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Lời nói đầu 

Phần mềm đã trở thành một tài nguyên chiến lược của xã hội trong vài thập kỷ qua. Sự
nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), nó đã đi vào trong các lĩnh vực chính của thị
trường CNTT-TT, đang làm thay đổi đột ngột nền kinh tế phát triển và ứng dụng phần
mềm. PMTD - đôi khi còn được tham chiếu tới như là “Nguồn Mở” (NM) - có thể được
sử dụng, nghiên cứu, sao chép, sửa đổi và phân phối tự do. Nó đưa ra quyền tự do để học
và dạy mà không lôi kéo vào các phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất
nào. Các quyền tự do đó được coi là nền tảng tiên quyết cho sự phát triển bền vững và
một xã hội thông tin có sự tham gia của mọi người. 

Dù có một sự quan tâm ngày càng gia tăng trong các công nghệ tự do (PMTD và các tiêu 
chuẩn mở), vẫn có số người hạn chế có tri thức và sự tinh thông trong các lĩnh vực đó. 
FTA cố gắng đáp ứng nhu cầu này. 

Giới thiệu về FTA (Viện hàn lâm Công nghệ tự do - Free Technology Academy)

Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) là một sáng kiến liên kết từ vài trường đại học tại
một vài quốc gia. Nó hướng tới việc đóng góp cho một xã hội mà cho phép tất cả mọi
người sử dụng nghiên cứu, tham gia và xây dựng dựa trên tri thức sẵn có mà không có
hạn chế nào. 

FTA đưa ra những thứ gì?

FTA đưa ra một chương trình trực tuyến mức giáo viên với các module khóa học về các
Công nghệ Tự do. Những học viên có thể chọn tham gia trong một khóa học độc lập hoặc
đăng ký vào toàn bộ chương trình. Việc giảng dạy diễn ra trực tuyến trong khu trường ảo
của FTA và được thực hiện bằng việc đào tạo nhân viên từ các các trường đại học là các
đối tác. Uy tín đạt được trong chương trình của FTA được thừa nhận bởi các trường đại
học này.

Ai đứng đằng sau FTA?

FTA đã được thành lập vào năm 2008 được hỗ trợ bởi Chương trình Học tập Suốt đời
(LLP) của Ủy ban châu Âu, dưới sự điều phối của Viện Tri thức Tự do (Free Knowledge
Institute) và trong mối quan hệ đối tác với 3 trường đại học của châu Âu: Đại học Mở Hà
Lan  (Open Universiteit  Nederland),  Đại  học  Oberta  de  Catalunya  của  Tây Ban  Nha
(Universitat Oberta de Catalunya) và Đại học Agder của Nauy (University of Agder). 

FTA là vì ai?

Viện Hàn lâm Công nghệ tự do đặc biệt chú trọng vào những người chuyên nghiệp, các
nhà giáo dục, sinh viên và những người ra quyết định về công nghệ thông tin.

Thế còn về việc cấp phép thì sao?

Tất cả các tư liệu học tập được sử dụng và được phát triển bởi FTA là các Tài nguyên
Giáo dục Mở, được xuất bản theo các giấy phép tự do copyleft mà chúng cho phép mọi
người được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối lại. Tương tự, các phần mềm được sử
dụng trong khu trường ảo của FTA là các PMTD và được xây dựng dựa trên khung công
việc của các Tiêu chuẩn mở.
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Sự tiến hóa của cuốn sách này 

FTA đã sử dụng lại các tư liệu khóa học đang tồn tại từ Đại học Mở Catalunya và điều đó
đã được phát triển cùng với các nhân viên của LibreSoft từ Đại học Rey Juan Carlos. Vào
năm 2008, cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Anh với sự trợ giúp của Dự án Khoa
học,  Giáo dục và Họa tập trong Tự do -  SELF (Science,  Education and Learning in
Freedom), được Chương trình Khung thứ 6 của Ủy ban châu Âu (European Commission's
Sixth Framework Programme) hỗ trợ. Vào năm 2009, tư liệu này đã được FTA cải tiến.
Hơn nữa, FTA đã phát triển chỉ dẫn nghiên cứu và các hoạt động học tập mà là sẵn sàng
cho những người học được tuyển chọn trong các khu trường của FTA. 

Sự tham gia 

Những người sử dụng các tư liệu học tập của FTA được khuyến khích cung cấp các ý kiến
phản hồi và đưa ra các gợi ý cho sự cải tiến. Một môi trường đặc biệt cho các ý kiến phản
hồi này được thiết lập trên website của FTA. Các đầu vào sẽ được tính tới cho các phiên
bản tiếp sau. Hơn nữa, FTA chào đón bất kỳ ai sử dụng và phân phối tư liệu này cũng như
làm các phiên bản mới và bản dịch. 

Xem thông tin đặc thù và được cập nhật về cuốn sách này, bao gồm các bản dịch và các
định dạng khác tại: http://ftacademy.org/materials/fsm/1. Để có thêm thông tin và sự kết
nạp vào chương trình khóa học trực tuyến của FTA, hãy viếng thăm website của Viện tại:
http://ftacademy.org/. 

Tôi chân thành hy vọng cuốn sách khóa học này sẽ giúp bạn trong quá trình học tập của
cá nhân bạn và giúp bạn giúp được những người khác trong chúng. Hẹn gặp lại bạn trong
các phong trào tri thức tự do và công nghệ tự do!

Chúc bạn học tập hạnh phúc! 

Wouter Tebbens 

Chủ tịch Viện Tri thức Tự do 

Giám đốc Viện hàn lâm Công nghệ Mở 
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Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Mở Catalunya về việc cung cấp tài
chính cho xuất bản đầu tiên tác phẩm này, và sự chia sẻ to lớn các cải tiến dẫn tới
xuất bản lần thứ hai, như một phần của Chương trình bằng Thạc sỹ Quốc tế về
PMTD được Đại học này đưa ra theo yêu cầu, nơi mà nó được sử dụng làm tư liệu
cho một vài chủ đề.

Bản dịch sang tiếng Anh của tác phẩm này được thực hiện với sự hỗ trợ từ Dự án
SELF, Nền tảng SELF, chương trình của Ủy ban châu Âu về các Công nghệ của
Xã hội Thông tin và Đại học Mở Catalunya. Chúng tôi muốn được cảm ơn bản
dịch các tư liệu sang tiếng Anh được lexia:park triển khai. 

Phiên bản hiện hành của các tư liệu bằng tiếng Anh đã được mở rộng với sự cấp
vốn của dự án FTA. Dự án của FTA đã được cấp vốn với sự trợ giúp từ Ủy ban
châu Âu (tham chiếu số 142706 - LLP - 1 - 2008 - 1 - NL - ERASMUS-EVC của
Chương trình Học tập Suốt đời (Lifelong Learning Programme). Xuất bản phẩm
này phản ánh quan điểm chỉ của các tác giả, và Ủy ban không thể chịu trách
nhiệm về bất kỳ sự sử dụng nào có thể được thực hiện đối với thông tin có trong
tài liệu này. 
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Thừa nhận

Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Mở Catalunya (http://www.uoc.edu) vì
việc cấp vốn cho dự án này, nó tạo thành một phần của Bằng Thạc sỹ Quốc tế về
PMTD mà Đại học này đưa ra.

Các tác giả cũng muốn cảm ơn Jordi Mas vì sự giúp đỡ của ông trong việc điều
phối xuất bản lần đầu tư liệu này.  
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Phụ lục 

GNU Free Documentation License

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone  is  permitted  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this  license
document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and
useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective
freedom  to  copy  and  redistribute  it,  with  or  without  modifying  it,  either
commercially  or  noncommercially.  Secondarily, this  License  preserves  for  the
author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered
responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the
document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU
General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software,
because free software needs free documentation: a free program should come with
manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is
not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of
subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this
License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a
notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms
of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited
in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document",
below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee,
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and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute
the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document
or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated
into another language.

A "Secondary  Section"  is  a  named  appendix  or  a  front-matter  section  of  the
Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors
of the Document to the Document's overall  subject (or to related matters)  and
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the
Document is in part  a textbook of mathematics,  a Secondary Section may not
explain  any  mathematics.)  The  relationship  could  be  a  matter  of  historical
connection  with  the  subject  or  with  related  matters,  or  of  legal,  commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.

The  "Invariant  Sections"  are  certain  Secondary  Sections  whose  titles  are
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the
Document  is  released  under  this  License.  If  a  section  does  not  fit  the  above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The
Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify
any Invariant Sections then there are none. 

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover
Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released
under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-
Cover Text may be at most 25 words.

A  "Transparent"  copy  of  the  Document  means  a  machine-readable  copy,
represented in a format whose specification is available to the general public, that
is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or
(for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some
widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or
for  automatic  translation  to  a  variety  of  formats  suitable  for  input  to  text
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup,
or  absence  of  markup,  has  been  arranged  to  thwart  or  discourage  subsequent
modification by readers is not Transparent.

An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A
copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without
markup,  Texinfo  input  format,  LaTeX  input  format,  SGML or  XML using  a
publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or
PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats
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include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can
be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which
the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-
generated  HTML,  PostScript  or  PDF  produced  by  some  word  processors  for
output purposes only.

The  "Title  Page"  means,  for  a  printed  book,  the  title  page  itself,  plus  such
following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires
to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page
as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the
work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title
either  is  precisely  XYZ  or  contains  XYZ  in  parentheses  following  text  that
translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name
mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements",
or  "History".)  To "Preserve the Title"  of such a section when you modify the
Document  means  that  it  remains  a  section  "Entitled  XYZ"  according  to  this
definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states
that  this  License  applies  to  the  Document.  These  Warranty  Disclaimers  are
considered  to  be  included  by  reference  in  this  License,  but  only  as  regards
disclaiming  warranties:  any  other  implication  that  these  Warranty  Disclaimers
may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
or noncommercially, provided that this  License,  the copyright notices,  and the
license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License.
You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further
copying  of  the  copies  you  make  or  distribute.  However,  you  may  accept
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of
copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may
publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed
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covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license
notice requires Cover Texts,  you must enclose the copies in  covers that  carry,
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover,
and  Back-Cover  Texts  on  the  back  cover.  Both  covers  must  also  clearly  and
legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present
the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition.

Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of
the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in
other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should
put  the  first  ones  listed  (as  many  as  fit  reasonably)  on  the  actual  cover,  and
continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than
100,  you must  either  include a  machine-readable Transparent  copy along with
each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network
location from which the general  network-using public  has  access  to  download
using  public-standard  network  protocols  a  complete  Transparent  copy  of  the
Document, free of added material.

If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you
begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent
copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after
the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or
retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well
before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide
you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may  copy and distribute  a  Modified  Version  of  the  Document  under  the
conditions  of  sections  2 and 3 above,  provided that  you release the  Modified
Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of
the  Document,  thus  licensing  distribution  and  modification  of  the  Modified
Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in
the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were any,
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be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a
previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least
five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has
fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as
the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E.  Add an appropriate  copyright  notice for  your modifications  adjacent  to  the
other copyright notices.

F. Include,  immediately after the copyright notices,  a license notice giving the
public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in
the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required
Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item
stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version
as  given  on  the  Title  Page.  If  there  is  no  section  Entitled  "History"  in  the
Document,  create  one  stating  the  title,  year,  authors,  and  publisher  of  the
Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified
Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access
to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given
in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in
the  "History"  section.  You may omit  a  network  location  for  a  work  that  was
published  at  least  four  years  before  the  Document  itself,  or  if  the  original
publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the
Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each
of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and
in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the
section titles.

M.  Delete  any  section  Entitled  "Endorsements".  Such  a  section  may  not  be
included in the Modified Version.
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N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict
in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If  the  Modified  Version  includes  new front-matter  sections  or  appendices  that
qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document,
you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do
this,  add their  titles  to  the list  of Invariant  Sections  in  the Modified Version's
license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but
endorsements  of  your  Modified  Version  by  various  parties--for  example,
statements of peer review or that the text has been approved by an organization as
the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage
of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the
Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover
Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the
Document already includes a cover text for the same cover, previously added by
you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you
may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission
from the previous publisher that added the old one.

The  author(s)  and  publisher(s)  of  the  Document  do  not  by  this  License  give
permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement
of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You  may  combine  the  Document  with  other  documents  released  under  this
License,  under  the  terms  defined  in  section  4  above  for  modified  versions,
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your
combined work in  its  license  notice,  and that  you preserve  all  their  Warranty
Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this  License,  and multiple
identical  Invariant  Sections  may  be  replaced  with  a  single  copy. If  there  are
multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the
name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
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number. 

Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in
the license notice of the combined work.

In  the  combination,  you must  combine  any  sections  Entitled  "History"  in  the
various  original  documents,  forming  one  section  Entitled  "History";  likewise
combine any sections Entitled "Acknowledgements",  and any sections  Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a  collection  consisting  of  the  Document  and other  documents
released under this License, and replace the individual copies of this License in
the  various  documents  with  a  single  copy  that  is  included  in  the  collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of
the documents in all other respects.

You  may  extract  a  single  document  from such  a  collection,  and  distribute  it
individually under this License, provided you insert a copy of this License into the
extracted  document,  and  follow  this  License  in  all  other  respects  regarding
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A  compilation  of  the  Document  or  its  derivatives  with  other  separate  and
independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is
not  used  to  limit  the  legal  rights  of  the  compilation's  users  beyond  what  the
individual works permit.

When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to
the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the
Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the
Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the
Document's  Cover  Texts  may be  placed on covers  that  bracket  the  Document
within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in
electronic form.

Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
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8. TRANSLATION

Translation  is  considered  a  kind  of  modification,  so  you  may  distribute
translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant
Sections  with  translations  requires  special  permission  from  their  copyright
holders,  but you may include translations of some or all  Invariant Sections in
addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a
translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version
of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case
of a disagreement between the translation and the original version of this License
or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or
"History",  the  requirement  (section  4)  to  Preserve  its  Title  (section  1)  will
typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may  not  copy, modify, sublicense,  or  distribute  the  Document  except  as
expressly provided for under this  License.  Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this  License.  However, parties who have received copies,  or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU
Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each  version  of  the  License  is  given  a  distinguishing  version  number.  If  the
Document specifies that a particular numbered version of this License "or any
later  version"  applies  to  it,  you  have  the  option  of  following  the  terms  and
conditions either of that specified version or of any later version that has been
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
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ADDENDUM: How to use this License for your documents To use this License in
a document you have written, include a copy of the License in the document and
put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the
terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-
Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace
the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover
Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of
the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend
releasing these examples in parallel under your choice of free software license,
such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.
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Giấy phép Tài liệu Tự do GNU

(GNU Free Document License)

Bản dịch giấy phép sang tiếng Việt chỉ để tham khảo,
không có giá trị pháp lý

Giấy phép Tài liệu Tự do GNU 

Phiên bản 1.2, tháng 11/2002

Bản quyền © 2000, 2001, 2002 của Quỹ Phần mềm Tự do. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 

Bất kỳ ai cũng được phép sao chép và phân phối các bản sao nguyên văn của tài
liệu giấy phép này, nhưng việc thay đổi nó là không được phép. 

0. LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của Giấy phép này là để làm cho một cuốn sách chỉ dẫn, sách giáo khoa,
hoặc tài liệu có chức năng và có ích khác được “tự do” theo nghĩa về quyền tự do:
để đảm bảo cho bất kỳ ai cũng có hiệu lực có được quyền tự do để sao chép và
phân phối lại nó, dù có hay không có việc sửa đổi nó, kể cả thương mại hóa hoặc
không thương mại hóa nó. Thứ đến, Giấy phép này giữ lại cho tác giả và nhà xuất
bản một cách thức để có được uy tín cho tác phẩm của họ, trong khi không chịu
trách nhiệm về các sửa đổi được những người khác thực hiện. 

Giấy phép này là một dạng “copyleft”, điều có nghĩa là các tác phẩm phái sinh của
tài liệu này bản thân chúng phải là tự do theo nghĩa y hệt. Nó bổ trợ cho Giấy
phép Công cộng Chung GNU - GNU GPL (GNU General Public License), là một
giấy phép copyleft được thiết kế cho PMTD. 

Chúng tôi đã thiết  kế Giấy phép này để sử dụng nó cho các sách chỉ dẫn về
PMTD, vì PMTD cần tài liệu tự do: một chương trình nên đi với các sách chỉ dẫn
cung cấp các quyền tự do y hệt mà phần mềm đó có. Nhưng Giấy phép này không
bị giới hạn chỉ cho các sách chỉ dẫn về phần mềm; nó có thể được sử dụng cho bất
kỳ tác phẩm văn bản nào, bất kể vấn đề chủ đề hoặc bất kể nó được xuất bản như
một cuốn sách được in nào. Chúng tôi khuyến cáo Giấy phép này chủ yếu cho các
tác phẩm mà mục đích của nó là chỉ dẫn hoặc tham chiếu. 
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1. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA

Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ tác phẩm nào khác, trong bất kỳ vật trung gian
nào mà có chứa một lưu ý được người nắm giữ bản quyền đặt và nói nó có thể
được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép này. Một lưu ý như vậy trao
một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền (royalty free), không có giới hạn về
thời gian, để sử dụng tác phẩm đó theo các điều kiện được nêu ở đó. “Tài liệu”,
dưới dây, tham chiếu tới bất kỳ sách chỉ dẫn hoặc tác phẩm nào như vậy. Bất kỳ
thành viên nào của công chúng đều là một người được cấp phép, và được gọi là
“bạn”. Bạn chấp nhận giấy phép này nếu bạn sao chép, sửa đổi hoặc phân phối tác
phẩm theo một cách thức đòi hỏi sự cho phép theo luật bản quyền. 

Một “Phiên bản có sửa đổi” của Tài liệu có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào có chứa
Tài liệu hoặc một phần của nó, hoặc là bản sao nguyên bản, hoặc với các sửa đổi
và/hoặc được dịch sang một ngôn ngữ khác. 

Một “Phần phụ” (Secondary Section) là một phụ lục được đặt tên hoặc một phần
với các trang đứng trước tài liệu chính (Front-matter Section) làm việc rõ ràng với
mối quan hệ với các nhà xuất bản hoặc các tác giả của Tài liệu về chủ đề tổng thể
của Tài liệu (hoặc có liên quan tới các vấn đề đó) và không chứa bất kỳ điều gì có
thể nằm trực tiếp bên trong chủ đề tổng thể đó. (Vì thế, nếu Tài liệu là một phần
của một cuốn sách giáo khoa toán học, thì Phần phụ có thể không giải thích bất kỳ
điều gì về toán học cả). Mối quan hệ có thể là vấn đề kết nối lịch sử với chủ đề
hoặc với các vấn đề có liên quan, hoặc về pháp lý, thương mại, triết học, luân lý
học hoặc quan điểm chính trị về chúng. 

“Các phần bất biến” (Invariant Sections) là các Phần phụ nhất định mà các đầu đề
của nó được chỉ rõ, như là các đầu đề của các Phần bất biến, với lưu ý nói rằng
Tài liệu được phát hành theo Giấy phép này. Nếu một phần không phù hợp với
định nghĩa ở trên về Phần phụ thì nó sẽ không được phép chỉ định như là Bất biến.
Tài liệu cũng có thể chứa 0 Phần bất biến nào. Nếu Tài liệu không xác định bất kỳ
Phần bất biến nào thì không có phần đó. 

“Văn bản Bìa” (Cover Texts) là các đoạn văn bản ngắn nhất định được liệt kê, như
là các Văn bản Bìa Trước (Front-Cover Texts) hoặc Văn bản Bìa Sau (Back-Cover
Texts), với lưu ý nói rằng Tài liệu được phát hành theo Giấy phép này. Văn bản
Bìa Trước nhiều nhất là 5 từ, và Văn bản Bìa Sau nhiều nhất là 25 từ. 

