
What are the stages of development for an application?

 Các giai đoạn phát triển cho một ứng dụng là gì? 

I heard of alpha phase and beta phase. Tôi đã nghe nói về giai đoạn alpha 

và giai đoạn beta. 

But I don't know what that means or if there are any other phases.

 Nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì hoặc nếu có bất kỳ giai 

đoạn nào khác. 

I'd be happy to explain the different stages of development 

for an application. Tôi rất vui được giải thích các giai 

đoạn phát triển khác nhau cho một ứng dụng. 

When someone creates a new application, they usually go through several 

different stages before it is ready for the public to use. Khi ai đó tạo một 

ứng dụng mới, họ thường trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trước khi nó 

sẵn sàng cho công chúng sử dụng. 

Here are the main stages: Dưới đây là các giai đoạn chính: 

Planning: This is the first stage, where the person creating the application 

thinks about what they want the application to do, and how it will work.

 Lập kế hoạch: Đây là giai đoạn đầu tiên, nơi người tạo ứng dụng 

suy nghĩ về những gì họ muốn ứng dụng làm và nó sẽ hoạt động như thế 

nào. 

They might make a list of all the features they want to include, or draw a 

diagram to show how the different parts of the application will fit together.

 Họ có thể lập danh sách tất cả các tính năng mà họ muốn bao gồm 

hoặc vẽ sơ đồ để cho thấy các phần khác nhau của ứng dụng sẽ phù hợp 

với nhau như thế nào. 

Design: In this stage, the person creating the application starts to figure out 

what the application will look like and how it will work. Thiết kế: Trong 

giai đoạn này, người tạo ứng dụng bắt đầu tìm hiểu ứng dụng sẽ trông như 

thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào. 



They might create a design document that outlines the different screens 

and features of the application, or they might create wireframes, which are 

simple drawings that show what each screen will look like. Họ có thể tạo 

một tài liệu thiết kế phác thảo các màn hình và tính năng khác nhau của 

ứng dụng hoặc họ có thể tạo khung dây, là những bản vẽ đơn giản cho 

thấy mỗi màn hình sẽ trông như thế nào. 

Development: This is the stage where the person actually starts to build 

the application. Phát triển: Đây là giai đoạn mà người đó thực sự bắt đầu 

xây dựng ứng dụng. 

They will write code to make the application do all the things they planned 

in the first two stages. Họ sẽ viết mã để ứng dụng thực hiện tất cả những 

điều họ đã lên kế hoạch trong hai giai đoạn đầu tiên. 

This can take a long time, especially if the application is very complex.

 Điều này có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu ứng dụng rất phức 

tạp. 

Testing: Once the application is finished, the person will need to test it to 

make sure it works correctly. Kiểm tra: Sau khi ứng dụng kết thúc, người 

đó sẽ cần kiểm tra nó để đảm bảo nó hoạt động chính xác. 

They might ask other people to try it out and give them feedback, or they 

might use automated testing tools to check for bugs. Họ có thể yêu cầu 

người khác dùng thử và cung cấp cho họ phản hồi hoặc họ có thể sử dụng 

các công cụ kiểm tra tự động để kiểm tra lỗi. 

Alpha: When the application is mostly working, but there are still some 

bugs or unfinished features, it is in the alpha phase. Alpha: Khi ứng dụng 

chủ yếu hoạt động, nhưng vẫn còn một số lỗi hoặc tính năng chưa hoàn 

thành, nó đang trong giai đoạn alpha. 

This means that it is not ready for the public to use yet, but it is getting 

close. Điều này có nghĩa là nó chưa sẵn sàng cho công chúng sử 

dụng, nhưng nó đang đến gần. 

Beta: When the application is almost finished, but the creators want to get 

more feedback from real users before they release it to the public, they will 



put it in the beta phase. Beta: Khi ứng dụng gần như đã hoàn thành, 

nhưng người sáng tạo muốn nhận được nhiều phản hồi hơn từ người 

dùng thực trước khi họ phát hành ra công chúng, họ sẽ đưa nó vào giai 

đoạn beta. 

Beta testers are people who are chosen to try out the application and give 

the creators feedback on what they like and don't like. Người thử 

nghiệm beta là những người được chọn để dùng thử ứng dụng và cung 

cấp cho người sáng tạo phản hồi về những gì họ thích và không thích. 

