cho không. Người chủ trương thay 

đổi phải cố gắng ước lượng tài nguyên được cần để đưa vào và chấp nhận các 

thực hành mới. Các chi phí này có thể bao gồm (nhưng không bị giới hạn) vào 

đào tạo, công cụ, mất năng suất thời gian ngắn (do chấp nhận phương pháp, qui 

trình và công cụ mới), đào tạo nhân sự, vân vân.  

 Thu hồi tiềm năng: Mô tả thu hồi tiềm năng trên đầu tư cho chi tiêu chi phí và 

chấp nhận thành công các thực hành mới. Trong nhiều trường hợp thu hồi theo 

đầu tư sẽ khó xác định và sẽ phải được ước lượng. Cân nhắc việc dùng các 

trường hợp nghiên cứu công nghiệp từ các loại tổ chức, dự án hay miền tương 

tự. Những điều này thường sẵn có trong các công bố hay các hội nghị.  

Người chủ trương thay đổi phải có những phần tử này sẵn sàng trước khi họ tiếp cận 

người quản lí với ý tưởng của họ. Có thể mất nhiều giờ và nhiều tương tác với những 

người quản lí trước khi việc bảo trợ của họ được đảm bảo. Phải được chuẩn bị, kiên nhẫn, 

bền bỉ.  

 

Tuyến cơ sở 

Trong lập kế hoạch cho chuyển dịch sang các qui trình thiết kế kiến trúc có kỉ luật 

hơn, người chủ trương thay đổi phải hiểu và thừa nhận văn hoá tổ chức hiện có, hoàn cảnh 

doanh nghiệp và thị trường, và qui trình thiết kế hiện thời. Nếu những điều này bị bỏ qua, 

người chủ trương thay đổi sẽ được coi như là ấu trĩ và kiêu ngạo, và điều này sẽ chỉ làm 

tăng chống cự lại thay đổi. Không lập tuyến cơ sở cho hiện trạng của tổ chức là công thức 

chắc chắn cho thảm hoạ. Mặc dầu ACDM dường như có thể giống một ý tưởng hay khi 

được viết ra, trong thực hành nó sẽ cần được điều chỉnh để khớp với tổ chức. Như đã 

được nhắc tới trước đây, việc điều chỉnh mọi phương pháp, qui trình, khuôn khổ, vân vân 
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là không dễ dàng như tuân theo công thức - điều này là vì mọi hoàn cảnh tổ chức đều 

khác. Điều hướng dẫn cho việc điều chỉnh này là hiện trạng của tổ chức. Lập tueyesn cơ 

sở cho thực hành thiết kế hiện thời sẽ giúp làm lộ ra các cơ hội cho cải tiến, nhưng nó 

cũng làm phát lộ ra các thực hành mà có thể được dùng lại. Việc dùng lại thực hành tốt 

đem tới sự tín nhiệm cho tổ chức và các kĩ sư đã phát triển các thực hành này. Bao giờ 

cũng dễ dàng cho tổ chức và các kĩ sư để bao quát các thực hành tốt nhất “nhà làm” hơn 

là phải có một người ngoài nói, “Không, điều các ông đang làm là sai và tôi biết cái gì là 

tốt nhất.” Không ai trong tâm trí mình thực tế nói điều này một cách thẳng thừng, nhưng 

đây là thông điệp được gửi đi khi các thực hành hiện thời bị lảng ra ngay tức khắc và 

những thực hành mới được uỷ nhiệm (thỉnh thoảng bởi người ngoài) sức đẩy từ cấp quản 

lí. Bất kì thực hành và qui trình thiết kế mới nào cũng cần được gióng thẳng với nhu cầu 

tổ chức hiện thời, và các qui trình doanh nghiệp và cá nhân có thể có tại chỗ. Điều này có 

thể bao gồm các hệ thống và qui trình tài chính, hệ thống khen thưởng và đề bạt, chức 

danh việc làm, qui trình tiếp thị, qui trình đào tạo, vân vân. Hiểu những qui trình này là 

mấu chốt vì thường chúng là những yếu tố ràng buộc cho các loại thực hành thiết kế mới 

mà có thể được chấp nhận bởi tổ chức. Chẳng hạn, qui trình theo đó tiếp thị tương tác với 

các khách hàng tiềm năng có thể chỉ đạo cách tổ chức có khả năng tiến hành các cuộc hội 

thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc. Trong nhiều tổ chức gần như không thể thay đổi được 

những thực hành này. Trong trường hợp này, các qui trình tiếp thị đã thiết lập trở thành 

yếu tố ràng buộc cho chấp nhận ACDM, và các qui trình và kĩ thuật ACMD liên kết sẽ 

phải được điều chỉnh để làm việc trong hoàn cảnh này. Điều này không phải là tốt hay xấu 

- nó chỉ là thực tại. Xác định cái gì thay đổi và làm sao thay đổi là phụ thuộc cao vào hiểu 

biết các yếu tố này.  

Thay đổi qui trình, chấp nhận các phương pháp mới, hay đưa công nghệ mới vào 

dưới những điều kiện động này có thể là thách thức cho tổ chức. Điều này là không khác 

cho tổ chức chấp nhận ACDM. Điều quan trọng là phát biểu lại rằng ACDM không phải 

là qui trình phát triển; nó là qui trình thiết kế. ACDM đã được thiết kế để ít phá vỡ các qui 

trình phát triển tổ chức toàn thể và để dễ dùng các qui trình phát triển hiện có. Có việc đưa 

vào tự nhiên và điểm xuất phát sẵn có trong ACDM để làm cho nó dễ dàng hơn trong 

chấp nhận và gộp thành khuôn khổ hiện có sẽ được thảo luận sau. Lập tuyến cơ sở cho 

các thực hành hiện thời có thể được coi như làm việc kiểm kho về điều tổ chức hiện đang 

làm. Trong khi ACDM hội tụ vào qui trình thiết kế, điều có thể là tốt nhất là kiểm kho 

toàn bộ các qui trình phát triển sản phẩm của tổ chức trước khi làm thay đổi cho qui trình 

thiết kế của tổ chức. Điều này sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn cho điều thực hành thiết kế 

nhắm tới, tác động của chúng lên qui trình phát triển sản phẩm/hệ thống toàn bộ, và điều 

có thể và phải được cải tiến trong thực hành hiện thời. Trong nhiều tổ chức, trường hợp 

thường xảy ra là vấn đề không phải là thiếu qui trình và thực hành thiết kế, mà thay vì thế 

là có nhiều cách tiếp cận không nhất quán cho thiết kế hệ thống và sản phẩm. Trong 

những trường hợp này, các thực hành khác nhau nên được làm danh mục cho phân tích và 

so sánh. Bảng 16.1 là khuôn mẫu có thể được dùng để lập danh mục thông tin này cho 

phân tích và so sánh về sau.  

 

Bản kế hoạch 

Một khi các thực hành, qui trình, phương pháp vân vân của tổ chức đã được lập 

tuyến cơ sở, các cơ hội cho cải tiến có thể được nhận diện và một chiến lược cho cải tiến 

được phát minh. Những cơ hội này thường được để lộ như lỗ hổng giữa hiệu năng/kết quả 

thực ại bằng việc dùng các thực hành thiết kế hiện thời và hiệu năng/kết quả mong muốn. 

Những người chủ trương thay đổi phải phát minh ra chiến lược cho điều họ lập kế hoạch 
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cho thay đổi; tại sao họ lập kế hoạch thay đổi cho các thực hành, qui trình, phương pháp, 

vân vân; cái lợi là gì trong thay đổi; và làm sao họ sẽ dịch chuyển sang thực hành mới. 

Điều này phải được gióng thẳng với hoàn cảnh kinh doanh, nhưng cũng cần hỗ trợ cho 

các mục đích doanh nghiệp mới và đang nổi lên mà động viên cho nhu cầu thay đổi. Bản 

kế hoạch là công cụ trao đổi mấu chốt cho người quản lí, người sẽ tài trợ và hỗ trợ cho 

thay đổi và cho các kĩ sư những người sẽ rất có thể phải thay đổi cách họ thiết kế và xây 

dựng hệ thống. Bản kế hoạch nên là chuyên môn và chi tiết nhất có thể. Bên cạng một mô 

tả chi tiết về bản kế hoạch, cung cấp một tóm tắt điều hành mà cho một tổng quan cho cấp 

quản lí. Trong phần tóm tắt điều hành, tóm tắt:  

 Cái gì sẽ thay đổi 

 Tại sao các thực hành được nhắm tới cho thay đổi 

 Cách thay đổi sẽ được thể chế  

 Chi phí và tác động đối với thay đổi  

 Mất bao lâu để thể chế hoá thay đổi  

 Kết quả được mong đợi và thu hồi theo đầu tư 

 

Bảng 16.1 Khuôn mẫu cho làm danh mục các thực hành, qui trình, phương pháp  

Tên Cung cấp tên hay tham chiếu cho thực hành, qui trình, hay phương 

pháp này. 

Chủ định Mô tả thực hành, qui trình hay phương pháp này được dùng làm gì. 

Tổ/tổ chức áp 

dụng được 

Mô tả tổ chức, tổ, vân vân dùng phương pháp này. 

Mô tả và thủ tục 

cơ sở 

Mô tả thực hành, qui trình hay phương pháp bản chất được dùng. Mô 

tả vai trò bản chất tiến hành thực hành, qui trình hay phương pháp; ai 

làm cái gì; khi nào họ làm nó; làm sao họ làm nó; vân vân. 

Tiền điều kiện Điều gì phải xảy ra, điều gì phải được sản xuất ra (vật phẩm), và cái gì 

phải được thực hiện trước khi thực hành, qui trình hay phương pháp 

hày được sử dụng hay tiến hành? 

Hậu điều kiện Điều gì xảy ra hay điều gì được sản xuất ra như kết quả của việc tiến 

hành thực hành, qui trình hay phương pháp này? 

Hoàn cảnh Hoàn cảnh cho thực hành, qui trình hay phương pháp này là gì? Có 

những điều kiện đặc thù nào khi nào nó phải được dùng không? Có 

những điều kiện khác khi nó không làm việc hay không được khuyến 

cáo dùng không? 

Qui mô/phạm vi Mô tả qui mô và phạm vi của dự án áp dụng được, tổ và tổ chức dùng 

thực hành, qui trình hay phương pháp này. 

Công cụ hỗ trợ Mô tả bất kì công cụ hỗ trợ nào được yêu cầu để tiến hành thực hành, 

qui trình hay phương pháp này, và làm sao và tại sao chúng được 

dùng. 
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Trong bản kế hoạch, điều bản chất là cách đo then chốt được nhận diện để đo hiệu 

quả của thay đổi. Hội tụ vào việc đo thu hồi theo đầu tư sớm nhất có thể được. Một số 

cách đo có thể bao gồm một số hay tất cả những điều sau:  

Chi phí và lịch biểu sản phẩm  

Độ đo sản phẩm như kích cỡ, độ phức tạo và chất lượng  

Thoả mãn của những người có liên quan (sản phẩm, dịch vụ phát triển sản phẩm)  

Qui trình thiết kế và phát triển  

Chất lượng /khiếm khuyết  

Cách đo là việc thử liên tục để nhận diện tạm thời cũng như cách đo dài hạn. Giả sử 

rằng chúng ta muốn đo chất lượng hệ thống. Điều này là tốt, nhưng có thể mất hàng tháng 

hay hàng năm để có một điểm dữ liệu. Cách đo tạm thời phải được lựa chọn mà đo các 

khía cạnh khác của những phương pháp, qui trình và thực hành được thay đổi hay mới 

được thể chế hoá. Xét việc đo khiếm khuyết, chất lượng của vật phẩm tạm thời, sự thoả 

mãn, chi phí/lịch biểu, vân vân. Không thể quản lí được cái mà không được đo. Cũng 

không thể đo được tính hiệu quả của thay đổi - hay để biện minh cho nhu cầu thay đổi 

ngay chỗ đầu tiên.  

Khi chấp nhận và dịch chuyển sang những thực hành thiết kế mới, điều quan trọng 

là cố gắng giới hạn bản chất phá vỡ mà thay đổi có thể gây ra. Điều rất được khuyến cáo 

là những người chủ trương thay đổi nên nhắm tới những điều dễ dàng để thay đổi trước. 

Cách tiếp cận này thường được nói tới là "hái quả thấp.” Quả thấp là những thứ tương đối 

dễ thay đổi hay cải tiến và sẽ cho ngay lập các kết quả tích cực. Đây là cách tiếp cận rủi ro 

thấp mà sẽ cung cấp thành công sớm, xây dựng tin tưởng, và giúp xây dựng hay tiếp tục 

việc bảo trợ. Những thất bại sớm trong thay đổi hay nỗ lực cải tiến qui trình nói chung 

được khuếch đại lớn và có thể phá hoại ngầm các nỗ lực tương lai để cải tiến qui trình 

thiết kế. Nếu có những thành công sớm, nhiều thay đổi tham vọng hơn có thể được lập kế 

hoạch về sau. Nếu có thất bại hay thành công ngoài lề trong nhiều nỗ lực thay đổi tham 

vọng hơn, chúng có thể được dung thứ nếu đã có thành công sớm. Khi thay đổi các thực 

hành, qui trình và phương pháp thiết kế, điều khôn ngoan là khởi đầu nhắm tới các tổ và 

dự án nhỏ như chỗ thử. Tổ mục tiêu nên bao gồm nhiều kĩ sư tài năng, người hiểu những 

thay đổi được đề nghị và là người cởi mở nhiều với thay đổi cách họ thiết kế và xây dựng 

hệ thống. Điều này sẽ làm tăng tính có thể của thành công khởi đầu và cho phép lỗi được 

tìm ra từ thực hành, qui trình hay phương pháp mới. Giới hạn phạm vi của những thay đổi 

vào một dự án kiểm thử sẽ cho phép nhiều dữ liệu được thu thập để thẩm tra cách tiếp cận 

mới, và nếu thực hành, qui trình hay phương pháp mới/ được thay đổi mà không có tác 

dụng, tác động của thất bại sẽ được giảm thiểu và được kiểm soát. Lần nữa, toàn bộ việc 

phát minh lại các qui trình thường không phải là cách tiếp cận tốt nhất, nhưng thường các 

thực hành tốt nhất vẫn tồn tại cục bộ. Chúng ta có thể thấy các thực hành tốt nhất cần thiết 

trong các qui trình hiện có, và thỉnh thoảng đó là vấn đề các thực hành hiện có được vặn 

vẹo lại. Thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới toàn bộ khó được chấp nhận và 

dịch chuyển vào vì chúng là không quen thuộc với các kĩ sư, cán bộ hỗ trợ và cấp quản lí. 

Bởi lí do này, việc chấp nhận các qui trình mới toàn bộ có thể có hơi chút phá vỡ và rủi ro 

hơn. Tuy nhiên, trong một số tình huống và việc phát minh lại qui mô lớn được đảm bảo. 

Khi những thay đổi với thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế hay các vấn đề mới 

được xem xét, người chủ trương thay đổi phải đưa các kĩ sư thực hành vào tham gia. Họ 

sẽ làm công việc, họ đã làm công việc, và họ hầu hết sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kế 

hoạch. Nếu các kĩ sư thực hành hiểu vấn đề, lí do cho thay đổi, và giúp xác định thay đổi, 

họ rất có thể hỗ trợ và đi theo thực hành, qui trình và phương pháp mới. Điều này cho sự 
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tin tưởng vào sự xuất sắc kĩ nghệ nội bộ và làm tăng cơ hội chấp nhận thành công thực 

hành thiết kế mới. Điều này xây dựng quyền làm chủ cho bản kế hoạch thay đổi, và các kĩ 

sư thực hành sẽ thường tự bản thân họ cảm hoá nỗ lực thay đổi. Điều này có thể làm giảm 

phần lớn gánh nặng lên người chủ trương thay đổi, người phải đi tiên phong và thuyết 

phục cách tiếp cận mới cho cấp quản lí, các kĩ sư và tổ chức cỡ lớn. Lập kế hoạch cho các 

xê mi na nâng cao nhận biết và các cuộc họp trạng thái cho cấp quản lí để giữ họ sát vai 

với tiến độ thay đổi và giữ cho họ tham gia vào nỗ lực này. Bản kế hoạch cũng phải bao 

gồm đào tạo khởi đầu và đào tạo tiếp tục khi cần cho các kĩ sư cũng như cấp quản lí. Đề 

nghị các kĩ sư dùng hay thực hiện thực hành, qui trình hay phương pháp mới mà họ không 

quen thuộc là chuyện không công bằng và sẽ dẫn tới thất vọng. Không trang bị cho các kĩ 

sư sẽ làm nản chí họ với thay đổi và có thể phá hoại nỗ lực thay đổi. Tuy nhiên, đào tạo 

các kĩ sư trong thực hành, qui trình hay phương pháp mới có thể là khuyến khích cho họ 

thử những điều mới. Đào tạo đại diện cho chi phí lớn mà thường hay bị bỏ qua khi tổ 

chức lập kế hoạch thay đổi cách nó thiết kế và xây dựng hệ thống và sản phẩm. Nếu một 

tổ chức không sẵn lòng tài trợ cho đào tạo, thì điều không hợp lí là mong đợi có trông cậy 

cao từ nỗ lực thay đổi. Nhiều nỗ lực thay đổi và cải tiến bao gồm việc chấp thuận công cụ 

mới. Công cụ là quan trọng, nhưng công cụ không phải là cái thay thế cho qui trình, thực 

hành và phương pháp tốt. Một khi thực hành, qui trình và phương pháp là tốt, thì công cụ 

có thể được chọn để hỗ trợ cho chúng. Công cụ nên bổ sung cho qui trình thiết kế, không 

định nghĩa ra chúng như chúng vẫn thường vậy trong thực hành.  

 

Thực thi  

Một khi bản kế hoạch có tại chỗ và được chấp thuận bởi việc bảo trợ của cấp quản 

lí, nó phải được thực thi một cách trung thành, nhưng không mù quáng. Điều bản chất là 

các kĩ sư bị ảnh hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi được chỉ dẫn tường tận về 

chiến lược. Điều này được thực hiện tốt nhất qua bài trình bày cho các kĩ sư tham gia, các 

cán bộ hỗ trợ bị ảnh hưởng, và cấp lãnh đạo ngay sát của họ. Thông thường, những người 

hành nghề bị giữa trong bóng tối với những thay đổi như vậy. Lần nữa, điều này có thể 

làm nảy sinh sự xa lạ và sẽ phá hoại ngầm những thay đổi. Điều tốt nhất là đưa những 

người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thay đổi vào cùng tham gia để giúp lập kế hoạch cho 

họ. Nếu các kĩ sư thực hành không được tham gia vào quá trình lập kế hoạch, thì điều bản 

chất là họ được hướng dẫn tường tận trước khi định thực hiện kế hoạch. Khi thực hành, 

qui trình và phương pháp thiết kế mới được chấp nhận bởi tổ chức, điều bản chất là tác 

động của chúng được đo và truy nhập tới một cách trung thực. Điều quan trọng là đảm 

bảo rằng các thực hành, qui trình và phương pháp mới được chấp nhận thực tế được dùng, 

rằng chúng được dùng đúng, và rằng tiến bộ và hiệu quả của việc chấp nhận và dùng 

chúng là được giám sát và đo. Thường các tổ chức chấp nhận những thực hành, qui trình 

hay phương pháp mới trên lời nhưng không trong việc làm. Chẳng hạn, các kĩ sư có thể 

trải qua những xúc động của việc chấp nhận thực hành thiết kế kiến trúc tốt và tạo ra thiết 

kế kiến trúc bởi vì họ bị buộc phải làm như vậy. Một khi thiết kế được thực hiện, họ đã 

hoàn thành nghĩa vụ của họ và thiết kế kiến trúc đi lên giá nằm và “công việc thực” của 

việc mài giũa mã bắt đầu - nói cách khác, thiết kế không được dùng bởi bất kì ai vì bất kì 

cái gì. Điều này chẳng phục vụ cho ai cả. Thiết kế kiến trúc là phí thời gian và năng lượng 

không ngoài việc nó đáp ứng nghĩa vụ qui trình nào đó. Điều mấu chốt trong việc chấp 

nhận và dịch chuyển khởi đầu là người chủ trương thay đổi đảm bảo rằng những thực 

hành, qui trình và phương pháp mới thực tế được dùng và tính hiệu quả của chúng được 

đo. Nếu chúng không được dùng, thì việc đo là vô nghĩa. Nếu chúng được dùng, nhưng 

không được đo, thì chúng ta không biết liệu chúng có hiệu quả không. Những người chủ 
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trương thay đổi nên liên tục phân tích dữ liệu đo và đề cập tới những thiếu sót một các 

nhanh chóng, thẳng thắn, và trung thực. Đừng cố bôi môi son cho lợn - điều đó sẽ làm 

thui chột tin cậy và tin tưởng vào nỗ lực thay đổi. Che giấu chúng có thể có tính bản năng, 

nhưng cuối cùng các thực hành, qui trình và phương pháp bị tan vỡ sẽ bị khám phá ra. 

Không may, người chủ trương thay đổi phải nhận gánh nặng trách nhiệm về thất bại, 

nhưng người đó cũng phải phân tích chúng để khám phá ra căn nguyên và tránh những 

vấn đề tương tự trong tương lai. Nếu có quá nhiều hỏng hóc, nỗ lực thay đổi sẽ không có 

tương lai. Đây là lí do tại sao những thay đổi khởi đầu phải tương đối dễ và cho lại kết 

quả lớn nhất về thời gian và tài nguyên được đầu tư. Các qui trình mới nên được kiểm thử 

trên các dự án biệt lập, nhỏ hơn, rủi ro thấp hơn. Tổ chức cũng phải dung thứ ở mức độ 

nào đó khi chấp nhận thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới. Thường có khó 

khăn khi các kĩ sư thiết kế và xây dựng hệ thống và sản phẩm theo cách mới. Thường sẽ 

mất thời gian lâu hơn để làm một số thức bằng việc dùng các thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế không quen thuộc. Những khó khăn lúc bắt đầu này nên được cân 

nhắc tới khi lập kế hoạch dự án mà cũng sẽ là mục tiêu của chương trình thay đổi. Nếu có 

vấn đề xuất hiện trong việc chấp thuận và dùng thực hành, qui trình và phương pháp thiết 

kế mới, chúng nên được ghi lại và sửa nếu có thể. Bất kì thay đổi và sửa đổi tại chỗ nào 

được thực hiện để sửa vấn đề vận hành đều nên được ghi lại và được tổ hợp vào trong 

thực hành, qui trình hay phương pháp.  

 

Suy ngẫm 

Một trong những vấn đề chung nhất khi thay đổi cách một tổ chức thiết kế và xây 

dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm là ở chỗ sau khi thực hành, thủ tục, và phương pháp 

mới được đưa vào, tính hiệu quả của chúng và tính hiệu quả của nỗ lực thay đổi không 

được đánh giá một cách khách quan. Bước suy ngẫm là cơ hội cho tổ chức đánh giá tính 

hiệu quả của thay đổi được thực hiện cho thực hành, thủ tục và phương pháp hiện có hay 

bất kì cái gì mới được đưa vào và chấp nhận. Một khi việc chấp nhận được lập kế hoạch 

về thực hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mới đã ổn định và việc dùng của chúng 

đã trở thành bình thường, người chủ trương thay đổi nên thu xếp cuộc họp hay loạt cuộc 

họp với các kĩ sư thực hành để suy ngẫm về nỗ lực thay đổi và kết quả của nó cho tới lúc 

đó. Lưu ý rằng được ổn định không nhất thiết nghĩa là các qui trình, thực hành hay 

phương pháp mới hay được thay đổi là tối ưu hay thậm chí thành công. Được ổn định 

nghĩa là các phương pháp được hiểu và được dùng, và có kinh nghiệm tổ chức nào đó với 

qui trình, thực hành, hay phương pháp, về tốt hơn hay tồi hơn. Chủ định của cuộc họp suy 

ngẫm là để thu thập và phân tích dữ liệu được thu thập về thay đổi được thực hiện và nhận 

diện các khu vực cho cải tiến thêm. Tổ chức nên cân nhắc những điều sau:  

 Có thực hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mới đáp ứng cho mong đợi, và 

chúng có là cải tiến so với thực hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mà 

chúng thay thế không?  

 Các biện pháp được lựa chọn có phù hợp cho xác định tính hiệu quả của thực 

hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mới? Liệu có thể xác định được các 

phương pháp này là hiệu quả thế nào không?  

 Mô tả bất kì cái gì có thể đã tạo ra thay đổi cho thực hành, qui trình hay phương 

pháp thiết kế hiện có, hay chấp nhận thực hành, qui trình hay phương pháp thiết 

kế mới, đặc biệt những thay đổi có vấn đề hay khó. Mô tả bất kì cái gì có thể 

làm dễ dàng cho thay đổi qui trình, thực hành, hay phương pháp thiết kế hiện có, 
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hay làm dễ dàng cho việc chấp nhận thực hành, qui trình hay phương pháp thiết 

kế mới.  

 Có bằng chứng nào rằng thực hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mới nảy 

sinh trong thời gian và tài nguyên tổng thể tăng lên được yêu cầu để sản xuất ra 

hệ thống và sản phẩm?  

 Thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới có ảnh hưởng tới chất lượng 

tổng thể của sản phẩm hay hệ thống chung cuộc không? Mô tả cách thức. Theo 

cách nào mà phẩm chất được tăng lên hay giảm đi?  

 Làm sao thực hành, qui trình hay phương pháp thiết kế mới được thực hiện có 

thể là hiệu quả hơn?  

 Các cơ hội khác nào tồn tại cho cải tiến thực hành thiết kế bên trong tổ chức?  

Suy ngẫm là bước cần thiết để xác định những thay đổi hiện thời có hiệu quả thế 

nào, nhưng cũng trong nhận diện các cơ hội mới cho cải tiến cách tổ chức thiết kế và xây 

dựng sản phẩm và hệ thống. Cuộc họp suy ngẫm nên bao gồm nhiều kĩ sư được tham gia 

vào việc đưa vào, dịch chuyển, chấp nhận, thay đổi và dùng thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế khi có thể. Lần nữa, điều này thúc đẩy quyền làm chủ về nỗ lực thay 

đổi và cải tiến, nhưng từ quan điểm thực hành đây là chỗ vấn đề thực phát sinh. Các kĩ sư 

bị áp đặt thực hiện thay đổi hay chấp nhận thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế 

mới thường ở vị trí tốt nhất để gợi ý cải tiến.  

Sau lần lặp đầu tiên qua năm bước này, những cơ hội mới cho cải tiến qui trình thiết 

kế có thể được nhận diện, lập kế hoạch và đánh giá. Nếu tại bất kì điểm nào việc bảo trợ 

của cấp quản lí bị mất, người chủ trương thay đổi phải quay lại bước thứ nhất và thiết lập 

việc bảo trợ. Điều này minh hoạ tại sa việc thu thập dữ liệu là quan trọng thế cho nỗ lực 

thay đổi/cải tiến. Nếu việc bảo trợ bị mất khi nỗ lực thay đổi/cải tiến đang tiến hành, dữ 

liệu được thu thập có thể được dùng để biện minh cho nỗ lực và tái lập việc bảo trợ. Nếu 

không dữ liệu nào được thu thập, hay nếu không có cách đo khách quan, thì có thể khó 

biện minh cho nỗ lực thay đổi/cải tiến và tái lập bảo trợ.  

 

 

Ý tưởng thực hành cho dịch chuyển và chấp nhận  

Không có qui trình một cỡ khớp cho tất cả. Tuy nhiên, trong bất kì tổ chức nào, bất 

kể kích cỡ và phạm vi của dự án, có nhiều cơ hội để cải tiến thực hành thiết kế hiện có. 

ACDM đã trải qua việc dùng khá nhiều trong công nghiệp. Một phần then chốt của kiểm 

thử hiện trường ACDM bao gồm dịch chuyển ACDM vào trong hoàn cảnh tổ chức. Qua 

những kinh nghiệm này, một số các chủ điểm liên tục nổi lên. Giữ những chủ điểm này 

trong tâm trí đã chứng tỏ là có ích cho tổ chức khi cố gắng chấp nhận các phương pháp 

nhiều kỉ luật hơn để thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm. Nhiều phần trong kinh 

nghiệm và hướng dẫn này được mô tả ở đây. Nếu không thể thể chế hoá được một qui 

trình thiết kế đầy đủ như ACDM, các thực hành, qui trình và phương pháp đa dạng có thể 

được thực hiện, điều sẽ cải tiến công việc thiết kế và chất lượng thiết kế. Đây là quả treo 

thấp mà có thể cung cấp thu hồi tương đối cao cho đầu tư ít. Những chủ điểm then chốt 

này được mô tả dưới đây.  
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Áp dụng hiểu biết thường một cách tự do  

Các khuôn khổ là các vị trí bắt đầu tốt, nhưng chúng phải không bao giờ bị theo một 

cách mù quáng. Chúng là những trừu tượng cần thiết và là không đầy đủ. Chúng cần được 

làm thể nghiệm hay được điều chỉnh theo hoàn cảnh đặc thù của tổ chức và hoàn cảnh 

kinh doanh. ACDM hội tụ vào qui trình thiết kế, và điều này làm khác biệt nó với các 

khuôn khổ qui trình phát triển phần mềm khác. Tuy nhiên, ACDM không khác với các 

khuôn khổ cải tiến qui trình phần mềm khác ở chỗ nó cố gắng tổng quát hoá và hệ thống 

hoá tập các thực hành và kĩ thuật tốt nhất. Với điều này trong tâm trí, các tổ chức phải giữ 

nhận biết thông thường trước và ở trung tâm mọi lúc. Lời khuyên này áp dụng cho những 

người lãnh đạo thay đổi: người quản lí cấp cao, người chủ trương thay đổi, kiến trúc sư, 

và các kĩ sư của tổ chức. Có cám dỗ trong các tổ chức để đi theo các qui tắc của khuôn 

khổ như đơn làm bánh, cho dù nó dẫn tổ chức tới vách đá. Điều mấu chốt là linh hồn và 

nội dung của khuôn khổ và bất kì thực hành, qui trình hay phương pháp có liên quan nào 

đều được hiểu và tuân thủ, không theo từng lời của luật - đặc biệt khi lời vi phạm vào 

cách hiểu thông thường! Phải có phân tích liên tục, không thiên vị về qui trình thiết kế và 

các thực hành và phương pháp là một phần của nó. Khi phân tích dừng lại, hay khi phân 

tích được dùng để thúc đẩy thêm chương trình nghị sự chính trị, thì nghĩa thông thường sẽ 

bị mất. Khi nghĩa thông thường bị mất, tổ chức thể chế hoá thành các qui tắc. Khi các qui 

tắc được tuân theo một cách mù quáng, các qui trình trở thành nghi lễ. Nghi lễ trở thành 

không gì nhiều hơn hành động mà không hiểu lí do chúng ta làm để làm gì. Trạng thá 

nghi lễ hoá giống thế này thường là thuận tiện, nhưng nó là trạng thái nguy hiểm mà tổ 

chức lâm vào. Khi tổ chức ở trong trạng thái này, nếu các điều kiện thiết lập nên nghi lễ ở 

chỗ thay đổi đầu tiên, mọi người thường không thể nào xuất phát được từ nghi lễ. Nếu 

thay đổi được phát hiện, thường khó cho tổ chức đã nghi lễ hoá làm thay đổi và chấp nhận 

do quán tính bị áp đặt bởi nghi lễ. Các tổ chức với nghi lễ hoá cao thấy khó phát kiến hay 

đáp ứng cho các lực thị trường mới và thay đổi. Lịch sử đầy rẫy những ví dụ về các công 

ti đã thất bại bởi vì họ không có khả năng thích ứng với công nghệ tiến hoá, mô hình kinh 

doanh, thị trường, vân vân. Vào mọi lúc tổ chức đều phải:  

 Hiểu hoàn cảnh kinh tế, tiếp thị và kinh doanh - mọi thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế nên bắt nguồn từ điều này  

 Biết tại sao thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế hiện hành được sử 

dụng  

 Tạo ra môi trường tại đó cách làm kinh doanh hiện thời có thể được thách thức 

một cách kính trọng mà không sợ hãi trả thù 

 Duy trì tiến bộ cho đề nghị, phân tích, đề cập và thực hiện các thay đổi được gợi 

ý 

 Sẵn sàng và sẵn lòng đầu tư vào điều chỉnh khuôn khổ, qui trình, phương pháp, 

kĩ thuật chuẩn và vân vân để đáp ứng tốt nhất cho các nhu cầu của tổ chức 

 Đo và phân tích qui trình thiết kế và tìm sự không hiệu quả và cơ hội cho cải 

tiến  

Văn hoá tổ chức bao gồm những điểm then chốt này là có nhiều khả năng để thích 

ứng các qui trình thiết kế tốt và liên tục đánh giá, cải tiến, và thay đổi chúng khi hoàn 

cảnh doanh nghiệp tiến hoá.  
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Giới thiệu các khuôn mẫu 

Các khuôn mẫu chung cho thiết kế, làm tài liệu, và công việc khác có thể được suy 

dẫn từ thân tài liệu hiện có của tổ chức. Các ví dụ tổ chức hay nhất có thể được lựa như 

khuôn mẫu cho việc dùng chung. Nếu không có các ví dụ tổ chức, lấy ra từ những cuốn 

sách hay nhất (sách giáo khoa, trường hợp nghiên cứu, hội nghị, v.v.) và dùng chúng như 

các vị trí bắt đầu và điều chỉnh khi cần để đáp ứng cho nhu cầu của tổ chức. ACDM cung 

cấp một số khuôn mẫu mà người chấp nhận có thể dùng như điểm bắt đầu, nhưng lập kế 

hoạch về điều chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Các khuôn 

mẫu tổng quát hoá và hệ thống hoá các thực hành tốt nhất. Việc dùng các khuôn mẫu là 

cách thức đơn giản để làm cho các kĩ sư tạo ra vật phẩm mà trong trường hợp khác họ sẽ 

không tạo ra, và cân nhắc và đề cập tới các khía cạnh khác nhau của thiết kế mà nếu 

không thì họ có thể bỏ qua. Các khuôn mẫu thúc đẩy tính nhất quán. Các khuôn mẫu cũng 

có thể là cách không tường minh để đưa vào các qui trình thiết kế.  

 

Tạo ra con đường nghề nghiệp kĩ thuật  

Nhiều tổ chức ngày nay than về sự kiện là họ không có tri thức chuyên gia về thiết 

kế kiến trúc, và nói chung thiếu tri thức chuyên gia kĩ thuật bậc cao. Điều đó là thông 

thường cho các tổ chức đào tạo kĩ sư trong việc dùng các công nghệ đa dạng; tuy nhiên, 

việc đào tạo này thường thiếu hội tụ và không liên quan tới nghề nghiệp dài hạn hay mục 

đích năng lực tổ chức. Việc đào tạo thường bị đồng nhất tương ứng với nhu cầu kĩ thuật 

tức khắc của tổ chức trên dự án hiện thời. Ít tổ chức có theo dõi nghề nghiệp, điều cho 

phép họ làm phát triển các kiến trúc sư có tri thức chuyên gia kĩ thuật, kinh nghiệm miền, 

và hiểu biết về tổ chức mà cung cấp được ưu thế cạnh trạnh dài hạn. Nhiều chuyên gia kĩ 

thuật tầm cỡ cao trôi giạt từ công ti này sang công ti khác như súng được thuê, đi tìm chỗ 

họ có thể dùng tài năng của họ và làm điều họ thực sự muốn làm - thiết kế và xây dựng 

các hệ thống phức tạp dùng nhiều phần mềm. Quá nhiều tổ chức ngày nay không là nhà 

vĩnh viễn cho những kĩ sư có tài này. Việc đầu tư dài hạn mà tổ chức có thể làm là thiết 

lập con đường kĩ thuật nơi chính các kĩ sư giỏi nhất mà tổ chức có được chuẩn bị cho các 

vị trí kĩ thuật cấp cao, như kiến trúc sư. Để xác định các con đường nghề nghiệp, các vị trí 

kĩ thuật cấp cao (như kiến trúc sư) phải được xác định. Các vị trí kĩ thuật cấp cao phải là 

con đường nghề nghiệp lựa chọn cao, và người giỏi nhất nên được đãi ngộ ngang tầm cấp 

quản lí ở các vị trí tổ chức tương tự. Việc đào tạo và kinh nghiệm được cần để đạt tới vị 

trí kĩ thuật đặc thù nên được xác định rõ ràng. Các kĩ sư được lựa để được chuẩn bị cho 

những vị trí kĩ thuật này phải nhận được đào tạo chính thức, nhưng họ cũng được kèm cặp 

bởi kiến trúc sư cấp cao bên trong tổ chức. Bên cạnh đào tạo kĩ thuật, những người được 

chuẩn bị vào các vị trí kĩ thuật cấp cao (như kiến trúc sư) nên nhận được đào tạo trong 

lãnh đạo, trao đổi, và thậm chí kinh doanh và tiếp thị. Đào tạo và kèm cặp nên là tiền điều 

kiện cho đề bạt và liên tục trong con đường nghề nghiệp kĩ thuật.  

Hiệu năng của các kĩ sư được lựa cho những con đường này nên được giám sát, và 

nên có khả năng cho họ “tẩy sạch” con đường nghề nghiệp. Việc đào tạo và kèm cặp là 

một phần của con đường nghề nghiệp kĩ thuật có thể được dùng để nhận diện những kĩ sư 

mà có thể không phù hợp trong các vị trí kĩ thuật cấp cao. Điều đó có thể có ích nếu tổ 

chức thiết lập chương rình đào tạo chính thức cho kiến trúc sư.  
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Thiết lập Tổ thiết kế kiến trúc  

Một cách tốt để bắt đầu chương trình chấp nhận và cải tiến thực hành thiết kế kiến 

trúc là thiết lập một tổ thiết kế kiến trúc hay một tổ chức tương tự nào đó mà ó thể cung 

cấp hướng dẫn thiết kế cho tổ chức. Không gì nói to hơn là hành động, và thiết lập tổ thiết 

kế kiến trúc gửi một thông điệp rằng cấp quản lí là nghiêm chỉnh về thiết kế. Tổ này sẽ 

làm nhiều hơn là vẽ tranh, nhưng cũng giúp cho việc quyết định những thực hành, qui 

trình và phương pháp nào có thể là khớp nhất cho nhu cầu của tổ chức. Họ thực tế có thể 

thiết kế hay trợ giúp cho các kĩ sư bằng thiết kế, giúp làm tài liệu thiết kế, đánh giá thiết 

kế, hay cung cấp tổ hợp nào đó của những dịch vụ này. Tổ thiết kế có thể được thiết lập 

cho một dự án, phòng ban, bộ phận hay mức công ti. Có nhiều cách để tổ thiết kế kiến 

trúc có thể được cấu trúc bên trong một tổ chức, và việc thực hiện nên được bỏ lại cho tổ 

chức. Các vai trò được xác định trong ACDM có thể giúp các tổ chức cấu trúc ra tổ thiết 

kế, và các giai đoạn được mô tả bởi ACDM có thể phục vụ như điểm bắt đầu cho việc xác 

định tổ thiết kế kiến trúc có thể làm được gì cho tổ chức. Tổ thiết kế kiến trúc có thể phục 

vụ như người liên hệ giữa các tổ xây dựng kĩ thuật, thiết kế, và tổ quản lí ở mọi mức. Vai 

trò và trách nhiệm của tổ thiết kế kiến trúc nên được xác định, cũng như mối quan hệ của 

nó với cấp quản lí trên dự án. Tổ thiết kế kiến trúc phải có thẩm quyền kĩ thuật cho hệ 

thống và sản phẩm được xây dựng. Vai trò then chốt mà tổ thiết kế kiến trúc giữ là thông 

báo cho cấp quản lí về tác động của các quyết định thiết kế lên hoàn cảnh kinh doanh của 

tổ chức, và thông báo cho các kĩ sư tại sao các dẫn lái kiến trúc khác nhau có tại chỗ. Bên 

cạnh công việc kĩ thuật, tổ thiết kế kiến trúc phục vụ vai trò có giá trị như trọng tài giữa 

cộng đồng quản lí/tiếp thị và cộng đồng kĩ thuật.  

 

Thể chế hoá đánh giá kiến trúc 

Thể chế hoá đánh giá thiết kế kiến trúc cho mọi dự án, dự án mấu chốt, hay dự án 

trên một số tiền nào đó là cách tốt để đưa vào, dịch chuyển, và thiết lập các thực hành 

thiết kế có kỉ luật. Tác giả đã làm việc với nhiều tổ chức để giúp thể chế hoá việc đánh giá 

thiết kế kiến trúc uỷ thác cho mọi dự án. Những tổ chức này đã thực hiện đánh giá thiết kế 

kiến trúc theo cách rất tương tự, mà sẽ được giải thích ở đây. Bước đầu tiên là đào tạo tổ 

nội bộ những người đánh giá. Trong khi các nhà tư vấn có thể được dùng để giúp đào tạo 

người đánh giá và giúp các đánh giá khởi đầu, điều tốt hơn là tổ chức không dựa chỉ vào 

nhà tư vấn ngoài cho dài hạn. Việc đánh giá nên là phần không ngừng của qui trình phát 

triển của tổ chức. Tổ đánh giá có thể dùng ATAM, một phiên bản được điều chỉnh của kĩ 

thuật đánh giá của ACDM, hay phương pháp tương đương nào đó, hay thậm chí phương 

pháp đơn giản. Dù bất kì phương pháp nào được dùng, điều mấu chốt là phương pháp 

phải thấu đáo, lặp lại được, dự đoán được, và tạo ra kết quả nhất quán. Phương pháp phải 

được áp dụng một cách công bằng trên mọi dự án theo cùng cách. Phương pháp phải là 

hiệu quả-chi phí, ngắn hạn, và không xâm nhập nào có thể được. Những người bị đánh giá 

phải không cảm thấy bị đe doạ bởi qui trình này. Những điểm này không thể bị quá cường 

điệu. Thất bại trên bất kì điểm nào trong những điểm này có thể làm nảy sinh thất bại 

trong việc chấp nhận đánh giá và bất kì cải tiến thiết kế nào khác.  

Thể chế hoá đánh giá yêu cầu thay đổi chính sách từ cấp quản lí thiết lập rằng thiết 

kế kiến trúc phải được đánh giá ở cột mốc dự án nào đó. Tổ đánh giá nên báo cáo cho cấp 

quản lí chịu trách nhiệm phát triển dự án. Tổ đánh giá phải có đủ thẩm quyền và tri thức 

chuyên gia để đánh giá thiết kế kiến trúc cho mọi dự án tổ chức. Điều tốt nhất là nếu đánh 

giá thiết kế kiến trúc là cột mốc trong lịch biểu của mọi dự án. Chính sách đánh giá nên 

nói rằng để tiến tới xây dựng, các dự án phải hoàn thành đánh giá thiết kế kiến trúc tại cột 
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mốc lịch biểu được xác định trước. Việc đánh giá nên được thực hiện bằng tổ đánh giá 

kiến trúc trung tâm, và một tóm tắt về những phát hiện then chốt của đánh giá nên được 

gửi tới cấp quản lí dự án. Phần này của qui trình phải được thực hiện theo cách không đe 

doạ cho tổ có kiến trúc được đánh giá. Các kết quả phải không buộc tội bất kì ai trong tổ 

phát triển, nhưng kết quả đánh giá nên hội tụ vào các vấn đề kĩ thuật được phát lộ trong 

đánh giá. Là một phần của hoạt động theo dõi đánh giá, tổ dự án phải mô tả cách họ lập 

kế hoạch để đề cập tới các vấn đề được phát lộ trong đánh giá. Bản kế hoạch này nên 

tương tự như cách giải quyết vấn đề được mô tả trong giai đoạn 5 của ACDM, và bản kế 

hoạch nên là một phần của điều quản lí cấp cao nhận được sau đánh giá. Qui trình này 

được minh hoạ trong Hình 16.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16.1 Thể chế hoá qui trình đánh giá của tổ chức. 

 

Ví dụ này dùng mô hình thác đổ, nhưng không có lí do tại sao tổ đánh giá tương tự 

không thể được dùng tại những điểm chiến lược trong một chiến lược phát triển lặp. Thể 

chế hoá các đánh giá tập trung hoá giống như điều này là đơn giản và thanh nhã, và có tác 

Tổ đánh giá kiến trúc trung tâm 

Gửi báo cáo 
đánh giá cho 

báo cáo cho 

Dự án A Dự án B Dự án C 
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Phân tích 

Thiết kế kiến trúc 
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Thiết kế chi tiết 

Thực hiện 

Kiểm thử  

Làm lại thiết kế  

Thời gian dự án 

Đánh giá tại 
cột mốc 
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động tầm xa lên chất lượng của các thiết kế sản phẩm và hệ thống. Việc xâm nhập tại mức 

dự án là tối thiểu. Các tổ dự án có thể vẫn còn tự trị, và cấu trúc tổ chức chỉ bị tác động tối 

thiểu bởi việc thêm tổ đánh giá kiến trúc tập trung. Việc thực hiện đánh giá được tập trung 

hoá là tương đối không tốn kém. Phần lớn chi phí vào đào tạo nhân sự điều tạo nên tổ 

đánh giá kiến trúc tập trung.  

Những người quản lí có khối lượng thời gian giới hạn, và có thời gian khó khăn để 

biết chi tiết nào họ phải chú ý tới. Đánh giá thiết kế kiến trúc được thực hiện theo cách 

này cho cấp quản lí cái nhìn sâu vào trong vấn đề được phát lộ trong đánh giá, không phải 

lo nghĩ về tất cả các chi tiết kĩ thuật. Trong một số qui trình, thiết kế là va chạm qui trình - 

cứ tạo ra thiết kế và đi vào công việc thực của xây dựng mà xem. Các đánh giá được thực 

hiện theo cách này buộc tổ dự án chú ý chặt chẽ hơn tới thiết kế. Nó là nhiều hơn cái vòng 

qui trình đơn thuần để nhảy qua bởi vì thiết kế sẽ bị đánh giá bởi các chuyên gia kiến trúc. 

Khởi đầu nhóm đánh giá kiến trúc sẽ được triệu tập làm dịch vụ đánh giá - trong một số 

trường hợp thậm chí còn miễn cưỡng. Tuy nhiên, khi tổ dự án thu được kinh nghiệm với 

kiến trúc qua đánh giá, giá trị của thiết kế thường trở thành rõ ràng cho dự án. Tại điểm 

này tổ đánh giá kiến trúc trung tâm có thể cung cấp các dịch vụ kiến trúc rộng hơn và trợ 

giúp cùng việc thiết kế, làm tài liệu, vân vân. Tổ đánh giá kiến trúc tập trung hoá có thể 

bắt đầu với những điều nhỏ, dễ như cung cấp khuôn mẫu và danh sách kiểm cho việc làm 

tài liệu, biểu diễn thiết kế, các dẫn lái kiến trúc, và những thứ khác, như được cần bởi tổ 

dự án.  

 

 

Rào chắn cho chấp nhận: Phản thực hành thông thường  

Một số tổ chức gặp thời khó khăn khi chấp nhận các qui trình mới, đặc biệt khi nó 

đi tới các qui trình thiết kế. Lí do cho những khó khăn là đa dạng, nhưng có xu hướng và 

hành vi đáng để ý mà là rào chắn thông thường cho việc chấp nhận thực hành thiết kế tốt. 

Các rào chắn này được gọi là phản thực hành, và vài điểm thông thường được mô tả dưới 

đây.  

 

Không tương xứng hoàn cảnh doanh nghiệp  

Rất có thể là việc chấp nhận thực hành, qui trình hay phương pháp thích hợp là 

không thể được nếu hoàn cảnh doanh nghiệp không được hiểu rõ. Không thành vấn đề 

liệu tổ chức là người bán lẻ, vô vụ lợi, hay tổ chức quân sự khổng lồ, tất cả đều có hoàn 

cảnh doanh nghiệp. Nếu hoàn cảnh doanh nghiệp không được hiểu, thì không thể nào 

chọn được thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế thích hợp và điều chỉnh tối ưu 

chúng. Tác giả có kinh nghiệm đáng hoài nghi về đào tạo một nhóm kĩ sư trong thiết kế 

kiến trúc trong một tổ chức đã không phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm, nhưng 

thay vào đó là mua chúng. Nhiều thời gian, năng lượng, và chi tiêu cho đào tạo các cán bộ 

mua sắm của tổ chức về thiết kế kiến trúc đã phần lớn là phí hoài. Rõ ràng đây là một ví 

dụ về không tương xứng giữa đào tạo, mong đợi, và hoàn cảnh doanh nghiệp. Trong tổ 

chức này, có ngân sách cho đào tạo và người quản lí cấp cao tưởng rằng mình biết cái gì 

đó về thiết kế kiến trúc. Trong sự sốt sắng của ông ấy để làm điều đúng, tổ chức đã ném 

tiền vào vấn đề bằng việc đào tạo các chuyên gia mua sắm người quản lí trong thiết kế 

kiến trúc. Điều này dẫn tới rất nhiều thất vọng cho người tham dự, người cảm thấy rằng 

đào tạo là không ích lợi gì. Điều họ cần là đào tạo sẽ giúp cho tổ chức xác định và mua 
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sắm hệ thống đúng theo cách hiệu quả chi phí. Điều này gây thất vọng cho người hướng 

dẫn, người đã phải đào tạo những người không quan tâm tới thiết kế kiến trúc, sẽ không 

bao giờ thiết kế một hệ thống dùng nhiều phần mềm, và đã không “có được nó.” Như đã 

dự kiến, việc đào tạo chủ yếu đã không hữu dụng cho tổ chức, nơi đi vào mua hệ thống 

như nó bao giờ cũng có. Vấn đề thực họ đối diện đã không bao giờ được đề cập.  