Một bản sao “Minh bạch” (Transparent) của Tài liệu có nghĩa là một bản sao máy
đọc được, được trình bày trong một định dạng mà đặc tả của nó là sẵn sàng cho
công chúng nói chung, là phù hợp cho việc duyệt lại tài liệu một cách trung thực
dễ hiểu với các trình soạn thảo văn bản chung hoặc (đối với các hình ảnh được
hình thành từ các điểm pixel) các chương trình đồ họa chung hoặc (đối với các
hình vẽ) vài trình soạn thảo hình vẽ có sẵn một cách rộng rãi, và phù hợp để đưa
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vào các trình định dạng văn bản hoặc dịch tự động đối với một loạt các định dạng
phù hợp cho đầu vào của các trình định dạng văn bản. Một bản sao được thực hiện
nếu khác trong một định dạng tệp Minh bạch mà có sự đánh dấu, hoặc không có
sự đánh dấu của nó, được bố trí để ngăn chặn hoặc không khuyến khích sự sửa đổi
tiếp sau của các độc giả thì không phải là Minh bạch. 

Một định dạng ảnh không là Minh bạch nếu được sử dụng cho bất kỳ lượng văn
bản đáng kể nào. 

Một bản sao mà không là “Minh bạch” được gọi là “Mù mở” (Opaque). 

Các ví dụ về các định dạng phù hợp cho các bản sao Minh bạch bao gồm ASCII
không có đánh dấu, định dạng đầu vào Texinfo, định dạng đầu vào LaTeX, SGML
hoặc XML có sử dụng một DTD có sẵn một cách công khai, và HTML đơn giản
tuân thủ tiêu chuẩn, PostScript hoặc PDF được thiết kế cho sửa đổi của con người.
Các ví dụ về các định dạng ảnh minh bạch bao gồm PNG, XCF và JPG. Các định
dạng mù mờ bao gồm các định dạng sở hữu độc quyền mà có thể đọc được và
soạn sửa được chỉ với các trình xử lý văn bản, SGML hoặc XML sở hữu độc
quyền, đối với chúng DTD và/hoặc các công cụ xử lý thường không có sẵn, và
HTML do máy tạo ra, PostScript hoặc PDF được vài trình xử lý văn bản tạo ra chỉ
cho các mục đích đầu ra. 

“Trang Tiêu đề” (Title Page) có nghĩa là, đối với một cuốn sách in, bản thân trang
tiêu đề, cộng với các trang tiếp sau là cần thiết để cầm nắm, rõ ràng dễ đọc, tư liệu
mà Giấy phép này yêu cầu xuất hiện trên trang tiêu đề. Đối với các tác phẩm ở các
định dạng không có bất kỳ trang tiêu đề nào như vậy, thì “Trang Tiêu đề” có nghĩa
là văn bản bên cạnh sự xuất hiện nổi bật nhất của tiêu đề tác phẩm, đứng trước
chỗ bắt đầu của thân văn bản. 

Một phần “Có tiêu đề XYZ” có nghĩa là một đơn vị con được đặt tên của Tài liệu
mà tiêu đề của nó hoặc chính xác là XYZ hoặc có chứa XYZ trong các dấu ngoặc
theo sau văn bản mà dịch XYZ sang một ngôn ngữ khác. (Ở đây XYZ có nghĩa là
tên của phần đặc biệt được nêu bên dưới, như “Thừa nhận”, “Dành cho”, “Xác
nhận”, hoặc “Lịch sử”). Để “Giữ lại Tiêu đề” của phần như vậy khi bạn sửa đổi
Tài liệu nghĩa là nó vẫn giữ là một phần “Có tiêu đề XYZ” theo định nghĩa này. 

Tài liệu có thể bao gồm các Khước từ Đảm bảo ngay cạnh lưu ý nêu rằng Giấy
phép này áp dụng cho Tài liệu. Các Khước từ Đảm bảo đó coi như được đưa vào
bởi tham chiếu trong Giấy phép này, nhưng chỉ đối với việc từ bỏ các đảm bảo:
bất kỳ ngụ ý nào khác các Khước từ Đảm bảo đó có thể là vô dụng và không có
hiệu lực theo ý nghĩa của Giấy phép này. 
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2. SAO CHÉP NGUYÊN BẢN (VERBATIM COPYING)

Bạn có thể sao chép và phân phối Tài liệu trong bất kỳ vật trung gian nào, dù là
thương mại hay phi thương mại, miễn là Giấy phép này, các lưu ý bản quyền, và
lưu ý của giấy phép nói Giấy phép này áp dụng cho Tài liệu được tái tạo lại trong
tất cả các bản sao, và rằng bạn không thêm bất kỳ các điều kiện gì khác vào các
điều kiện của Giấy phép này. Bạn có thể không sử dụng các biện pháp kỹ thuật để
cản trở hoặc kiểm soát việc đọc hoặc việc sao chép các bản sao tiếp theo bạn tạo
ra hoặc phân phối. Tuy nhiên, bạn có thể chấp nhận sự đền bù để đổi lấy các bản
sao. Nếu bạn phân phối một số lượng các bản sao đủ lớn thì bạn cũng phải tuân
theo các điều kiện ở phần 3. 

Bạn cũng có thể cho thuê các bản sao, theo các điều kiện y hệt được nêu ở trên, và
bạn có thể trình bày các bản sao một cách công khai. 

3. VIỆC SAO CHÉP THEO SỐ LƯỢNG

Nếu bạn xuất bản các bản sao được in (hoặc các bản sao trong các phương tiện
thường có bìa được in) của Tài liệu, số lượng lớn hơn 100 bản, và lưu ý giấy phép
của Tài liệu đòi hỏi các Văn bản Bìa, thì bạn phải đưa các bản sao vào các vỏ mà
mang theo, một cách rõ ràng và đọc được, tất cả các Văn bản Bìa: Văn bản Bìa
Trước ở bìa trước, và các Văn bản Bìa Sau ở bìa sau. Cả 2 bìa đó cũng phải rõ
ràng và đọc được nhận diện bạn như là người xuất bản các bản sao đó. Bìa trước
phải trình bày tiêu đề đầy đủ với tất cả các từ của tiêu đề nổi bật và nhìn thấy
được như nhau. Bạn có thể phải thêm tư liệu khác vào các bìa để bổ sung. 

Việc sao chép với các thay đổi là có giới hạn đối với các bìa, miễn là chúng giữ lại
tiêu đề của Tài liệu và thỏa mã các điều kiện đó, có thể được đối xử như là việc
sao chép nguyên bản theo các khía cạnh khác. 

Nếu các văn bản được yêu cầu cho các bìa là quá lớn và rõ ràng không vừa, thì
bạn nên đặt các văn bản đầu tiên được liệt kê (bao nhiêu miễn là vừa một cách
hợp lý) lên bìa thực tế, và tiếp tục phần còn lại trên các trang liền kề. 

Nếu bạn xuất bản hoặc phân phối các bản sao Mù mờ của Tài liệu với số lượng
hơn 100 bản, thì bạn hoặc phải đưa vào một bản sao Minh bạch máy đọc được
cùng với từng bản sao Mù mờ đó, hoặc nêu trong hoặc với từng bản sao Mù mờ
đó vị trí của một mạng máy tính từ đó công chúng sử dụng mạng nói chung có
được sự truy cập để tải về bằng việc sử dụng các giao thức mạng tiêu chuẩn công
khai như một bản sao hoàn toàn Minh bạch của Tài liệu, không cần tư liệu bổ
sung thêm. 

Nếu bạn sử dụng lựa chọn sau, thì bạn phải thực hiện các bước khôn ngoan hợp
lý, khi bạn bắt đầu phân phối các bản sao Mù mờ về số lượng, để đảm bảo rằng
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bản sao Minh bạch này vì thế sẽ vẫn giữ là truy cập được ở vị trí được nêu cho tới
khi ít nhất một năm sau lần cuối cùng bạn phân phối một bản sao Mù mờ (trực
tiếp hoặc qua các đại lý bán lẻ của bạn) lần xuất bản đó cho công chúng.

Được yêu cầu, nhưng không bắt buộc, rằng bạn liên hệ với các tác giả của Tài liệu
trước khi phân phối bất kỳ số lượng lớn nào các bản sao, để trao cho họ một cơ
hội cung cấp cho bạn với một phiên bản được cập nhật của Tài liệu. 

4. CÁC SỬA ĐỔI

Bạn có thể sao chép và phân phối một Phiên bản Sửa đổi của Tài liệu theo các
điều kiện của các phần 2 và 3 ở trên, miễn là bạn phát hành Phiên bản Sửa đổi đó
chính xác theo Giấy phép này, với Phiên bản Sửa đổi chiếm vai trò của Tài liệu, vì
thế cấp phép cho sự phân phối và sửa đổi của Phiên bản Sửa đổi cho bất kỳ ai sở
hữu một bản sao của nó. Hơn nữa, bạn phải làm những điều sau trong Phiên bản
Sửa đổi: 

A. Sử dụng trong Trang Tiêu đề (và trên các bìa, nếu có) một tiêu đề khác với tiêu
đề của Tài liệu, và khác với tiêu đề của các phiên bản trước (điều sẽ, nếu có, được
liệt kê trong phần Lịch sử của Tài liệu). Bạn có thể sử dụng tiêu đề y hệt như một
phiên bản trước đó nếu nhà xuất bản gốc của phiên bản đó cho phép. 

B. Hãy liệt kê trong Trang Tiêu đề, như các tác giả, một hoặc nhiều người hoặc
thực thể có trách nhiệm về vị thế tác giả của các tác giả chính của Tài liệu (tất cả
các tác giả chính, nếu nó có ít hơn 5), trừ phi họ bỏ qua cho bạn yêu cầu này. 

C. Hãy nêu trong Trang Tiêu đề tên của người xuất bản Phiên bản Sửa đổi, như là
người xuất bản.

D. Hãy giữ lại tất cả các lưu ý bản quyền của Tài liệu.

E. Hãy thêm vào một lưu ý bản quyền thích hợp cho các sửa đổi của bạn ngay
cạnh các lưu ý bản quyền khác. 

F. Hãy đưa vào, ngay lập tức sau các lưu ý bản quyền, một lưu ý giấy phép trao sự
cho phép công khai để sử dụng Phiên bản Sửa đổi theo các điều khoản của Giấy
phép, ở dạng được chỉ ra trong phần Phụ thêm bên dưới. 

G. Hãy giữ lại trong đó lưu ý giấy phép cho toàn bộ các danh sách các Phần Bất
biến và phải để các Văn bản Bìa đưa ra lưu ý giấy phép của Tài liệu. 

H. Hãy đưa vào một bản sao còn chưa có tùy biến của Giấy phép này. 

I. Hãy giữ lại phần có Tiêu đề “Lịch sử”, hãy Giữ lại Tiêu đề của nó, và thêm vào
nó một khoản nêu ít nhất tiêu đề, năm, các tác giả mới, và nhà xuất bản của Phiên
bản Sửa đổi được đưa ra trong Trang Tiêu đề. Nếu không có phần có Tiêu đề
“Lịch sử” trong Tài liệu, thì hãy tạo ra một tuyên bố tiêu đề, sau đó thêm một
khoản mô tả Phiên bản Sửa đổi như được nêu trong câu trước đó. 
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J. Hãy giữ lại vị trí của mạng, nếu có, đưa ra trong Tài liệu cho sự truy cập công
khai tới một bản sao Minh bạch của Tài liệu, và tương tự các vị trí của mạng đưa
ra Tài liệu các phiên bản trước mà nó dựa vào. Chúng có thể được đặt trong phần
“Lịch sử”. Bạn có thể bỏ qua một vị trí của mạng đối với một tác phẩm đã được
xuất bản ít nhất 4 năm trước đối với bản thân Tài liệu, hoặc nếu nhà xuất bản hoặc
phiên bản gốc ban đầu mà nó tham chiếu tới đưa ra sự cho phép. 

K. Đối với bất kỳ phần nào có Tiêu đề “các Thừa nhận” hoặc “Dành cho”, hãy
Giữ lại Tiêu đề của phần đó, và giữ lại trong phần đó tất cả các nội dung và giọng
điệu của từng trong số các thừa nhận những người đóng góp và/hoặc lời đề tặng
được đưa ra ở đó. 

L. Hãy giữ lại tất cả các Phần Bất biến của Tài liệu, không tùy biến trong văn bản
của chúng và trong các tiêu đề của chúng. Các số phần hoặc tương đương không
được coi là một phần của các tiêu đề các phần.

M. Hãy xóa đi bất kỳ phần nào có Tiêu đề “Chứng thực”. Một phần như vậy có
thể không được đưa vào trong Phiên bản Sửa đổi.

N. Không đặt lại tiêu đề cho bất kỳ phần đang tồn tại nào có Tiêu đề “Chứng
thực” hoặc xung đột về tiêu đề với bất kỳ Phần Bất biến nào. 

O. Hãy giữ lại bất kỳ các Khước từ Đảm bảo nào. 

Nếu Phiên bản Sửa đổi bao gồm các phần hoặc các phụ lục nào mới đứng đằng
trước mà định tính như là các Phần Phụ và không chứa tư liệu được sao chép từ
Tài liệu, thì bạn có thể theo ý bạn chỉ định một vài hoặc tất cả các phần đó như là
bất biến. Để làm điều này, và các tiêu đề của chúng đối với danh sách các Phần
Bất biến trong lưu ý giấy phép của Phiên bản Sửa đổi. Các tiêu đề đó phải khác
với bất kỳ tiêu đề phần nào. 

Bạn có thể thêm một phần có Tiêu đề “Chứng thực”, miễn là nó không có điều gì
ngoài các chứng thực của Phiên bản Sửa đổi của bạn từ các bên khác nhau - ví dụ
thế, các tuyên bố rà soát ngang hàng hoặc văn bản đã được một tổ chức phê chuẩn
như là định nghĩa có căn cứ của một tiêu chuẩn.

Bạn có thể thêm một đoạn tới 5 từ như một Văn bản Bìa Trước, và một đoạn tới
25 từ cho Văn bản Bìa Sau, vào cuối của danh sách các Văn bản Bìa trong Phiên
bản Sửa đổi. Chỉ một đoạn của Văn bản Bìa Trước và một đoạn của Văn bản Bìa
Sau có thể được bất kỳ thực thể nào thêm vào (hoặc qua các dàn xếp được thực
hiện). Nếu Tài liệu đưa vào rồi một văn bản bìa cho bìa y hệt đó, được bạn thêm
vào trước đó hoặc được dàn xếp để đưa vào bởi thực thể y hệt mà bạn đang hành
động nhân danh nó, thì bạn có thể không thêm nó vào nữa; nhưng bạn có thể thay
thế cái cũ, theo sự cho phép rõ ràng từ nhà xuất bản trước đã thêm vào thứ cũ đó. 

(Các) tác giả và (các) nhà xuất bản của Tài liệu không vì Giấy phép này mà trao
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sự cho phép để sử dụng các tên của họ công khai hoặc để khẳng định hoặc ngụ ý
sự phê chuẩn bất kỳ Phiên bản Sửa đổi nào. 

5. CÁC TÀI LIỆU KẾT HỢP

Bạn có thể kết hợp Tài liệu với các tài liệu khác được phát hành theo Giấy phép
này, theo các điều khoản được xác định ở phần 4 ở trên cho các phiên bản sửa đổi,
miễn là bạn đưa vào trong sự kết hợp đó tất cả các Phần Bất biến của tất cả các tài
liệu gốc ban đầu, không có sửa đổi, và liệt kê chúng tất cả như là các Phần Bất
biến trong tác phẩm kết hợp của bạn trong lưu ý giấy phép của nó, và bạn giữ lại
tất cả các Khước từ Đảm bảo của chúng. 

Tác phẩm kết hợp không chỉ cần có một bản sao của Giấy phép, mà nhiều Phần
Bất biến giống hệt nhau có thể được thay thế bằng một bảo sao duy nhất. Nếu có
nhiều Phần Bất biến với cùng tên nhưng khác nội dung, thì hãy làm tiêu đề của
từng phần như vậy thành duy nhất bằng việc bổ sung thêm vào cuối của nó, trong
các dấu ngoặc, tên của tác giả hoặc người xuất bản gốc ban đầu của phần đó nếu
biết, còn nếu không thì một số duy nhất. 

Hãy tinh chỉnh y hệt cho các tiêu đề các phần trong danh sách các Phần Bất biến
trong lưu ý giấy phép của tác phẩm kết hợp đó. 

Với sự kết hợp, bạn phải kết hợp bất kỳ các phần nào có Tiêu đề “Lịch sử” trong
các tài liệu gốc khác nhau, tạo thành môt phần có Tiêu đề “Lịch sử”; tương tự hãy
kết hợp bất kỳ các phần nào có Tiêu đề “Thừa nhận”, và bất kỳ phần nào có Tiêu
đề “Dành cho”. Bạn phải xóa tất cả các phần có Tiêu đề “Chứng thực”. 

6. SƯU TẬP CÁC TÀI LIỆU

Bạn có thể tạo một bộ sưu tập bao gồm Tài liệu và các tài liệu khác được phát
hành theo Giấy phép này, và thay thế các bản sao riêng rẽ của Giấy phép này
trong các tài liệu khác nhau bằng một bản sao duy nhất được đưa vào trong bộ sưu
tập đó, miễn là bạn tuân theo các quy định của Giấy phép này cho việc sao chép
nguyên bản của từng trong số các tài liệu theo tất cả các khía cạnh khác. 

Bạn có thể trích một tài liệu duy nhất từ một bộ sưu tập như vậy, và phân phối nó
một cách riêng rẽ theo Giấy phép này, miễn là bạn chèn một bản sao của Giấy
phép này vào tài liệu được trích xuất, và tuân theo Giấy phép này trong tất cả các
khía cạnh về việc sao chép nguyên bản tài liệu đó. 

7. TỔNG HỢP VỚI CÁC TÁC PHẨM ĐỘC LẬP

Sự kết hợp Tài liệu hoặc các bản phái sinh của nó với các tài liệu hoặc các tác
phẩm riêng rẽ và độc lập khác, theo hoặc trong một tập của một bộ chứa hoặc vật
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trung gian phân phối, được gọi là một “tuyển tập” (aggregate) nếu bản quyền từ
sự kết hợp đó không được sử dụng để hạn chế các quyền pháp lý của những người
sử dụng sự biên soạn đó vượt ra khỏi những gì các tác phẩm riêng rẽ cho phép. 

Khi Tài liệu được đưa vào trong một tuyển tập, thì Giấy phép này không áp dụng
cho các tác phẩm khác trong tuyển tập mà bản thân nó không phải là các tác phẩm
phái sinh của Tài liệu. 

Nếu yêu cầu Văn bản Bìa ở phần 3 là áp dụng được cho các bản sao Tài liệu đó,
rồi nếu Tài liệu là ít hơn một nửa của toàn bộ tuyển tập, thì các Văn bản Bìa của
Tài liệu có thể được thay thế trong các bìa mà gộp lại Tài liệu đó trong tuyển tập,
hoặc tương đương bằng điện tử với các bìa nếu Tài liệu đó là ở dạng điện tử. 

Nếu không thì chúng phải xuất hiện trong các bìa được in mà gộp lại toàn bộ
tuyển tập đó. 

8. BẢN DỊCH

Bản dịch được xem là một dạng sửa đổi, nên bạn có thể phân phối các bản dịch
của Tài liệu theo các điều khoản của phần 4. Việc thay thế các Phần Bất biến bằng
các bản dịch đòi hỏi sự cho phép đặc biệt từ những người nắm giữ bản quyền của
chúng, nhưng bạn có thể đưa các bản dịch của vài hoặc tất cả các Phần Bất biến
bổ sung vào các phiên bản gốc ban đầu của các Phần Bất biến đó. Bạn có thể đưa
vào bản dịch của Giấy phép này, và tất cả các lưu ý giấy phép trong Tài liệu, và
bất kỳ Khước từ Đảm bảo nào, miễn là bạn cũng đưa vào phiên bản gốc tiếng Anh
của Giấy phép này và các phiên bản gốc của các lưu ý và các khước từ. Trong
trường hợp có sự không đồng ý giữa bản dịch và bản gốc của Giấy phép này hoặc
một lưu ý hoặc khước từ, thì bản gốc sẽ thắng thế. 

