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1. Bài (chương, mục): UML và công cụ phát triển hệ thống 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết 

3. Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ UML. Nắm bắt các cách 

tiếp cận phân tích và thiết kế hệ thống. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu UML (Unified Modeling Language) 

+ UML (Unified Modeling Language) là gì? 

� Là ngôn ngữ mô hình hóa với các ký hiệu đồ họa mô hình hóa 

trừu tượng cho hệ thống. 

� Dựa trên các phương thức phát triển phần mềm hướng đối tượng. 

� UML là ngôn ngữ chuẩn cho: 

� Đặc tả (Specifying) 

� Mô hình hóa trực quan (Visualizing) 

� Xây dựng (Constructing) 

� Tài liệu hóa (Documenting) 

cho hệ thống phần mềm. 

+ Lịch sử phát triển UML: 



Hình  

2. Các khung nhìn h

+ Use case view (Khung nhìn Use case)

+ Logical view (Khung nhìn lý lu

+ Process view (Khung nhìn x

+ Implementation View (Khung nhìn th

+ Deployment View (Khung nhìn tri

Hình  2. Các khung nhìn h

Hình  1. Lịch sử phát triển của UML 

ung nhìn hệ thống của UML: 

Use case view (Khung nhìn Use case). 

Logical view (Khung nhìn lý luận, thiết kế). 

Process view (Khung nhìn xử lý). 

Implementation View (Khung nhìn thực hiện). 

Deployment View (Khung nhìn triển khai). 

. Các khung nhìn hệ thống của UML 

 

 



3. Các biểu đồ trong UML 

+ Biểu đồ ca sử dụng (Use case Diagrams) 

+ Biểu đồ hoạt động (Activity Diagrams) 

+ Biểu đồ lớp (Class Diagrams) 

+ Biểu đồ đối tượng (Object Diagrams) 

+ Biểu đồ trạng thái (State Diagrams) 

+ Biểu đồ tuần tự (Sequance Diagrams) 

+ Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagrams) 

+ Biểu đồ thành phần (Component Diagrams) 

+ Biểu đồ triển khai (Deployment Diagrams) 

 

Hình  3. Các biểu đồ trong UML 

4. Một số mở rộng trong UML 

+ Stereotypes (khuôn dập) 

+ Tagged values (giá trị thẻ ) 

+ Constraints (ràng buộc) 

5. Một số phần mềm hỗ trợ 

+ Rational Rose 

+ Power Designer 

+ Paradigm 

+ Altova UModel  

+ StartUML  



b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

+ Tìm hiểu kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ So sánh các chu trình pháp triển phần mềm 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. UML là gì? Nó được dùng để làm gì? 

2. Nêu các đặc trưng của UML? Giải thích ý nghĩa của mỗi đặc trưng đó? 

3. Kiến trúc hệ thống trong UML được phát triển xuất phát từ việc nhìn 

nhận hệ thống theo các khung nhìn nào? Ý nghĩa của mỗi khung nhìn 

đó. 

4. Trình bày các biểu đồ trong UML?UML thể hiện qua các giai đoạn nào 

của quá trình phát triển hệ thống? Mô tả chi tiết các giai đoạn này? 


