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1. Bài (chương, mục): Mô hình hóa ca sử dụng 

2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết 

3. Mục đích, yêu cầu: Sau khi khảo sát, nắm bắt được yêu cầu hệ thống và mô hình 

hóa tiến trình nghiệp vụ sinh viên thực hiện mô hình hóa các ca sử dụng thông 

qua tìm tác nhân, các ca sử dụng và mối quan hệ giữa chúng, mở đường cho các 

bước phân tích và thiết kế tiếp theo. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu về mô hình hóa ca sử dụng 

+ Mô hình hóa các ca sử dụng để diễn đạt bức tranh bức tranh của hệ 

thống tương lai theo cách nhìn của người sử dụng. 

+ Mục tiêu của các use case: 

� Cần chỉ ra và mô tả được các yêu cầu mang tính chức năng của hệ 

thống, 

� Đưa ra một mô tả rõ ràng và nhất quán về việc hệ thống cần phải 

làm gì, 

� Tạo nên một nền tảng cho các bước kiểm thử hệ thống, đảm bảo 

hệ thống thỏa mãn đúng những yêu cầu do người sử dụng đưa ra. 

� Cung cấp khả năng theo dõi quá trình chuyển các yêu cầu về mặt 

chức năng thành các lớp cụ thể cũng như các phương thức cụ thể 

trong hệ thống. 

� Đơn giản hóa việc thay đổi và mở rộng hệ thống qua việc thay đổi 

và mở rộng mô hình Use Case. 

+ Các bước xây dựng biểu đồ use case: 

� Xác định tác nhân hệ thống. 

� Phát triển use case 

� Xây dựng biểu đồ use case 

� Phân chia biểu đồ use case thành các gói. 



� Đặc tả biểu đồ use case. 

2. Xác định tác nhân (Actors) 

+ Tác nhân (actor) là gì? Là một đối tượng bên ngoài hệ thống giao tiếp 

với hệ thống, thông qua: 

� Tương tác, trao đổi thông tin với hệ thống hoặc sử dụng chức 

năng của hệ thống. 

� Cung cấp đầu vào hoặc nhận đầu ra từ hệ thống  

� Không điều khiển hoạt động của hệ thống. 

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

� Tìm kiếm tác nhân nghiệp vụ? 

+  Phân loại tác nhân: 

� Tác nhân chính: Là những người sử dụng những chức năng chính 

của hệ thống. 

� Tác nhân phụ: Là những nười làm những công việc quản lý, bảo 

dưỡng hệ thống. 

� Các thiết bị ngoài: Là thiết bị được hệ thống điều khiển. 

� Các hệ thống khác: Là các hệ thống không thuộc hệ thống đang 

xét nhưng tương tác với nó. 

+ Quan hệ giữa các tác nhân: Quan hệ tổng quát hóa 

+ Xác định các tác nhân 

3. Xác định các ca sử dụng (Use case) 

+ Use case là gì?  

� Một use case là biểu diễn một tập hợp chuỗi các hành động, mà hệ 

thống thực hiện nhằm cung cấp một kết quả cụ thể cho một tác 

nhân. 

� Một Use case được xem như là một chức năng của hệ thống. 

+ Xác định use case 

� Bắt đầu từ tập tác nhân. Ứng với mỗi tác nhân tìm các nhiệm vụ 

và chức năng mà tác nhân sẽ thi hành hoặc hệ thống cần tác nhân 

để thi hành và mô hình hóa nó như là một use case. 

� Use case sẽ đại diện cho một dòng sự kiện dẫn tới một mục tiêu rõ 

ràng. 

� Đặt các câu hỏi để tìm use case. 

4. Biểu đồ Use case  



+ Biểu đồ Use case là tập hợp use case và các tác nhân cùng với quan hệ 

giữa chúng.  

+ Xác định các quan hệ 

� Quan hệ kết hợp (Association) 

� Quan hệ gộp (Includes) 

� Quan hệ mở rộng (Extends) 

� Quan hệ khái quát hóa (Generalization) 

+ Phân rã biểu đồ các ca sử dụng 

+ Phân chia hệ thống thành các gói 

+ Đặc tả các ca sử dụng 

b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Xây dựng biểu đồ ca sử dụng theo đề tài môn học 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 

[1] Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML2.0 và C++, Nguyễn Văn Ba, NXB 

Đại học Quốc gia Hà nội, 2008. Tr26-28 

 [3] Object Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with 

UML 2.0, Mike O’Doherty, John Wiley and Sons, 2005. Tr 110-115 

[4] Learning.UML.2.0, Kim Hamilton, Russell Miles, OReilly, 2006. 

[5]The.Unified.Modeling.Language.User.Guide,Grady Booch,James Rumbaugh, 

Ivar Jacobson, Wesley, 2005. 

6. Câu hỏi ôn tập 
1. Mô hình hóa các ca sử dụng là gì? 

2. Mục tiêu của các ca sử dụng? 

3. Các bước xây dựng biểu đồ ca sử dụng? 

4. Những ai có thể là tác nhân của hệ thống? Phạm vi của hệ thống ảnh 

hưởng như thế nào đối với việc xác định các tác nhân? 

5. Xác định các sử dụng như thế nào? 

6. Mối quan hệ giữa tác nhân với ca sử dụng? 

7. Các mối quan hệ giữa tác nhân với tác nhân trong biểu đồ ca sử dụng? 

8. Mối quan hệ giữa các ca sử dụng? 


