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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Việc lập gia phả là ý tưởng của tiền nhân từ xưa ñến nay, nó 

có một ý nghĩa sâu sắc, có ảnh hưởng lớn lao trong tập quán, truyền 

thống của người Vi ệt Nam. Gia phả giúp ta tường nhớ ñến tổ tông, 

công ơn của ông bà, nó duy trì kỷ cương, lễ giáo ñặt nền tảng ñạo lý 

cho gia ñình mỗi người, kiểm ñiểm lại sự còn mất, sự phát triển của 

dòng họ, mà cố gắng trấn chỉnh lại nếp ăn ở của mỗi người trong 

tông môn ñồng thời ñặt nền móng việc thờ phụng tổ tiên cho ñược 

quy cũ hơn với mục ñích “cùng nhau uống nước nhớ nguồn” 

Quản lý các dòng họ ở Việt Nam từ trước tới nay ñều ñược 

thực hiện rất thủ công. Các dòng họ ñều phải ghi chép tất cả các 

thông tin liên quan ñến dòng họ ñể ñời sau có thể biết gốc tích họ 

hàng. Nhưng bên cạnh ñó còn rất nhiều vấn ñề bất cập khi phải xây 

dựng gia phả và quản lý di vật của tổ tiên dòng họ như: Di vật có thể 

biến dạng theo thời gian, bị mất mát, thất lạc, hoặc vì một vài lý do 

nào ñó người ghi chép gia phả không thể nhớ nổi các thông tin của 

một thành viên trong gia ñình, việc tìm kiếm bia mộ, tên tuổi thành 

viên nào ñó rất khó khăn. Hay trong những trường hợp cần thiết 

không thể ñưa ra ngay thông tin của thành viên một cách chính xác 

như nhóm máu, bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền….Hoặc không 

thấy ñược sự phát triển học vấn của dòng họ qua các thế hệ 

 Mặc dù, trên thị trường ñã xuất hiện một số phần mềm quản 

lý gia phả nhưng chưa ñáp ứng hết các nhu cầu của người dùng như 

hạn chế quyền của người dùng, giao diện khó sử dụng, chưa thống 

kê theo sự kiện của các dòng họ, chưa lưu trữ ñược các tệp hình ảnh, 

âm thanh và những thông tin về di vật của người ñã mất cũng như 
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người còn sống. Vì thế, việc xây dựng hệ thống quản lý các dòng họ 

Việt Nam sẽ mang ý nghĩa xã hội nhân văn cao trong thời kỳ Công 

nghiệp hóa - Hiện ñại hóa ñất nước hiện nay. Theo dòng lịch sử của 

ñất nước ñã trải qua nhiều thời kỳ nên số người bị thất lạc nhiều nên 

công việc tìm kiếm khó khăn, việc phân bổ các dòng họ thì sinh sống 

ở nhiều nơi nên khó khăn trong việc ñánh giá học vấn, năng lực của 

dòng họ. Do ñó vấn ñề ñặt ra là làm thế nào ñể có thể xây dựng hệ 

thống nhằm giúp cho mọi người có thể hiểu rõ về nguồn gốc, mối 

quan hệ giữa người và người trong ñời sống hiện nay.  

Xuất phát từ những lý do trên mà tôi ñã chọn ñề tài: “Ứng 

Dụng Logic Mờ Trong Quản Lý Lịch Sử Các Dòng Họ Việt Nam ”, 

có các giải pháp và tính năng làm ñề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 

của mình. Chương trình ñược xây dựng và ứng dụng sẽ giúp hoàn 

thiện hơn kiến thức ñược học và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao 

trong xã hội. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Những kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả cho 

công tác quản lý tại một số dòng họ ở Việt Nam. Để hoàn thành mục 

ñích ý tưởng ñề ra cần nghiên cứu các nội dung như sau : 

- Phân tích thực trạng tại một số dòng họ và các quy trình 

quản lý gia phả  của dòng họ ñể ñề ra giải pháp hợp lý trong việc xây 

dựng và triển khai hệ thống. 

- Phân tích và tìm hiểu tổng quan về các kiến thức cơ bản của 

logic mờ, nắm vững qui trình quản lý gia phả của các dòng họ và 

vận dụng logic mờ vào bài toán quản lý gia phả của các dòng họ 
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- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dotNet, ngôn ngữ VB.net, 

CSDL Microsoft Access 2003 hoặc SQL Server 2000,… trong tiến 

trình xây dựng hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý các dòng họ ñược 

tiến hành thử nghiệm trên một số dòng họ ở Quảng Nam, Đà Nẵng.  