Trong các trường hợp khác, chiến lược thiết kế được chấp nhận mà là phản tác dụng 

cho mục đích và sứ mệnh kinh doanh của tổ chức. Lần nữa, điều này làm thất vọng những 

người hành nghề, người phải dùng thực hành, qui trình và phương pháp mà không có tác 

dụng. Cán bộ thường bị đối diện với việc nghĩ ra những cách làm việc vòng tránh xoắn 

xuýt để làm công việc thực của thiết kế và phát triển. Chính những người quản lí dự án 

tuyến đầu bị bỏ lại cố gắng tìm ra cách tốt nhất để tuân thru và dùng ít hơn các thực hành, 

qui trình và phương pháp tối ưu. Quản lí cấp cao bị thất vọng khi thực hành, qui trình và 

phương pháp không giúp cho tuyến đáy, và thậm chí có thể tác động nghiêm trọng tới chi 

phí và lịch biểu. Thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế kiến trúc bị gióng hàng sai 

với nhu cầu doanh nghiệp sẽ làm cho rất khó hay không thể nào khấu hao được chi phí 

của chấp nhận và chuyển dịch.  

 

Bỏ  

Trong một số trường hợp người chủ trương thay đổi sẽ làm mọi điều đúng: họ thu 

lấy hỗ trợ của cấp quản lí; hiểu hoàn cảnh doanh nghiệp; lựa chọn thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế bổ sung; và phát minh ra chiến lược chuyển dịch tốt. Họ bắt đầu 

việc chuyển dịch, và sau một thời gian nỗ lực dường như xì hơi. Điều này có thể rất thất 

vọng đối với người chủ trương thay đổi - làm cho qua nó vậy! Các tổ chức sẽ trở lại trạng 

thái cân bằng tự nhiên của chúng chừng nào những thay đổi còn chưa được nội nhập hoá 

và tạo ra cân bằng mới trong tổ chức, tức là, các thực hành mới được nội nhập hoá bởi 

những người hành nghề. Cho tới lúc đó, nỗ lực thay đổi sẽ yêu cầu nhiệt tình thường 

xuyên từ người chủ trương thay đổi và cấp quản lí. Việc chấp nhận và dịch chuyển sang 

cách thức mới về thiết kế và xây dựng hệ thống không phải là điệu nhảy thường - nếu như 

nó dễ dàng, mọi tổ chức chắc đã xây dựng hệ thống theo cách tối ưu nhất. Có nhiều lí do 

cho điều này. Vấn đề nền tảng nhất đóng góp cho khó khăn của thay đổi hành vi tổ chức 

là ở chỗ mọi người về nền tảng đều chống lại thay đổi. Chi phí khởi đầu cho thay đổi, 

chấp nhận, và chuyển dịch sang bất kì thực hành hay công nghệ mới nào cũng đều có thể 

là cao và thường là việc tiến hành có rủi ro. Trong khi tổ chức thay đổi cách nó thiết kế hệ 

thống và sản phẩm, nó phải liên tục sản xuất ra hệ thống và sản phẩm. Có thể khó khăn để 

thực hiện hay chuyển dịch các công nghệ thiết kế kiến trúc trong khi vẫn duy trì doanh 

nghiệp. Khi những thực hành, qui trình và phương pháp mới được chấp nhận bởi tổ chức, 

nó có thể tụt lại sau vì các nhân viên của nó vật lộn để học cách thức mới. Như đã nhắc tới 

trước đây, đây là phần của chi phí cải tiến. Không may, điều này là không dung thứ được 

bởi tổ chức có tầm nhìn thiển cận hay lựa chọn dự án với nhu cầu tức khắc. Các dự án như 

thế này nên được tránh lấy làm mục tiêu để thử các qui trình mới. Trong tình huống như 

vậy, các tổ chức sẽ bỏ chất liệu mới và trở lại cách cũ để làm kinh doanh - thường tại dấu 

hiệu rắc rối đầu tiên. Những tình huống này nên được tránh bằng mọi giá vì chúng cuối 

cùng sẽ dẫn tới việc bỏ nỗ lực thay đổi tổng thể. Không may, các tổ chức đều có xu hướng 

hội tụ vào thu hồi và không vào phần đầu tư của cụm từ “thu hồi theo đầu tư.” Từ đầu tư 

hiển nhiên có nghĩa là tiền, nhưng nó cũng có nghĩa là thời gian lịch biểu và làm việc qua 

thời kì chuyển dịch khó khăn khi thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới được 

học và các vấn đề vận hành cùng với chúng được thực hiện. Không may, chi phí cho việc 

bỏ các thực hành mới và trở lại cách thức cũ là rất cao. Mọi tiền bạc được chi vào thể chế 
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hoá thực hành mới bị mất đi. Đầu tư vào dự án bị sa lầy bằng việc dùng các thực hành 

mới bị mất hút vào bỏ bễ, và sẽ có chi phí cao liên kết với việc bắt đầu lại dự án lần nữa.  

Điều không thể dễ dàng được đo là việc xuống tinh thần với các kĩ sư, điều xuất 

hiện trong những tình huống này; điều này làm cho gần như không thể nào nỗ lực thay đổi 

trong tương lai.  

Người chủ trương thay đổi nên đi chậm và chọn những thứ dễ dàng mà cung cấp thu 

hồi nhanh trước hết - điều này nhanh chóng xây dựng tin tưởng và cung cấp giá trị. Như 

đã nói trước đây, điều được khuyến cáo nhiều là một nhóm hay dự án nhỏ dùng làm chỗ 

kiểm thử cho thực hiện thực hành, qui trình và phương pháp mới. Điều này giới hạn chi 

phí và việc phơi tổ chức ra với rủi cho cho những thay đổi, và giá trị chúng cung cấp là 

được hiểu rõ hơn. Để chống lại phản ứng theo bản năng để bỏ nỗ lực thay đổi ngay dấu 

hiệu rắc rối đầu tiên, người chủ trương thay đổi phải quản lí mong đợi của những người 

lãnh đạo trong toàn tổ chức từ sớm và thường xuyên. Người chủ trương thay đổi phải cố 

gắng dự kiến các vấn đề tiềm năng và ước lượng tổng chi phí của việc chấp nhận cách 

thức mới cho thiết kế và xây dựng hệ thống và sản phẩm. Điều này nên được trình bày 

cho cấp quản lí như là đầu tư và các rủi ro cố hữu đi cùng thay đổi và cải tiến thực hành. 

Tổ chức phải được chuẩn bị để chịu đựng chi phí không tránh khỏi và rủi ro của việc vượt 

qua quán tính khi thay đổi hành vi tổ chức, và hội tụ vào việc chịu đựng để theo đuổi mục 

đích dài hạn, khách quan và thưởng phạt.  

 

Lời nói đãi bôi 

Lời nói đãi bôi là cách diễn đạt được dùng để mô tả cho tình huống mà một bên 

đồng ý làm cái gì đó như thoả thuận miệng không được hỗ trợ bởi hành động của họ - họ 

đơn giản không làm điều họ đã nói họ sẽ làm. Thỉnh thoảng bên trong các tổ chức, các kĩ 

sư, người quản lí, người tiếp thị, và những nhân sự khác nhanh chóng nói đãi bôi về cải 

tiến thực hành thiết kế. Trong nhiều trường hợp nó là điều đúng về chính trị cần làm, đặc 

biệt trong tình huống tổ chức có rắc rối với các dự án gần đây và có nhu cầu hiển nhiên để 

“sửa vấn đề này.” Điều có lợi cần làm là nắm lấy các thực hành, qui trình và phương pháp 

mới hay được thay đổi và tiếp tục vẫn như trước. Đây là việc xuất hiện thông thường 

trong phong trào Quản lí chất lượng toàn diện (TQM) trong những năm 1980. Vấn đề 

không phải là với TQM, mà thay vì thế là với tổ chức đã nói đãi bôi với nỗ lực cải tiến 

theo hướng TQM. Trong những tổ chức này, họ sẽ làm cuộc họp khởi động ban đầu, và 

sau khi phô trương ầm ĩ về giới thiệu TQM, mọi người quên về TQM, và nó trở thành chỉ 

là mốt nhất thời qua đi khác. Cùng tình huống này có thể xảy ra khi chấp nhận những thực 

hành, qui trình và phương pháp thiết kế kiến trúc mới - ACDM cũng không khác. Điều tổ 

chức nói nó làm là không quan trọng. Điều nó thực sự làm mới quan trọng - nói là rẻ, 

rượu mới tốn tiền. Nếu kĩ sư làm công việc thiết kế không dùng các thực hành, qui trình 

và phương pháp được qui định bởi ACDM (hay bất kì khuôn khổ nào khác), thì họ không 

thể mong đợi thay đổi hay cải tiến được kết quả của họ. Khi đánh giá liệu một tổ chức có 

thực sự dùng thực hành, qui trình và phương pháp nó tuyên bố là dùng, tìm bằng chứng 

trong vật phẩm và dữ liệu. Nếu không có thay đổi hay cải tiến lâu dài sau đó đáng phải có, 

thì đó có thể là trường hợp nỗ lực thay đổi là nạn nhân của lời nói đãi bôi.  

 

Phần mềm là dễ  

Thông điệp then chốt của cuốn sách này đã là điều hệ thống dùng nhiều phần mềm 

phải được thiết kế một cách nguyên khối. Hệ thống có các phần tử vật lí, kết cấu nền, và 
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phần mềm. Không may, nhiều tổ chức đối xử với phần mềm như công dân hạng hai; điều 

này đặc biệt đúng về mặt lịch sử trong các tổ chức đã là các công ti phần cứng. Trong một 

trường hợp tác giả đã nói tới một nhómkĩ sư phần mềm từ một công ti xây dựng hệ thống 

phanh cho máy bay. Tác giả đã hỏi nhóm họ đang ở trong doanh nghiệp gì, và nhóm dứt 

khoát đáp lại rằng họ ở trong doanh nghiệp xây dựng hệ thống phanh cho máy bay. Tác 

giả lại hỏi nhóm, “Ai đó có thể nói cho tôi cách xây dựng hệ thống phanh cho máy bay 

không?” Căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn cho tới khi một kĩ sư giơ tay lên và nói, 

“Chúng tôi thực sự không xây dựng hệ thống phanh, chúng tôi viết phần mềm thôi.” Điều 

này đã không được thực hiện để làm mất mặt những kĩ sư phần mềm này nhưng thay vì 

thế để chỉ ra vấn đề. Vấn đề đầu tiên là ở chỗ phần mềm cho hệ thống là phần rất mấu 

chốt của phần tử của hệ thống. Không có phần mềm, hệ thống phanh không làm việc - 

phần cứng là một đống những đồ vô giá trị. Phần mềm, vậy thì, là phần thực và hạng nhất 

của hệ thống, cũng giống như tấm phanh, đai ốc, bu lôn, ống dẫn, và cáp. Điểm thứ hai là 

ở chỗ trong khi tổ chức này không thừa nhận điều đó, nó cũng vẫn trong doanh nghiệp 

phần mềm vì không có phần mềm, nó không có sản phẩm! Vượt qua thiên lệch rằng phần 

mềm là dễ có thể khó làm được. Nhiều tổ chức không nhận ra rằng phần mềm là vấn đề 

và tốn kém bởi vì họ không đo cái gì liên quan tới phần mềm. Điều này dường như là đặc 

biệt phổ biến trong các tổ chức về lịch sử đã hội tụ vào phần cứng, nhưng đã bị buộc phải 

dùng và viết phần mềm cho sản phẩm của họ. Trong một số văn hoá tổ chức trên khắp thế 

giới, kĩ nghệ phần mềm không được coi là kĩ nghệ thực, và khoa học máy tính không phải 

là khoa học thực. Phát triển phần mềm được coi là công việc dành cho những người kĩ 

thuật hay như cái gì đó khác mà những kĩ sư thực thụ (cơ khí, điện, v.v.) hay nhà khoa 

học thực (vật lí, hoá học v.v.) làm. Những người viết phần mềm thường không được đãi 

ngộ ngang tầm với các kĩ sư và nhà khoa học thực. Chắc chắn, việc thiếu quan tâm này 

đối với tầm quan trọng của phần mềm chỉ ra trong chi phí, tính đúng hạn, và chất lượng 

của hệ thống và sản phẩm được xây dựng. Trong một số trường hợp những tổ chức này 

thiết kế và xây dựng các hệ thống và sản phẩm rất phức tạp được điều khiển bởi hàng 

triệu dòng phần mềm. Trường hợp như vậy là với máy bay và ô tô hiện đại, chính là 

những hệ thống và mạng bay, chạy. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp ngày càng nhiều 

với các sản phẩm tiêu thụ mọi ngày. Sớm hay muộn, những tổ chức này đều có vấn đề 

nghiêm trọng với phần mềm và không thể nào tạo ra được hệ thống và sản phẩm chất 

lượng theo cách đúng hạn, hiệu quả chi phí bởi vì phần mềm không được cho sự chú ý kĩ 

nghệ hàng đầu.  

Trong một trường hợp khác, tác giả đã được đề nghị giúp đỡ cho một tổ chức với 

vấn đề phần mềm của nó liên kết với việc xây dựng sản phẩm điện tử tiêu thụ có rất nhiều 

phần mềm nhúng. Khi phân tích kĩ hơn, điều được phát hiện ra là tổ chức đầu tiên sẽ thiế 

kế phần cứng điện và cơ tới gần hoàn thành, ở chỗ biệt lập với thiết kế phần mềm. Khi 

việc phát triển phần cứng đã gần hoàn thành, một số trong các kĩ sư đã tham gia vào xây 

dựng điện tử của hệ thống đã được chọn để bắt đầu viết phần mềm hệ thống. Phần mềm 

đầu tiên được viết là mảnh vá để sửa khiếm khuyết phần cứng. Nếu có chậm trễ trong 

phát triển phần điện hay cơ của hệ thống, điều này làm cho phát triển phần mềm bắt đầu 

muộn. Vì bắt đầu muộn này, phần mềm bị trách làm cho lịch biểu quá hạn. Phần mềm 

không được thiết kế một cách hệ thống và được viết hấp tấp và đầy lỗi.  

Kết quả cho một sản phẩm mà tổ chức này xây dựng là nó đã không ở vào tình trạng 

tốt trên thị trường do giao diện người dùng kém và ít chức năng tối ưu mà đáng phải được 

chuyển giao bởi phần mềm. Rõ ràng vấn đề là ở chỗ tổ chức đã thiết kế sản phẩm theo 

cùng cách nó đã làm khi sản phẩm của nó không có phần mềm. Phần mềm là cách giải 

quyết tới sau, và nó không được thiết kế hay không được cho sự chú ý kĩ nghệ hạng nhất. 

Điều hiển nhiên với hầu hết các kĩ sư là phần cứng được thiết kế kém dịch thành hệ thống 
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được thiết kế kém. Nhưng với lí do nào đó, với một số tổ chức khó hiểu thấu rằng phần 

mềm được thiết kế kém cũng dịch thành hệ thống được thiết kế kém. Tổ chức này mất thị 

phần lớn vì những vấn đề này với phần mềm được nhúng sâu bên trong sản phẩm của họ, 

và phải mất nhiều năm cho tổ chức này phục hồi về mặt kĩ thuật và thu lại danh tiếng về 

chất lượng. Trong các văn hoá tổ chức này có thể khó đưa vào, chấp nhận, và dịch chuyển 

các thực hành, qui trình và phương pháp có kỉ luật cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống 

dùng nhiều phần mềm. Không may, thường thất bại lớn hay tổn thất do phần mềm được 

thiết kế kém làm cho sự chú ý tập thể của tổ chức thay đổi trái tim, khối óc và hành vi của 

nó.  

 

Uỷ quyền theo dí xuống  

Người chủ trương thay đổi và người quản lí bản thân họ không có đủ thời gian để 

làm mọi thứ, cho nên họ thuê những người khác giúp đỡ. Một khi vào việc rồi, họ được 

phân công cho công việc, và trong phần lớn dạng cơ bản của nó đây là uỷ quyền. Tuy 

nhiên, trong khi ra lệnh cho ai đó làm cái gì đó là uỷ quyền, nó không phải là uỷ quyền 

hiệu quả. Nếu cá nhân không có tài nguyên để làm một việc, hay nếu người đó không hiểu 

chủ định và mục đích của điều người đó được yêu cầu làm, không thể có chuyện người đó 

sẽ thành công. Đây là uỷ quyền bởi dí xuống. Nếu điều này được làm, nhân viên bị mắc 

kẹt với việc này có thể phẫn uất bực bội, đặc biệt nếu có tài nguyên không thích hợp để 

làm việc này, và mục đích, thành công và tiêu chí hoàn thành không rõ ràng. Thỉnh thoảng 

nhiệm vụ này là không thể được. Điều này làm nảy sinh rất nhiều thất vọng, oán thán, 

giận dữ, và cảm giác bất lực và vô vọng về phần nhân viên. Không may, điều này là đích 

xác cách các chương trình thay đổi được thực hiện. Cấp quản lí có thể hỗ trợ cho chương 

trình thay đổi, nhưng một khi các kế hoạch được viết ra, bản kế hoạch bị ném "qua hàng 

rào" cho các kĩ sư trong chiến hào để thực hiện. Nếu các kĩ sư được trao cho bản kế hoạch 

mô tả danh sách các thay đổi cho các qui trình thiết kế của họ với mệnh lệnh “cứ làm nó 

đi,” điều này sẽ thường làm nảy sinh oán hận, giận dữ, và tinh thần kém trong cộng đồng 

kĩ nghệ. Những kĩ sư giỏi nhất sẽ bỏ dự án hay tổ chức.  

Có khác biệt lớn giữa uỷ quyền có suy nghĩ và uỷ quyền dí xuống. Hư hỏng nghiêm 

trọng với tinh thần và hiệu năng là sản phẩm phụ tự nhiên của thực hành uỷ quyền kém. 

Uỷ quyền tốt, mạnh khoẻ có thể giúp xây dựng nhiệt tình cho nỗ lực thay đổi. Người chủ 

trương thay đổi nên làm việc chặt chẽ với tổ để cẩn thận đưa vào bản kế hoạch thay đổi 

theo cách hợp tác, mời phản hồi và phê bình từ các kĩ sư. Điều này xây dựng quyền làm 

chủ cho các thực hành mới. Xét các điểm sau cho dịch chuyển và thực hiện các kế hoạch 

thay đổi:  

 Phải rõ ràng về những thay đổi và đặc biệt trong mô tả về thay đổi. Nghĩ kĩ về nhiệm 

vụ thiết kế dựa trên điều hiện thời được thực hiện, điều hiện thời là kết quả. Mô tả các 

kết quả mong muốn và những thay đổi trong hành vi cần để nhận ra trạng thái mong 

muốn. Mô tả tính hợp thời cho chấp nhận và dịch chuyển. Mô tả phản hồi, cách đo, và 

giám sát các qui trình và công cụ. Mô tả bất kì sự linh hoạt nào có đó trong thực hành, 

qui trình và phương pháp mới cũng như bất kì sự không linh hoạt nào có đó.  

 Phải chắc rằng cán bộ chịu trách nhiệm với thực hiện thay đổi có thời gian và tài 

nguyên để làm điều đó thành công. Một số nỗ lực sẽ là khó khăn; Some efforts will be 

hard; thanh toán trước với tổ và đề nghị nỗ lực thêm. Tổ nên được khuyến khích và 

nhắc nhở rằng họ có thể làm điều đó, nhưng cũng cả nhiệm vụ là hợp lí. Đây là khác 

biệt lớn giữa uỷ quyền và dí xuống.  
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 Giám sát tích cực tiến bộ của nỗ lực để chắc rẳng thực hành, qui trình và phương pháp 

thiết kế mới thực sự được thực hiện. Đo và thu thập dữ liệu. Không đợi cho tới khi dự 

án xong mới xem các thực hành mới có làm việc tốt không. Thân thiện và giúp đỡ khi 

bạn giám sát - lắng nghe các kĩ sư, và khuyến khích các phản hồi và phê bình thẳng 

thắn. Điều chỉnh thực hành, qui trình và phương pháp mà hiển nhiên bị hỏng, nhưng 

phải chắc rằng bạn cho chúng cơ hội. Thay đổi thường cho tổ cảm giác về tính không 

vững chắc và lẫn lộn, và khó mà thu được cách đo hiệu năng tin cậy. Cung cấp phản 

hồi để cho tổ biết liệu họ có dùng đúng thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế 

mới không. Cung cấp trợ giúp cho tổ khi cần để thực hiện, dùng, hay sửa các thực 

hành có vấn đề. Ca ngợi và thưởng cho hiệu năng một cách công khai - đừng bỏ lỡ cơ 

hôi để cho lời ca ngợi hay thừa nhận.  

 Chia sẻ thông tin một cách cởi mở. Khi dữ liệu có sẵn, trình bày các kết quả của 

những thực hành mới cho tổ. Trình bày dữ liệu/kết quả cho tổ trước, và mời phê bình 

của họ về dữ liệu/kết quả và của thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới họ 

thực hiện. Thưởng chính thức cho nhóm vì nỗ lực của họ bằng phần thưởng.  

 Uỷ quyền với phong cách và ân huệ. Dễ đi lên núi hay đổi dòng sông hơn là đổi hành 

vi con người, đặc biệt nếu bạn xa lánh những người có hành vi bạn hi vọng thay đổi. 

Phải khiêm tốn và vui vẻ trong cách giải quyết của bạn với nhân viên, người sẽ thực 

hiện kế hoạch thay đổi của bạn. Thành công hay thất bại của kế hoạch chung cuộc sẽ 

phụ thuộc vào họ.  

 

Bát ăn của tôi … Grrr!  

“Grrr!” Đây thường là phản ứng mà dự án, tổ, và tổ chức có khi người chủ trương 

thay đổi đi vào từ bên ngoài và đề nghị thay đổi cách thức nền tảng mà các kĩ sư làm hầu 

hết công việc thiết kế thân thiết của họ. Một trong những nguồn lớn nhất về không thoả 

mãn việc làm, và nỗi sợ mà hầu hết các nhân viên có chung mức này khác, là mất tự quản. 

Người chủ trương thay đổi phải hiểu rằng nhiều kháng cự với thay đổi được phổ biến sớm 

tới từ nỗi sợ mất tự quản. Sản phẩm được xây dựng trong các tổ chức theo kiểu xi lô hay 

ống khói (đơn vị biệt lập), điều làm cho họ có ngân quĩ riêng, có tài nguyên riêng, kĩ sư 

riêng, vân vân. Trong một số tổ chức, những đơn vị này thậm chí còn cạnh tranh với nhau. 

Nghĩ về một đội bóng nơi mọi cầu thủ đều quan tâm nhiều tới ghi bàn cá nhân hơn là tổ 

thắng trận đấu. Đây đích xác là điều xảy ra trong một số tổ chức nơi các tổ sản phẩm cạnh 

tranh lẫn nhau. Thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế trong từng tổ này có thể 

khác nhau - và có lẽ vì lí do tốt. Khi đặt tuyến cơ sở cho các thực hành của tổ chức, việc 

cạnh tranh các thực hành phải được đánh giá ngang qua các xi lô và thực hành tốt nhất 

nên được nhận diện và công bố. Đây thường là nguồn đầu tiên của chống đối mà người 

chủ trương thay đổi sẽ lâm vào. Những tổ chức này thường ngần ngại cho phép tính thấy 

được trong điều họ làm vì họ sợ rằng việc nghiên cứu kĩ lưỡng sẽ làm lộ ra vấn đề. Nỗi sợ 

then chốt là ở chỗ các vấn đề bị lộ ra có thể gây mất tự quản của họ, và tổ chức theo bản 

năng sẽ bảo vệ bản thân nó khỏi điều này. Một khi các thực hành của tổ chức được đặt 

tuyến cơ sở và tập các thay đổi được lập kế hoạch và tổ chức hay dự án mục tiêu được 

lựa, có thể vẫn có ngần ngại với thay đổi. Thường đây là do cảm giác về mất tự quản. 

Điều này bị làm quá lên nếu thay đổi bị dí xuống trong tổ chức mà không có hướng dẫn, 

giải thích, hay tài nguyên để thực hiện chúng. Trong những trường hợp cực đoan này, dự 

án hay tổ chức có thể cảm thấy rằng nó bị trừng phạt vì cái gì đó bởi vì nó đã mất tự quản 

và bây giờ phải làm mọi thứ theo cách mới. Cảm giác mất kiểm soát này bị làm tồi tệ 

thêm nếu công việc của dự án hay tổ chức bị giám sát và đo chặt chẽ. Mất tự quản là điều 
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kinh hoàng, và nó còn kinh hoàng hơn trong một số nền văn hoá nơi có mức độ tự do cao 

hơn ở những người mà tính tập thể được nhấn mạnh. Người chủ trương thay đổi phải nhận 

ra điều này như một trở ngại nghiêm trọng và thực để đưa vào thực hành thiết kế mới. 

Điều tốt nhất là họ đề cập thẳng tới nó và đảm bảo tổ chức, tổ, và các cá nhân rằng họ sẽ 

không mất tự quản. Đặt mục đích rõ ràng cho thay đổi, giải thích cách chúng sẽ được thể 

chế hoá, và nhấn mạnh tới ích lợi của việc chấp thuận thực hành, qui trình và phương 

pháp mới. Cho phép các cá nhân được lên tiếng về mối quan tâm của họ liên quan tới tự 

quản, và đề cập tới từng mối quan tâm. Bỏ qua nỗi sợ của tổ chức có tính rất thực này có 

thể gây ra nghi ngờ với sự trưởng thành mà có thể dẫn tới chống cự. Đây là vấn đề kinh 

niên trong tổ chức có các kênh trao đổi kém, và là tình huống phải được sửa chữa trước 

khi bất kì nỗ lực nghiêm chỉnh nào được tiến hành.  

 

Thiếu tài năng được hội tụ  

Trước khi bạn nghĩ, “Úi chào, đó là tiêu đề kiêu ngạo đây,” phải có am hiểu rằng 

không phải mọi tài năng đều như nhau, và rằng hệ thống hiện đại dùng nhiều phần mềm 

và sản phẩm được xây dựng bởi tổ với tài năng đa dạng, hội tụ. Trong khi các tổ chức có 

thể đầy những kĩ sư và nhà khoa học tài năng, họ vẫn có thể tạo ra hệ thống và sản phẩm 

với thiết kế rất nghèo nàn. Trong nhiều tổ chức mà tác giả đã giúp để cải tiến thiết kế và 

các qui trình thiết kế, có dư thừa tài năng. Thực ra, không có thiếu hụt các kĩ sư hiểu về 

thiết kế. Tuy nhiên, dư thừa tài năng vừa là phúc lành và tai ương, và thường là một phần 

của vấn đề khi định thay đổi hành vi tổ chức. Các kĩ sư và nhà khoa học có tài ngần ngại 

lắng nghe các kĩ sư khác và có xu hướng tin rằng cách tiếp cận của họ tới thiết kế và xây 

dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm là cao siêu hơn cách tiếp cận của những người khác. 

Đây có thể là phát biểu cứng khó nuốt, nhưng nó là đúng trong các tổ chức có giáo dục 

cao và các kĩ sư và nhà khoa học có kinh nghiệm. Thường lãnh đạo một tổ chức như tổ 

chức này có thể giống nhiều như bầy mèo hơn là lãnh đạo các kĩ sư con người trong việc 

xây dựng hệ thống hay sản phẩm. Trong những trường hợp này có thể thiếu tài năng được 

hội tụ vào qui trình thiết kế - mọi người đều thiết kế và xây dựng phần của mình trong hệ 

thống ở chỗ biệt lập. Tích hợp thường là ác mộng trong tổ chức như thế này. Vậy chẳng 

có gì đáng ngạc nhiên là thay đổi và cải tiến trạng thái của qui trình thiết kế trong những 

tổ chức này sẽ bị vấp phải sự ngần ngại và chống đối mạnh. Trong những tình huống này, 

điều cực kì quan trọng là phần lớn các kĩ sư và nhà khoa học tài năng ở đội tiên phong của 

nỗ lực thay đổi. Trong những tổ chức này, sự tinh thông sắc sảo về khoa học và kĩ thuật 

thường là điều được kính trọng nhiều hơn bất kì quyền lực tổ chức nào. Nếu các kĩ sư và 

nhà khoa học tài năng nhất có thể được thuyết phục để chấp nhận các thực hành, qui trình 

và phương pháp thiết kế mới, thì nỗ lực thay đổi có được cơ hội thành công.  

 

Tiếp thị và gián đoạn kĩ nghệ  

Một trong nhiều vấn đề kinh niên trong các tổ chức xây dựng hệ thống dùng nhiều 

phần mềm là không kết nối giữa nhân viên tiếp thị và bán hàng, nhưng người thầu cho dự 

án và cộng đồng kĩ nghệ phải thiết kế, xây dựng, chuyển giao, và duy trì hệ thống. 

Thường tổ tiếp thị và bán hàng không có nền tảng kĩ thuật, hay họ có chiều rộng kinh 

nghiệm không đủ để thầu dự án để xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm và các sản 

phẩm. Trong nhiều trường hợp việc thầu dự án bao gồm chi phí, lịch biểu, và các yêu cầu 

không hiện thực. Hứa hẹn đã được đưa ra mà vi phạm tới vật lí, hoá học và toán học. Khi 

thương vụ được chốt lại bởi tổ tiếp thị và bán hàng, việc của họ là xong. Chính các kĩ sư 



 

 395 

phải chuyển giao theo lời lứa được tiếp thị và bán hàng làm. Nếu các kĩ sư không thể 

chuyển giao được theo hứa hẹn đó, họ sẽ bị đổ lỗi, vậy mà họ không có đóng góp cái vào 

nào trong qui trình thầu hay lời hứa đã đưa ra. Điều này có thể là tình huống thất vọng và 

làm mất tinh thần cho kĩ sư. Trong tình huống này, các thực hành hay phương pháp mới 

sẽ không có ích - đây là qui trình doanh nghiệp bị phá vỡ. Các thực hành hay phương 

pháp thiết kế mới mà được chọn và được thể chế hoá trong trường hợp này cuối cùng sẽ 

được khắc phục bởi lịch biểu không hiện thực, ước lượng chi phí, hay dẫn lái kiến trúc 

không đạt tới được. Qui trình này có thể dễ dàng sửa được bằng việc đưa kiến trúc sư 

trưởng, cấp quản lí, và bộ phận bán/tiếp thị vào qui trình đấu thầu dự án. Kiến trúc sư phải 

là thành viên đầy đủ, không phải là sự hiện diện chiếu lệ mà tiếng nói bị bỏ qua. Thực ra, 

đáng lẽ những hứa hẹn kĩ thuật phải không được đưa ra nếu không được chấp thuận của 

kiến trúc sư - chỉ việc này mới có nghĩa vì người đó là người duy nhất phải chuyển giao. 

Chắc chắn kiến trúc sư phải không chịu trách nhiệm về những khía cạnh này của dự án 

hay tổ chức. Tuy nhiên, họ cần được đưa vào trong qui trình mấu chốt này trước khi bất kì 

thực hành và phương pháp thiết kế kĩ thuật có nghĩa nào có thể được chấp nhận và có tác 

động tích cực lên sản phẩm và hệ thống mà tổ chức xây dựng.  

 

Đào tạo và lập kế hoạch dịch chuyển  

Nhiều tổ chức sẵn lòng chi nhiều tiên cho đào tạo kĩ sư. Tuy nhiên, hiếm khi có bản 

kế hoạch về cách dịch chuyển tri thức mới và kĩ sư mới được đào tạo vào tổ chức. Các kĩ 

sư được đào tạo, trở về tổ chức, và không có kế hoạch dịch chuyển, các kĩ sư và tổ chức 

làm điều họ bao giờ cũng làm. Chẳng cái gì xảy ra, chẳng cái gì cải tiến. Đây là đào tạo 

lướt qua. Hai triệu chứng then chốt của đào tạo lướt qua bao gồm:  

 Không đào tạo người đúng: Thường người sai được tuyển vào trong chương trình đào 

tạo. Họ không có phẩm chất, hay họ không ở vị trí đưa đào tạo vào thực hành. Thường 

mọi người được gửi tới đào tạo để điền kín vào môn học, để tiếp nhận một số giờ đào 

tạo hàng năm và bắt buộc, hay lí do đơn giản tương tự nào đó khác. Sinh viên chưa đủ 

tư cách thường bị thất vọng và có thể bị đưa vào trong tình huống không thoải mái để 

giải thích cho người giám sát họ tại sao họ học kèm thế trong môn đào tạo. Điều này 

làm thoái chí, phí thời gian và tiền bạc, và làm tổn hại cho tổ chức hơn là giúp cho nó.  

 Không có cơ hội dùng việc đào tạo: Trong nhiều tình huống, kĩ sư được đào tạo về 

những kĩ thuật mà họ chưa bao giờ có cơ hội sử dụng. Chẳng hạn, xét các kĩ sư trong 

tổ chức xây dựng phần mềm điều khiển nhúng lại được đào tạo về công nghệ J2EE. 

Điều này có lẽ không phải là đối sánh tốt vì không thể có chuyện đào tạo này sẽ được 

dùng, nhưng loại việc này vẫn xảy ra mọi lúc. Một cách lí tưởng các kĩ sư nên có cơ 

hội để áp dụng những kĩ thuật học được trong đào tạo sớm nhất có thể được sau khi 

việc đào tạo đã chấm dứt. Đây là lí do tại sao kế hoạch dịch chuyển là bản chất cho kế 

hoạch đào tạo.  

Nếu những triệu chứng này hiện diện, thì có lẽ không có vần điệu hay lí do gì cho 

đào tạo – đào tạo chỉ với mục đích đào tạo. Đào tạo lướt qua làm cho mọi người trong tổ 

chức cảm thấy thoải mái (tài nguyên nhân lực, cấp quản lí, và các kĩ sư), nhưng hầu như 

không có tác động lên năng lực của tổ chức hay tuyến đáy. Đào tạo kĩ thuật nên dựa trên 

mục đích doanh nghiệp dài hạn và ngắn hạn và nhu cầu của tổ chức, không phải là mốt 

nhất thời, chủ đề ngẫu nhiên, hay các lí do tương tự khác. Nếu một tổ chức xác định rằng 

đào tạo trong thiết kế kiến trúc (hay bất kì chủ đề khác nào cho việc đó) sẽ ủng hộ cho 

năng lực kĩ thuật và mục đích kinh doang của tổ chức thêm nữa, thì bản kế hoạch rộng 

nên được phát triển có bao gồm đào tạo và dịch chuyển công nghệ vào thực hành.  
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Một ví dụ từ kinh nghiệm của tác giả minh hoạ cho việc đào tạo và dịch chuyển bên 

trong tổ chức. Tổ chức đã mô tả ở đây là nhà sản xuất hàng tiêu thụ điện tử. Nhóm cải tiến 

qui trình của tổ chức đã phân tích chi phí và chất lượng phát triển sản phẩm và chất lượng 

theo chỉ đạo của cấp quản lí, người nghi ngờ về chi phí có thể thấp hơn và chất lượng có 

thể tốt hơn. Dựa trên phân tích của họ, họ đã xác định rằng những cải tiến trong thiết kế 

phần mềm hệ thống sẽ thúc đẩy dùng lại rộng và thiết lập ra các tuyến sản phẩm. Điều này 

sẽ giảm lớn chi phí phát triển và đồng thời cải tiến chất lượng. Một kế hoạch đã được phát 

triển để đề cập tới cả nhu cầu đào tạo ngay lập tức của tổ chức và cách công nghệ sẽ được 

dịch chuyển trong thực hành bên trong tổ chức. Bản kế hoạch bao gồm việc giới thiệu 

rộng về đào tạo trong thiết kế kiến trúc mà sẽ được cung cấp cho cộng đồng kĩ nghệ 

chung. Những sinh viên giỏi nhất từ các lớp khởi đầu này được lựa chọn để học tiếp việc 

đào tạo chuyên sâu hơn. Bên cạnh đào tạo kĩ thuật được cung cấp cho công đồng kĩ nghệ, 

các xêmina "nhận biết" đã được cung cấp cho cấp quản lí ở mọi mức. Trong khi đào tạo 

trên cơ sở rộng này được thực hiện, nhóm cải tiến qui trình (lãnh đạo nỗ lực này) xây 

dựng bản kế hoạch dịch chuyển. Bản kế hoạch dịch chuyển ngắn hạn bao gồm thiết lập 

việc theo dõi kĩ thuật cho kiến trúc sư và tạo ra cộng đồng kiến trúc phục vụ như một 

nhóm trực công ti gồm tri thức chuyên gia về thiết kế của dự án. Các bản kế hoạch dài hạn 

hơn bao gồm thực hiện dây chuyền sản xuất cho một tập các sản phẩm có liên quan và thể 

chế hoá kiểm điểm thiết kế kiến trúc trên cơ sở rộng. Vào lúc viết cuốn sách này tổ chức 

đã thực hiện thành công tất cả các kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dịch chuyển và hiện thời 

đang trong tiến trình tiến hành các kế hoạch dài hạn. Tổ chức bây giờ phát triển các bước 

tiếp cho tổ chức để cải tiến năng lực kiến trúc. Đây là ví dụ tốt về cách đào tạo thành công 

các kĩ sư và đào tạo dịch chuyển trong thực hành để cải tiến cách tổ chức xây dựng sản 

phẩm. Một số thực hành tốt nhất từ kinh nghiệm bàu và các kinh nghiệm tương tự khác 

bao gồm:  

 Nhận diện nhu cầu tổ chức thứ nhất, lập kế hoạch cho đào tạo thứ hai: Các tổ chức nên 

nhận diện nhu cầu đào tạo dưới dạng mục đích doanh nghiệp thay vì chỉ làm đào tạo 

ngẫu nhiên. Không phỏng đoán về loại đào tạo nào được cần và không đào tạo các kĩ 

sư theo mốt nhất thời mới nhất. Gióng thẳng đào tạo dựa trên nhu cầu bắt nguồn từ 

các vấn đề liên kết với chất lượng sản phẩm, lịch biểu, chi phí, vân vân điều làm trở 

ngại cho tiến bộ hướng tới các mục đích doanh nghiệp của tổ chức.  

 Quản lí đào tạo: Bao gồm những người quản lí tuyến sản xuất, quản lí cấp trung và 

quản lí cấp cao trong nỗ lực đào tạo. Phần lớn của đào tạo này nên là đào tạo ngắn hạn 

được thiết kế để làm cho người quản lí nhận biết về những công nghệ, phương pháp 

mới, vân vân mà các kĩ sư của họ đang học. Thời hạn đào tạo nên là một hay hai ngày 

cho người quản lí tuyến, nửa ngày tới một ngày cho người quản lí cấp trung, và xê mi 

na 90 phút cho người quản lí cấp cao. Đào tạo này là bản chất cho xây dựng việc bảo 

trợ cho dịch chuyển các bài học thành thực hành.  

 Lập kế hoạch thực hiện những thực hành mới: Bởi vì các kĩ sư của bạn đã học cái gì 

đó mới, điều bản chất là có bản kế hoạch về cách các phương pháp, kĩ thuật, công cụ 

mới sẽ được dùng bên trong tổ chức. Điều cũng là bản chất là các độ đo được thu thập 

để đo tính hiệu quả, cũng như chi phó và tiết kiệm (thời gian và /hoặc tiền bạc) to 

show return on investment.  
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Tóm tắt 

Rõ ràng thiết kế là bước ích lợi và cần thiết khi thiết kế các hệ thống dùng nhiều 

phần mềm hiện đại và phức tạp. Tuy nhiên, dịch chuyển sang các thực hành thiết kế có kỉ 

luật, lặp lại được và hiệu quả trong một tổ chức đang là thách thức. Các tổ chức bao gồm 

những người thường ngần ngại với thay đổi. Mất tự quản và tự quyết định là nỗi sợ 

thường xuyên cho người của bất kì tổ chức nào. Có thể khó chỉ ra thu hồi theo đầu tư cho 

thực hành thiết kế kiến trúc bởi vì việc tiết kiệm thường chỉ định lượng được dưới dạng 

tránh chi phí. Đây là trường hợp khó khăn để làm và thế khó khăn để bảo vệ nếu không có 

dữ liệu. Các tổ chức bị rắc rối bởi vì thiết kế của họ (hay thiếu chúng) thường dễ thay đổi. 

Những điểm then chốt cần nhớ khi cố gắng thay đổi thực hành, qui trình và phương pháp 

thiết kế của tổ chức bao gồm điều sau:  

 Cần có người tiên phong, hay người chủ trương thay đổi, người có khả năng lãnh đạo 

việc chấp thuận các thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới. Người chủ 

trương thay đổi phải có viễn kiến, uy tín, và thẩm quyền nào đó. Họ cần hỗ trợ của cấp 

quản lí và phải có tri thức chuyên gia về kiến trúc hay truy nhập tới kiến trúc sư người 

có tri thức chuyên gia để thiết lập, đưa vào, và dịch chuyển thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế mới hay thay đổi cái hiện có.  

 Khi xem xét thay đổi cho thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế của một tổ 

chức, điều mấu chốt là phân tích hoàn cảnh doanh nghiệp. Người chủ trương thay đổi 

nên nghĩ dưới dạng cách cải tiến thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế hiện 

thời có thể cải tiến tuyến đáy của tổ chức. Nếu các thực hành thiết kế mới được chấp 

nhận mà không có hội tụ vào hoàn cảnh doanh nghiệp, thì những thực hành sai có thể 

được chấp nhận, gây ra thất bại, và không tin cậy vào bất kì thay đổi tương lai nào.  

 Khi thay đổi một tổ chức, các phần tử sau là mấu chốt cho thực hiện các thực hành 

thiết kế mới: Phải có chiến lượ để xây dựng bảo trợ trong cấp quản lí cho thay đổi. 

Thực hành hiện thời phải được lập tuyến cơ sở. Phải có kế hoạch mô tả cho thực hành, 

qui trình và phương pháp mới nào sẽ được chấp nhận, thay đổi, vân vân. Bản kế hoạch 

bao gồm cách những thực hành mới sẽ được đo. Thực hành, qui trình và phương pháp 

thiết kế mới phải được thực hành theo cách trung thực nhất, ưa thích ơn là là trong 

tổ/dự án nhỏ trong thiết đặt có kiểm soát. Một khi việc dùng thực hành, qui trình và 

phương pháp thiết kế mới đã ổn định, tổ chức phải suy ngẫm về kết quả, điều chỉnh 

những chỗ cần thiết, và tìm các cơ hội cho cải tiến thêm. Một khi các thực hành mới 

đã được chứng minh, chỉ thế thì chúng mới nên được dịch chuyển vào thực hành bên 

trong tổ chức rộng hơn.  

 Có thể khó thay đổi hay đưa vào thực hành, qui trình và phương pháp thiết kế mới 

trong khi vẫn duy trì doanh nghiệp trong tay. Người chủ trương thay đổi bao giờ cũng 

phải hội thụ vào kết quả treo thấp trước, tức là làm những điều dễ dàng mà sẽ cải tiến 

tình huốn và cung cấp thu hồi ngay lập tức.  
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Chương 17 
Xem xét thiết kế khác: thừa tự, 
thiết kế theo lựa chọn, và bảo trì  

 

 

 

 

 

Bò không thể nói được: nó khó mà biết được cái gì làm cho chúng đau khi chúng 

khóc: Khi hệ thống chứa sản phẩm thương mại hỏng, có thể rất khó phát hiện nguyên 

nhân của lỗi. Mã nguồn không có sẵn, không có các giả định và ràng buộc thiết kế hướng 

dẫn cho người phát triển sản phẩm.  

David Carney, Viện Kĩ nghệ Phần mềm, Đại học Carnegie Mellon University  

 

 

Thế giới của một kiến trúc sư không bao giờ hoàn hảo. ACDM đã được trình bày 

trong Phần 2 dưới các điều kiện tương đối hoàn hảo, nơi sản phẩm hay hệ thống mới được 

phát triển trong tính toàn bộ từ tay trắng bởi các tổ ở cùng một chỗ gồm những người thiết 

kế và thực hiện. Dưới ánh sáng gay gắt của thực tại, điều này hiếm khi là hoàn cảnh, và 

việc phát triển hệ thống thường là trộn lẫn phức tạo của tổ chức, hệ thống thừa tự, và công 

nghệ mới. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu sâu vào trong những bất toàn thực tế 

này và thảo luận những cách thức trong đó ACDM có thể được dùng trong những tình 

huống khác nhau. Đa dạng kĩ thuật sẽ được trình bày mà có thể được dùng với ACDM để 

giúp trong các tình huống hiện thực này. Nói riêng, chúng ta sẽ thảo luận cách ACDM 

khớp vào trong các tình huống mà:  

 Hệ thống mới phải tương tác với hệ thống/ phần tử thừa tự hay "phần thừa tự" 

 Một phần lớn của hệ thống sử dụng các phần tử phần mềm và phần cứng thương 

mại 

 Tổ đối diện với việc bảo trì hệ thống sau chuyển giao khởi đầu 

Kiến trúc và kiến trúc sư có thể đóng vai trò sống còn trong những tình huống này. 

ACDM có thể được điều chỉnh để giúp hướng dẫn nỗ lực của tổ thiết kế kiến trúc.  

 

Thiết kế với phần thừa tự  

ACDM đã được trình bày cho tới giờ dưới dạng phát triển "cánh đồng xanh," tức là, 

xây dựng một hệ thống mới toanh từ đầu. Đây hiếm khi là trường hợp trong thực hành. 

Nhiều hệ thống và sản phẩm được thiết kế và xây dựng để dùng các hệ thống hay phần tử 
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đã được xây dựng trước đó - thường với công nghệ có thể hiện thời là lỗi thời. Đây là các 

phần tử thừa tự hay hệ thống thừa tự; để đơn giản, chúng ta sẽ nói tới điều này như phần 

thừa tự. Phần thừa tự có thể bao gồm phần cứng, phần mềm, ngoại vi, phần mềm 

firmware, kết cấu nền thừa tự, vân vân mà phải liên tác với, hoặc theo cách nào đó phải 

được tổ hợp vào trong toàn thể hay trong một phần, thiết kế cho hệ thống hay sản phẩm 

mới. Trong một số trường hợp, the phần thừa tự có thể đã được thiết kế và xây dựng bởi 

tổ chức xây dựng hệ thống mới, bởi tổ chức bên thứ ba nào đó, hay được kế thừa qua việc 

gộp hay sát nhập. Trong nhiều trường hợp, việc liên tác với phần thừa tự không phải đơn 

giản như buôn bán dữ liệu giữa hệ thống cũ và hệ thống mới. Điều này có thể chắc chắn là 

đủ thủ đoạn, nhưng nhiều lần có các yếu tố khác, còn lẫn lộn hơn nhiều mà có thể làm 

phức tạp việc liên tác và ảnh hưởng tới thiết kế của hệ thống mới. Hiển nhiên, dữ liệu 

giữa hệ thống hay phần tử thừa tự và hệ thống mới không thể nào tương hợp được. Điều 

này có thể đơn giản như tạo định dạng lại cho dữ liệu, hay phức tạp như giải quyết với các 

chuẩn biểu diễn số. Bên cạnh những điều không tương hợp dữ liệu, có thể có nhu cầu xuất 

chuyển các dịch vụ thừa tự cho hệ thống mới và phần tử mới. Một ví dụ thông thường là 

làm các ứng dụng và dữ liệu COBOL thừa tự thành sẵn có cho các hệ thống hiện đại được 

kết nối với Internet. Có thể có nhu cầu điều phối vận hành và liên lạc khi chạy. Điều đó 

gần như bao giờ cũng là trường hợp rằng có những khác biệt hệ điều hành và ngôn ngữ 

giữa hệ thống và phần tử mới và hệ thống thừa tự. Các hệ thống mới có thể có các yêu cầu 

đặc tính chất lượng chưa bao giờ được thiết kế trong phần thừa tự, và nếu hệ thống mới 

phải liên tác với phần thừa tự, có thể khó cho hệ thống mới thoả mãn các yêu cầu đặc tính 

chất lượng nổi lên. Các ví dụ bao gồm an ninh cho vận hành và nguồn dịch vụ phân bố 

cao, yêu cầu đúng thời gian cần sự phối hợp giữa phần thừa tự và hệ thống mới, và yêu 

cầu tính sẵn có điều phụ thuộc vào tính liên tác giữa hệ thống mới và phần thừa tự.  

