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I.

Thông Tin Sinh Viên

Họ và tên SV1: ................................................................................................. MSSV: .................................
Họ và tên SV2: ................................................................................................. MSSV: .................................
Họ và tên SV3: ................................................................................................. MSSV: .................................
II. Bảng Ghi Điểm
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Nội dung
Đặc tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong đó, nội dung đặc tả làm
rõ nội dung thu thập yêu cầu hệ thống, các yêu cầu chức năng và yêu
cầu phi chức năng của hệ thống.
Đặc tả hệ thống bằng ngôn ngữ UML, tối thiểu phải bao gồm: lược đồ
Use Case, lược đồ quan hệ thực thể (ERD).
Báo cáo bao gồm API Docs, trong đó, cần làm rõ danh mục chức năng
của hệ thống cùng với URL/URI tương ứng.
Lập trình các chức năng của hệ thống dựa trên kiến trúc Microservices,
trong đó, các nghiệp vụ chính của hệ thống phải đạt từ 50% trên tổng
số chức năng chính trở lên.
Ứng dụng tương tác với người dùng qua giao diện GUI/Web có bố cục
và luồng xử lý phù hợp. Báo cáo cần đặc tả kịch bản giao diện.
- Báo cáo trình bày bằng LaTex, có hình thức tốt và nội dung đầy đủ.
- Phần trình bày thể hiện sự kết hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm.
- Phần trả lời câu hỏi của GV cho thấy sự hiểu, biết đối với đề tài.
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