- Cài ñặt và triển khai trên môi trường Windows 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

� Đối tượng nghiên cứu 

- Tìm hiểu công tác quản lý gia phả tại một số dòng họ trên 

ñịa bàn thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng có những bất cập, lưu trữ 

còn thủ công, thiếu xót ñể ñề ra giải pháp ñể giải quyết bài toán và 

ñem lại hiệu quả cao hơn.  

- Nghiên cứu các vấn ñề về Logic mờ và ñề ra giải pháp ñể 

ứng dụng nó vào dự báo về trình ñộ học vấn, năng lực làm việc của 

các dòng họ qua các thế hệ. 

- Triển khai xây dựng hệ thống Family Annals phục vụ quản 

lý. 

- Đánh giá khả năng ứng dụng logic mờ vào hệ thống. 

� Phạm vi nghiên cứu 

- Các vấn ñề về logic mờ, ứng dụng của logic mờ vào dự 

báo về học vấn, năng lực làm việc của dòng họ bằng cách sử dụng 

các luật suy diễn trong logic mờ. 

- Ứng dụng cho công tác quản lý tại một số dòng họ trên ñịa 

bàn Thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

� Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
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- Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ và công nghệ liên quan. 

- Tổng hợp các tài liệu lý thuyết về Logic mờ. 

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo quy trình xây 

dựng ứng dụng phần mềm. 

� Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán Gia phả và xây dựng 

các bước phân tích hệ thống ñể hỗ trợ việc lập trình, xây dựng ứng 

dụng.  

- Vận dụng các vấn ñề nghiên cứu về logic mờ trong tiến 

trình xây dựng hệ thống. 

- Thử nghiệm và ñánh giá kết quả ñạt ñược.  

5. Kết quả dự kiến 

- Phân tích ñược quy trình quản lý, lưu trữ Gia phả của dòng 

họ có khoa học và dễ dàng. 

- Đề ra giải pháp và ứng dụng các vấn ñề về logic mờ vào 

giải quyết bài toán dự báo về học vấn, năng lực của dòng họ qua các 

thế hệ trong việc xây dựng hệ thống. 

- Xây dựng hệ thống Family Annals nhằm phục vụ cho công 

tác quản lý tại một số dòng họ trên ñịa bàn thành phố Quảng Nam, 

Đà Nẵng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

� Về mặt lý thuyết 

- Tìm hiểu quy trình và cách thức lưu trữ Gia phả tại một số 

dòng họ 
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- Tìm hiểu và vận dụng các công cụ, ngôn ngữ và công nghệ 

liên quan. 

- Phân tích và ñánh giá ñược vấn ñề mờ trong việc dự báo ñể 

ứng dụng vào hệ thống Family Annals.  

- Đề xuất giải pháp ứng dụng logic mờ trong hệ thống 

Family Annals.  

- Ứng dụng quy trình xây dựng phần mềm trong hệ thống 

quản lý. 

� Về mặt thực tiễn 

- Ứng dụng các công cụ, ngôn ngữ hỗ trợ ñể xây dựng hệ 

thống phần mềm. 

- Sản phẩm là hệ thống phần mềm quản lý các dòng họ và có 

tăng cường tính năng dự báo về học vấn và năng lực làm việc của 

dòng họ qua các thế hệ. 

- Triển khai hệ thống trên môi trường Windows 

7. Đặt tên ñề tài 

“ ỨNG DỤNG LOGIC M Ờ TRONG QUẢN LÝ  

LỊCH SỬ CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM ” 

8. Bố cục luận văn 

Nội dung chính của luận văn ñược chia thành 3 chương sau: 

� Chương 1: Cơ sở lý thuyết của ñề tài 

� Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống 

� Chương 3: Cài ñặt và thử nghiệm 
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CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

Trong chương này tôi ñi vào trình bày các khái niệm về logic 

mờ và cách vận dụng của nó vào xây dựng hệ thống phần mềm. 