Chiến lược trong đó hệ thống mới được đưa vào và dịch chuyển từ phần thừa tự 

sang hệ thống mới hay hệ thống được nâng cao mới có thể ảnh hưởng sâu sắc tới thiết kế. 

Trong một số trường hợp, hệ thống mới phải thay thế chức năng của hệ thống thừa tự tất 

cả. Điều này có thể là thách thức đáng nản chí đi ra ngoài đơn thuần các mối quan tâm 

thiết kế và thực hiện. Những người thiết kế và cấp quản lí phải làm việc cùng nhau và đề 

cập tới các vấn đề như đảm bảo rằng hệ thống mới có thể làm điều hệ thống cũ đã làm 

cộng với bất kì chức năng và hành vi được xác định mới. Trong khi phối hợp việc chuyển 

đổi sang hệ thống mới, tổ chức phải tiếp tục cung cấp các dịch vụ bản chất, tiến hành kinh 

doanh như thường, và phối hợp thiết kế, xây dựng và thiết đặt hệ thống mới. Thỉnh thoảng 

không thể tắt được hệ thống thừa tự một ngày và chuyển sang hệ thống mới vào ngày hôm 

sau. Trong nhiều trường hợp, có qui trình dịch chuyển lâu dài nơi các phần tử thừa tự 

được thay thế theo kiểu từng mảnh bằng phần tử mới mà sẽ bổ sung và cuối cùng thay thế 

phần tử thừa tự của hệ thống. Trong trường hợp này, các hệ thống mới và cũ sẽ được đan 

dệt cùng nhau trong một thời gian từ quan điểm vận hành và thiết kế. Việc chuyển từ hệ 

thống thừa tự sang hệ thống mới phần nhiều là sự liên tục hơn là biến cố rời rạc. Đây là 

cách tiếp cận đích xác đang được dùng trên hệ thống kiểm soát không lưu mới của Mĩ 

(ATC) mà sẽ thay thế hệ thống hiện thời. Nếu được bắt đầu hôm nay (năm 2008), việc 

thay thế cho hệ thống ATC thừa tự được ước lượng sẽ mất 20 năm và trên $70 tỉ đô la. 

Thay thế tăng dần, theo pha của phần thừa tự ảnh hưởng sâu sắc tới thiết kế hệ thống mới 

và các phần tử cấu thành của nó. Nếu hệ thống thay thế không được thiết kế đúng và hậu 

cần của hệ thống và phần tử thay thế không được dàn dựng đích xác, thì dự án có thể bị 

đặt vào nguy hiểm nghiêm trọng. Một nỗ lực trước đó để thay thế ATC trong những năm 

1980 đã tạo ra kết quả trong một trong những thất bại phát triển hệ thống tốn kém nhất 

trong lịch sử (Văn phòng kế toán chính phủ Mĩ, 1999). Cơ quan quản trị hàng không liên 

bang đã định hiện đại hoá ATC với nỗ lực lớn bắt đầu từ năm 1981 và chấm dứt trong thất 

bại hoàn toàn năm 1994. Chính phủ và những nhà thầu của nó đã đốt $3.7 tỉ đô la, nhưng 
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chẳng cái gì đã được xây dựng hay hiện đại hoá. Dự án cuối cùng đã bị quốc hội chấm 

dứt. Không cái gì ra từ dự án này - không một mảnh phần mềm hay phần cứng đã được 

xây dựng hay mua sắm. Có một danh sách dài các vấn đề qui trình và thách thức kĩ thuật. 

Một lí do then chốt cho thất bại là thiếu kiến trúc trung tâm và con đường di trú rõ ràng từ 

hệ thống thừa tự sang hệ thống thay thế. Khi bị đối diện với nhiệm vụ thiết kế hệ thống 

mới mà phải liên tác với phần thừa tự, có bốn tình huống chung mà người thiết kế phải 

cân nhắc:  

 Liên tác thừa tự cô lập: Đây là tình huống nơi hệ thống mới được phát triển và tương 

đối tách biệt, phân biệt, và được bao bọc một cách hợp lí với phần thừa tự. Về bản 

chất, hệ thống mới sẽ liên lạc và ngoài ra liên tác với phần thừa tự. Các hệ thống mới 

về bản chất mở rộng và bổ sung cho chức năng của phần thừa tự. Bên cạnh việc thiết 

kế các hệ thống mới để liên tác với phần thừa tự, phần thừa tự (phần cứng, phần mềm, 

kết cấu nền, vân vân) có thể phải được sửa đổi hay mở rộng để tạo điều kiện cho tính 

liên tác được mong muốn.  

 Hoành chỉnh việc thay thế thừa tự: Trong trường hợp này, phần thừa tự được thay thế 

bằng hệ thống mới. Tại một điểm được xác định theo thời gian, phần thừa tự (phần 

cứng, phần mềm, kết cấu nền, vân vân) được “tắt đi” và hệ thống mới được "bật lên," 

và phần thừa tự được thay thế từ thời điểm đó.  

 Di trú thừa tự theo giai đoạn: Trong tình huống này, các hệ thống mới cuối cùng sẽ 

thay thế phần thừa tự, nhưng đây không phải là biến cố rời rạc. Phần thừa tự được 

thay thế qua một thời kì mở rộng, điển hình với chuyển giao tăng dần của phần mềm, 

phần cứng, kết cấu nền mới, và các phần tử khác. Cuối cùng các dịch vụ của phần 

thừa tự được di chuyển sang hệ thống mới qua một thời kì đã cho.  

 Dùng lại các phần tử thừa tự: Trong một số trường hợp, các bộ phận của hệ thống thừa 

tự phải được dùng trong hệ thống mới được phát triển. Những phần tử này có thể bao 

gồm phần tử mã như thư viện, phần tử thời gian chạy như ứng dụng, và các phần tử 

vật lí như các phần và mảnh phần cứng và kết cấu nền.  

Từng tình huống này trình hiện ra những thách thức thiết kế và lập kế hoạch duy 

nhất cho kiến trúc sư. Trong việc dùng ACDM nơi bất kì cái nào trong những tình huống 

này tồn tại, có các hướng dẫn điều chỉnh mà tổ thiết kế kiến trúc có thể muốn xem xét. 

Các dự án bao giờ cũng nên bắt đầu với giai đoạn 1, để khám phá ra dẫn lái kiến trúc thô 

cho hệ thống; sau rốt, đây là cách tổ khám phá ra có ràng buộc kĩ thuật bao gồm phần 

thừa tự. Sau giai đoạn 1, phân tích dẫn lái kiến trúc thô nên bắt đầu, lên cực điểm trong 

đặc tả dẫn lái kiến trúc ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, đây là nơi xuất phát từ phân giai đoạn 

ACDM chuẩn, có thể được tư vấn khi dự án được ràng buộc bởi việc phải liên tác theo 

cách không tầm thường, mở rộng nào đó với phần thừa tự. Cần có một hiểu biết đầy đủ về 

cấu trúc của hệ thống, phần tử thừa tự, và hành vi và thuộc tính đặc tính chất lượng trước 

khi thiết kế các phần tử hệ thống mới. Tri thức này được thu lấy qua phân tích vật phẩm 

thiết kế của hệ thống thừa tự và những chi tiết và hướng dẫn nhiều tính cấu trúc hơn đã 

được xây dựng vào lúc này. Tuy nhiên, với chủ định lập kế hoạch, phân tích này có thể 

gập lại trong giai đoạn 2, hay một giai đoạn đặc biệt có thể được thêm vào giữa giai đoạn 

2 và 3 để phân tích và khám phá kiến trúc của phần thừa tự sẵn có.  

Hoạt động này bắt đầu với tổ thiết kế kiến trúc để thời gian kiểm điểm tài liệu thiết 

kế chứa phần thừa tự để chắc chắn cấu trúc và phần liên quan của nó với cấu trúc hệ thống 

đã được xây dựng. Không may, nhiều hệ thống thừa tự có tài liệu thiết kế bị lạc hậu so với 

hệ thống đã được dựng, hay thiết kế chưa bao giờ được viết ra. Trong nhiều trường hợp 

cực đoan nơi không có tài liệu thiết kế, tổ phải khám phá và xây dựng lại kiến trúc nền 
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tảng của phần thừa tự. Khám phá và xây dựng lại kiến trúc chung qui là xem xét lại các 

vật phẩm như tài liệu thiết kế, mã, tài liệu yêu cầu, và bất kì vật phẩm nào mô tả cho cấu 

trúc được xây dựng của phần thừa tự. Nỗ lực này đưa tới pháp lí của thiết kế kiến trúc - 

thiết kế hệ thống thừa tự là nạn nhân, và tổ thiết kế kiến trúc đóng vai trò thám sát. Khám 

phá và xây dựng lại thiết kế kiến trúc có thể là một phần của ACDM giai đoạn 2, hay một 

giai đoạn tách rời được chèn thêm vào giữa các giai đoạn 2 và 3. Khám phá và xây dựng 

lại thiết kế kiến trúc nên xuất hiện trước khi thiết kế hệ thống mới (giai đoạn 3). Chắc 

chắn nỗ lực này mở rộng thời hạn của giai đoạn 2 - thỉnh thoảng còn phụ thuộc khác 

nhiều vào bản chất của phần thừa tự, các yêu cầu mới, và điều kiện/sự tồn tại của vật 

phẩm thiết kế.  

 

Pháp lí phần thừa tự  

Phân tích pháp lí của phần thừa tự bắt đầu như một qui trình phân tích tài liệu thiết 

kế phần thừa tự để xem liệu nó có sánh đúng với cấu trúc phần thừa tự thực tế không. Nó 

thường là qui trình thất vọng và tốn thời gian của việc dò theo manh mối để khám phá 

cách hệ thống vận hành được cấu trúc, và tại sao nó đã được cấu trúc như nó vậy, và tái 

xây dựng và làm tài liệu cho thiết kế của hệ thống đã được dựng. Chiến lược để tiến hành 

phân tích pháp lí phần thừa tự tuỳ thuộc vào tính sẵn có và điều kiện của thiết kế và các 

phần tử hệ thống. Nói chung, chiến lược này sẽ bao gồm bốn bước: (1) phân tích vật 

phẩm thiết kế, (2) phân tích cấu trúc hệ thống, (3) phân tích tuân thủ, và (4) làm lại tài 

liệu.  

Phân tích vật phẩm thiết kế 

Bước thứ nhất trong phân tích pháp lí phần thừa tự là giám định thiết kế hiện thời để 

xem liệu nó có là hiểu được và dùng được không. Khởi đầu, tổ thiết kế kiến trúc phải thu 

thập mọi vật phẩm thiết kế có sẵn. Trong nhiều trường hợp, điều này thường là bức đầu 

tiên khó khăn vì thiết kế chưa bao giờ được làm tài liệu, hay thông thường hơn, nó được 

làm tài liệu theo cách không nhất quán bởi các kĩ sư khác nhau. Một khi được thu thập, 

thông tin này được phân tích bởi tổ thiết kế kiến trúc bằng việc dùng kĩ thuật giám định 

tổ. Từng thành viên của tổ được cho thời gian để kiểm điểm một hay nhiều vật phẩm thiết 

kế. Sau khi từng cá nhân kiểm điểm, tổ sẽ tụ tập lại để họp và kiến trúc sư trưởng sẽ lãnh 

đạo phiên giám định tài liệu. Từng phiên được kiến trúc sư trưởng triệu tập, người diễn 

giải hay giải thích về phiên này cho phần còn lại của tổ thiết kế kiến trúc. Tổ sẽ được mời 

phê bình hay bình luận về tài liệu này để làm sáng tỏ các vấn đề, bất đồng với cách giải 

thích, thêm thông tin, vân vân. Tất cả các vấn đề nhày sẽ được bắt lại. Điều được khuyến 

cáo nhiều là tổ giới hạn thời gian trong giám định không quá 90 phút. Nếu lâu hơn, và các 

kĩ sư sẽ ngây ra và tính hiệu quả của phân tích sẽ bị ảnh hưởng. Qui trình này sẽ tiếp tục 

cho tới khi mọi vật phẩm thiết kế đã được phân tích. Việc luyện tập này là bước đầu tiên 

tốt để làm cho tổ thiết kế kiến trúc quen với thiết kế được dự định, và cung cấp cho mọi 

thành viên tổ một ý tưởng chung về nội dung của vật phẩm thiết kế phần thừa tự. Mọi sự 

thường bị thiếu từ vật phẩm thiết kế thừa tự bao gồm:  

 Lí do nền tảng của thiết kế: Có thông tin nào mô tả tại sao các quyết định thiết 

kế nào đó được đưa ra không? Nếu không, có bằng chứng nào có thể đưa tổ tới 

giả định rằng các quyết định thiết kế nào đó đã được thực hiện vì lí do đặc biệt 

nào đó không. Lí do nền tảng này có thể ảnh hưởng tới bất kì số quyết định thiết 

kế nào mà tổ đưa ra khi họ thiết kế hệ thống mới để liên tác với, thay thế cho, di 

chuyển sang, hay sử dụng các phần tử thừa tự 
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 Cách nhìn: Có tập đầy đủ những cách nhìn về hệ thống từ các cảnh quan tĩnh, 

động và vật lí không? Nếu không, tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải tái cấu trúc lại 

chúng.  

 Tính nhất quán: Có cách nhìn nhất quán không - liệu có thể thấy cách các cách 

nhìn có liên quan không? Tài liệu có dùng các thuật ngữ và kí pháp nhất quán 

không? Nếu không, thì tổ có thể không chắc được cách cấu trúc thiết kế được 

biểu lộ trong cấu trúc hệ thống.  

 Tính rõ ràng: Có các chìa khoá hay chú giải trên hình vẽ không? Kí pháp được 

dùng có dễ hiểu không? Hình vẽ và thiết kế chung có được mô tả bằng lời thích 

hợp không? Nếu không, tổ thiết kế kiến trúc có thể không có khả năng hiểu 

được thiết kế hay, tồi hơn, có thể hiểu lầm thiết kế.  

 Tính đầy đủ: Các vật phẩm có dường như đề cập tới thiết kế xuống đủ mức chi 

tiết không? Nếu thông tin là rất tổng quát và trwcu tượng, thì nó sẽ không hữu 

dụng trong việc hiểu cấu trúc thừa tự.  

 Tính liên quan: Tài liệu đã được viết ra trước đây bao lâu - liệu có thể rằng vật 

phẩm hệ thống tuân theo thiết kế không? Nó có được cập nhật không tương ứng 

với những thay đổi được thực hiện cho thiết kế?  

 Các yêu cầu: Có rõ ràng rằng các yêu cầu then chốt của hệ thống thừa tự là gì 

không? Những yêu cầu này có vẫn còn hợp thức không? Các yêu cầu của hệ 

thống thừa tự có liên quan thế nào với yêu cầu của hệ thống mới? Trong khi 

chúng ta không cần mọi yêu cầu chi tiết, vật phẩm thiết kế phải phát biểu (hay 

tài liệu tham chiếu phát biểu) yêu cầu nào mà thiết kế được hỗ trợ để thoả mãn.  

Tổ thiết kế kiến trúc phải nhớ những điểm này trong tâm trí khi họ phân tích phần 

thừa tự vật phẩm thiết kế của phần thừa tự hiện có.  

Phân tích cấu trúc 

Phân tích cấu trúc trong hoàn cảnh này nói tới các hoạt động xem xét các cấu trúc 

tĩnh, động và vật lí của hệ thống đã được dựng, và làm danh mục chúng và mối quan hệ 

của chúng với nhau. Được vũ trang với hiểu biết về thiết kế được dự định (đến mức mà có 

thể suy dẫn ra từ vật phẩm thiết kế thừa tự), tổ thiết kế kiến trúc vậy có thể tiến hành phân 

tích cấu trúc của vật phẩm hệ thống thực tại, như mã, nguồn dữ liệu, qui trình/mạch, phần 

cứng, vân vân. Chủ định của phân tích cấu trúc là để khám phá ra các cấu trúc đã được 

dựng, thực tại của hệ thống với thiết kế có chủ định để đảm bảo chúng là như nhau (đây là 

phân tích tuân thủ). Mặc dầu sẽ là tốt nếu như có công cụ toàn diện để làm điều này, 

không may vào lúc viết cuốn sách này còn chưa có công cụ đó. Tiến hành phân tích này 

sẽ là tốn thời gian trong tình huống tốt nhất, và có thể rất khó hay không thể được trong 

một số hoàn cảnh. Tổ thiết kế kiến trúc có thể tiếp cận phân tích này từ bất kì một trong 

ba cảnh quan. Tuy nhiên, như Hình 17.1 minh hoạ, có ánh xạ tự nhiên giữa cấu trúc tĩnh 

và cấu trúc động, và cấu trúc động và cấu trúc vật lí.  

Dùng Hình 17.1 làm tham chiếu, phân tích cấu trúc có thể bắt đầu bằng phân tích 

các cấu trúc tĩnh của hệ thống. Đây là mã nguồn cho ứng dụng, qui trình, mạch, vân vân 

điều sẽ tạo nên hệ thống và quan hệ của chúng với nhau. Một cách khác, tổ thiết kế kiến 

trúc có thể quyết định phân tích cấu trúc vật lí của hệ thống trước hết. Những cấu trúc này 

là hệ thống máy tính, ngoại vi, mạng, kết cấu nền, và các phần tử phần cứng khác của hệ 

thống thừa tự, và quan hệ của chúng với nhau. Phân này của việc tái cấu trúc có thể tương 

đối dễ dàng bởi vì các phần tử vật lí của hệ thống thường là thấy được một cách hiển 

nhiên và có thể được kiểm kê. Tất nhiên, thuật ngữ vận hành ở đây là “tương đối dễ 
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dàng.” Một số hệ thống có các phần tử vật lí được phân bố và liên nối toàn cầu. Các hệ 

thống khác là các phần tử và hệ thống gắn kết chặt chẽ, phức tạp của hệ thống, như những 

phần thấy trên máy bay, tầu chiến, ô tô, và các hệ thống nhúng tương tự. Việc kiểm kê 

đơn giản các phần tử vật lí của những hệ thống này có thể là thách thức. Nếu có thể xác 

định được rằng có ít hay không có phụ thuộc giữa các cấu trúc tĩnh và cấu trúc động 

(thường không có), thì cả hai có thể được phân tích đồng thời. Nói chung, các cấu trúc 

động sẽ được phân tích cuối cùng vì chúng được suy dẫn từ các cấu trúc tĩnh và nói chung 

ánh xạ vào các cấu trúc vật lí một khi được dựng. Các cấu trúc động là các ứng dụng, qui 

trình, mạch, vân vân mà là bộ phận của hệ thống thừa tự và mối quan hệ của chúng với 

nhau. Bên cạnh những cấu trúc này, điều có thể có ích là các chức năng then chốt được 

nói ra như các trường hợp sử dụng chức năng, và kịch bản đặc tính chất lượng được tạo ra 

để thâu tóm các thuộc tính đặc tính chất lượng đã được dựng mà hệ thống sở hữu. Lần 

nữa, đây là hướng dẫn chung cho tình huống mà có mã nguồn cho hệ thống. Đây là phân 

tích hộp rõ và về bản chất nghĩa là những người thiết kế có thể xem xét và phân tích trực 

tiếp mã nguồn. Các phần tử mã của hệ thống thừa tự như lớp, hàm, phương pháp và các 

cấu trúc tĩnh khác sẽ phải được nhận diện và làm danh mục, cũng như mối quan hệ của 

chúng với nhau. Từ điều này, các cấu trúc động có thể được suy dẫn ra và được ánh xạ 

vào các phần tử vật lí, về bản chất hoàn thành phân tích cấu trúc. Đây là việc lafmqasu 

đơn giản hoá để minh hoạ cho phân tích cấu trúc hộp rõ, và tronh thực hành tổ thiết kế 

kiến trúc sẽ phải nghĩ ra chiến lược thích hợp cho tình huống của họ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17.1 Khám phá và dựng lại thiết kế kiến trúc. 

 

Nơi các cấu trúc tĩnh là sẵn có, tổ thiết kế sẽ làm việc từ mã tới qui trình, mạch, và 

chung cuộc tới các phần tử vật lí. Một khi được nhận diện, những cấu trúc căn bản này sẽ 

phải được kết tập vào trong các phần từ kiến trúc. Kết tập trong hoàn cảnh này nghĩa là 

các cấu trúc mức mã có liên quan được liên kết một cách logic, và mối quan hệ của chúng 

được nhận diện, hình thành nên cấu trúc tĩnh của kiến trúc. Các lớp, hàm, vân vân được 

gộp nhóm như các phần tử kiến trúc lớn hơn. Như một phần của tụ tập, các điểm truy 

nhập (giao diện) với dữ liệu và dịch vụ được cung cấp bởi các phần tử kiến trúc tĩnh phải 

được đồng nhất và làm danh mục. Chung cuộc, mối quan hệ giữa các phần tử kiến trúc 

tĩnh được nhận diện và làm danh mục, hoàn thành phân tích cấu trúc tĩnh của hệ thống. 

Mục đích là nhận diện trách nhiệm của các phần tử và quan hệ giữa chúng như đã mô tả 

Mã nguồn 
Phần mềm thực 

hiện được 
Phần cứng 

Thiết kế hệ thống 

như được dựng 

Khi dịch xong cho Được phân bổ, thực hiện trên 

Cấu trúc tĩnh Cấu trúc động Cấu trúc vật lí 
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trước đây, khi thiết kế và làm tài liệu khởi đầu cho thiết kế kiến trúc. Điều này có thể là 

qui trình khó trong trường hợp những người thực hiện không tuân theo thiết kế kiến trúc, 

không có thiết kế kiến trúc ngay chỗ đầu tiên, hay hệ thống đã bị thay đổi qua thời gian. 

Tưởng tượng một hệ thống với trên triệu dòng mã nơi không có thiết kế kiến trúc để 

hướng dẫn thực hiện khởi đầu. Có thể có hàng nghìn hay chục nghìn lớp (hay hơn) trong 

hệ thống qui mô trung bình và lớn. Điều này có thể làm nảy sinh số rất lớn các phụ thuộc 

kiểu mì sợ và mối quan hệ không được hiểu rõ, hay không được xác định, hay bị hạn chế 

theo cách dự đoán được. Điều này giống như mã kiểu mì sợi, nhưng ở qui mô lớn hơn - 

nó thực sự là thiết kế kiểu mì sợi. Trong trường hợp tệ nhất, sẽ không có phần tử nào, chỉ 

mà một mớ rối như bòng nong các cấu trúc đơn khối. Bên cạnh việc khó hiểu, thuộc tính 

đặc tính chất lượng trong hệ thống thừa tự như thế này khó mà chắc chắn được, và bất kì 

thay đổi nào với chúng hay liên tác với hệ thống thừa tự đề sẽ rất có thể là không thể dự 

đoán được.  

Một khi các cấu trúc tĩnh đã được nhận diện, chúng có thể được biên dịch, và các 

cấu trúc động kết quả sẽ nổi lên. Tại điểm này, phần tử động kết quả và các mối quan hệ 

có thể được nhận diện và làm danh mục tương đối dễ dàng bởi vì mã nguồn là sẵn có. 

Mảnh cuối cùng của câu đố phân tích cấu trúc là ánh xạ các cấu trúc động này vào các 

phần tử vật lí của hệ thống. Lần nữa, điều này có thể là một việc chạy từ tầm thường tới 

phức tạp phi thường, thường phụ thuộc vào qui mô của hệ thống. Trong suốt qui trình 

này, tổ thiết kế kiến trúc sẽ cần làm tài liệu cho các phát hiện của họ khi họ phân tích các 

phần từ thừa tự.  

Trong các trường hợp khác, mã nguồn cho phần thừa tự có thể không sẵn có. Trong 

những tình huống này, việc tái dựng các thiết kế của phần thừa tự từ các cấu trúc tĩnh (chủ 

yếu là mã nguồn) là không thể được. Một số hệ thống có thể cổ tới mức mã nguồn đã bị 

mất; phiên bản nguồn và phiên bản thực hiện không sánh đúng; mã thực hiện được cung 

cấp bởi bên thứ ba không còn trong kinh doanh, hay mã nguồn chưa bao giờ được cung 

cấp; hay bất kì số các tình huống tương tự nào khác. Tuyến đáy là ở chỗ mọi cái còn lại là 

các cấu trúc động. Trong những trường hợp này, tổ thiết kế kiến trúc bị bỏ lại với phân 

tích các cấu trúc động trong điều được gọi là phân tích hộp đen. Phân tích hộp đen chung 

qui là nhận diện và làm danh mục các ứng dụng, mạch, qui trình, vân vân. Bước đầu tiên 

trong phân tích hộp đen là nhận diện các cấu trúc động thừa tự và ánh xạ chúng vào cấu 

trúc vật lí mà trên đó chúng thực thi. Bức tranh về hệ thống sẽ nổi lên là bức tranh về tập 

các cấu trúc động tương hỗ (qui trình, ứng dụng, mạch), quan hệ của chúng với nhau 

(cách chúng liên lạc, truyền thông tin, kiểm soát, vân vân), và cách chúng liên hệ với các 

phần tử vật lí của hệ thống. Không may, khi các cấu trúc tĩnh cho hệ thống thừa tự không 

còn sẵn có, không thể nào thay đổi được các cấu trúc động, và kiến trúc sư sẽ hoàn toàn bị 

ràng buộc bởi mã thừa tự đã dựng. Điều này có thể làm cho việc liên tác với hệ thống thừa 

tự thành cực kì khó, hay trong một số trường hợp là không thể được.  

 

Phân tích tuân thủ  

Điều quan trọng phải đảm bảo rằng thiết kế kiến trúc đã được làm tài liệu là sánh 

đúng với cấu trúc đã dựng khi tổ tiến tới thiết kế mới. So sánh cấu trúc đã dựng với vật 

phẩm thiết kế để nhận diện thông tin thiếu hay không đúng được gọi là phân tích tuân thủ. 

Diễn tập này sẽ thông tin cho tổ về các cấu trúc của phần thừa tự và sẽ đảm bảo rằng bất 

kì liên tác nào với phần thừa tự và chuyển dịch sang hệ thống mới đều ít vấn đề hơn. Một 

khi phân tích cấu trúc được hoàn tất, tổ phải xác định liệu kiến trúc được làm tài liệu có 

sánh đúng với cấu trúc đã dựng không. Phân tích tuân thủ là không thể được nếu không có 
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thiết kế kiến trúc. Trong những tình huống này, tổ thiết kế kiến trúc sẽ có nhiệm vụ đáng 

nản chí về làm tài liệu cho thiết kế hệ thống thừa tự cũng như thiết kế mới. Nếu vật phẩm 

thiết kế có tồn tại, tổ thiết kế kiến trúc phải giám định lại vật phẩm thiết kế được dự định 

dưới ánh sáng của phân tích cấu trúc để xác định liệu thiết kế được làm tài liệu, có chủ 

định đó có sánh đúng với thực hiện không. Sai lệch và thiếu thông tin nên được ghi lại. Tổ 

cũng nên xem xét nhận diện các trường hợp sử dụng vận hành mà hệ thống hiện thời được 

thoả mãn, và bước qua thiết kế kiến trúc được làm tài liệu để kiểm xem liệu thiết kế được 

chủ định có sánh đúng với thực hiện không. Phân tích tương tự có thể được tiến hành đối 

với phân tích đặc tính chất lượng dùng kịch bản đặc tính chất lượng mô tả cho thuộc tính 

đặc tính chất lượng hiện thời của hệ thống.  

Làm tài liệu lại 

Sau khi phân tích tuân thủ, tổ thiết kế kiến trúc nên cải tiến tài liệu thiết kế thừa tự 

hiện có (nếu nó tồn tại) dựa trên các phát hiện giám định tuân thủ trong diễn tập có tên là 

làm tài liệu lại. Điềun ày có thể đơn giản như làm tươi lại tài liệu thừa tự đã có, hay có thể 

bao gồm việcc làm tài liệu các thiết kế chưa bao giờ được thiết kế. Nhiều lần toàn thể việc 

làm tài liệu lại hệ thống toàn bọ có thể là không thực tế do ràng buộc lịch biểu hay chi phí. 

Trong những tình huống này, tổ thiết kế kiến trúc ít nhất cũng nên hội tụ vào làm tài liệu 

các phần tử thừa tự, giao diện, vân vân mà sẽ đóng vai trò trong tính liên tác, và điều sẽ 

ảnh hưởng tới thiết kế hệ thống mới. Tài liệu thậm chí có thể là tài liệu đồng hành ngắn 

với vật phẩm thiết kế thừa tự hiện có để bổ sung thông tin đã có. Các vật phẩm làm tài 

liệu được tạo ra như kết quả của nỗ lực làm tài liệu lại sẽ phục vụ như bảng so chuẩn cho 

tổ thiết kế kiến trúc khi họ đi tiếp tới thiết kế hệ thống mới. Tổ nên đảm bảo rằng họ đã 

làm tài liệu kĩ lưỡng cho hành vi động liên quan, như luồng dữ liệu, biến cố, thông điệp, 

hành vi phương thức, vân vân, cũng như bất kì các đáp ứng đặc tính chất lượng liên quan 

của hệ thống thừa tự mà có thể ảnh hưởng tới tính liên tác giữa hệ thống thừa tự và hệ 

thống mới.  

 

Các xem xét thiết kế khác  

Trong suốt phân tích thiết kế pháp lí, tổ thiết kế kiến trúc phải siêng năng nhận diện 

các vấn đề có ý nghĩa kiến trúc khác liên quan tới tính liên tác với phần thừa tự và tác 

động nó có thể có lên thiết kế hệ thống mới. Trong khi có nhiều khía cạnh của hệ thống 

thừa tự có thể ảnh hưởng lên thiết kế hệ thống mới mà phải liên tác với phần thừa tự, tổ 

thiết kế kiến trúc phải cân nhắc các vấn đề sau là tối thiểu:  

 Phần cứng và yếu tố kết cấu nền: Phần cứng máy tính thừa tự, ngoại vi, mạng, cảm 

biến, vân vân có thể trình hiện một thách thức cho các kĩ sư xây dựng hệ thống mới 

mà phải liên tác với hệ thống và phần tử thừa tự. Mức độ và vai trò mà phần cứng 

thừa tự giữ trong liên tác với hệ thống mới phải được nhận diện sớm nhất có thể được 

trong qui trình thiết kế. Những không tương hợp tiềm năng phải được nhận diện, các 

cơ chế và chiến lược hoà giải được phát minh, và các nhu cầu liên tác dài hạn được 

nhận diện và đề cập tới trong thiết kế kiến trúc. Nếu hệ thống thừa tự tiếp tục liên tác 

với các hệ thống mới trong một thời kì kéo dài, những phần thay thế có thể là vấn đề, 

đặc biệt nếu có một số giới hạn phần sẵn có. Nếu việc di chuyển từm hệ thống thừa 

tựs là chiến lược cuối cùng, các nền mục tiêu sẽ cần được nhận diện và giao diện /tính 

liên tác liên qua được thiết kế trong kiến trúc của hệ thống mới.  

 Hệ điều hành: Có thể là các hệ thống thừa tự và các hệ thống mới sẽ không có hệ điều 

hành tương hợp nhau. Trong một số trường hợp tính không tương thích là phiền toái 
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tầm thường, những trong các trường hợp khác tính không tương hợp giữa các hệ điều 

hành khác nhau có thể là total “gây sững sờ” toàn bộ, tuỳ theo bản chất của tương tác 

giữa hệ thống mới và hệ thống thừa tự. Hệ điều hành và nền phần cứng có thể đan dệt 

với nhau một cách không thể gỡ ra được, làm cho tính khả chuyển của nền và hệ điều 

hành và yêu cầu tương hợp thành khó hay không thể nào thoả mãn được. Trong hệ 

điều hành thừa tự phiên bản đặc biệt của hệ điều hành mà phần cứng thừa tự chạy trên 

và phần cứng nó có thể chạy được là đồng nhất. Điều này có thể là ràng buộc có ý 

nghĩa cho hệ thống mới mà phải liên tác với hệ thống thừa tự. Xét ví dụ đơn giản về 

máy tính Intel thừa tự được dựng năm 2003 chạy Windows OS. Có lẽ an toàn mà nói 

rằng cùng nền này không thể chạy được phiên bản của Windows sẵn có năm 2008 

(Vista). Chắc chắn sẽ có không tương hợp giữa hai hệ điều hành này, và dù nhỏ tới 

đâu, chúng phải được nhận diện sớm nhất có thể được bởi vì chúng có thể tác động 

sâu sắc lên thiết kế kiến trúc. Đây là ví dụ tương đối ôn hoà. Trong phát triển các hệ 

thống lớn, thông thường trường hợp là có nhiều kiểu và phiên bản hệ điều hành khác 

nhau được dùng trong cả hệ thống thừa tự. Lần nữa, điều này có thể trình hiện các 

thách thức thiết kế khó. Một ý tưởng hay là bắt đầu bằng lập tuyến cơ sở cho mọi hệ 

điều thành thừa tự và đưa từng kiểu hệ điều hành tới phiên bản chung. Trong một số 

trường hợp, điều này có thể yêu cầu cập nhật phần mềm thừa tự để vận hành trên hệ 

điều hành đã cập nhật, hay ngược lại. Mặc dầu điều này làm đơn giản hoá thiết kế hệ 

thống mới để liên tác với hệ thống thừa tự, cũng có thể tốn thời gian hơn nó đáng vậy. 

Phán xét chung cuộc phải được tổ thiết kế kiến trúc đưa ra, nhưng nó phải là một 

quyết định là một phần của qui trình thiết kế.  

 Trình biên dịch và ngôn ngữ: Vấn đề then chốt đối diện với kiến trúc sư là phải thiết 

kế và xây dựng hệ thống liên tác với phần thừa tự là ngôn ngữ được dùng để tạo ra 

ứng dụng của hệ thống thừa tự. Một số ngôn ngữ đã lỗi thời và không được phần cứng 

và hệ điều hành hiện đại hỗ trợ. Cũng có thể khó thiết kế và phát triển các hệ thống 

liên tác được nếu trình biên dịch gốc được dùng cho hệ thống thừa tự không còn sẵn 

có. Nếu trình biên dịch không sẵn có cho "ngôn ngữ chết" và nền, thì việc sửa đổi mã 

trên hệ thống thừa tự để liên tác với hệ thống mới là gần như không thể được. Trong 

một số trường hợp, các ngôn ngữ máy tính thừa tự phải được dùng để xây dựng ứng 

dụng trên hệ thống mới để tạo điều kiện liên tác giữa hệ thống mới và các phân tử 

thừa tự. Trong những trường hợp này, phần cứng/phần mềm, hệ điều hành mới phải 

hỗ trợ cho ngôn ngữ, trình biên dịch thừa tự, vân vân. Lần nữa, tìm ra trình biên dịch 

cho các hệ thống mới mà hỗ trợ cho các ngôn ngữ thừa tự có thể là vấn đề. Bên cạnh 

những vấn đề tiềm năng này, có thể khó tìm ra các kĩ sư mà biết ngôn ngữ thừa tự để 

sửa đổi phần mềm thừa tự để liên tác với các hệ thống mới. Chẳng hạn, hệ thống kiểm 

soát gốc cho máy bay ném bom lén lút B-2 đã được viết trong ngôn ngữ có tên 

JOVIAL. Đây là ngôn ngữ phổ biến cho phát triển hệ thống hàng không trước khi có 

chấp nhận rộng rãi về ngôn ngữ Ada. Tuy nhiên, bao nhiêu người lập trình trẻ khéo 

ứng xử tốt nghiệp từ đại học ngày này biết tới JOVIAL? Với vấn đề đó, bao nhiêu 

người trong họ biết Ada?  

 Dữ liệu thừa tự: Có thể có trườnghowjp là cách tốt nhất cho hệ thống mới và hệ thống 

thừa tự liên tác là gián tiếp, qua kho dữ liệu. Tuy nhiên, truy nhập vào dữ liệu thừa tự 

ccó thể là cực kì thách thức. Trong trường hợp đơn giản nhất, dạng thứ của dữ liệu 

thừa tự là không được biết tới, cho nên chúng phải được khám phá lại qua một qui 

trình phân tích, thử và sai. Trong một số trường hợp điều này đúng theo từng lời là 

không thể được nếu không có manh mối về cấu trúc và dạng thức của tệp dữ liệu. 

Trong các trường hợp khác, các hệ thống mới có thể phải tương tác với các dịch vụ và 

cơ sở dữ liệu của các dữ liệu thừa tự. Lần nữa, đây có thể là thách thức nếu những 
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dịch vụ và cơ sở dữ liệu này không còn được hỗ trợ trên các hệ thống mới. Thông 

thường, tình huống này sẽ yêu cầu rằng các ứng dụng mới được xây dựng cho các hệ 

thống thừa tự để chấp nhận việc truy vấn từ các hệ thống mới để truy lục dữ liệu và 

xuất chuyển dữ liệu cho hệ thống mới. Lần nữa, điều này có thể thường là dự ản cực 

kì thách thức bởi chính bản thân nó. Vấn đề nữa mà có thể cực kì đau đớn là nếu dạng 

thức lưu giữ số trên hệ thống thừa tự là khác với dạng thức của hệ thống mới. Những 

khác biệt có thể bao gồm đầu kết lớn so với nhỏ, kích cỡ từ, biểu diễn dấu phẩy động, 

và những thứ khác. Những khác biệt nà có thể đặt ra những thách thức lớn để vượt 

qua và có thể có ảnh hưởng sâu rộng lên thiết kế hệ thống mới.  

 Công cụ: Công cụ quản lí cấu hình thừa tự, công cụ lưu trữ, công cụ thiết kế, và các 

công cụ hỗ trợ tương tự khác có thể trình ra thách thức lớn cho việc khám phá và tái 

xây dựng kiến trúc. Lần nữa, khi hệ thống ổn định qua thời gian - tức là, có ngày càng 

ít thay đổi được thực hiện cho nó - công cụ được dùng cho quản lí cấu hình, biên soạn 

mã nguồn, tái tạo vật phẩm thiết kế, vân vân không được giữ hiện thời và, trong một 

số trường hợp, mất đi theo thời gian. Công cụ là mấu chốt cho khám phá kiến trúc bởi 

vì chúng thường là cách truy nhập duy nhất tới mã nguồn và vật phẩm thiết kế.  

 Qui trình doanh nghiệp: Hệ thống thừa tự được xây dựng quanh các mô hình doanh 

nghiệp. Điều này có thể bao gồm các mô hình tương tác người dùng, qui trình làm 

việc, mô hình doanh nghiệp, vân vân mà đã là những giả định hợp thức khi hệ thống 

thừa tự được xây dựng, nhưng các giả định gốc này có thể tiến hoá và không còn hợp 

thức. Các qui trình doanh nghiệp thừa tự có thể là nguồn của doanh nghiệp và là ràng 

buộc kĩ thuật lên các hệ thống mới mà phải liên tác với hệ thống thừa tự. Những ràng 

buộc này có thể áp đặt nghiêm ngặt lên việc phát triển các hệ thống mới. Như một 

phần của khám phá và tái dựng thiết kế kiến trúc, các qui trình doanh nghiệp thừa tự 

và các giả định đã làm nảy sinh chúng phải được xem xét dưới ánh sáng của các giả 

định khác, các cách thức mới và được cải tiến của việc làm kinh doanh, cũng như tính 

sẵn có của công nghệ mới. Điều này có thể giúp cho kiến trúc sự trộn lẫn các qui trình 

doanh nghiệp thừa tự với các qui trình doanh nghiệp mới và đang nổi lên để đề cập 

hiệu quả hơn tới nhu cầu của tổ chức.  

Khám phá và tái dựng thiết kế kiến trúc là công việc khó nhằn, và có nhiều cách mà 

tổ có thể làm việc cùng nhau để phân tích vật phẩm để tái tạo thiết kế hệ thống. Trong hệ 

thống lớn, phân chia lao động là cần, nơi từng thành viên tổ chịu trách nhiệm phân tích bộ 

phận của hệ thống thừa tự. Bởi vì phân chia lao động này tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, 

hướng dẫn đặc biệt không được cung cấp ở đây, nhưng chiến lược cho phân tích này nên 

là một phần của giai đoạn 2 qui trình lập kế hoạch.  

 

Thiết kế theo lựa chọn 

Điều thông thường ngày nay là để các tổ chức dùng các phần mềm thương mại bán 

sẵn trên thị trường (COTS) trong sản phẩm và hệ thống họ xây dựng. Dùng các phần tử 

thương mại như một phần của hệ thống rất giống với dùng phần thừa tự trong đó năng lực 

và thuộc tính của phần tử thương mại phải được hiểu đầy đủ trước khi thiết kế hệ thống 

tới việc dùng chúng hiệu quả nhất. Tất nhiên, có thể là phần tử thương mại thừa tự phải 

được dùng, nhưng điều này đã được thảo luận như một phần của phần thừa tự trong các 

mục trước. Tuy nhiên, phần tử thương mại được lựa là hiện đại, đưa ra các tính năng và 

năng lực vượt trội, và điển hình có các tổ chức hay cộng đồng cung cấp hỗ trợ cho phần tử 

thương mại. Không may, những cái “phải” này thường không là hoàn cảnh, và phần tử 

thương mại ngày nay nhanh chóng trở thành phần thừa tự hộp đen của ngày mai. Gần như 
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không thể nào xây dựng được một hệ thống mới hoàn toàn từ tay trắng trong những ngày 

này. Tối thiểu, hệ điều hành và các trình điều khiển thiết bị từ bên thứ ba sẽ được dùng. 

Trong các hệ thống lớn hơn, phức tạp hơn, có thể còn nhiều vấn đề về chi phí hiệu quả và 

đúng hạn để mua các phần tử đáp ứng cho các yêu cầu của hệ thống hơn là thiết kế và xây 

dựng chúng từ tay trắng. Điều này đã là đúng cho bốn thập kỉ nay trong thị trường phần 

cứng máy tính và ngoại vi, nơi không ai nghĩ tới việc xây dựng cái gì từ tay trắng ngoài 

các phần cứng rất chuyên dụng. Xây dựng các phần tử phần cứng của hệ thống hay kết 

cấu nền thường là vấn đề chọn lựa phần tử tương hợp và kết nối chúng lại với nhau. Điều 

này đang trở nên thông dụng hơn trong miền phần mềm cũng như với tính sẵn có của các 

phần tử hệ thống mấu chốt như hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, thư viện toán học, công cụ, 

vân vân. Phần tử thương mại được thiết kế và phát triển khôngc ó ứng dụng chuyên dụng 

riêng trong tâm trí, nhưng thay vào đó cho miền rộng các ứng dụng và những người có 

liên quan. Ngày nay xây dựng hệ thống sử dụng nhiều phần tử thương mạilà giống nhiều 

như thiết kế theo chọn lựa thay vì thiết kế truyền thống. Trong thiết kế theo chọn lựa, hệ 

thống vẫn được thiết kế. Tuy nhiên, thiết kế bị ràng buộc bởi sự sẵn có của phần tử 

thương mại. Các phần tử phần mềm hay phần cứng thương mại chuyên dụng dựa trên việc 

đủ gần để thoả mãn một yêu cầu đặc thù hay tập các yêu cầu. Thường câu hỏi đầu tiên mà 

các kĩ sư đối diện là liệu nên mau một phần tử hay dựng nó. Chắc chắn danh sách các lí 

do để mua so với dựng là thuyết phục, và điều này sẽ được thảo luận. Thỉnh thoảng chọn 

lựa là hiển nhiên. Chẳng hạn, khó hình dung được rằng nhiều tổ chức muốn xây dựng hệ 

điều hành, cơ sở dữ liệu quan hệ, hay trình điều khiển thiết bị trừ phi họ tuyệt đối phải 

làm. Tuy nhiên, dùng phần tử thương mại tới với giá đi ra ngoài chi phí hiển nhiên của 

việc mua phần tử này - đây chỉ là một phần của tổng chi phí về quyền làm chủ. Tổng chi 

phí làm chủ với phần tử thương mại phải được hiểu đầy đủ trước khi nó có thể làm thành 

hoàn cảnh chính xác cho việc mua một phần tử. Tổng chi phí cho quyền làm chủ có thể 

bao gồm:  

 Chi phí hỗ trợ sản phẩm: Chi phí cho phần tử thương mại hay hỗ trợ thừa tự bao 

gồm thiết lập kết cấu nền, công cụ, đào tạo, và các chi phí tư vấn và hỗ trợ khác.  

 Chi phí chất lượng: Chi phí chất lượng của các phần tử thương mại bao gồm 

thời gian và tài nguyên được cần để đảm bảo rằng các phần tử là có khả năng 

đáp ứng cho nhu cầu được dự kiến của phần tử thiết kế mà chúng được thiết kế 

cho.  

 Chi phí sửa chữa không tương hợp: Đây là chi phí cho việc sửa những chỗ 

không tương hợp giữa phần tử thương mại và các phần tử khác của hệ thống.  

 Phí phân phối và cấp phép: Nếu có phí cấp phép liên kết với việc dùng phần tử 

thương mại, thì chi phí này phải được tính vào trong tổng phí của sản phẩm hay 

hệ thống. Chi phí phân phối không bao giờ mất đi và có thể được tính mọi lúc 

sản phẩm được bán hay được phân phối.  

 Phí nâng cấp và gia hạn: Bên cạnh chi phí mua, có phí gia hạn hàng năm, bảo 

trì, và nâng cấp phải được trả. Lần nữa, những chi phí này phải được tính vào 

tổng chi phí.  

Tiết kiệm tiềm năng của việc dùng phần tử thương mại có thể bao gồm chi phí vận 

hành, bảo trì và xây dựng (thời gian và tài nguyên). Các trường hợp doanh nghiệp cho các 

phần tử thương mại nên được duyệt xét lại bất kì khi nào:  

 Các phần tử được vá hay cập nhật 

 Những người có liên quan then chốt thay đổi 
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 Công nghệ then chốt thay đổi hay dịch chuyển mô thức công nghệ 

 Mô hình doanh nghiệp bên trong hay bên ngoài hay thị trường thay đổi 

 

Ích lợi ngắn hạn từ việc dùngcác phần tử thương mại có thể nhanh chóng bị huỷ 

hoại trong những vấn đề hắc búa dài hạn nếu người thiết kế không cẩn thận trong thiết kế 

của họ và chọn các phần tử thương mại.  

Từng phần tử thương mại được lựa bởi người thiết kế trở thành một loại ràng buộc 

thiết kế tự áp đặt bởi vì nó kết đôi thiết kế với một sản phẩm hay chuẩn đặc thù bây giờ và 

tuôn vào tương lai. Tất nhiên, những vấn đề này có thể được giảm nhẹ bởi chọn lựa thiết 

kế. Trong một số trường hợp, những hệ thống rất phức tạp có thể gần như được hợp thành 

toàn bộ từ các phần tử thương mại thuộc kiểu này hay kiểu khác. Như một ví dụ cực đoan, 

xét ứng dụng doanh nghiệp n-bên điển hình thường dùng khuôn khổ ứng dựng và phần 

mềm giữa như JBoss, phần mềm đầu cuối của Oracle, Khuôn khổ an ninh Weblogic BEA, 

trình duyệt, hệ điều hành đa dạng, và vân vân. Loại phát triển hệ thống này trở thành nỗ 

lực tích hợp khổng lồ nơi những người phát triển thấy bản thân họ “gắn lại” các phần 

(thường không tương hợp) lại với nhau. Chất dính thường là phần mềm vô thưởng vô phạt 

giữ tầm quan trọng phi thường, vậy mà thường lại không được thiết kế tốt. Điều đáng phải 

hiển nhiên là phân hoạch hệ thống tổng thể, tới mức độ lớn, được xác định bởi phần tử 

thương mại sữn có trong thị trường. Thiết kế hệ thống là tuyển tập các tập hợp phần tử 

thương mại được đan dệt với nhau trong hầu hết các trường hợp bởi chất kết dính. Nếu 

không được thiết kế với sự chăm nom lớn, những hệ thống này sẽ nhanh chóng có mọi sự 

phức tạp xoăn xuýt và không thể dự đoán được của bất kì hệ thống khác nào được thiết kế 

kém.  