Release: When the application is finished and all the bugs have been fixed, 

it is ready to be released to the public. Phát hành: Khi ứng dụng kết thúc 

và tất cả các lỗi đã được sửa, nó đã sẵn sàng để được phát hành ra công 

chúng. 

This means that anyone can download it and use it. Điều này có nghĩa là 

bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và sử dụng nó. 

Is there anything else you would like to know about? Có điều gì khác bạn 

muốn biết không? 

Please provide 10 steps on how to accomplish stage 1 Vui 

lòng cung cấp 10 bước về cách hoàn thành giai đoạn 1 

Here are ten steps you can follow to accomplish the planning stage for an 

application: Dưới đây là mười bước bạn có thể làm theo để hoàn thành giai 

đoạn lập kế hoạch cho một ứng dụng: 

Identify the problem you are trying to solve: What is the purpose of your 

application? Xác định vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết: Mục 

đích của ứng dụng của bạn là gì? 

What need does it fulfill for your users? Nó đáp ứng nhu cầu gì cho người 

dùng của bạn? 

Research your target audience: Who will be using your application? Nghiên 

cứu đối tượng mục tiêu của bạn: Ai sẽ sử dụng ứng dụng của bạn? 

What are their needs, wants, and behaviors? Nhu cầu, mong muốn và 

hành vi của họ là gì? 



Define your application's features and functionality: What will your 

application do? Xác định các tính năng và chức năng của ứng dụng: 

Ứng dụng của bạn sẽ làm gì? 

What features and functionality do you want to include? Bạn muốn bao 

gồm những tính năng và chức năng nào? 

Create a list of user stories: User stories are short descriptions of how a 

user will interact with your application. Tạo danh sách câu chuyện của 

người dùng: Câu chuyện của người dùng là mô tả ngắn về cách người 

dùng sẽ tương tác với ứng dụng của bạn. 

They help you understand the user's perspective and ensure that your 

application is meeting their needs. Chúng giúp bạn hiểu quan điểm của 

người dùng và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đang đáp ứng nhu cầu 

của họ. 

Create a rough prototype: A prototype is a simple version of your 

application that you can use to test your ideas.Tạo một nguyên mẫu thô: 

Nguyên mẫu là một phiên bản đơn giản của ứng dụng mà bạn có thể sử 

dụng để kiểm tra ý tưởng của mình. 

It doesn't need to be fully functional, but it should give you an idea of what 

your application will look and feel like. Nó không cần phải có đầy đủ 

chức năng, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về ứng dụng của bạn 

sẽ trông như thế nào. 

Develop a project roadmap: A roadmap is a plan that outlines the steps 

you will take to develop your application. Phát triển lộ trình dự án: Lộ trình 

là một kế hoạch vạch ra các bước bạn sẽ thực hiện để phát triển ứng dụng 

của mình. 

It should include the major milestones and deadlines for your project. Nó 

nên bao gồm các mốc quan trọng và thời hạn cho dự án của bạn. 

Estimate the time and resources needed: How long will it take to develop 

your application? Ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết: Sẽ mất bao 

lâu để phát triển ứng dụng của bạn? 



What resources (e.g., people, money, tools) will you need? Bạn sẽ cần 

những tài nguyên nào (ví dụ: con người, tiền bạc, công cụ)? 

Set up a project management system: A project management system 

helps you track the progress of your project and keep everyone on the 

same page. Thiết lập hệ thống quản lý dự án: Hệ thống quản lý dự 

án giúp bạn theo dõi tiến độ dự án và giữ mọi người trên cùng một trang. 

Assemble your team: Who will be working on your application? Tập 

hợp nhóm của bạn: Ai sẽ làm việc trên ứng dụng của bạn? 

What roles and responsibilities will they have? Họ sẽ có những vai trò và 

trách nhiệm nào? 

Review and refine your plan: Take a step back and make sure your plan 

is realistic and achievable. Xem xét và tinh chỉnh kế hoạch của bạn: 

Lùi lại một bước và đảm bảo kế hoạch của bạn là thực tế và có thể đạt 

được. 

Be prepared to make changes as needed. Hãy chuẩn bị để thực hiện 

các thay đổi khi cần thiết. 