1.1.  GIỚI THI ỆU LOGIC M Ờ VÀ HỆ CHUYÊN GIA 

1.1.1.  Sự phát tri ển công nghệ mờ 

1.1.2.  Hệ chuyên gia 

1.1.2.1.  Khái quát 

1.1.2.2.  Cấu trúc và hoạt ñộng của hệ chuyên gia mờ 

1.1.2.3.  Điều kiện và lĩnh vực ứng dụng của logic mờ 

1.2.  NHỮNG KI ẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HỆ MỜ 

1.2.1.  Tập mờ (Fuzzy Sets) 

1.2.1.1.  Định nghĩa 

Trong phần này nêu một số ñịnh nghĩa về tập rõ, tập mờ và 

lấy ví dụ cụ thể cho từng ñịnh nghĩa. 

1.2.1.2.  Các phép toán ñại số trên tập mờ 

Trong phần này nêu một số phép toán tập mờ và ñưa ra một số 

ví dụ về các phép toán trên tập mờ. 

1.2.2.  Số mờ (Fuzzy Numbers) 

1.2.2.1.   Số logic dạng hình khối 

1.2.2.2.   Số logic dạng tam giác 

1.2.2.3.  Số logic dạng hình thang 

1.2.3.  Nguyên lý suy rộng của Zadeh 
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Để làm việc với nhiều biến, nguyên lí suy rộng sau của Zadeh 

là rất quan trọng và ñược sử dụng ñể xác ñịnh các hệ số tin tưởng ñể 

tiến hành thực hiện dự báo trong luận văn. 

1.2.3.1.  Nguyên lí suy rộng 

1.2.3.2.  Suy rộng phép cộng hai số mờ 

1.3.  LOGIC M Ờ VÀ QUAN HỆ MỜ 

1.3.1.  Logic mờ 

1.3.1.1.  Logic mệnh ñề cổ ñiển 

1.3.1.2.  Các phép toán cơ bản trong logic mờ 

Trong mục này nêu một số phép toán cơ bản trong logic mờ 

và ñưa ra một số ví dụ cụ thể cho các phép toán như: phép phủ ñịnh, 

phép hội, phép giao, phép tuyển và phép hợp. 

1.3.2.  Quan hệ mờ 

1.3.2.1.  Khái niệm quan hệ mờ 

1.3.2.2.  Tính chuyển tiếp 

1.3.2.3.  Phương trình quan hệ mờ. 

1.4.  HỆ TRỢ GIÚP LẤY QUYẾT ĐỊNH MỜ 

1.4.1.  Bài toán lấy quyết ñịnh và vấn ñề lập luận 

1.4.2.  Suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ 

1.4.2.1.  Suy luận xấp xỉ (suy luận mờ) 

1.4.2.2.  Mệnh ñề ñiều kiện dạng “If … Then” 

1.4.2.3.  Biến ngôn ngữ 

1.4.2.4.   Mệnh ñề ñiều kiện dạng “If … Then…Else” 

1.4.2.5.   Cơ sở tri thức của nhiều hệ mờ 
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1.5.  ỨNG DỤNG CỦA LOGIC M Ờ TRONG DỰ BÁO 

1.5.1.  Giá tr ị trung bình trong thống kê 

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong thống kê ñó 

là giá trị trung bình (average hay mean) của n phép ño, n ý kiến hoặc 

n ñại lượng ñược biểu diễn bởi các số thực r1, r2,…., rn  ñược ñịnh 

nghĩa bởi  

n

r

n

rrr
r

n

i in
ave

∑=
+++

=
...21  (1.20) 

1.5.2.  Các bước tiến hành dự báo theo logic mờ 

B1.  Chuẩn bị số liệu   

B2.  Tham vấn chuyên gia ñể xác ñịnh các tham biến cho mô 

tơ suy diễn mờ   

B3.  Lập các nhãn mờ   

B4.  Lập các biến mờ   

B5.  Lập các input (dữ liệu ñầu vào) và output (dữ liệu ñầu ra)  

B6.  Các tiền ñề và hệ quả   

B7.  Các qui tắc mờ   

B8.  Lập dự báo   

B9.  Tiến hành dự báo   

B10. Trình diễn dữ liệu  
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CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH VÀ THI ẾT KẾ HỆ THỐNG 

Trong chương này tôi vận dụng các kiến thức liên quan ñể 

khảo sát hiện trạng; phân tích và nhận ñịnh về hệ thống; phân tích 

thiết kế hệ thống thông tin ñể làm nền tảng, cơ sở xây dựng hệ thống 

Family Annals. 

