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Tóm tắt: Smartphone đang ngày càng chiếm thị phần của người dùng di động, các kho
ứng dụng trên các hệ điều hành ngày càng phong phú hơn. Ngành phát triển phần mềm ứng
dụng trên di động cũng trở thành một ngành “hot”của giới công nghệ thông tin. Trong ba nền
tảng phát triển ứng dụng di động lớn nhất hiện nay là IOS, Android, và Windows phone 8 thì
Windows phone 8 ra đời sau nhưng lại là thị trường tiềm năng để các lập trình viên nhảy vào.
Không những thế, phần mềm phát triển ứng dụng trên windows phone 8 còn hỗ trợ thêm phần
mềm thiết kế giao diện kèm theo. Blend có giao diện thân thiện và gần gũi, giúp nhà thiết kế giao
diện ứng dụng có thể làm việc chủ động hơn. Trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến Blend
Visual studio và những lợi ích mà nó mang lại cho nền công nghiệp phát triển ứng dụng di động.
cũng phải có sự gắn kết với các lập trình viên
để truyền đạt ý tưởng thiết kế của mình.

1. NHÀ THIẾT KẾ GIAO
DIỆN CHỦ ĐỘNG HƠN
VỚI PHẦN MỀM BLEND

Khi nhắc đến các phần mềm phát triển
ứng dụng di động là người ta nghĩ ngay đến
các lập trình viên. Ví dụ như Xcode cho ứng
dụng trên IOS, Eclipse cho ứng dụng trên
Android, Visual Studio 2012 cho ứng dụng
trên Windows phone 8. Tuy nhiên ở Visual
Studio 2012 có sự khác biệt với các phần
mềm phát triển ứng dụng di động khác.
Visual Studio 2012 có tích hợp phần mềm
thiết kế giao diện Blend giúp các nhà thiết kế
giao diện có thể làm việc chủ động hơn.
Blend và Visual studio có sự liên kết chặt chẽ
với nhau giúp người lập trình viên và người
thiết kế giao diện dễ dàng tương tác qua lại
để phát triển sản phẩm hoàn thiện.

Các ứng dụng di động trên kho ứng dụng
của các hệ điều hành ngày càng nhiều và
phong phú. Tuy nhiên những ứng dụng được
người dùng yêu thích, có số lượng download
lớn không chỉ có nhiều tính năng thông minh
mà còn phụ thuộc vào thiết kế tương tác tốt
và đồ họa bắt mắt. Sự thành công của các ứng
dụng di động không chỉ nhắc đến các lập
trình viên mà còn có sự đóng góp không nhỏ
của các nhà thiết kế giao diện. Nhiều doanh
nghiệp lớn còn thiết lập cả một đội thiết kế
chuyên nghiệp. Họ là những người có kinh
nghiệm trong thiết kế tương tác người máy và
sản phẩm được thiết kế hiểu được người
dùng.

Blend là công cụ hỗ trợ giúp người thiết
kế giao diện có thể trực tiếp thể hiện tính
tương tác trên ứng dụng Windows phone 8.
Blend đã làm thay đổi cách làm việc giữa lập
trình viên và người thiết kế giao diện. Bảng
thiết kế không chỉ là hình ảnh được thể hiện
trên giấy, mà nó là sản phẩm với đầy đủ giao
diện và được chạy trực tiếp trên thiết bị thật.
Lập trình viên không phải quan tâm đến lập
trình giao diện, giúp họ tiết kiệm được thời
gian phát triển ứng dụng. Còn khách hàng có
thể nhìn thấy sản phẩm của mình trước khi nó
được đưa vào phát triển.

Các công cụ hỗ trợ cho người thiết kế
giao diện là giấy và bút, cùng với các phần
mềm đồ họa như Photoshop, Illustrator. Họ
sẽ vẽ bảng phác thảo trên giấy và dựng lên
bằng các phần mềm đồ họa. Bảng thiết kế
hoàn thiện là những bức hình không có tính
tương tác. Chính vì vậy khách hàng chưa thể
hình dung rõ ràng về sản phẩm họ nhận được.
Còn đối với lập trình viên, họ sẽ gặp khó
khăn cũng như mất nhiều thời gian để chuyển
bảng vẽ thành sản phẩm có tính tương tác.
Trong quá trình này, người thiết kế giao diện
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Hình 1. Nhà thiết kế giao diện vẽ bản thiết kế trên giấy.
nghề. Khoa Thiết kế và Sáng tạo Đa phương
tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông đã đưa các môn học này vào chương
trình đào tạo của ngành học.

2. BLEND THUẬT TIỆN KHI
ĐƯA VÀO GIẢNG DẠY
MÔN THIẾT KẾ ỨNG
DỤNG DI ĐỘNG

Những môn học về thiết kế giao diện và
thiết kế tương tác sẽ dạy cho sinh viên các
nguyên lý thiết kế một sản phẩm tốt, đẹp mắt,
dựa trên thói quen người dùng. Đặc biệt đối
với môn học thiết kế ứng dụng trên đầu cuối
di động cần dạy cho sinh viên các nguyên tắc
thiết kế trên các nền tảng di động khác nhau.
Blend sẽ giúp sinh viên có cái nhìn trực quan
về các nguyên tắc thiết kế, biến những ý
tưởng thiết kế đó được chạy mô phỏng trên
thiết bị thật. Qua đó nó giúp nâng cao hiệu
quả giảng dạy.

