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1. Bài (chương, mục): Giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết 

3. Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu một số khái niệm trong hướng đối tượng; Khái 

quát quy trình phát triển hệ thống thông tin và tiến trình RUP. 

4. Nội dung: Giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế (Tiếp) 

a) Nội dung chi tiết:  

1. Các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng 

1.1. Đối tượng (Objects) 

+ Đối tượng (Objects): Một đối tượng là một đại diện của bất kỳ một sự 

vật nào cần được mô hình hóa trong hệ thống và đóng một vai trò xác 

định trong lĩnh vực ứng dụng: 

� Là một biểu diễn từ thế giới thực sang thể hiện của tin học. 

� Là một sự trừu tượng hóa, một khái niệm có ý nghĩa trong lĩnh 

vực ứng dụng 

� Diễn đạt một thực thể vật lý, hoặc một thực thể quan niệm, hoặc 

một thực thể phần mềm. 

+ Đối tượng = Trạng thái + Hành vi + Định danh  

� Trạng thái là các đặc tính của đối tượng  tại một thời điểm  

� Hành vi thể hiện các chức năng của đối tượng  

� Định danh thể hiện sự tồn tại duy nhất của đối tượng  

+ Trạng thái = tập hợp các thuộc tính  

� Mỗi thuộc tính mô tả một đặc tính  

� Tại một thời điểm cụ thể, các thuộc tính mang các giá trị trong 

miền xác định  

� Ví dụ: Một chiếc xe máy: màu xanh, 110 cm3, dream, 12000km, 

đứng yên, …  

+ Hành vi = tập hợp các phương thức  



� Phương thức: là một thao tác hoặc được thực hiện bởi chính nó, 

hoặc thực hiện khi có yêu cầu từ môi trường (thông điệp từ đối 

tượng khác)  

� Hành vi phụ thuộc vào trạng thái.  

� Ví dụ: một xe máy có các hành vi: khởi động, chạy, … 

+ Liên kết giữa các đối tượng: 

� ASSOCIATION – liên kết ngữ nghĩa: là mối quan hệ “logic” giữa 

các đối tượng. 

� AGGREGATION – liên kết cấu trúc: Xem một tập các đối tượng 

như là một đối tượng duy nhất. 

1.2. Lớp (Class): 

+ Lớp là khái niệm dùng để mô tả một tập hợp các đối tượng có cùng một 

cấu trúc, cùng hành vi và có cùng những mối quan hệ với các đối tượng 

khác  

+ Lớp = các thuộc tính + các phương thức  

+ Lớp là một bước trừu tượng hóa: 

� Tìm kiếm các điểm giống, bỏ qua các điểm khác nhau của đối 

tượng  

� Trừu tượng hóa làm giảm độ phức tạp 

1.3. Gói (Package): 

+ Là một cách tổ chức các thành phần, phần tử trong hệ thống thành các 

nhóm. Nhiều gói có thể được kết hợp với nhau để trở thành một hệ 

thống con (subsystem). 

1.4. Kế thừa: 

+ Trong phương pháp hướng đối tượng, một lớp có thể có sử dụng lại các 

thuộc tính và phương thức của một hoặc nhiều lớp khác. Kiểu quan hệ 

này gọi là quan hệ kế thừa, được xây dựng dựa trên mối quan hệ kế thừa 

trong bài toán thực tế. 

1.5. Trừu tượng hóa (abstraction) 

+ Nguyên tắc cơ bản để xây dựng các khái niệm trong hướng đối tượng là 

sự trừu tượng hóa theo các mức độ khác nhau: 

� Các thực thể phần mềm được mô hình hóa dưới dạng các đối 

tượng.  

� Các đối tượng được trừu tượng hóa ở mức cao hơn dựa trên thuộc 

tính và phương thức mô tả đối tượng để tạo thành các lớp.  



� Các lớp được trừu tượng hóa ở mức cao hơn nữa để tạo thành một 

sơ đồ các lớp được kế thừa lẫn nhau. Trong phương pháp hướng 

đối tượng có thể tồn tại những lớp không có đối tượng tương ứng, 

gọi là lớp trừu tượng.  