Nếu phần trong Tài liệu có Tiêu đề “Thừa nhận”, “Dành cho”, hoặc “Lịch sử”, thì
yêu cầu (phần 4) phải Giữ lại Tiêu đề của nó (phần 1) sẽ thường đòi hỏi thay đổi
tiêu đề thực. 

9. KẾT THÚC

Bạn có thể không sao chép, sửa đổi, cấp phép phụ, hoặc phân phối Tài liệu ngoại
trừ được cung cấp rõ ràng theo Giấy phép này. Bất kỳ cố gắng nào khác để sao
chép, sửa đổi, cấp phép phụ hoặc phân phối Tài liệu là vô hiệu, và sẽ tự động
chấm dứt các quyền của bạn theo Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên và đã nhận
các bản sao, hoặc các quyền, từ bạn theo Giấy phép này sẽ không có các giấy
phép bị kết thúc miễn là các bên đó duy trì sự tuân thủ đầy đủ. 
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10. CÁC PHIÊN BẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY TRONG TƯƠNG LAI

Quỹ PMTD có thể xuất bản các phiên bản mới, được rà soát lại của Giấy phép Tài
liệu Tự do GNU - GFDL (GNU Free Documentation License) lúc này lúc khác.
Các phiên bản mới như vậy sẽ là tương tự theo tinh thần của phiên bản hiện hành,
nhưng có thể khác về chi tiết để giải quyết các vấn đề hoặc các mối quan tâm mới.
Xem http://www.gnu.org/copyleft/. 

Từng phiên bản của Giấy phép được đưa ra với một số phiên bản phân biệt được.
Nếu Tài liệu chỉ định rằng một phiên bản được đánh số đặc biệt của Giấy phép
này “hoặc bất kỳ phiên bản nào sau này” áp dụng cho nó, thì bạn có sự lựa chọn
tuân theo các điều khoản và các điều kiện hoặc của phiên bản được chỉ định hoặc
của bất kỳ phiên bản nào sau đó đã được xuất bản (không phải là bản phác thảo)
của Quỹ PMTD. 

PHẦN PHỤ THÊM: Làm thế nào để sử dụng Giấy phép cho các tài liệu của bạn 

Để sử dụng Giấy phép này trong một tài liệu mà bạn đã viết, hãy đưa một bản sao
của Giấy phép vào tài liệu đó và đặt các lưu ý bản quyền và giấy phép sau đây
ngay sau trang tiêu đề: 

Bản quyền © NĂM TÊN CỦA BẠN (Copyright © YEAR YOUR NAME). 

Sự cho phép được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu này theo
các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ
phiên bản nào sau này được Quỹ PMTD xuất bản; không có các Phần Bất biến,
không có các Văn bản Bìa Trước, và không có các Văn bản Bìa Sau. 

Một bản sao của giấy phép được đưa vào trong phần có tiêu đề “Giấy phép Tài
liệu Tự do GNU” (GNU Free Documentation License). 

Nếu bạn có các Phần Bất biến, các Văn bản Bìa Trước và các Văn bản Bìa Sau,
hãy thay thế dòng “bằng ... các Văn bản” bằng đoạn này: 

với các Phần Bất biến là LIỆT KÊ CÁC TIÊU ĐỀ CỦA CHÚNG (LIST THEIR
TITLES), bằng các Văn bản Bìa Trước là LIỆT KÊ, và với các Văn bản Bìa Sau là
LIỆT KÊ. 

Nếu bạn có các Phần Bất biến mà không có các Văn bản Bìa, hoặc vài sự kết hợp
khác trong 3 thứ đó, hãy trộn 2 lựa chọn thay thế đó cho phù hợp tình huống. 

Nếu tài liệu của bạn có các ví dụ không tầm thường của mã chương trình, thì
chúng tôi khuyến cáo phát hành các ví dụ đó song song theo sự lựa chọn của bạn
giấy phép PMTD, như GNU GPL, để cho phép sử dụng chúng theo PMTD. 
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Bản quyền © 2010. FUOC. Sự cho phép được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu
này theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản
nào sau này được Quỹ Phần mềm Tự do xuất bản; không với các phần bất biến, không với các văn
bản bìa trước, và không với các văn bản bìa sau. Một bản sao của giấy phép được đưa vào trong
phần có tên là “Giấy phép Tài liệu Tự do” (GNU Free Documentation License). 

Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under  the  terms  of  the  GNU  Free  Documentation  License,  Version  1.2  or  any  later  version
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
no  Back-Cover  Texts.  A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License".
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Giới thiệu 

Module này xem xét chi tiết phương pháp luận được sử dụng để triển khai các hệ
thống PMTD trong các tổ chức và các kịch bản chung, thiết lập các tính năng
chính sẽ chỉ dẫn cho dự án và sự phát triển của nó. 

Công nghệ bây giờ đang trở thành một yếu tố chiến lược trong cả các tổ chức nhà
nước và tư nhân, bất kể là nhỏ, vừa hay lớn. Sự tích hợp của công nghệ trong tất
cả các quy trình chức năng và vận hành của tổ chức có nghĩa là tình trạng hoạt
động của nó có liên quan chặt chẽ với sự sản xuất của tổ chức. Kết quả là, chúng
ta cần giám sát có hệ thống tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống để kiểm soát
hiệu năng cùng với sự tiến hóa của các nhu cầu chiến lược của tổ chức. 

Sự triển khai các hệ thống không thể bị để lại ngẫu nhiên hoặc cho sự thuận tiện
của các yếu tố không phù hợp đối với tổ chức đó vì các kết quả có thể không như
kỳ vọng và gây ra các hậu quả to lớn khác nhau đối với tổ chức. Vì thế, chúng ta
có thể thấy nhu cầu triển khai khắt khe các hệ thống với phương pháp luận được
sử dụng trong các giới khoa học và công nghệ, bằng cách đó chúng ta thiết lập
một khung hỗ trợ với các đảm bảo cho quản lý sự phức tạp, sự phát triển của dự
án và quản lý các rủi ro vốn có cả cho quy trình triển khai công nghệ và hệ thống. 

Mục tiêu chính của module này là để đưa ra một tầm nhìn rộng lớn và chi tiết về
các quy trình chính có liên quan tới sự triển khai các hệ thống PMTD, cả theo một
ngữ cảnh chung hoặc trừu tượng và từ một triển vọng tập trung vào các đặc tính
quản lý chức năng và vận hành của dự án để triển khai hệ thống, hoặc cân nhắc sự
kinh doanh PMTD như một lựa chọn khả thi và có khả năng trụ vững được đối
với một công ty vì lợi nhuận. 

Tất cả những điều ở trên phải tuân theo một sự quản lý khắt khe và có phương
pháp, cho phép, một mặt, thỏa mãn việc quản lý sự phức tạp để giải quyết các vấn
đề đặc thù của dự án triển khai các hệ thống và, mặt khác, giữ được sự kiểm soát
tất cả các rủi ro có thể làm cho dự án thất bại theo cách này hay cách khác, bất kể
là còn non hay trong khi hệ thống được vận hành rồi, cả 2 đều gây ra các hậu quả
đáng kể cho tổ chức và những người sử dụng của nó. 

Các nội dung của module này được chia thành 3 chương được giới thiệu dần các
khái niệm lý thuyết của quy trình triển khai hệ thống trong tổ chức. Các phần của
nó trình bày sự triển khai các hệ thống từ quan điểm của PMTD, phân tích các
tính năng chính sẽ tạo ra dự án thành công cả từ quan điểm quản lý dự án lẫn từ
quan điểm triển khai PMTD như một sự kinh doanh có lãi. Một tóm tắt ngắn gọn
sau đó đi theo các tính năng chính của từng trong số các đơn vị trong module này. 
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Phần đầu tiên, “Giới thiệu sự triển khai các hệ thống”, đưa ra một trình bày chung
sự triển khai các hệ thống và các tính năng của PMTD. 

Chúng ta xác định khái niệm “triển khai các hệ thống” như một hành động có kết
quả từ chiến lược của tổ chức, chi tiết hóa các lý do khác nhau dẫn tới sự triển
khai, các giai đoạn chính của quy trình đó và một sự phân loại các loại hình chính
dựa vào ngữ cảnh và mục tiêu của dự án. Chúng ta trình bày các tính năng đặc thù
của PMTD, các tác động của chúng lên sự triển khai các hệ thống và quản lý chức
năng của dự án về mức độ phạm vi, thời gian, sự tích hợp, chi phí, chất lượng,
nguồn nhân lực, truyền thông và các rủi ro. 

Phần 2, “Các dự án PMTD”, trình bày dự án triển khai PMTD chi tiết từ quan
điểm phương pháp luận của nó. Chúng ta xác định vòng đời của dự án và các đặc
tính chính của nó, các tác động trở lại và mối quan hệ với các mục tiêu. Các giai
đoạn triển khai dự án được mô tả chi tiết: nghiên cứu hiện trạng, nghiên cứu các
vấn đề triển khai, phân tích các giải pháp PMTD, hình thành đề xuất, sự phát
triển, triển khai và chuyển đổi, và cuối cùng, việc huấn luyện, truyền thông và hỗ
trợ người sử dụng. Từng trong số các giai đoạn được xác định và được mô tả chi
tiết có liên quan tới các chủ đề toàn cầu và đặc thù của nó. 

Phần 3, “Các công ty PMTD”, đưa ra mô tả chi tiết về các công ty PMTD như
một lựa chọn khả thi và có khả năng trụ vững được thay thế cho bán hàng các bản
sao phần mềm. Chúng ta trình bày các mô hình kinh doanh chính của PMTD,
trước hết dựa vào sản xuất và bán các dịch vụ phụ thêm. Cuối cùng, chúng ta xem
xét chi tiết vào các tính năng trong kế hoạch kinh doanh của các công ty PMTD,
tập trung vào các khía cạnh như xác định, mức độ phạm vi, tổ chức, nguồn nhân
lực và các tư liệu, sản xuất, sự tiến hóa của sản phẩm, kiểm tra chất lượng và giám
sát, các đảm bảo và hỗ trợ người sử dụng, kinh tế, tài chính và nghiên cứu khả thi
dự án. 

Chúng ta hy vọng rằng việc chính thức hóa các khái niệm, phương pháp luận và
thực tiễn các khía cạnh chính của dự án để triển khai các hệ thống PMTD sẽ tạo
điều kiện cho bạn hiểu nhu cầu và tầm quan trọng của quy trình và các hành động
phải được tiến hành để đảm bảo cho các mục tiêu chiến lược của dự án. 
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Các mục tiêu

1. nhận thức được các khái niệm cơ bản về triển khai các hệ thống PMTD; 

2. có khả năng nhận diện các dạng dự án khác nhau để triển khai các hệ
thống PMTD; 

3. làm quen với các lĩnh vực quản lý dự án và các tính năng đặc thù của
chúng trong ứng dụng PMTD. 

4. biết được các yếu tố chính của các dự án PMTD; 

5. biết được các pha trong vòng đời của các dự án PMTD; 

6. học được cách phác thảo một đề xuất dự án PMTD; 

7. có  dược một  tri  thức  sâu  về  các  tính  năng của  các  dự án  chuyển đổi
PMTD. 

8. học được cách lên kế hoạch và thực thi các dự án chuyển đổi PMTD; 

9. biết đượcc các mô hình kinh doanh được các công ty PMTD sử dụng; 

10. trở nên quen thuộc với các yếu tố chính của một kế hoạch kinh doanh; 

11. học được cách lên kế hoạch kinh doanh dựa vào PMTD; và 

12. biết được các đặc tính chính của sản xuất PMTD và các tính năng đặc thù
của nó. 
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1. Giới thiệu triển khai hệ thống PMTD

Module đầu tiên của chủ đề này, triển khai các hệ thống PMTD, đưa ra cơ sở cho
việc phát hiện các khái niệm chính trong triển khai các hệ thống nói chung, và đặc
biệt ứng dụng nó cho PMTD. 

Module bắt đầu bằng một tổng quan các khái niệm cơ bản về các dự án triển khai
các hệ thống, đặc trưng các pha khác nhau của quy trình từ quan điểm phương
pháp luận và chức năng và phân tích mối quan hệ gần gũi giữa các mục tiêu chiến
lược của tổ chức và dự án triển khai. 

Chúng ta sau đó đưa ra một sự phân loại các dạng dự án triển khai phổ biến nhất,
chỉ ra các đặc tính cơ bản và những khác biệt giữa chúng, và thận trọng phân tích
các tác động của điều này đối với các mục tiêu và hiệu năng của dự án. 

Sau khi tóm tắt các khái niệm cơ bản về triển khai các hệ thống và các dạng dự án
khác nhau nó bao gồm, chúng ta xem xét các tính năng đặc thù của triển khai các
hệ thống PMTD. Chúng ta phân tích các yếu tố chính có ảnh hưởng tới dự án và
các ưu, nhược điểm của sự triển khai với PMTD. 

Cuối cùng, chúng ta xem xét các khái niệm cơ bản của quản lý dự án và mở rộng
trong các mô hình kinh điển để áp dụng chúng cho các tính năng đặc thù của triển
khai PMTD. 

1.1. Các khái niệm cơ bản
Phần đầu này đưa ra một tổng quan các khái niệm cơ bản của triển khai các hệ
thống,  từ định nghĩa khái  niệm tới  các pha chính,  bao gồm cả các khía cạnh
phương pháp luận, chiến lược và tổ chức. 

1.1.1. Định nghĩa

Triển khai các hệ thống luôn có liên hệ chặt chẽ với sự tiến hóa và sự lan tỏa phổ
biến công nghệ. Trong thực tế, nếu chúng ta xem xét khái niệm này từ quan điểm
toàn cầu, bất kỳ sự đổi mới nào - dù là công nghệ hay khác - chúng ta đều muốn
mở rộng vượt ra khỏi biên giới ngữ cảnh của những người sáng tạo ra nó để trải
qua một quy trình triển khai. 

Khi triển khai công nghệ, chúng ta cần chú ý tới các khía cạnh cơ bản nhất định,
như ảnh hưởng lên tổ chức và những người sử dụng trực tiếp,  mà còn lên cả
những người sử dụng gián tiếp và các khách hàng, ví dụ thế. Hơn nữa, công nghệ
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- theo nghĩa toàn cầu và nói chung - hiện được xem như là một yếu tố quyết định
trong sự tiến hóa đầy cạnh tranh của các tổ chức. 

Triển khai các hệ thống là quy trình theo đó một hoặc nhiều sáng tạo công nghệ
được giới thiệu trong một tổ chức, như kết quả của hành động bắt nguồn từ kế
hoạch chiến lược của nó. 

Phù hợp với định nghĩa này, sự triển khai các hệ thống công nghệ là kết quả của
mong muốn chiến lược của một tổ chức đạt được các cột mốc mới, các mục đích
của chúng có thể trải rất rộng, phụ thuộc vào ngữ cảnh của tổ chức đó. 

Chúng ta có thể minh họa khái niệm này bằng 2 ví dụ từ các ngữ cảnh khác nhau: 

• Các công ty, như là các tổ chức tạo ra lợi nhuận, có thể tiến hành hành

động có liên quan tới công nghệ mà họ sử dụng trong một cố gắng làm
tăng tính cạnh tranh của họ và giành được các thị phần lớn hơn, vì thế có
khả năng chào các sản phẩm đổi mới hơn hoặc các sản phẩm được tùy
biến cho các yêu cầu mới. 

• Các cơ quan chính phủ, như là các tổ chức không tạo ra lợi nhuận, có thể

tiến hành hàng động có liên quan tới công nghệ có khả năng truy cập được
bởi khu vực mà họ điều hành trong một cố gắng để cung cấp các công cụ
cạnh tranh mà sẽ làm giảm khoảng cách số và phát triển nền kinh tế của
lĩnh vực đó. 

1.1.2. Kế hoạch chiến lược của tổ chức

Trong phần trước chúng ta đã nhắc tới kế hoạch chiến lược của tổ chức và vai trò
quan trọng của nó trong triển khai các hệ thống.

Một kế hoạch chiến lược của tổ chức là một loạt các đề xuất đặt ra các mục tiêu
hoặc đường lối trong tương lai của tổ chức đó. Nó thường bao trùm giai đoạn 5
năm và được phát triển trong các bộ phận hoặc các phòng chức năng khác nhau
của tổ chức. 

Mục đích chính của kế hoạch đó là để tối thiểu hóa các rủi ro và tối đa hóa các kết
quả triển khai bằng việc đưa ra các đường hướng thực tế, chịu được và đo đếm
được và được mối quan hệ giữa tổ chức và lĩnh vực trong đó nó vận hành sinh ra. 

Rất thường thấy, phân tích SWOT1 được sử dụng để chuẩn đoán hiện trạng của tổ
chức. Công cụ này tóm tắt trong một bảng duy nhất các yếu tố chính có ảnh
hưởng tới sự vận hành có cấu trúc của tổ chức trong ngữ cảnh của một thời điểm. 
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Việc xem xét hệ thống được triển khai phải đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và
tương lai của tổ chức, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của liên kết giữa
kế hoạch chiến lược của tổ chức và dự án triển khai. 

Kế hoạch chiến lược của tổ chức tiến hóa theo thời gian và thích nghi với các thay
đổi động trong ngữ cảnh ở đó nó được triển khai. Hơn nữa, hệ thống của tổ chức
phải tiến hóa với các thay đổi chiến lược và phải quyết định được vài hành động
được bắt đầu với một dự án triển khai các hệ thống mới. 

1.1.3. Gốc gác của triển khai các hệ thống

Trong các đoạn trên, chúng ta đã thấy mối liên hệ giữa dự án triển khai và kế
hoạch chiến lược của tổ chức. Các tổ chức không giới thiệu các dự án triển khai
mà trước tiên không có việc xác định chúng là cần thiết cho các chiến lược đặc
thù của họ. 

Vì thế, triển khai một hệ thống đòi hỏi việc đã tìm ra rồi các thiếu hụt trong hệ
thống hiện hành của tổ chức, dù chúng cũng có thể được triển khai trong các tổ
chức mới hoặc các thiếu hụt không có định vị công nghệ trước. 

Nói rộng ra, có 4 gốc chung dẫn tới sự triển khai một hệ thống mới: 

• Dò tìm ra các vấn đề: có thể có các trường hợp khác nhau trong đó hệ

thống hiện hành vận hành không hiệu quả, gây tổn hại cho các nhiệm vụ
hàng ngày của những người sử dụng và sự tin cậy của hệ thống. 

Trong các trường hợp đó, kế hoạch chiến lược bị ảnh hưởng chủ yếu vì
mất hiệu năng và hiệu quả trong tổ chức. Một ví dụ của tình huống này có
thể là việc lập trình các lỗi sinh ra các tính toán không chính xác, việc
khóa truy cập các lỗi hoặc hệ thống. 

• Sự tiến hóa của hệ thống:  điều này bao trùm các tình huống ở đó hệ

thống hiện hành bị lỗi thời về chức năng, làm tổn hại tới sự vận hành của
tổ chức vì thiếu các tính năng để giải quyết số lượng các vấn đề ngày càng
gia tăng trong tổ chức. 

Trong các trường hợp đó, kế hoạch chiến lược bị ảnh hưởng vì sự mất tính
hiệu quả của tổ chức. Một ví dụ dạng tình huống này có thể là nhu cầu
phải gia tăng các tính năng sau một sự thay đổi trong pháp luật. 

