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1. Bài (chương, mục): Mô hình hóa hành vi 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 2 tiết; thảo luận: 1 tiết  

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt và ứng dụng biểu đồ trạng thái và biểu đồ 

hoạt động trong mô hình hóa hành vi hệ thống. 

4. Nội dung: Biểu đồ trạng thái và Biểu đồ hoạt động 

a) Nội dung chi tiết:  

1. Biểu đồ trạng thái (State Diagram) 

+ Biểu đồ trạng thái: 

� Mô tả chu kỳ tồn tại của đối tượng từ khi nó sinh ra đến khi nó bị 

phá hủy 

� Sử dụng để mô hình hóa khía cạnh động của lớp 

+ Không phải mọi dự án sử dụng biểu đồ loại này. Thông thường xây 

dựng biểu đồ chuyển trạng thái cho một vài đối tượng của lớp có nhiều 

hành vi động trong dự án. Thường các lớp có ít nhất một trong hai đặc 

điểm sau: 

� Đối tượng của lớp đó có sự phản ứng khác nhau trước cùng một 

sự kiện xảy đến, mỗi cách ứng xử tương ứng với một trạng thái. 

� Đối tượng của lớp đó có yêu cầu tổ chức một số thao tác vào một 

trật tự nhất định. Khi đó các trạng thái nối tiếp nhau sẽ cho phép 

mô tả lịch trình đưa ra các kích hoạt cho các thao tác cần thiết. 

+ Sử dụng biểu đồ trạng thái để làm gì? 

� Phân tích viên, người thiết kế và người sử dụng hiểu hành vi đối 

tượng 

� Người phát triển hiểu hành vi đối tượng để cài đặt nó. 



+ Trạng thái của đối tượng: 

� Trạng thái đối tượng là kết quả của các hoạt động trước đó của 

đối tượng 

� Đối tượng luôn ở trong một trạng thác xác định tại một thời điểm. 

Trạng thái được xác định bởi giá trị của thuộc tính và liên kết với 

đối tượng khác 

� Thay đổi trạng thái đối tượng: Có sự kiện xảy ra 

+ Các phần tử đồ họa trong biểu đồ trạng thái: 

 

Hình  1. Các phần tử đồ họa trong biểu đồ trạng thái 

� Trạng thái khởi đầu:  

� Trạng thái dừng:                   

� Trạng thái: Có năm loại thông tin có thể gộp trong trạng thái: 

Hoạt động, Hành động vào, Hành động ra, Sự kiện, Lịch sử trạng 

thái. 

- Hoạt động (Activity):  

· Là hành vi mà đối tượng thực hiện khi nó đang ở 

trạng thái cụ thể 

· Nó là hành vi có thể ngắt được 

· Biểu diễn trong phần tử biểu đồ: do hay / 



- Hành động vào (Entry Action) 

· Là hành vi xảy ra khi đối tượng đang chuyển vào 

trạng thái 

· Nó là hành vi không thể ngắt được 

· Biểu diễn trong phần tử biểu đồ: Entry 

- Hành động ra (Exit Action) 

· Là hành vi xảy ra khi đối tượng đang chuyển ra trạng 

thái 

· Nó là hành vi không thể ngắt được 

· Biểu diễn trong phần tử biểu đồ: Exit 

� Quá độ (Transition): Quá độ là chuyển động từ trạng thái này 

sang trạng thái khác.  

- Sự kiện (Event): cái gì đó là nguyên nhân chuyển từ trạng 

thái này sang trạng thái khác 

-      Hầu hết quá độ đều có sự kiện. Sự kiện có thể có đối số, 

thí dụ, Remove passenger(name) 

- Điều kiện canh (Guard- Canh, cảnh giới): xác định khi nào 

sự kiện xảy ra, thí dụ, Trạng thái máy bay từ Open sang 

Full khi chỗ cuối cùng đã có người mua vé 

- Hành động (Action): hành vi không ngắt được, xảy ra như 

một phần của chuyển tiếp. 

� Trạng thái ẩn (Nested state) và Lịch sử trạng thái  

+ Kỹ thuật xây dựng biểu đồ trạng thái: 

� Phát hiện và định nghĩa trạng thái: 

� Phát hiện các sự kiện. 

� Phát hiện các quá độ 

� Thêm các Activities và Actions 

2. Biểu đồ hoạt động 

+ Biểu đồ hoạt động (Activity diagram):  



� Là biểu đồ diễn tả một nội dung hoạt động, theo luồng đi từ công 

việc này đến công việc khác. 

� Mô tả luồng công việc trong tiến trình nghiệp vụ trong mô hình 

hóa nghiệp vụ  

� Mô tả luồng sự kiện trong mô hình hóa hệ thống 

+ Biểu đồ hoạt động sử dụng để mô hình hóa 

� Khía cạnh động của hệ thống 

� Các bước trình tự hay tương tranh trong quá trình tính toán 

+ Các phần tử đồ họa trong biểu đồ hoạt động: 

� Hoạt động (Activity) 

� Hành động (Actions) 

� Đối tượng và luồng đối tượng (Object flow) 

� Quá độ (Transition) 

� Rẽ nhánh và đồng bộ (Synchonization) 

� Làn (Swimlanes) 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Ứng dụng hai biểu đồ trong mô hình hóa hành vi. 

+ Giáo viên lựa chọn một trong hai tình huống để thảo luận: 

� Nêu tình huống kịch bản một ca sử dụng, sinh viên xây dựng biểu 

hoạt động và thảo luận. 

� Nêu một sơ đồ lớp, sinh viên xây dựng biểu đồ trạng thái cho một 

lớp và thảo luận. 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Ứng dụng biểu đồ trạng thái và biểu đồ hoạt động trong đề tài môn học. 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Mục đích sử dụng biểu đồ trạng thái? Các thành phần của biểu đồ trạng thái? 

2. Nêu các bước xây dựng biểu đồ trạng thái? 

3. Mục đích của biểu đồ hoạt động? Ứng dụng biểu đồ hoạt động trong các bước 

nào trong tiến trình phân tích và thiết kế hệ thống? 

4. Nêu các thành phần của biểu đồ hoạt động? Lấy ví dụ cụ thể? 