2.1.  KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 

2.1.1.  Giới thi ệu về hệ thống 

2.1.2.  Hệ thống quản lý dòng họ 

2.1.3.  Thực trạng công tác quản lý tại một số dòng họ 

2.1.4.  Tóm tắt kết quả khảo sát hiện trạng 

2.1.5.  Giải pháp xây dựng hệ thống 

Phần mềm xây dựng là hệ thống Family Annals phục vụ quản 

lý cho nhiều dòng họ khác nhau. Cụ thể là: 

- Xây dựng  kho cơ sở dữ liệu cho phép truy xuất dữ liệu 

trên hệ thống 

- Xây dựng một hệ số tin tưởng ñể có thể dự báo ñược sự 

phát triển về học vấn và năng lực làm việc của dòng họ qua các thế 

hệ  

- Xây dựng các luật giữa các thế hệ từ thế hệ cha ông sang 

thế hệ con cháu. 

- Chương trình có giao diện dành cho tất cả người sử dụng 

hệ thống có thể ñăng nhập theo quyền sử dụng hệ thống và thực hiện 

các thao tác: Cập nhật, tìm kiếm, truy xuất cơ sở dữ liệu và trả kết 

quả về cho người dùng... 
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2.2.  PHÂN TÍCH H Ệ THỐNG FAMILY ANNALS. 

2.2.1.  Nhận ñịnh về một số bất cập của hệ thống 

2.2.2.  Yêu cầu của hệ thống 

2.2.3.  Yêu cầu khi tri ển khai hệ thống 

2.2.4.  Chức năng của hệ thống  

2.3.  XÂY DỰNG MỐI LIÊN H Ệ GIỮA CÁC PHÉP TOÁN  

LOGIC M Ờ VÀ DỰ BÁO VỀ HỌC VẤN, NĂNG LỰC LÀM 

VIỆC 

Để dễ hình dung, trong lúc xây dựng mối liên hệ này chúng 

tôi dựa vào số liệu thống kê của dòng họ Phan Quang (dòng họ ngụ 

cư tại xã Phong thử - Điện thọ - Điện Bàn – Quảng Nam).  

2.3.1.  Thống kê số người trong dòng họ 

Theo kế hoạch ñặt ra, kế hoạch khảo sát sẽ ñược thực hiện 

trên nhiều dòng họ, nhưng do thời gian cũng như nhân lực hạn chế, 

chính vì vậy tôi chỉ khảo sát ñược một số dòng họ, nhưng theo tính 

toán và số liệu thống kê thì những kết quả này cũng hoàn toàn có thể 

áp dụng cho các dòng họ khác. 

Trên thực tế khi một dòng họ quá lớn thì sẽ ñược tách ra thành 

các chi nhỏ hơn và trưởng chi sẽ là người quản lý chi ñó, dòng họ 

Phan Quang sau khi tách chi cho ñến nay có tổng số 6 ñời. Dưới ñây 

là số liệu thống kê về các ñời trong dòng họ ñó. 
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Bảng 2.1. Thống kê về tổng số người của dòng họ Phan Quang 

Đời thứ Số người 

1 2 

2 4 

3 5 

4 15 

5 29 

6 30 

Tổng cộng 85 

2.3.2.  Kết quả khảo sát về trình ñộ học vấn và năng lực làm 

việc 

Trong phần này ta chỉ khảo sát cho quá trình dự báo về trình 

ñộ học vấn, còn dự báo về năng lực làm việc thì ta làm tương tự 

a. Kết quả khảo sát 

Ta có kết quả khảo sát về trình ñộ học vấn của dòng họ Phan 

Quang ñược kết quả thể hiện trong bảng dưới ñây: 

Bảng 2.2. Thống kê về trình ñộ học vấn của dòng họ  Phan Quang 

Đời  

thứ 

Sau  

ñại học 

Đại 

học 

Cao 

ñẳng 

Trung 

 cấp 

Công 

nhân 

Ko 

ñi học 
Khác 

1 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 1 0 

3 0 1 2 1 0 1 0 

4 0 2 4 5 2 2 0 

5 0 3 2 1 18 5 0 

6 3 10 3 3 0 1 10 
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Áp dụng công thức tính trung bình ta có: 

 

∑
=

= 7

1i
i

i

x

x
x  

Trong ñó:      xi   : Số người ở  thuộc tính i (với i =1 → 7) 

              ∑
=

7

1i

xi  : Tổng số người trong ñời (từ ñời 1 ñến ñời 6) 

Từ ñó ta có bảng kết quả sau : 

