
Phương pháp thác nước (waterfall method) 

Mô hình thác nước được định nghĩa là một mô hình quá trình tuần tự mà 

sự phát triển có thể được ánh xạ trên cơ sở các giai đoạn liên tiếp.  

Phương pháp thác nước là gì? 

Mô hình thác nước là một mô hình quy trình tuyến tính chia các quá trình 

phát triển thành các giai đoạn dự án liên tiếp. Trái ngược với các mô hình 

lặp đi lặp lại (iterative model), mỗi giai đoạn chỉ được chạy qua một lần. Kết 

quả của mỗi giai đoạn trước được sử dụng làm giả định cho giai đoạn tiếp 

theo. Mô hình thác nước được sử dụng đặc biệt trong phát triển phần mềm. 

Phương pháp thác nước hoạt động như thế nào? 

Sự phát triển của mô hình thác nước cổ điển do nhà khoa học máy tính 

Winston W. Royce đề xuất. Nhưng Royce không phải là nhà phát minh. 

Thay vào đó, bài tiểu luận của ông "Quản lý sự phát triển của các hệ thống 

phần mềm lớn - Managing the Development of Large Software Systems", 

xuất bản năm 1970, chứa một bài kiểm tra quan trọng về các mô hình quy 

trình tuyến tính. Thay vào đó, Royce trình bày một mô hình gia tăng lặp đi 

lặp lại, trong đó mỗi giai đoạn trở lại giai đoạn trước và xác minh kết quả 

của nó. 

Royce đề xuất một mô hình với bảy giai đoạn, thông qua một số lần lặp lại: 

1. Yêu cầu hệ thống 

2. Yêu cầu phần mềm 

3. Phân tích 

4. Thiết kế 

5. Thực hiện 

6. Kiểm tra 

7. Hoạt động 

Cơ chế mô hình được gọi là mô hình thác nước dựa trên các giai đoạn 

được xác định bởi Royce - nhưng bản thân thuật ngữ này đã xuất hiện kể 



từ đó. Trong bài luận được viết bởi Royce, thuật ngữ "thác nước" thậm chí 

không xuất hiện. 

 Sự kiện 

Mô hình thác nước được biết đến rộng rãi thông qua Tiêu chuẩn Hoa Kỳ 

DoD-STD-2167, dựa trên một hình thức đơn giản hóa của mô hình thủ tục 

được phát triển bởi Royce, mà các tác giả không hiểu đầy đủ. Lý do cho 

điều này là sự thiếu hiểu biết về các mô hình gia tăng lặp đi lặp lại, như 

David Maibor - một trong những tác giả - sau đó thừa nhận. 

Trong thực tế, các phiên bản khác nhau của mô hình thác nước được sử 

dụng. Các mô hình phân chia quá trình phát triển thành năm giai đoạn là 

phổ biến. Các giai đoạn 1, 2 và 3 được xác định bởi Royce đôi khi được 

kết hợp trong một giai đoạn dự án như một phân tích yêu cầu. 

1. Phân tích đầu: lập kế hoạch, phân tích yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật 

2. Thiết kế: thiết kế hệ thống và đặc điểm kỹ thuật 

3. Triển khai: lập trình và kiểm tra mô-đun 

4. Tích hợp hệ thống: kiểm tra hệ thống và tích hợp 

5. Hoạt động: giao hàng, bảo trì, cải tiến 

Hình sau đây minh họa lý do tại sao mô hình quy trình tuyến tính được gọi 

là "mô hình thác nước". 

 



Mô hình thác nước, được hiển thị trong một đồ họa đơn giản 

Mô hình thác nước năm giai đoạn, dựa trên các yêu cầu của Winston W. 

Royce, chia các quy trình phát triển thành các giai đoạn dự án sau: phân 

tích, thiết kế, thực hiện, thử nghiệm và vận hành. Sơ đồ đã cho thấy một 

phần mở rộng của mô hình theo yêu cầu của Royce: xác minh kết quả của 

từng giai đoạn, có tính đến các yêu cầu và thông số kỹ thuật được xây 

dựng trước đó. 

Phần mở rộng của mô hình thác nước đơn giản bổ sung cho mô hình cơ 

bản với các chức năng lặp đi lặp lại - ví dụ, với rebounds cho phép so sánh 

kết quả của từng giai đoạn với các giả định được đưa ra trong giai đoạn 

trước và do đó xác minh chúng. 

Các giai đoạn của mô hình thác nước là gì? 
Trong mô hình thác nước, các giai đoạn riêng lẻ của một quá trình phát 

triển được sắp xếp như một thác nước. Mỗi giai đoạn kết thúc với một kết 

quả trung gian (cột mốc) - ví dụ với một danh mục các yêu cầu dưới dạng 

đặc điểm kỹ thuật yêu cầu, với đặc điểm kỹ thuật của kiến trúc phần mềm 

hoặc với một ứng dụng trong giai đoạn alpha hoặc beta. 