Điều cám dỗ là giả định rằng thời gian phát triển sẽ giảm khi khối lượng phần tử 

thương mại được dùng tăng lên, bởi vì mua phần tử là nhanh hơn nhiều so với thiết kế , 

phát triển, và kiểm thử các phần tử làm trong nhà - chưa nói tới chi phí được giảm dho tiết 

kiệm lao động. Điều này đặc biệt đúng bởi vì thiết kế và xây dựng hệ thống dùng nhiều 

phần mềm là qui trình thủ công, nặng về lao động, điều yêu cầu đội ngũ lao động rất tốn 

kém. Ngày nay thân tri thức khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm là khổng lồ, và xem 

như kết quả, cộng đồng kĩ nghệ phần mềm đã trở nên chuyên môn hoá. Các kĩ sư phần 

mềm thường có chuyên môn hẹp trong các miền và bộ môn khoa học máy tính như cơ sở 

dữ liệu, giao diện người dùng đồ hoạ, xử lí giao tác, ứng dụng nhúng thời gian thực, an 

ninh, vân vân. Từng trong những chuyên môn này yêu cầu tập kĩ năng duy nhất, kinh 

nghiệm, và tri thức miền. Bên cạnh điều này, các tri thức chuyên gia kĩ nghệ khác thường 

được yêu cầu trong điện tử, khí động lực học, cơ học, hoá học, và các bộ môn khoa học và 

kĩ nghệ khác. Bên cạnh tri thức chuyên gia kĩ nghệ và khoa học máy tính, chuyên gia 

miền trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, bay, chế tạo, kiểm soát không lưu, vân 

vân những người không biết gì về kĩ nghệ được yêu cầu xây dựng các hệ thống lớn và 

phức tạp. Bởi vì lao động đại diện cho chi phí lớn nhất vượt xa trong phát triển hệ thống 

dùng nhiều phần mềm, bất kì tiết kiệm nào trong chi phí cao về lao động kĩ nghệ và tri 

thức chuyên gia miền có thể dịch thành tiết kiệm chi phí lớn cho phát triển sản phẩm và 

hệ thống. Việc dùng phần tử thương mại có thể làm giảm hay khử bỏ nhu cầu về thuê và 

giữ tri thức chuyên gia được yêu cầu để thiết kế và xây dựng sản phẩm hay hệ thống. Việc 

dùng phần tử thương mại thay vì phát triển các phần tử từ đầu cho phép tổ chức thúc bẩy 

tri thức chuyên gia này trong sản phẩm và hệ thống nó thiết kế và xây dựng. Phần tử 

thương mại có thể tạo khả năng cho tổ chức đáp ứng cửa sổ thị trường hiệu quả hơn dưới 

dạng chi phí và lịch biểu, và tạo khả năng cho công nghệ mới được đóng gói trong hệ 

thống và sản phẩm của họ. Khi một tổ chức chọn mua phần tử thương mại thay vì thiết kế 
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và xây dựng chúng từ đầu, có việc tăng ngay về năng suất. Dùng phần tử thương mại cho 

phép một tổ chức tập trung vào ứng dụng và khu vực miền trong đó nó là chuyên gia, thay 

vì phải đầu tư vào phát triển tri thức chuyên gia khác có trong các bộ môn kĩ nghệ hay các 

miền ứng dụng mà nó không có tri thức chuyên gia. Bởi vì phần tử thương mại thành 

công có cộng đồng rộng những người có liên quan dùng sản phẩm, các khuyến khích 

thường được khám phá nhanh chóng, và việc sửa được lan truyền qua toàn thể cộng đồng. 

Điều này có thể dịch thành các hệ thống tin cậy và có khả năng hơn mà dùng phần tử 

thương mại. Ưu thế khác của việc dùng phần tử thương mại là ở chỗ các sản phẩm có thể 

thường khai thác các chuẩn phần tử thương mại hiện có, nảy sinh trong hệ thống và sản 

phẩm nhiều tính mở rộng và liên tác hơn.  

Mặc dầu phần tử thương mại có thể tiết kiệm tiền bạc và thời gian, nếu được dùng 

theo cách không có kỉ luật, chúng có thể gây ra nhiều rắc rối như bất kì hệ thống được 

thiết kế kém nào khác. Đồng thuận rộng của cộng đồng CNTT vào đầu những năm 1990 

là ở chỗ càng nhiều phần tử thương mại được tổ hợp vào trong thiết kế của một sản phẩm 

hay hệ thống, sẽ càng rẻ cho chế tạo, phân phối và bảo trì.  

Lạc quan này đã được làm dịu đi với các liều khắc nghiệt lặp lại của thực tại. Khi 

thiết kế hệ thống sử dụng nhiều phần tử thương mại, qui trình thiết kế trở thành qui trình 

chọn lọc, làm khớp nhất, và tích hợp. Thay vì làm chuyên biệt các bộ phận phần mềm 

máy mà được thiết kế chính xác để khớp và vận hành với nhau, những người thiết kế lựa 

chọn tập các phần tử thương mại làm việc cùng nhau để cung cấp các dịch vụ đượcxác 

định. Bên cạnh việc thoả mãn nhu cầu chức năng của hệ thống hay sản phẩm, phần tử 

thương mại (và tập hợp kết quả) cũng phải đáp ứng các nhu cầu đặc tính chất lượng 

chuyên môn. Kiến trúc sư dùng những ưu thế của phần tử thương mại cần hội tụ vào nhận 

biết các phần tử ứng cử viên, và thiết kế tập hợp thoả mãn cho yêu cầu hệ thống. Tuy 

nhiên, phần tử thương mại có thể ràng buộc kiến trúc sư theo những cách ấn tượng.  

Để minh hoạ cho những điểm này, xét trường hợp nghiên cứu dự án sau, trong ví dụ 

này hệ thống điều khiển được cần để giám sát và kiểm soát qui trình chưng cất. Hệ thống 

yêu cầu hiển thị tương tác phức tạo mà sẽ cho phép thao tác viên giám sát qui trình chưng 

cất và thay đổi tham số điều khiển theo thời gian thực. Đặc tính chất lượng then chốt là an 

toàn, điều trong hoàn cảnh này nghĩa là nếu những điều kiện không an toàn nào đó (chủ 

yếu là nhiệt độ và áp suất) nảy sinh trong khi chưng cất, qui trình sẽ tự động tắt đi. Phần 

cứng và kết cấu nền của hệ thống bao gồm tập 60 cảm biến giám sát những điều như nhiệt 

độ, áp suất, hợp chất hoá học, Ph, và các thông tin tương tự khác. Các cảm biến được gắn 

với bể chưng cất lớn và phải được lấy mẫu một lần sau mỗi mi li giây. Phần hiển thị phải 

vẽ dữ liệu chuỗi thời gian cho tất cả các cảm biến theo thời gian thực cho các thao tác 

viên, và cho phép các thao tác viên tương tác để thay đổi những tham biến nào đó của qui 

trình chưng cất khi cần. Tất cả những dữ liệu được thu thập từ các cảm biến cho một lô 

chưng cất đặc thù phải được lưu giữ cho truy lục và phân tích về sau bởi các kĩ sư hoá học 

sau khi việc chưng cất đã hoàn tấy. Các kĩ sư cần truy nhập từ xa vào dữ liệu từ bất kì lô 

chưng cất nào. Các kĩ sư cần truy nhập tức khắc vào dữ liệu chưng cất một khi qui trình 

kết thúc từ bất kì vị trí nào của công ti trên thế giới. Phần cứng máy tính và kết cấu nền 

được bỏ lại cho đánh giá của tổ chức phát triển. Một khi tổ chức phát triển có thể chứng 

minh rằng hệ thống làm việc cho một bể chưng cất, tất cả các bể hiện có trong tổ chức 

khách hàng sẽ được dịch chuyển sang hệ thống kiểm soát chưng cất tự động hoá mới.  

Bản thân tác giả được làm hợp đồng để trợ giúp cho tổ chức phát triển với dự án này 

khi hệ thống không đáp ứng được các mong đợi của những người có liên quan. Tổ chức 

đặc biệt này đã xây dựng một hệ thống điều khiển nhỏ hơn để giám sát các qui trình hoá 

học, nhưng dự án này còn phức tạo hơn và lớn hơn nhiều so với bất kì cái gì mà những kĩ 

sư này đã xây dựng trước đây. Trong khi họ có tri thức chuyên gia với họ các bộ vi điều 
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khiển, họ không có tri thức chuyên gia trong kết nối các bộ vi điều khiển với hệ thống 

máy tính đa năng. Họ cũng có ít kinh nghiệm kết mạng và thiết kế cơ sở dữ liệu. Để giảm 

nhẹ những rủi ro này, tổ chức đã chấp nhận một triết lí về mua nhiều phần tử thương mại 

nhất có thể được để thoả mãn thật nhiều yêu cầu nhất có thể được. Điều này dường như có 

thể là cách tiếp cận hợp lí, nhưng lí do then chốt cho việc để lại của hệ thống này là các 

phần tử thương mại được lựa chọn kém và không xem xét thích hợp tới tác động mà phần 

tử thương mại sẽ có lên thiết kế của hệ thống. Với bối cảnh và kinh nghiệm của người 

thiết kế như vậy, các kĩ sư lấy cách tiếp cận truyền thống về hội tụ vào thiết bị đo và phần 

cứng vi điều khiển. Trong các cuộc phỏng vấn, các kĩ sư thừa nhận rằng trực giác của tổ 

là ở chỗ "các chất liệu khác," như kết mạng, lưu trữ dữ liệu, và hiển thị, là dễ làm và được 

hiểu rõ, và có thể được điều chỉnh bởi phần tử thương mại. Chiến lược của họ là ở chỗ khi 

các bộ vi điều khiển được thiết kế và xây dựng, chất liệu khác này sẽ rơi vào chỗ, và nó sẽ 

là vấn đề chỉ móc các cấu phần thương mại vào bộ vi điều khiển. Hệ thống đã không được 

thiết kế, cho nên điều thực tế để trễ cho phần tử thương mại đã không được quyết định 

theo cách tường minh. Vấn đề không phải ở để trễ chức năng cho phần tử thương mại. 

Vấn đề là làm thế mà không có thiết kế ban đầu về toàn thể hệ thống, quyết định tường 

minh trách nhiệm nào sẽ được phân cho phần tử thương mại, và rồi việc lựa chọn một 

cách chiến lược các phần tử thương mại thích hợp. Thiết kế và xây dựng bộ vi điều khiển 

đã tương đối là không có vấn đề, nhưng sau điều này tổ bắt đầu kinh nghiệm một số vấn 

đề khó khăn. Tính kết nối giữa bộ vi điều khiển và thế giới bên ngoài là vấn đề đầu tiên. Ý 

tưởng gốc là dùng RS232 đơn giản để liên lạc giữa bộ vi điều khiển và hệ thống sẽ hiển 

thị dữ liệu và cho phép thao tác viên giám sát qui trình chưng cất và thay đổi các tham 

biến của nó. Đây là vấn đề bởi vì người ta phát hiện ra rằng thao tác viên không thể được 

định vị gần qui trình chưng cất - đó là vấn đề an toàn. Điều này đã dựa trên một giả định 

từ hệ thống điều khiển tương tự khác mà họ đã xây dựng. Bởi vì khoảng cách xa giữa bộ 

vi điều khiển và trạm giám sát và điều khiển vận hành, RS232 không thể dùng được. Tổ 

quyết định thêm một "bộ xử lí tiếp chuyển" hành động như một hệ thống mà sẽ kết nối 

với RS232 và bộ vi điều khiển, và rồi chuyển đổi dữ liệu dưới dạng có thể được gửi tới 

trạm giám sát và điều khiển vận hành. Những người thiết kế quyết định dùng bộ xử lí 

chuyển tiếp vì nó có thể cho phép vài bể được kết nối và sẽ giúp tăng qui mô hệ thống lên. 

Vấn đề tiếp là ở chỗ RS232 không thể theo kịp với bộ vi điều khiển và số lượng dữ liệu 

được sinh ra từ các cảm biến. Chung cuộc, bộ vi điều khiển bị sửa đổi để gửi dữ liệu qua 

qui trình chuyển tiếp dùng cổng song song, nhưng điều này lại làm nảy sinh nhiều phức 

tạp trong máy tính chuyển tiếp mới thêm vào. Vấn đề tiếp nổi lên trong bộ xử lí chuyển 

tiếp, cái được thêm vào để chuyển tiếp hiển thị thông tin thời gian thực và làm cho nó 

thành không thể cung cấp kiểm soát gian thực, tất định trên qui trình. Ý định nguyên gốc 

là cung cấp kiểm soát được tự động toàn bộ với qui trình chưng cất nhiều nhất có thể 

được, nhưng đặc biệt cho các yêu cầu tắt máy khẩn cấp - tính năng này đã không phụ 

thuộc và thao tác viên. Với số đông các vấn đề hiệu năng bây giờ nổi lên, những người 

phát triển sẽ phải thiết kế lại toàn bộ phần cứng của bộ điều khiển, và đặc biệt là liên lạc 

giữa bộ vi điều khiển và trạm giám sát và vận hành. Tại điểm này họ đã hết thời gian và 

tiền bạc. Giống như phi công mất độ cao, tốc độ gió, và các ý tưởng, họ lấy cách tiếp cận 

quyết liệt. Vì hệ thống không thể được kiểm soát một cách tất định, các yêu cầu tắt máy tự 

động sẽ không được thực hiện. Các thao tác viên sẽ phải giám sát qui trình và tắt nó khi 

những tham biến nào đó vượt quá giá trị an toàn. Để cho phép tắt ngay qui trình chưng 

cất, một chuyển mạch nối dây cứng được thêm vào cho hệ thống mà sẽ cắt nguồn một 

cách hiệu quả đối với toàn thể hệ thống, dừng qui trình này. Điều này sẽ là biện pháp thay 

thế tạm thời cho tới việc chuyển giao tiếp của hệ thống.  

Câu chuyện này là như vậy, điều phải hiển nhiên là nhiều vấn đề đã nổi lên vì kiến 

trúc hệ thống đã không được thiết kế. Tuy nhiên, tại điểm này các quyết định nghèo nàn 
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đối với phần tử thương mại không được thiết kế trong hệ thống bắt đầu khuếch đại lớn 

những vấn đề này lên. Các hiển thị trình ra rất nhiều mối quan tâm cho kĩ sư. Có ít tri thức 

chuyên gia trong việc tạo ra hiển thị đồ hoạ thời gian thực phức tạp, chiến lược của tổ là 

mua phần tử thương mại mà sẽ lấy mẫu thiết bị đo và vẽ dữ liệu. Việc lựa chọn phần tử 

thương mại được để trễ cho một tổ nhỏ các kĩ sư người chịu trách nhiệm tìm phần mềm 

đúng, mua nó, và hình dung ra cách làm cho nó làm việc. Vấn đề then chốt các kĩ sư đối 

diện là khối lượng dữ liệu và tỉ lệ lấy mẫu của dữ liệu thu được. Nhận biết rõ về điều này 

và được vũ trang bởi dữ liệu sơ bộ, các kĩ sư mua gói phần mềm dựa trên trang tính đặc tả 

mà họ có được trong hội chợ. Phần mềm hiển thị được mua với giá cao, và mặc dù các 

hứa hẹn hiệu năng, phần mềm này làm tụt thời gian thực từ 15 tới 20 giây. Điều này là 

không thể chấp nhận được và việc tụt nguy hiểm tới mức làm cho giải pháp tắt máy thủ 

công thành không thể được. Việc dùng bộ xử lí chuyển tiếp đã chứng tỏ là vấn đề lần nữa, 

bởi vì việc mua phần tử thương mại và phần mềm hiển thị được thiết kế để dùng trên hệ 

thống được kết nối gần xấp xỉ tương đối với cảm biến. Phần tử mua thương mại và phần 

mềm hiển thị được mua dựa trên các giả định mà đơn giản không hợp lệ. Sau khi hỗ trợ 

thêm đáng kể và chi phí tư vấn từ nhà cung cấp các phần tử mua và phần mềm hiển thị, 

người ta thấy rằng sản phẩm này đơn giản sẽ không làm việc. Bây giờ, nhiều tháng về sau, 

tổ thiết kế quay lại với bảng vẽ và thiết kế lại bộ vi điều khiển để dùng cách đo từ xa để 

gửi dữ liệu từ bộ vi điều khiển tới trạm giám sát và kiểm soát qui trình. Điều này nữa 

cũng lại trình ra những thách thức duy nhất dưới dạng băng thông và đường cong học kĩ 

thuật. Tổ phải thương lượng lại số các cảm biến và tỉ lệ lấy mẫu để giảm băng thông để 

đáp ứng các ràng buộc bị áp đặt bởi phần cứng thương mại bây giờ dùng dữ liệu đo truyền 

xa từ bộ điều khiển tới trạm giám sát và kiểm soát qui trình. Phần tử mua gốc và phần 

mềm hiển thị bị thay thế bằng phần mềm mới từ nhà cung cấp khác.  

Với bộ điều khiển vận hành, tổ hội tụ vào vấn đề lưu giữ và truy lục dữ liệu; lần 

nữa, không cái nào được thiết kế mãi tới sau khi hệ thống điều khiển được xây dựng và 

vận hành. Tổ đợi mãi cho tới cuối cùng của dự án mới giải quyết vấn đề này, cứ tưởng 

rằng nó là vấn đề tầm thường chỉ việc "móc vào" cơ sở dữ liệu to hệ thống. Tổ lựa chọn 

Access của Microsoft như một cơ sở dữ liệu thương mại không đắt để lưu dữ liệu cảm 

biến được thu thập tại trạm giám sát và kiểm soát qui trình. Trong sự hấp tấp của họ để 

kết thúc hệ thống, họ đã dùng lời gọi trực tiếp để viết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trên hệ 

thống thu nhận dữ liệu và hiển thị. Chung cuộc khách hàng của họ đã lập kế hoạch cài đặt 

hệ thống lên hơn 100 bể. Không có kho dữ liệu tập trung hoá được thiết kế trong hệ 

thống, giải pháp này để lại cho khách hàng của họ với dữ liệu chưng cất rải rác trên hơn 

100+ máy và làm cho họ cực kì khó hợp nhất và quản lí dữ liệu. Hơn nữa, khách hàng của 

họ ngần ngại kết nối các trạm giám sát và kiểm soát với mạng bên ngoài vì các lí do an 

ninh. Những người phát triển tưởng rằng đó sẽ là vấn đề đơn giản cho khách hàng của họ 

tải lên dữ liệu từ hệ thống thu nhận và hiển thị dữ liệu tới máy phục vụ trung tâm đã có 

trong kho của khách hàng. Bên cạnh việc không thiết kế hệ thống lưu giữ tập trung hoá, 

không qui trình doanh nghiệp hay chiến lược để lưu giữ, việc quản lí và truy nhập vào 

hàng trăm nghìn tệp cơ sở dữ liệu Access chỉ được thảo luận hay quan niệm chừng nào dữ 

liệu tới. Trong khi Access là sản phẩm không tệ, nó là chọn lựa kém vì nó đã không đổi 

qui mô được cho ứng dụng này. Bởi vì những người phát triển dùng lời gọi trực tiếp để 

ghi dữ liệu, rất khó di chuyển ra khỏi Access sang sản phẩm cơ sở dữ liệu thương mại 

khác. Tổ phát triển đã cài đặt một máy phục vụ dùng cơ sở dữ liệu Oracle tập trung hoá và 

kết nối nó, cũng như các trạm giám sát và kiểm soát qui trình, tới mạng nội bộ. Ý tưởng là 

dùng máy phục vụ dữ liệu trung tâm làm cửa khẩu cho dữ liệu. Kế hoạch là sửa đổi các 

trạm giám sát và kiểm soát để ghi trực tiếp dữ liệu thu thập vào máy phục vụ dữ liệu trung 

tâm. Điều này làm nảy sinh một số vấn đề trong hiệu năng, và trong nhiều trường hợp tính 

kết nối bị mất với máy phục vụ dữ liệu trung tâm. Điều này làm nảy sinh mất thời gian 
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thực thu thập dữ liệu. Tổ trở lại việc dùng cơ sở dữ liệu Access tại các trạm giám sát và 

kiểm soát, nhưng phải viết một ứng dụng không có kế hoạch và có ý nghĩa nào đó mà sẽ 

gửi dữ liệu tới máy phục vụ trung tâm sau khi việc chưng cất được hoàn tất. Đây dường 

như là dễ dàng lúc ban đầu, nhưng lại hoá ra là thách thức cho tổ do việc thiếu kinh 

nghiệm của họ với kiểu ứng dụng này. Tại điểm này những người phát triển đã toàn bộ ra 

khỏi miền tri thức chuyên gia của họ.  

Cuối cùng, với hệ thống giám sát và kiểm soát qui trình một bể với một máy phục 

vụ dữ liệu trung tâm vận hành đầy đủ, tổ chuyển chú ý sang tăng qui mô hệ thống của họ 

để vận hành với 100+ bể chưng cất trong kho của khách hàng của họ. Tại điểm này một 

vấn đề mới nổi lên. Tổ nhận ra rằng khi cài đặt hệ thống của họ để giám sát hơn 100 bể, 

khách hàng sẽ phải thu nhận và duy trì giấy phép cho hàng tá hay tương đương các sản 

phẩm thương mại mà bây giờ được đan xuyên vào trong hệ thống của họ - cho từng cài 

đặt bể. Chi phí của việc mua phần tử thương mại cho các bể còn lại là cao, nhưng dự 

đoánn được. Không may, chi phí bảo trì hàng năm và giấy phép lại không được dự đoán. 

Chi phí cho những giấy phép này cho 100 bể vượt quá $100,000 hàng năm. Đây là chi phí 

tái diễn cho khách hàng mà đã không dự đoán trước - không ai đã làm vì hệ thống đã 

không được thiết kế và kiến trúc đã không được hiểu mãi cho tới khi hệ thống được xây 

dựng.  

Trong trường hợp nghiên cứu này, việc thiếu thiết kế kiến trúc đã bị khuếch đại lớn 

bởi chọn lựa phóng túng và dùng phần tử thương mại. Hệ thống đã là nguồn liên tục các 

thất vọng trong toàn bộ vòng đời của nó. Khi phần tử thương mại được nâng cấp và tiến 

hoá qua thời gian, các tính năng thường làm việc dần bị hãm lại và phải được sửa chữa. 

Tính không tương hợp nổi lên giữa các phần tử thương mại làm ảnh hưởng tới liên lạc của 

chúng và liên tác. Khi phần tử thương mại tiến hoá, hiệu năng của hệ thống bị tác động. 

Điều chỉnh hệ thống tiếp diễn và là có vấn đề. Dự án này trải qua trượt lịch biểu 125 phần 

trăm đối với dự án hai năm. Tuy nhiên, quá chi phí đã không tuyến tính với chậm trễ lịch 

biểu, nhưng cao hơn nhiều việc tăng tuyến tính. Điều này là vì các phần tử thương mại đa 

dạng đã được mua và được loại bỏ, phí cấp phép, vân vân. Chi phí thực quá mức chưa bao 

giờ được tiết lộ cho tác giả, nhưng chúng đã vượt quá 200 phần trăm. Phần lưu giữ và truy 

lục dữ liệu của hệ thống chưa bao giờ làm việc tới mức thoả mãn khách hàng và đã không 

được dùng bởi vì vô số các vấn đề kĩ thuật. Đây là dự án cỡ trung bình với một số vấn đề 

kĩ thuật thách thức, nhưng những thách thức nhanh chóng trở thành vấn đề thay vì là cơ 

hội bởi vì thất bại của tổ trong thiết kế hệ thống và lập kế hoạch dùng phần tử thương mại.  

 

Sai lầm thường gặp 

Có một số sai lầm then chốt thường bị phạm phải khi dùng phần tử thương mại, 

phần lớn trong đó đã được minh hoạ trong trường hợp nghiên cứu trên đây. Một điểm 

quan trọng độc giả phải rút ra được từ trường hợp nghiên cứu này là ở chỗ cho dù hệ 

thống được hợp thành chủ yếu từ các phần tử thương mại, hệ thống vẫn phải được thiết 

kế. Trách nhiệm nên được phân công tường minh cho mọi phần tử - cho dù chúng là phần 

tử thương mại.  

Sai lầm then chốt khác mà thường bị phạm phải là trong việc nhận diện sản phẩm 

thương mại ứng cử viên. Nếu bạn hỏi bất kì nhóm kĩ sư nào làm sao họ tìm ra sản phẩm 

thương mại nào có thể hoả mãn cho nhu cầu của họ, phần lớn sẽ trả lời “Google.” Hầu hết 

những người thiết kế tìm phần tử thương mại và sản phẩm sẽ bắt đầu và kết thúc toàn bộ 

việc nhận diện, lựa chọn và xác định tư cách phần tử thương mại bằng việc tìm kiếm dựa 

trên Web. Các sản phẩm và phần tử mấu chốt được nhận diện và lựa chọn dựa trên việc 
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tìm kiếm không chính thức với thông tin sẵn có trên các trang Web hay trong các tờ rơi 

tiếp thị bóng loáng. Điều này được dùng là nguồn duy nhất về thông tin sản phẩm và được 

chấp nhận như sự kiện mà không có kiểm tra nghiên cứu thêm. Quá thường trong thực 

hành là không có qui trình có chủ ý hay tiêu chí để lựa chọn phần tử thương mại.  

Một khi phần tử thương mại ứng cử viên được nhận diện, qui trình xác định tư cách 

hay xác nhận rằng chúng sẽ khớp nhất với nhu cầu của thiết kế hệ thống design là quá 

không hình thức. Một tiêu chí xác định tư cách chung bao gồm một hay tất cả những điều 

sau:  

 “Nó phải rẻ hay cho không.”  

 “Dùng X vì chúng ta bao giờ cũng dùng nó.”  

  “Dùng X vì nó là cái ưa chuộng của tôi.”  

Thông thường, các kĩ sư tải xuống bản đề mô của phần tử thương mại và sẽ “chơi 

với chúng” cho tới khi họ được thoả mãn với sản phẩm này và quyết định mua nó để dùng 

trong hệ thống. Xác định tư cách không chính thức kiểu này là đầy vấn đề. Vai trò và 

trách nhiệm của phần tử thương mại thường được xác định kém, và do đó không có tiêu 

chí xác định tư cách rõ ràng hay hướng dẫn đánh giá chúng. Người phát triển sản phẩm 

thương mại làm các giả định về nhu cầu tổng quát của những người có liên quan để đáp 

ứng cho thị trường rộng. Chức năng thường hội tụ vào các đặc tả phần tử thương mại 

nhất, nhưng người thiết kế cũng làm các giả định liên quan tới cấu trúc, và do đó tới yêu 

cầu đặc tính chất lượng. Các kĩ sư thiết kế hệ thống có xu hướng hội tụ vào chức năng nào 

phần tử thương mại sẽ cung cấp, và thường bỏ sót các thuộc tính đặc tính chất lượng, hiêu 

jquar phụ, và bù trừ. Không thể nào biết được chắc liệu một phần tử thương mại có đáp 

ứng được cho mọi yêu cầu đặc biệt không chừng nào nó chưa được thử nghiệm trong 

phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, câu hỏi là: Bạn thử cái gì trong phòng thí nghiệm? Làm sao 

bạn dẫn lái việc thử phần tử thương mại trong phòng thí nghiệm được? Các thực nghiệm 

phải được thiết kế, và phẩm chất của cấu phần có thể trở thành vấn đề tốn kém. Rủi ro bao 

giờ cũng hiện diện với việc dùng phần tử thương mại là tiềm năng cho tính không tương 

hợp hay không tương xứng kiến trúc. Chủ định của xác định tư cách phần tử thương mại 

là để tránh việc không tương xứng. Không tương xứng kiến trúc xuất hiện khi người thiết 

kế hệ thống làm các giả định khác với những giả định được người thiết kế phần tử thương 

mại làm. Không tương xứng chức năng có thể là hiển nhiên, nhưng các loại không tương 

xứng khác có thể tinh tế hơn. Qui trình xác định tư cách phải bao gồm đánh giá các thuộc 

tính đặc tính chất lượng liên quan. Chẳng hạn, phần tử này an ninh thế nào? Tin cậy thế 

nào? Phần tử này thực hiện thế nào? Nó có đổi qui mô được không? Những giả định này 

phải được hiểu đầy đủ và được đủ tư cách trước khi thiết kế kiến trúc như đã thảo luận 

trong các các giai đoạn 1 và 2 của ACDM. Nếu hệ thống có một phần tử thương mại, rủi 

ro của việc làm nó sai sẽ là nhỏ. Thường hoàn cảnh lại là hệ thống được bao gồm từ tổng 

thể phức tạp các phần tử thương mại. Hành vi của tổng thể có dùng phần tử thương mại có 

thể là không dự đoán được cao và khó kiểm thử. Trong các hệ thống thực, riêng một phần 

tử thương mại thường không là vấn đề trong hệ thống, nhưng thay vào đó là tương tác 

giữa các phần tử thương mại. Trong những trường hợp này, Sự không tương hợp tinh vi 

và đặc tính chất lượng hiệu quả phụ không mong muốn nổi lên một khi hệ thống được lắp 

ráp lại. Cho dù hệ thống dường như làm việc một cách âm thầm trong phòng thí nghiệm 

nhưng lại thất bại (về chức năng hay đối với đặc tính chất lượng) khi được triển khai trong 

các điều kiện vận hành và tải việc thực.  

Các mối quan ngại hướng doanh nghiệp nữa có liên kết với tổng chi phí của quyền 

làm chủ và dùng phần tử thương mại là hiếm khi được đưa vào như một phần của qui 
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trình đánh giá và xác định tư cách. Trong hầu hết các trường hợp đánh giá và xác định tư 

cách của phần tử thương mại chỉ xuất hiện một lần trong thiết kế khởi đầu và xây dựng hệ 

thống. Các bản đưa ra và bản vá cho phần tử thương mại cũng là những thay đổi cho hệ 

thống của bạn mà dùng phần tử thương mại; điều này có thể nghĩa là hệ thống của bạn sẽ 

phải được kiểm thử lần nữa qua việc không lỗi về phần riêng của bạn. Nếu một hệ thống 

dùng đa dạng phần tử thương mại, tất cả trong chúng đều đang thay đổi qua thời gian, 

hiệu quả tổ hợp của những thay đổi này có thể làm nảy sinh hỗn độn cho hệ thống. Quá 

thường là những bản đưa ra mới hay thay đổi trong phần tử thương mại không được đánh 

giá lại, và không tương hợp nổi lên lâu sau khi hệ thống khởi đầu chuyển giao. Không 

may, tiến hoá của phần tử thương mại thường ở ngoài kiểm soát của bạn, và tiến hoá của 

sản phẩm có thể là không mong muốn cho sản phẩm, tổ chức, thị trường và cơ sở khách 

hàng của bạn. Nếu một hệ thống không được thiết kế để cho phép phần tử thương mại 

được trao đổi, thì nó có thể không có hiệu quả-chi phí hay không di chuyển được sang 

phần tử thương mại khác. Thường hiệu quả của tiến hoá là tinh tế và ảnh hưởng tới thuộc 

tính đặc tính chất lượng, và thường khó phát hiện hơn mãi cho tới khi hệ thống được đưa 

vào vận hành. Trong nhiều trường hợp cực đoan, nhà cung cấp có thể dừng hỗ trợ một sản 

phẩm đặc thù, và nhà cung cấp có thể ra khỏi kinh doanh.  

Để tránh những sai lầm này, một khi hệ thống được thiết kế (và như một phần của 

hoạt động thiết kế hệ thống) kiến trúc sư cần điều tra các phần tử thương mại sẵn có mà 

có thể được dùng. Các tiêu chí xét đủ tư cách đặc biệt cho các sản phẩm ứng cử viên cần 

được thiết lập hài hoà trong thiết kế hệ thống. Tiêu chí xét đủ tư cách thường phức tạp 

hơn việc đo cụ thể. Sản phẩm ứng cử viên sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu. Thường 

không có khớp hoàn hảo; chỉ có một việc khớp nhất khi dùng phần tử thương mại, đặc 

biệt khi tổ hợp tập các phần tử thương mại vào trong một hệ thống lớn hơn. Nếu không có 

tiêu chí cho cái gì được cần trong thiết kế, thì không thể nào đánh giá một cách thông 

minh về phần tử thương mại.  

 

Tư cách phần tử thương mại với ACDM  

Trong xây dựng các hệ thống sẽ dùng vượt trội các phần tử thương mại, việc phân 

giai đoạn ACDM chuẩn nên được điều chỉnh để chọn những phần tử thương mại phù hợp 

nhất và xác nhận rằng chúng sẽ hoàn thành cho vai trò được chỉ định của chúng trong kiến 

trúc. Các giai đoạn 1 và 2 sẽ vẫn codn phần lớn không đổi. Những giai đoạn này sẽ được 

dùng để có được dẫn lái kiến trúc và thiết lập đặc tả dẫn lái kiến trúc. Tuy nhiên, giai đoạn 

thiết kế (giai đoạn 3) sẽ được thay đổi để nhận diện phần tử/sản phẩm thương mại, nhận 

diện ứng cử viên thích hợp, và xác nhận rằng những ứng cử viên được lựa là phù hợp cho 

chủ định. Bởi vì phần tử thương mại không phải bao giờ cũng khớp hoàn hảo, tổ thiết kế 

kiến trúc sẽ phải điều chỉnh thiết kế khi các phần tử đa dạng được lựa để bù cho không 

khớp kiến trúc khi chúng nổi lên. Lần nữa, thiết kế các hệ thống có dùng phần tử thương 

mại là thiết kế theo chọn lựa và tích hợp. Giai đoạn 3 bắt đầu với tổ thiết kế kiến trúc nhận 

diện các trách nhiệm từ đặc tả dẫn lái kiến trúc mà có thể được thoả mãn qua việc dùng 

phần tử thương mại. Thông thường các yêu cầu chức năng là trách nhiệm đầu iên được đề 

cập tới, nhưng tổ phải không quên rằng khi các phần tử thương mại được nhận diện, 

chúng cũng phải đáp ứng các mong đợi đặc tính chất lượng đa dạng. Kiến trúc phỏng 

chừng nên được thiết kế với các chỗ dành sẵn cho các phần tử thương mại tiềm năng.  

Tại điểm này trong giai đoạn 3 tổ sẽ bắt đầu nhận diện phần tử thương mại và qui 

trình xác định tư cách. Qui trình này sẽ giúp cho tổ thiết kế kiến trúc lựa chọn phần tử 

thương mại thích hợp cho thiết kế. Khi qui trình xác định tư cách mở ra, phần tử thương 
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mại ứng cử viên sẽ được đánh giá. Một số các ứng cử viên sẽ được tìm ra là khớp cho chủ 

định, và số khác sẽ bị bỏ. Điều này không giống như qui trình gắn các mảnh trong trò chơi 

lắp hình. Tới mức độ nào đó, phần tử thương mại sẵn có, và cách chúng liên tác với các 

phần tử thương mại khác, sẽ xác định cách hệ thống được phân hoạch. Một mặt, điều này 

có vẻ hơi giống như vấn đề “gà trước hay trứng trước” - phải có kiến trúc phỏng chừng để 

nhận diện các phần tử thương mại ứng cử viên mà sẽ hình thành nên thiết kế kiến trúc. 

Một ví von hữu dụng là nghĩ về một nghệ sĩ đang tạo ra bức tranh sơn dầu. Nghệ sĩ này 

điển hình sẽ bắt đầu bằng bản vẽ bút chì vẽ ra đại cương hình dáng xấp xỉ thô của bức 

tranh. Trong thế giới của chúng ta, kiến trúc phỏng chừng phục vụ cho hình dạng khởi 

đầu này. Nghệ sĩ này sẽ tiếp tục cải tiến việc tái tạo vẽ bút chì cho tới khi người đó cảm 

thấy tự tin để quyết tâm dùng sơn dầu, tại điểm đó sẽ trở thành khó để hoàn tác bất kì 

công việc nào không mong muốn. Với các hệ thống của chúng ta dùng phần tử thương 

mại, chúng ta sẽ đánh giá lặp lại các phần tử thương mại ứng cử viên, điều chỉnh kiến 

trúc, và khi tin tưởng vào thiết kế kiến trúc, cam kết với phần tử thương mại và toàn bộ và 

xây dựng hệ thống. Cho nên phân hoạch và thiết kế hệ thống trở thành qui trình lặp của 

việc nhận diện phần tử thương mại ứng cử viên, đánh giá chúng, lựa chọn phần tử thích 

hợp, đánh giá toàn bộ, và điều chỉnh thiết kế để đảm bảo tính khớp của hệ thống. Có các 

qui trình xác định tư cách đa dạng mà kiến trúc sư có thể cân nhắc dùng. Qui trình này 

được giải thích ở đây để được dùng kết nối với giai đoạn 3 của ACDM. Nó được giả định 

rằng một kiến trúc phỏng chừng đã được thiết kế, và các phần tử mà có thể được thoả mãn 

bởi phần tử thương mại đã được nhận diện. Từng bước của qui trình xác định tư cách 

ACDM được nêu đại cương dưới đây.  

Bước1: Nhận diện phần tử và sản phẩm ứng cử viên  

Khi tổ thiết kế kiến trúc thiết kế kiến trúc phỏng chừng, họ sẽ nhận diện phần tử 

thương mại mà có thể được dùng trong hệ thống. Như đã được nhắc tới trong toàn bộ 

cuốn sách này, trách nhiệm nên được phân công tường minh cho các phần tử và quan hệ 

của thiết kế - cho dù đây là các phần tử thương mại. Với từng phần tử trong kiến trúc 

được nhắm đích để được thoả mãn qua việc dùng phần tử thương mại, các sản phẩm ứng 

cử viên thay phiên đa dạng phải được nhận diện chừng nào các phương án còn chưa sẵn 

có. Trách nhiệm của phần tử được phân công trong kiến trúc phỏng chừng hình thành nên 

cơ sở cho cách tổ sẽ nhận diện các phần tử ứng cử viên và đánh giá tư cách cho chúng. 

Lần nữa, điều đáng nhắc tới là phần tử thương mại có thể bao gồm thư viện phần mềm, 

ứng dụng, khuôn khổ ứng dụng, phần cứng, phần firmware, vân vân. Ngay cả hệ điều 

hành và ngôn ngữ máy tính cũng có thể được đánh giá bằng việc dùng qui trình xác định 

tư cách được mô tả ở đây. Điều này nghĩa là bất kì thiết kế phỏng chừng nào cũng phải là 

đại duện của các cảnh quan đa dạng nữa. Bước nhận diện là bước đầu tiên trong qui trình 

xác định tư cách và số lượng ý kiến về thị trường để nhận diện phần tử thương mại ứng cử 

viên mà có thể đáp ứng nhu cầu. Có nhiều nơi có thể được dùng để tìm ra phần tử thương 

mại ứng cử viên, kể từ hội chợ thương mại, xuất bản phẩm kĩ thuật, và Web.  

 

Bước 2: Thiết lập tiêu chí so sánh  

Kết quả của nghiên cứu thị trường là để nhận diện các phần tử ứng cử viên. Như 

được minh hoạ trong các Hình 17.2 và 17.3, từng sản phẩm là ứng cử viên vì tiềm năng 

của nó để thoả mãn tập các trách nhiệm liên kết với một phần tử trong thiết kế kiến trúc. 

Trong ví dụ đơn giản này, hệ thống kiến trúc khách/phục vụ bộ phận được vẽ để minh hoạ 

cho phần tử thương mại ứng cử viên. Ứng dụng khách cung cấp năng lực phân tích dữ 

liệu chuyên môn qua mạng cục bộ. Trong ví dụ này, hệ thống phải xác thực người dùng 
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để đảm bảo rằng họ được phép truy nhập vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng 

cần lưu ý là vai trò mà cảnh quan giữ trong nhận diện phần tử thương mại trong ví dụ đơn 

giản này. Trong cảnh quan tĩnh, các cấu trúc hướng mã được nhận diện (thư viện mã); 

trong cảnh quan động, cấu trúc khi chạy được nhận diện (ứng dụng và cơ sở dữ liệu); và 

trong cảnh quan vật lí, các phần tử vật lí được nhận diện (nền máy tính và hệ điều hành). 

Lưu ý rằng các ngôn ngữ chắc chắn sẽ là xem xét quan trọng ở đây, nhưng là phụ thuộc 

vào, và một phần nhất định sẽ, là sản phẩm cuối cùng được lựa. Lần nữa, đây là thiết kế 

không đầy đủ, và có thể các phần tử thương mại khác sẽ được xem xét trong thực tại. Nếu 

chỉ có một phần tử thương mại sẵn có ở thị trường cho một phần tử đặc biệt, thì chọn lựa 

này đi xuống việc dùng phần tử thương mại này hay không, và điều này trở thành vấn đề 

về mua hay dựng. Đây có thể là cái thế đầy rủi ro. Một khi các phần tử ứng cử viên đa 

dạng đã được nhận diện, tổ thiết kế kiến trúc sẽ phải so sánh tập các ứng cử viên để lựa ra 

một cái đáp ứng cho các trách nhiệm của từng phần tử. Việc phân bổ chức năng tường 

minh vàtrách nhiệm đặc tính chất lượng cho các phần tử và phân hoạch khô được vẽ trong 

Hình 17.2 và 17.3 với mục đích để cho tóm tắt. Tuy nhiên, phân bổ này phải được thực 

hiện như một phần của thiết kế kiến trúc phỏng chừng trước khi lựa chọn khởi đầu về 

phần tử ứng cử viên. Tiêu chí so sánh nên là danh sách chính xác các tính năng và đặc 

tính chất lượng được mong muốn cho phần tử này, không phải là tính năng và chất lượng 

cố hữu ctrong phần tử ứng cử viên. Tính năng và chất lượng được cần trong thiết kế phần 

tử sẽ được dùng để so sánh với từng phần tử ứng cử viên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần tử ứng cử viên: 
 
Thư viện toán SciApps 
Thư viện toán số 
Thư viện toán StatScience 

Ứng dụng 
phân tích 

Thư viện 
Toán 

dùng 

dùng Thư viện 
Toán 

Phần tử ứng cử viên: 
 
Thư viện Lớp JDBC 
Thư viện PL/SQL 
 

Cảnh quan tĩnh 

Phần tử mã tự làm 

Phần tử mã 
thương mại 

Khi được dịch và móc nối cho 

Phần tử ứng cử viên: 
 

 Access 

 Oracle 

 MySQl 

Ứng dụng 
khách 

Cơ sở  
dữ liệu 

Uỷ quyền dịch 
vụ xác thực 

Phần tử ứng cử viên: 
 
Dịch vụ xác thực Microsoft 
Xác thực nguồn phục vụ 
SQL 
 

Phân tích 
dữ liệu 

Yêu cầu 
dịch vụ 

Phân tích 
dữ liệu 

Truy vấn 
csdl 

Cảnh quan động Phần tử khi chạy 

Phần tử khi chạy 
thương mại 
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Hình 17.2 Ứng cử viên phần tử thương mại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17.3 Phần tử động được ánh xạ vào cảnh quan vật lí để chỉ các ứng cử viên 

phần tử thương mại. 

 

Bước 3: Tạo ra ma trận so sánh  

Trong bước này, tổ sẽ tạo ra ma trận mà sẽ được dùng để so sánh về phương pháp 

luận từng phần tử ứng cử viên. Khuôn mẫu ma trận so sánh phần tử được cung cấp trong 

Bảng 17.1 để minh hoạ cho cách xây dựng ma trận như vậy để so sánh một tập các phần 

tử ứng cử viên.  

Ma trận so sánh phần tử sẽ giúp cho tổ thiết kế kiến trúc đánh giá từng phần tử 

chồng lên nhau tốt thế nào để thoả mãn cho trách nhiệm đặc biệt, và từng trách nhiệm 

được thoả mãn tốt thế nào bởi tập các ứng cử viên. Một giải thích về cách xây dựng ma 

trận cho sau đây.  

Ngang trên cùng của ma trận là thanh tiêu đều mang nhãn “Phần tử ứng cử viên cho 

Phần tử thiết kế X.” Lần nữa, từng ma trận được dùng để so sánh hai hay nhiều sản phẩm 

mà sẽ đáp ứng các trách nhiệm của phần tử thiết kế. Tổ thiết kế kiến trúc bắt đầu xây 

dựng ma trận này bằng việc liệt kể các trách nhiệm chức năng và đặc tính chất lượng từ 

các trách nhiệm được phân cho phần tử kiến trúc và được dùng để thiết lập tập các phần 

tử ứng cử viên. Lưu ý rằng ma trận so sánh phần tử cũng liệt kê các ô cho xem xét doanh 

nghiệp phía dưới trách nhiệm đặc tính chất lượng trong cùng cột. Tổ phải liệt kê bất kì 

mối quan tâm hướng doanh nghiệp liên quan nào mà cũng phải được xem xét như một 

phần của đánh giá sản phẩm. Vài xem xét doanh nghiệp chung được liệt kê trong Bảng 

17.1, chẳng hạn:  

 Chi phí: Tổng chi phí của quyền làm chủ, bao gồm chi phí khởi đầu, khi phí gia 

hạn, và chi phí giấy phép. Nếu có liên quan, những chi phí này có thể được liệt 

kê và đánh giá như các mục tách rời.  

 Đường cong học tập: Độ khó và độ phức tạp tương đối của việc cài đặt, dùng và 

bảo trì sản phẩm. Đường cong học tập của bất kì sản phẩm đã cho nào cũng có 

thể phụ thuộc vào tri thức chuyên gia của các kĩ sư trong tổ chức.  

Phần tử ứng cử viên: 
 

 Access 

 Oracle 

 MySQl 

Trạm người 
dùng 

Cơ sở  
dữ liệu 

Uỷ quyền dịch 
vụ xác thực 

Phần tử ứng cử viên: 
 
Dịch vụ xác thực Microsoft 
Xác thực nguồn phục vụ 
SQL 
 

Được phân 
bổ cho 

Không dây hay có dây 

Nguồn phục 
vụ 

Ứng dụng khách 

Được phân 
bổ cho 
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 Hỗ trợ: Mức độ các dịch vụ hỗ trợ sẵn có và được cung cấp bởi nhà cung cấp 

của phần tử ứng cử viên.  

 Danh tiếng nhà cung cấp: Danh tiếng công nghiệp của nhà cung cấp phần tử, kể 

cả ổn định tài chính, vị trí thị trường, chất lượng dịch vụ, khuyến cáo từ khách 

hàng khác, vân vân.  

 Tính linh động: Tính ổn định kĩ thuật của sản phẩm. Miền sản phẩm thương mại 

đang nổi lên đang tiến hoá, và sản phẩm được cập nhật, vá lỗi, và được thay thế 

thường xuyên. Đây là dấu hiệu về tính linh động sản phẩm. Đây có thể là nguồn 

rủi ro mà phải được tính tới khi đánh giá phần tử thương mại.  

Bảng 17.1 Ma trận so sánh phần tử 

Phần tử ứng cử viên cho Phần tử Thiết kế X 

Tầm quan 

trọng (I) = 

H = 3; M = 

2; L = 1 

Trách nhiệm 

chức năng 

Phần tử A Phần tử B Tương quan trách 

nhiệm. 

 FR-1 Tương quan × IFR–1  Tương quan × IFR–1  Tổng các giá trị hàng 

tương quan sản phẩm 

cho FR – 1 

IFR–2 FR-2 Tương quan × IFR–2  Tương quan × IFR–2  : 

IFR–3 FR-3 Tương quan × IFR–3  Tương quan × IFR–3  : 

: : : : : 

Tầm quan 

trọng 

Trách nhiệm 

thuộc tính 

chất lượng 

   

IQA-1 QA-1 Tương quan x IQA-1 Tương quan x IQA-1 Tổng các giá trị hàng 

tương quan sản phẩm 

cho QA – 1 

IQA-2 QA-2 Tương quan x IQA-2 Tương quan x IQA-2 : 

IQA-3 QA-3 Tương quan x IQA-3 Tương quan x IQA-3 : 

: : : : : 

Tầm quan 

trọng 

Xem xét 

doanh 

nghiệp 

   

I1 Chi phí Thấp: 3 

Vừa: 2 x I1 

Cao: 1 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I1 

Cao: 1 

Tổng các giá trị hàng 

tương quan sản phẩm 

cho FR – 1 

I2 Đường cong 

học tập 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I2 

Cao: 1 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I2 

Cao: 1 

 

: 

I3 Hỗ trợ Thấp: 3 

Vừa: 2 x I3 

Cao: 1 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I3 

Cao: 1 

 

: 

I4 Danh tiếng 

nhà cung cấp 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I4 

Cao: 1 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I4 

Cao: 1 

 

: 

I5 Tính linh 

động 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I5 

Cao: 1 

Thấp: 3 

Vừa: 2 x I5 

Cao: 1 

 

: 

Tương quan sản phẩm  Tổng các giá trị 

phần tử A  

Tổng các giá trị 

phần tử B 
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Đây là vài xem xét doanh nghiệp chung, và không phải tất cả những điều này có thể 

là áp dụng được. Cũng có thể là độc giả có thể nghĩ về các vấn đề khác mà có thể liên 

quan tới hoàn cảnh hệ thống và dự án của mình. Trong nhiều trường hợp, xác xem xét 

doanh nghiệp tương tác và có thể phụ thuộc vào nhau. Chẳng hạn, mức độ hỗ trợ có thể 

ảnh hưởng tới chi phí của sản phẩm và đường cong học tập. Thỉnh thoảng hỗ trợ bao gồm 

đào tạo và tư vấn, do đó làm dịu đường cong học tập. Tuy nhiên, tổng chi phó của quyền 

làm chủ phần tử thương mại thường đi lên khi nhiều hỗ trợ được yêu cầu. Lưu ý rằng cột 

bên trái nhất, mang nhãn “Tầm quan trọng,” là dành cho thiết lập tầm quan trọng tương 

đối của từng trách nhiệm. Bất kì việc lấy trọng số nào cũng có thể được dùng; tác giả ưa 

chuộng cách lấy trọng số ba ngôi đơn giản về cao, vừa, và thấp. Trong ví dụ này, tầm 

quan trọng cao có giá trị 3; vừa, giá trị 2; và thấp, giá trị 1. Trong ví dụ này, tầm quan 

trọng cao nghĩa là trách nhiệm này là tuyệt đối bản chất cho tính khớp của hệ thống toàn 

thể với chủ định. Tầm quan trọng vừa nghĩa là trách nhiệm rất được mong muốn, và 

không có nó các tính năng khác và phẩm chất khác có thể không được đáp ứng trong hệ 

thống. Tầm quan trọng thấp nghĩa là trách nhiệm là “có thì tốt” và sẽ làm cho hệ thống 

toàn thể hấp dẫn hơn với những người có liên quan. Xem xét doanh nghiệp cũng nên được 

đánh trọng số theo tầm quan trọng theo cách tương tự với đánh trọng số cho các trách 

nhiệm chức năng và đặc tính chất lượng. Việc xếp hạng này sẽ giúp xác định một phần tử 

thương mại có tương quan tốt thế nào với các trách nhiệm quan trọng. Việc đánh trọng số 

tầm quan trọng mang tính chủ quan và nên được xác định bởi tổ bằng việc dùng phương 

pháp bỏ phiếu như các phương pháp đã được mô tả trước đây để thiết lập tầm quan trọng.  

