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BTL01 Giao diện trong các hệ tương tác (***) 

Định nghĩa. Tầm quan trọng và lợi ích của việc thiết kế giao diện tốt. Định nghĩa, đặc trưng, 

ưu nhược điểm của một số nhóm giao diện chính: giao diện văn bản (text-based user 

interface), giao diện đồ họa 2 chiều, giao diện đồ họa 3 chiều. Áp dụng các mô thức cho tính 

dùng được cho từng nhóm giao diện này.  

BTL02 Các kỹ thuật thiết kế hệ tương tác (**) 

Thiết kế giao diện người dùng: Quy trình thiết kế giao diện người dùng. Kỹ thuật thiết kế lấy 

người dùng làm trung tâm. Kỹ thuật thiết kế mẫu thử và lặp. So sánh ưu nhược điểm của 

các kỹ thuật và cho ví dụ minh họa.   

 

BTL03 Các kỹ thuật kiểm thử tính tiện dụng của hệ tương tác (**) 

Mục tiêu và kế hoạch kiểm thử, Tìm người dùng thử. Lựa chọn người dùng thử. Xác định 

các nhiệm vụ kiểm thử. Các bước kiểm thử. Đánh giá hiệu năng. Ví dụ minh họa. 

BTL04 Quản lý tương tác và các vấn đề phát sinh (***) 

Định nghĩa. Tầm quan trọng và lợi ích của việc quản lý tương tác. Các mô hình quản lý 

tương tác. Các vấn đề phát sinh khi quản lý tương tác. Các công cụ hỗ trợ quản lý tương 

tác. Ví dụ minh họa.  

BTL05 Giao diện di động (**) 

Giới thiệu chung. Các loại ứng dụng thường gặp trên thiết bị di động. Chiến lược thiết kế 

giao diện cho các ứng dụng trên thiết bị di động. Các thành phần chính của thiết kế di động. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Các công cụ trợ giúp thiết kế di động. Thiết kế cho các thiết bị di động cụ thể. Thiết kế cho 

các màn hình khác nhau. Ví dụ minh họa. Đánh giá tính dùng được của giao diện di động. 

BTL06 Giao diện trợ giúp thế hệ mới(*) 

Giới thiệu chung. Xu hướng phát triển của các giao diện trợ giúp thế hệ mới. Các sản phẩm 

trên thị trường theo các xu hướng mới này hay các sản phẩm vẫn còn trong giai đoạn thử 

nghiệm. So sánh ưu nhược điểm. Đánh giá tính dùng được. 

BTL07 Xu hướng phát triển của các hệ tương tác: Nhân hóa phong cách 

tương tác của máy tính (***) 

Các phong cách tương tác như giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng cử chỉ, nét mặt, ý 

nghĩ ….. : Định nghĩa, đặc trưng, phân loại mô hình/nguyên tắc tương tác. Các thiết bị vào 

ra cần có để hỗ trợ từng phong cách tương tác. Các sản phẩm trên thị trường đã tích hợp 

phong cách tương tác này hay các sản phẩm vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. So sánh 

ưu nhược điểm của các phong cách tương tác này. 

BTL08 Giao diện đa thể thức (**)  

Giới thiệu chung. Hệ tương tác có đầu vào đa thể thức. Hệ tương tác có đầu ra đa thể thức. 

Ưu điểm của giao diện đa thể thức. Nguyên tắc thiết kế. Kỹ thuật thiết kế giao diện đa thể 

thức theo hướng quản lý khả năng nhận thức của người dùng. Kỹ thuật thiết kế giao diện đa 

thể thức theo hướng dễ học. Đánh giá tính dùng được của giao diện đa thể thức.  

BTL09 Giao diện thích nghi (**) 

Giới thiệu chung. Hệ tương tác thích nghi. Mô hình người dùng trong hệ tương tác thích 

nghi. Kiến trúc cho các hệ tương tác thích nghi. Mẫu thiết kế cho các giao diện thích nghi. 

Siêu văn bản và web thích nghi. Giao diện đồ họa thích nghi. Giao diện tiếng nói thích nghi. 

Đánh giá tính dùng được của giao diện thích nghi.  
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