Bảng 2.3. Bảng hệ số về trình ñộ học vấn 

Đời 

thứ 

Sau 

ñại học 

Đại 

học 

Cao 

ñẳng 

Trung 

cấp 

Công 

nhân 

Ko 

 ñi học 
Khác 

1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 

2 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 

3 0 0.2 0.4 0.2 0 0.2 0 

4 0 0.13333 0.26667 0.33333 0.13333 0.13333 0 

5 0 0.10345 0.06897 0.03448 0.62069 0.17241 0 

6 0.1 0.33333 0.1 0.1 0 0.03333 0.33333 

Từ bảng số liệu thống kê và kết quả tính toán chúng ta cần 

xây dựng một hệ số tin tưởng ñể phán ñoán sự phát triển về Năng 

lực, Học vấn  của dòng họ. Áp dụng các phép toán logic và kết quả 

tính toán ñược từ ñời 1 ñến ñời 6 chúng  ta số liệu dự ñoán dưới ñây 

b. Dự ñoán 

Từ cơ sở lý thuyết về hệ mờ, qua các kết quả khảo sát dòng họ 

Phan Quang, ta ñi vào xây dựng các luật giữa các ñời từ cha ông 

sang con cháu như sau: 
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Chọn không gian nền cho hệ thống  

• U={ Trình ñộ học vấn của cha (ông)}={trên ñại học, ñại 

học,cao ñẳng, trung cấp, công nhân, không ñi học, 

khác}={u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7} 

• V={ Trình ñộ học vấn của con (cháu)}={trên ñại học, 

ñại học,cao ñẳng, trung cấp, công nhân, không ñi học, 

khác}={u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7} 

Mệnh ñề A/U có hàm thuộc hoàn toàn xác ñịnh bởi vector 

{A(u):u∈U} 

Mệnh ñề B/V có hàm thuộc hoàn toàn xác ñịnh bởi vector 

{B(v):v ∈V} 

� Đời 1 sang  ñời 2: 

 

 

  A1 =                                                B1= 

 

 

 

 

 

 

        P1⇒Q1 = ┐A1∪∪∪∪ (A1 ∩∩∩∩B1) = V1=  

 

 

 

 

Chuyển  ma trận kết quả 7× 7 chiều thành ma trận một chiều 

0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
0   0   0   0   0.5   0.5   0 
 

0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
0   0   0 .25  0.25   0.25   0.25   0 
 

1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
1  1   1   1   0.5   0.5  1 
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Áp dụng công thức tính trung bình : 

 

        V1 =                    

 

→ %V1 = 

Tương tự tính toán cho các ñời 2 ñến 7 ta có kết quả như sau: 

       

V2 =                           

 

→ %  V2 = 

 

            V3 =              

 

→  %V3= 

 

V4 =                  

 

→%V4 = 

 

        V5 =               

 

 

 →%V5 = 

 

Áp dụng công thức nguyên lý suy rộng 

µA1∪A2∪A3∪A4∪A5(u,v) = Min(µA1∪A2∪A3∪A4, µA5)  

             = Min(µA1∪A2∪A3, µA4,µA5) 

        = Min(µA1∪A2, µA3, µA4,µA5) 

        = Min(µA1, µA2, µA3, µA4,µA5)  

1  1  0.75  0.75  0.75 0.75  1   

0.17   0.17   0.12   0.12  0.12  0.12  0.17 

1   0.8   0.6   0.8   1   0.8  1 

0.17   0.13   0.1   0.13   0.17   0.13  0.7 
 

1  0.87 0.73 0.67 0.87 0.87  1 
 

0.17   0.14   0.12   0.11   0.14   0.14  0.17 

1 0.9  0.93  0.97 0.4 0.83 1 

0.17   0.15   0.15   0.16   0.06   0.14  0.17 

1   1    1    1    0.5    0.5   1  

0.17   0.17   0.17   0.17   0.08  0.08  0.17  
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   Min(V1,V2,V3,V4,V5) = 

  

            % Min = 

2.4.  THI ẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Phần này, tôi vận dụng cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ mô hình 

hợp nhất UML ñể phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo các 

bước cần thiết của quy trình xây dựng phần mềm. 

Đây là phần quan trọng ñể xây dựng hệ thống theo các chức 

năng phù hợp với yêu cầu ñặt ra thông qua quá trình nghiên cứu, 

khảo sát và các giải pháp từ lý thuyết ñến thực tiễn. 