Trong bước tiếp để làm đầy đủ ma trận này, tổ thiết kế kiến trúc sẽ liệt kê các phần 

tử thương mại là một phần của việc đánh giá qua hàng đầu của ma trận. Trong khuôn mẫu 

được nêu trong Bảng 17.1, chúng được gắn nhãn phần tử A và phần tử B. Phải có ít nhất 

hai sản phẩm để đánh giá, nhưng có thể có nhiều hơn. Một khi sản phẩm được liệt kê, so 

sánh có thể bắt đầu. Với từng cột sản phẩm tổ sẽ phải xác định nó đáp ứng tốt thế nào cho 

các trách nhiệm chức năng và đặc tính chất lượng và xem xét doanh nghiệp được liệt kê 

trong ma trận này. Điều này được gọi là yếu tố tương quan sản phẩm. Yếu tố tương quan 

sản phẩm là một cách xếp hạng có trọng số dựa trên bất kì thông tin nào sẵn có về sản 

phẩm. Điều này có thể tới từ đặc tả sản phẩm, phỏng vấn với người sản xuất hay người 

dùng, tờ rơi tiếp thị, tổ chức thương mại, xuất bản phẩm, giấy chứng nhận, trường hợp 

nghiên cứu, và các nguồn tương tự khác. Cách xếp hạng mà tác giảưa chuộng là cách xếp 

theo ba mức, như sau:  

Tương quan cao: Sản phẩm đáp ứng đầy đủ và vượt quá trách nhiệm đã tuyên bố. 

Tương quan tốt: Sản phẩm đáp ứng một phần các trách nhiệm đã tuyên bố (chẳng 

hạn, đối với hiệu năng, sản phẩm có thể chỉ thực hiện đủ tốt để đáp ứng mong đợi tối 

thiểu).  

Tương quan kém: Sản phẩm không đáp ứng trách nhiệm.  

Lưu ý rằng xếp hạng tương quan cho các xem xét doanh nghiệp là hơi khác, và 

thường phải được điều chỉnh một chút tuỳ theo kiểu các xem xét liên quan tới hoàn cảnh 

dự án và hệ thống. Nói chung, càng nhiều yêis tố tích cực của xem xét doanh nghiệp càng 

được cho giá trị cao hơn. Khái niệm này được giải thích bằng việc dùng ví dụ về xem xét 

xếp hạng tương quan doanh nghiệp được nêu trong Bảng 17.1:  

 Chi phí: Trong hầu hết các trường hợp, chi phí sản phẩm càng ít, nó càng hấp dẫn. Do 

đó, các chi phí tương đối thấp được cho xếp hạng tương quan cao hơn (chi phí thấp = 

3), các chi phí cao hơn được cho xếp hạng tương quan thấp hơn (chi phí cao = 1).  
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 Đường cong học tập: Càng dễ học cách dùng, lập cấu hình, cài đặt, và bảo trì sản 

phẩm, nó càng hấp dẫn hơn. Do đó, đường cong học tập thấp hay nông được cho cách 

xếp hạng tương quan cao hơn (đường cong thấp = 3), và đường cong học tập càng dốc 

được cho xếp hạng tương quan càng thấp hơn (đường cong cao = 1).  

 Hỗ trợ: Hỗ trợ càng tốt càng hấp dẫn hơn và do đó được cho xếp hạng tương quan cao 

hơn (hỗ trợ tốt = 3), và hỗ trợ càng yếu được cho xếp hạng tương quan càng thấp (hỗ 

trợ yếu = 1).  

 Danh tiếng nhà cung cấp: Danh tiếng nhà cung cấp càng cao, xếp hạng tương quan 

càng cao (danh tiếng tốt = 3, danh tiếng kém = 1).  

 Tính linh động: Sản phẩm càng ổn định cao với kỉ lục theo dõi lâu ở thị trường được 

cho xếp hạng tương quan cao (ổn định = 3) hơn một sản phẩm mới nổi lên (không ổn 

định = 1).  

Lưu ý rằng xếp hạng trách nhiệm bao gồm cả xếp hạng không. Điều này là vì có thể 

rằng với phần tử thương mại đã cho sẽ không đề cập tới trách nhiệm đặc thù chút nào. 

Tuy nhiên, đối với các mối quan tâm doanh nghiệp (ít nhất với những mối quan tâm được 

liệt kê ở đây), mọi sản phẩm sẽ có tương quan với điều này theo cách nào đó, cho dù nó 

có thể là yếu. Nếu bạn thấy rằng bạn có mối quan tâm doanh nghiệp mà có thể không có 

tương quan, thì bằng đủ mọi cách kể cả xếp hạng không. Tuy nhiên, điều đó là không có 

thể được. Trong phân loại hỗ trợ, chúng ta thường nói rằng một sản phẩm không có hỗ 

trợ, nhưng ngay cả trong những trường hợp kém nhất vẫn thường có một số việc thủ công 

hay hỗ trợ trực tuyến tối thiểu. Bất kể nó sâu thẳm thế nào, đây là hỗ trợ về mặt kĩ thuật, 

cho nên khó mà cho nó tương quan không, cho dù chúng ta muốn. Giá trị tương quan có 

thể được xác định và phân công theo một số cách. Một trong những cách hiệu quả là phân 

công cho một tổ nhỏ các kĩ sư (hai hay ba người) để hoàn thành ma trận so sánh phần tử 

cho từng tập các ứng cử viên cạnh tranh. Từng kĩ sư trong tổ nên làm nghiên cứu tương 

quan riêng của mình về các ứng cử viên sản phẩm. Các tổ vậy nên chia sẻ phát hiện của 

họ và kiểm điểm xếp hạng tương quan của họ. Có thể có một số thương lượng trong các tổ 

về phân công cuối cùng của xếp hạng tương quan và lựa chọn phần tử thương mại cuố 

icufng. Đây không phải là qui trình nặng nề, và các giá trị tương quan kết quả được phân 

công một cách có nhiều suy nghĩ hơn. Ích lợi then chốt của việc dùng qui trình này là ở 

chỗ nó đem các kĩ sư đa dạng lại cùng nhau bằng việc xác định các tiêu chí chung cho 

đánh giá các phần tử thương mại.  

Một khi các giá trị tương quan được thiết lập, đó là lúc lấy ra máy tính tay của bạn. 

Với từng ô trong ma trận này, xếp hạng trách nhiệm tương quan được nhân lên theo xếp 

hạng tầm quan trọng. Điều này cho tương quan có trọng số tầm quan trọng. Một khi tương 

quan có trọng số tầm quan trọng được tính toán, các giá trị của các ô trong từng hàng 

được cộng vào. Tổng này được đặt vào ô ở cột bên phải nhất của ma trận tương ứng với 

hàng đó. Trong khuôn mẫu ma trận được vẽ trong Hình 17.1, cột bên phải nhất này được 

gọi là trách nhiệm tương quan. Giá trị này chỉ ra từng trách nhiệm được thoả mãn tốt thế 

nào bởi tập sản phẩm. Một cách thay phiên, để xác định riêng tương quan sản phẩm với 

các trách nhiệm ưu tiên cao, vừa và thấp tốt thế nào, bảng này có thể được xây dựng để 

tách bạch và gộp nhóm các trách nhiệm theo ưu tiên. Điều này có thể cung cấp cái nhìn 

sâu vào trong việc các ứng cử viên có liên quan tới các trách nhiệm tốt thế nào, và ưu tiên 

tương đối của chúng. Giá trị thấp cho một trách nhiệm đặc thù chỉ ra rằng không thành 

vấn đề sản phẩm được lựa chọn, trách nhiệm có thể không được phục vụ tốt. Nếu có 

tương quan thấp với nhóm các tính năng ưu tiên cao, điều này có thể là vấn đề có ý nghĩa 

nhiều hơn nếu có tương quan thấp với các tính năng có ưu tiên trung bình hay thấp. 

Tương quan trách nhiệm thấp có thể có nghĩa là các phần tử thương mại khác phải được 



 

 422 

xem là thoả mãn tốt hơn trách nhiệm đó. Nếu các sản phẩm khác không thể được tìm ra, 

hay chúng tương quan không tốt hơn, thì đây có thể là chỉ báo rằng thiết kế kiến trúc có 

thể phải được phân hoạch lại, các trách nhiệm được phân công lại, hay có lẽ việc sử dụng 

được lập kế hoạch của phần tử thương mại có thể không phải là ý tưởng hay. Đây là thông 

tin có giá trị mua-so với dựng.  

Sau khi tính toán các giá trị tương quan trách nhiệm, các tương quan có trọng số 

tầm quan trọng cho từng cột được thêm vào cho từng phần tử ứng cử viên. Đây là giá trị 

tương quan sản phẩm được đặt vào trong hàng mang nhãn “Tương quan sản phẩm” tại 

đáy của cột trong khuôn mẫu được nêu ở Bảng 17.1. Giá trị này chỉ ra sản phẩm đáp ứng 

tốt thế nào cho các trách nhiệm tổng thể của phần tử thiết kế tương đối với phần tử khác. 

Giá trị này bởi bản thân nó không phải là chỉ báo về sản phẩm nào phải được lựa, nhưng 

được gắn với các giá trị tương quan trách nhiệm có thể cung cấp chỉ báo tốt về liệu tương 

quan phần tử thương mại đúng có được xem xét hay không. Chẳng hạn, dùng Bảng 17.1 

như một ví dụ, hình dung rằng phần tử B có tương quan sản phẩm cao hơn phần tử A, 

nhưng tương quan trách nhiệm cho một số trách nhiệm có tầm quan trọng cao là tương đối 

thấp. Điều này không phải là chỉ báo để chọn phần tử B. Điều này có thể có nghĩa là 

những người thiết kế cần xem xét đánh giá các sản phẩm khác cho phần tử thiết kế. Nó có 

thể là trường hợp mà phần mềm “dính” có thể phải được thiết kế và phát triển để sửa chữa 

sự không khớp kiến trúc - điều này nên được tính ới trong đánh giá về phần tử thương 

mại. Nếu không có phần tử thương mại nào khác sẵn có, tổ thiết kế kiến trúc có thể phải 

xem xét thiết và phân hoạch nền tảng của hệ thống. Đây là thiết kế lại một cách nền tảng 

về hệ thống để đề cập tới việc thiếu hụt trong điểm tương quan. Vấn đề là ở chỗ cả trách 

nhiệm tương quan và giá trị sản phẩm tương quan cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về phần 

tử thương mại thoả mãn tốt thế nào cho trách nhiệm được phân công cho các phần tử thiết 

kế. Qui trình đánh giá này được lặp lại cho từng tập các ứng cử viên cho từng phần tử 

thiết kế. Để đề mô cách dùng ma trận tương quan phần tử, Bảng 17.2 chỉ ra ma trận được 

làm đầy đủ cho hai phần tử thương mại.  

Trong ví dụ giả tưởng nhỏ này, có hai sản phẩm ứng cử viên trong tập, có bẩy yêu 

cầu chức năng then chốt, ba đặc tính chất lượng, và năm mối quan tâm doanh nghiệp. 

Từng yêu cầu chức năng, đặc tính chất lượng, và mối quan tâm doanh nghiệp được ưu 

tiên hoá như được mô tả ở trên (cao = 3, vừa = 2, thấp = 1). Lưu ý rằng từng tập được tổ 

chức theo ưu tiên để dễ phân tích, điều sẽ trở thành rõ ràng khi ví dụ mở ra. Như đã mô tả 

ở trên, tổ thiết kế kiến trúc so sánh và đánh giá những tuyên bố của người sản xuất phần 

tử đối với các yêu cầu chức năng, đặc tính chất lượng, và mối quan tâm doanh nghiệp. 

Dựa trên phát hiện của họ, tổ sẽ gán các giá trị xếp hạng sản phẩm tương quan (hay thoả 

mãn) yêu cầu chức năng, đặc tính chất lượng, hay quan tâm doanh nghiệp tốt thế nào cho 

từng hàng. Lần nữa, việc xếp hạng được mô tả ở trên đã được dùng: 2 = có tương quan 

tốt, 1 = có tương quan tối thiểu, 0 = không tương quan. Tại từng ô giao giữa sản phẩm 

trên cột và hàng, tổ sẽ nhân tương quan này với trọng số tầm quan trọng của yêu cầu chức 

năng, đặc tính chất lượng, hay mối quan tâm doanh nghiệp được biểu thị bởi hàng. Đây là 

xếp hạng tương quan phần tử sản phẩm. Ở cột bên phải nhất, tổng của từng xếp hạng 

tương quan phần tử sản phẩm được cộng lại với nhau. Trong ví dụ này ở Bảng 17.2, tổng 

hàng được nêu với tổng mọi khả năng như sau: tổng/toàn bộ khả năng. Lần nữa, đây là để 

giúp phân tích bằng việc phơi ra nhanh chóng các yêu cầu, đặc tính chất lượng, hay mối 

quan tâm doanh nghiệp điều đã không được phục vụ rất tốt bằng bất kì phần tử ứng cử 

viên nào. Trong ví dụ này (Bảng 17.2) độc giả sẽ thấy rằng các yêu cầu chức năng ưu tiên 

cao và đặc tính chất lượng dường như có tương quan tốt hợp lí ở mức 67 phần trăm. Lưu 

ý rằng FR – 4 không có tương quan. Cột này có thể giúp thông tin cho tổ thiết kế kiến trúc 

về họ cần cái gì để tiến hành phân tích thêm để giúp xác định liệu phần tử thương mại có 
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đáp ứng cho nhu cầu của phần tử thiết kế không. Lần nữa, tương quan thấp có thể là dấu 

hiệu rằng có vấn đề thiết kế, hay rằng tập yếu các phần tử ứng cử viên đã được lựa.  

 

Bảng 17.2 Ví dụ về ma trận so sánh phần tử 

Phần tử ứng cử viên cho phần tử thiết kế X 

Tầm quan trọng 

(I) = H = 3; M = 

2; L = 1 

Trách nhiệm 

chức năng 

Phần tử A Phần tử B Tương quan 

trách nhiệm. 

3 FR-1 1 × 3 = 3 2 x 3 = 6 Σ = 9/12 

3 FR-2 2 x 3 = 6 1 x 3 = 3 Σ = 9/12 

3 FR-3 1 x 3 = 3 1 x 3 = 3 Σ = 6/12 

2 FR-4 0 x 3 = 0 0 x 2 = 0 Σ = 0/8 

2 FR-5 1 x 2 = 2 0 x 2 = 0 Σ = 2/8 

1 FR-6 2 x 1 = 2 1 x 1 = 1 Σ = 3/4 

1 FR-7 2 x 1 = 2 2 x 1 = 1 Σ = 4/4 

  FR Σ = 17 

Cao = 30 

FR Σ = 15 

Cao = 30 

 

 Trách nhiệm 

thuộc tính chất 

lượng 

   

3 QA-1 2 x 3 = 6 2 x3 = 6 Σ = 12/12 

3 QA-2 1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 Σ = 9/12 

2 QA-3 0 x 2 = 0 1 x 2 = 2 Σ = 2/8 

  QA Σ = 9 

Cao =16 

QA Σ = 14 

Cao = 16 

 

 Xem xét doanh 

nghiệp 

   

3 Chi phí (Cao) 1 x 3 = 3 (Vừa) 2 x 3 = 6 Σ = 6/18 

3 Danh tiếng nhà 

cung câp 

(Tốt) 3 x 3 = 9 (OK) 2 x 3 = 6 Σ = 15/18 

3 Tính linh động (ổn định) 3 x 3 

= 9 

(Bt) 2 x 3 = 6 Σ = 15/18 

2 Đường cong 

học tập 

(Cao) 1 x 2 = 2 (Vừa) 2 x 2 = 4 Σ = 6/12 

2 Hỗ trợ (Tốt) 3 x 2 = 6 (Yếu) 1 x 2 = 2 Σ = 8/12 

  BC Σ = 29 

Cao = 39 

BC Σ = 24 

Cao = 39 

 

Tổng tương quan sản phẩm Σ = 55/85 Σ = 53/85  
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Bước 4: Trắc nghiệm tính năng và thuộc tính ứng cử viên  

Qui trình đánh giá được mô tả trong bước 3 là với chủ định làm hẹp lại danh sách 

các phần tử thương mại vào những phần tử có thể nhất để làm việc tốt nhất cho thiết kế. 

Tuy nhiên, một khi phần tử thương mại đã được chọn lựa, chức năng và thuộc tính đặc 

tính chất lượng của chúng vẫn phải được thẩm tra. Chủ định của việc thẩm tra là nhiều 

hơn chỉ chơi với từng phần tử ở chỗ cô lập, theo cách không thể thức. Tổ thiết kế kiến trúc 

phải đảm bảo rằng từng phần tử thương mại vận hành như được quảng cáo và có những 

thuộc tính đặc tính chất lượng cần thiết. Thêm vào đó, tổ thiết kế kiến trúc phải đảm bảo 

rằng tập hợp các chức năng của phần tử thương mại vận hành như được thiết kế và không 

có hiệu quả phụ có hại lên các thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống đã dự kiến. Không 

may, chúng ta không bao giờ có thể thực sự chắc được chừng nào chúng ta còn chưa xây 

dựng hoàn toàn hệ thống và triển khai nó trong môi trường vận hành. Nhưng kiểu thẩm tả 

này đi con đường dài để nhận diện các rủi ro và vấn đề với riêng từng phần tử thương mại 

và, quan trọng hơn, với tập các phần tử thương mại.  

Bước thẩm tra này cũng là cơ hội cho tổ thiết kế kiến trúc và các tổ phát triển vượt 

qua đường cong học tập liên kết với việc dùng phần tử thương mại. Qui trình thẩm tra bắt 

đầu bằng việc kiểm nghiệm rằng phần tử thương mại vận hành như đã hứa hẹn và có các 

thuộc tính đặc tính chất lượng cần thiết. Nhớ lại rằng trách nhiệm là các giả định cung cấp 

và yêu cầu bởi người thiết kế. Giả định cung cấp là dữ liệu và dịch vụ được cung cấp bởi 

phần tử này, và giả định yêu cầu là dữ liệu và dịch vụ được yêu cầu bởi phần tử này. 

Thẩm tra phải được lập kế hoạch để kiểm thử các trách nhiệm đặc biệt được phân cho 

phần tử thiết kế để đảm bảo bao quát đầy đủ và thấu đáo. Thẩm tra sẽ mất thời gian và tài 

nguyên, và chi phí này phải được tính vào tổng chi phí của quyền làm chủ phần tử. Các kĩ 

sư sẽ được yêu cầu lập kế hoạch các hoạt động thẩm tra, thiết lập môi trường kiểm thử, 

tiến hành các hoạt động thẩm tra đặc biệt, và làm tài liệu kết quả. Bên cạnh việc giữ bản 

ghi về chất lượng, thông tin này có thể được dùng để đào tạo các kĩ sư về việc dùng phần 

tử thương mại dựa trên điều họ biết kiểm thử nó. Bên cạnh các giờ kĩ nghệ, các công cụ 

chuyên môn, môi trường, phần cứng tính toán, và tư vấn tri thức chuyên gia có thể được 

yêu cầu để tạo điều kiện cho thẩm tra. Tất cả những điều này thêm chi phí về chấp nhận 

phần tử thương mại và phải được xem xét dưới dạng tổng chi phí của quyền làm chủ. 

Trong qui trình thẩm tra, năng lực thực tế của phần tử thương mại có thể không đáp ứng 

được cho chức năng đã quảng cáo và thuộc tính đặc tính chất lượng. Những điều này nên 

được ghi lại cẩn thận và tác động của chúng lên thiết kế được phân tích. Nếu độ lệch là đủ 

lớn, kiến trúc sư có thể phải xem xét lại việc dùng phần tử thương mại đó, hay thay đổi 

thiết kế để bù lại cho sự lệch. Nếu vấn đề được xác định là phần tử này không khớp với 

chủ định, tổ thiết kế kiến trúc vẫn có vài chọn lựa:  

1. Xem lại ma trận so sánh phần tử để xem liệu sản phẩm khác có thể được dùng 

không.  

2. Thử tìm ra phần tử thương mại khác mà có thể được xem xét.  

3. Phát triển phầm mềm hay phần cứng "dính" sẽ bù lại việc thiếu trong phần tử 

thương mại.  

4. Bỏ việc dùng phần tử thương mại cho phân tử thiết kế và phát triển phần tử từ 

đầu.  

Giả sử rằng các phần tử được lựa qua được thẩm tra riêng từng phần tử, tương tác 

giữa các phần tử được lựa nên được kiểm tra để đảm bảo rằng tập các phần tử thương mại 
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đáp ứng chức năng được mong đợi và nhu cầu đặc tính chất lượng được diễn đạt trong 

dẫn lái kiến trúc. Thông thường nhất, thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống bị ảnh 

hưởng bởi tổ hợp của các phần tử thương mại mà chưa bao giờ được dự kiến bởi nhà cung 

cấp phần tử, hay kiến trúc sư người thiết kế ra hệ thống bằng việc dùng các phần tử 

thương mại. Tương tác phần tử có thể có ở bất kì chỗ nào trong hệ thống nơi hai hay 

nhiều phần tử thương mại gửi hay nhận dữ liệu, dùng dịch vụ của phần tử khác, được kết 

nối về vật lí với phần tử khác, hay bất kì tương tác tương tự nào khác. Một cách tốt để 

nhanh chóng nhận diện tương tác liên phần tử là tạo ra ma trận tương tác phần tử như 

được chỉ ra trong Bảng 17.3.  

Bảng 17.3 Ma trận tương tác phần tử  

 Phần tử A Phần tử B Phần tử C Phần tử D 

Phần tử A NA U NA I 

Phần tử B  NA I I 

Phần tử C   NA I 

Phần ử D    NA 

 

Chú thích: NA = không áp dụng, không có tương tác giữa X và Y; I = tương tác 

giữa X và Y; U = không biết liệu có tương tác giữa X và Y không. 

 

Các hàng và cột liệt kê từng phần tử thương mại được lựa như một phần của tập hợp 

hệ thống, và có đủ tư cách trong chỗ cô lập. Kiến trúc sư bắt đầu với phần tử thứ nhất 

trong hàng thứ nhất, đi qua hàng này tới cột thứ nhất, và xác định liệu có tương tác giữa 

các phần tử tại ô giao hàng /cột. Từng ô nên được đánh dấu theo một trong ba cách:  

1. Tương tác: Điều này chỉ ra rằng có tương tác giữa hai phần tử thương mại tại 

chỗ giao ở ô này. Ô này phải chứa một chú giải chỉ ra rằng có tương tác (I) và có 

thể chứa một tham chiếu tới một chú thích giải thích thêm về tương tác này.  

2. Không tương tác: Điều này chỉ ra rằng không có tương tác giữa hai phần tử ở 

chỗ giao tại ô này. Ô này nên chứa một chú giải chỉ ra rằng không có tương tác 

(NA).  

3. Không biết: Trong một số trường hợp, không thể rõ được liệu sẽ có tương tác 

nào giữa các phần tử được yêu cầu. Nghiên cứu thêm sẽ được cần.  

Điều này tiếp tục cho từng cột và từng hàng. Độc giả có thể hỏi về khôn ngoan của 

phải xem xét ô ở đường chéo mà nhận diện các tương tác phần tử giữa cùng các phần tử. 

Tuy nhiên, điều này có thể là vấn đề để xem xét nếu có các thể nghiệm khác nhau của 

cùng một sản phẩm thương mại. Ma trận tương tác phần tử cũng có thể chỉ ra xu hướng. 

Điều này được minh hoạ trong ví dụ về ma trận tương tác phần tử, nơi chúng ta có thể 

thấy rằng phần tử D là đặc biệt nhạy cảm trong hệ thống bởi vì tất cả các phần tử tương 

tác với nó. Điều này có thể làm sáng tỏ khu vực nhạy cảm đặc thù của hệ thống mà có thể 

là rủi ro và cần sự chú ý thiết kế đặc biệt.  

 



 

 426 

Chiến lược đề cập tới sự không tương hợp kiến trúc  

Không tương hợp kiến trúc đã nhận được ít sự chú ý có tính hệ thống và thường bị 

đối xử như công dân hạng hai trong cộng đồng công nghiệp và hàn lâm. Nhiều người viết 

chỉ ra rằng không tương hợp kiến trúc nên được tránh với mọi chi phí. Một cách lí tưởng, 

chúng ta bao giờ cũng chọn né tránh việc sánh đúng kiến trúc bất kì khi nào chúng xuất 

hiện. Thực ra, đây là lí do cho qui trình xác định tư cách được mô tả trong mục trước, 

nhưng tất nhiên không phải bao giờ cũng tránh được không sánh đúng trong thực hành. 

Có nhiều cách theo cảm giác thông thường để tránh tính không tương hợp kiến trúc. Tuân 

thủ các chuẩn được thiết lập rõ có thể đi theo con đường xa để giúp tránh tính không 

tương hợp kiến trúc. Tuy nhiên, các chuẩn thường im lặng về các thuộc tính đặc tính chất 

lượng đa dạng mà phần tử có thể có hay không thể có. Chuẩn có thể không giúp ích nếu 

bạn phải tích hợp các phần tử thừa tự mà không tuân thủ theo chuẩn. Một ý tưởng tốt khác 

là phát triển kế hoạch dự phòng bao gồm việc dùng sản phẩm thay thế và các vị trí dự trữ 

trong biến cố rằng phần tử thương mại được lựa không còn sẵn có, hay nếu tính không 

tương hợp nổi lên. Các vị trí dự trữ nên bao gồm các phần tử thay thế, tập các thay thế, 

hay phát triển các phần tử mới từ đầu. Không sánh đung có thể nhiều hơn chỉ là kĩ thuật 

về bản chất; chúng có thể là hướng theo kinh tế hay doanh nghiệp.  

Nhưng mặc cho các nỗ lực tốt nhất, những không tương hợp kiến trúc là sự kiện của 

cuộc sống. Không sánh đúng có thể được giải quyết bằng thiết kế và xây dựng "phần-

dính", có thể là phần mềm hay thậm chí phần cứng để giải quyết tính không tương hợp 

giữa các phần tử. Trong thực hành, phát hiện và giải quyết không sánh đúng kiến trúc 

thường được coi như việc làm dành cho người thực tập và người lập trình đang học. Tính 

không tương hợp tinh tế hay hiệu quả phụ thường được tìm thấy trong đặc tính chất lượng 

như hiệu năng và an ninh, trong số các đặc tính khác, sau khi phần tử thương mại được 

mua và việc tích hợp hay kiểm thử đã bắt đầu. Một hệ thống là một tập các phần tử, và hệ 

thống là duy nhất khớp như phần tử yếu nhất - cho nên cách tiếp cận không thể dùng dùng 

ít những điều được các kĩ sư kinh nghiệm để xây dựng chất dính nào đó mà có thể không 

phải là cách tốt nhất để đề cập tới tính không tương hợp kiến trúc. Chất lượng của việc 

sửa chữa tính không tương hợp có thể có nghĩa khác giữa đạt tới và không đáp ứng hành 

vi hệ thống và yêu cầu đặc tính chất lượng. Hai phần tử là không tương hợp thì không tự 

động ngăn cản việc dùng của chúng trong hệ thống. Tuy nhiên, giải quyết cơ chế không 

sánh đúng cần được thiết kế theo cách có chủ định và có kỉ luật, cũng như bất kì phần nào 

khác của hệ thống - chúng là mấu chốt như bất kì phần tử nào khác của hệ thống. Cách 

hiển nhiên để sửa tính không tương hợp là đổi mã của phần tử xúc phạm. Một lí do lớn 

cho cách tiếp cận này bị bác bỏ là ở chỗ tổ chức có thể không muốn hay không có khả 

năng sửa đổi mã nguồn hay phần cứng của các phần tử. Điều thường không thực tế là sửa 

mã nguồn bởi vì tài liệu của các phần tử có thể là kém hay không tồn tại. Mã nguồn hay 

công cụ yêu cầu sửa đổi các phần tử có thể không còn sẵn có. Một cách khác để sửa mã 

nguồn là hoà giải tương tác theo cách giải quyết tính không tương hợp. Không sánh đúng 

kiến trúc có thể xuất hiện giữa các phần tử thương mại, thừa tự, và tự làm. Tính không 

tương hợp kiến trúc nên được nhận diện sớm nhất có thể trong phân tích và đề cập tới 

trong thiết kế (các giai đoạn 2 và 3). Chắc chắn nếu phần thừa tự và phần tử thương mại 

xem xét được là được dùng trong thiết kế, điều khôn ngoan là tính tới điều này trong xem 

xét khi đánh giá ở giai đoạn 4. Bên cạnh tính không tương hợp hiển nhiên mà có thể tồn 

tại bởi vì các ràng buộc kĩ thuật trước khi thiết kế bắt đầu, tính không tương hợp có thể 

nổi lên qua vòng đời của hệ thống. Một hệ thống có thể bao gồm các phần tử tương hợp 

hoàn toàn vào ngày nó được chuyển giao. Tuy nhiên, qua thời gian, khi các miếng vá, cập 

nhật và nâng cấp dần thay thế cho các phần tử gốc - đặc biệt phần tử thương mại - tính 

không tương hợp có thể nổi lên. Một phương án để sửa đổi mã nguồn của phần tử là hoà 
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giải tương tác theo cách giải quyết tính không tương hợp. Có một số cách tiếp cận kiến 

trúc để quản lí tính không tương hợp kiến trúc.  

Phần mềm Wrappers  

Wrappers là các cơ chế phần mềm được dùng để bao bọc một hay nhiều phần tử mà 

có thể không tương hợp về kiến trúc, hay có thể bị ảnh hưởng bởi các thay đổi khác trong 

hệ thống. Wrappers bao bọc các phần tử phần mềm và làm cho dịch vụ và dữ liệu của 

chúng thành sẵn có, nhưng che giấu các chi tiết giao diện nền tảng. Wrappers là một chiến 

lược được áp dụng cho các cấu trúc tĩnh. Do đó, dùng wrappers, các cấu trúc tĩnh của các 

phần tử thương mại hay thừa tự mà chúng ta muốn bao bọc phải sẵn có cho kiến trúc sư 

và những người thực hiện. Bởi vì wrappers che giấu các chi tiết nền tảng của giao diện 

của các phần tử được bao bọc, những thay đổi cho các phần tử bên trong wrapper và bên 

ngoài wrapper có thể được cô lập bởi wrapper. Wrappers giúp giải quyết việc không sánh 

đúng kiến trúc bằng việc giải quyết các khác biệt kiểu tham biến, cung cấp các giá trị 

tham biến mặc định, và giải quyết cơ chế truyền tham biến không tương hợp (truyền theo 

tham chiếu so với truyền theo giá trị). Việc bao gói có thể được coi là việc dịch giao diện 

nơi phần tử nền được bảo tồn không thay đổi, và bộ bao bọc giải quyết tính không tương 

hợp. Cơ chế Wrapper cũng có thể được dùng như các tầng để che giấu các phần tử phần 

cứng nền tảng, các trình điều khiển phần mềm mức thấp, và các chi tiết hệ điều hành. 

Wrappers thuộc kiểu này cô lập có hiệu quả các phần tử phần mềm khỏi các phần tử khác 

của hệ thống và các chi tiết thực hiện nền tảng - và tính không tương hợp. Một khi được 

biên soạn, wrapper và các phần tử nền tảng co sập vào trong một qui trình, đối tượng, 

mạch, hay các phần tử khi chạy tương tự khác. Từ cảnh quan động, năng lực vận hành 

(dịch vụ và dữ liệu) được bao bọc và được truy nhập qua giao diện của wrapper. 

Wrappers có thể được dùng bất kì khi nào cấu trúc tĩnh của phần tử thương mại là truy 

nhập được. Wrappers có thể được sử dụng như chiến thuật bất kì khi nào có tính không 

tương hợp kiến trúc trong thiết kế khởi đầu, hay nơi các phần tử có thể thay đổi và những 

thay đổi đó gây gợn sóng cho các phần tử khác của hệ thống. Khái niệm wrapper được 

minh hoạc trong Hình 17.4.  

 

Trung gian  

Các trung gian là những cơ chế khi chạy giải quyết các khác biệt giữa các phần tử 

không tương hợp về kiến trúc. Các trung gian là các qui trình hay mạch tạo điều kiện cho 

thao tác liên phần tử và che giấu hiệu quả các dịch vụ và dữ liệu từ những phần tử không 

tương hợp về kiến trúc. Một trung gian cũng có thể là một mảnh vật lí của phần cứng 

hành động như một loại bộ thích ứng giữa các phần tử không tương hợp. Trung gian được 

thiết kế để hành động như một loại chất dính hay uỷ quyền giữa các phần tử không tương 

hợp bằng việc sửa đổi dữ liệu, đóng gói lại các yêu cầu dịch vụ và dữ liệu, điều phối các 

thao tác liên phần tử, che giấu các chi tiết truy nhập dữ liệu và dịch vụ, và cung cấp các 

loại hoà giải khác. Vì các trung gian là cơ chế khi chạy, các cấu trúc tĩnh nền tảng của các 

phần tử không tương hợp là không cần thiết. Các trung gian có thể phức tạp. Khái niệm 

trung gian được minh hoạ trong Hình 17.5.  
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Phần tử phần mềm với giao diện không tương hợp.  

 

 

 

 

 

Lưu ý rằng các phần tử ở đây là cấu trúc hướng mã – cảnh quan là tĩnh. Trong ví dụ này có 

một giao diện không tương hợp, nhưng trong thực hành có thể có nhiều tính không tương 

hợp. Dưới wrapper được vẽ là việc bao bọc Phần tử A – giả định Phần tử A là phần tử 

thương mại hay phần tử mã thừa tự.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17.4 Wrapper phần mềm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17.5 Trung gian 

 

Tiến trình X 

 

Tiến trình A 

 

Tiến trình X 

 

Tiến trình A 

 

 

 

 

Trung gian 

Ở đây các phần tử không tương hợp là các tiến 

trình với các giao thức khác nhau. Tuy nhiên, có 

thể có nhiều tính không tương hợp khi chạy khác 

nhau. Trong hình dưới đây, tính không tương hợp 

được đề cập tới qua việc dùng tiến trình thứ ba là 

một trung gian giải quyết sự khác biệt giao thức 

khi chạy. 

Giao thức X 

Giao thức A 

Giao thức X 

Giao thức A 



 

 429 

Tăng qui mô ACMD  

Một chủ đề thường xuyên của cuốn sách này cho tới giờ là ở chỗ kích cỡ và phạm vi 

ảnh hưởng rất lớn tới qui trình thiết kế. Trong các dự án nhỏ nơi các tổ thiết kế tổ và tổ 

sản phẩm được gắn nối hay ở một và là một, một tổ có thể dùng ACMD như được mô tả 

trong Phần 2, với ít điều chỉnh, để thiết kế hệ thống hay sản phẩm kiến trúc. Tuy nhiên, 

khi kích cỡ và phạm vi hệ thống tăng lên, nhiều mức trừu tượng hơn được yêu cầu - cả về 

mặt kiến trúc và tổ chức. Nhiều kiến trúc sư có thể được cần tới - có lẽ nhiều tổ thiết kế, 

từng tổ thiết kế các bộ phận chính của hệ thống. Trong trường hợp này, việc điều phối 

tương tác giữa kiến trúc sư và tổ chức có thể trở thành phức tạp, tốn thời gian, và đắt đỏ. 

Trong phát triển các hệ thống/sản phẩm qui mô lớn, điều bản chất là hoàn cảnh thiết kế 

tổng thể được thiết lập bởi lõi nhỏ tổ các kiến trúc sư, và nó phải được tuân theo bởi các 

tổ chức phía hạ lưu trong thiết kế và xây dựng các bộ phận khác nhau của hệ thống. Điều 

hoàn toàn có thể là trong phát triển hệ thống lớn, một phần tử là một hệ thống bên trong 

và của bản thân nó. Trong những tình huống này nhiều tổ kiến trúc có thể dùng ACDM để 

phối hợp các mức khác nhau của phân rã. Điều này giả thiết rằng mọi tổ xây dựng các 

phần tử có thể được hướng dẫn dùng một qui trình thiết kế tương tự như ACDM. Điều 

này được nêu về mặt quan niệm trong Hình 17.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giai đoạn từ 1 tới 6 

Giai đoạn 7- Lập kh sx 
Giai đoạn 8- Sản xuất  

(tích hợp) 
Tổ thiết kế 

kiến trúc nòng cốt 

Các tổ phụ thuộc 

Kiến trúc sản phẩm hay 

hệ thống được xác định 

Các giai đoạn từ 1 tới 6 

Giai đoạn 7- Lập kh sx 

Giai đoạn 8- Sản xuất hay đặc tả được phân 

cho tổ khác để thiết kế thêm hay sản xuất 

Kiến trúc sản phẩm hay 

hệ thống được xác định 

Đặc tả phần tử Đặc tả phần tử 

Các giai đoạn từ 1 tới 6 

Giai đoạn 7- Lập kh sx 

Kiến trúc sản phẩm hay 

hệ thống được xác định 

Giai đoạn 8- Sản xuất hay đặc tả được phân 

cho tổ khác để thiết kế thêm hay sản xuất 

Giai đoạn 8 tiếp tục một khi các phần tử được sản xuất bởi một tổ khác. Các phần 

tử riêng lẻ có thể được tích hợp bởi tổ thiết kế kiến trúc tổng thể mà sẽ trở lại giai 

đoạn 8, hay tích hợp có thể được thực hiện bằng vẫn tổ khác dùng kiến trúc này 

như bản kế hoạch tổng thể để hoàn thành giai đoạn 8. 

... 

Đặc tả phần tử 

● ● ● 

 

Phần tử Phần tử Phần tử 
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Hình 17.6 Phát triển qui mô lớn với nhiều tổ dùng ACDM. 

 

Biểu đồ này chỉ ra một tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt chịu trách nhiệm làm thiết kế 

tổng thể hệ thống. Tổ này sẽ khêu gợi các dẫn lái kiến trúc khởi đầu và thiết lập phạm vi 

(các giai đoạn 1 và 2). Tổ vậy sẽ thiết kế kiến trúc, kiểm điểm nó, vả rồi cải tiến nó cho 

tới khi nó sẵn sàng cho sản xuất (các giai đoạn 3 tới 6). Sau khi thiết kế kiến trúc thô được 

lập tuyến cơ sở (một quyết định làm được đưa ra ở giai đoạn 5), tổ có thể lập kế hoạch nỗ 

lực dựa trên kiến trúc (giai đoạn 7). Điều quan trọng là tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt làm 

việc với các tổ thuộc cấp để thương lượng về lịch biểu và ngân sách và lập kế hoạch cho 

nỗ lực này. Các phần tử của kiến trúc tại mức phân rã của tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt sẽ 

ở mức rất thô. Các phần tử của thiết kế kiến trúc của họ có thể là các hệ thống, hay các 

phần tử qui mô lớn có ý nghĩa khác. Tài liệu thiết kế kiến trúc mà tổ này tạo ra phải bao 

gồm các đặc tả phần tử cho các tổ thuộc cấp mà sẽ thiết kế các phần tử đó và tiến hành 

mức tiếp của phân rã hay thực hiện.  

Một khi các tổ thuộc cấp nhận được đặc tả phần tử, họ sẽ dùng thiết kế của tổ thiết 

kế kiến trúc nòng cốt như khuôn khổ cho thiết kế chi tiết của các phần tử họ chịu trách 

nhiệm. Lần nữa, các phần tử thiết kế tại phạm vi này có thể là toàn thể các hệ thống. Từ 

điểm lợi thế của tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt, các tổ thuộc cấp sẽ tiến hành các hoạt động 

của giai đoạn 8. Tuy nhiên, từ cảnh quan của các tổ thuộc cấp, họ sẽ bắt đầu ACMD mới 

với giai đoạn 1. Lần nữa, điều này giả định rằng các phần tử mà các tổ thuộc cấp sẽ thiết 

kế và xây dựng là đủ lớn để yêu cầu nhiều yêu cầu phải được thu thập và phân tích (các 

giai đoạn 1, 2), thiết kế và đánh giá (các giai đoạn 3, 4), làm thực nghiệm và cải tiến (các 

giai đoạn 5, 6, 3), và cuối cùng là sản xuất (các giai đoạn 7, 8). Những người có liên quan 

với các tổ kiến trúc thuộc cấp sẽ là tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt. Các tổ thuộc cấp sẽ tiến 

hành giai đoạn 1 các hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc với tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt, 

và công việc giai đoạn 2 kế tiếp dẫn tới đặc tả dẫn lái kiến trúc. Sau khi phạm vi đã được 

thiết lập, các tổ thuộc cấp sẽ thiết kế theo cách lặp cho các phần tử(s) và kiểm điểm và cải 

tiến các thiết kế (các giai đoạn 3 through 6). Khi các thiết kế kiến trúc đã được lập tuyến 

cơ sở, tổ sẽ lập kế hoạch sản xuất (giai đoạn 7) và rồi tạo ra phần tử (giai đoạn 8) hay 

chuyển thiết kế của họ cho các tổ phía hạ lưu để thiết kế mịn thêm hay thực hiện. Trong ví 

dụ này giả định được đưa ra là mọi tổ đều dùng ACDM. Trong phát triển các hệ thống cực 

kì lớn, có thể là có vài tầng các tổ thiết kế, mỗi tầng dùng ACDM như được mô tả ở đây. 

Điều này giống như dùng đệ qui ACDM để đề cập tới các cấp bậc khác nhau của thiết kế. 

Cuối cùng tổ thiết kế nòng cốt mức đỉnh sẽ tích hợp các phần tử được tạo ra bởi các tổ 

mức thấp hơn, những người đã thiết kế và xây dựng các phần tử. Đây là tình huống được 

minh hoạ trong Hình 17.6. Nếu các tổ thiết kế mức thấp hơn không phải tất cả đều dùng 

ACDM, hay tổ chức bao gồm lực lượng lao động phân bố cao, chỗ không thể nào thiết lập 

được khuôn khổ thiết kế chuẩn, một cách tiếp cận hơi khác có thể được cần mà sẽ bổ sung 

cho hoàn cảnh và lực lượng lao động như vậy.  

Ngày nay điều thông thường cho cả các dự án nhỏ và lớn là dùng lực lượng lao 

động phân bố cao hay được tách riêng. Mới thoáng nhìn độc giả có thể giả định rằng 

đieeuf này là đồng nhất với thảo luận trước đây về vấn đề kích cỡ và phạm vi. Tuy nhiên, 

giả định ở đây là ở chỗ các tổ thuộc cấp là các tổ chức tự quản, tự trị không trực tiếp nằm 

dưới sự kiểm soát của tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt. Hiểu theo cách thông thường, các tổ 

chức này không bị giới hạn phải dùng cùng qui trình thiết kế và phát triển của tổ kiến trúc 

nòng cốt. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ giả định rằng các tổ thuộc cấp không dùng 

ACDM. Ví dụ chính tắc là mô hình khoán ngoài trung bình của cuối những năm 1990 ở 

Mĩ, nơi các tổ chức nước ngoài (chủ yếu là từ Ấn Độ) được các công ti (trong nước) Mĩ 

dùng để viết phần mềm. Nó đã là thực hành thông thường vào thời đó để uỷ quyền một 
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cách mù quáng phần việc về phát triển phần mềm cho một thực thể nước ngoài mà sẽ chịu 

trách nhiệm cả thiết kế và xây dựng các phần tử hay thậm chí toàn thể các hệ thống. Ý 

nghĩa này là ở chỗ tại điểm thời gian nào đó, công ti nước ngoài sẽ gửi mã chức năng 

năng hoàn hảo trở lại cho công ti trong nước mà sẽ đáp ứng mọi mong đợi của công ti 

trong nước. Ưu điểm được chào mời bởi những người ủng hộ cho mô hình này là ở chỗ 

giá lao động địa phương ở nước của công ti nước ngoài sẽ ít hơn nhiều so với giá của 

những người ở nước của công ti giao việc, do đó tạo ra kết quả trong việc tiết liệm thực 

chất trong chi phí cho phát triển. Không may, đã có nhiều vấn đề với mô hình này dưới 

dạng lịch biểu, chất lượng, tích hợp và chi phí thực của thiết kế và xây dựng các sản phẩm 

và hệ thống theo cách này.  

Một trong những vấn đề chủ chốt là ở chỗ tổ chức nước ngoài đó không thiết kế hệ 

thống, và xem như kết quả, họ thầu phát triển phần mềm theo cách không thể thức. Một 

thực hàng chung là xổ các yêu cầu thô vào lòng một số công ti nước ngoài và chờ đợi cho 

họ viết và chuyển giao mã. Nếu tổ chức dùng lao động nước ngoài mà không phát triển 

thiết kế kiến trúc được xác định tốt, không thể nào xác định được các phần tử để công ti 

nước ngoài thiết kế và xây dựng, và không thể nào đánh giá hay đo được sự tuân thủ với 

thiết kế kiến trúc hệ thống toàn thể. Nhiều vấn đề không được khám phá ra mãi cho tới 

khi các cam kết quan trọng đã được thực hiện. Cách tiếp cận này tới phát triển hệ thống và 

sản phẩm dùng lực lượng lao động tách rời cao là giống như uỷ quyền theo dí xuống.  

Ngày nay chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong việc dùng lực lượng lao động phân 

bố cao để phát triển các hệ thống dùng nhiều phần mềm lớn, phức tạp. Cũng như một kiến 

trúc sư phải hiểu cấp bậc thiết kế mà người đó sẽ làm việc trong đó (được mô tả trong 

Chương 1), một tổ chức trước hết phải hiểu và xác định bản chất của mối quan hệ nó có 

với các tổ chức phân bố mà nó làm việc cùng. Tổ chức địa phương sẽ tham gia vào trong 

xây dựng hệ thống như người thiết kế hay người tích hợp, việc phát triển một số các phần 

tử, bảo trì hệ thống sau chuyển giao, hay tổ hợp nào đó của những điều này? Tổ chức địa 

phương sẽ khoán ngoài toàn thể xây dựng hệ thống không? Trong trường hợp sau thiết kế 

sẽ được khoán ngoài nữa, và điều này trở thành mối quan hệ nhà thầu chính/nhà thầu phụ. 

Điều này có thể có tác dụng, nhưng nếu tổ chức địa phương cần bất kì cái nhìn sâu nào về 

thiết kế hệ thống hay sản phẩm để bảo trì, nâng cao, hay tích hợp, thì điều đó có thể đáng 

thất vọng trừ phi nó được tham gia nhiều với các tổ thiết kế và sản xuất các phần tử. 

Những mối quan hệ này nên được xác định một cách có chủ ý trước khi các tổ được thiết 

lập hay hợp đồng được viết ra vì chúng sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cách hệ thống sẽ được 

thiết kế và xây dựng. Khía cạnh quan trọng nhất của việc tạo ra lực lượng lao động phân 

bố có năng suất và hiệu quả cao là thiết lập ra tổ nòng cốt các kiến trúc sư ở công ti trong 

nước, trao quyền cho họ thiết lập thiết kế kiến trúc, và dùng thiết kế kiến trúc như hợp 

đồng giữa các tổ phân bố trong thiết kế và sản xuất các phần tử (Sangwan et al., 2006). 