• Sự cải tiến hệ thống: trong các tình huống đó, hệ thống hiện bị lỗi thời về

cấu trúc, làm tổn hại cho sự vận hành của tổ chức vì hiệu năng kém của
nền tảng hệ thống hiện hành. 

Trong các trường hợp đó, kế hoạch chiến lược bị ảnh hưởng vì mất hiệu
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năng và hiệu quả của tổ chức. Một ví dụ của tình huống này có thể là thiếu
sự tích hợp của các hệ điều hành mới hoặc các dạng phần cứng khác nhau. 

• Hành động chiến lược mới: nó bao gồm các bản cập nhật có khả năng, các

thay đổi hoặc đổi mới trong kế hoạch chiến lược của tổ chức không được
hệ thống hiện hành bao trùm. 

Trong các trường hợp đó, kế hoạch chiến lược bị ảnh hưởng vì mất tính
hiệu quả của tổ chức. Một ví dụ dạng tình huống này có thể là một sự gia
tăng trong các dịch vụ được chào hoặc sự mở rộng thị trường đích. 

Danh sách các gốc gác có khả năng ở trên không phải là tất cả nhưng nó chỉ ra
hầu hết các lý do logic cho sự triển khai các hệ thống. Hơn nữa, các trường hợp
khác nhau là không loại trừ lẫn nhau và sự trùng hợp của chúng có thể được thúc
đẩy mạnh mẽ bằng sự tiến hóa của tổ chức và hệ thống của nó. 

1.1.4. Tài nguyên của dự án triển khai hệ thống

Thông thường, một khi nhu cầu thích nghi hệ thống hiện hành với kế hoạch chiến
lược của tổ chức đã được lưu ý, thì các tài nguyên sẽ được phân bổ cho dự án triển
khai các hệ thống mới đó. Ban đầu, các tài nguyên đó thường có dạng của một
hoặc nhiều cá nhân với thời gian rỗi bỏ ra trong dự án, với các tác động trở lại về
tài chính mà điều này sẽ có trong các công việc hàng ngày của tổ chức (làm trong
nội bộ2 - insourcing). 

Vài tổ chức thích để nhiệm vụ này cho những người chuyên nghiệp bên ngoài
công ty hơn (ký hợp đồng phụ hoặc thuê ngoài làm3) vì các lý do khách quan về
chức năng, khả năng sản xuất hoặc sẵn sàng về thời gian. Trong các trường hợp
đó, không là vấn đề việc tổ chức không bỏ ra thời gian hoàn toàn vào dự án đó;
thay vào đó, thời gian này được giảm thiểu tới mức độ mà ở đó việc thuê ngoài
làm gia tăng, vì cả tổ chức và những người chuyên nghiệp ở bên ngoài đều cần
nhau để đưa dự án tới thành công hoàn toàn. 

Một trong những điểm mấu chốt của một dự án triển khai, bất kể dạng thực thi
cuối cùng của nó, là sự tạo ra một ban giám sát hoặc giám quản cho dự án đó (ban
chấp hành trong một số tổ chức). Ban này có trách nhiệm thực thi phương pháp
luận dự án và sự tiến bộ qua thời gian của nó một cách thỏa đáng, dần dần từng
chút một và bền vững. 

Ban giám sát đó thường được tạo ra từ các cá nhân từ các bộ phận khác nhau chịu
tác động của sự triển khai, chủ yếu các nhân sự quản lý và những người đứng đầu
các phòng ban. Nếu tổ chức ký hợp đồng thuê những người chuyên nghiệp ở bên
ngoài để quản lý sự triển khai, thì họ cũng sẽ trở thành một phần của ban đó. Dù
hầu hết các thành viên của ban đó chỉ bỏ ra một phần thời gian của họ vào điều
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đó, thì thường có ít nhất một thành viên làm việc toàn thời gian trong dự án để
đảm bảo sự giám sát chặt chẽ. 

Tầm quan trọng của các tài nguyên trong triển khai một hệ thống nằm ở 2 điều: 

• Trước tiên, các nhân sự được phân bổ dựa vào số lượng và chất lượng

trong phân tích và thiết kế của triển khai hệ thống. 

• Và thứ hai, tài nguyên vật chất được phân bổ theo chất lượng và số lượng

của hệ thống sẽ được triển khai. 

Trong tất cả các trường hợp, các tài nguyên được phân bổ cho một dự án triển
khai các hệ thống sẽ có một hiệu ứng trực tiếp tới tài chính của tổ chức. 

1.1.5. Các giai đoạn chính của dự án triển khai hệ 
thống

Như chúng ta đã giải thích ở trên, một dự án triển khai các hệ thống là một quy
trình có phương pháp luận được thiết kế để thích nghi hệ thống với kế hoạch chiến
lược. Quy trình này phải được thực thi với sự chăm sóc và chú ý để đảm bảo
thành công của dự án. 

Từ một quan điểm chung, chúng ta có thể chia quy trình triển khai các hệ thống
thành 4 pha chính: phân tích hệ thống hiện hành, thiết kế hệ thống mới, phát
triển, và triển khai hệ thống. 

Phân tích hệ thống hiện hành 

Tất cả các dự án triển khai bắt đầu với nghiên cứu và phân tích hiện trạng của tổ
chức trong các khái niệm được hành động chiến lược chỉ ra. Có 2 tình trạng ban
đầu có khả năng: 

• Nếu tổ chức có một hệ thống rồi, thì các đặc tính của nó được đánh giá

bằng việc thu thập thông tin trong các yếu tố có ảnh hưởng tới hành động
chiến lược và cấu trúc của nó. Mục tiêu của điều này là tạo ra một khung
trừu tượng cho việc thích nghi hệ thống với chiến lược mới. 

• Nếu tổ chức chưa có một hệ thống sẵn rồi (hoặc đó là một tổ chức mới),

thì chúng ta cần đánh giá các tính năng của lĩnh vực hành động sẽ bị phạm
vi chiến lược vận hành của tổ chức ảnh hưởng tới. Chúng ta sẽ cần tạo ra
một khung trừu tượng các mục tiêu mà dự án triển khai phải đáp ứng. 

Trong cả các trường hợp đó, giai đoạn này định nghĩa và xác định các vấn đề mà
dự án triển khai sẽ cần phải vượt qua, biết rằng chúng ta sẽ lựa chọn các mục tiêu
khác nhau trong hành động chiến lược. Chúng ta đánh giá các khía cạnh như lịch
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sử hệ thống, cấu trúc và vận hành hoặc sự tiến hóa của các vấn đề và tải trọng qua
thời gian. Nhiều trong số các kết quả đó được trình bày ở dạng các biểu đồ hoặc
đồ thị. 

Giai đoạn này kết thúc bằng một trình bày các kết luận của nghiên cứu và một
phân tích hiện trạng, nó đánh giá mức độ ở đó hệ thống có thể đứng được với các
thách thức chiến lược mới. 

Thiết kế hệ thống mới 

Một khi chúng ta đã đánh giá được tình trạng ban đầu của tổ chức, đã xác định
được các điểm chính của hành động chiến lược và đã nhận được sự khẳng định
của việc giám sát từ ban chấp hành của dự án, thì chúng ta có thể bắt đầu thiết kế
hệ thống mới. 

Giai đoạn này bắt đầu bằng một phân tích tỉ mỉ các vấn đề mà sự triển khai mới sẽ
cần phải giải quyết, dựa vào các hành động chiến lược mà chúng ta đã xác định.
Chúng ta sẽ đến với các giải pháp hoặc các lựa chọn khác nhau cho các vấn đề mà
chúng ta sẽ cần phân tích một cách riêng rẽ để đo đếm khả năng phù hợp của
chúng và xác định các chi phí, các ưu điểm và các nhược điểm của chúng, cả hữu
hình và vô hình. Phụ thuộc vào dạng dự án và hành động chiến lược, sự đánh giá
này sẽ bao trùm một giai đoạn 5 năm. 

Chúng ta phải khách quan và sử dụng một phương pháp luận khi chọn giải pháp
của chúng ta để tối đa hóa các ưu điểm và tối thiểu hóa các nhược điểm cả đối với
sự triển khai giải pháp và sự vận hành hàng ngày của nó. Một vài chỉ tiêu ra quyết
định có thể liên quan tới phạm vi hành động, hiệu năng, trang thiết bị cần thiết,
các yêu cầu được đề cập tới, sự hỗ trợ của nhà cung cấp, khả năng sẵn sàng về
trang thiết bị và sự hỗ trợ, và sự duy trì được yêu cầu qua thời gian. 

Phát triển hệ thống mới 

Sau khi nhận được sự khẳng định việc giám sát dự án của ban giám sát, chúng ta
có thể bắt đầu phát triển hệ thống mới. 

Sự phát triển hệ thống hoặc thích nghi của các giải pháp được đề xuất sử dụng
một vòng đời phù hợp nhất cho mục đích của dự án, vài trong số đó chúng ta đã
nghiên cứu trong các chủ đề khác. Kết thúc giai đoạn này, chúng ta có được một
hệ thống sẵn sàng để được triển khai trong tổ chức mà sẽ giải quyết các vấn đề
chiến lược được quan sát thấy trong giai đoạn trước. 

Triển khai hệ thống 

Một khi hệ thống mới là sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu pha triển khai, nó liên
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quan tới việc thiết lập hệ thống trong tổ chức. 

Pha này xem xét sự kết thúc thích nghi và tích hợp của hệ thống mới vào môi
trường thực tế và bao trùm việc huấn luyện những người sử dụng, các kiểm thử thí
điểm và tích hợp hệ thống với việc kiểm thử của người sử dụng đầu cuối, và sự
chuyển đổi và phiên bản cuối cùng của hệ thống mới. 

Nếu tổ chức có một hệ thống sẵn rồi, thì chúng ta cũng phải tính tới sự chuyển đổi
từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Chuyển đổi có liên quan tới việc chuyển hiện
trạng của hệ thống có sẵn sang hệ thống mới. Chuyển dữ liệu thường là nhiệm vụ
chuyển đổi quan trọng nhất, vì hoạt động này không thể ảnh hưởng tới hoạt động
hàng ngày của tổ chức. 

Giai đoạn này kết thúc bằng sự triển khai cuối cùng của hệ thống mới, chuyển đổi
dữ liệu và huấn luyện người sử dụng. Nói cách khác, chúng ta sẽ có các yếu tố
được giới thiệu đầy đủ cần thiết cho sự thực thi hành động chiến lược mà chúng ta
đã xác định ngay từ đầu. 

Dù một tỷ lệ đáng kể dự án triển khai được hoàn thành với sự triển khai hệ thống
đó, thì sự duy trì và đánh giá tiếp tục tính khả thi của hệ thống vẫn hoạt động như
trong bất kỳ dự án nào khác, đặc biệt nếu triển khai mới đó được coi là yếu tố
chiến lược trong tính cạnh tranh của tổ chức. 

1.1.6. Tính khả thi và đánh giá dự án

Phần trước đã phác thảo các pha chính của một dự án triển khai các hệ thống
nhưng chúng ta cũng cần xem xét tầm quan trọng của ít nhất 2 điểm kiểm soát đối
với dự án. 

Trước tiên là tính khả thi và sự liên tục của dự án, điều được đánh giá trên cơ sở
của 2 cột mốc:

• Cột mốc đầu tiên xảy ra sau giai đoạn phân tích hiện trạng, trong đó chúng

ta phân tích và thảo luận hiện trạng hệ thống đối với hành động chiến lược.

• Cột mốc thứ 2 diễn ra sau giai đoạn thiết kế, có liên quan tới một phân tích

và thảo luận các giải pháp được đề xuất. 

Ví dụ, sự thuận tiện của việc tiếp tục dự án có thể bị nghi ngờ khi đưa ra các tác
động tài chính của sự phát triển. 

Điểm kiểm soát thứ 2 là đánh giá dự án, điều diễn ra một khi hệ thống đã được
triển khai đầy đủ trong tổ chức. Ở cột mốc này, bây giờ sự triển khai là hoàn tất,
chúng ta phân tích tác động thực sự của hệ thống mới bằng việc đánh giá các yếu
tố ảnh hưởng có khả năng đo đếm được mô tả trong hành động chiến lược đã dẫn
tới quy trình triển khai đó. Mục tiêu là để đánh giá sự phù hợp của hệ thống mới
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với chiến lược của tổ chức. Các chỉ số đo đếm được đó được quan sát từ góc nhìn
theo chiều dọc. 

Ví dụ, chúng ta có thể đánh giá ảnh hưởng của hệ thống mới lên khả năng sản
xuất của tổ chức hoặc lên khả năng lôi cuốn các khách hàng mới của nó. 

1.1.7. Phương pháp luận của dự án

Như trong tất cả các dự án chiến lược, triển khai các hệ thống phải được tiến hành
theo một cách thức có phương pháp luận, có cấu trúc và có trật tự. Tầm quan
trọng của kết quả đầu ra của dự án đối với sự phát triển của tổ chức là mệnh lệnh
cho sự chính xác mà nó cần phải được triển khai. 

Để minh họa cho khái niệm này, chúng ta có thể đối chiếu nó với phương pháp
luận được áp dụng cho vòng đời trong phát triển phần mềm và tầm quan trọng của
các pha phân tích khái niệm và thiết kế giải pháp. Ở đây chúng ta có thể thấy các
vấn đề đã nảy sinh vì việc không phát hiện được các lỗi trong các giai đoạn phân
tích và thiết kế. Việc giải quyết một vấn đề của thiết kế được tìm thấy trong giai
đoạn phát triển thường được coi là có một tỷ lệ chi phí có thể là 1/10. 

Các dự án triển khai các hệ thống cũng đòi hỏi sự chính xác tối đa trong các pha
phân tích và thiết kế các ảnh hưởng chiến lược của triển khai mới trong sự tiến
hóa của tổ chức. 

Các giai đoạn đó được mô tả trong các phần trước có một hành vi tuần tự, vốn có
các mục tiêu của chúng, nhưng chúng ta có thể vẫn chuyên môn hóa phương pháp
luận để thực thi từng giai đoạn để đạt được các mục tiêu của chúng ta một cách
hiệu quả hơn. Một ví dụ có thể là như sau: 

• Pha phân tích hệ thống hiện hành có thể sử dụng một phương pháp lặp đi

lặp lại, với ý kiến phản hồi có được từ các kết quả nghiên cứu. 

• Các pha thiết kế và phát triển có thể sử dụng phương pháp XP4 nếu chúng

ta đang phát triển phần mềm, hoặc một sơ đồ kinh điển nếu chúng ta đang
triển khai một hạ tầng. 

• Pha triển khai có thể sử dụng một quy trình lặp đi lặp lại nếu nó ảnh hưởng

tới một số đơn vị, với khả năng duy trì nhiều hơn một dòng triển khai cho
từng đơn vị thời gian. 

Trong tất cả các trường hợp, chúng ta sẽ cần sử dụng phương pháp luận của từng
giai đoạn vì sự thuận tiện của dự án và tổ chức, luôn với mục tiêu tối đa hóa hiệu
quả và tối thiểu hóa bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. 
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1.2. Các dạng dự án
Phần này có một phân loại chung các dạng dự án triển khai khác nhau và mô tả
các tính năng đa dạng và các ảnh hưởng chính đối với sự phát triển dự án. 

Nó đưa ra 2 sự phân loại, một phân loại dựa vào phạm vi dự án, đó là, tác động
qua lại và phạm vi của triển khai, và sự phân loại thứ 2 là cân nhắc mục tiêu dự
án, đó là, các nội dung triển khai. 

Sự phân loại này sẽ không được xem như là một cấu trúc cứng nhắc, vì sự đa dạng
thực sự của các dự án cho phép một sự kết hợp các loại hình khác nhau. 

1.2.1. Phân loại theo phạm vi

Có thể định nghĩa 3 phạm vi hành động rộng lớn cho các dự án triển khai: 

1) Bên trong nội bộ

Các dự án mà phạm vi của nó là nội bộ được thiết kế để triển khai một hệ thống
cục bộ trong một tổ chức mà trước hết sẽ được sử dụng trong nội bộ. 

Các ví dụ các dự án với một phạm vi nội bộ là các dự án triển khai các dịch vụ
mạng cục bộ (các dịch vụ thư mục, xác thực hoặc chia sẻ dữ liệu), chúng triển
khai các công cụ trong các nhóm cục bộ (thư hoặc phần mềm nhóm nội bộ) hoặc
các dịch vụ triển khai các công cụ quản lý nội bộ (các hệ thống lên kế hoạch
nguồn lực doanh nghiệp - ERP). 

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để đưa ra các cải tiến chức năng nội bộ
cho sự hiệu lực và hiệu quả công việc thông qua sự đổi mới công nghệ. Chúng
thường được sử dụng trong các kịch bản trong đó hệ thống hiện hành tiết lộ các
yếu kém chức năng hoặc là không đáng tin cậy. 

Các tác động chính đối với sự phát triển dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này về cơ bản đánh giá hệ thống

từ quan điểm chức năng, định vị và đánh giá các khía cạnh của hệ thống có
thể gây ra các vấn đề, luôn nắm lấy hành động chiến lược được tổ chức
phác thảo ra như một tham chiếu. 

• Thiết kế hệ thống mới: Sự phân tích các vấn đề được triển khai ở giai

đoạn thiết kế phải cho phép chúng ta so sánh 2 lựa chọn thay thế cho sự
triển khai: một mặt, đánh giá hệ thống hiện hành, và mặt khác, một sự đại
tu hoàn chỉnh hệ thống này. 

Trong khi sự tiến hóa tìm cách cập nhật một phần hệ thống hiện hành để
mở rộng cuộc sống hữu dụng của nó, thì một cuộc đại tu hoàn chỉnh đòi
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hỏi thay đổi các yếu tố khác nhau của hệ thống đó (phần cứng và/hoặc
phần mềm). 

• Phát triển hệ thống mới: Không có những khác biệt chính trong giai đoạn

phát triển. Trong tất cả mọi trường hợp, phạm vi cục bộ của dự án có thể
giúp chúng ta xác định trường hợp sau và đưa ra một giải pháp chiến lược. 

• Triển khai: Phạm vi bên trong một dự án có thể giúp bằng sự triển khai

tiến bộ (về thời gian và/hoặc các dịch vụ) mà, cùng với việc huấn luyện
các nhân viên, phải đóng góp để tạo ra một tâm trạng chấp nhận trong khi
đảm bảo vận hành thường ngày của tổ chức. 

2) Bên ngoài

Mục tiêu của các dự án bên ngoài là để triển khai một hệ thống về cơ bản để sử
dụng chung trong tổ chức, kết nối tới các đại lý bên ngoài tổ chức. Hệ thống đó
có thể được đặt cục bộ hoặc ở xa. 

 

Các ví dụ về các dự án với một phạm vi bên ngoài là các ví dụ triển khai các mạng
intranet hoặc extranet (truy cập được tùy biến tới các nhân viên, các khách hàng
hoặc các nhà cung cấp) của tập đoàn hoặc sự triển khai các dịch vụ chính phủ điện
tử (chính phủ điện tử hoặc bầu cử điện tử [e-voting]).

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để giới thiệu các cải tiến chức năng
cho tổ chức trong các công việc bên ngoài của nó, cải thiện hiệu lực và hiệu quả
của giao tiếp truyền thông của nó thông qua sự đổi mới công nghệ. Chúng thường
được sử dụng trong các kịch bản mà ở đó sự quản lý các quan hệ số với các bên
thứ 3 là phức tạp hoặc không đủ trong các trường hợp nơi mà chúng ta đang xem
xét để cải thiện hình ảnh của tập đoàn và thị trường đích. 

Các tác động chính đối với sự phát triển dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này về cơ bản đánh giá hệ thống

từ một quan điểm về quan hệ, giao tiếp truyền thông và tương tác. Thu
thập dữ liệu không thể bị giới hạn đối với phần nội bộ của tổ chức, vì thế
liên hệ với các đại lý bên ngoài sẽ được yêu cầu. Bất kể liệu có hay không
có một hệ thống có sẵn rồi, mục tiêu của hành động chiến lược này sẽ là để
nhấn mạnh những thiếu sót và yếu kém của triển khai quan hệ hiện hành. 

