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1. Bài (chương, mục): Mô hình hóa nghiệp vụ hệ thống (Business Modeling) 

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

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được thế nào là mô hình hóa nghiệp vụ? 

Mục đích của mô hình hóa nghiệp vụ hệ thống. Các phần tử đồ họa và biểu đồ 

UML trong mô hình hóa nghiệp vụ. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu về mô hình hóa nghiệp vụ (Business Modeling) 

+ Mô hình hóa nghiệp vụ (Business Modeling) là gi? 

� Là kỹ thuật mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ  

� Mô hình hóa các chức năng của tổ chức  

� Quan tâm đến góc nhìn chức năng. Không phân biệt các tiến trình 

nghiệp vụ sẽ được tự động hóa hay thực hiện thủ công  

+ Biểu diễn mô hình nghiệp vụ bằng biểu đồ nghiệp vụ  

� Chỉ ra tương tác giữa các tiến trình nghiệp vụ với các vai trò 

(roles) thực hiện nghiệp vụ như khách hàng (customers) hay nhà 

cung cấp (vendors) 

� Biểu diễn vai trò bên ngoài nghiệp vụ  

+ Hai lĩnh vực của mô hình hóa nghiệp vụ  

� Biên của tổ chức và nó cần giao tiếp với ai? 

� Luồng công việc bên trong tổ chức và tối ưu nó như thế nào? 

+ Nội dung mô hình hóa nghiệp vụ  

� Nghiên cứu về tổ chức  

� Khảo sát cấu trúc tổ chức, quan sát các vai trò trong tổ chức và 

quan hệ của chúng với nhau như thế nào. 

� Khảo sát luồng công việc trong tổ chức  

� Tiến trình chính, họ làm việc thế nào  

� Tính hiệu quả  



� Các hạn chế  

� Nghiên cứu các tổ chức bên ngoài và quan hệ với chúng? 

� Làm tài liệu về các thông tin bằng mô hình nghiệp vụ của UML 

2. Mô hình hóa nghiệp vụ với UML 

2.1 Các khái niệm trong mô hình hóa nghiệp vụ 

+ Business actors:  

� Ai đó, cái gì đó bên ngoài tổ chức nhưng tương tác với tổ chức. 

� Tìm kiếm tác nhân nghiệp vụ? 

+ Business workers: 

� Là role (vai trò) hoặc tập hợp các Roles trong tổ chức. Business 

worker tương tác với các business workers khác và thao tác với 

các business entities. 

� Tìm kiếm worker nghiệp vụ  

+ Business use case: 

� Business use case Là chuỗi các hành động thực thi nghiệp vụ mà 

sản xuất ra một kết quả có ý nghĩa tới một business actor cụ thể 

(đồng nghĩa với business process) 

� Làm tài liệu luồng công việc  

+ Quan hệ giao tiếp giữa Business use case và Business actor 

� Quan hệ Association 

� Quan hệ Generalization 

+ Thực thể Business: 

� Business entity là đối tượng mà tổ chức sử dụng để điều hành tác 

nghiệp hay sản xuất. Nói các khác là sự vật được điều khiển hay 

sử dụng bởi business workers. 

� Thực thể bao gồm tất cả những gì mà worker nghiệp vụ có liên 

quan hàng ngày.  

� Tìm kiếm thực thể nghiệp vụ? 

+ Đơn vị tổ chức (Organization Unit):  

� Đơn vị tổ chức (Organization Unit) là tập hợp các worker nghiệp 

vụ, thực thể nghiệp vụ và các phần tử mô hình nghiệp vụ khác. 

� Là cơ chế được sử dụng để tổ chức mô hình nghiệp vụ  

2.2. Các biểu đồ UML 



+ UML cung cấp các biểu đồ khác nhau. Mỗi biểu đồ UML cung cấp một 

góc nhìn khác nhau về nghiệp vụ hệ thống.  

� Use case diagrams: Mô tả hình huống nghiệp vụ (business 

context) 

� Activity diagrams: mô tả hành vi (behaviors) trong tiến trình 

nghiệp vụ hoặc luồng công việc nghiệp vụ (workflows).   

�  Class diagrams: mô tả cấu trúc tĩnh (static structure) trong 

nghiệp vụ hệ thống. 

� Interactions diagrams (sequence diagrams và collaboration 

diagrams) mô tả sự tương tác động giữa nhân viên với mọi thứ để 

thao tác. Do đó, chúng  cho biết hành vi được mô tả trong các 

biểu đồ hoạt động được thực hiện như thế nào. 