Kiến trúc phải được thiết kế cho các tổ phân bố để thiết kế và sản xuất các phần tử. Điều 

được khuyến cáo nhiều là tổ chức trong nước hình thành nên tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt 

chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống. Họ phải:  

 Xác định và mô tả cho các tổ chức không ở địa phương về các phần tử dự định được 

tạo ra và cái gì được mong đợi từ các phần tử đó dưới dạng chức năng và thuộc tính 

đặc tính chất lượng  

 Giám định từ xa các thiết kế được tạo ra cho các phần tử để đảm bảo chúng tuân thủ 

theo đặc tả phần tử  

 Kiểm thử các phần tử  
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 Tích hợp, hay hướng dẫn chặt chẽ việc tích hợp, các phần tử, và kiểm thử tổng thể hệ 

thống một khi được thực hiện  

 Có giám sát và nhìn sâu vào điều các tổ chức thuộc cấp đang làm, đo tiến bộ của họ, 

và ảnh hưởng tới cách họ thiết kế và phát triển các phần tử  

Trong những tình huống này, tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt đóng vai trò sống còn 

trong dự án, và bản chất phân bố của lực lượng lao động sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới thiết kế 

kiến trúc. Khi các tổ là phân bố và tự quản, điều bản chất là các phần tử của thiết kế được 

phân hoạch theo cách là các phần tử có thể được phân công cho các tổ để làm việc tiếp tục 

ở chỗ cô lập gần toàn bộ. Điều này cần một thiết kế có tách rời cao độ mà đến lượt nó sẽ 

tác động tới đặc tính chất lượng khác của hệ thống, như hiệu năng, an ninh, và những thứ 

khác. Để đạt tới điều này, giao diện các phần tử phải được thiết kế tốt, được xác định chi 

tiết, và được làm có hiệu lực bởi tổ kiến trúc trung tâm. Những giao diện này sẽ trở thành 

chuỗi kết nối của kiến trúc và các tổ chức, và sẽ phục vụ như hợp đồng giữa các tổ. Bao 

giờ cũng là ý hay để có các giao diện được xác định tốt như sản phẩm làm việc của thiết 

kế kiến trúc, nhưng nó là bản chất khi dùng dùng lực lượng lao động phân bố cao. Một tổ 

làm việc trên một hệ thống phần tử sẽ cần có mức độ tương đối cao về nhu cầu trao đổi 

bên trong tổ. Nếu các thành viên tổ không ở cùng chỗ, trao đổi giữa các thành viên của tổ 

sẽ trở thành tổng phí khổng lồ và gây trở ngại cho thiết kế và xây dựng phần tử. nếu một 

hệ thống được thiết kế mà không xem xét tới lực lượng lao động như một ràng buộc 

doanh nghiệp then chốt, tình huống này có thể dễ dàng xảy ra. Điều mấu chốt là mọi 

người và các tổ làm việc trên cùng những phần tử là ở cùng chỗ để tạo điều kiện cho khối 

lượng lớn các trao đổi. Đây sẽ là ràng buộc doanh nghiệp chính ảnh hưởng tới kiến trúc sư 

và thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể.  

ACDM có thể được dùng bởi lực lượng lao động phân bố cao rất giống như cùng 

cách đã được mô tả trước đây cho các tổ chức lớn hơn và được vẽ trong Hình 17.6. Tuy 

nhiên, khác biệt chính giữa những tình huống này là ở chỗ tổ thiết kế kiến trúc trung tâm 

có thể không có thẩm quyền trực tiếp để ra lệnh rằng các tổ ở xa phải dùng ACDM hay 

bất kì qui trình thiết kế, kí pháp nào, vân vân. Điều này có thể làm cho khó hơn trong thiết 

lập các qui trình thiết kế tương hợp, kí pháp, vân vân giữa các tổ. Điều này có thể trở ngại 

cho trao đổi. Một cách tiếp cận là với tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt dùng ACDM đích xác 

như được mô tả. Thiết kế họ tạo ra phải bao gồm các đặc tả giao diện phần tử chi tiết; lần 

nữa, những điều này sẽ là hợp đồng giữa các tổ phân bố đa dạng trong thiết kế và xây 

dựng hệ thống hay sản phẩm. Tổ thiết kế trung tâm sẽ cải tiến kiến trúc cho tới khi nó sẵn 

sàng cho sản xuất (giai đoạn 7). Một khi được hoàn thành, tổ thiết kế kiến trúc trung tâm 

có thể dùng thiết kế kiến trúc để thương lượng công việc thiết kế và xây dựng phần tử với 

các tổ ở xa để lập lịch biểu và vật phẩm chuyển giao cho giai đoạn 8 sản xuất. Mặc dầu 

các tổ ở xa có thể không nhận biết về sự kiện rằng họ là một phần của giai đoạn 8, tổ thiết 

kế kiến trúc nòng cốt có thể dùng các vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn 7 để giám sát và 

theo dõi tiến bộ của việc xây dựng phần tử. Trong những tình huống này, có thể không 

cần chia sẻ thiết kế kiến trúc hệ thống toàn thể với các tổ ở xa, nhưng thay vì thế hạn chế 

có chủ định tính thấy được của họ vào phần tử và đặc tả giao diện theo đó họ có trách 

nhiệm. Đây là áp dụng qui mô lớn của nguyên lí về che giấu thông tin. Hạn chế tính thấy 

được của các tổ ở xa về thiết kế hệ thống toàn thể có thể ngăn cản họ khỏi việc bỏ qua các 

giao điện đã được thiết lập, ngữ nghĩa, nếu không thì sẽ có việc vi phạm và các qui ước và 

nguyên lí thiết kế kiến trúc vì họ không có tính thấy được trong bất kì cái gì khác hơn các 

phần tử và giao diện họ chịu trách nhiệm. Giai đoạn 8 thực tại sẽ được tiến hành bởi các 

tổ ở xa với sự giám sát từ tổ kiến trúc nòng cốt. Điều rất được khuyến cáo là việc tích hợp 

sản phẩm hay hệ thống cuối cùng được thực hiện bởi tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt sau khi 

các phần tử được xác thực kĩ lưỡng. Nếu các phần tử được nhận từ nhà cung cấp phần tử 
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ở xa mà vi phạm các hợp đồng phần tử đã thiết lập, đã được thoả thuận, chúng phải được 

gửi trả như bất kì sản phẩm khiếm khuyết nào sẽ bị trả. Nếu thiết kế tổng thể và tích hợp 

cuối cùng không được làm một cách cục bộ bởi tổ thiết kế kiến trúc nòng cốt, điều rất 

được khuyến cáo là mô hình mua hệ thống/sản phẩm phải được xem xét, thay vì qui trình 

thiết kế như ACDM.  

 

ACDM trong bảo trì  

Không may, nhiều tổ chức đang bị ấn tượng rằng kiến trúc sư và thiết kế kiến trúc 

chỉ là hữu dụng chừng nào chuyển gửi sản phẩm hay hệ thống được triển khai. Nói cách 

khác, không có chỗ cho thiết kế kiến trúc sau khi thực hiện và kiểm thử. Đây là quan niệm 

sai không may. Thiết kế kiến trúc có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc rất lớn sau khi sản 

phẩm được chở đi hay hệ thống được triển khai bằng việc giúp cho bảo trì, phần thường là 

tất yếu của vòng đời. Bản chất của công việc hậu chuyển giao biến thiên lớn, tuỳ theo 

miền và hoàn cảnh doanh nghiệp. Chẳng hạn, xét miền CNTT và hệ thốngs hỗ trợ cho 

ngân hàng, bảo hiểm, hay các loại tương tự về ứng dụng công nghiệp hướng CNTT. 

Những hệ thống này sống lâu và được nâng cấp, mở rộng và thay đổi thường xuyên qua 

vòng đời vận hành của chúng. Tuy nhiên, xét trường hợp ứng dụng kiểm soát động cơ ô tô 

được nhúng. Một khi hệ thống này được nạp vào trong phần cứng bộ xử lí kiểm soát động 

cơ, nó hiếm khi được nâng cấp, mở rộng, hay thay đổi trừ phí có vấn đề nghiêm trọng với 

nó. Bản chất chung của công việc hậu chuyển giao trong từng những miền này là hoàn 

toàn khác. Đầu tiên và trên hết, thiết kế kiến trúc chỉ có thể giúp cho bảo trì hậu chuyển 

giao nếu các biểu diễn thiết kế kiến trúc được giữ hiện hành. Không may, bao giờ cũng 

dường như có đủ thời gian để thay đổi các hệ thống, nhưng không đủ thời gian để làm tài 

liệu cho các thay đổi với vật phẩm thiết kế. Nếu các thay đổi được thực hiện cho hệ thống 

nhưng chúng không được phản ánh trong vật phẩm thiết kế, thì cấu trúc đã dựng và vật 

phẩm mô tả chúng trở thành không đồng bộ. Nếu vật phẩm thiết kế không đồng bộ với 

cấu trúc đã dựng và được dùng để phân tích hệ thống và làm những phán xét về hiệu quả 

của thay đổi với hệ thống, thì phân tích và những kết luận nảy có thể bị lỗi. Dưới dạng 

bảo trì hệ thống, thiết kế kiến trúc có thể được dùng để hướng dẫn nỗ lực của các kĩ sư để 

tìm và cô lập các lỗi, điều chỉnh hệ thống, và quản lí thay đổi trong toàn vòng đời.  

Cách thứ nhất mà thiết kế kiến trúc có thể được dùng là giúp tìm ra vị trí chung của 

lỗi, truy nguyên hiệu quả của chúng, và cô lập và sửa chữa chúng trong hệ thống. Nếu một 

hệ thống hay sản phẩm là lớn, phức tạp, hay được phân bố cao, có thể là tốn thời gian và 

tốn kém để tìm ra khiếm khuyết - và nhiều lần bản chất đích xác của khiếm khuyết chẳng 

bao giờ được hiểu đầy đủ. Thiết kế kiến trúc có thể giúp các kĩ sư cô lập các khiếm khuyết 

bằng việc so sánh triệu chứng khiếm khuyết với các trách nhiệm phần tử đa dạng. Điều 

này có thể giúp kiến trúc sư cô lập khiếm khuyết tới một tập các phần tử có thể mà nên 

được kiểm thử hay giám định. Điều này có thể làm tăng tốc việc sửa chữa hệ thống và 

giới hạn hiệu quả phụ tiềm năng của sửa chữa. Tương tự, một hệ thống thường cần được 

"điều chỉnh" sau khi triển khai để cải tiến hiệu năng, an ninh, tính sẵn có, và đề cập tới 

những thâm hụt khác trong thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống. Lần nữa, thiết kế kiến 

trúc có thể giúp các kĩ sư nhận diện chỗ nút cổ chai (hiệu năng), các điểm hở rủi ro (an 

ninh), các điểm hỏng hóc (tính sẵn có), và các vấn đề tương tự mà có tính hệ thống về bản 

chất. Tất nhiên, những điều này nên được khám phá trong toàn bộ thiết kế, nhưng thường 

những thay đổi trong môi trường vận hành, doanh nghiệp và hoàn cảnh thị trường, mong 

đợi của những người có liên quan, vân vân dẫn tới những thay đổi mà có thể gây ra vấn đề 

đặc tính chất lượng làm nảy sinh cần thiết hiệu chỉnh sau chuyển giao. Các biểu diễn thiết 

kế kiến trúc là chỗ đầu tiên mà các kĩ sư sẽ đi nghiên cứu cấu trúc hệ thống và tìm các cơ 
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hội để hiệu chỉnh hệ thống đáp ứng tốt hơn cho các nhu cầu đang nổi lên. Chung cuộc, vật 

phẩm thiết kế kiến trúc là cực kì hữu dựng trong phân tích tác động của những thay đổi có 

tính hệ thống trong đáp ứng với các yêu cầu đang thay đổi. Lần nữa, các thay đổi yêu cầu 

chỉ là triệu chứng. Nguyên nhân thực của thay đổi là:  

 Mô hình doanh nghiệp bên trong/bên ngoài  

 Những người có liên quan then chốt  

 Tiếp thị  

 Công nghệ  

Những thay đổi trong những điều này chung cuộc có thể làm nảy sinh thay đổi trong 

yêu cầu mà sẽ tác đông lên thiết kế của hệ thống. Nếu vật phẩm thiết kế kiến trúc sánh 

đúng với cấu trúc đã dựng, các kĩ sư có thể nghiên cứu các thiết kế để xác định liệu tác 

động của những thay đổi này là bên trong, bên ngoài, hay hệ thống.  

 Hiệu quả bên trong: Trong những trường hợp này, những thay đổi được đề nghị 

cho hệ thống bị hạn chế vào nội bộ của một hay nhiều phần tử; những thay đổi 

sẽ ít nặng nề hơn các loại thay đổi khác với tác động rộng hơn. Trong những 

trường hợp này, các thay đổi bị cô lập bởi những bức tường và giao diện của các 

phần tử. Nếu chúng ta có thể dự kiến những thay đổi với hệ thống trong thiết kế 

khởi đầu, chúng ta có thể thiết kế hệ thống để cho tác động của thay đổi là được 

cô lập cho phần nội bộ của các phần tử.  

 Hiệu quả bên ngoài: Trong những trường hợp này, những thay đổi được đề nghị 

cho hệ thống sẽ gây gợn sóng bên ngoài biên giới của phần tử và ảnh hưởng tới 

tương tác giữa các phần tử, giao diện của các phần tử, hay khả năng gây ra việc 

đưa vào các phần tử mới. Tuy nhiên, cùng cấu trúc hệ thống chung và các hình 

mẫu là giữ nguyên. Các loại thay đổi này là tương đối nặng nề hơn những thay 

đổi biệt lập cho bên trong của các phần tử, không có tác động với giao diện hay 

nhu cầu nảy sinh cần thêm vào các phần tử. Nếu chúng ta có thể dự kiến những 

thay đổi cho hệ thống, loại đáp ứng này thông thường không phải là đáng mong 

muốn nhất. Tuy nhiên, tác động gây hỏng lan truyền có thể được kiểm soát và 

giới hạn nếu thay đổi được dự kiến trong thiết kế. Không may, những tình 

huống này thường nảy sinh khi thay đổi là không được dự kiến và không được 

điều chỉnh tốt trong thiết kế.  

 Hiệu quả có tính hệ thống: Trong những trường hợp này, những thay đổi được 

đề nghị làm nảy sinh trong những thay đổi có tính hệ thống mà tác động lên toàn 

thể hình loại thiết kế, làm không hợp thức các cách tiếp cận và cấu trúc thiết kế 

nền tảng, thay đổi các cơ chế trao đổi và tương tác nền tảng, phá hoại ngầm 

phân hoạch hệ thống, vân vân. Những loại thay đổi này đã không được dự kiến 

và thường làm nảy sinh trong việc thiết kế lại hay thay thế hệ thống. Mặc dầu 

mọi hệ thống cuối cùng đều đối diện với tình huống này, chúng ta muốn để trễ 

việc tới của nó ít nhất cũng tới khi đầu tư vào hệ thống đã được thu hồi.  

Điều phải hiển nhiên là có các chi phí tăng lên liên kết với từng loại này của thay 

đổi hệ thống, với tác động nội bộ bằng cách nào đó đó ít tốn kém (tài nguyên và thời 

gian), và các tác động bên ngoài là tốn kém hơn tác động bên trong nhưng ít tốn kém hơn 

tác động có tính hệ thống. Tác động có tính hệ thống sẽ hiển nhiên là loại thay đổi tốm 

kém nhất cho hệ thống. Có tập hiện thời các vật phẩm thiết kế kiến trúc có thể giúp cho 

một tổ chức xác định liệu các thay đổi là tối thiểu hay mở rộng, và liệu đó có là lúc nâng 

cấp hay thay đổi hệ thống không. Không có thiết kế kiến trúc hiện thời, loại phân tích đơn 
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giản này là không thể được. Vật phẩm thiết kế kiến trúc có thể giúp một tổ chức lập kế 

hoạch chiến lược di chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới bằng việc ưu tiên hoá các 

cập nhật và lập kế hoạch các dịch vụ cũ sẽ được cho nghỉ và các dịch vụ mới được đưa 

vào. Tất cả những hoạt động bảo trì bản chất tuỳ thuộc rất nhiều vào vật phẩm thiết kế 

kiến trúc hiện hành.  

ACDM cũng có thể đóng vai trò trong bảo trì hệ thống trong suốt vòng đời của nó. 

Khi thay đổi, sửa chữa, vân vân được yêu cầu, tổ thiết kế kiến trúc sẽ đối xử với chúng 

như chúng sẽ là các yêu cầu thô trong giai đoạn 1. Những sửa đổi này, nâng cấp, vân vân 

nên được phân loại thành các phân loại dẫn lái kiến trúc tương ứng của chúng (chức năng, 

đặc tính chất lượng, ràng buộc doanh nghiệp hay kĩ thuật) trong giai đoạn 2. Để thiết lập 

phạm vi trong giai đoạn 2, các ảnh hưởng và tác động của sửa chữa và nâng cấp trên thiết 

kế hiện có nên được phân tích dưới dạng nội bộ, bên ngoài hay tác động có tính hệ thống. 

Tại điểm này tổ được chuẩn bị để thương lượng và ưu tiên hoá công việc. Một khi phạm 

vi công việc được thoả thuận, tổ thiết kế kiến trúc sẽ thay đổi thiết kế để phản ánh những 

thay đổi cho hệ thống trong giai đoạn 3. Một khi thiết kế bị thay đổi, tổ nên tiến hành 

kiểm điểm những thay đổi trong giai đoạn 4. Trong giai đoạn 5, bất kì vấn đề gì được nêu 

ra trong giai đoạn 4 đánh giá kiến trúc phải được đề cập tới trong giai đoạn 5, và các thực 

nghiệm được lập kế hoạch thích hợp trong giai đoạn 6. Các thực nghiệm với ACDM đã 

chỉ ra rằng việc kiểm điểm thường là tương đối ngắn (trong so sánh với các đánh giá thiết 

kế khởi đầu), và hiếm khi có vấn đề nào mà làm thực nghiệm nhiều được yêu cầu để giải 

quyết. Một khi những thay đổi được thoả thuận, và thiết kế được thay đổi và được đánh 

giá, tổ sẽ lập kế hoạch và thực hiện các thay đổi (các giai đoạn 7 và 8). Khi dùng ACDM 

để bảo trì hệ thống, bản chất của bản thân qui trình buộc tổ thiết kế kiến trúc phải đánh giá 

các thay đổi theo cấu trúc hiện có, và sửa đổi và đánh giá thiết kế, trước khi thay đổi cấu 

trúc đã dựng. Điều này đi đường dài để đảm bảo rằng các vật phẩm thiết kế kiến trúc sánh 

đúng với thực hiện của hệ thống hiện thời.  

 

Tóm tắt  

Trong chương này chúng ta đã thảo luận các cách theo đó ACDM có thể được dùng 

để thiết kế các hệ thống mà phải liên tác với hệ thống thừa tự và phần tử, hay sử dụng 

khối lượng lớn các phần mềm và phần cứng thương mại. Chúng ta cũng đã giới thiệu cách 

dùng ACDM trong việc bảo trì hệ thống. Trong từng tình huống này ACDM đã được điều 

chỉnh để khớp với hoàn cảnh. Như đã được nó trong toàn thể phần thứ hai của cuốn sách 

này, ACDM phải được điều chỉnh trong thực hành để đáp ứng cho nhu cầu đích xác của 

tổ chức, những người có liên quan, và tổ thiết kế kiến trúc. Phần thừa tự, phần tử thương 

mại, và việc bảo trì là những thực tại khắc nghiệt mà mọi dự án và tổ chức xây dựng hệ 

thống dùng nhiều phần mềm phải đối diện. Kiến trúc vẫn đóng vai trò lớn trong trường 

hợp phần thừa tự và phần tử thương mại là bộ phận then chốt của hệ thống - thiết kế kiến 

trúc có thể và nên đóng vai trò mấu chốt trong thiết kế những hệ thống này. ACDM có thể 

được dùng trong những tình huống này như qui trình thiết kế, và để quản lí các thay đổi 

trong các hệ thống qua thiết kế của họ. Tuy nhiên, ACDM nên được điều chỉnh để đáp 

ứng cho các thực tại của tình huống. Hướng dẫn tốt nhất mà tác giả có thể cung cấp trong 

việc điều chỉnh ACDM hay bất kì khuôn khổ khác nào là để áp dụng các cách hiểu thông 

thường về kĩ nghệ tốt. Được minh hoạ trong chương này là các ví dụ đặc biệt dùng 

ACDM điều chỉnh dựa trên các thực hành tốt nhất cho khớp với những tình huống và 

hoành cảnh doanh nghiệp có thể này.  
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Chương 18 
Dùng ACDM với các khuôn khổ 
phát triển phần mềm 

 

 

 

 

 

Người khắt khe là người rót phẫn nộ đúng vào những điều sai.  

Gilbert K. Chesterton (1874–1936)  

 

 

 

Cách tiếp cận khắt khe tới việc dùng một phương pháp, khuôn khổ, qui trình, vân 

vân mà không điều chỉnh nó cho khớp với hoàn cảnh kinh doanh, kĩ thuật và thị trường 

của tổ chức nhiều nhất là ấu trĩ. Giống như phần mềm thương mại, phát triển phần mềm 

và các khuôn khổ qui trình, và phương pháp đã được tạo ra với một khán giả tương đối 

chung trong tâm trí. Điều này là đúng cho ACDM nữa. Điều chỉnh phương pháp này đã 

từng là chủ đề liên tục trong toàn bộ cuốn sách này. ACDM là qui trình thiết kế với một 

số kĩ thuật, khuôn mẫu, danh sách kiểm, và hướng dẫn để giúp những người hành nghề 

chấp nhận và hiệu chỉnh phương pháp này cho việc dùng thực hành trong đa dạng tình 

huống. Mặc dầu ACDM là qui trình thiết kế đầu tiên và tiên phong, nó cung cấp hướng 

dẫn cho lập kế hoạch các pha sản xuất. Tuy nhiên, ACDM thiếu qui định đặc biệt cho 

cách tiến hành các pha sản xuất. Điều này đã bị bỏ qua một cách có chủ ý. Vì vào giữa 

những năm 1980 có rất nhiều công việc đã được làm trong khu vực xác định các qui trình 

phát triển phần mềm, đo hiệu quả qui trình, và cải tiến các qui trình phát triển. Nhiều 

khuôn khổ qui trình phát triển phần mềm đã nổi lên qua nhiều năm như kết quả của công 

việc này. Luận cứ có thể được đưa ra là chúng ta không cần khuôn khổ nữa - đó là lí do tại 

sao ACDM không nỗ lực xác định qui trình phát triển phần mềm chi tiết. Thiết kế kiến 

trúc đã được nhận diện trong một số báo cáo và khảo cứu như yếu tố thành công then chốt 

trong phát triển hệ thống dùng nhiều phần mềm. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là nói 

chung, các khuôn khổ qui trình phần mềm hiện đại không đề cập tới chi tiết đặc biệt của 

qui trình thiết kế. ACDM cố gắng đề cập tới lỗ hổng này bị bỏ lại bởi hầu hết các khuôn 

khổ qui trình.  

Một trong những mục đích của việc tạo ra ACDM là cho phép nó được dùng với đa 

dạng các khuôn khổ phát triển hiện có. Tuy nhiên, điều này để lại cho tổ chức dùng 

ACDM hình dung ra cách lập kế hoạch và điều phối các pha xây dựng thiết kế chi tiết. 

Trong thử nghiệm hiện trường của ACDM, các tổ chức và tổ xây dựng các sản phẩm và 

hệ thống cỡ nhỏ và vừa đơn giản mở rộng ACMD là một khuôn khổ qui trình phần mềm 
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đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều trong các tổ chức này đã không có qui trình nào, cho nên chấp 

nhận ACDM là tương đối dễ làm. Các tổ chức này cũng có xu hướng có hội tụ kĩ thuật 

mang tính quyết định và ACDM, là khuôn khổ thiết kế với hội tụ kĩ thuật, là hấp dẫn với 

những tổ chức này. Vấn đề là ở chỗ nhiều tổ chức có đầu tư đáng kể vào các khuôn khổ 

qui trình phần mềm đa dạng. Những đầu tư này là về văn hoá, tiền bạc, và dưới dạng đào 

tạo và tri thức chuyên gia, kết cấu nền, làm công cụ, và cấu trúc tổ chức. Lần nữa, điều 

này được xem xét khi ACDM được thiết kế, và việc thay đổi những cấu trúc này đã ở 

ngoài miền dự định và quan tâm của tác giả. Tuy nhiên, cũng hay nếu qui trình phát triển 

phần mềm hiện có của tổ chức có thể được bổ sung bằng các qui trình thiết kế có kỉ luật 

và dự đoán được.  

 

Thuật ngữ 

Câu hỏi đầu tiên trong tâm trí độc giả có thể là: Khuôn khổ qui trình phát triển phần 

mềm là gì, và nó khác biệt thế nào với điều ACDM cung cấp? Tất nhiên, câu trả lời cho 

điều này là “Điều này là tuỳ.” Qui trình phát triển là nghi thức chung mà các tổ chức tuân 

theo để phát triển sản phẩm. Trong khi điều này là áp dụng được nói chung cho bất kì 

miền chế tạo nào, với mục đích của cuốn sách này chúng ta có thể an toàn mà nói rằng qui 

trình phát triển là nghi thức hay thủ tục chung mà các tổ chức tuân theo để phát triển hệ 

thống dùng nhiều phần mềm và sản phẩm. Trong phần lớn các năm 1980 cho tới nay, sự 

hội tụ của các cộng đồng cải tiến qui trình đã từng dồn vào qui trình phát triển phần mềm, 

cho dù sản phẩm và hệ thốngs tiến hoá nhiều hơn chỉ phần mềm. Lẫn lộ chung khác là 

thuật ngữ vòng đời phần mềm, điều thường được dùng một cách đồng nghĩa để chỉ qui 

trình phát triển phần mềm. Vòng đời phần mềm có xu hướng rất trừu tượng, mô tả các 

giai đoạn chung của các dự án phát triển phần mềm. Vòng đời phần mềm còn nhiều hơn 

phát triển hệ thống hay sản phẩm; nó nói tới con đường từ cái nôi tới nấm mồ mà các yêu 

cầu được thu thập và phân tích, và phần mềm được phát triển, kiểm thử, triển khải, bảo trì, 

và cuối cùng cho nghỉ việc. Mô hình vòng đời tương tự, có tên là V-mô hình (Forsberg et 

al., 1996), tồn tại trong cộng đồng kĩ nghệ hệ thống. Tổ chức tạm thời chung của những 

pha tổng quát này thường định nghĩa loại vòng đời phần mềm mà một tổ chức dùng. Được 

tổ chức theo cách này, vòng đời có thể là thác đổ, và theo cách khác nó có thể là lặp hay 

xoáy ốc. Những vòng đời đa dạng này được mô tả trong Hình 18.1.  

Mỗi một trong những vòng đời này phục vụ cho các hoàn cảnh phát triển hệ thống 

và doanh nghiệp khác nhau. Qui trình thác đổ có thể được dùng trong những tình huống 

mà các yêu cầu sản phẩm hay hệ thống và các công nghệ được hiểu rõ. Các vòng đời lặp 

hay xoáy ốc thường được dùng trong hoàn cảnh doanh nghiệp nơi các yêu cầu là linh 

động, công nghệ không được hiểu rõ, hay cả hai. Theo lí thuyết, việc lặp giúp nhận diện 

và kiểm soát rủi ro do các yêu cầu linh động hay công nghệ thách thức sớm hơn là cách 

tiếp cận thác đổ giúp. Tất cả những cách tiếp cận này đều có chút ít ngây thơ trong dạng 

thuần khiết nhất, trừu tượng nhất của chúng. Các vòng đời phát triển phần mềm lặp dường 

như là được ưa chuộng nhất ngày nay. Tuy nhiên, trong thực hành, nếy người ta xem xét 

kĩ càng điều tổ chức thực sự làm khi nó xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm, một tổ 

hợp của vòng đời lặp và thác đổ thường được dùng. ACDM là ví dụ tốt về tổ hợp các mô 

hình vòng đời trong đó nó dùng việc lặp nhanh sớm trong dự án để nhận diện và giải 

quyết các yêu cầu rủi ro và các công nghệ trong thời kì không chắc chắn. Một khi thiết kế 

kiến trúc ổn định, thời kì không chắc chắn qua đi, và cách tiếp cận hướng thác đổ trực tiếp 

hơn có thể được lấy, hay những lần lặp khác nhau có thể được dùng để xây dựng và triển 

khai các phiên bản đa dạng của sản phẩm hay hệ thống.  
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Hình 18.1 Mô hình vòng đời tổng quát. 
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Các khuôn khổ qui trình phần mềm cung cấp nhiều chi tiết hơn các mô hình vòng 

đời tổng quát cung cấp, nhưng dầu vậy vẫn cần được làm thể nghiệm hay điều chỉnh cho 

các dự án và các tổ chức đặc biệt. Các khuôn khổ qui trình phần mềm tổ hợp các mô hình 

vòng đời phần mềm tổng quát, nhưng qui định các vai trò, trách nhiệm, vật phẩm, thủ tục, 

phương pháp, vân vân mà phải được tạo ra khi tuân theo khuôn khổ qui trình này. Các tổ 

chức thường bắt đầu với một khuôn khổ qui trình phần mềm và điều chỉnh nó theo qui 

trình phát triển phần mềm đặc biệt của họ. Các qui trình phần mềm của tổ chức được làm 

thể nghiệm là các khuôn khổ qui trình đặc biệt hơn nhiều và mô tả đặc biệt điều được làm, 

điều được sản xuất ra, và bởi ai. Các qui trình phần mềm của tổ chức có thể xác định các 

vai trò đặc biệt, trách nhiệm, vật phẩm, thủ tục, dạng thức tài liệu, khuôn mẫu, chuẩn, vân 

vân. Xém xét kĩ lưỡng hơn về qui trình phát triển của tổ chức, chúng ta thấy rằng không 

có một sự liên tục của các hoạt động mà khêu gợi yêu cầu, phân tích các yêu cầu, và làm 

tài liệu các yêu cầu, thiết kế, vân vân mãi cho tới khi hệ thống hay sản phẩm vọt ra. Xây 

dựng hệ thống phức tạp dùng nhiều phần mềm không giống như chế tạo theo dây chuyền 

lắp ráp, điều ít nhiều là sự liên tục của các chất liệu thô đi vào từ đầu này của nhà máy chế 

tạo và sản phẩm lăn ra từ đầu kia. Các qui trình được tổ chức dùng để phát triển hệ thống 

dùng nhiều phần mềm giống nhiều với tập các qui trình tách rời nhưng có tương hỗ mà 

được dùng cùng nhau để phát triển sản phẩm hay hệ thống.  

 

Qui trình nặng cân so với nhẹ cân  

Các cộng đồng cải tiến qui trình truyền thống có nguồn gốc ở trong các mô hình 

vòng đời thác đổ, cải tiến chất lượng toàn bộ, mô hình hoá trưởng thành năng lực, ISO 

9000, Six Sigma, và những vấn đề khác. Nhiều trong các phong trào này bắt đầu từ đầu 

những năm 1980 khi nhu cầu về phần mềm liên tục mất kiểm soát, và thất bại dự án tăng 

lên là qui tắc. Điều đó là hiển nhiên bởi việc đưa người thông minh vào một phòng để 

xoáy mã trong 12 giờ một ngày sẽ không cần đưa tới hệ thống với chức năng mong muốn 

và thuộc tính đặc tính chất lượng. Truyền thống dùng các khuôn khổ qui trình để hướng 

dẫn công việc của người thiết kế và người phát triển, và để cải tiến thực hành, vẫn diễn ra 

ngày nay.  

Tính mau lẹ ngày nay là mục nóng trong qui trình phát triển phần mềm. Nếu từ mau 

lẹ (agile) không xuất hiện trong tiêu đều hay tiêu đề con của một khuôn khổ qui trình, 

dường như là nó bị khinh rẻ bởi thế hệ mới các kĩ sư xem như “trường phái cổ” và “quá 

nặng cân.” Tương tự, những người thuần khiết từ các cộng đồng qui trình truyền thống 

dường như hơi chút nghi ngờ về phong trào qui trình nhẹ cân. Trong thực hành, các cực 

đoan thường không bao giờ là câu trả lời tốt nhất, và đây chắc chắn là trường hợp trong 

các tranh cãi qui trình nặng cân và nhẹ cân vẫn nổi lên dữ dội ngày nay. The các cộng 

đồng cải tiến qui trình truyền thống có xu hướng lấy tài liệu làm trọng tâm và tuỳ thuộc 

vào các qui trình tổ chức được cấu trúc cao, được xác định nghiêm ngặt, và được tuân 

theo trung thành để xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Khẳng định là ở chỗ các hệ 

thống được xây dựng theo cách này có chiều chi phí, lịch biểu và chất lượng sản phẩm dự 

đoán được nhiều hơn - và có nhiều dữ liệu để hỗ trợ cho khẳng định này. Mặc dầu những 

kiểu các khuôn khổ qui trình truyền thốngnày đã đóng góp lớn cho cải tiến cách các hệ 

thống được xây dựng, chúng thường nặng nề nhiều hơn cần thiết trong nhiều tình huống 

và hoàn cảnh doanh nghiệp. Nhiều trong những khuôn khổ này về nguồn gốc được tạo ra 

với các dự án lớn của bộ quốc phòng Mĩ trong tâm trí và thường quá tốn kếm và rắc rối để 

cho các tổ chức nhỏ có thể theo được trong xây dựng hệ thống và sản phẩm dùng nhiều 

phần mềm. Một biện luận khác, mới gần đây là ở chỗ các qui trình nghiêm ngặt có xu 

hướng làm xơ cứng tính sáng tạo của tổ chức, và có bằng chứng từ các trường hợp nghiên 



 

 440 

cứu của các tổ chức đa dạng để gợi ý rằng có chân lí nào đó cho luận cứ này. Một ví dụ 

tuyệt vời là trường hợp nghiên cứu (Hindo, 2007) mô tả cho thành công nổi bật của công 

ti 3M trong khả năng của nó để lợi dụng phát kiến công nghệ. Tổ hợp của phát minh 

doanh nghiệp và cấu trúc công ti lớn thường là sự trộn lẫn bất thường. Các công ti lớn 

điển hình thấy khó phát kiến, và các công ti nhỏ thường thấy khó đạt tới sản xuất qui mô 

lớn, dự đoán được, có hiệu quả-chi phí. Tuy nhiên, 3M là công ti đã 100 tuổi đã tận hưởng 

có danh tiếng là một trong những công ti phát kiến nhất trên thế giới trên hành tinh này, 

với nhiều thu nhập của nó dựa trên các công nghệ phát kiến mới được phát triển bên trong 

3M. Thành công này đã được qui cho môi trường khuyến khích nhận rủi ro và sự dung 

thứ nào đó cho thất bại như chất xúc tác cho khám phá. Bên trong tổ chức nghiên cứu và 

phát triển của 3M, các qui trình cực nhẹ cân cho phép các kĩ sư được tự do khám phá các 

ý tưởng mà không bị nặng gánh hay bị gây sức ép của việc đáp ứng cách đo thống kê và 

các mục đích hay hạn chót thời gian đưa ra thị trường. Một kĩ sư nghiên cứu của 3M 

khẳng định rằng 5,000 ý tưởng phải được thăm dò để tìm ra một ý tưởng sẽ sinh lời.  

Mặc cho bản ghi theo dõi về phát kiến, thay đổi trong cấp quản lí điều hành nảy sinh 

trong những thay đổi nền tảng cho nghiên nhẹ cân này và các qui trình phát triển ở 3M. 

Ông CEO mới, người chủ trương mạnh mẽ về quản lí chất lượng toàn bộ (TQM) và Six 

Sigma – các khuôn khổ qui trình được dựa vào, đã quyết định thể chế hoá kiểm soát qui 

trình nghiêm ngặt để đo, quản lí, và cải tiến qui trình phát kiến của 3M. Qui trình kiểm 

điểm pha nghiêm ngặt được thể chế hoá để thúc đẩy nghiên cứu có hứa hẹn. Dưới qui 

trình này, nếu một dự án nghiên cứu không cho thấy có kết quả trong sản phẩm sinh lời 

sau khi kiểm điểm, dự án này bị cắt bỏ. Mục đích của loại kiểm soát qui trình này là để 

tăng tốc, hệ thống hoá, và dịch chuyển phát kiến thành sản phẩm sinh lời được cho thị 

trường. Mục đích của cấp quản lí là làm phát kiến thành dự đoán được nhiều hơn và có 

hiệu quả-chi phí. Tuy nhiên, phát kiến và khám phá cần qui trình hỗn độn và không dự 

đoán được nơi cách đo thống kê thô không cho biết được toàn thể câu chuyện về phát kiến 

thành công. Chẳng hạn, Post-It Note đã được phát minh tại 3M là ví dụ cổ điển về chất 

dính bị thất bại đã tìm thấy thành công trong ứng dụng hoàn toàn không được lập kế 

hoạch trong Post-It Note. Post-It Notes đã được dùng một thời gian dài trong các phòng 

thí nghiệm của 3M trước khi ai đó trong tổ chức này đã được hứng khởi đưa nó ra thị 

trường như một sản phẩm cho người tiêu thụ. Dựa trên mục đích nghiên cứu gốc, điều đã 

dự định để phát triển chất dính mới, con số thống kê đã chỉ ra chương trình nghiên cứu 

này là thất bại. Tuy nhiên, thực tại là ở chỗ Post-It Note khéo léo đã làm nảy sinh thu 

nhập hàng tỉ đô la cho công ti 3M. Theo các kĩ sư ở 3M, dưới chế độ mới về nghiên cứu 

có kiểm soát, được giám sát chặt chẽ, chất dính cho Post-It Note chắc đã bị cắt bỏ từ lâu 

trước khi Post-It Note được phát minh và tiềm năng thương mại của nó được thăm dò.  

Dưới các qui trình mới, dự án nghiên cứu bị cắt bỏ, cái không cho kết quả trong 

khung thời gian nhất quán với các con số thống kê và bên trong khuôn khổ qui trình được 

xác định nghiêm ngặt. Mặc dầu thu nhập từ chế tạo sản phẩm hiện có tăng trưởng dưới 

kiểm soát qui trình nghiêm ngặt, thu nhập từ phát kiến mới tụt thẳng xuống. Việc áp dụng 

kiểm soát qui trình nghiêm ngặt cho các chức năng nghiên cứu và phát triển làm xơ cứng 

hiệu quả tính sáng tạo. Thất bại không được dung thứ, vì nó là xấu theo thống kế, và các 

chi phí thám hiểm không bị trói buộc mà các con số thống kê đã chỉ ra sẽ không dẫn tới 

sản phẩm sinh lời đã bị khử bỏ. Về truyền thống, 3M đã là nơi các nhà nghiên cứu được 

cho phạm vi rộng để theo đuổi nghiên cứu tới chỗ nó đưa tới. Tuy nhiên, nhiều nhà 

nghiên cứu giỏi nhất đã bỏ 3M để tìm đồng cỏ xanh tươi hơn nơi họ có thể theo đuổi 

chương trình nghiên cứu của họ trong môi trường không bị trói buộc.  

Hiệu quả của những thay đổi này là đáng ngạc nhiên. Năm 2004, 3M được xếp hạng 

thứ nhất trên danh sách các công ti phát kiến nhất của Boston Consulting Group. Nó đã tụt 
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xuống thứ hai trong năm 2005, thứ ba trong năm 2006, và xuống thứ bẩy trong năm 2007. 

Trước khi chấp nhận kiểm soát qui trình nghiêm ngặt, một phần ba các sản phẩm của 3M 

đã dựa trên phát kiến mới. Sau khi chấp nhận kiểm soát qui trình nghiêm ngặt, con số này 

tụt xuống một phần tư. Theo trường hợp nghiên cứu này, kiểm soát qui trình nghiêm ngặt 

dường như phục vụ cho việc chế tạo các sản phẩm đã thiết lập tốt, nhưng tác động nghiêm 

trọng tới các tổ chức nghiên cứu và phát kiến bên trong 3M. Với một công ti như 3M, 

không phát kiến trong phân đoạn thị trường của nó có thể là án tử hình chậm. Xu hướng 

tiêu cực này tại 3M gần đây đã được CEO mới đề cập tới, người đã loại bỏ nhiều sự cứng 

nhắc trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển bên trong 3M và đã thiết lập lại nhiều 

thực hành trước đây. Điều này đề cập tới câu hỏi: Tại sao các tổ chức cứ nhấn mạnh vào 

những cực đoan: nhẹ cân hay nặng cân, kiểm soát cao hay kiểm soát mặc kệ cho làm? 

Dường như là không có chỗ cho cả hai hay mảnh đất ở giữa. Trường hợp nghiên cứu này 

(và những trường hợp tương tự) sẽ dường như chỉ ra rằng kiểm soát cao, các qui trình 

nặng cân có thể có chỗ trong sản xuất thường lệ và môi trường chế tạo, nhưng không có 

chỗ trong môi trường động, hướng phát kiến. Sao không áp dụng cả hai?  

Sự nổi dậy nhỏ chống lại các khuôn khổ qui trình hướng thác đổ nguyên khối đã bắt 

đầu từ giữa những năm 1980, đặc biệt trong các tổ chức năng động nhỏ hơn. Nhưng cho 

dù các tổ chức này nhận ra rằng họ quá cần các qui trình có kỉ luật hơn nào đó, và vấn đề 

chọc ngoáy hệ thống không thể thức có thể là đơn thuốc cho thảm hoạ. Điều này dẫn tới 

việc thám hiểm các khuôn khổ qui trình thay thế mà có thể cung cấp đủ qui trình cho các 

tổ chức năng động, nhỏ hơn trong xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Một xem xét 

quan trọng khác của nhiều người nghiên cứu là tạo ra khuôn khổ qui trình đảm đương 

được mà có thể dễ dàng được chấp nhận và rẻ. Phải tốn kém nhiều tiền, nỗ lực, thời gian, 

và tài nguyên để phát triển, thể chế hoá, dịch chuyển, đo và bảo trì các khuôn khổ qui 

trình kiểm soát cao, nặng cân. Những chi phí này đã là, và vẫn là vấn đề chính cho các tổ 

chức công nghệ cao nhỏ hơn.  

Một khuôn khổ qui trình đã nổi lên vào giữa những năm 1980 mà làm thay đổi cách 

các kĩ sư nghĩ về các khuôn khổ qui trình phát triển. Phát triển ứng dụng nhanh (RAD) 

bùng nở trên khung cảnh công nghệ vào những năm 1980 và là ông của khuôn khổ qui 

trình agile (mau lẹ) điều sinh sôi nảy nở ngày nay (Martin, 1991). Mặc dầu chỉ có một 

đám nhỏ những tín đồ và phần lớn không được các cộng đồng thời đó về qui trình trên 

máu tính lớn tin tưởng, RAD đã gieo hạt mầm mà vẫn đem lại kết quả ngày nay. Tại lõi 

của nó, RAD đã dùng mô hình vòng đời xoáy ốc mà đã được Boehm lí thuyết hoá trong 

bài báo bước ngoặt của ông ấy (Boehm, 1986). Tuy nhiên, RAD đã vận hành hoá khái 

niệm này trong một khuôn khổ cụ thể hơn mà các tổ chức có thể làm thể nghiệm và duy 

trì một cách nhanh chóng, dễ dàng và rẻ. Trong suốt cuối những năm 1980 và đầu những 

năm 1990, các mô hình như Mô hình trưởng thành năng lực (Paulk et al., 1995) đã chi 

phối, nhưng các khuôn khổ qui trình nhẹ cân dần dần và vững chắc thu được mảnh đất và 

nhiều uy tín hơn. Dịch chuyển này từ các khuôn khổ qui trình nặng cân sang nhẹ cân có 

thể được qui cho sự kiện là những nhà sản xuất và tiêu thụ phần mềm lớn nhất trên toàn 

thế giới trong những năm 1980 là chính phủ Mĩ, và nói riêng là Bộ quốc phòng Mĩ. Hệ 

thống dùng nhiều phần mềm thường phức tạp, siêu qui mô và được xây dựng bởi lực 

lượng lao động phân bố cao. Điều này cần việc dùng các qui trình rất nghiêm ngặt để đảm 

bảo chất lượng sản phẩm, chi phí dự đoán đượclịch biểu chuyển giao, và tính truy nguyên 

được về các yêu cầu để đảm bảo tuân thủ với đặc tả sản phẩm. Những hệ thống này điển 

hình có giá rất cao, các vòng đời phát triển và triển khai lâu (8+ năm phát triển và kiểm 

thử, 30+ năm trong vận hành), hàng chục nghìn yêu cầu, và thường đẩy việc bao công 

nghệ. Nhu cầu về những người có liên quan lớn nhất trong phân khúc thị trường đã cho có 
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xu hướng dẫn tới trạng thái của thực hành và hành vi của người sản xuất phần mềm, điều 

đã là hoàn cảnh mãi cho tới giữa những năm 1990.  

Với việc nổi lên của phần cứng máy tính, mạng mạnh hơn, rẻ hơn, và đặc biệt là sự 

sẵn có của Internet đi kèm với World Wide Web, một dịch chuyển chậm ở thị trường bắt 

đầu. Dân số toàn cầu chung trở thành người tiêu thụ lớn nhất và người dùng phần mềm và 

Internet và bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường theo cách ấn tượng, và người tiêu thụ và 

người sản xuất về hệ thống và sản phẩm dùng nhiều phần mềm. Bên cạnh đó, nhiều ứng 

dụng nhúng tìm ra cách của chúng đi vào mọi thứ từ đồ chơi tới radio tới ô tô. Ít người 

tiêu thụ nhận biết về hệ thống dùng nhiều phần mềm nhúng hay cho chúng ý nghĩ thứ hai 

(trừ phi chúng hỏng). Tuy nhiên, hệ thống dùng nhiều phần mềm nhúng đang tăng trưởng 

nhanh chóng về năng lực, phạm vi, và độ phức tạp. Xem như kết quả của những phát triển 

này, cân bằng ảnh hưởng đã dịch chuyển dần khỏi chính phủ Mĩ khi lực dẫn lái nằm sau 

việc phát triển phần mềm chuyển sang dân số toàn cầu chung của các doanh nghiệp và 

công dân tư. Những người có liên quan tới chính phủ không còn thực thi ảnh hưởng số 

đông lên thị trường CNTT hay tiếp dầu cho động cơ phát kiến của nó - lực thị trường toàn 

cầu lớn làm điều đó. Đến năm 2000, chính phủ Mĩ và tất cả các những cáii phụ thuộc của 

nó chỉ là người tiêu thụ khác trong thị trường toàn cầu bao la của những người có liên 

quan. Thế hệ mới này của những người có liên quan đã (và đang) không quan tâm tới xếp 

hạng trưởng thành, các vòng đời thác đổ, hay liệu ngôn ngữ máy tính Ada có được dùng 

không, nhưng muốn các ứng dụng nhanh hơn và rẻ hơn, nhiều năng lực phần mềm hơn 

trước đây. Nhịp độ của phát kiến ngày nay làm chóng mặt hầu hết các nhà công nghệ sắc 

sảo nhất. Trong nhiều trường hợp, tiền được làm ra bởi những người xuất hiện ở thị 

trường đầu tiên với các sản phẩm có tính năng. Đây là toàn thể mô hình kinh doanh mới 

và có kết quả trong đa số dịch chuyển mô thức về cách chúng ta nghĩ về xây dựng sản 

phẩm và qui trình chúng ta dùng để thiết kế và sản xuất hệ thống và sản phẩm dùng nhiều 

phần mềm  

Các cộng đồng qui trình luồng chính của những năm 1980 và 1990 đã phải chấp 

nhận sự kiện là các khuôn khổ qui trình truyền thống có thể không khớp tốt nhất cho hoàn 

cảnh doanh nghiệp động nhiều hơn của ngày nay. Rõ ràng đã có thay đổi lớn từ các qui 

trình nặng cân truyền thống sang các qui trình nhẹ cân hay agile. Các khuôn khổ qui trình 

agile khởi đầu đã không được nhìn nhận một cách thuận lợi bởi cộng đồng qui trình 

truyền thống. Chẳng hạn, những người làm kinh doanh với chính phủ liên bang Mĩ trong 

những năm 1990 phải đạt tới xếp hạng trưởng thành qui trình nào đó theo Mô hình trưởng 

thành năng lực phần mềm. Nếu một mức độ trưởng thành thích hợp mà không được cấp 

cho, sẽ có khó khăn để có được hợp đồng trong thị trường sinh lời này. Hơn nữa, đạt tới 

và duy trì các mức trưởng thành này là rất tốn kém cho tổ chức và là không thể được cho 

tất cả trừ những nhà thầu lớn nhất. Tuy nhiên, khi nhu cầu về các hệ thống và sản phẩm 

dùng nhiều phần mềm từ thương mại và công dân tư bỏ xa nhu cầu từ các cộng đồng 

chính phủ, các tổ chức phát triển bắt đầu quay lưng khỏi các khuôn khổ qui trình truyền 

thống như Mô hình trưởng thành năng lực để chấp nhận các qui trình mau lẹ agile mà 

phục vụ tốt hơn cho hoàn cảnh kinh doanh động đang nổi lên. Nhiều chuyên gia qui trình 

bắt đầu nhận ra rằng các khuôn khổ qui trình lấy tài liệu làm trung tâm có thể không phải 

là khuôn khổ tốt nhất cho mọi tổ chức. Các khuôn khổ qui trình nhẹ cân trước đây hay 

agile như RAD phai nhoà đi và cho nổi lên một số các khuôn khổ qui trình agile như XP, 

Scrum, và rất nhiều các cái khác, có xếp hạng liên tục tăng ngày nay. Trong việc không 

dự đoán được đến kì lạ khi chi phí của phần mềm tăng lên trên chi phí của phần cứng 

trong những năm 1980, các qui trình agile đã kế tục các khuôn khổ truyền thống hơn (như 

CMM) về số lượng và theo chiều rộng của sử dụng công nghiệp. Mặc dầu có nhiều qui 

trình phát triển agile đang dùng ngày nay, chúng dường như chia sẻ các nét tương tự. 
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Phần lớn đều có mô hình vòng đời xoáy ốc tại lõi của chúng, và công bố giảm thiểu rủi ro 

bằng việc phát triển phần mềm tóm gọn, lặp nhanh, điển hình kéo dài từ một tới bốn tuần. 