• Thiết kế hệ thống mới: Thiết kế hệ thống mới về cơ bản cần bao trùm 2

dạng mục tiêu: hiệu lực và hiệu quả chức năng của người sử dụng, và các
cân nhắc liên quan tới hình ảnh của tập đoàn và các mong muốn của tổ
chức để truyền đạt tới thị trường đích. 

• Phát triển hệ thống mới: Không có các khác biệt lớn trong giai đoạn phát
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triển. Tuy nhiên, nên được lưu ý rằng quản lý an toàn là đặc biệt quan
trọng với dạng dự án này. 

• Triển khai: Sự triển khai đầy đủ các hệ thống đó có thể được thực hiện

trong 2 pha: chúng ta có thể trước hết thiết lập hệ thống cơ bản và sau đó
chúng ta có thể cập nhật tăng dần các dịch vụ và các nội dung qua thời
gian, có tính tới các ý kiến của những người sử dụng bên ngoài về những
thay đổi đã được diễn ra (các ý kiến phản hồi). 

3) Sản xuất

Mục tiêu của các dự án với một phạm vi sản xuất là để triển khai một hệ thống
trong  một  môi  trường  khác  cho  môi  trường  của  tổ  chức  bằng  việc  quản  lý
và/hoặc phát triển dự án (thuê ngoài làm). 

Các ví dụ về các dự án với một phạm vi sản xuất bao gồm triển khai phần mềm
cốt lõi (các hệ điều hành), triển khai phần mềm chuyên gia (các công cụ tự động
hóa văn phòng, kế toán, báo giá, ...) và triển khai các dịch vụ thuê ngoài làm (các
dịch vụ ký hợp đồng phụ và website). 

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để đáp ứng các yêu cầu hoặc nhu cầu
cho các dịch vụ công nghệ của các tổ chức hoặc các nhóm bên ngoài khác từ các
lĩnh vực đa dạng khác nhau. Nó thường được sử dụng trong các kịch bản có liên
quan tới các cơ hội để thay đổi chiến lược và công nghệ trong thị trường đích. 

Các tác động chính đối với sự phát triển dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này về cơ bản đánh giá hệ thống

từ 2 góc độ khác nhau. Trước hết, các dự án chuyên môn hóa cho một tổ
chức với các nhu cầu chiến lược đặc biệt sẽ phải được đáp ứng. 

Và thứ 2, các dự án triển khai trực tiếp (các hệ điều hành và các công cụ tự
động hóa văn phòng), được thiết kế để cung cấp các giải pháp chung cho
một phân đoạn thị trường rộng lớn. Trong cả 2 trường hợp, tầm quan trọng
của việc nghiên cứu trạng thái hiện trạng là rõ ràng. 

• Thiết kế hệ thống mới:  Không có những khác biệt đáng kể trong giai

đoạn thiết kế. Các dự án chuyên môn hóa được triển khai tuân thủ với các
cân nhắc dự án bên trong hoặc bên ngoài trong tổ chức của các khách hàng
trong khi các dự án triển khai trực tiếp cần phải đáp ứng được các nhu cầu
vận hành hàng ngày và/hoặc các tính năng mới. Công nghệ được sử dụng
trong dự án là quan trọng đối với hình ảnh tập đoàn của tổ chức. 

• Phát triển hệ thống mới: Không có những khác biệt lớn trong giai đoạn

phát triển. Là quan trọng cho sự phát triển để đáp ứng được các mục tiêu
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của tổ chức khách hàng có hiệu lực và hiệu quả, và điều này được thực
hiện bên trong giới hạn thời gian cố định. 

• Triển khai: Các dự án chuyên môn hóa được triển khai dựa vào loại hình

(dự án bên trong hoặc bên ngoài), với sự nhấn mạnh vào huấn luyện và
giao tiếp truyền thông của người sử dụng. Các dự án triển khai trực tiếp
thường được triển khai như một gói sản phẩm tự cài đặt (trên CD-ROM
hoặc DVD-ROM, hoặc như một bản tải về từ Internet). Vài dịch vụ có thể
được xem như là bổ sung thêm (huấn luyện, chuyển đổi, ...) và được cung
cấp theo yêu cầu của tổ chức hoặc của các bên thứ 3. 

1.2.2. Phân loại theo mục tiêu yêu cầu

3 nhóm mục tiêu chính có thể được xác định cho các dự án triển khai: 

1) Phần mềm

Mục tiêu của các dự án phát triển phần mềm là để triển khai các ứng dụng đáp
ứng được các yêu cầu nhất định. Dạng này cũng có thể bao gồm các dự án về tùy
biến thích nghi, tái thiết kế hoặc tích hợp phần mềm hoặc các công cụ, như sự tùy
biến thích nghi của các hệ điều hành hoặc sự tích hợp của các gói phần mềm được
chuyên môn hóa. 

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để cung cấp câu trả lời về công nghệ
cho một vấn đề chức năng đặc thù. Nó thường được sử dụng trong các kịch bản
nơi mà các hệ thống được triển khai cho các nhiệm vụ tự động hóa, cung cấp sự
hỗ trợ công nghệ đủ cho những người sử dụng hoặc để tiến hóa hoặc thay thế các
phần mềm đã lỗi thời. 

Các tác động chính đối với sự phát triển dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này về cơ bản đánh giá hệ thống

từ quan điểm chức năng, đánh giá toàn bộ tính hiệu lực và hiệu quả theo
các điều khoản của hành động chiến lược đã khởi xướng dự án. Trong các
dự án có liên quan tới sự tạo ra phần mềm mới hoặc chung, sự đánh giá tập
trung vào nghiên cứu và phân tích hiện trạng của thị trường đích và các
đường hướng chính của nó. 

• Thiết kế hệ thống mới: Không có các khác biệt đáng kể trong giai đoạn

thiết kế trong vòng đời sản xuất phần mềm mà chúng ta đã nghiên cứu
trong các chủ đề khác. Sử dụng phương pháp luận là quan trọng trong quá
trình phân tích các nhu cầu và các pha thiết kế hệ thống để tối thiểu hóa
các lỗi được dò tìm ra ở các giai đoạn sau. 

• Phát triển hệ thống mới: Không có những khác biệt lớn trong giai đoạn
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phát triển đối với vòng đời thông thường của dạng dự án này. Các khía
cạnh về tầm quan trọng bao gồm các cơ chế đảm bảo chất lượng mã được
sản xuất và đánh giá mã trong các phiên bản và các rà soát lại. 

• Triển khai: Chúng ta có thể phân biệt được giữa 2 khả năng trong giai

đoạn triển khai các hệ thống. Một mặt, sự phát triển phần mềm cần phải
được cài đặt trong một tổ chức, nó sẽ tuân theo quy trình thông thường, có
tính tới nhu cầu có khả năng cho sự chuyển đổi nếu có một hệ thống có
sẵn rồi. Và mặt khác, phần mềm chung hoặc phổ biến, nó thường được
triển khai như một gói sản phẩm tự cài đặt trên một đĩa CD-ROM hoặc
DVD-ROM, hoặc như một bản tải về từ Internet. Một vài dịch vụ có thể
được xem là bổ sung thêm (huấn luyện, chuyển đổi, ...) và được cung cấp
theo yêu cầu của tổ chức của các bên thứ 3. 

2) Hạ tầng 

Mục tiêu của các dự án triển khai hạ tầng là để triển khai các hệ thống kiến trúc
hoặc cấu trúc trong một môi trường được đưa ra. Các dự án đó thường được sử
dụng để triển khai trang thiết bị chức năng mà cung cấp một dịch vụ cơ bản cho
tổ chức. 

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để cung cấp một cơ sở công nghệ chức
năng đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức. Nó thường được sử dụng trong các
kịch bản của các sáng tạo mới hoặc đổi mới công nghệ vì hệ thống đang trở nên
lỗi thời. Chúng ta cần nhớ rằng hạ tầng của tổ chức là hạ tầng cơ bản về chức
năng của nó, trên đó phần còn lại các yếu tố công nghệ sẽ được tổ chức. 

Các tác động chính đối với sự triển khai dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này về cơ bản đánh giá hệ thống

từ quan điểm chức năng, có tính tới các khía cạnh như tính hiệu lực và
hiệu quả như độ tin cậy và sự thích nghi với các tiêu chuẩn mới của tiến bộ
công nghệ. 

Ở những nơi không có hệ thống trước đó có sẵn, chúng ta về cơ bản sẽ cần
tính tới các nhu cầu (số lượng và chất lượng) của tổ chức, cùng với các
đường hướng và các tiêu chuẩn. 

• Thiết kế hệ thống mới: Giai đoạn thiết kế chủ yếu làm việc với nghiên

cứu và hoặc tập các giải pháp đa dạng khác nhau có sẵn trong thị trường,
dù chúng ta không thể loại trừ sự tạo ra hoặc sự tiến hóa của một giải pháp
nếu các nhu cầu của tổ chức đòi hỏi như thế. Bằng việc so sánh các lựa
chọn đó, chúng ta sẽ đến với sản phẩm phù hợp nhất cho hành động chiến
lược, có tính tới các tiêu chí đánh giá như phạm vi, tính hiệu quả và hiệu
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lực của giải pháp, các yêu cầu trang thiết bị và hỗ trợ, tính sẵn sàng và sự
duy trì sản phẩm. 

• Phát triển hệ thống mới: Giai đoạn phát triển hệ thống có liên quan tới sự

chuẩn bị các thủ tục để triển khai hạ tầng, nhớ trong đầu rằng đôi khi cần
thiết phải tùy biến sản phẩm hoặc thích nghi các tệp cấu hình. 

• Triển khai:  Nếu hệ thống mới thay thế cho hệ thống có trước đó, thì

chúng ta sẽ cần chuyển đổi từ hệ thống này sang hệ thống kia. Vì thế,
chúng ta có thể chia sự triển khai thành 2 pha: pha đầu, cài đặt và thiết lập
cấu hình các tính năng của hệ thống mới và pha 2, khởi động và phục hồi
trạng thái. 

Việc huấn luyện và giao tiếp truyền thông với người sử dụng là cơ bản cho
dạng dự án này để đảm bảo sự chấp nhận các tính năng mới và cho một
đánh giá sự vận hành sau khởi động của nó. 

3) Chuyển đổi hệ thống

Mục tiêu của các dự án chuyển đổi hệ thống là để chuyển giao tình trạng của
kiến trúc công nghệ hiện hành sang kiến trúc công nghệ khác. Các dự án đó được
triển khai khi một hoặc nhiều yếu tố chính hơn của hệ thống được cập nhật. 

Mục tiêu chiến lược của dạng dự án này là để tối thiểu hóa tác động của những
thay đổi công nghệ trong vận hành của tổ chức. Nó thường được sử dụng trong
các kịch bản nơi mà các hệ thống phần mềm hoặc các hạ tầng mới được triển khai,
nhưng chúng cũng được phát triển độc lập để thay thế nền tảng công nghệ vật lý
để cải thiện hiệu năng, độ tin cậy hoặc trong trường hợp không sử dụng được nữa.

Các tác động chính đối với sự phát triển dự án là như sau: 

• Đánh giá hệ thống hiện hành: Giai đoạn này đánh giá hệ thống trước hết

từ quan điểm của việc giữ lại cấu hình và các dữ liệu được lưu trữ. Là
quan trọng để sử dụng tiếp cận có phương pháp luận trong nghiên cứu và
đánh giá các yếu tố khác nhau cần được chuyển đổi sang hệ thống mới. 

• Thiết kế chuyển đổi: Giai đoạn thiết kế thường liên quan tới việc nghiên

cứu và phân tích các phương pháp và các thủ tục mà chúng ta sẽ cần để
triển khai để chuyển tình trạng giữa 2 hệ thống đó. Chúng ta có thể cân
nhắc các khía cạnh như chuẩn bị các bản sao lưu hoặc thiết kế các thủ tục
để xuất hoặc chuyển đổi các dữ liệu trong hệ thống hiện hành. 

• Phát triển chuyển đổi: Phát triển sự chuyển đổi yêu cầu sự thực thi tất cả

các nhiệm vụ để giữ lại các dữ liệu và cấu hình, và để xuất khẩu và chuyển
đổi hệ thống hiện hành. Với nhiệm vụ này, chúng ta phải tính tới tầm quan
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trọng của vị trí địa điểm tạm thời, để đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển
đầy đủ mà không có việc gián đoạn trong vận hành hàng ngày của tổ chức.
Cũng cần cân nhắc các đảm bảo về an toàn của vật trung gian sao lưu. 

• Triển khai: Triển khai bao trùm sự khởi tạo hệ thống mới và sự phục hồi

tình trạng của hệ thống trước đó của tổ chức. Thời gian của quá trình này
phải được lên kế hoạch trong sự kết hợp với giai đoạn phát triển chuyển
đổi để tối thiểu hóa ảnh hưởng của sự thay đổi lên sự vận hành hàng ngày
của tổ chức, dù việc phục hồi không ngừng của một vài yếu tố nhỏ có thể
có khả năng. Giao tiếp truyền thông và sự cộng tác với những người sử
dụng là đặc biệt quan trọng trong dạng dự án này nếu chúng ta đáp ứng
được các mục tiêu chuyển đổi thành công. 

1.3. Các hệ thống PMTD 
Phần này giới thiệu các tính năng đặc thù của triển khai các hệ thống PMTD.
Chúng ta sẽ phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng tới dự án và các chuyện hoang
đường, các ưu điểm các nhược điểm của việc sử dụng dạng phần mềm này.

Khi chúng ta nói về PMTD, chúng ta thường tham chiếu tới các ưu điểm của nó,
điều khá là phổ biến. Ví dụ, PMTD là an toàn và chất lượng tốt, được phân phối
tự do, sử dụng các tiêu chuẩn mở và dựa vào văn hóa cộng tác và thúc đẩy chất
lượng. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng ở bất kỳ ở đâu, cải thiện các khả năng
công nghệ, giúp giảm tổng chi phí và các phí tổn vận hành trong các hệ thống
CNTT, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp và thúc đẩy sự phát triển của các
công ty địa phương. 

Tuy nhiên, các công ty mà triển hai các hệ thống PMTD gặp phải một loạt các vấn
đề đang cản trở sự phát triển của khu vực đó (Sáez et al). 

Thông thường, để khuyến khích sự phát triển công nghệ, chúng ta cần công nghệ
này có khả năng thương mại hóa trụ vững được - nghĩa là, phải là một sự cung và
cầu - và khả thi về mặt kinh tế, trong đó các công ty từ khu vực đó phải tạo được
lợi nhuận thông qua sự triển khai công nghệ đó. 

Về mặt cầu, đó là, các công ty có thể sử dụng PMTD, các cản trở chính là sự ăn
cắp, sợ hãi thay đổi và các nghi ngờ. Các công ty lẫn lộn PMTD với phần mềm
quảng cáo (Free Software vs. Freeware), và một vài công ty loại trừ sự triển khai
nó hoặc vì PMTD là với các tiêu chuẩn tương tự là không sẵn sàng hoặc vì họ
không tin tưởng rằng có các công ty đứng đằng sau các phần mềm này đảm bảo
hỗ trợ và duy trì được cho chúng. 
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Về mặt cung, đó là, các công ty mà cung cấp các ứng dụng và các dịch vụ PMTD,
các cản trở chính là sự sợ hãi thay đổi và thiếu sự hợp tác. 

Về tổng thể, các công ty CNTT được sử dụng để phát triển các giải pháp phần
mềm tùy biến mà không có việc trao cho các khách hàng của họ các nguồn, và
thiết lập một mô hình thanh toán cho giấy phép để sử dụng chúng. Và vâng, với sự
xuất hiện của PMTD, một vài công ty đang xem rằng một mô hình kinh doanh
dựa vào thanh toán cho các dịch vụ hơn là cho các giấy phép có thể là bền vững,
dẫn họ tới việc phát hành một phần mã từng được giữ kín từ trước tới nay. Vì thế,
khả năng ban đầu có thể được nhiều công ty sử dụng có lẽ là đưa ra 2 giải pháp
cho các khách hàng: quyền sở hữu (với một phí giấy phép) và tự do (thường
không có phí giấy phép). Điều này chỉ là một trong nhiều mô hình kinh doanh có
khả năng cho PMTD. 

Các công ty CNTT cũng được sử dụng để phát triển phần mềm trên cơ sở các cá
nhân nhưng một lựa chọn tốt hơn có thể là phát triển mô hình hợp tác. Điều này
có thể liên quan tới việc thiết kế tác phẩm được những người khác thực hiện, việc
cộng tác, và việc truyền các tiết kiệm về giấy phép cho khách hàng đầu cuối. 

Các dự án PMTD có thể được tiếp cận như các dự án thông thường từ quan điểm
kỹ thuật phần mềm và quản lý dự án. Tuy nhiên, nhìn sát hơn vào sẽ phát hiện
những khác biệt nhất định và các tính năng đặc thù mà thường chỉ làm việc được
chính xác với kinh nghiệm và sự bỏ qua của những gì có thể ảnh hưởng và thậm
chí mang tới thất bại đối với một số dự án. 

Phù hợp với điều này, sử dụng phương pháp luận toàn diện cho sự triển khai các
hệ thống PMTD là cơ bản, đặc biệt vì: 

• Nó trao cho các khách hàng sự tin cậy nhiều hơn về chất lượng các sản

phẩm và các quy trình, bất kể chúng ta đang phát triển một chương trình
hay ứng dụng mới, chuyển đổi một hệ thống đang tồn tại hay bắt đầu một
hệ thống mới. 

• Nó cho phép các nhà cung cấp hệ thống hóa thủ tục cho sự triển khai các

hệ thống PMTD và trở nên quen thuộc với các tính năng của chúng, làm
cho hiệu quả được cải thiện và làm giảm bớt được sự sợ hãi thay đổi. 

1.4. Quản lý các dự án PMTD

Quản lý dự án theo truyền thống được chia thành 9 lĩnh vực tri thức: 

• Phạm vi 

• Thời gian 
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• Tích hợp 

• Chi phí 

• Chất lượng 

• Nguồn nhân lực 

• Giao tiếp truyền thông 

• Các rủi ro 

• Các nhà cung cấp 

Phần này sẽ xem xét lần lượt từng trong số đó và nghiên cứu các tính năng đặc thù
của chúng khi được áp dụng cho các dự án triển khai các hệ thống PMTD. 

1.4.1. Quản lý phạm vi 

Quản lý phạm vi có liên quan tới việc xác định các mục tiêu của dự án sao cho
chúng ta có thể kiểm tra để thấy rằng chúng đang được đáp ứng và, nếu cần, thay
đổi chúng. Nói cách khác, quản lý phạm vi đảm bảo rằng dự án triển khai tất cả
công việc cần thiết - và chỉ công việc cần thiết - sao cho các mục tiêu ban đầu có
thể được đáp ứng. 

Xác định phạm vi dự án 

Để xác định phạm vi một dự án, người quản lý dự án phải thiết lập cơ cấu phân
chia công việc dự án - WBS (Work Breakdown Structure), nó chia dự án thành
các gói công việc, thường được trình bày ở dạng của một cây logic. Một gói công
việc là đơn vị nhỏ nhất trong đó một dự án có thể được phân chia để làm cho nó
có khả năng quản lý được độc lập. 

Chúng ta vì thế cần nhận diện mọi điều cần phải được thực hiện trong dự án qua
WBS của nó, mô tả ngắn gọn các gói công việc của nó và các biến mà từng gói
cần thiết hoặc tạo thuận lợi. 

Các thay đổi về phạm vi dự án 

Đôi khi có thể là cần thiết phải sửa đổi phạm vi và các mục tiêu của dự án trong
quá trình thực thi nó. Điều này có thể vì các lý do sau: 

• Các khiếm khuyết trong kế hoạch dự án gốc ban đầu, đặc biệt xác định

không đúng phạm vi.

