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1. Bài (chương, mục): Thiết kế lớp 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết;  

3. Mục đích, yêu cầu: Hiểu được mục đích của việc thiết kế lớp. Phát hiện ra các 

lớp thiết kế và các quan hệ thêm vào cần thiết cho việc hỗ trợ cho việc hỗ trợ cài 

đặt trong bộ máy kiến trúc đã lựa chọn. Và định nghĩa lại relationships, 

operations, và attributes. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Thiết kế lớp? 

+ Mục đích của thiết kế lớp (Class Design) là: 

� Để đảm bảo các lớp cung cấp hành vi cho yêu cầu hiện thực hóa 

các ca sử dụng,  

� Để đảm bảo rằng đơn giản cho việc cài đặt các lớp,  

� Để điều khiển các yêu cầu phi chức năng liên quan đến lớp và  

� Để kết hợp máy thiết kế được sử dụng bởi lớp này. 

+ Phát hiện các lớp thiết kế khởi đầu: 

� Một lớp phân tích ánh xạ trực tiếp sang lớp thiết kế nếu:  

� Nó là một lớp đơn giản. 

� Nó biểu diễn cho sự trừu tượng hóa logic đơn giản (single 

logical abstraction) 

� Các lớp phân tích phức tạp, có thể 

� Chia thành nhiều classes 

� Thành một package 



� Thành hệ thống con 

� Bất cứ kết hợp nào… 

+ Thiết kế lớp là đưa ra sự thay đổi đối với các lớp phân tích. 

+ Thiết kế lớp, có thể là: 

� Phân bổ hay giải phóng bớt trách nhiệm cho các lớp phân tích. 

� Thêm các lớp mới để cài đặt cấu trúc dữ liệu 

� Thêm các lớp mới để cài đặt các khái niêm phân tích 

� Thêm các lớp mới vì mục đích tối ưu hóa.  

2. Thiết kế liên kết 

+ Các liên kết phải được biến đổi thành các thuộc tính hay bảng các thuộc 

tính, tùy theo multiplicity của nó. Cùng với nó có thể thêm các thao tác 

để sử dụng và quản lý các thuộc tính này. 

+ Nếu liên kết một chiều thì thuộc tính liên kết chỉ đưa vào một phía. 

Nhưng nếu liên kết là hai chiều thì thuộc tính cài đặt nó được đưa vào 

cả hai phía. 

+ Các liên kết thường kèm theo nhiều ràng buộc, các ràng buộc này được 

đảm bảo bởi các thao tác sử dụng và quản lý các  thuộc tính thể hiện 

liên kết. 

+ Các liên kết có thuộc tính không có thao tác, được cài đặt như sau: 

� Nếu liên kết một – một thì thuộc tính liên kết có thể đưa vào một 

trong hai lớp tham gia liên kết. 

� Nếu liên kết nhiều – một, thì các thuộc tính liên kết có thể đưa 

vào lớp nhiều. 

� Nếu liên kết là nhiều – nhiều thì lập một lớp liên kết chứa các 

thuộc tính liên kết. 

+ Các liên kết hai ngôi có cả thuộc tính liên kết và thao tác, ta thành lập 

lớp liên kết. Một lớp liên kết là tập hợp các bộ đôi (hay bộ n – n ngôi) 

các đối tượng tham gia liên kết. 

3. Thiết kế thuộc tính 

+ Định nghĩa kiểu cho các thuộc tính 

attributeName: Type = Default  



+ Phạm vi thuộc tính 

� Public  

� Private 

� Proteted 

+ Các thuộc tính dẫn xuất 

� Một thuộc tính có dẫn xuất là gì? 

� Khi nào bạn sử dụng chúng? 

4. Thiết kế thao tác 

+ Định nghĩa các thao tác (Operation) cho dự án. 

� Tìm các thao tác: 

� Đặt tên cho thao tác: 

� Định nghĩa ký hiệu thao tác  

operationName(parameter : class,..) : returnType 

� Mô tả ngắn gọn, bao gồm tất cả các tham số. 

� Phạm vi của thao tác 

+ Định nghĩa các phương thức (Method): 

� Method là gì? 

� Mục đích 

� Xem xét: 

� Các thuật toán đặc biệt 

� Các đối tượng và thao tác khác được sử dụng.  

� Các thuộc tính và tham số được cài đặt và sử dụng như thế 

nào? 

� Các quan hệ được cài đặt và sử dụng? 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Thêm các lớp thiết kế vì mục đích tối ưu. 

+ Chuyển mối quan hệ liên kết sang mối quan hệ phụ thuộc. 

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. Nêu mục đích của việc thiết kế lớp? Điểm khác nhau giữa lớp thiết kế và lớp 

phân tích là gì? 

2. Thế nào là thuộc tính dẫn xuất? Các xử lý thiết kế đối với thuộc tính dẫn xuất? 

3. Nêu các bước thiết kế lớp? 

4. Trình bày thêm lớp mới vì mục đích tối ưu? 


