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4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu chung 

+ Đối tượng là cái gì 

+ Lớp là một trừu tư

chung: 

� Properties (attributes)

� Behavior (operations)

� Relationships

� Semantics. 

Hình  

+ Các lớp (bao gồm c

quan hệ sẽ tạo thành bi

hình tĩnh nhằm mô t

niệm lớp, các thu

chúng với nhau. 

2. Xác định lớp  
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Hình  1. Biểu diễn đồ họa của lớp 
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c) cùng với các mối 

t biểu đồ dạng mô 

ng bằng các khái 

ối quan hệ giữa 



+ Không có phương thức chung để xác định các lớp. Là một quá trình 

sáng tạo lặp qua nhiều vòng lặp và phối hợp với chuyên gia lĩnh vực 

vấn đề trả lời các câu hỏi sau đây để tìm ra lớp: 

� Có thông tin nào cần lưu trữ hay phân tích? Nếu có, nó là lớp  

� Có hệ thống ngoài không? Nếu có thì nó được xem như những lớp 

chứa trong hệ thống của ta hay hệ thống của ta tương tác với 

chúng  

� Có mẫu, thư viện lớp, thành phần...? Nếu có, thông thường chúng 

chứa các ứng viên lớp  

� Hệ thống cần quản lý các thiết bị ngoại vi nào? Mọi thiết bị kỹ 

thuật nối với hệ thống đều là ứng viên lớp. 

� Tác nhân đóng vai trò tác nghiệp nào? Các nhiệm vụ này có thể là 

lớp; thí dụ người sử dụng, thao tác viên hệ thống, khách hàng...  

� 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. 

+ Các cách tiếp cận tìm lớp: 

� Tiếp cận theo cụm danh từ: 

� Xác định lớp thông qua đọc văn bản mô tả use case và các 

văn bản yêu cầu để tìm kiếm và trích lọc các danh từ và 

cụm danh từ. 

� Danh sách danh từ và cụm danh từ là các ứng viên của lớp, 

loại bỏ các lớp không thích hợp và chọn lọc ra lớp. 

� Tiếp cận theo mẫu chung: 

� Dựa trên một cơ sở tri thức phân loại lớp theo những mẫu 

chung. 

� Tìm các lớp thuộc về các mẫu 



� Tiếp cận theo Use case: 

� Xác định dòng tương tác của tác nhân với hệ thống trong 

một use case. 

� Đặt câu hỏi: “đối tượng nào của hệ thống sẽ chịu trách 

nhiệm tiếp nhận sự tương tác này?” ⇒ được đối tượng đàu 

tiên của use case. 

� Nếu đối tượng chuyển giao toàn bộ hoặc một phần xử lý 

cho đối tượng khác nào đó ⇒ xác định đối tượng đó. 

� Lặp cho đến khi tất cả các dòng tương tác đã được kiểm tra. 

3. Xây dựng biểu đồ lớp trong UML 

+ Biểu đồ lớp cho biết hình ảnh tĩnh của bộ phận hệ thống. Biểu đồ lớp 

bao gồm các lớp và quan hệ giữa chúng. 

+ Trong Rose biểu đồ lớp được hình thành trong khung nhìn Logical View  

� Sử dụng cửa sổ đặc tả lớp để gán các thuộc tính cho lớp như 

stereotype, persistent, visibility... 

� Cửa sổ đặc tả khác nhau với các ngôn ngữ khác nhau khi chọn để 

cài đặt mô hình sau này  

+ Đặc tả lớp bao gồm  

� Tên lớp  

� Phạm vi (Visibility) 

� Tính nhiều (Multiplicity) 

� Yêu cầu lưu trữ  

� Duy trì (Persistent) 

� Tương tranh (Concurrency) 

� Trừu tượng (Abstract) 

� Gói các lớp: Gói (Packages) để nhóm các lớp có những cái chung, 

có nhiều quan điểm hình thành gói, quan điểm này phụ thuộc vào 

từng dự án cụ thể. 

4. Xác định thuộc tính và thao tác 

+ Xác định thuộc tính: 

� Thuộc tính là nhóm thông tin liên kết với lớp  

� Có thể gắn một hay nhiều thuộc tính vào lớp  

� Tìm kiếm thuộc tính? 