Phân tích (Analysis) 

Mỗi dự án phần mềm bắt đầu với một giai đoạn phân tích bao gồm một 

nghiên cứu khả thi và một định nghĩa yêu cầu. Trong nghiên cứu khả thi, 

dự án phần mềm được đánh giá về chi phí, doanh thu và tính khả thi. 

Nghiên cứu khả thi cung cấp một đặc điểm kỹ thuật yêu cầu (mô tả sơ bộ 

về các yêu cầu), kế hoạch dự án và tính toán dự án, cũng như đề nghị cho 

khách hàng, nếu có. 

Tiếp theo là một định nghĩa chi tiết về các yêu cầu, bao gồm phân tích tình 

hình hiện tại và khái niệm mục tiêu. Trong khi các phân tích như hiện tại 

phác thảo khu vực vấn đề, khái niệm mục tiêu xác định chức năng và 

thuộc tính mà sản phẩm phần mềm phải cung cấp để đáp ứng các yêu 

cầu. Kết quả của định nghĩa của các yêu cầu bao gồm, ví dụ, một đặc điểm 

kỹ thuật yêu cầu, một mô tả chi tiết về cách các yêu cầu dự án sẽ được 

đáp ứng, và một kế hoạch thử nghiệm chấp nhận. 



Cuối cùng, giai đoạn đầu tiên của mô hình thác nước cung cấp một phân 

tích về định nghĩa của các yêu cầu, trong đó các vấn đề phức tạp được 

chia thành các nhiệm vụ con nhỏ và các chiến lược giải pháp thích hợp 

được phát triển. 

Thiết kế (Analysis) 

Giai đoạn thiết kế phục vụ để phát triển một khái niệm giải pháp cụ thể dựa 

trên các yêu cầu, nhiệm vụ và chiến lược được xác định trước đó. Trong 

giai đoạn này, các nhà phát triển phần mềm phát triển kiến trúc phần mềm 

và kế hoạch xây dựng chi tiết cho phần mềm, tập trung vào các thành phần 

cụ thể như giao diện, khung hoặc thư viện. Kết quả của giai đoạn thiết kế 

bao gồm một tài liệu dự thảo với kế hoạch xây dựng phần mềm và kế 

hoạch thử nghiệm cho các thành phần riêng lẻ. 

Thực hiện (Implementation) 

Kiến trúc phần mềm được thiết kế trong giai đoạn thiết kế được thực hiện 

trong giai đoạn triển khai, bao gồm lập trình phần mềm, khắc phục sự cố 

và kiểm thử mô-đun. Trong giai đoạn triển khai, thiết kế phần mềm được 

thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình mong muốn. Các thành phần riêng lẻ 

được phát triển riêng biệt, được kiểm tra trong khuôn khổ thử nghiệm mô-

đun và tích hợp từng bước vào sản phẩm tổng thể. Kết quả của giai đoạn 

triển khai là một sản phẩm phần mềm được thử nghiệm lần đầu tiên như 

một sản phẩm hoàn chỉnh trong giai đoạn tiếp theo (thử nghiệm alpha). 

Thử nghiệm (Testing) 

Giai đoạn thử nghiệm bao gồm việc tích hợp phần mềm vào môi trường 

mục tiêu mong muốn. Theo quy định, các sản phẩm phần mềm ban đầu 

được phân phối dưới dạng phiên bản beta cho người dùng cuối được chọn 

(thử nghiệm beta). Các bài kiểm tra chấp nhận được phát triển trong giai 

đoạn phân tích có thể được sử dụng để xác định xem phần mềm có đáp 

ứng các yêu cầu được xác định trước đó hay không. Một sản phẩm phần 

mềm đã hoàn thành thử nghiệm beta thành công đã sẵn sàng để phát hành. 

Bảo trì (Maintenance) 



Sau khi hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm, phần mềm được 

phát hành để sử dụng hiệu quả. Giai đoạn cuối cùng của mô hình thác 

nước bao gồm phân phối, bảo trì và cải tiến phần mềm. 

Đánh giá mô hình thác nước 
Mô hình thác nước cung cấp một cấu trúc tổ chức rõ ràng cho các dự án 

phát triển, trong đó các giai đoạn dự án riêng lẻ được tách biệt rõ ràng với 

nhau. Vì mỗi giai đoạn kết thúc với một cột mốc quan trọng, quá trình phát 

triển rất dễ theo dõi. Mô hình tập trung vào tài liệu của các bước quy trình. 

Kiến thức thu được được ghi lại trong yêu cầu hoặc dự thảo tài liệu. 

Về lý thuyết, mô hình thác nước nên tạo ra các điều kiện tiên quyết để thực 

hiện các dự án nhanh chóng và hiệu quả về chi phí thông qua việc lập kế 

hoạch cẩn thận trước. Tuy nhiên, lợi ích của mô hình thác nước để sử 

dụng thực tế vẫn còn gây tranh cãi. Một mặt, các giai đoạn dự án trong 

phát triển phần mềm hiếm khi được xác định rõ ràng. Đặc biệt là trong các 

dự án phần mềm phức tạp, các nhà phát triển thường phải đối mặt với 

thực tế là các thành phần khác nhau của một ứng dụng đang trong các giai 

đoạn phát triển khác nhau cùng một lúc. Mặt khác, trình tự tuyến tính của 

mô hình thác nước thường không tương ứng với điều kiện thực tế. 