Trong thực hành điều này biến thiên lớn, và một số các tổ chức khử bỏ khái niệm về việc 

lặp được xác định chính thức. Việc lặp là dự án phần mềm nhỏ mà bao gồm một số mức 

lập kế hoạch, thu thập/phân tích yêu cầu, thiết kế, viết mã và kiểm thử. Mục đích là để 

cung cấp chùm các mã chức năng tại cuối từng lần lặp, mặc dầu chức năng được cung cấp 

có thể không phải là cái gì đó đáng đưa ra cho khách hàng hay thị trường. Tiến bộ trong 

các phương pháp agile được đo dưới dạng chức năng được chuyển giao. Mục tiêu chính 

của từng việc lặp là đưa ra chức năng nào đó không có lỗi, mặc dầu việc tích hợp và đặc 

tính chất lượng hệ thống không được đề cập tường minh. Tại lúc kết thúc của từng lần lặp, 

tổ đánh giá lại ưu tiên dự án và bắt đầu lần lặp tiếp.  

Các phương pháp agile nhấn mạnh vào trao đổi mặt đối mặt với khách hàng và điển 

hình yêu cầu việc ở gần về vật lí với những người có liên quan - với hội tụ gần như 

chuyên chú vào người dùng. Phần lớn các phương pháp agile thay thế nhiều tài liệu bằng 

tương tác không chính thức, trực tiếp cá nhân với khách hàng. Trong các qui trình agile 

sản phẩm và hệ thốngs được “tăng trưởng” trong chu kì phát triển ngắn, và thiết kế sản 

phẩm và các yêu cầu nổi lên và biến thái qua thời gian. Nếu một điểm được đạt tới nơi sản 

phẩm không còn có thể cho phép các tính năng mới được thêm vào, nó được “cải biên lại” 

hay thiết kế lại theo ánh sáng của điều được biết về cách thực hiện hiện có. Tất nhiên, các 

qui trình phát triển agile có nhiều vấn đề mà chúng ta bây giờ đang nhận ra sau mười năm 

dùng trong công nghiệp. Vấn đề với nhiều phương pháp agile là ở chỗ chúng không đổi 

qui mô được tốt lắm cho các dự án lớn hơn, phức tạp hơn. Chúng phụ thuộc vào tổ phát 

triển ở gần - một cách lí tưởng là ở cùng chỗ - với những người có liên quan. Nhiều trong 

các qui trình agile này nhanh chóng suy thoái vào trong hỗn độn nếu lực lượng lao động 

cho dù được phân bố ít và những người có liên quan không sẵn có ngay lập tức. Ngày nay 

điều thông thường đối với hệ thống dùng nhiều phần mềm là được xây dựng với lực lượng 

lao động và những người có liên quan ở rải rác trên khắp thế giới. Các phương pháp agile 

có xu hướng hội tụ chỉ vào những người có liên quan là người dùng, cho nên có xu hướng 

quá nhấn mạnh vào mã và chức năng được yêu cầu bởi vài người trong những người có 

liên quan. Các thuộc tính hệ thống rộng hơn (thuộc tính đặc tính chất lượng) không được 

thu thập và ưu tiên hoá với nhu cầu của những người có liên quan khác, và thường không 

được đề cập tới theo cách hệ thống. Bởi vì các phương pháp agile hội tụ vào sinh mã và, 

theo nguyên lí, cho phép các cấu trúc được nổi lên qua thời gian theo cách không thể thức, 

các thuộc tính hệ thống cũng sẽ nổi lên theo cách không thể thức. Giả định trong hầu hết 

các khuôn khổ qui trình agile là ở chỗ nếu hệ thống tới một điểm mà thuộc tính đặc tính 

chất lượng tổng thể không phải là điều được cần hay mong đợi, hay sự việc trở thành khó 

để thêm chức năng mới, hay không thể nào bảo trì được hệ thống, bạn đơn giản thiết kế 

lại và thực hiện lại nó. Đây là giả định ngây thơ trong nhiều hoàn cảnh doanh ngiệp và dự 

án. Chẳng hạn, tưởng tượng việc cải biên một hệ thống với vài triệu dòng mã. Khối lượng 

mã cực lớn làm cho điều này là hoàn toàn không thể được. Trong các trường hợp khác, 

một số hệ thống phải được kiểm thử nghiêm ngặt khi những thay đổi nhỏ nhất trong phần 

mềm được thực hiện. Hệ thống hàng không phải trải qua kiểm thử nghiêm ngặt với những 

thay đổi nhỏ nhất trong hệ thống phần mềm điều khiển. Nếu một hệ thống như vậy được 

cải biên toàn bộ, chi phí trong việc xác thực lại máy bay sẽ là sự cấm đoán chi phí. Bí mật 

nhỏ bẩn về việc cải biên là ở chỗ nó thường không được thực hiện chừng nào chức năng 

hệ thống còn chưa bị tác động. Điều này là vì cấp quản lí điển hình không gặp vấn đề gì 

về cấp ngân quĩ cho việc phát triển chức năng mới mà dịch thành thu nhập, nhưng không 

cấp được ngân quĩ cho việc cải biên (về bản chất là thiết kế lại), điều không trực tiếp dịch 

thành thu nhập.  
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Trong trường hợp tệ nhất, các qui trình agile được chấp nhận bởi các tổ chức và tổ 

vì có ít yêu cầu tài liệu và qui trình. Trong những trường hợp này, qui trình agile thường 

suy biến thành việc chọc ngoáy có hệ thống. Ngày nay các phương pháp agile là hấp dẫn 

hơn với nhiều người phát triển vì họ có thể làm cho việc viết mã nhanh hơn và tránh mọi 

chuyện giấy tờ khó chịu liên kết với phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, một chủ đề chính của 

cuốn sách này là ở chỗ các thuộc tính hệ thống tuỳ thuộc vào cấu trúc, và cấu trúc phải 

được thiết kế để đạt tới các thuộc tính hệ thống như an ninh, hiệu năng, tính sửa đổi được, 

tính sẵn có, vân vân. Việc áp dụng không đúng các qui trình agile làm nảy sinh nhiều vấn 

đề mà đã được giải quyết lâu từ trước bởi các cộng đồng qui trình truyền thống - do đó, 

dường như là chúng ta đang đi tới vòng tròn đầy đủ. Độc giả có thể nói, “Nói cho tôi cách 

tiếp cận nào tốt hơn.” Rất tiếc, điều đó không dễ thế và câu trả lời đúng là “còn tuỳ.” Các 

hoành cảnh doanh nghiệp và dự án khác nhau yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau. Một tổ 

chức đang xây dựng hệ thống hàng không không thể đảm đương được một khiếm khuyết 

mà làm phát sinh hỏng chương trình điều khiển bay. Trong các môi trường như vậy, chức 

năng phải được thêm vào theo cách rất dự đoán được, cùng với tác động dự đoán được lên 

các thuộc tính hệ thống. Trong các sản phẩm rủi ro cao như thế này, qui trình nghiêm ngặt 

và kiểm soát chất lượng là tuyệt đối được bảo đảm.  

Một số các tổ chức phải phát minh ra sản phẩm mới toàn bộ và nhanh chóng đi vào 

hay tạo ra thị trường mới, và điều quan trọng hơn phải là người đầu tiên với cái gì đó thay 

vì là sản phẩm hoàn hảo. Trong những trường hợp này một số hỏng hóc hay khiếm khuyết 

là dung thứ được để đổi lại việc là đầu tiên trong thị trường. Trong những trường hợp này, 

qui trình nhẹ cân hơn mà loại bỏ gánh nặng của các qui trình lắm họp hành chắc chắn 

được yêu cầu. ACDM đã được tạo ra trong thế giới hậu agile nơi câu trả lời đúng không 

phải là nặng cân hay nhẹ cân, mà thay vào đó là “vừa cân.” Điều này nghĩa là một tổ chức 

phải áp dụng nhận biết thông thường và phân tích trung thực nhu cầu doanh nghiệp và dự 

án và chấp nhận những qui trình sẽ giúp cho tổ chức hoàn thành mục đích của nó. Thường 

điều này nghĩa là vừa cân là tổ hợp của các qui trình nặng cân và nhẹ cân để đạt tới mục 

đích của tổ chức. Tuy nhiên, chỉ dùng khuôn khổ qui trình nặng cân không tự động đảm 

bảo thực hành thiết kế tốt, và dùng các khuôn khổ qui trình nhẹ cân không loại trừ việc 

dùng các thực hành thiết kế tốt. Thiết kế kiến trúc cung cấp một điểm phân giai đoạn mấu 

chốt, điều hướng dẫn cho phần còn lại của việc phát triển và có thể phục vụ cao cho các 

qui trình agile cũng như các qui trình tổ chức nghiêm ngặt, nhiều họp hành.  

 

ACDM và khuôn khổ qui trình phát triển phần mềm  

ACDM đã được phát triển qua thử và sai lầm công nghiệp qua thời kì sáu năm nha 

một khuôn khổ cho thiết kế hệ thống dùng nhiều phần mềm. Mặc dầu ACDM không đề 

cập tới thiết kế chi tiết và thực hiện, nó đã được thiết kế để cho các giai đoạn 7 và 8 có thể 

phục vụ như điểm phân giai đoạn cho việc dùng bất kì biến thể nào của các qui trình phát 

triển để thực hiện thiết kế chi tiết và thực hiện. ACDM có cung cấp hướng dẫn cho việc 

dùng kiến trúc để ước lượng, lập kế hoạch, và xây dựng các phần tử, và tích hợp hệ thống 

- điều có thể được dùng để bổ sung cho bất kì qui trình phát triển nào được dùng tiếp nối 

với ACDM. Phần lớn các khuôn khổ qui trình đều hội tụ vào mối quan tâm xây dựng, 

nhưng có xu hướng thiếu hướng dẫn về qui trình thiết kế. Trong thử nghiệm hiện trường 

về ACDM, phương pháp này đã được tích hợp với đa dạng các qui trình phát triển phần 

mềm và khuôn khổ qui trình phát triển phần mềm của các tổ chức, bao gồm:  

 Mô hình thác đổ truyền thống  

 Lập trình cực đoan (XP)  
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 Scrum  

 Qui trình Phần mềm tổ (TSP)  

 Qui trình thống nhất hợp lí (RUP)  

 Qui trình thống nhất Agile (AUP)  

 Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI)  

Với những mục đích này, chương này được chuyên dành cho mô tả các cách tiếp 

cận và kinh nghiệm trong tích hợp ACDM với các khuôn khổ qui trình này.  

 

ACDM và thác đổ  

Mô hình phát triển thác đổ là khuôn khổ phát triển phần mềm cổ nhất, nổi lên trong 

những năm 1970, và được hệ thống hoá nổi tiếng nhất trong MILSTD 2167. Mô hình thác 

đổ được suy dẫn ra từ các qui trình chế tạo đã nổi lên từ đầu thế kỉ 20. Thuật ngữ thác đổ 

được áp dụng bởi vì các hoạt động xếp chồng xuống theo một mạch các bước từ yêu cầu 

tới chuyển giao. Lần nữa, Hình 18.1 chỉ ra mô hình thác đổ như nó xuất hiện trong 

MILSTD 2167, nhưng đã có nhiều biến thể của nó. Mô hình thác đổ vẫn được dùng ngày 

nay trong nhiều ngành công nghiệp và miền. Sự hấp dẫn của mô hình là ở tính đơn giản 

của nó. Nó là logic dự đoán được; các biên giới của từng bước là rõ ràng và không hàm 

hồ; và dễ dàng cho cấp quản lí hình dung ra dự án của họ đang ở đâu trong vòng đời. Bởi 

vì từng bước của qui trình đều độc lập, dễ cấu trúc các tổ chức thành những tổ chuyên 

môn hoá để làm việc cho từng bước của qui trình. Cách tiếp cận này cho cảm giác về dây 

chuyền lắp ráp các tích hợp ngang chuẩn được tháy trong các tổ chức chế tạo nơi từng 

hoạt động của vòng đời được tiến hành bởi một cá nhân hay tổ, và các vật phẩm chuyển 

tiếp cho bước sau trong mô hình để biến đổi thêm. Mô hình thác đổ lấy tài liệu làm trung 

tâm, nơi cái ra của từng bước đều là tài liệu. Mặc cho tính lâu dài của nó, mô hình thác đổ 

có một số nhược điểm. Vì từng bước là độc lập hoàn toàn, thường khối lượng dồi dào các 

tài liệu được yêu cầu để tạo điều kiện cho trao đổi giữa các bước. Điều này trở thành vấn 

đề lớn hơn nhiều khi các tổ chức trở nên chuyên môn hoá và hội tụ vào từng bước của mô 

hình ở chỗ biệt lập, và còn bị trầm trọng thêm nữa nếu các tổ được phân bố. Việc tạo ra tài 

liệu có thể trở thành nhiệm vụ tốn thời gian mà có thể làm chậm nghiêm trọng việc xây 

dựng hệ thống. Mô hình thác đổ tuỳ thuộc vào các tổ hay cá nhân hoàn thành từng bước 

của mô hình một cách đầy đủ trước khi chuyển sang bước tiếp. Thường điều không thực 

tế là kết thúc đầy đủ một bước trước khi đi tiếp. Điều này có thể là thành vấn đề trong 

bước yêu cầu, đặc biệt trong môi trường mà các yêu cầu là nguồn cho thay đổi trước khi 

toàn bộ qui trình có thể được hoàn thành. Mô hình thác đổ là phụ thuộc cao độ vào việc 

làm đông cứng các yêu cầu, để cho việc hoàn thành thiết kế hệ thống và thực hiện có thể 

được tạo ra. Thường không thể nào xác định được trước tất cả các yêu cầu của những 

người có liên quan. Điều này có thể làm nảy sinh việc làm lại tốn chi phí và thời gian về 

sau trong vòng đời trừ phi làm đông cứng các yêu cầu nghiêm ngặt và tuyến cơ sở được 

buộc phải tuân theo, nhưng điều này thường là không thực tế. Trong mô hình thác đổ, mã 

không được sinh ra mãi tới rất muộn trong qui trình này. Trên các dự án lớn có thể có thời 

gian rất lâu trước khi bất kì chức năng nào được chuyển giao cho những người có liên 

quan khách hàng. Giống như nhiều khuôn khổ qui trình, mô hình thác đổ qui định trật tự 

tạm thời của các hoạt động, nhưng không cung cấp bất kì điều đặc biệt nào về cách tiến 

hành các hoạt động này.  
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ACDM có thể được dùng để bổ sung cho mô hình thác đổ bằng việc cung cấp các 

yêu cầu tốt hơn và qui trình thiết kế để đảm bảo rằng thiết kế chi tiết và và viết mã phía hạ 

lưu đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của những người có liên quan. Bộ gộp của ACDM và mô 

hình thác đổ được vẽ trong Hình 18.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.2 ACDM và mô hình thác đổ. 

 

Trong Hình 18.2, các bước phân tích yêu cầu hệ thống, phân tích các yêu cầu phần 

mềm, và thiết kế sơ bộ được thay thế bằng ACDM các giai đoạn 1 to 7. Các dự án bắt đầu 

với giai đoạn quan niệm hệ thống và rồi chuyển vào trong ACDM. Các kĩ thuật và vật 

phẩm đặc biệt của giai đoạn 1 tới 6 có thể được áp dụng trực tiếp. Việc lặp được xây dựng 

trong ACDM cải tiến chất lượng của các yêu cầu được thu thập và phẩm chất của thiết kế 

được tạo ra, điều là mấu chốt cho các giai đoạn thác đổ cuối. ACDM giai đoạn 7 có thể 

được dùng để lập kế hoạch cho các bước xây dựng của thác đổ: thiết kế chi tiết, viết mã 

và kiểm thử đơn vị, kiểm thử triển khai. Các giai đoạn thác đổ này về bản chất sẽ là 

ACDM giai đoạn 8.  

 

ACDM và lập trình cực đoan (XP)  

XP là qui trình phát triển agile có tất cả các tính năng qui trình agile cổ điển được 

mô tả trước đây. XP có tính lặp, tuỳ theo tương tác chặt chẽ với khách hàng, nặng về viết 

mã và lấy chức năng làm trung tâm, và sản phẩm/hệ thống được tăng trưởng qua thời 

gian. Beck (2000) mô tả XP như phương pháp nhẹ cân mà thích hợp cho các tổ kích cỡ 

nhỏ tới vừa, và cho các dự án phần mềm có yêu cầu mơ hồ và linh động. XP là nhẹ cân 

trong đó nó qui định gần như không có vật phẩm tài liệu nào được tạo ra khác hơn mã 

xem như kết quả của việc dùng qui trình này. Phương pháp này là phụ thuộc cao vào việc 

có cộng đồng những người có liên quan được xác định rõ ràng mà chính là lấy người dùng 

cuối làm trung tâm, người có thể được trao đổi theo cách không chính thức bằng đơn giản 

đi dạo dọc hành lang hay ngó đầu qua tủ tường. Beck khẳng định rằng sự gần gũi của 

Khái niệm 

hệ thống ACDM giai đoạn 1 

Thiết kế  

chi tiết Viết mã và 

kiểm thử 

đơn vị 

Kiểm thử 

triển khai 

ACDM giai đoạn 2 

ACDM giai đoạn 3 

ACDM giai đoạn 4 

ACDM giai đoạn 5 

ACDM giai đoạn 6 

ACDM giai đoạn 7 

Cải tiến 
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người phát triển và những người có liên quan tạo khả năng trao đổi nhiều lần cần để giải 

quyết các vấn đề yêu cầu và cung cấp phản hồi về sản phẩm khi nó được xây dựng. XP là 

hiệu quả nhất với các tổ phát triển nhỏ quãng mười người hay ít hơn, theo Beck. Tại trung 

tâm của nó, XP dựa trên năm nguyên lí then chốt để hướng dẫn người lập trình chọn thực 

hành tốt nhất và các chiến lược cho phát triển phần mềm:  

 Phản hồi nhanh: Người lập trình có thể học hiệu quả nhất khi họ có thể có được phản 

hồi trực tiếp, nhanh chóng về hệ thống. Beck khẳng định điều này được thực hiện tốt 

nhất khi những người phát triển viết mã cho các nhiệm vụ nhỏ và áp dụng điều họ học 

cho nhiệm vụ tiếp. Phản hồi nhanh có thể làm cho trao đổ dễ dàng hơn và học nhanh 

hơn. Cơ chế phản hồi nền tảng là kiểm thử. Người lập trình và người dùng làm kiểm 

thử đơn vị hàng ngày. Phản hồi nhanh của khách hàng cũng là quan trọng. Khách 

hàng mô tả chức năng, người lập trình ước lượng công việc để xây dựng chức năng, 

và thế rồi khách hàng nhận phản hồi ngay lập tức về các tính năng bằng việc kiểm thử 

nó. Xem như kết quả, người lập trình và khách hàng liên tục phản hồi về chức năng hệ 

thống.  

 Giả định tính đơn giản: Người lập trình hội tụ vào các vấn đề đơn giản nhỏ và giải 

quyết vấn đề của hôm nay trong hôm nay và vấn đề của ngày mai trong ngày mai. Độ 

thô mịn của phạm vi vấn đề là quan trọng và nên đủ nhỏ để các tổ XP đề cập tới.  

 Thay đổi gia tăng: Người lập trình không làm những thay đổi lớn. Thay vì thế, họ giải 

quyết những vấn đề nhỏ và làm những thay đổi nhỏ cho hệ thống. Beck khẳng định 

rằng nếu việc thêm hay thay đổi với hệ thống mất quá lâu, các yêu cầu có thể thay đổi.  

 Bao quát thay đổi: Thay vì chống lại thay đổi, các tổ XP được chỉ dẫn để bao giờ cũng 

chuẩn bị và phát triển các hệ thống với giả định rằng thay đổi có thể và sẽ xảy ra vào 

mọi lúc, và điều đó nên được đón chào.  

 Công việc có chất lượng: Beck khẳng định rằng người lập trình tạo ra sản phẩm chất 

lượng cao nhất khi họ thích thú với công việc của họ. XP là đáng tận hưởng cho người 

lập trình bởi vì nó khử bỏ các hoạt động không cần thiết và cho phép họ hội tụ vào 

viết phần mềm.  

Dự án XP xoay quanh việc lặp mà được lập kế hoạch theo kiểu cách "kịp thời." Dự 

án dùng XP được chia thành tập các lần lặp quãng một tới ba tuần về chiều dài. Chiều dài 

lặp là cố định trong toàn bộ thời hạn dự án. Các lần lặp được dùng để lập kế hoạch công 

việc, theo dõi nỗ lực, và đo tiến độ, mặc dầu bản chất đích xác của điều sẽ được làm trong 

từng lần lặp không được lập kế hoạch vào lúc bắt đầu của dự án. Vì chi tiết của công việc, 

thiết kế, vân vân không được xác định, số các lần lặp cho dự án không được biết tới và 

không được thiết lập lúc bắt đầu của dự án XP. Từng lần lặp bắt đầu với cuộc họp lập kế 

hoạch nơi công việc sẽ được tiến hành trong lần lặp được xác định. Khuôn khổ qui trình 

XP mạnh mẽ không khuyến khích lập kế hoạch trước cho các lần lặp để thực hiện bất kì 

cái gì mà không phải là chức năng được khách hàng cần ngay lập tức. JLập kế hoạch lặp 

kịp thời được qui định như cách duy nhất để vẫn còn đủ nhanh nhẹn đề cập tới các yêu 

cầu của người dùng thay đổi thường xuyên. XP qui định việc dùng "chuyện người dùng," 

điều phục vụ cho cùng chủ định như trường hợp sử dụng. Chuyện người dùng được khách 

hàng viết ra dưới dạng những điều mà hệ thống cần làm cho họ. Chúng khác với trường 

hợp sử dụng truyền thống ở chỗ chúng được viết tắt nhiều hơn (vài câu không chính thức 

của lời dẫn), và chúng được khách hàng viết theo ngôn ngữ của khách hàng, thay vì theo 

cách nói kĩ thuật. Tuyển tập các chuyện người dùng thế chỗ cho tài liệu yêu cầu truyền 

thống. Chuyện người dùng được dùng để lập kế hoạch công việc. Bản kế hoạch đưa ra, 

mà na ná như bản kế hoạch dự án, được phát triển từ chuyện người dùng. Một khi bản kế 
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hoạch đưa ra được tạo ra, nó được dùng để tạo ra bản kế hoạch lặp cho riêng việc lặp. Bản 

chất của việc lập kế hoạch đưa ra là ở chỗ các thành viên của tổ phát triển ước lượng từng 

chuyện người dùng dưới dạng tuần lập trình lí tưởng. XP xác định tuần lí tưởng như khối 

lượng thời gian mà người phát triển sẽ cần để biến chuyện người dùng thành mã chức 

năng và kiểm thử mã nếu họ không có gì khác để làm. Khách hàng và tổ phát triển lập ưu 

tiên cho các chuyện người dùng. Chuyện người dùng được viết trên các thẻ chỉ mục 3 × 5 

hay tờ giấy dính Post-It Notes. Cùng nhau, người phát triển và khách hàng xếp các thẻ 

trên bàn hay trên bảng trắng để phân hoạch và làm ưu tiến hoá cho tuyển tập các chuyện 

người dùng. Chuyện người dùng có ưu tiên cao nhất được thực hiện trước nhất. Tỉ lệ tiến 

bộ, hay "tốc độ dự án," được đo bằng số các chuyện người dùng mà có thể được thực hiện 

theo đơn vị thời gian - thường được đo dưới dạng bao nhiêu câu chuyện người dùng được 

hoàn thành cho một lần lặp. Thông tin này có thể được dùng để lập lịch công việc và thời 

gian đưa ra sản phẩm. Tuy nhiên, có thể mất vài lần lặp để thu thập đủ dữ liệu để ước 

lượng tốc độ dự án nơi dữ liệu của tổ chức không tồn tại. Số lần lặp được nhân với tốc độ 

dự án trung bình có thể được dùng để xác định bao nhiêu chuyện người dùng có thể được 

hoàn thành. Phạm vi dự án (dưới dạng tổng số lần lặp) có thể được ước lượng bằng việc 

chia tổng số chuyện người dùng cho tốc độ dự án để xác định bao nhiêu lần lặp (thời gian) 

sẽ được cần để hoàn thành dự án.  

Có hai kiểu kiểm thử và chiến lược kiểm thử bên trong XP: kiểm thử đơn vị và kiểm 

thử chấp nhận. Kiểm thử đơn vị được viết bởi người lập trình; họ kiểm soát và tiến hành 

từng kiểm thử đơn vị. Mã được phát triển trong bất kì lần lặp nào đều phải qua được mọi 

kiểm thử đơn vị trước khi tiến sang kiểm thử chấp nhận. Chiến lược kiểm thử thứ hai là 

kiểm thử chấp nhận. Kiểm thử chấp nhận được khách hàng viết. Chuyện người dùng đóng 

vai trò quan trọng trong việc tạo ra kiểm thử chấp nhận. Kiểm thử chấp nhận được tạo ra 

để thẩm tra rằng chuyện người dùng xác định đã được thực hiện đúng. Khách hàng quyết 

định liệu ứng dụng đã qua được kiểm thử chấp nhận hay chưa. Tổ dùng XP tiếp tục lặp nọ 

tới lặp kia, như được mô tả, cho tới khi sản phẩm phần mềm đầy đủ được dựng. Giả định 

then chốt mà là nguồn của tính phổ biến của XP cũng là nguồn của nhược điểm của nó 

như một khuôn khổ qui trình. Một số vấn đề này bao gồm:  

 Các yêu cầu không viết ra hay các thoả thuận yêu cầu: Dự án bắt đầu mà không có 

hiểu biết hay thoả thuận chính thức nào về cái gì được cần tới bởi những người có liên 

quan. XP phụ thuộc vào tương tác thường xuyên và tức khắc với những người có liên 

quan - một tình huống mà thường là không thể nào được xem xét. Khía cạnh rắc rối 

nhất của XP là ở chỗ tổ phát triển không có ý tưởng nào về trạng thái cuối của dự án 

hay hệ thống hay cái gì thiết lập nên thành công cho dự án bởi vì không có cách đo 

hay mong đợi nào được thiết lập khác hơn là chuyện người dùng đơn giản. Trong 

nhiều tình huống, các tổ chức phát triển cần hiểu thấu vững chắc hơn nhiều về các yêu 

cầu của sản phẩm và hệ thống để nhận diện các rủi ro kĩ thuật và chi phí dự án và lịch 

biểu trước khi cam kết tài nguyên cho nỗ lực. Trong XP các yêu cầu này được hội tụ 

duy nhất vào chức năng, cho nên thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống nổi lên. 

Trong nhiều miền ứng dụng, điều này đơn giản là không chấp nhận được. XP không 

có khái niệm về nhận diện đặc tính chất lượng hệ thống, thiết kế sớm những thuộc tính 

này trong hệ thống, xác nhận rằng thiết kế sẽ thúc đẩy các thuộc tính này, hay kiểm 

nghiệm rằng hệ thống hay sản phẩm có các thuộc tính này.  

 Không có thiết kế đầu trước: XP tán thành khái niệm rằng thiết kế đầu trước không 

phải là việc dùng có năng suất về thời gian, và rằng viết mã chức năng là việc đo thực 

duy nhất cho tính năng suất. Bởi vì mã được viết mà không có thiết kế hệ thống hướng 

dẫn, cấu trúc hệ thống tổng thể hay cấu trúc kiến trúc sản phẩm biến thái nhiều lần 

trong tiến trình của dự án. Sự liên thuộc giữa điều được tạo ra trong một lần lặp có thể 
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(và thường) ảnh hưởng tới điều được tạo ra trong các lần lặp khác. Tác động gần như 

bao giờ cũng được cảm thấy trong thuộc tính đặc tính chất lượng hệ thống, và sự việc 

trở thành khó để quản lí độ phức tạp. Hiệu quả tức khắc nhất của việc không có thiết 

kế kiến trúc có chủ ý là ở chỗ sự việc trở thành khó cho thay đổi phần mềm theo cách 

dự đoán được. Hơn nữa, cũng khó trao đổi về cấu trúc của hệ thống cho các kĩ sư 

khác. Điều này phá hoại ngầm lí do nền tảng của XP, rằng việc gia tăng mã và "tăng 

trưởng" hệ thống là có nhiều hiệu quả-chi phí. Để đề cập tới tình huống mà cấu trúc hệ 

thống trở thành không thể theo dõi được và có vấn đề quan thời gian, việc cải biên là 

được qui định. Trong các hệ thống đủ nhỏ, cải biên có thể đề cập một cách thoả đáng 

tới những vấn đề này. Tuy nhiên, cải biên thường xuyên có thể có vấn đề và tạo ra 

tổng phí dự án không cần thiết mà có thể tránh được bằng thiết kế đầu trước một chút. 

Trong các dự án nhỏ tổng phí là bỏ qua được, nhưng trong các dự án lớn hơn hay các 

hệ thống và sản phẩm phức tạp, tổng phí có thể là tất cả các thứ tiêu thụ. Trong các 

trường hợp mà phần cứng và phần mềm gắn nối chặt, như trong miền ứng dụng 

nhúng, việc cải biên có thể bao gồm thay đổi phần cứng, firmware, và phần mềm, và 

có thể đơn giản là không thể được. Thiết kế là mấu chốt trong miền ứng dụng nơi các 

thuộc tính hệ thống là bản chất như tính chức năng. Trong những trường hợp này cách 

tiếp cận XP cho phép cấu trúc thiết kế được nổi lên, và việc cải biên là cần, không làm 

nảy sinh các thuộc tính hệ thống dự đoán được. Vấn đề khác với việc cải biên là ở chỗ 

các khiếm khuyết có thể được đưa lại vào trong hệ thống, và hệ thống được cải biên 

phải được kiểm thử rà lại hoàn toàn. Điều này có thể làm tăng chi phí phát triển hệ 

thống, và trong một số trường hợp nó ngăn cản chi phí.  

 Cơ chế đảm bảo chất lượng XP: Kiểm thử đơn vị và kiểm thử chấp nhận là hữu dụng 

trong việc viết mã mọi ngày và phải có từ lâu trước khi XP tới. Tuy nhiên, việc thực 

hiện kiểm thử chấp nhận của XP có thể có vấn đề. Bởi vì không có thoả thuận với các 

yêu cầu hay vật phẩm thiết kế, kiểm thử chấp nhận được người dùng xác định khi dự 

án tiến triển, và là chủ đề cho tiến hoá của ý thích chợt nảy ra của khách hàng. Hơn 

nữa, kiểm thử đơn vị và kiểm thử chấp nhận không làm phát lộ ra khiếm khuyết thiết 

kế, điều nằm trong số chi phí nhiều nhất cho khiếm khuyết, cho tới khi quá trễ. Lập 

trình cặp đôi là cơ chế chất lượng đề cập tới các kết cấu mức mã, nhưng lần nữa, nó có 

ít tác động vào việc đảm bảo chất lượng thiết kế hệ thống tổng thể, hay đảm bảo rằng 

hệ thống sở hữu các thuộc tính đặc tính chất lượng cần thiết. Tất cả những vấn đề này 

nảy sinh từ sự kiện là thiết kế kiến trúc không được thiết kế hay nghiên cứu lĩ lưỡng 

một cách có chủ ý.  

Mới thoáng nhìn, dường như có thể là ACDM và phản đề của các giả định then chốt 

và các nguyên lí thúc đẩy XP. Dưới mô thức XP, Beck chỉ ra rằng các cấu trúc hệ thống 

nổi lên và thay đổi về tiềm năng tại mọi lần lặp. Một giả định then chốt của XP là ở chỗ vì 

các thay đổi yêu cầu thường xuyên, những nỗ lực thiết kế sớm là phí thời gian. XP không 

chủ trương dùng các biểu dụ để mô tả cho hệ thống tổng thể.  

Biểu dụ là viễn kiến chung về cách hệ thống hay ứng dụng làm việc. Biểu dụ là các 

mô tả đơn giản thái quá về cách chương trình làm việc, kiểu như “Chương trình này làm 

việc như hai người chơi tennis đánh bóng đi và lại giữa họ” như mô tả cho ứng dụng 

ngang quyền. Biểu dụ là việc thay thế nghèo nàn cho thiết kế hạng nhất. Bất kì thiết kế 

nào trong các tổ XP đều được bỏ lại cho người viết mã, người sẽ thực hiện chức năng. 

Triết lí hướng dẫn của XP là ở chỗ các hệ thống càng tốt càng được xây dựng hiệu quả 

hơn bằng việc viết mã hơn là thiết kế, lập kế hoạch nhiều, hay tổng phí tương tự khác. 

Tuy nhiên, XP có thừa nhận rằng các cấu trúc hệ thống nổi lên qua phát triển mã, và rằng 

hệ thống có thể trở thành đống lộn xộn qua thời gian. Lần nữa, nếu các cấu trúc hệ thống 

trở thành cồng kềnh, XP qui định làm cải biên, điều có thể không là hiệu quả-chi phí hay 
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thực tế. Các thuộc tính hệ thống dự đoán được như tính đổi qui mô được, hiệu năng, tính 

tin cậy, và các thuộc tính khác phải được thiết kế trong hệ thống từ đầu. Thiết kế theo 

cách dự đoán được cho những thuộc tính này trong hệ thống là khó với cách tiếp cận XP 

nghiêm ngặt.  

Trong khi những người thực hành thích nhiều khía cạnh của XP, nhiều người cũng 

nhận ra nhu cầu về nhiều yêu cầu làm việc, thiết kế và lập kế hoạch vững chãi hơn là XP 

qui định. Mặc cho những khác biệt triết lí sâu sắc này, ACDM có thể bổ sung cho XP theo 

đôi cách. XP về nền tảng đề cập tới qui trình sản xuất mã, và ACDM đề cập tới qui trình 

thiết kế - điều là mối quan tâm bổ sung. Trong các trường hợp như trường hợp dự án là 

lớn và phân bố, khách hàng không dễ truy nhập được, thuộc tính đặc tính chất lượng hệ 

thống là bản chất, hay hệ thống là khá phức tạo, thiết kế đầu trước có chủ định là quan 

trọng mấu chốt. Một khi cần một hệ thống như vậy, điều này được phân hoạch đủ qua 

thiết kế, thì điều có thể cho tổ XP là tương tác với những người có liên quan (người liên 

quan tới chi tiết mức phần tử) để cải tiến và phát triển các phần tử của hệ thống ở chỗ 

tương đối biệt lập. Thiết kế kiến trúc của hệ thống có thể được dùng để hạn chế tính thấy 

được, và tổ XP vậy có thể hội tụ vào điều họ giỏi (tương tác với những người có liên quan 

và sản xuất ra mã chức năng) mà không ảnh hưởng bất lợi lên các cấu trúc hệ thống tổng 

thể. Điều này có tác dụng vì cấu trúc hệ thống toàn thể được xác định và ràng buộc bởi 

thiết kế kiến trúc. Trong những tình huống này, ACDM có thể về bản chất cùng tồn tại 

bên cạnh XP. Bởi vì XP không nói gì về khêu gợi dẫn lái kiến trúc, lập kế hoạch, hay thiết 

kế hệ thống, các giai đoạn 1 through 6 của CDM có thể được dùng cho tới khi đạt tới các 

giai đoạn sản xuất. Nhớ lại rằng trong giai đoạn 7, ACDM cung cấp hướng dẫn cho việc 

dùng thiết kế kiến trúc để lập kế hoạch và theo dõi thực hiện. Giai đoạn 7 có thể được 

dùng như điểm chia giai đoạn để xác định bao nhiêu lần lặp XP nên có và chức năng nào 

sẽ được gán cho các lần lặp. Việc ưu tiên hoá các dẫn lái kiến trúc đã được xây dựng 

trong phương pháp, kĩ thuật và khuôn mẫu của ACDM xác định, và có thể được nạp vào 

từ ACDM cho các giai đoạn trong chu kì sản xuất XP. Về bản chất, ACDM giai đoạn 8 có 

thể bao gồm một loạt các lần lặp XP nơi sản phẩm được xây dựng tăng dần. Trong các 

môi trường nơi có nhiều yêu cầu linh động, việc lặp XP có thể gắn nối với ACDM để hiểu 

các yêu cầu và giảm nhẹ rủi ro kĩ thuật từ sớm qua thiết kế, và về sau khi các phần tử của 

hệ thống được tạo ra. Rủi ro hệ thống sớm có thể được đề cập tới bởi việc lặp thiết kế 

ACDM, và việc thực hiện về sau - rủi ro được định hướng có thể được đề cập tới bởi việc 

lặp XP. Vì tính thấy được của tổ XP bị hạn chế cho mức chi tiết của phần tử, hiệu quả của 

việc cải biên nên được giới hạn vào mức phần tử. XP đã được ghép đôi thành công với 

ACDM trong giai đoạn 2 để hiểu các yêu cầu và xác định phạm vi để cho thiết kế hướng 

sản xuất, vững chãi hơn có thể được phát triển. XP cũng đã được dùng trong giai đoạn 6 

để tiến hành các thực nghiệm, và XP đặc biệt hữu dụng nếu các thực nghiệm bao gồm 

nhiều việc viết mã.  

 

ACDM và Scrum  

Scrum, giống như các khuôn khổ phát triển agile khác, được cấu trúc quanh việc lặp 

và phát triển sản phẩm tăng dần. Scrum cũng nhấn mạnh vào sản xuất mã và không nhấn 

mạnh vào các qui trình có cấu trúc cao và thiết kế đầu trước. Scrum thường bị biểu diễn 

sai như một qui trình phát triển, nhưng nó thực tế là qui trình quản lí cho phát triển phần 

mềm agile. Jeff Sutherland và Ken Schwaber đã thử nghiệm và hình thức hoá Scrum như 

một kĩ thuật quản lí chung tại Easel Corporation năm 1995. Họ đã cải tiến và mở rộng 

Scrum để dùng trong các dự án phát triển phần mềm (Schwaber và Beedle, 2004). Những 
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người đề xuất Scrum chỉ ra rằng nó có khả năng làm cho phát triển phần mềm nhanh và 

có mức độ linh hoạt cao trong qui trình phát triển phần mềm.  

Scrum được cấu trúc quanh ba nguyên lí nền tảng: lặp, tăng, và trao đổi. Những lần 

lặp trong Scrum được gọi là bước nước rút - Sprints. Sprints là chu kì phát triển ngắn 

nhanh, tương tự như các lần lặp trong XP, trong đó chức năng chuyển gửi được là được 

phát triển. Khái niệm hợp tác ở đây là chức năng chuyển gửi - mục đích của mọi Sprint là 

để sản xuất ra mã chuyển gửi được. Từng Sprint của dự án làm nảy sinh trong việc tăng 

sản phẩm hay hệ thống mà chuyển gia năng lực chức năng tăng dần. Khách hàng và tổ 

phát triển phải ở chỗ gần nhau để tạo điều kiện cho các trao đổi tần số cao được yêu cầu 

cho lập kế hoạch dự án, theo dõi và kiểm điểm chức năng sản phẩm/ hệ thống. Scrum qui 

định ba vai trò đặc biệt: người chủ sản phẩm, thầy Scrum, và tổ Scrum. Người chủ sản 

phẩm chịu trách nhiệm đại diện cho quyền lợi của những người có liên quan, thường từ 

quan điểm doanh nghiệp và quản lí. Người chủ sản phẩm chịu trách nhiệm tạo ra danh 

sách các yêu cầu và ưu tiên hoá chúng. Trong cách tiếp cận tương tự với cách tiếp cận 

được qui định bởi XP, người chủ sản phẩm của Scrum tạo ra “câu chuyện” mà mô tả cho 

chức năng họ muốn có trong hệ thống. Thầy Scrum chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho 

Scrum, tổ chức các cuộc họp Scrum hàng ngày và cuộc họp kiểm điểm, che chở cho tổ 

Scrum khỏi những sao lãng và trở ngại bên ngoài, và đảm bảo rằng các thành viên tổ tuân 

theo các thực hành Scrum. Tổ Scrum chịu trách nhiệm lập kế hoạch các khoản mục, mà 

họ sẽ phát triển trong từng lần lặp. Nếu cần, tổ Scrum có thể được phân rã thêm thành 

những tổ con, nhưng không rõ cái gì hướng dẫn cho điều này ngoài trực giác của Tổ 

Scrum và Thầy Scrum. Scrum bắt đầu bằng một danh sách các yêu cầu được tạo ra bởi 

người chủ sản phẩm, điều được gọi là tồn dư sản phẩm. Người chủ sản phẩm làm ưu tiên 

hoá cho các khoản mục của dự án trong tồn dư sản phẩm dựa trên chủ yếu là nhu cầu 

doanh nghiệp của người đó. Một khi tồn dư được ưu tiên hoá, người chủ sản phẩm, Thầy 

Scrum, và Tổ Scrum sẽ tiến hành cuộc họp lập kế hoạch Sprint. Cuộc họp bắt đầu với 

người chủ sản phẩm trình bày về tồn dư sản phẩm được sắp ưu tiên cho Thầy Scrum và 

Tổ Scrum. Đây là cơ hội để thảo luận lí do nền tảng và thương lượng về các ưu tiên (giải 

quyết các phụ thuộc kĩ thuật và hậu cần, chẳng hạn). Trong cuộc họp tồn dư sản phẩm sẽ 

được cải tiến khi cần. Một khi được thiết lập, tồn dư sản phẩm sẽ được dùng để lập lịch 

công việc. Thầy Scrum và Tổ Scrum sẽ lựa chọn chức năng có ưu tiên cao nhất từ tồn dư 

sản phẩm và phân bổ nó cho lần nước rút Sprint đầu tiên (hay tiếp) để thực hiện. Danh 

sách chức năng được lựa chọn cho việc thực hiện trong một Sprint đã cho được gọi là tồn 

dư Sprint, điều bao gồm các khoản mục cho chức năng chuyển gửi, các trách nhiệm cho 

từng khoản mục, và trình trạng của chúng. Sprints nói chung có thời hạn 30 ngày - trong 

thời gian này, mọi khoản mục được lựa từ tồn dư sản phẩm đều phải được thực hiện, kiểm 

thử và chuyển giao. Trong một Sprint, Thầy Scrum tổ chức cuộc họp Scrum hàng ngày 

với Tổ Scrum. Trong cuộc họp hàng ngày, các thành viên của Tổ Scrum members phải trả 

lời các câu hỏi sau:  

 Bạn đã làm gì từ cuộc họp ngày hôm trước?  

 Bạn định làm gì giữa bây giờ và cuộc họp ngày tiếp?  

 Cái gì ngăn cản bạn không làm được việc của bạn (những điều này được gọi là 

cái ngăn trở)?  

Cuộc họp Scrum hàng ngày được giả định kéo dài 15 tới 30 phút. Cuộc họp này tạo 

điều kiện trao đổi cho các thành viên thông tin cần thiết để điều chỉnh công việc của họ 

dựa trên tình trạng các thành viên khác, trạng thái dự án, trạng thái Sprint, và lịch biểu dự 

án. Điều này cũng là cơ hội để nhận diện những cản trở làm chậm hay ngăn cản tiến độ. 

Một khi Sprint đã kết thúc, Tổ Scrum và Thầy Scrum sẽ thu xếp cuộc họp kiểm điểm 
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Sprint với người chủ sản phẩm để trình bày chức năng đã được phát triển trong Sprint và 

nhận phản hồi trực tiếp từ người chủ sản phẩm. Sau cuộc họp kiểm điểm Sprint Thầy 

Scrum và Tổ Scrum tiến hành cuộc họp suy ngẫm Sprint để nhận diện các cơ hội để cải 

tiến qui trình và hiệu năng Scrum của họ. Qui trình này được lặp lại cho tới khi mọi khoản 

mục trong tồn dư dự án đã được thực hiện và sản phẩm hay hệ thống được phát triển và 

triển khai.  

Scrum không cung cấp bất kì hướng dẫn nào cho thiết kế, đánh giá, hay dùng thiết 

kế kiến trúc như một phần của khuôn khổ qui trình phát triển. Thông thường, Tổ Scrum 

không có thiết kế kiến trúc để hướng dẫn việc thực hiện sản phẩm hay hệ thống. Với khía 

cạnh này, Scrum chịu cùng loại vấn đề mà XP có, trong đó cấu trúc sản phẩm hay hệ 

thống nổi lên qua thời gian. Không có gì đáng ngạc nhiên, Scrum không tăng qui mô được 

nhiều đối với các dự án lớn hơn. Trong tình huống mà đặc tính chất lượng hệ thống là 

quan trọng mấu chốt, các sản phẩm và hệ thống được xây dựng dùng Scrum có thể không 

đáp ứng cho mong đợi của người chủ sản phẩm. Hiển nhiên, thiết kế kiến trúc có chủ định 

sớm có thể giúp Tổ Scrums vượt qua những loại vấn đề này và các khiếm khuyết hướng 

thiết kế. Lần nữa, mặc cho các khác biệt hiển nhiên, Scrum và ACDM có thể được ghép 

đôi cùng nhau. Scrum là nhiều phần về khuôn khổ quản lí và giám sát hơn là khuôn khổ 

phát triển phần mềm, và cung cấp những điểm rất đặc biệt về thiết kế, phát triển, đánh giá 

hay cơ chế đảm bảo chất lượng cho phần mềm. Bởi vì ACDM có cung cấp hướng dẫn rất 

đặc biệt về nhiều hoạt động kĩ thuật này, Scrum và ACDM khớp tương đối tốt với nhau. 

Nhiều kĩ thuật chi tiết trong khuôn khổ ACDM có thể được dùng để bổ sung cho nhiều 

qui định chung được Scrum cung cấp.  

Scrum dựa trên người chủ sản phẩm để thu thập và làm tài liệu các yêu cầu dưới 

dạng các câu chuyện. Không nhiều hướng dẫn được cung cấp bởi Scrum cho các điểm đặc 

thù về cách điều này được thực hiện. ACDM các giai đoạn 1 và 2 cung cấp hướng dẫn chi 

tiết để có được dẫn lái kiến trúc theo cách có cấu trúc tương đối.  

Kết quả của các giai đoạn 1 và 2 có nhiều tính qui tắc hơn điều được Scrum qui định 

dưới dạng khêu gợi, làm tài liệu, tổ chức, và phân tích các câu chuyện. Cơ chế then chốt 

của ACMD để thu thập các yêu cầu và ràng buộc là hội thảo khêu gợi dẫn lái kiến trúc, 

chính là một cách có cấu trúc để tương tác với người chủ sản phẩm. Các mô tả vận hành 

được mô tả bởi ACDM có thể là nền tảng của câu chuyện được mô tả bởi Scrum để thâu 

tóm các yêu cầu của người chủ sản phẩm. Hơn nữa, ACDM cung cấp các kĩ thuật cho thu 

thập các ràng buộc và yêu cầu đặc tính chất lượng bên cạnh các yêu cầu chức năng như 

được qui định bởi Scrum. ACDM cũng qui định các phương pháp để ưu tiên hoá điều có 

thể được dùng để bổ sung cho các qui định chung do Scrum cung cấp cho người chủ sản 

phẩm để ưu tiên hoá các yêu cầu. Sau các giai đoạn 1 và 2, Tổ Scrum có thể đi tiếp vào 

thiết kế kiến trúc. Để cung cấp thiết kế, đánh giá, và cải tiến của thiết kế kiến trúc, khái 

niệm của một Sprint phải được thay đổi chút ít để bao gồm khái niệm về Sprint thiết kế. 