� Tìm trong tài liệu UC 



� Tìm các danh từ trong luồng sự kiện  

� Tìm trong tài liệu yêu cầu hệ thống  

� Tìm thuộc tính trong cấu trúc CSDL 

� Đặc tả thuộc tính: 

[Phạm vi][/] <Tên thuộc tính>[:Kiểu][=<Giá trị khởi đầu>][<Xâu 

tính chất>] 

� Tên thuộc tính  

� Kiểu dữ liệu thuộc tính lưu trữ. Phụ thuộc vào ngôn ngữ lập 

trình  

� Giá trị khởi đầu  

� Stereotype 

� Phạm vi (visibility) 

+ Thao tác lớp: Thao tác là hành vi kết hợp với lớp, nó xác định trách 

nhiệm của lớp  

� Đặc tả thao tác bao gồm: 

� Tên thao tác  

� Tham số thao tác  

� Kiểu giá trị cho lại  

[Phạm vi][/] <Tên thao tác>[(<DS các tham số>)][:<Kiểu trả 

về>][<Xâu tính chất>] 

5. Các quan hệ 

+ Các dạng quan hệ: 

� Association 

� Aggregation 

� Composition 

� Dependency 

� Generalization 

� Realization 

+ Quan hệ kết hợp (Association): 

� Là quan hệ về ngữ nghĩa giữa hai hoặc nhiều lớp, chỉ rõ kết nối 

giữa các thể hiện của chúng. 

� Là một quan hề về cấu trúc, chỉ định các đối tượng của lớp này có 

thể kết nối đến các đối tượng của lớp kia. 

+ Quan hệ tụ hợp (Aggregation):  

� Là trường hợp đặc biệt của quan hệ kết hợp, mô hình hóa quan hệ 

giữa tổng thể và bộ phận (Whole-Parts) 



� Một aggregation là một quan hệ “is a part-of”  

+ Quan hệ hợp thành (Composition): 

� Là trường hợp đặc biệt của quan hệ tụ hợp với quan hệ sở hữu 

mạnh hơn và cùng vòng đời.  

� Các bộ phận (parts) không thể sống lâu hơn toàn thể 

(whole/aggregate). 

+ Quan hệ phụ thuộc (Dependency):  

� Là quan hệ giữa hai phần tử của mô hình mà sự thay đổi của của 

phần tử này có thể là nguyên nhân của sự thay đổi của phần tử 

kia. 

� Không cấu trúc (Non-structural), quan hệ “using”  

+ Quan hệ khái quát hóa (Generalization): 

� Là quan hệ giữa các lớp trong đó một lớp chia sẻ cấu trúc 

(structure) và/hoặc hành vi (behavior) của một hoặc nhiều lớp. 

� Định nghĩa một phân cấp trừu tượng hóa trong đó subclass kế 

thừa một hoặc nhiều superclasses 

� Single inheritance 

� Multiple inheritance 

� Generalization là quan hệ “is-a-kind-of” 

+ Quan hệ hiện thực (Realization): 

� Là quan hệ ngữ nghĩa giữa hai phân lớp (classifiers). Một phân 

lớp cung ứng hợp đồng với một phân lớp phù hợp để thực hiện. 

Bên cung ứng hỗ trợ cho bên sử dụng một số dịch vụ, hợp đồng 

này là không thay đổi kể cả khi nội bộ mỗi bên có sự thay đổi. 

� Là quan hệ giữa: 

� Interfaces và các phân lớp thực hiện chúng 

� Use cases và các cộng tác thực hiện chúng. 

b) Nội dung thảo luận: 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Xây dựng biểu đồ lớp theo đề tài môn học 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. Nêu các cách tiếp cận để xác định lớp? Nội dung của các cách cách tiếp 

cận đó? 

2. Nêu các đặc tả của lớp? 

3. Thuộc tính là gì? Đặc tả của thuộc tính? Nguồn và các tìm kiếm thuộc 

tính? 

4. Nêu các loại quan hệ trong mô hình hóa cấu trúc? Lấy ví dụ? 

5. So sánh các quan hệ Association, Aggregation, Composition? Lấy ví dụ? 