• Các thay đổi và yêu cầu của khách hàng được thiết lập trong kế hoạch của
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dự án ban đầu. 

• Các thay đổi theo ngữ cảnh của dự án và vì thế, cho các giả thiết được xem

xét khi kế hoạch dự án ban đầu đã được thiết kế ra. 

Các đề phòng bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng kể lên sự thực thi dự án, việc sửa
đổi và thậm chí việc ngăn chặn nó khỏi đạt được các mục tiêu của nó. Vì thế, là cơ
bản phải kiểm soát được các thay đổi và tính tới quản lý rủi ro. 

Quản lý phạm vi trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý phạm vi trong các dự án PMTD là y hệt như đối với bất
kỳ dự án phần mềm nào khác. Là cơ bản để có được và tiến hành một phân tích
chi tiết các yêu cầu của khách hàng - và hiện trạng của hệ thống nếu làm việc với
một dự án chuyển đổi. 

Sự xác định phạm vi các dự án PMTD thường sẽ phụ thuộc vào động lực cho dự
án: cắt giảm chi phí, cải thiện hệ thống, độc lập với các nhà phân phối hoặc chỉnh
lại tình trạng giấy phép phần mềm. 

Cuối cùng, là quan trọng để lưu ý rằng các khách hàng có thể không luôn nhận
thức được về các hậu quả của những thay đổi đối với dự án một khi nó đang được
thực hiện. 

1.4.2. Quản lý thời gian

Mục đích của quản lý thời gian là để đảm bảo rằng dự án được triển khai trong
thời hạn chót được đặt ra. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần xác định sự tuần tự
các hoạt động sẽ được thực hiện, cùng với thời gian và sự phối hợp của chúng.

Việc lên kế hoạch tốt về thời gian là một phần cơ bản của quản lý dự án vì nó thiết
lập mô hình theo đó dự án sẽ được triển khai. Hơn nữa, nó cho phép chúng ta đảm
bảo rằng các mục tiêu đang được đáp ứng, nó đặt ra các nền tảng cho việc tích
hợp thời gian, chi phí và các tài nguyên, và nó đặt ra một khung công việc chung
cho các cá nhân và các đối tác khác nhau tham gia trong dự án. 

Mạng dự án 

WBS chúng ta đã thấy trong phần trước được sử dụng để nhận diện các hoạt động
cần thiết để tiến hành dự án, có tính tới thực tế rằng một hoạt động là phần nhỏ
nhất của công việc mà một dự án có thể phân chia được cho các mục đích của việc
lên kế hoạch. 

Tuân theo từ điều này, chúng ta cần nhận diện trật tự theo đó các hoạt động sẽ
được triển khai: các hoạt động phụ thuộc đòi hỏi kết quả của một hoạt động trước
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đó đối với sự thực thi chúng. 

Đồ thị Gantt 

Một đồ thị Gantt là một công cụ được sử dụng để giúp giải quyết vấn đề đặt lịch
cho các hoạt động (nghĩa là, tổ chức chúng theo một lịch trình) và thể hiện ở dạng
đồ họa thời gian của từng hoạt động, ngày tháng bắt đầu và kết thúc và vì thế,
tổng thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. 

Các đồ thị Gantt có một hệ thống các tọa độ đại diện cho: 

• Trục nằm ngang: phân theo thời gian, theo các đơn vị thích hợp cho dự án

(thường là, ngày, tuần hoặc tháng). 

• Trục nằm dọc: các gói công việc, các hoạt động hoặc các hoạt động con

được nhận diện theo WBS, thời gian được thể hiện trên trục nằm ngang. 

Ưu điểm chính của các đồ thị Gantt là chúng ta không cần đống thông tin để có
khả năng sử dụng chúng; trong thực tế, tất cả điều cần thiết là một phác thảo thô
của dự án. Vì thế, chúng là không phức tạp để sử dụng và đặc biệt hiệu quả trong
việc lên kế hoạch ban đầu của dự án. Tuy nhiên, một khi dự án đang được triển
khai, đặc biệt nếu nó là rất phức tạp, thì các đồ thị Gantt có thể trở nên lộn xộn. 

Phương pháp đường sống còn và PERT 

Để vượt qua được các giới hạn của các đồ thị Gantt, các công cụ khác đã được
phát triển, như phương pháp đường sống còn - CPM (Critical Path Method) và
phương pháp PERT. 

Đường sống còn của một dự án là sự tuần tự các hoạt động sinh ra thời gian được
cộng dồn tối đa. Nó xác định thời gian ngắn nhất được lấy để hoàn thành dự án
nếu chúng ta có tất cả các tài nguyên cần thiết. Để làm thế, chúng ta cần nhận diện
đúng tất cả các hoạt động và biết được thời gian của chúng. 

Để trình bày các phụ thuộc của hoạt động và thời gian, các đồ thị đường ghép
được sử dụng, theo đó từng mũi tên thể hiện một hoạt động được nhận diện bằng
tên và thời gian của nó, sao cho tình trạng của chúng thay đổi khi dự án tiến triển.
Từng tình trạng được thể hiện bằng một nút giữa 2 hoặc nhiều hơn các mũi tên. Vì
thế, vài nhiệm vụ có thể được tiến hành cùng một lúc trong khi các nhiệm vụ khác
thì không thể.

Sự khác biệt chính giữa CPM và PERT là ước lượng thời gian của chúng. CPM
cân nhắc các thời gian hoạt động (m) sẽ được biết chính xác và biến đổi theo các
tài nguyên được phân bổ cho chúng. PERT, mặt khác, giả thiết rằng thời gian hoạt
động (Te) được xác định bằng một sự phân phối xác xuất được sinh ra bằng ước
lượng thời gian có khả năng nhất (m), ước lượng thời gian tối ưu nhất (a) và ước
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lượng thời gian lạc quan nhất (b). Vì thế, các thời gian bi quan nhất và lạc quan
nhất đưa ra sự đo đếm sự không chắc chắn của từng hoạt động. 

Te=
a+4m+b

6

Các bước sau đây được tiến hành để tính đường sống còn: 

1. Tính Te hoặc m cho từng hoạt động, phụ thuộc vào phương pháp sử dụng. 

2. Tính toán ngày tháng bắt đầu sớm của từng hoạt động (ES) và ngày tháng
bắt đầu muộn của từng hoạt động (LS). 

3. Tính toán sự giao động (float) của từng hoạt động 

Sự giao động của một hoạt động 

Sự giao động của một hoạt động là thời gian rỗi mà chúng ta có để xác định hoạt
động này: 

• Sự giao động của một sự kiện: Hs = LS của sự kiện - ES của sự kiện. 

• Giao động của một hoạt động: Ht = LS của sự kiện tiếp sau - ES của sự kiện

trước đó - thời gian của hoạt động 

4. Nhận diện đường sống còn của dự án

Một hoạt động sống còn là một hoạt động mà các điểm khởi đầu và kết thúc của
nó không thể thay đổi được mà không có việc sửa đổi tổng thời gian của dự án.
Các hoạt động sống còn không có sự giao động và sự tuần tự của các hoạt động
sống còn đó là đường sống còn. Để đặt nó theo cách khác, trong một hoạt động
sống còn, ngày tháng bắt đầu sớm sẽ khớp với ngày tháng bắt đầu muộn nhất và
ngày tháng kết thúc sớm nhất sẽ khớp với ngày tháng bắt đầu muộn nhất của hoạt
động đó. 

Quản lý thời gian trong các dự án PMTD 

Các tính năng quản lý thời gian trong các dự án PMTD về lý thuyết là y hệt như
với bất kỳ dự án phần mềm nào khác. 

Trong các dự án phát triển các chương trình và các ứng dụng theo đó cộng đồng
các lập trình viên PMTD đóng một vai trò chính, sự tính toán đúng các thời hạn
chót của sự phát triển phần mềm là cơ bản. Để làm điều này, chúng ta cần biết nền
tảng của cộng đồng và thảo luận về kế hoạch triển khai trong tương lai. Cũng là ý
tưởng tốt để tham gia vào cộng đồng và học về cách mà nó làm việc trước khi bắt
đầu dự án. 

Trong các dự án chuyển đổi, chúng ta cần đặt sang một bên đúng lượng thời gian
cho việc huấn luyện những người sử dụng và giới thiệu một mức độ mềm dẻo cho
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Tính toán ES 

ES của từng sự kiện được 
tính như là thời gian tối đa 
của các hoạt động trước đó 
cộng với ES của sự kiện 
trước đó. LS là ngày tháng 
muộn nhất theo đó các sự 
kiện diễn ra mà không làm 
muộn sự hoàn thành dự án. 

Xem thêm 

Để tìm ra nhiều hơn về từng 
trong số các phương pháp 
đó, hãy xem thư mục ở cuối 
module này.
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sự chuyển đổi của những người sử dụng. 

Kết quả là, vài dự án PMTD có thể đi cùng với một mức độ không chắc chắn, vì
thế được khuyến cáo sử dụng kỹ thuật PERT để đặc trưng cho các kịch bản lạc
quan và bi quan nhất trong kế hoạch của dự án. 

Có nhiều ứng dụng tự do để tạo và duy trì các đồ thị PERT và Gantt. 

1.4.3. Quản lý tích hợp

Mục đích của quản lý tích hợp là để đảm bảo rằng các phần khác nhau của dự án
được điều phối đúng. Điều này bao gồm việc phát triển kế hoạch dự án và kế
hoạch thực thi dự án và việc theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào có thể xảy ra. 

Quản lý tích hợp trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý tích hợp trong các dự án PMTD thường là y hệt như với
bất kỳ dự án phần mềm nào khác, nhưng chúng ta cần nhớ một vài điểm. 

Thông thường và phần lớn, sự tích hợp trong các dự án dựa vào PMTD có những
ưu điểm nhất định hơn so với trong các dự án phần mềm sở hữu độc quyền, chủ
yếu vì nguồn mở của nó và sử dụng các tiêu chuẩn mở cho tính tương hợp giữa
các ứng dụng, đặc biệt với các ứng dụng được phát triển bên ngoài dự án. 

Trong các dự án phát triển được triển khai trong sự cộng tác với một cộng đồng
không tạo thành một phần của dự án, là quan trọng để biết và thảo luận về kế
hoạch triển khai cả của dự án và của cộng đồng, để nhận diện các điểm không
tương thích có khả năng có thể ảnh hưởng tới sự tích hợp. 

1.4.4. Quản lý chi phí

Mục đích của quản lý chi phí là để quyết định dự án với ngân sách được phê
chuẩn ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là việc lên kế hoạch các tài nguyên được
yêu cầu và việc ước tính và giám sát các chi phí.

Quản lý chi phí trong các dự án PMTD 

Quản lý chi phí trong các dự án PMTD khác đáng kể so với trong các dự án phần
mềm sở hữu độc quyền. 

Sự khác biệt chính nằm ở các chi phí giấy phép, điều thường là không tồn tại đối
với PMTD. Ngược lại, chúng ta sẽ cần tính tới các chi phí các dịch vụ được các
bên thứ 3 cung cấp, tuân theo với bất kỳ mô hình kinh doanh nào dựa vào PMTD. 
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Các ứng dụng tự do

Các ví dụ các ứng dụng tự 
do bao gồm GanttProject 
(http://ganttproject.sourcefor
ge.net/) và OpenWorkbench 
(http://www.openworkbench.
org/).
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1.4.5. Quản lý chất lượng

Mục đích của quản lý chất lượng là để đảm bảo rằng dự án đáp ứng được các nhu
cầu theo đó nó được thiết kế từ ban đầu. Chúng ta vì thế phải lên kế hoạch, đảm
bảo và liên tục giám sát chất lượng của dự án tuân theo các nhu cầu đó. 

Quản lý chất lượng trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý chất lượng trong các dự án PMTD về lý thuyết là y hệt
như trong bất kỳ dự án phần mềm nào khác. 

Một mặt, chúng ta cần xem xét chất lượng từ quan điểm của người sử dụng, việc
áp dụng dụng các tiêu chuẩn được yêu cầu trong từng trường hợp. Và mặt khác,
trong trường hợp các dự án theo đó chúng ta làm việc với cộng đồng PMTD, dù
việc đóng góp cho một dự án đang tồn tại hay việc tạo ra một dự án mới, thì vẫn
cần tính tới chất lượng mã được sản xuất từ quan điểm của lập trình viên. 

Chúng ta sẽ cần tuân theo các khuyến cáo về kiểu cách lập trình, việc đặt tên theo
các quy ước, tài liệu, các lưu ký lỗi và các định dạng, các ngôn ngữ, ... Với các dự
án mới, là ý tưởng tốt để lưu hành các khuyến cáo đó. 

1.4.6. Quản lý nguồn nhân lực

Mục đích của quản lý nguồn nhân lực là để dùng các cá nhân tham gia trong dự án
càng có hiệu quả có thể càng tốt. Các hoạt động được triển khai như một phần của
quản lý này bao gồm kế hoạch tổ chức, việc thuê các nhân viên mới và phát triển
các đội (lập trình viên). 

Quản lý nguồn nhân lực trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý nguồn nhân lực trong các dự án PMTD về lý thuyết là y
hệt như với bất kỳ dự án phần mềm nào khác, nhưng bạn nên nhớ vài điểm. 

Quan trọng nhất, bạn sẽ cần cân nhắc sự tham gia có khả năng của cộng đồng
PMTD và sự đóng góp có hiệu quả mà nó có thể mang lại cho dự án. Thường là
một ý tưởng tốt để chỉ định ai đó có trách nhiệm về các quan hệ với các cộng đồng
PMTD được kết nối tới dự án. 

1.4.7. Quản lý giao tiếp truyền thông

Mục đích của quản lý giao tiếp truyền thông là để đảm bảo đúng sự tạo ra, thu
thập, lưu thông, lưu trữ và loại bỏ thông tin dự án ở các thời hạn chót được đặt ra. 
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Kiểu lập trình tiêu chuẩn 

Hãy nhớ rằng bạn nên tuân 
theo các kiểu lập trình mà đã 
được xác định rồi và được 
cộng đồng chấp nhận, như 
các Quy ước Mã Java hoặc 
kiểu của nhân Linux C. 
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Quản lý giao tiếp truyền thông trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý giao tiếp truyền thông trong các dự án dựa vào PMTD
về lý thuyết là y hệt như với bất kỳ dự án phần mềm nào khác. Là rất quan trọng
để đảm bảo sự giao tiếp truyền thông và sự lưu thông các thông tin trong dự án,
đặc biệt khi cộng tác với cộng đồng PMTD. Nếu bạn không đang làm việc với
cộng đồng PMTD nhưng có một khả năng phát hành mã hoặc khách hàng muốn
truy cập tới sau này, thì cũng là quan trọng đối với mã nguồn có thể đọc được và
được làm thành tài liệu tốt. 

Sự thiết lập cấu hình và sử dụng đúng các xưởng sản xuất (forges) phần mềm hoặc
các  môi  trường  phát  triển  cộng  tác  -  CDE  (Collaborative  Development
Environment) vì thế sẽ đóng một vai trò chủ chốt. Hầu hết các xưởng sản xuất có
các công cụ để quản lý dự án chung, việc theo dõi lỗi, các diễn đàn, các danh sách
thư, ... Các xưởng công cộng đó cũng có các công cụ y hệt và đưa ra ưu thế về
tính trực quan lớn hơn từ cộng đồng PMTD. 

Các công cụ giao tiếp truyền thông bao gồm các danh sách thư, các kênh chat tức
thì IRC, các blog, các diễn đàn và các trang wiki. Các quyết định thích hợp được
đưa ra qua các công cụ đó sẽ được làm thành tài liệu đúng và được làm cho sẵn
sàng cho tất cả các lập trình viên. 

Được khuyến cáo việc xác định các quy tắc sẽ được tuân theo khi phác thảo tài
liệu, cùng với các công cụ sẽ được sử dụng cho sự tạo ra nó một cách tự động. 

1.4.8. Quản lý rủi ro

Mục đích của quản lý rủi ro là để nhận diện, phân tích và trả lời cho các sự kiện
có thể gây hại cho kế hoạch của dự án bị chậm trễ và làm gia tăng các chi phí. 

Các rủi ro phải được nhận diện và định lượng đúng, và có các cơ chế phản ứng
đúng phù hợp với chúng. Một rủi ro luôn được đặc trưng bằng sự không chắc chắn
- vì sự kiện có liên quan tới rủi ro đó có thể có hoặc không xảy ra - và với sự mất
mát - vì nếu sự kiện đó rốt cuộc xảy ra thật, thì nó sẽ gây ra những hậu quả tiêu
cực hoặc những mất mát cho dự án. Vì thế, có khả năng phải đặc trưng các rủi ro
đó, chúng ta cần đánh giá đúng khả năng của nó và các mất mát có liên quan. 

Có vài cách phân loại các rủi ro. Theo tiếp cận ban đầu này, chúng ta có thể cân
nhắc 3 dạng rủi ro sau đây: 

• Các rủi ro về quản lý, có liên quan tới các vấn đề với việc lập lịch, ngân

sách và tổ chức nhân sự và các tài nguyên. 

• Các rủi ro về kỹ thuật, nó gây hại cho chất lượng và việc lên lịch của dự án

và đặt ra các trở ngại cho sự phát triển và triển khai của dự án. Các rủi ro
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Xưởng sản xuất phần mềm 

Ví dụ về các xưởng sản xuất 
phần mềm hoặc các môi 
trường phát triển cộng tác, 
xem các website sau: 
Gforge, LibreSoft và Trac. 

Xem thêm các website 

Bạn có thể thấy một ví dụ về 
một xưởng sản xuất công 
cộng trên website sau: 
http://www.sourceforge.net. 
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kỹ thuật phổ biến nhất liên quan tới các vấn đề tiềm tàng với thiết kế, triển
khai, kiểm tra hợp lệ và duy trì. Chúng thường nảy sinh từ những sự tối
nghĩa mù mờ trong các yêu cầu và các đặc tả và sử dụng các công nghệ
hoặc quá lỗi thời hoặc quá mới. 

• Các rủi ro kinh doanh, nó làm nảy sinh các câu hỏi về tính khả thi của dự

án. Ví dụ, việc phát triển một dự án cho một thị trường quá nhỏ hoặc một
thị trường không khớp với dòng bán hàng của công ty. 

Quản lý rủi ro trong các dự án PMTD 

Các tính năng quản lý rủi ro trong các dự án PMTD về lý thuyết là y hệt như với
bất kỳ dự án phần mềm nào khác. 

Ví dụ kinh điển về rủi ro trong các dự án PMTD là sự sợ hãi và không chắc chắn -
của cả tổ chức và những người sử dụng - về sự thay đổi công nghệ trong một nền
tảng mới và có khả năng không quen thuộc. 

Là hữu dụng để giới thiệu các phương pháp giao tiếp truyền thông và huấn luyện
ngay từ đầu dự án để loại bỏ bất kỳ hiệu ứng tiêu cực nào từ chối sự thay đổi công
nghệ. Là thực tế tốt để dành thời gian cho sự trình bày, giao tiếp truyền thông và
huấn luyện người sử dụng mà sẽ được tiếp tục và được xây dựng qua sự triển khai
để cung cấp nét đại cương về PMTD và các ứng dụng và công cụ đặc thù. 

Một ví dụ kinh điển khác của rủi ro trong các dự án PMTD là những điều không
tương thích về pháp lý có khả năng giữa các giấy phép tự do để sử dụng đối với sự
phát triển và sử dụng lại mã. 