2.4.1.  Xác ñịnh các tác nhân và ca sử dụng 

2.4.2.  Sơ ñồ ca sử dụng 

 
Hình 2.3. Sơ ñồ Use case tổng quan của hệ thống 

0.2   0.16   0.12   0.14   0.08   0.1  0.2 

1   0.8   0.6   0.67   0.4   0.5  1    
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Theo sơ ñồ UseCase tổng quan, hệ thống ñược chia thành các 

phân hệ: Quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục dòng họ, 

quản lý thông tin thành viên; Báo cáo thống kê và dự báo 

� Do hệ thống có nhiều chức năng và phân hệ nên trong 

Báo cáo tóm tắt luận văn tôi chỉ trình bày phân tích quá 

trình báo cáo thống kê và dự báo. 

2.4.3.  Mô tả các ca sử dụng 

2.4.4.  Biểu ñồ tuần tự 

Biểu ñồ tuần tự là biểu diễn sự tương tác giữa các ñối tượng 

theo thứ tự thời gian. Nó mô tả các ñối tượng liên quan trong một 

tình huống cụ thể và các bước tuần tự trong việc trao ñổi các thông 

báo giữa các ñối tượng ñó ñể thực hiện một chức năng của hệ thống. 

 
Hình 2.9. Biểu ñồ tuần tự quá trình in báo cáo thống kê dự báo 
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2.4.5.  Biểu ñồ hoạt ñộng 

Biểu ñồ hoạt ñộng chỉ ra luồng ñi từ hoạt ñộng này sang hoạt 

ñộng khác trong một hệ thống. Nó ñặc biệt quan trọng trong việc xây 

dựng mô hình chức năng của hệ thống và nhấn mạnh tới việc chuyển 

ñổi quyền kiểm soát giữa các ñối tượng.  

 
2.11. Biểu ñồ hoạt ñộng của thống kê dự báo 

2.4.6.  Biểu ñồ lớp 

Hệ thống này có các lớp ñối tượng sau: thành viên, dòng họ, 

gia ñình, gia sử, di vật, tên ñời. Tương tự ta có thể xác ñịnh ñược 

quan hệ giữa các thực thể khác nhau trong hệ thống và biểu diễn qua 

biểu ñồ lớp thực thể như sau: 
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1

*

1

0..*

*

1

có>>

1

* 0..*

0..*

1

0..*

tblDongho

MaHo : String
TenHo : String
HuongHoa : String

Them()
Sua()
Xoa()

tblTendoi

MaDoi : Int
TenDoi : String

Them()
Sua()
Xoa()

tblGiadinh

MaGD : String
TenGD : String
Ghichu : String

Them()
Sua()
Xoa()

tblDivat

MaDV : String
TenDV : String
AmThanh : String
HinhAnh : String

Them()
Sua()
Xoa()

tblGiasu

MaGiasu : String
NienDai : String
TocUoc : String

Them()
Sua()
Xoa()

tblThanhvien

MaTV : String
TenTV : String
GioiTinh : Yes/No
Ngaysinh : Date
Noisinh : String
QueQuan : String
TenHuy : String
TenTu : String
ConThu : String
DiTat : String
NhomMau : String
TrinhdoHV : String
TuoiTho : Single
BenhTruyenNhiem : String
TenMe : String
TenBo : String
VoThu : Int
NgayMat : Date
NoiAnTang : String
TieuSu : String
NangLuc : String
Anh : String

Them()
Sua()
Xoa()
Timkiem()
Thongke()
Dubao()

1

1

1

0..*

0..*

1

 
Hình 2.12. Biểu ñồ lớp của hệ thống 

2.4.7.  Thiết kế cơ sở dữ liệu 

� Tóm lại, trong chương này tôi ñã trình bày những vấn ñề 

khảo sát công tác quản lý tại một số dòng họ, thực trạng 

quản lý các thành viên trong dòng họ và ñề ra giải pháp 

xây dựng hệ thống; phân tích và ñề ra các nhận ñịnh, yêu 

cầu khi triển khai hệ thống, chức năng cần có của hệ 

thống; phân tích thiết kế hệ thống thông tin một cách chi 

tiết theo quy trình hướng ñối tượng với ngôn ngữ mô hình 

hóa UML, thiết kế kho dữ liệu ñể làm nền tảng, cơ sở lập 

trình, xây dựng hệ thống . 
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CHƯƠNG 3:  CÀI ĐẶT VÀ K ẾT QUẢ MINH H ỌA 

3.1.  CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 

- Hệ thống phần mềm Family Annals ñược xây dựng trên 

nền tảng ứng dụng Desktop, sử dụng ngôn ngữ VB.Net 2005 và ứng 

dụng logic mờ vào xây dựng hệ thống. 

