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1. Bài (chương, mục): Mô hình hóa hành vi 

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

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được các biểu đồ tương tác (biểu đồ tuần 

tự và biểu đồ cộng tác) để diễn tả sự tương tác giữa các đối tượng nhằm tạo ra các 

kịch bản của mỗi ca sử dụng trong hệ thống. 

4. Nội dung: Mô hình hóa tương tác 

a) Nội dung chi tiết:  

1. Giới thiệu mô hình hóa tương tác 

+ Mô hình hóa tương tác thể hiện khía cạnh động của ca sử dụng 

+ Hình thức tương tác giữa các đối tượng là chuyển giao thông điệp. 

+ Các biểu đồ tương tác: 

� Biểu đồ tuần tự 

� Biểu đồ cộng tác (Biểu đồ giao tiếp) 

+ Các biểu đồ tương tác biểu diễn các tương tác: 

� Giữa các tác nhân bên ngoài và đối tượng bên trong hệ thống  

� Giữa các đối tượng bên trong hệ thống. 

2. Các thông điệp 

+ Thông điệp (Message) là một đặc tả sự giao lưu giữa các đối tượng bao 

gồm: 

� Truyền đạt một số thông tin và yêu cầu sự thực hiện một hoạt 

động nào đó thuộc khả năng của bên nhận. 

� Hoặc yêu cầu thực hiện một hoạt động nào đó thuộc khả năng của 

bên nhận. 

+ Các hành động tạo nên bởi một thông điệp: 

� Gọi (call) 

� Trả lại (return) 

� Gửi (Send) 

� Tạo lập (Create) 



� Hủy bỏ (destror)

+ Các loại Messages:

3. Biểu đồ tuần tự

+ Biểu đồ tuần tự (sequence diagram

tương tác. 

+ Các thành phần trong bi

� Đối tượng (Objects)

� Thông điệp (Messages)

� Liên kết (Links)

� Chú thích (Notes) và ràng bu

+ Xây dựng biểu đồ

� Gán trách nhi

(destror) 

i Messages: 

 

 

ự : 

sequence diagram): Nhấn mạnh thứ tự th

n trong biểu đồ tuần tự: 

ng (Objects) 

p (Messages) 

t (Links) 

Chú thích (Notes) và ràng buộc 

ồ tuần tự: 

trách nhiệm cho đối tượng 

 

 

 

thực hiện các 



� Mô tả đối tượng: Đặt tên đối tượng, Ánh xạ đối tượng sang lớp, 

Lựa chọn duy trì cho đối tượng, Đa hiện thực đối tượng 

� Đặc tả thông điệp. 

4. Biểu đồ cộng tác : 

+ Biểu đồ cộng tác (collaboration diagram): Nhân mạnh đến mối quan hệ 

và sự bố trí giữa các đối tượng trong mối quan hệ đó. 

+ Các thành phần trong biểu đồ tuần tự: 

� Đối tượng (Objects) 

� Thông điệp (Messages) 

� Liên kết (Links) 

� Chú thích (Notes) và ràng buộc 

+ Xây dựng biểu đồ tuần tự: 

� Gán trách nhiệm cho đối tượng 

� Mô tả đối tượng: Đặt tên đối tượng, Ánh xạ đối tượng sang lớp, 

Lựa chọn duy trì cho đối tượng, Đa hiện thực đối tượng 

� Đặc tả thông điệp. 

5. Kỹ thuật xây dựng biểu đồ tương tác : 

+ Bước 1: Tập trung vào thông tin mức cao mà khách hàng quan tâm 

+ Bước 2: Bổ sung chi tiết hơn vào biểu đồ tạo ra từ bước 1 

b) Nội dung thảo luận: 

+ Điểm khác nhau giữa hai biểu đồ tương tác. 

+ Nêu tình huống một ca sử dụng, xây dựng biểu đồ tuần tự và biểu đồ 

cộng tác và thảo luận. 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Mô hình hóa tương tác của hệ thống theo đề tài môn học 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1. Mục đích của mô hình hóa tương tác? Các biểu đồ của UML dùng để mô hình 

hóa tương tác? 

2. Thông điệp là gì? Các loại thông điệp? 

3. Mục đích sử dụng biểu đồ tuần tự? Các thành phần trong biểu đồ tuần tự? 

4. Mục đích sử dụng biểu đồ cộng tác? Các thành phần trong biểu đồ cộng tác? 