Là khôn ngoan để kiểm tra ngay từ đầu dự án rằng các giấy phép được áp dụng
cho các phần khác nhau của mã là có sự gắn kết giữa chúng với nhau và sự phát
triển có kế hoạch sẽ không sinh ra các điều không tương thích. Sự kiểm tra này
nên được triển khai trước bất kỳ phát hành nào. Là thực tiễn tốt để giữ một đồ thị
giấy phép chỉ ra giấy phép theo đó từng trong số các gói phần mềm được phân
phối và các tương tác riêng rẽ giữa chúng. 

1.4.9. Quản lý sự cung ứng

Mục đích của quản lý cung ứng là để đảm bảo rằng các tư liệu và các tài nguyên
cần thiết để thực thi dự án là sẵn sàng đúng lúc đúng chỗ. 

Quản lý cung ứng trong các dự án PMTD 

Các tính năng của quản lý cung ứng trong các dự án PMTD về lý thuyết là y hệt
như với bất kỳ dự án phần mềm nào khác. 
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Sự chuyển đổi và triển khai một hệ thống PMTD thường là thời điểm tốt để đổi
mới thiết bị hoặc sửa đổi cấu trúc mạng của tổ chức. Kế hoạch dự án vì thế phải
bao gồm các đơn hàng cho các thiết bị và các tư liệu mới để tính tới và ngăn ngừa
các chậm trễ có khả năng. 
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2. Các dự án phần mềm tự do
Một dự án là một quy trình có tổ chức, có cấu trúc của việc quản lý các tài nguyên
để đạt được một mục tiêu nhất định, thường là chiến lược. Trong khi đó, ở phần
đầu, chúng ta đã xem xét các khía cạnh chính của quản lý chức năng các tài
nguyên, thì module này sẽ tập trung vào các giai đoạn dự án cần phải hoàn thành
để đạt được các mục tiêu của nó. 

Chúng ta thường có thể xác định 7 giai đoạn chính trong các dự án để triển khai
các hệ thống PMTD: 

• Nghiên cứu hiện trạng 

• Nghiên cứu các yêu cầu triển khai 

• Phân tích các giải pháp PMTD 

• Chính thức hóa các đề xuất 

• Phát triển 

• Triển khai và chuyển đổi 

• Huấn luyện người sử dụng, tài liệu và hỗ trợ 

Như chúng ta có thể thấy, các giai đoạn đó là kết quả của sự phát triển các pha
được mô tả trong phần đầu của tài liệu và chúng áp dụng đặc biệt cho PMTD. Dù
vậy, sự phát triển được mô tả là khá chung và có thể được áp dụng cho các quy
trình triển khai khác. 

Phần này mô tả vòng đời của dự án và phác thảo quy trình đó, các giai đoạn và
các mối quan hệ của nó với quản lý dự án và các tài nguyên được phân bổ cho nó. 

7 phần tiếp sau sẽ chi tiết hóa các giai đoạn của dự án, liên kết và mở rộng các
khái niệm được giới thiệu trong phần đầu của module này. 

2.1. Vòng đời
Phần đầu này giới thiệu các đặc tính về phương pháp luận và chức năng của vòng
đời dự án để đưa ra phác thảo quy trình. 

Vòng đời của dự án liên kết các khía cạnh về phương pháp luận, bản chất đối với
sự phát triển của các giai đoạn triển khai, quản lý về chức năng của dự án. Vì thế,
vòng đời chỉ dẫn sự thực thi các giai đoạn khác nhau qua thời gian và với các tài
nguyên có sẵn. 

Phần lớn, vòng đời của một dự án có 2 mục tiêu chính: 

• Trước hết, nó thiết lập các mối quan hệ và các phụ thuộc giữa các giai
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đoạn, dù là dựa vào thời gian hay chức năng. 

• Thứ 2, nó cho phép chúng ta giảm thiểu được rủi ro của dự án bằng việc

chia nhỏ sự phức tạp của nó. 

Vòng đời của dự án có thể được sử dụng để giám sát sự tiến hóa của các giai
đoạn, tiến độ thực thi và chi phí tài chính của dự án. Sự quản lý vòng đời này là
động, vì thế các quyết định để sửa đổi và tùy biến thích nghi có thể được tiến hành
theo thời gian để điều chỉnh các ước tính của chúng ta đối với các tham số ban đầu
trên cơ sở các sự kiện thực tế.

Nói rộng ra, vòng đời có 4 lĩnh vực chính: dự án, các giai đoạn, sự thực thi và các
kết quả. 

2.1.1. Dự án 

Giống như bất kỳ dự án nào, các dự án triển khai các hệ thống được thiết kế để
đạt được một loạt các mục tiêu trong một giai thời gian đoạn được thiết lập và
với một loạt các tài nguyên được đưa ra. 

Việc giảm thiểu thời gian hoặc các tài nguyên được bỏ ra cho một dự án thường sẽ
làm giảm đi các mục tiêu có thể được đáp ứng hoặc ảnh hưởng tới chất lượng, và
ngược lại. Ngược lại, việc giảm thiểu thời gian của dự án trong khi duy trì các
mục tiêu của nó đòi hỏi chúng ta gia tăng các tài nguyên được phân bổ cho nó.
Quản lý dự án tìm sự cân bằng chấp nhận được nhất giữa 3 yếu tố đó. 

Trong tất cả các trường hợp, các thay đổi trong mối quan hệ giữa 3 yếu tố đó có
các tác động trở lại trực tiếp về tài chính mà sẽ cần phải được giả thiết trong
trường hợp chúng ta đang cập nhật. Quản lý dự án cũng có một chi phí tài chính
từ thời điểm bắt đầu dự án (khi nó được quyết định phân bổ thời gian của một
hoặc nhiều nhân viên để tiến hành sự quản lý này). 

Các yếu tố chính có ảnh hưởng tới thời gian và các tài nguyên được yêu cầu để
quyết định một dự án thường tham chiếu tới kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống
sẽ được triển khai. Theo nghĩa này, các tính năng của PMTD có xu hướng làm
giảm thời gian và các chi phí tài chính của dự án: 

• Sự đa dạng các ứng dụng. Độ chín của thị trường PMTD có nghĩa là sự

sẵn sàng đa dạng rộng lớn các sản phẩm triển khai trực tiếp là tin cậy
được, ổn định và an toàn. 

• Chi phí giấy phép. PMTD thường giành được mà không có các chi phí

giấy phép và có thể được tải về trực tiếp từ website chính thức hoặc từ các
kho công cộng khác. 
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• Sửa đổi mã nguồn. Bản chất tự nhiên mở của mã nguồn cho phép sự mở

rộng, sửa đổi và tùy biến thích nghi các sản phẩm mà có lẽ đòi hỏi sự phát
triển mới để tiến hóa sản phẩm nếu các mô hình giấy phép sở hữu độc
quyền lẽ ra được áp dụng. 

Là quan trọng để lưu ý rằng PMTD cũng giúp giảm rủi ro tổng thể của dự án vì nó
đưa ra sự tự do để xem, sử dụng và sửa đổi mã nguồn, cho phép ước lượng và
đánh giá tất cả các khía cạnh của ứng dụng theo chiều sâu. 

Hơn nữa, dự án có thể được quản lý và được thực thi trong nội bộ hoặc bên ngoài
tổ chức. Nói rộng ra, chúng ta có thể phân biệt được giữa 2 trường hợp chính: 

• Làm trong nhà (insourcing): đây là trường hợp khi một tổ chức phát triển

một dự án được khởi xướng như là kết quả của một hành động chiến lược.
Nói cách khác, phòng CNTT của tổ chức quản lý và thực thi dự án. 

• Thuê ngoài làm (outsourcing): định nghĩa này áp dụng khi một tổ chức

ủy quyền sự quản lý và phát triển một dự án cho một tổ chức bên ngoài
quản lý và thực thi các dự án5. Nói cách khác, tổ chức đó trực tiếp giảm
được phơi bày sự phát triển dự án của nó. 

Vì thế, định dạng của sự phát triển dự án sẽ tính tới khả năng và kinh nghiệm của
tổ chức phải giả thiết sự phát triển của dự án, các chi phí có liên quan, tiến độ
triển khai và đặc tả của các tổ chức bên ngoài trình bày trong dự án. 

Cuối cùng, dự án được đánh giá về lợi ích hữu hình và vô hình. Ở đây chúng ta có
thể đi qua các trường hợp nơi mà một sự chất thêm thời gian hoặc các chi phí tài
chính có thể là khả thi để có được các lợi ích vô hình - thường là chiến lược -
được tổ chức yêu cầu. Ví dụ, việc cải thiện hình ảnh tập đoàn với sự sử dụng và
lan truyền PMTD và triết lý tự do. 

2.1.2. Các giai đoạn

Vòng đời dự án được triển khai ở dạng của các giai đoạn liên tục và có khả năng
cùng đồng thời. Từng giai đoạn đáp ứng được mục tiêu rõ ràng, được thiết lập
theo một kịch bản có liên quan tới dự án, với kết quả mà, được tiến hành cùng
nhau, các giai đoạn đó đáp ứng được các mục tiêu của dự án.  

Nói rộng ra, một giai đoạn có thể được coi là một quá trình nhận các đầu vào với
thông tin về môi trường để sản xuất các kết quả đầu ra nhất định. 

Vì thế, mối quan hệ được thiết lập giữa các giai đoạn khác nhau của dự án, vì từng
giai đoạn đạt được một phần các mục tiêu tổng thể. Mối quan hệ này thường có ở
2 dạng: 
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• Phụ thuộc: giữa 2 giai đoạn chỉ ra rằng một giai đoạn đòi hỏi kết quả thực

thi của giai đoạn khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều này có
nghĩa là các giai đoạn phải được thực thi tuần tự theo thời gian: giai đoạn
này tạo ra kết quả trước, rồi tới giai đoạn tiếp sau sử dụng các kết quả đó.
Ví dụ, giai đoạn phát triển đòi hỏi nghiên cứu và phân tích các yêu cầu
triển khai các hệ thống để hoàn tất nhiệm vụ của nó. 

• Độc lập: giữa 2 giai đoạn chỉ ra rằng 2 giai đoạn không có mối quan hệ

trực tiếp với nhau và không có điều kiện tiên quyết đặc biệt nào. Điều này
có nghĩa là các giai đoạn có thể được thực thi đồng thời cùng một lúc, dù
nhiều tài nguyên hơn có thể được yêu cầu. Ví dụ, giai đoạn triển khai hệ
thống có thể thực thi cùng lúc với giai đoạn huấn luyện người sử dụng. 

Hơn nữa, các giai đoạn cũng cho phép sự thực thi phân tán đối với dự án, đó là,
một hoặc nhiều giai đoạn được chỉ định cho các đội khác nhau, hoặc trong nội bộ
hoặc bên ngoài tổ chức (làm trong nhà và thuê ngoài làm).

Các trường hợp ở cực có thể nảy sinh nếu vài giai đoạn được chỉ định cho các tổ
chức bên ngoài khác nhau. Nó tất cả sẽ phụ thuộc vào các đặc tính của dự án, đặc
tả của các tổ chức bên ngoài và các chi phí có liên quan. 

Tất cả điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các phân bổ giữa các giai đoạn.
Tầm quan trọng của làm tài liệu cho kết quả ở dạng các phân bổ nằm ở 3 điểm: 

• Vì tài liệu của giai đoạn tóm tắt sự phát triển và các kết quả của nó. 

• Vì kết quả của giai đoạn đó là quan trọng cho các giai đoạn phụ thuộc vào

nó, và

• Vì kết quả của giai đoạn đó là kết quả có thể được ước tính cho sự phát

triển của dự án. 

Nghĩa rộng của sự thực thi trong nội bộ và ở bên ngoài của từng giai đoạn nhấn
mạnh tới tầm quan trọng của các phân bổ. Cũng nên được lưu ý rằng tầm quan
trọng của chúng là tương xứng với sự phức tạp và kích cỡ của dự án. 

2.1.3. Sự thực thi

Sự thực thi của dự án sẽ bắt đầu theo với việc lên kế hoạch được đề xuất ban đầu,
với việc giám sát thận trọng của tổ chức theo đó hệ thống sẽ được triển khai. Phần
lớn, 3 tham số chính cần phải được giám sát: 

• Thời gian. Việc giám sát và quản lý thời gian là cơ bản cho việc giám sát

dự án vì bất kỳ thay đổi nào đối với tham số này cũng sẽ có các hệ quả tài
chính trực tiếp. Cũng là đặc biệt quan trọng đối với tuần tự các giai đoạn
khác nhau, đặc biệt nếu chúng được chỉ định cho các đội khác nhau. 
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• Thuê ngoài làm. Việc giám sát thuê ngoài làm của các giai đoạn hoặc có

lẽ toàn bộ dự án là quan trọng nếu chúng ta phải đảm bảo rằng công việc
và các kết quả của nó đáp ứng được các mục tiêu của dự án và tổ chức.
Chúng ta cần chú ý sát sao việc giám sát chất lượng các phân bổ và phải
chắc chắn rằng chúng ta tuân theo lộ trình đúng. 

• Chất lượng. Kiểm soát chất lượng các nhiệm vụ được hoàn thành trong

quá trình thực thi dự án sẽ có ảnh hưởng lớn lên chất lượng cuối cùng của
sự triển khai. Giao tiếp truyền thông và truyền thông tin trong đội phát
triển dự án và trong bản thân tổ chức cũng phải có chất lượng để đảm bảo
các mục tiêu về hiệu quả và hiệu lực. 

Trong thực tế, sự thực thi các giai đoạn có thể bị chậm trễ vì một số lý do có thể
có hoặc có thể không có liên quan tới dự án và sự quản lý của nó. Các ví dụ của
chúng bao gồm sự thiếu đồng bộ về thời gian phân bổ nguyên vật liệu cần thiết,
thiếu tạm thời các nhà phân tích hoặc các lập trình viên và độ phức tạp của sự phát
triển không được nhìn thấy trước từ đầu. Các chậm trễ thường có những hệ quả về
tài chính. 

Khi một sự chậm trễ xảy ra, có 2 dạng quyết định có thể được tiến hành: 

• Trước hết, sự chậm trễ có thể xảy ra trong sự thực thi giai đoạn đó, việc

quyết định nó và việc chấp nhận sự chậm trễ đó trong tất cả các giai đoạn
phụ thuộc vào nó và, kết quả là, toàn bộ dự án. 

• Thứ 2, sự chậm trễ của dự án có thể được coi là không thể chấp nhận được

và nhiều tài nguyên hơn sẽ được phân bổ cho một hoặc nhiều giai đoạn để
bắt kịp tốc độ. Dù vậy, sự phân bổ nhiều tài nguyên hơn không luôn dẫn
tới các cải tiến sản xuất tương xứng với các tài nguyên được dành cho.

Các chậm trễ thường sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp tới các giai đoạn được thực
thi ở cùng một lúc khi giai đoạn đó đã bị chậm trễ. Tuy nhiên, có thể đáng để xem
xét một sự điều chỉnh lộ trình để tính tới sự chậm trễ có ảnh hưởng tới các giai
đoạn khác. 

Ví dụ, nếu sự triển khai hệ thống bị trì hoãn vì một sự chậm trễ quá đáng trong
tiếp nhận các nguyên vật liệu, thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn làm chậm lại
pha huấn luyện người sử dụng cho tới khi triển khai. Điều này có thể tránh được
một khoảng trống giữa việc huấn luyện người sử dụng và sự ứng dụng tri thức của
họ đối với hệ thống mới được triển khai. 
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2.1.4. Các kết quả

Các kết quả vòng đời của dự án sẽ có liên quan trực tiếp tới các mục tiêu chiến
lược của dự án và tổ chức. Bản thân vòng đời chỉ là một cách thức có phương
pháp luận và khắt khe trong việc đi tới một giải pháp cho một vấn đề được đưa ra
bằng việc phân chia độ phức tạp vốn có của dự án thành các giai đoạn khác nhau.

Ở một mức độ nào đó, vòng đời là một cách để làm giảm toàn bộ rủi ro của dự án.
Sự thực thi các giai đoạn như các khoảng thời gian được tinh chỉnh kế tiếp nhau
để giải quyết các vấn đề đóng góp cho sự thích nghi và giải pháp của các vấn đề
có thể là phức tạp cao độ. 

Chúng ta cần cân nhắc tầm quan trọng của đội quản lý dự án, nó lên kế hoạch và
điều phối dự án để đảm bảo rằng dự án được kết thúc thành công. 

Quản lý là một nhiệm vụ động phải giúp điều hòa các khác biệt giữa việc lên kế
hoạch và thực tế của dự án trong quá trình thực thi nó. Các kết quả của một dự án
triển khai các hệ thống thường được nhóm vào trong các lĩnh vực sau: 

• Tổ chức. Đối với tổ chức, dự án cần phải đáp ứng các kỳ vọng của hành

động chiến lược từ đó nó bắt nguồn. Chúng ta cần nhấn mạnh ở đây sự vận
hành có định tính của hệ thống, sự tích hợp của nó với phương pháp luận
của tổ chức, sự thích nghi của người sử dụng và các cải tiến có tính cạnh
tranh đối với tổ chức. 

• Hệ thống. Hệ thống cần phải đáp ứng tất cả các mục tiêu và các kỳ vọng

của tổ chức và sự vận hành của nó cần phải đáp ứng các mục tiêu của hành
động chiến lược của tổ chức. Hệ thống và sự tương tác của nó với những
người sử dụng trực tiếp và gián tiếp phải đáp ứng các mục tiêu đó một
cách định tính, đưa ra được tính hiệu lực và hiệu quả về chức năng. 

• Những người sử dụng. Một trong các mục tiêu của hệ thống là cung cấp

sự hỗ trợ kỹ thuật cho sự vận hành của tổ chức thông qua những người sử
dụng của nó. Tầm quan trọng của việc đưa người sử dụng vào trong dự án
triển khai là chiến lược, vì không có sự tham gia của họ trong quá trình và
sự chấp nhận hệ thống của họ, thì sự triển khai có thể chứng minh là có
vấn đề hoặc không khả thi và có các tác động trở lại về tài chính. 

• Tài liệu. Như với bất kỳ dự án nào, tài liệu là sống còn cho chất lượng của

hệ thống được triển khai đối với sự tích hợp hiện hành và sự tiến hóa trong
tương lại. Từ các tài liệu có thể phân phối được giữa các giai đoạn cho tới
tài liệu cuối cùng hoặc các sách chỉ dẫn người sử dụng, tất cả các tư liệu
đó là sống còn cho sự duy trì và hỗ trợ của hệ thống. 
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• Sự hỗ trợ. Hệ thống phải có một đội hỗ trợ tại chỗ từ đầu dự án, dù nó là

đặc biệt quan trọng trong các giai đoạn phát triển, triển khai và huấn luyện
người sử dụng. Đội đó cần phải đảm bảo sự tương tác và giao tiếp truyền
thông giữa tất cả các bên liên quan trong dự án trong quá trình và sau khi
triển khai, hành động như một đội hỗ trợ cho việc huấn luyện liên tục hoặc
trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề. 

Trong tất cả các trường hợp, một dự án triển khai các hệ thống phải cho phép tổ
chức và những người sử dụng tiến hóa hướng tới những thách thức chiến lược
mới. Việc tạo ra một môi trường tin cậy và chấp nhận thay đổi là cơ bản nếu điều
đó là để đạt được các mục tiêu của nó. 

2.2. Nghiên cứu hiện trạng
Phần này sẽ xác định các phân tích hệ thống và mô tả các đặc tính chính và các
tính năng đặc biệt của nó. Nó sẽ chi tiết hóa các pha khác nhau của nghiên cứu,
các yếu tố chính có ảnh hưởng tới sự phát triển của nó và các kết quả mà phân tích
đó đưa ra.

Phân tích các hệ thống là một dạng chủ yếu lý thuyết về điều tra được thiết kế để
đưa ra một cái nhìn rõ ràng và chính xác về tình trạng hệ thống của tổ chức trong
phạm vi của dự án, dựa vào hành động chiến lược từ đó nó được bắt nguồn. 