+ Biểu đồ các ca sử dụng nghiệp vụ (Business Use case diagrams): 

� Bước đầu tiên trong việc mô hình hóa nghiệp vụ là định nghĩa sự 

tương tác giữa các thực thể bên ngoài tổ chức (nhà cung cấp. 

Khách hàng, nhân viên,…) và các tiến trình nghiệp vụ (business 

processes ).  

� Business use-case diagram thường biểu diễn sự tương tác giữa các  

dịch vụ chính (business use cases) do tổ chức cung cấp với đối 

tượng được cung cấp dịch vụ. 

+ Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ (business activity diagram): 

� Biểu đồ hoạt động trong UML được sử dụng để thể hiện tính động 

của hệ thống bằng các luồng công việc. 

� Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ cung cấp một văn bản đồ họa về 

luồng công việc nghiệp vụ, minh họa đơn giản và trực quan về: 

� Những gì xảy ra trong một luồng công việc. 

� Những hoạt động có thể thực hiện đồng thời. 

� Những đường rẽ nhánh trên đường công việc 

� Biểu đồ hoạt động có thể: 

� Được phân thành các làn bơi thể hiện vai trò trách nhiệm 

của từng người trong tiến trình nghiệp vụ. 

� Trong biểu đồ hoạt động có thể có hoặc không các làn bơi 



� Trong biểu đồ hoạt động nghiệp vụ ta có thể thấy các thực 

thể nghiệp vụ được thao tác trong các hoạt động nghiệp vụ. 

+ Biểu đồ lớp nghiệp vụ (Business class diagrams): 

� Biểu đồ lớp nghiệp vụ là tài liệu về cấu trúc trong của tổ chức. 

� Mỗi lớp trong biểu đồ hoặc là biểu diễn các Business worker 

(nhân viên của tổ chức) hoặc business entity .  Mục đích của 

business class diagrams là tài liệu hóa mối quan hệ giữa worker 

nghiệp vụ và thực thể nghiệp vụ. Nó cung cấp cách nhìn trực quan 

ai (who) tương tác với ai (who) và ai (who) có trách nhiệm gì 

(what). 

� Biểu đồ lớp nghiệp vụ được sử dụng với hai mục đích chính: 

� Để biểu diễn business workers nào và business entities nào 

cộng tác với nhau để thực thi tiến trình nghiệp vụ.  

� Để biểu diễn cấu trúc tĩnh và quan hệ giữa các business 

entities.  Một biểu đồ lớp thường được sử dụng để biểu diễn 

biểu đồ tổ chức (sử dụng organization units và business 

workers). 

+ Biểu đồ tương tác nghiệp vụ: 

� Sử dụng hai biểu đồ trình tự và cộng tác. Biểu đồ trình tự thể hiện 

sự tương tác theo thời gian. Biểu đồ cộng tác nhấn mạnh đến sự 

cộng tác, giao tiếp. 

� Biểu đồ cộng tác nghiệp vụ (business collaboration diagram) làm 

tài liệu hóa business workers và business objects thực sự tương 

tác để thực hiện chức năng nghiệp vụ như thế nào. Biểu đồ cộng 

tác biểu diễn các messages trao đổi giữa các business workers và 

business entities trong suốt tiến trình của một ca sử dụng nghiệp 

vụ (thi hành một tiến trình nghiệp vụ). Collaboration diagrams có 

thể chỉ ra phạm vi cải tiến bằng biểu diễn trực quan các business 

workers thực hiện trách nhiệm trong số lượng công việc lớn. 

3. Xác định yêu cầu hóa tự động hóa 

+ Cải thiện hoạt động của tổ chức  

+ Xác định mức độ tự động hóa trong tổ chức  

+ Thiết lập các yêu cầu hệ thống từ kết quả mô hình hóa nghiệp vụ  



b) Nội dung thảo luận: 

+ Các phương pháp khảo sát hệ thống 

+ Đánh giá các phương án khả thi 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Khảo sát và viết báo cáo khảo sát theo đề tài môn học 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. Mô hình hóa nghiệp vụ là gì? Các lĩnh vực mô hình hóa nghiệp vụ là gì? 

2. Nội dung của mô hình hóa nghiệp vụ? 

3. Nêu các khái niệm trong mô hình hóa nghiệp vụ? Lấy ví dụ trong một hệ 

thống cụ thể? 

4. Các biểu đồ UML dùng để mô hình hóa nghiệp vụ? Ý nghĩa của các 

biểu đồ? Cách xây dựng các biểu đồ? 

5. Thiết lập yêu cầu hóa hệ thống từ mô hình hóa nghiệpvụ? 