- Cấu hình yêu cầu cài ñặt như sau: Các máy sử dụng 

chương trình phải ñược cài ñặt DotNetframework 2.0 trở lên.  

- Chương trình hoàn chỉnh sẽ ñược ñóng gói và khi ñưa vào 

sử dụng người dùng chỉ việc cài ñặt (Setup) và chạy chương trình 

như một ứng dụng bình thường. 

3.2.  THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG 

3.2.1.  Giao diện ñăng nhập của hệ thống 

 

Hình 3.1. Đăng nhập hệ thống 

3.2.2.  Giao diện chính của hệ thống 
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Hình 3.2. Giao diện chính của chương trình 

3.2.3.  Các chức năng chính trong hệ thống 

 
Hình 3.3. Tổ chức lưu trữ thông tin thành viên trong dòng họ 
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3.2.4.  Biểu ñồ thống kê và dự báo 

 

Hình 3.8. Thống kê danh mục các thế hệ của dòng họ 

 

Hình 3.9. Thống kê trình ñộ học vấn qua các thế hệ của dòng họ 
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Hình 3.11. Dự ñoán trình ñộ học vấn của dòng họ qua các thế hệ 
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KẾT LUẬN 

1. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ 

� Kết quả ñạt ñược 

- Đã tìm hiểu về phân tích hệ thống bằng ngôn ngữ mô hính 

hóa UML và dùng phần mềm Rational Rose ñể thể hiện. Quá trình 

phân tích bài toán chi tiết, cụ thể. 

- Ứng dụng logic mờ vào dự ñoán về trình ñộ học vấn, năng 

lực làm việc của dòng họ. Xây dựng hệ thống với ñầy ñủ các chức 

năng ñáp ứng các yêu cầu ñặt ra ban ñầu. 

� Nhận xét 

1. Ưu ñiểm  

- Hệ thống có thể tổ chức lưu trữ nhiều dòng họ khác nhau 

bằng cách tạo ra cây thư mục trên máy tính 

- Quá trình quản lý thông tin các thành viên trong dòng họ 

ñược thực hiện một cách dể dàng bằng một số các thao tác nhập, 

chọn và kích chuột. 

- Giao diện hệ thống khá thân thiện, có menu trợ giúp rõ 

ràng và chức năng tìm kiếm dữ liệu thông minh giúp người dùng 

thao tác thuận tiện, dễ dàng hơn. 

- Là một hệ thống có nhiều nhóm người dùng và có khả 

năng quản lý tài khoản người dùng 

- Quá trình dự báo ñược thực hiện một cách dễ dàng bằng 

cách ứng dụng logic mờ . 

2. Nhược ñiểm 

- 26 - 

- Hệ thống chưa ñáp ứng cho việc hỗ trợ ñầy ñủ các chức 

năng của một hệ thống phần mềm quản lý Gia Phả và việc ứng dụng 

logic mờ vào bài toán còn hạn chế. 

- Ứng dụng sâu hơn công nghệ mờ vào bài toán quản lý gia 

phả. 

2. PHẠM VI ỨNG DỤNG 

- Chương trình ñược xây dựng chủ yếu ñể phục vụ công tác 

lưu trữ thông tin của thành viên trong dòng họ và ñược triển khai tại 

một số dòng họ thuộc Quảng Nam, Đà Nẵng 

- Chương trình có thể phát triển, mở rộng và triển khai cho 

một số dòng họ thuộc các tỉnh thành khác trên cả nước 

3. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

- Xây dựng thêm kho CSDL phong phú hơn và sử dụng 

phần mềm CSDL có tính bảo mật cao cho hệ thống. 

- Việc nghiên cứu và ứng dụng sâu hơn công nghệ mờ vào 

bài toán quản lý gia phả 

- Nâng cao tốc ñộ thực hiện hệ thống bằng cách xây dựng 

các thuật toán tối ưu hơn. 

- Xây dựng hệ thống có thể chạy ñược trên môi trường mạng 

Internet, ñể phát triển và triển khai rộng hơn 