Sprint thiết kế có thể được dùng để thiết kế, đánh giá, và cải tiến thiết kế kiến trúc. Các 

vật chuyển giai từ các Sprint thiết kế không phải là sản phẩm chức năng, nhưng là vật 

phẩm thiết kế hữu hình. Các Sprint thiết kế được tiến hành trước khi phát triển. Các giai 

đoạn của ACDM và các hoạt động của Sprint có quan hệ đại thể, như được nêu trong 

Bảng 18.1.  

Lưu ý rằng điều này không chỉ ra nhiều lần lặp cải tiến của ACDM giữa các giai 

đoạn 3, 4, 5, và 6. Kiến trúc phỏng chừng (giai đoạn 3), đánh giá thiết kế khởi đầu (giai 

đoạn 4), lập kế hoạch thực nghiệm, và làm thực nghiệm (các giai đoạn 5 và 6) sẽ ánh xạ 

vào các Sprint thiết kế. Thiết kế khởi đầu (kiến trúc phỏng chừng) và đánh giá sẽ ánh xạ 

vào Sprint thiết kế 1. Hai giai đoạn này (các giai đoạn 3 và 4) được gộp nhóm với nhau 

bởi vì không có hoạt động Scrum tương đương. Hai giai đoạn tiếp (các giai đoạn 5 và 6) 
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có thể được ánh xạ đại thể vào cuộc họp lập kế hoạch để lập kế hoạch cho làm thực 

nghiệm, và một khi các thực nghiệm được tiến hành, chúng có thể được kiểm điểm cùng 

người chủ sản phẩm trong cuộc họp kiểm điểm Sprint. Diễn đàn này có thể được dùng để 

kiểm điểm và thảo luận các phát hiện của Tổ Scrum dựa trên kết quả của các thực nghiệm. 

Tại cuộc họp này các quyết định làm/không làm có thể được thảo luận. Việc cải tiến sản 

phẩm và hệ thống thêm nữa, các ưu tiên, và các tuỳ chọn sản phẩm có thể được thương 

lượng dựa trên thiết kế. Sau cuộc họp kiểm điểm Sprint, cuộc họp suy ngẫm Sprint nên 

được tổ chức để đánh giá qui trình và tìm cơ hội cải tiến. Các lần lặp cải tiến ACDM có 

thể được lặp lại và ánh xạ vào các Sprint thiết kế cho tới khi quyết định làm được đạt tới. 

Tại điểm này, các giai đoạn ACDM lại ánh xạ tốt vào, và bổ sung thêm nhiều hoạt động 

Scrum tổng quát. Một khi thiết kế kiến trúc được cho là khớp cho sản xuất, giai đoạn 7 

của ACDM có thể được dùng để tạo ra tồn dư sản phẩm. Vào lúc này, các kĩ thuật ước 

lượng dựa trên kiến trúc của ACDM có thể giúp người chủ sản phẩm, Tổ Scrum, và Thầy 

Scrum tạo ra và ưu tiên hoá tồn dư sản phẩm. Một khi tồn dư sản phẩm được tạo ra, 

ACDM giai đoạn 8 có thể bắt đầu mà ánh xạ vào các Sprint của Scrum chuẩn nơi các 

phần tử chức năng được sản xuất ra và chuyển giao cho người chủ sản phẩms. Từng 

Sprint phải bắt đầu với một cuộc họp lập kế hoạch Sprint để quyết định và lập ưu tiên cho 

tồn dư Sprint. Một khi được lập kế hoạch, Sprint Scrum truyền thống sẽ xảy ra ở chỗ các 

phần tử được phát triển. Sau khi Sprint kết thúc, cuộc họp kiểm điểm Sprint được tổ chức 

với khách hàng, và một cuộc họp suy ngẫm Sprint được tổ chức để đánh giá qui trình và 

tìm cơ hội cải tiến. Các Sprint của Scrum có thể tiếp tục cho tới khi hệ thống được thực 

hiện và chuyển giao cho người chủ sản phẩm.  

Bảng 18.1 Ánh xạ các hoạt động của ACDM và Scrum  

Kiểu Sprint Hoạt động hay giai đoạn ACDM Hoạt động Scrum 

Tiền Sprint Giai đoạn 1 Phát triển câu chuyện 

Tiền Sprint Giai đoạn 2 Tạo ra tồn dư sản phẩm 

Tiền Sprint Giai đoạn 1 và 2 Ưu tiên hoá tồn dư dự án 

Sprint thiết kế 1 Giai đoạn 3: Tổ Scrum tạo ra thiết kế 

kiến trúc 

Không có hoạt động 

Scrum tương đương 

 Giai đoạn 4: Đánh giá thiết kế kiến 

trúc với người chủ sản phẩm. 

 

Sprint thiết kế 2 Giai đoạn 5: Lập kế hoạch các thực 

nghiệm cho Sprint thiết kế tiếp. 

Họp lập kế hoạch Sprint 

 Giai đoạn 6: Tiến hành các thực 

nghiệm và kiểm điểm kết quả với 

người chủ sản phẩm. 

Họp kiểm điểm Sprint 

Họp suy ngẫm Sprint   

N/A Giai đoạn 7: Lập kế hoạch xây dựng 

hệ thống hay sản phẩm dựa trên thiết 

kế kiến trúc. 

Tạo ra tồn dư sản phẩm 

Các Sprint của 

Scrum 

Giai đoạn 8: Sản xuất (được lặp lại 

trong các Sprints kế tiếp) 

Họp lập kế hoạch Sprint 

Sprint của Scrum truyền 

thống 

Họp kiểm điểm Sprint 
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Họp suy ngẫm 

 

 

Tại điểm này, độc giả sắc sảo đang tự hỏi kiểm thử này xuất hiện ở đâu. XP có kiểm 

thử liên quan tới hướng dẫn đặc biệt, nhưng Scrum thì không. ACDM đề cập tới việc 

kiểm nghiệm thiết kế qua đánh giá và để trễ kiểm thử đơn vị và tích hợp cho tới giai đoạn 

8, điều được đặt rải rác với các qui trình thực hiện đặc biệt và kiểm thử. Lần nữa, ACDM 

là khuôn khổ qui trình thiết kế, không phải là khuôn khổ phát triển. ACDM có khuyến cáo 

rằng đặc tả dẫn lái kiến trúc được dùng làm hướng dẫn cho lập kế hoạch kiểm thử và kiểm 

thử hệ thống, nhưng các chi tiết chuyên biệt không được cung cấp. Điều này được thực 

hiện để cho phép các tổ làm cực đại tính linh động trong chấp nhận tính đa dạng của thực 

hiện, triển khai, và qui trình kiểm thử. Scrum dường như ngụ ý rằng kiểm thử là một phần 

của cuộc họp kiểm điểm Sprint nơi chức năng được phát triển trong Sprint là được kiểm 

điểm cùng người chủ sản phẩms. Trong thực tại, không khuôn khổ nào đề cập tới lập kế 

hoạch kiểm thử hay kiểm thử theo đủ chi tiết. Giải quyết vấn đề này và lập kế hoạch cho 

kiểm thử nên là xem xét then chốt cho bất kì ai định dệt các phương pháp này lại với 

nhau.  

 

ACDM và Qui trình phần mềm tổ (TSP)  

Qui trình phần mềm tổ (TSP) (Humphrey, 1999) là một khuôn khổ qui trình phát 

triển phần mềm cho tổ nhỏ (3 tới 15 kĩ sư) được phát triển tại Viện Kĩ nghệ Phần mềm 

(SEI). TSP là một trong các bộ khuôn khổ từ SEI để cải tiến qui trình phát triển phần 

mềm. Có liên quan tới TSP là Qui trình phần mềm cá nhân (PSP) (Humphrey, 1995) và 

Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI). PSP được nhắm tới việc đo và cải tiến 

thói quen phát triển phần mềm cá nhân. CMMI là khuôn khổ cải tiến qui trình cho qui 

trình phát triển phần mềm tổ chức. TSP đứng ở giữa hai khuôn khổ này để đề cập tới nhu 

cầu của các tổ nhỏ các kĩ sư phát triển phần mềm. Khuôn khổ TSP cung cấp cho các tổ 

với những qui tắc, kịch đoạn để tiến hành các hoạt động được qui định, các danh sách 

kiểm và hướng dẫn cho việc tạo ra các vật phẩm đa dạng, và một khuôn khổ được xác 

định rõ trong đó các hoạt động và vật phẩm được cấu trúc. Trong thực tại có hai phiên bản 

của TSP. TSPi là phiên bản rút gọn qui mô của TSP, đặc biệt được điều chỉnh cho các tổ 

nhỏ hơn và môi trường hàn lâm. TSP chuẩn được thiết kế để dùng trong các dự án và tổ 

chức lớn hơn. Cả hai đều dùng cùng các khái niệm và phương pháp cơ sở của TSP, cho 

nên không khác biệt nào sẽ được nêu ra ở đây trong thảo luận về cách ACDM khớp vào 

bên trong khuôn khổ TSP. Giống như phần lớn các phương pháp agile hiện đại, TSP tuân 

theo vòng đời phát triển lặp. Từng chu kì bao gồm các qui trình phát triển yêu cầu, thiết 

kế, thực hiện, và kiểm thử. TSP đi khác với các phương pháp agile khác ở chỗ nó dự định 

có nhiều hội tụ vào tài liệu làm trung tâm và nhiều qui định và chi tiết hơn trong các hoạt 

động liên kết với khuôn khổ. TSP cũng có cách đo được xác định cao về chất lượng và 

hiệu năng mà dựa trên phân tích thống kê truyền thống. Với lí do này, TSP không được 

coi như khuôn khổ qui trình phát triển agile thực sự bởi nhiều người thực hành, nhưng 

đánh giá này được để lại cho độc giả. Trong hầu hết các khuôn khổ qui trình agile, năng 

suất được đo dưới dạng chức năng được chuyển giao, và kiểm soát chất lượng được đo 

dưới dạng số các khiếm khuyết còn lại cho mỗi chu kì hay lần lặp. Tuy nhiên, đây thường 

là cách tiếp cận thiển cận. Mặc dầu hữu dụng trong ngay trước mắt ở đây và bây giờ, điều 

này làm chẳng được mấy cho sửa chữa phát triển tổ cức dài hạn và các vấn đề hệ thống. 

Dù thích nó hay không, TSP có tiềm năng đề cập tới những vấn đề này tốt hơn XP, 
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Scrum, hay các suy dẫn của chúng, nhưng có thể cho rằng nó đi tới với cái giá của tính 

mau lẹ nào đó.  

Khuôn khổ TSP được cấu trúc quanh các chu lì với các hoạt động xác định được 

xác định bởi khuôn khổ. TSP có thể được cấu trúc theo vòng đời hướng thác đổ nhiều hơn 

với việc những lần lặp cho yêu cầu, thiết kế, viết mã, kiểm thử đơn vị, và tích hợp, hay nó 

có thể được cấu trúc vào nhiều chu kì kiểu XP, nơi mã chức năng được phát triển sau từng 

chu kì. Giống như các khuôn khổ qui trình agile khác, chức năng cơ sở được phát triển 

trong chu kì khởi đầu, trở thành cơ sở cho điều được phát triển trong các chu kì kế tiếp. 

Sản phẩm nổi lên sau các lần lặp kế tiếp. Cấu trúc TSP tổng quát được nêu trong Hình 

Figure 18.3 (McAndrews, 2000).  
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Hình 18.3 Cấu trúc TSP tổng quát. 

Từng hoạt động trong TSP được hướng dẫn bởi một kịch đoạn liệt kê các tiền điều 

kiện, các bước đặc biệt, hậu điều kiện, và các vật phẩm được tạo ra. TSP cũng bao gồm 

các khuôn mẫu đa dạng để hỗ trợ cho việc tạo ra tài liệu. Từ Hình 18.3 điều hiển nhiên là 

TSP là nặng cân đáng kể so với các qui trình tổ agile khác. Một dự án dùng TSP bắt đầu 

với việc khai trương tổ. Khai trương tổ TSP là cuộc hội thảo bốn ngày bao gồm chín cuộc 

họp tách biệt được thiết kế để tạo ra tổ cố kết và phát triển hiểu biết chung về dự án. Kết 

quả then chốt của việc khai trương tổ là:  

 Thiết lập sản phẩm và mục đích doanh nghiệp  

 Phân công vai trò thành viên tổ và xác định mục đích tổ  

 Tạo ra chiến lược phát triển  

 Xây dựng kế hoạch tổ, ước lượng kích cỡ sản phẩm, nhận diện nhiệm vụ, và 

phân công công việc cho chu kì  

 Xây dựng kế hoạch chất lượng  

 Tạo ra kế hoạch công việc cá nhân  

 Tiến hành đánh giá rủi ro  

 Chuẩn bị tóm tắt tổng quan quản lí và báo cáo khai trương  

 Tiến hành kiểm điểm quản lí về mục đích, kế hoạch và chiến lược  

Một khi việc khai trương tổ là hoàn tất, tổ có thể bắt đầu các chu kì. TSP là khuôn 

khổ qui trình khá lớn, và một thảo luận đầy đủ về từng hoạt động, kĩ thuật, tài liệu, vân 

vân là ở xa ngoài phạm vi của một mục, trong một chương. Nói cho đủ, ngay cả với mọi 

qui định, hướng dẫn thiết kế kiến trúc hệ thống của TSP, nhiều hướng dẫn thiết kế vẫn là 

yếu. TSP đề cập tới thiết kế dưới dạng thiết kế mức cao và thiết kế chi tiết, nhưng nhiều 

qui định là lỗi thời và không phản ánh thực hành thiết kế kiến trúc. TSP cung cấp bốn 

khuôn mẫu thiết kế: khuôn mẫu kịch bản vận hành, khuôn mẫu đặc tả chức năng, khuôn 

mẫu đặc tả trạng thái, và khuôn mẫu đặc tả logic. Hướng dẫn cho dùng những khuôn mẫu 

này theo cách thực hành có chút ít ngây thơ. TSP cũng yếu dưới dạng các qui trình cho 

khêu gợi các yêu cầu từ những người có liên quan, và TSP hội tụ vào các yêu cầu chức 

năng. TSP có rất ít hướng dẫn về cách khêu gợi, phân tích, tổ chức, và làm tài liệu yêu cầu 

đặc tính chất lượng. Không có khái niệm về dùng kịch bản đặc tính chất lượng hay kịch 

bản vận hành như ACDM qui định. TSP làm những nhắc nhở chung về các yêu cầu phi 

chức năng như tính kiểm thử được, tính dùng được, và tính tái dụng, nhưng những điều 

này không được đề cập theo bất kì cách hệ thống nào.  

ACDM có thể được dùng với TSP để cải tiến lớn các khu vực này, với các qui trình 

xác định cho khêu gợi dẫn lái kiến trúc, thiết kế, và làm tài liệu thiết kế. TSP là khuôn khổ 

qui trình hội tụ vào quản lí qui trình tổ, không vào thiết kế kiến trúc, làm ACDM và TSP 

bổ sung tốt cho nhau. Bằng việc xem xét cấu trúc chung của TSP được vẽ trong Hình 

18.4, chúng ta có thể thấy cách ACDM có thể được dùng để bổ sung cho khuôn khổ TSP 

bằng các qui trình thiết kế tốt hơn.  

Trong Hình 18.4 chúng ta có thể thấy rằng dự án bắt đầu với việc khai trương tổ 

như bất kì dự án TSP nào. Tuy nhiên, các chu kì TSP truyền thống cho yêu cầu và thiết kế 

mức cao được thay thế hoàn toàn bằng ACDM các giai đoạn 1 tới 6. Đặc tả dẫn lái kiến 

trúc và vật phẩm thiết kế được xác định bởi ACDM có thể thay thế cho các chu kì được 

qui định bởi TSP. Một khi thời kì không chắc chắn được đi qua và the thiết kế kiến trúc 
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được thiết lập, ACDM giai đoạn 7 lập kế hoạch sản xuất dựa trên thiết kế có thể giúp lập 

kế hoạch các chu kì TSP kế tiếp. Về bản chất, các chu kì TSP có thể được dùng để tạo ra 

mã theo cách thác đổ hay tăng dần. Các chu kì sản xuất TSP này trở thành ACMD giai 

đoạn 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.4 Tích hợp các khuôn khổ ACDM và TSP. 

 

ACDM và RUP  

Qui trình thống nhất Rational - Rational Unified Process (RUP) là một khuôn khổ 

qui trình phát triển phần mềm lặp được phát triển ban đầu bởi công ti phần mềm Rational. 

RUP đã bị IBM mua năm 2002. RUP được suy dẫn ra từ mô hình xoáy ốc của Boehm và 

nhấn mạnh vào nhiều chủ đề cộng tác, lặp của các phương pháp agile. Tuy nhiên, RUP 
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không được coi như phương pháp agile, mà khá kéo dài trong các qui định cho các hoạt 

động và vật phẩm trong so sánh với các khuôn khổ qui trình phần mềm tựa Scrum hay 

XP. RUP có số lượng phi thường các vai trò (tổng số có hơn 20 vai trò) và vật phẩm được 

qui định. Việc bàn luận đầy đủ về khuôn khổ qui trình RUP là không thể được ở đây và đã 

từng là chủ đề của những cuốn sách rất dầy. Với mục đích vắn tắt, chúng tôi sẽ tập trung 

vào triết lí và tổ chức chung của RUP, cách tiếp cận vòng đời tổng thể, các qui định thiết 

kế của RUP, và cách ACDM có thể được dùng để bổ sung thiết kế kiến trúc bằng việc 

dùng khuôn khổ qui trình phần mềm của RUP.  

Khuôn khổ RUP được cấu trúc quanh chín bộ môn chính then chốt, đó là các khư 

vực qui trình được cho rằng mấu chốt cho qui trình phát triển phần mềm. Mọi vai trò, kỉ 

luật, hoạt động và vật phẩm đều xuất phát từ các bộ môn qui trình này:  

 Mô hình hoá doanh nghiệp: Các qui trình hội tụ vào mô hình hoá doanh nghiệp của tổ 

chức khách hàng và miền vấn đề chung.  

 Các yêu cầu: Qui trình cho khám phá các yêu cầu, làm tài liệu trường hợp sử dụng, và 

quản lí thay đổi yêu cầu. 

 Phân tích và thiết kế: Các qui trình để thực hiện phân tích và thiết kế, và lựa chọn giải 

pháp công nghệ phù hợp cho hệ thống hay sản phẩm để thoả mãn các trường hợp sử 

dụng. 

 Thực hiện: Các qui trình đề cập tới biến đổi từ mô hình thành thực hiện và kiểm thử 

bản thực hiện.  

 Kiểm thử: Các qui trình tìm khiếm khuyết và kiểm nghiệm rằng hệ thống làm việc 

như được thiết kế, và trắc nghiệm rằng các yêu cầu được thoả mãn. 

 Triển khai: Các qui trình để chuyển giao và triển khai hệ thống đúng thời gian và hỗ 

trợ người dùng cuối trong việc dùng hệ thống vận hành hay sản phẩm.  

 Quản lí dự án: Các qui trình để lập kế hoạch và quản lí dự án, kể cả quản lí rui ro, 

quản lí nhân sự, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, điều phối lặp bên trong và bên 

ngoài, và đảm bảo rằng sản phẩm chất lượng được chuyển giao đúng thời gian.  

 Môi trường: Các qui trình để hỗ trợ nỗ lực phát triển bằng việc đảm bảo rằng các qui 

trình, hướng dẫn, chuẩn và công cụ là sẵn có cho tổ khi được cần.  

 Quản lí cấu hình và thay đổi: Các qui trình để quản lí vật phẩm dự án, theo dõi phiên 

bản vật phẩm qua thời gian, và kiểm soát và quản lí các thay đổi với chúng.  

Vòng đời RUP tổng thể dựa trên mô hình xoáy ốc của Boehm (Boehm, 1986). Các 

hoạt động của RUP được tổ chức quanh sáu pha tổng quát, được hướng nhiều theo thác 

đổ; tuy nhiên, lặp xuất hiện bên trong các pha. Các pha của RUP bao gồm bắt đầu, khởi 

thảo, xây dựng, dịch chuyển, sản xuất, và về hưu. Từng trong các pha này được giải thích 

chi tiết hơn dưới đây.  

 Pha bắt đầu: Pha bắt đầu ánh xạ đại thể vào các giai đoạn 1 và 2 của ACDM. Các mục 

tiêu then chốt bao gồm xác định hoàn cảnh doanh nghiệp, khêu gợi các yêu cầu khởi 

đầu, thiết lập hoàn cảnh hệ thống, và xác định phạm vi. Các mục tiêu này gần như 

đồng nhất với các mục tiêu của ACDM ở các giai đoạn 1 và 2, và các kĩ thuật ACDM 

đặc biệt được xác định trong các giai đoạn này để thu thập, làm tài liệu, và phân tích 

dẫn lái kiến trúc có thể được dùng để bổ sung cho RUP. Các hoạt động RUP khác 

trong pha bắt đầu bao gồm lên lịch và ước lượng công việc. Lần nữa, các khuôn mẫu 

và kĩ thuật ACDM được xác định trong các giai đoạn 1 và 2 cho lập kế hoạch công 
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việc và làm tài liệu kế hoạch (kế hoạch thiết kế chủ) có thể bổ sung cho các qui định 

của RUP.  

 Pha soạn thảo: Pha soạn thảo đại thể ánh xạ vào các giai đoạn 3 tới 7 của ACDM. 

Mục đích then chốt của RUP cho pha soạn thảo bao gồm thiết kế kiến trúc và phát 

triển các kế hoạch xây dựng. RUP cũng qui định nhận diện và khử bỏ các rủi ro ưu 

tiên cao của dự án. Điều này ánh xạ đẹp vào thiết kế lặp (giai đoạn 3), đánh giá (giai 

đoạn 4), và làm thực nghiệm (các giai đoạn 5 và 6) của ACDM. Chủ định của ACMD 

cho thiết kế, đánh giá, làm thực nghiệm, và cải tiến kiến trúc là nhận diện và đề cập 

tới các rủi ro kĩ thuật trước khi sản xuất. Kế hoạch xây dựng trong giai đoạn 7 của 

ACDM dựa trên thiết kế kiến trúc bổ sung cho qui định của RUP để tạo ra kế hoạch 

dự án mức thô cho toàn thể RUP. Ước lượng Delphi băng rộng cấp phần tử dựa trên 

kiến trúc có thể cung cấp ước lượng với độ trung thành cao và cái nhìn sâu sớm vào 

phải cần bao lâu và những tài nguyên nào để xây dựng các phần tử và tích hợp hệ 

thống.  

 Pha xây dựng: Pha xây dựng ánh xạ vào giai đoạn 8 của ACDM. Mục đích chính của 

pha xây dựng bao gồm tạo ra các thiết kế chi tiết, phát triển phần tử, kiểm thử, và tích 

hợp các phần tử hệ thống. Chắc chắn kế hoạch sản xuất được tạo ra trong giai đoạn 7 

của ACDM và các kĩ thuật theo dõi được trình bày ở giai đoạn 8 có thể được dùng để 

theo dõi xây dựng. ACDM không qui định cách làm các thiết kế chi tiết hay thực hiện 

phát triển phần mềm thực tế, nhưng RUP cung cấp các khuyến cáo chi tiết và công cụ 

cho cả hai. Lần nữa, điều này là việc dùng hay, bổ sung của cả hai khuôn khổ RUP và 

ACDM.  

 Pha dịch chuyển: Pha dịch chuyển không có ánh xạ vào ACDM. Lần nữa, ACDM là 

khuôn khổ qui trình thiết kế và chủ ý cho phép tổ chức xác định cách tốt nhất để dịch 

chuyển sản phẩm hay hệ thống vào môi trường sản xuất. RUP mô tả pha dịch chuyển 

thành vấn đề khi tuyến cơ sở sản phẩm cuối cùng được tạo ra và được triển khai, và tài 

liệu đào tạo và tài liệu khác được hoàn thành và được chuyển cho khách hàng. Người 

ta có thể biện minh rằng những hoạt động này ánh xạ vào hoạt động giai đoạn 8 của 

ACDM, nhưng ACDM không cho các qui định cho những hoạt động này.  

 Pha sản xuất: Pha sản xuất là pha cuối cùng của RUP. Thuật ngữ sản xuất trong hoàn 

cảnh RUP tương ứng với khách hàng dùng hệ thống hay sản phẩm trong môi trường 

sản xuất. Hội tụ chính của pha sản xuất là hỗ trợ cho khách hàng khi họ làm việc với 

hệ thống, giám sát hệ thống để đảm bảo vận hành đúng, đáp ứng cho các yêu cầu thay 

đổi và báo cáo lỗi, vân vân. Pha sản xuất chấm dứt với việc phát triển các kế hoạch về 

cách hệ thống sẽ được cho thôi hoạt động. Lần nữa, ACDM không đề cập đặc biệt tới 

các hoạt động này, mặc dầu thiết kế kiến trúc đóng vai trò mấu chốt trong các hoạt 

động quan trọng này, như được mô tả trong các Chương 16 và 17.  

RUP cũng xác định một số vai trò. Việc đơn giản đáp ứng cho mọi vai trò được yêu 

cầu và thiết lập rõ ràng trách nhiệm của họ và mối tương quan trên các dự án thực có thể 

là việc làm đáng nản chí. RUP xác định các vai trò dưới dạng người thực hiện nhiệm vụ 

đã cho, các hoạt động, và vật phẩm họ tạo ra. Trong thực hành, sắp xếp ra các khác biệt 

giữa các vai trò và xác định liệu tất cả chúng có cần không có thểlaf thách thức, và thường 

cần có kinh nghiệm dùng RUP để làm cho nó đúng. Trên 20+ vai trò của RUPsẽ không 

được mô tả chi tiết ở đây. Tuy nhiên, các vai trò của ACDM nên được ánh xạ và đảm bảo 

bao quát đầy đủ các trách nhiệm thiết kế.  

RUP qui định một số các vật phẩm được tạo ra như một phần của khuôn khổ qui 

trình. RUP mô tả xấp xỉ 14 vật phẩm khác nhau (tuỳ theo chúng được cấu trúc thế nào). 
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Trong một dự án nhỏ, 20 hay nhiều vật phẩm có thể được tạo ra, và thường nhiều vật 

phẩm nữa được tạo ra qua việc dùng khuôn khổ qui trình RUP và các công cụ liên kết. 

Mặc dầu RUP dường như là nặng cân và đáng nản chí, khuôn khổ này được hỗ trợ bởi 

một số công cụ để giúp tạo ra các vật phẩm này. Lần nữa, tất cả các vật phẩm của RUP sẽ 

không được thảo luận chi tiết ở đây với mục đích để ngắn gọn. Nói chung, các tài liệu của 

RUP rơi vào trong vài loại tổng quát, như sau:  

 Tài liệu quản lí chương trình  

 Kế hoạch của tổ chức  

 Quản lí ích lợi  

 Quản lí người có liên quan  

 Quản lí vấn đề và rủi ro  

 Quản lí chất lượng  

 Quản lí yêu cầu  

 Tài liệu kĩ thuật  

Đây là các loại vật phẩm tài liệu của RUP được qui định bởi khuôn khổ RUP. Từng 

trong các loại này đều có ít nhất một tài liệu, nhưng phần lớn có nhiều tài liệu liên kết với 

chúng. Trong khi có đa dạng vật phẩm được yêu cầu trong ACDM, các vật phẩm then 

chốt là đặc tả dẫn lái kiến trúc, thiết kế kiến trúc, bản kế hoạch thiết kế chủ, và lịch biểu 

sản xuất. Các vật phẩm khác được tạo ra trong ACDM là các vật phẩm làm việc để hỗ trợ 

cho việc tạo ra những tài liệu then chốt này. Ánh xạ giữa các vật phẩm ACDM và RUP là 

không trực tiếp. Bởi vì RUP yêu cầu nhiều vật phẩm thế, thêm vào danh sách đáng nản 

chí này có thể không là cách tiếp cận tốt nhất để làm hôn lễ cho hai khuôn khổ này. Tuy 

nhiên, các kĩ thuật đa dạng được xác định trong ACDM có thể bổ sung cho các phương 

pháp của RUP để phát triển tập toàn diện các vật phẩm của RUP. Đặc tả dẫn lái kiến trúc, 

và đặc biệt các kĩ thuật để làm tài liệu chức năng và yêu cầu đặc tính chất lượng, và các 

ràng buộc kĩ thuật và doanh nghiệp, có thể đóng góp cho các yêu cầu tài liệu của RUP. 

RUP và ACDM cả hai đều qui định việc dùng các trường hợp sử dụng để xác định các 

yêu cầu chức năng, mặc dầu cách tiếp cận để phát triển chúng là hơi khác. Tuy nhiên, 

RUP không cung cấp các qui định tương tự cho xác định yêu cầu đặc tính chất lượng, và 

điều này có thể chắc chắn bổ sung cho tài liệu yêu cầu của RUP. Bản kế hoạch thiết kế 

chủ được xác định bởi ACDM có thể không được yêu cầu nếu ACDM được dùng trong 

hoàn cảnh quản lí dự án RUP, nhưng các kĩ thuật và hướng dẫn cho tạo ra bản kế hoạch 

thiết kế chủ và các bản kế hoạch sản xuất có thể đóng góp cho phát triển các tài liệu lập kế 

hoạch của RUP. Quan trọng nhất là tài liệu thiết kế. Vì RUP nổi lên từ cộng đồng hướng 

đối tượng, phân tích và thiết kế hướng đối tượng là cách tiếp cận được khuyến cáo cho 

thiết kế và xây dựng các hệ thống. Tuy nhiên, một chủ đề thường xuyên trong suốt cuốn 

sách này đã từng là ở chỗ thiết kế kiến trúc không nhất thiết bị thiên lệch theo một mô 

thức ngôn ngữ đặc thù bởi vì bất kì mô thức cố định nào cũng không thể phù hợp cho mọi 

miền ứng dụng. ACDM là trung lập đối với mô thức thiết kế và cung cấp nhiều hướng dẫn 

về cách thiết kế, và làm tài liệu thiết kế. Những kĩ thuật này, đi đôi với cách tiếp cận lặp 

tới việc tạo ra thiết kế, có thể được áp dụng bên trong hoàn cảnh dự án RUP và có thể 

giúp tạo ra nhiều thiết kế kiến trúc vững chãi hơn.  

RUP là khuôn khổ qui trình phát triển phần mềm toàn diện, và một phê bình then 

chốt là ở chỗ nó quá nặng cân đối với tất cả chỉ trừ dự án lớn nhất về sản phẩm và hệ 

thống. Có nhiều vai trò, hoạt động, và vật phẩm mà có thể làm phức tạo việc thể nghiệm 



 

 461 

và dùng RUP. Nếu chọn lựa được thực hiện để tổ hợp ACDM vào trong khuôn khổ RUP, 

phải cẩn thận đừng làm phức tạp thêm việc thể nghiệm và dùng RUP. Một phương án cho 

khuôn khổ RUP nặng cân truyền thống là Agile RUP (Ambler, 2002). Agile RUP, hay 

AUP, là khuôn khổ đơn giản hơn, dễ hiểu, và dễ thực hiện trong hầu hết các tổ chức; tuy 

nhiên, nó vẫn còn trung thành với triết lí then chốt của khuôn khổ RUP. Nó mô tả các kĩ 

thuật như XP, bao gồm thiết kế hướng kiểm thử, quản lí thay đổi mau lẹ, và cải biên để 

cải tiến năng suất và tăng tốc triển khai chức năng. AUP hội tụ vào các bộ môn kiểm thử, 

triển khai, quản lí cấu hình, quản lí dự án, và môi trường. Từng trong những bộ môn này 

của AUP đề cập tới cùng mối quan tâm qui trình như RUP truyền thống. Rõ ràng thiếu từ 

các bộ môn của AUP là các bộ môn yêu cầu, thiết kế, và phân tích. Điều này là vì AUP 

nhấn mạnh vào cùng tương tác không chính thức giữa khách hàng-người phát triển để xác 

định các yêu cầu như XP làm. AUP cũng hội tụ vào việc tạo ra chức năng, cho phép các 

cấu trúc thiết kế theo cách không chính thức nổi lên như chúng vậy trong XP. Các kxi 

thuật này làm việc cùng nhau để chuyển giao tính chức năng cho khách hàng nhanh hơn. 

Các triết lí khác được vay mượn từ các phương pháp agile bao gồm:  

 Trao đổi: Thay vì có các tổ, hoạt động được phân hoạch cao, và các vai trò được 

xác định nghiêm ngặt, như được mô tả bởi RUP, AUP nhấn mạnh rằng người 

phát triển, người quản lí, và khách hàng ở cùng chỗ để tạo khả năng có trao đổi 

tần số cao. AUP không qui định vai trò nghiêm ngặt như RUP, nhưng tahy vào 

đó nhấn mạnh rằng các tổ có thể linh hoạt hơn nếu mọi người biết về các phần 

khác nhau của hệ thống. Chuyên môn hoá bị tránh để ngăn cản vài người khỏi bị 

quá tải. Quay vòng thành viên tổ giúp phổ biến tri thức và giúp tổ năng suất hơn 

và linh hoạt trong phân công công việc.  

 Tính đơn giản: Không như RUP, AUP nhấn mạnh vào các qui trình đơn giản, tài 

liệu đơn giản, và các tổ tự dẫn đường. Triết lí then chốt của AUP được suy dẫn 

từ XP là ở chỗ các kĩ sư không thể đọc hay dùng các tài liệu qui trình chi tiết, 

nhưng dùng tài liệu hiệu quả hơn với hướng dẫn mức cao. Mọi thứ từ qui trình 

tới tài liệu kĩ thuật được mô tả chính xác bằng việc dùng một nắm giấy thay thì 

hàng trăm trang.  

 Qui trình nhẹ cân, giá trị cao: AUP, như XP, nhấn mạnh vào các hoạt động giá 

trị cao mà tạo ra trực tiếp chức năng hay hỗ trợ sản xuất chức năng. Các hoạt 

động không nảy sinh trong chức năng đều bị tránh xa.  

 Công cụ độc lập: AUP, không giống RUP, không qui định tập công cụ xác định. 

Bất kì công cụ nào cũng có thể được dùng với AUP, và khuyến cáo là ở chỗ các 

công cụ phù hợp nhất cho việc làm là được lựa chọn và sử dụng.  

 Điều chỉnh khi cần: AUP mô tả bốn pha bắt đầu, soạn thảo, xây dựng và dịch 

chuyển, như đi tới với khuyến cáo rằng các kĩ thuật nền tảng được dùng trong 

các pha này nên được điều chỉnh cho phù hợp với tổ và dự án.  

Thay vì cách tiếp cận như thác đổ của RUP, AUP nhấn mạnh vào đưa ra nhỏ, nhanh 

được xây dựng quanh những lần lặp ngắn. Như XP, AUP các tổ cố gắng chuyển giao đưa 

ea chức năng ở cuối mỗi lần lặp. ACDM có thể được dùng trong các giai đoạn sớm để xác 

định dẫn lái kiến trúc và thiết lập thiết kế. Nhiều vật phẩm được qui định bởi ACDM có 

thể bổ sung cho cách tiếp cận tài liệu nhẹ cân được yêu cầu trong AUP. Các giai đoạn 1 

tới 6 của ACDM có thể được ánh xạ vào các pha bắt đầu và soạn thảo gần như trực tiếp. 

Các giai đoạn 7 và 8 của ACDM có thể giúp nâng cao lập kế hoạch sản xuất AUP và theo 

dõi các vật phẩm. ACDM có lẽ là khớp tự nhiên cho AUP hơi nó khớp cho RUP -chắc 

chắn việc đan dệt hai khuôn khổ này với nhau sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, trong cả 
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RUP lẫn AUP cách tiếp cận lặp cho thiết kế kiến trúc (thiết kế, đánh giá, thực nghiệm, và 

refine) trong ACDM có thể giúp được.  

 

ACDM và CMMI  

Viện SEI đã từng tham gia trong nhiều năm vào phát triển và dịch chuyển mô hình 

năng lực để cải tiến thực hành của kĩ nghệ phần mềm. Các mô hình này được dựa trên các 

thực hành tốt nhất và được cấu trúc để giúp các tổ chức xây dựng hệ thống và sản phẩm 

chất lượng cao theo cách dự đoán được nhiều hơn qua việc dùng các qui trình phát triển 

có kỉ luật trong toàn bộ vòng đời. Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) về 

bản chất là việc cải tiến khuôn khổ qui trình mà các tổ chức có thể dùng để cải tiến cách 

họ xây dựng hệ thống dùng nhiều phần mềm. Nó có thể được dùng để hướng dẫn cải tiến 

qui trình qua một dự án, một bộ phận, hay toàn thể tổ chức. CMMI có thể giúp dưới dạng 

thiết lập mục đích và ưu tiên cải tiến qui trình. Nó cung cấp hướng dẫn để tạo ra qui trình 

chất lượng, và cung cấp một điểm tham chiếu cho đánh giá tính hiệu quả của các qui trình 

hiện có và sự trưởng thành qui trình của tổ chức. CMMI dựa trên các thực hành tốt nhất từ 

nhiều kỉ luật và đã phát triển qua đối tác của công nghiệp, chính phủ, và những người có 

liên quan của SEI. CMMI không phải là qui định về qui trình phát triển mà mô tả các chi 

tiết về cách phát triển các hệ thống, nhưng nó cung cấp những hướng dẫn chung trong khu 

vực qui trình bằng việc cung cấp các mục đích và thực hành được cần để đáp ứng các mục 

đích này.  

CMMI có các mô hình tách bạch cho kĩ nghệ hệ thống, kĩ nghệ phần mềm, sản 

phẩm được tích hợp và phát triển qui trình, và nguồn nhà cung ấp. Các mô hình này được 

tham chiếu như các bộ môn trong ngôn ngữ của CMMI (Tổ sản phẩm CMMI, 2002) và 

được giải thích vắn tắt trong đoạn dưới đây.  

Bộ môn kĩ nghệ hệ thống bao quát việc phát triển các hệ thống mà có thể hay không 

thể bao gồm phần mềm. Chủ định của bộ môn kĩ nghệ hệ thống là giúp các kĩ sư biến đổi 

nhu cầu của khách hàng, các mong đợi, và các ràng buộc trong giải pháp sản phẩm và hỗ 

trợ chúng trong suốt vòng đời.  

Bộ môn kĩ nghệ phần mềm bao quát việc phát triển các hệ thống phần mềm. Chủ 

định của mô hình kĩ nghệ phần mềm là để giúp cho các kĩ sư áp dụng các cách tiếp cận có 

hệ thống, có kỉ luật, và định lượng được vào phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm.  

Bộ môn Phát triển sản phẩm và qui trình tích hợp (IPPD) cung cấp cách tiếp cận hệ 

thống để đạt tới cộng tác đúng thời gian của những người có liên quan trong toàn bộ đời 

sản phẩm để thoả mãn tốt hơn nhu cầu, mong đợi và các yêu cầu của khách hàng. Các qui 

trình hỗ trợ cho cách tiếp cận IPPD được tích hợp với các qui trình khác trong tổ chức. 

Mô hình IPPD được thiết kế để được tổ hợp với các thực hành khác của tổ chức được 

dùng để tạo ra sản phẩm.  

Bộ môn nguồn nhà cung cấp được dùng để phối hợp nỗ lực của các nhà cung cấp 

được dùng để xây dựng hệ thống và sản phẩm. Khi nỗ lực phát triển trở nên phức tạo hơn, 

các dự án thường dùng các nhà cung cấp để thực hiện các chức năng hay cung cấp các 

phần tử cho hệ thống và sản phẩm. Trong những trường hợp này, dự án được lợi từ phân 

tích nâng cao và giám sát hoạt động của nhà cung cấp có liên quan tới thiết kế sản phẩm, 

phát triển, và chuyển giao. Mô hình nguồn nhà cung cấp bao quát việc thu nhận sản phẩm 

từ nhà cung cấp trong những hoàn cảnh này.  

Từng mô hình này đều tổ chức các thực hành được qui định thành các khu vực qui 

trình có liên quan. Các khu vực qui trình CMMI được chia thành bốn loại: quản lí qui 
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trình, quản lí dự án, kĩ nghệ, và hỗ trợ. CMMI được tổ chức thêm thành một hay hai biểu 

diễn: biểu diễn liên tục hay biểu diễn theo giai đoạn. Trong biểu diễn theo giai đoạn, năng 

lực qui trình được đo dưới dạng mức trưởng thành, trong đó có năm mức. Bên trong từng 

mức trưởng thành có các khu vực qui trình chính là các nhóm thực hành có liên quan. Nếu 

một tổ chức thực hiện một cách thoả đáng tất cả các khu vực qui trình liên kết với một 

mức trưởng thành, nó được gọi là đã đạt tới mức trưởng thành đó. Từng mức xây dựng 

trên các qui trình được thiết lập trong các mức trưởng thành trước. Chẳng hạn, giả sử một 

tổ chức đạt tới mức 2. Khi cố gắng đạt tới mức 3, tổ chức phải tiếp tục thực hiện mọi thực 

hành của mức 2 trong khi thêm các thực hành của mức 3. Trong biểu diễn liên tục, cùng 

các khu vực qui trình của mô hình theo giai đoạn được mô tả. Tuy nhiên, tổ chức có thể 

thực hiện bất kì khu vực qui trình nào nó chọn. Các tổ chức được đánh giá theo việc nó 

thực hiện tốt thế nào cho riêng các khu vực qui trình nó chọn. Biểu diễn truyền thống là 

biểu diễn theo giai đoạn, và sự liên tục này là biểu diễn phổ biến hơn của CMMI.  

CMMI là khuôn khổ cải tiến qui trình qui mô lớn phù hợp nhất cho các tổ chức rất 

lớn như các cơ quan chính phủ, các nhà thầu của họ, các thực thể công ti lớn, và các bộ 

máy hành chính quan liêu tương tự khác. Các tổ chức lớn dùng CMMI thường có các tổ 

cải tiến qui trình tổ khổng lồ để giám sát nỗ lực duy trì và cải tiến qui trình của tổ chức. 

Các tổ này cũng tiến hành kiểm định qui trình CMMI để đánh giá tuân thủ với CMMI và 

đo sự trưởng thành qui trình của tổ chức. Một phê bình chung về CMMI ở chỗ kích cỡ lớn 

và bản chất dẫn lái theo vật phẩm là tốn kém, chậm chạp, nặng nề, bóp nghẹt phát kiến. 

Chi phí cho việc tuân thủ theo CMMI lớn hơn nhiều đối với hầu hết các tổ chức nhỏ và 

vừa có thể chịu được. Mặc dầu CMMI là khuôn khổ lớn cho cải tiến qui trình, điều trớ 

trêu nhất là nó mô tả điều một tổ chức phải làm để cải tiến qui trình, không nói về cách 

thực tế làm bất kì qui trình nào. Hiển nhiên, có nhiều chi tiết về CMMI đã bị bỏ đi ở đây 

đơn giản bởi vì cách xử trí đầy đủ giản dị nhất của CMMI là chủ đề của một cuốn sách. 

Tuy nhiên, những chi tiết này là không được cần để giải thích cách ACDM có thể được 

dùng với khuôn khổ qui trình CMMI. Thứ nhất, chúng ta phải xem xét các khu vực qui 

trình của CMMI. Những điều này được liệt kê trong Bảng 18.2.  

Bởi vì CMMI chỉ ra rằng các khu vực qui trình này phải được thực hiện nhưng 

không qui định cách thực hiện chúng, một số trong các khu vực qui trình này có thể được 

thoả mãn bởi ACMD. Theo cách này, ACDM có thể giúp tổ chức tuân thủ theo CMMI mà 

không phải xác định các qui trình này từ đầu. Từ quan điểm này, ACDM có thể được 

dùng trong tổ chức đích xác như được mô tả trong Phần 2 và sẽ giúp cho tổ chức đáp ứng 

chuẩn CMMI cho vài yêu cầu qui trình. Bảng 18.3 nêu ra các khu vực qui trình mà về 

tiềm năng có thể được thoả mãn bằng việc dùng ACDM đích xác như được mô tả trong 

Phần 2.  

Tất nhiên sẽ có biến thiên nào đó trong việc bao phủ mà ACDM sẽ cung cấp trong 

bất kì khu vực qui trình CMMI nào đã cho, tuỳ theo cách tổ chức thể nghiệm cho ACDM. 

Nếu một tổ chức phải tuân thủ theo CMMI một cách nghiêm ngặt để chứng minh mức độ 

trưởng thành đặc biệt, ACDM có thể phục vụ như một điểm bắt đầu cho một tổ chức 

trong việc xác định nhiều qui trình đặc biệt để đạt tới việc tuân thủ CMMI. Khi làm thể 

nghiệm ACDM bên trong một tổ chức dùng khuôn khổ CMMI, tổ chức phải ánh xạ cẩn 

thận các giai đoạn và hoạt động ACDM đặc biệt vào bên trong từng giai đoạn của các khu 

vực qui trình CMMI đặc biệt. Điều này có thể làm dễ dàng cho kiểm định và đánh giá dựa 

trên CMMI về sau.  
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Tóm tắt  

 

Có một số các khuôn khổ qui trình sẵn có cho một tổ chức để cấu trúc các tổ chức 

và dự án của nó. Một số đã được thảo luận ở đây, nhưng có nhiều khuôn khổ khác và 

nhiều biến thể của chúng. Tất cả đều có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng nói chung chúng 

có xu hưởng có các điểm yếu trong mô tả cách thiết kế kiến trúc, làm tài liệu nó, và cách 

dùng nó để giúp đỡ thiết kế chi tiết và xây dựng. ACDM là qui trình thiết kế, và hiểu theo 

cách thông thường, nó tự nhiên bổ sung cho nhiều trong các khuôn khổ qui trình này bằng 

các yêu cầu vững chãi nhiều hơn và các kĩ thuật và qui trình cho thiết kế. các ví dụ ở đây 

chỉ được dự định để phục vụ như các ví dụ về cách ACDM có thể được tích hợp với các 

khuôn khổ qui trình khác, và theo cách nào mà ACDM và các khuôn khổ qui trình khác 

bổ sung cho nhau. Các tổ chức nên cẩn thận nghiên cứu các các khuôn khổ qui trình ứng 

cử viên, ACDM, và các mục đích kinh doanh của tổ chức, và chọn lựa cẩn thận các qui 

trình của họ và đan dệt chúng cùng nhau, hội tụ vào tính đơn giản, vừa cân, và theo nghĩa 

thông thường.  
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Bảng 18.2 Khu vực qui trình CMMi  

 

Qui trình Khu vực qui trình Mức 

trưởng 

thành 

Kĩ nghệ quản lí yêu cầu Kĩ nghệ 2 

Quản lí dự án Giám sát và kiểm soát dự án Quản lí dự án 2 

Quản lí dự án Lập kế hoạch dự án  Quản lí dự án 2 

Quản lí dự án quản lí thoả thuận nhà cung cấp  Quản lí dự án 2 

Hỗ trợ quản lí cấu hình Hỗ trợ 2 

Hỗ trợ đo và phân tích Hỗ trợ 2 

Hỗ trợ đản bảo chất lượng qui trình và sản 

phẩm  

Hỗ trợ 2 

Kĩ nghệ tích hợp sản phẩm Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ phát triển yêu cầu Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ giải pháp kĩ thuật Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ Kiểm nghiệm Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ trắc nghiệm Kĩ nghệ 3 

Quản lí qui trình xác định qui trình tổ chức Quản lí qui trình 3 

Quản lí qui trình hội tụ vào qui trình tổ chức Quản lí qui trình 3 

Quản lí qui trình đào tạo tổ chức Quản lí qui trình 3 

Quản lí dự án quản lí dự án tích hợp Quản lí dự án 3 

Quản lí dự án quản lí nhà cung cấp tích hợp Quản lí dự án 3 

Quản lí dự án lập tổ tích hợp Quản lí dự án 3 

Quản lí dự án quản lí rủi ro Quản lí dự án 3 

Hỗ trợ phân tích quyết định và giải pháp Hỗ trợ 3 

Hỗ trợ môi trường tổ chức cho tích hợp Hỗ trợ 3 

Quản lí qui trình hiệu năng qui trình tổ chức Quản lí qui trình 4 

Quản lí dự án quản lí dự án định lượng Quản lí qui trình 4 

Quản lí phát kiến tổ chức và qui trình triển khai Quản lí qui trình 5 

Phân tích nhân quả và hỗ trợ giải pháp Hỗ trợ 5 
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Bảng 18.3 Khu vực qui trình CMMi được đề cập bởi ACDM  

 

Qui trình Khu vực qui trình Mức 

trưởng 

thành 

Kĩ nghệ quản lí yêu cầu Kĩ nghệ 2 

Quản lí dự án giám sát và kiểm soát dự án Quản lí dự án 2 

Quản lí dự án lập kế hoạch dự án Quản lí dự án 2 

Kĩ nghệ tích hợp sản phẩm Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ phát triển yêu cầu Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ giải pháp kĩ thuật Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ kiểm nghiệm Kĩ nghệ 3 

Kĩ nghệ trắc nghiệm Kĩ nghệ 3 

Quản lí dự án quản lí rủi ro Quản lí dự án 3 
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