Hiện nay ngành phát triển ứng dụng di
động đang phát triển rất mạnh mẽ. Các khóa
học ngắn hạn về lập trình ứng dụng di động ở
nước ta mở ra rất nhiều ở các trung tâm đào
tạo, và nó cũng đã trở thành một môn học
trong trương trình đào tạo Đại học. Tuy nhiên
ở các trường Đại học cũng như các khóa học
ngắn hạn chưa có hoặc rất ít môn học về thiết
kế ứng dụng di động. Nguyên nhân là do
chúng ta còn chưa chú ý đến thiết kế giao
diện người dùng mà chỉ đi sâu vào chức năng
của ứng dụng. Đa số các lập trình viên tự học
thiết kế giao diện hoặc tích lũy kinh nghiệm
khi làm việc thực tế. Các môn học về thiết kế
tương tác, thiết kế giao diện, thiết kế ứng
dụng trên đầu cuối di động chắc chắn sẽ là
nhưng môn học cần thiết và thu hút sinh viên
tham gia. Đứng trước sự phát triển của Công
nghệ thông tin và xu hướng phát triển ngành

Qua phần mềm Blend, sinh viên không
chỉ học được phần mềm thiết kế ứng dụng di
động trên nền tảng Windows phone, mà còn
có thể sử dụng nó để dựng lên những ứng
dụng mô phỏng trên các nền tảng di động
khác. Giao diện phần mềm thân thiện, giúp
các sinh viên ngành thiết kế dễ dàng tiếp cận
và sử dụng.
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Hình 2. Giao diện Blend hỗ trợ thiết kế giao diện ứng dụng trên Windows phone 8
giao diện phần mềm. Dưới đây là những tính
năng nổi bật của Blend:

3. NHỮNG
TÍNH
NĂNG
CHÍNH CỦA BLEND

Hình 3. Chức năng kéo thả các đối tượng
trong Blend
Blend là sự kết hợp của phần mềm lập
trình và phần mềm đồ họa. Giao diện của
Blend gần giống với các giao diện thiết kế đồ
họa phổ biến mà người thiết kế hay sử dụng
như Photoshop, Illustrator. Chính vì vậy nó
trở nên gần gũi và rất tiện ích cho nhà thiết kế

Hình 4. Chức năng điều chỉnh màu sắc

- Kéo thả các đối tượng vào giao diện thiết
kế và tùy chỉnh vị trí sắp xếp: Người thiết
kế không cần biết ngôn ngữ lập trình vẫn
có thể dựng lên một giao diện với các đối
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tượng có sẵn như button, checkbox,
listbox, slider,… và sắp xếp chúng trên
giao diện điện thoại theo chủ ý của mình.

kế có thể tạo được hiệu ứng, tương tác
điều hướng bằng Blend. Do Blend hỗ trợ
tối đa nhất phương pháp kéo thả, các câu
lệnh đều rất đơn giản và đã có cấu trúc
nhất định do Blend sinh ra.

- Tùy chỉnh màu sắc và chèn ảnh: chức
năng này của Blend gần giống các phần
mềm xử lý đồ họa. Blend có chức năng
giúp người thiết kế tùy chỉnh màu sắc,
chèn ảnh, thay đổi độ mờ đục, tạo hiệu
ứng,.. của các đối tượng.

- Tùy chỉnh kích thước và vị trí các đối
tượng trên ứng dụng một cách trực quan:
Người dùng phần mềm có thể thay đổi các
khoảng cách giữa các đối tượng, vị trí của
chúng trên màn hình, hay kích thước của
các đối tượng bằng cách thay đổi các
thông số của nó. Cách làm cũng giống như
các phần mềm đồ họa khác.
Hình 6. Blend hỗ trợ sinh code

- Tạo dữ liệu giả: Để tạo giao diện phần
mềm có thể chạy thử nghiệm một cách
trực quan, Blend còn hỗ trợ người thiết kế
tạo dữ liệu giả. Nhờ vậy ứng dụng chạy
thử có thể thể hiện gần như đầy đủ các
chức năng khi nó hoàn thiện.

Hình 5. Chức năng căn chỉnh các đối tượng

- Hỗ trợ sinh code: với những tác động trên
giao diện thiết kế, Blend tự động sinh ra
các dòng code giúp người thiết kế và
người lập trình có thể giao tiếp với nhau.
Ngoài việc dựng lên giao diện, người thiết
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Hình 7. Blend hỗ trợ tạo cơ sở dữ liệu giả

4. KẾT LUẬN

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Blend trong Visual studio 2012 là một
mềm hữu ích cho nhà phát triển ứng dụng di
động trên windows phone 8 và cũng là phần
mềm thích hợp có thể sử dụng trong đào tạo
ngành thiết kế ứng dụng di động. Blend là
một lợi thế mà Microsoft đang có, giúp các
nhà thiết kế giao diện và các lập trình viên dễ
dàng tiếp cận để tạo ra những ứng dụng mới,
làm kho ứng dụng trên Windows phone 8 trở
nên phong phú và đa dạng nhanh chóng hơn.
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