1.6. Tính bao đóng (encapsulation):  

+ Là cơ chế gắn kết thuộc tính của đối tượng (properties) với các hành vi 

của đối tượng (methods) vào trong một thể thống nhất; bao bọc cho cả 

hai được an toàn đối với các tác động từ bên ngoài (để bảo vệ / che giấu 

thông tin riêng). 

+ Che dấu mọi chi tiết hiện thực của đối tượng không cho bên ngoài thấy 

vào truy xuất. Thể hiện tính độc lập cao giữa các đối tượng.  

1.7. Tính modul hóa (modularity):  

+ Các bài toán sẽ được phân chia thành những vấn đề nhỏ hơn, đơn giản 

và quản lý được. 

1.8. Tính phân cấp (hierarchy):  

+ Cấu trúc chung của một hệ thống hướng đối tượng là dạng phân cấp 

theo các mức độ trừu tượng từ cao đến thấp. 

� Tổng quát hóa (generalisation) các đặc tính chung (Supper Class). 

� Định nghĩa các đặc tính chuyên biệt nhất (specialisation) của các 

trường hợp cụ thể (sub class) 

1.9. Tính đa hình (polymorphism):  

+ Là cơ chế cho phép đa ngữ nghĩa trong cách sử dụng các dịch vụ của 

đối tượng; Một toán tử có thể xử lý một cách khác nhau trong các lớp 

khác nhau có chung một (vài) lớp cha (supper class) 

1.10. Truyền thông điệp (Message passing) 

+ Là cơ chế gửi thông điệp mang yêu cầu từ một đối tượng (Client) đến 

một đối tượng khác (Agent) để nhờ thực hiện. Đây là cơ chế thực hiện 

theo nghĩa hợp tác, chứ không phải theo mệnh lệnh:  

� Việc thông dịch message phụ thuộc ở Agent, và  

� Agent có thể ủy thác (delegate) cho một Agent khác thực hiện. 

+ Sự ủy thác (Delegation): Thông điệp mang yêu cầu được chuyển đi từ 

đối tượng này đến đối tượng khác cho đến khi có một đối tượng đáp ứng 

được yêu cầu. 

2. Tiến trình phát triển phần mềm và tiến trình RUP 

2.1. Tiến trình phát triển phần mềm. 



+ Tiến trình phát tri

là tiến trình xây d
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+ Tiến trình phát tri

chuyển đổi từ yêu c

2.2. Các giai đoạn c

Hình  1. Các giai đo

2.3. Một số tiến trình phát tri

+ Chu trình thác nướ

+ Chu trình tăng trư

+ Chu trình soắn ốc

+ Chu trình lặp thống nh

2.4. Tiến trình RUP

+ Các nguyên tắc cơ b

� Lặp và tăng trư

� Tập trung vào ki

� Dẫn dắt theo các ca s

� Khống chế b

+ Các pha và công đo
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� Chuyển giao (Transition)
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. Các giai đoạn phát triển phần mềm 
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a RUP (Rational Unified Process): 



 

Hình  2. Các pha và công đoạn trong tiến trình RUP 

+ Giới thiệu một tiến trình phát triển phần mềm đơn giản: 

� Nghiên cứu sơ bộ 

� Nhận định và đặc tả các ca sử dụng 

� Mô hình hóa lĩnh vực ứng dụng 

� Xác định các đối tượng/lớp tham gia ca sử dụng 

� Mô hình hóa tương tác trong các ca sử dụng 

� Mô hình hóa ứng xử 

� Làm nguyên mẫu giao diện người dùng 

� Thiết kế hệ thống 

� Thiết kế chi tiết 

� Cài đặt 

b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

+ Tìm hiểu ký thuật lập trình hướng đối tượng. 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ So sánh các chu trình pháp triển phần mềm 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. Đối tượng ? Lớp? Mối quan hệ giữa đối tượng và lớp? 

2. Trình bày một số khái niệm cơ bản của hướng đối tượng? 

3.  Tiến trình phần mềm là gì? Các tiến trình phần mềm phổ biến? 

4. Các nguyên tắc của tiến trình RUP? 

5. Các pha của tiến trình RUP? 

6. Tiến trình 10 bước theo các nguyên tắc của RUP? 


