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1. Bài (chương, mục): Mô hình hóa cài đặt hệ thống 

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

3. Mục đích, yêu cầu: Vận dựng các khái niệm thành phần để mô hình hóa các tập 

tin vật lý để cài đặt các lớp thiết kế. Sử dụng biểu đồ triển khai mô hình hóa tài 

nguyên của hệ thống. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu chung  

+ Kết quả của quá trình thiết kế trước đó cung cấp cho chúng ta nội dung 

chi tiết về hệ thống theo cách nhìn logic. 

+ Phần tiếp theo chuyển thành các yếu tố vật lý để phục vụ cho việc cài 

đặt và thực thi hệ thống trong một môi trường tài nguyên nhất định. 

+ UML cung cấp 2 biểu đồ: 

� Biểu đồ thành phần (component diagram), 

� Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram). 

2. Biểu đồ thành phần 

+ Biểu đồ thành phần cung cấp một cách nhìn vật lý về hệ thống. 

+ Biểu diễn việc tổ chức và sự phụ thuộc giữa các thành phần phần mềm. 

+ Tên thành phần là tên tập tin vật lý hoặc tên của một nhóm hoặc hệ 

thống con thiết kế thành phần. 

+ Tiến trình xây dựng biểu đồ thành phần gồm các bước sau: 

� Xác định mục tiêu của biểu đồ: 

� Mô hình hóa các thành phần khả thi và thư viện, hay 



� Mô hình hóa các bảng, các tệp và các tư liệu, hay 

� Mô hình hóa mã nguồn  

� Xây dựng các thành phần của biểu đồ: 

� Một thành phần được xác định gồm các lớp sẽ được cài đặt 

chung với nhau để đảm bảo việc thực thi dịch vụ được thực 

hiện. 

� Căn cứ vào sự hiệp đồng của lớp để xếp lớp vào các thành 

phần, có thể phân loại lớp dựa vào hợp đồng của nó. 

� Xác định các phần tử chi tiết của biểu đồ: 

� Xác định các đối tượng nội dung của thành phần: Thêm các 

thành phần hoặc các đối tượng thiết kế để hoàn thành nội 

dung của các thành phần. 

� Xây dựng giao diện cho thành phần: Ta có thể xây dựng các 

giao diện (interface) cho thành phần. 

� Xác định liên kết giữa các thành phần: 

� Sau khi xác định các thành phần, tiếp theo xác định liên kết 

giữa các thành phần. 

� Vẽ các liên kết hình thành Biểu đồ thành phần. 

3. Biểu đồ triển khai 

+ Biểu đồ triển khai mô tả kiến trúc phần cứng (các nút) có phần mềm 

chạy trên chúng, bao gồm các bộ xử lý, các tiến trình, các thiết bị và các 

kết nối giữa chúng: 

� Mô tả tôpô của hệ thống 

� Chỉ ra toàn bộ các nút trên mạng, kết nối giữa chúng và các phần 

mềm chạy trên chúng 

+ Nút là đối tượng vật lý có tài nguyên tính toán: Máy tính, máy in, thiết 

bị đọc thẻ từ và truyền tin 

+ Giữa các nút là kết nối giao tiếp, kiểu kết nối được thể hiện bằng 

stereotype. 

+ Các thành phần trong biểu đồ triển khai 



� Thiết bị 

� Là phần cứng chỉ có một mục đích: máy in, scanner... 

� Bổ sung thuộc tính: Stereotype; Mô tả vật lý của thiết bị 

� Kết nối 

� Là liên kết vật lý giữa các thiết bị và bộ xử lý 

� Bổ sung stereotype và đặc tính vật lý cho kết nối: T1 

� Bổ sung tiến trình cho bộ xử lý 

b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Ứng dụng xây dựng biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai trong đề 

tài môn học. 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Mục tiêu của việc xây dựng biểu đồ thành phần? 

2. Biểu đồ thành phần gồm các thành phần nào? Ý nghĩa của các thành 

phần? 

3. Nêu các bước xây dựng biểu đồ thành phần? 

4. Mục tiêu của biểu đồ triển khai là gì? 

5. Các nút trong biểu đồ triển khai mô hình hóa nội dung gì? Một nút bao 

gồm các thành phần gì?  


