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4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết: Biểu đồ lớp lĩnh vực và các lớp phân tích 

1. Biểu đồ lớp lĩnh vực 

+ Xuất phát từ các khái niệm về sự vật trong lĩnh vực ứng dụng, ta trừu 

tượng hóa chúng thành các lớp gọi là các lớp lĩnh vực, hay lớp nghề 

nghiệp. 

+ Các lớp lĩnh vực thường dùng để phản ánh mô phỏng lại thế giới thực 

nên trách nhiệm của chúng thường là lưu trữ và cung cấp thông tin về 

các sự vật đó. 

+ Các bước xây dựng: 

� Nhận định khái niệm lĩnh vực 

� Các nguồn tìm kiếm: 

• Các kiến thức về lĩnh vực nghiệp vụ 

• Các cuộc phỏng vấn trao đổi với người dùng và 

chuyên gia 

• Bảng tổng quan về hệ thống và yêu cầu 

• Các tài liệu đặc tả các ca sử dụng 

� Xác định lớp: (Các phương pháp đã thảo luận luận Bài 7) 

� Đặt tên và gán trách nhiệm cho lớp 

� Thêm liên kết và thuộc tính 

� Khái quát hóa các khái niệm 

� Cấu trúc thành các gói. 

2. Xác định lớp tham gia ca sử dụng 



+ Các ca sử dụng được đem ra để nghiên cứu để phát hiện các đối 

tượng/lớp tham gia từng ca sử dụng đó. Các lớp tham gia ca sử dụng 

được gọi chung là các lớp phân tích. 

+ Để thực hiện được một kịch bản ca sử dụng thì các lớp phân tích gồm  

ba loại: 

� Các lớp biên (boundary): 

� Là trung gian giữa interface với môi trường bên ngoài hệ 

thống. 

� Có vài kiểu: 

• User interface classes 

• System interface classes  

• Device interface classes 

� Các lớp điều khiển (control): 

� Control classes cung cấp sự điều hành hành vi trong hệ 

thống. Hệ thống có thể thực thi vài ca sử dụng không có các 

lớp điều khiển (chỉ có các lớp entity và lớp boundary) 

classes) – đặc biệt các ca sử dụng chỉ bao gồm các thao tác 

lưu trữ thông tin đơn giản.  

� Các ca sử dụng phức tạp hơn thường thường yêu cầu một 

hoặc nhiều lớp control để điều hành hành vi của các đối 

tượng khác trong hệ thống.Ví dụ, các lớp control bao gồm 

quản trị các giao dịch, điều phối tài nguyên và lỗi. 

� Các lớp thực thể (Entity) hay các lớp lĩnh vực (domain): 

� Đối tượng thực thể biểu diễn các khái niệm then chốt của hệ 

thống đang được phát triển. 

� Các lớp thực thể cung cấp một điểm nhìn khác về hệ thống 

bởi chúng biểu diễn cấu trúc dữ liệu logic của hệ thống. 

+ Phát hiện các lớp phân tích: 

� Tìm các lớp phân tích từ hành vi của ca sử dụng 

� Tìm các lớp biên  

� Tìm các lớp thực thể 



� Tìm các lớp điều khiển 

+ Gán trách nhiệm cho các lớp phân tích 

+ Phát hiện và bổ sung các thuộc tính và thao tác cho các lớp tham gia ca 

sử dụng 

+ Thêm liên kết giữa các lớp phân tích. 

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 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. Thế nào là lớp lĩnh vực? Nhiệm vụ của các lớp lĩnh vực là gì? 

2. Các bước để xây dựng biểu đồ lớp lĩnh vực? 

3. Các lớp phân tích gồm các lớp nào? Nhiệm vụ của từng lớp? 

4. Các bước tìm các lớp phân tích trong một ca sử dụng? 