Nói một cách nghiêm túc, không có điều chỉnh nào được lên kế hoạch cho 

mô hình thác nước trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, một dự án 

phần mềm trong đó tất cả các chi tiết của sự phát triển đã được xác định ở 

đầu dự án chỉ có thể được hoàn thành thành công nếu có nhiều thời gian 

và chi phí được đầu tư vào phân tích và quan niệm ngay từ đầu. Ngoài ra, 

các dự án phần mềm lớn đôi khi kéo dài trong vài năm và không thích ứng 

với sự phát triển hiện tại, tạo ra kết quả đã lỗi thời tại thời điểm thực hiện.  

Ưu và nhược điểm của phương pháp thác nước 

Ưu điểm  

✔ Cấu trúc đơn giản thông qua các giai đoạn dự án được xác định rõ ràng 

✔ Tài liệu tốt về quá trình phát triển nhờ các cột mốc được xác định rõ ràng 

✔ Chi phí và khối lượng công việc có thể được ước tính khi bắt đầu dự án 



✔ Các dự án được cấu trúc theo mô hình thác nước có thể dễ dàng lập 

bản đồ trên trục thời gian 

Nhược điểm 

✘ Các dự án phức tạp hoặc đa dịch chuyển hiếm khi có thể được chia 

thành các giai đoạn dự án được xác định rõ ràng 

✘ Ít phạm vi điều chỉnh quy trình dự án do yêu cầu thay đổi 

✘Người dùng cuối cùng chỉ được tích hợp vào quy trình sau khi lập trình 

✘Lỗi đôi khi chỉ được nhận ra vào cuối quá trình phát triển 

Mô hình thác nước được sử dụng trên tất cả cho các dự án nơi các yêu 

cầu và quy trình có thể được mô tả chính xác ngay từ giai đoạn lập kế 

hoạch và nơi có thể giả định rằng các giả định sẽ chỉ thay đổi một chút 

trong quá trình dự án. Do đó, các mô hình quy trình tuyến tính nghiêm ngặt 

chủ yếu phù hợp cho các dự án phần mềm nhỏ, đơn giản và có cấu trúc rõ 

ràng. Royce đã đi đến kết luận này vào những năm 1970. Đề xuất của ông 

một giải pháp thay thế cho mô hình quá trình tuyến tính, sau này được gọi 

là mô hình thác nước, và bao gồm ba cải tiến chính: 

Xác minh sau mỗi giai đoạn dự án 

Theo Royce, kết quả của mỗi giai đoạn của một dự án nên được so sánh 

và xác minh ngay lập tức với các tài liệu được chuẩn bị trước đó - ví dụ, 

sau khi phát triển một mô-đun, nó phải được đảm bảo rằng nó đáp ứng các 

yêu cầu được xác định trước đó và không chỉ ở cuối quá trình phát triển. 

Ít nhất hai lần lặp lại 

Mô hình thác nước nên được chạy ít nhất hai lần: đầu tiên để phát triển 

một nguyên mẫu và sau đó để phát triển sản phẩm phần mềm thực tế. 

Các thử nghiệm liên quan đến người dùng cuối 

Là phần mở rộng thứ ba của mô hình thác nước. Trong bài luận của mình 

Royce đã kêu gọi cho một biện pháp hiện đang là thực hành tiêu chuẩn 

trong phát triển sản phẩm: sự tham gia của người dùng cuối trong quá 

trình sản xuất. Royce đề xuất liên quan đến người dùng trong quá trình 

phát triển phần mềm tại ba điểm: Trong quá trình lập kế hoạch phần mềm 



trong giai đoạn phân tích, giữa thiết kế và triển khai phần mềm và trong 

giai đoạn thử nghiệm trước khi phát hành phần mềm. 

Các lựa chọn thay thế cho phương pháp thác nước 

Do trình tự tuyến tính nghiêm ngặt của các giai đoạn dự án liên tiếp, mô 

hình thác nước phù hợp - nếu có - chỉ dành cho các dự án phần mềm nhỏ. 

Mặt khác, các quy trình phức tạp (complex proces), các quy trình nhiều lớp 

(multi-layered proces) không thể được lập bản đồ. Theo thời gian, nhiều 

cách tiếp cận thay thế đã được phát triển. 

Trong khi các mô hình như mô hình xoắn ốc (spiral model) hoặc mô hình 

chữ V được coi là sự phát triển hơn nữa của mô hình thác nước cổ điển, 

các khái niệm như lập trình cực đoan, phát triển phần mềm nhanh nhẹn 

hoặc tạo mẫu lặp đi lặp lại theo một cách tiếp cận hoàn toàn khác và 

thường cho phép thích ứng linh hoạt hơn với những thay đổi hiện tại và 

các yêu cầu mới. 

 