Phân tích các hệ thống bao trùm 2 khía cạnh bổ sung: 

• Một phần của phân tích có liên quan tới ứng dụng công nghệ của trường

hợp điển  hình,  với  một  đánh giá  định  tính  hệ  thống từ  quan điểm có
phương pháp luận và thủ tục. 

Trường hợp điển hình 

Các trường hợp điển hình là một phương pháp khoa học cho phép chúng ta khai thác
một đối tượng hoặc hoàn cảnh theo chiều sâu thông qua sử dụng các chiến lược theo
lối kinh nghiệm để hiểu được đối tượng nghiên cứu. Nó thường được sử dụng trong
khai thác ban đầu và trong sự kết hợp với các kỹ thuật khác như tiếp cận định tính
(liên quan tới thống kê). 

• Và một phần của phân tích có liên quan tới nghiên cứu sự tuân thủ hoặc

năng lực hệ thống của tổ chức, với một đánh giá định tính hệ thống từ một
quan điểm chức năng và công nghệ. 

Các tác động về lý thuyết của điều tra hé lộ tầm quan trọng của một tiếp cận có
phương pháp, khắt khe và thấu đáo. Các lỗi trong đánh giá ở giai đoạn này có thể
sinh ra các vấn đề sau này và có thể làm nảy sinh các nghi ngờ đối với việc tiếp
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Chấp nhận thay đổi 

Quá trình này thường được 
gọi là quản lý thay đổi và 
bao trùm tất cả các khía cạnh 
và các thủ tục mà tạo điều 
kiện cho chúng ta quản lý và 
giải quyết bất kỳ vấn đề và 
sự sợ hãi nào với sự triển 
khai của một hệ thống mới 
trong tổ chức, đặc biệt đối 
với những vấn đề được triển 
khai trong PMTD. 

Xem thêm 

Để có thêm thông tin về mối 
quan hệ giữa dự án triển khai 
và chiến lược của tổ chức, 
xem các phần về kế hoạch 
chiến lược của tổ chức và 
gốc gác của sự triển khai các 
hệ thống ở module đầu. 
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tục với dự án vì các khuynh hướng gây ảnh hưởng tới dự án, hệ thống hiện hành
và chiến lược của tổ chức, với việc đảm bảo các tác động trở lại về tài chính6. 

Mặc dù phần này mô tả các tính năng của nghiên cứu ban đầu đối với một hệ
thống đã được triển khai rồi, thì cấu trúc này là áp dụng được ngang bằng với các
dự án mới được triển khai nếu chúng ta chuyển giao đối tượng nghiên cứu sang
phạm vi của tổ chức, các thị trường hiện hành và trong quá khứ, các xu thế công
nghệ trong tương lai và các dự án tương tự được bắt đầu trước đó. 

Giai đoạn đầu tiên của dự án cũng có thể không mang mối quan hệ trực tiếp với
PMTD, vì mục tiêu là để phân tích và đánh giá hệ thống được triển khai hoặc thị
trường hiện hành, bất kể dạng cấy ghép hoặc xu thế, một cách tương ứng. 

Nói rộng ra, chúng ta có thể chia sự phân tích các hệ thống thành 3 pha chính:
nhận diện hệ thống, chuẩn bị hoặc phát triển trường hợp điển hình và đánh giá
cuối cùng. 

2.2.1. Nhận diện hệ thống

Mục đích của việc nhận diện hệ thống là để xác định đối tượng, phạm vi và các
mục tiêu của nghiên cứu. Định nghĩa các tham số đó trực tiếp có liên quan tới
hành động chiến lược mà dự án dựa vào đó và phải cho phép chúng ta thiết lập
kịch bản để đánh giá. 

Là quan trọng để nhớ rằng một hệ thống có sẵn rồi không đơn giản chỉ là một tập
hợp của các phần công nghệ; nó cũng là một loạt các tính năng, các phương pháp
và các thủ tục có ảnh hưởng trực tiếp lên người sử dụng và tổ chức nói chung. 

Vì thế, phạm vi nghiên cứu phải bao trùm các khía cạnh công nghệ của sự triển
khai, các tính năng hiện được hệ thống bao trùm, các thủ tục và các phương pháp
hành động bắt nguồn từ sự tương tác của nó với sự vận hành của tổ chức và tác
động lên sự sử dụng của những người sử dụng trực tiếp và gián tiếp của hệ thống. 

Chúng ta cần xác định 2 khía cạnh chính của các tham số đó: 

• Trước hết, chúng ta phải xác định các nguồn thông tin khác nhau sẽ cho

phép chúng ta có được các dữ liệu về sự phân tích hệ thống sau đó. 

• Thứ 2, chúng ta phải nhận diện được bản chất tự nhiên định tính và định

lượng của các dữ liệu mà chúng ta sẽ có được từ các nguồn thông tin, vì
các kỹ thuật trích xuất dữ liệu là khác nhau lớn. 

Dữ liệu định tính và định lượng 

Dữ liệu định lượng và các biến số định lượng các đặc tính hoặc các thuộc tính. Ví dụ,
số lượng những người sử dụng tích cực trong hệ thống trong một đơn vị thời gian. 

Dữ liệu định tính là các biến số định tính các đặc tính hoặc các thuộc tính nhưng
không định lượng chúng. Ví dụ, sự kết hợp màu sắc của một giao diện người sử dụng
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Xem thêm 

Phần sau đây trong phát triển 
trường hợp điển hình mô tả 
những khác biệt chính giữa 
các kỹ thuật để có được các 
nguồn thông tin.

(6)Không chỉ cần thiết phải 
tính tới các chi phí tài chính 
trực tiếp đối với thời gian bỏ 
ra trong dự án, mà còn tất cả 
các chi phí gián tiếp, như chi 
phí bỏ đi một dự án đã được 
bắt đầu và chi phí của việc 
mất cơ hội. 
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ứng dụng. 

Kết quả của pha này là một tài liệu làm việc chỉ ra đối tượng, phạm vi và các mục
tiêu của nghiên cứu, cùng với một danh sách các dữ liệu phải có được và nguồn
của thông tin này. 

2.2.2. Phát triển trường hợp điển hình

Pha này được sử dụng về cơ bản để đối chiếu tất cả các dữ liệu nghiên cứu quan
trọng được chỉ ra trong pha nhận diện hệ thống. 

Trong thực tế, thông tin có thể được thu thập từ một dải các nguồn: các tài liệu
lịch sử, các cuộc phỏng vấn được chi tiết hóa, các kết quả kiểm toán công nghệ,
các công cụ đo đếm hiệu năng, tài liệu các dự án trước đó, các đặc tả công nghệ và
thậm chí cả các báo cáo các vấn đề. 

Khi chúng ta thu thập dữ liệu, chúng ta có thể đi qua các khía cạnh thú vị mà chưa
từng được xem xét trong pha nhận diện hệ thống. Trong tất cả mọi trường hợp, thu
thập dữ liệu cần thiết phải là khắt khe và đáp ứng được các tiêu chí về cấu trúc và
tổ chức. 

Dù vậy, chúng ta có thể phân biệt được giữa 2 nhóm chung trong thu thập dữ liệu: 

• Dữ liệu định lượng. Dạng dữ liệu này thường được thu thập trực tiếp từ

các phương tiện công nghệ. Hệ thống được triển khai có thể có các bộ đếm
về hiệu năng, các giao dịch, năng suất, dung lượng, ... điều có thể sinh ra
được các kết quả thống kê thú vị, như trong trường hợp các đơn vị thời
gian hoặc chi phí. 

• Dữ liệu định tính. Dạng dữ liệu này thường được thu thập từ các tài liệu

được viết, các cuộc gặp hoặc các cuộc phỏng vấn nhân sự. Thủ tục để có
được thông tin từ các cuộc phỏng vấn và các cuộc gặp là sống còn ở đây,
vì chúng phải được chuẩn bị và được tiến hành cẩn thận nếu chúng ta
muốn có được thông tin có chất lượng. 

Là rất quan trọng để sử dụng một quy trình có phương pháp luận để có được các
dữ liệu cả định tính và định lượng, vì hệ thống là một công cụ hỗ trợ cho nhân
viên và bản thân tổ chức. Tất cả các thông tin là có lợi khi nó đi tới việc đánh giá
và ước lượng hệ thống. 

Pha này thường đánh dấu sự bắt đầu phát triển kiểm kê phần cứng và phần mềm
và sơ đồ mạng của hệ thống hiện hành. Ngoài là hữu dụng cho việc xác định hiện
trạng, nó cũng là có hiệu quả và giúp cho việc lên kế hoạch của sự chuyển đổi hệ
thống có khả năng. 

Định dạng kết quả của trường hợp này thường là một báo cáo điều tra nghiên cứu
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Xem thêm 

Bạn có thể tìm ra nhiều hơn 
về các kiểm kê phần cứng và 
phần mềm và các sơ đồ 
mạng trong các phần 2.7.3 
và 2.7.4 của module này. 
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trong đó tất cả các khía cạnh làm việc ở trên được tổ chức và được đánh giá. Báo
cáo đó phải sao lưu các dữ liệu và các kết quả mà nó mô tả, liên kết chúng với
nhau và xác định của dự án và việc tìm ra các mối quan hệ có khả năng về sự phụ
thuộc và không phụ thuộc. 

Phụ thuộc vào dạng thông tin được mô tả, có thể là thuận tiện để sử dụng các kết
quả thống kê, các bảng biểu, các hình đồ họa và các đồ thị, và thường là mọi điều
sẽ giúp cho sự mô tả, sự hiểu biết và đánh giá các dữ liệu được đưa vào trong báo
cáo đó.  

Một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng để trình bày các tóm tắt
điều hành là các phân tích SWOT7, nó trình bày các kết luận chính của nghiên cứu
hệ thống hiện hành từ một quan điểm chiến lược. Nếu các tính năng của dự án yêu
cầu, chúng ta có thể tạo ra các bảng SWOT bằng việc phân loại các tính năng
khác nhau của hệ thống theo kết quả đánh giá của chúng, chẳng hạn như nếu phần
cứng của hệ thống hiện hành là một điểm yếu cho việc triển khai thành công hành
động chiến lược. 

2.2.3. Đánh giá cuối cùng

Đánh giá cuối cùng của hệ thống là điểm kiểm soát đầu tiên của dự án và mục tiêu
của nó là để xác định tính khả thi của hệ thống hiện hành phù hợp với các hành
động chiến lược của tổ chức và vì thế, đánh giá nhu cầu tiếp tục với dự án. 

Thường nói, có 4 nhóm lớn các tính năng chúng ta cần xem xét: 

• Vận hành.  Chúng liên quan tới sự tương tác về chức năng của những

người sử dụng với hệ thống được triển khai, sự tối ưu nhân tố (ergonomics
- nghiên cứu về hiệu quả của mọi người trong môi trường làm việc của
họ), hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực và tính hữu dụng.

• Tổ chức. Chúng liên quan tới các phương pháp và các thủ tục mà hệ thống

được triển khai sinh ra, cùng với các lợi ích và nhược điểm của tổ chức. 

• Chức năng. Chúng liên quan tới tính hiệu lực và hiệu quả của các nhiệm

vụ được tiến hành của hệ thống được triển khai, bổ sung cho phạm vi, độ
tin cậy, hiệu năng và cả các trục trặc. 

• Pháp lý và tài chính. Chúng liên quan tới chi phí của thệ thống được triển

khai và sự hợp pháp hóa của nó, bao trùm các khía cạnh như duy trì, cấp
phép và quản trị hệ thống. 

Đánh giá hệ thống có thể đưa chúng ta tới 3 nhóm kết luận chính: 

• Hệ thống là khả thi. Nghiên cứu và đánh giá kết luận rằng hệ thống hiện

hành là sẵn sàng để thực hiện các hành động chiến lược của tổ chức. Các
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kết luận đó thường được thiết  kế ra trong các trường hợp nơi mà một
nghiên cứu đã được tiến hành để tìm ra tình trạng của một hệ thống lớn
và/hoặc phức tạp mà sự tiến hóa của nó có thể là khó để đo đếm ở mức hời
hợt bề ngoài. 

Nếu hệ thống hiện hành có được một đánh giá tích cực, thì dự án triển khai
phải được hủy bỏ vì không có các chỉ số của triển khai mới được yêu cầu. 

• Hệ thống là khả thi một phần. Nghiên cứu và đánh giá kết luận rằng hệ

thống hiện hành cần các cập nhật nhỏ trước khi nó có thể triển khai các
hành động chiến lược của tổ chức. Các thay đổi đó thường liên quan tới
việc cập nhật hoặc thay đổi một loạt các yếu tố nhỏ, như việc thay thế các
thiết bị hoặc việc cập nhật các phần mềm. 

Một đánh giá có phần tích cực của hệ thống hiện hành đòi hỏi việc tiếp tục
với dự án triển khai nhưng là thuận tiện để rà soát lại các mục tiêu và
phạm vi để thích nghi chúng với các nhu cầu được tìm ra. 

• Hệ thống là không khả thi. Nghiên cứu và đánh giá kết luận rằng hệ

thống hiện hành không thể nắm bắt được các hành động chiến lược của tổ
chức. Dạng kết luận này thường được tạo ra trong các trường hợp chuyển
đổi từ các hệ thống cũ hơn không đáng tin cậy hoặc hiệu năng kém và vì
thế cần phải được cập nhật hoàn toàn. 

Một đánh giá tiêu cực hệ thống hiện hành nói cho chúng ta rằng chúng ta
nên tiếp tục với dự án để triển khai một hệ thống mới. Có thể là cần thiết
phải rà soát lại các mục tiêu và phạm vi dự án vì việc thay thế hệ thống
hiện hành có thể đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn so với ban đầu dự tính. 

Cả báo cáo về tài chính và đánh giá cuối cùng về hệ thống hiện hành được đệ trình
cho tổ chức từ ban giám sát dự án. Quyết định cuối cùng về việc liệu có hay
không tiếp tục với dự án thường được lãnh đạo tổ chức đưa ra. 

Kết quả của giai đoạn này có 2 điều: 

• Trước hết, chúng ta có được một báo cáo toàn diện về hiện trạng của hệ

thống, nhấn mạnh các tính năng chính của hệ thống từ quan điểm chiến
lược của tổ chức. 

• Thứ 2, tổ chức ra một quyết định liệu có hay không tiếp tục với dự án và

bất kỳ hành động nào được yêu cầu để thích nghi hệ thống đó với chiến
lược sau này. 

2.3. Nghiên cứu về các yêu cầu triển khai
Phần này sẽ xác định nghiên cứu các yêu cầu triển khai các hệ thống và mô tả các
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đặc tả chính và các tính năng đặc thù của nó. Nó sẽ chi tiết hóa các pha khác nhau
của nghiên cứu, các yếu tố chính có ảnh hưởng tới sự phát triển và các kết quả của
nó mà nó sẽ tạo ra. 

Nghiên cứu các yêu cầu hệ thống là một quá trình đòi hỏi một phân tích có
phương pháp luận về các vấn đề cần phải được giải quyết. 

Có 2 mục tiêu chính để nghiên cứu các yêu cầu đó: 

• Để xác định sự triển khai.  Các nghiên cứu về các yêu cầu cho phép

chúng ta chi tiết hóa tất cả các tính năng mà hệ thống sẽ được triển khai
phải có và cho phép. Ở một mức độ nhất định, chúng xác định các mục
tiêu đặc thù, chức năng của triển khai. 

• Để giảm bớt các rủi ro. Các nghiên cứu các yêu cầu cũng cho phép chúng

ta giảm bớt rủi ro của đối tượng và sự quản lý của nó bằng việc chỉ định và
tinh chỉnh tăng dần các đặc tả của giải pháp sẽ được triển khai. 

Các nghiên cứu các yêu cầu cho các dự án triển khai các hệ thống thường đòi hỏi
nỗ lực rất lớn vì 2 lý do: 

• Trước hết, vì có thể là khó để chỉ định cấu trúc có phương pháp luận và

các ý tưởng và các kỳ vọng của những người sử dụng và các nhà quản lý
của tổ chức về hệ thống mới,  ghi nhớ trong đầu rằng các yêu cầu của
người sử dụng có thể tiến hóa theo thời gian. 

• Thứ 2, vì chúng là sống còn đối với sự phát triển tiếp theo của dự án, vì

các lỗi trong sự đánh giá được làm trong pha này và được thấy trong các
giai đoạn sau sẽ ảnh hưởng tới các khía cạnh thời gian và tài chính của dự
án hoặc sinh ra các chi phí dư thêm ngoài kế hoạch có thể gây hại cho sự
hoàn thành dự án8. 

Một yêu cầu là tính năng mà hệ thống mới cần phải có. Nói cách khác, đây là
thuộc tính phải cho phép hệ thống đáp ứng các mục tiêu được thiết lập. Các yêu
cầu thường được viết như là văn bản nhưng có thể có ở dạng các bảng và các đồ
thị nếu chúng giúp làm sáng tỏ và chỉ rõ mục tiêu. 

Nói chung, chúng ta có thể xác định 4 dạng khác nhau các yêu cầu: 

• Chính sách chiến lược. Các yêu cầu có liên quan tới chính sách chiến

lược của tổ chức bao trùm các khía cạnh chung của dự án, sự quản lý, kết
quả đầu ra, hoặc tiếp cận để thích nghi của dự án. Chúng bao gồm cả đạo
đức tập đoàn và hình ảnh hoặc các đặc trưng truyền thống của tổ chức. 
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• Các phương pháp và các thủ tục. Sự triển khai một hệ thống mới thường

là thời gian tốt để cập nhật và cải tiến các phương pháp và các quy trình
của tổ chức và/hoặc hệ thống. Ngoài một sự rà soát lại tỉ mỉ các thủ tục
hiện hành, chúng ta cũng sẽ cần nhớ trong đầu đặc tả của các phương pháp
và các thủ tục trong tương lai bắt nguồn từ các mục tiêu hoặc các tính năng
mới mà hệ thống mới đó sẽ cần phải hoàn thiện. 

• Sự vận hành của hệ thống. Các yêu cầu vận hành của hệ thống bắt nguồn

từ sự tương tác của những người sử dụng với hệ thống. Chúng ta sẽ cần
phải phân biệt giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng: các yêu cầu
chức năng tương ứng với các hành động đặc thù mà hệ thống sẽ cần phải
thực thi, trong khi các yêu cầu phi chức năng tương ứng với các giới hạn
hoặc các hạn chế trong khi thực thi các hành động, điều cho phép các hành
động sẽ được kết nối với các phương pháp và các thủ tục đó. 

• Các yếu tố và các ưu tiên chính. Hầu hết các hệ thống có một số đặc biệt

các yếu tố cơ bản tạo thành một phần cốt lõi của hệ thống. Trong các triển
khai mới, chúng ta cần trao sự ưu tiên hoặc quyền ưu tiên cho các thành
phần được cho là cơ bản đối với sự vận hành của hệ thống và tổ chức; các
thành phần khác không được xem là cơ bản có thể được trao một quyền ưu
tiên thấp hơn. 

Giai đoạn thu thập yêu cầu không là rõ ràng đối với PMTD vì triển khai các hệ
thống PMTD phải đáp ứng các yêu cầu và các mục tiêu như bất kỳ dạng triển khai
nào khác. 

Nói rộng ra, chúng ta có thể chia nghiên cứu các yêu cầu hệ thống thành 5 pha
chính: nhận diện và xác định, đặc tả và cấu trúc, thẩm tra xác minh, kiểm tra hợp
lệ và đánh giá cuối cùng. 

2.3.1. Nhận diện và xác định

Pha đầu này của nghiên cứu các yêu cầu định nghĩa và xác định các vấn đề cần
phải được giải quyết, chỉ ra kiểu dạng dự án và xác định các nguồn thông tin
chính để thu thập dữ liệu. 

Giai đoạn nghiên cứu các yêu cầu sử dụng thông tin tài liệu từ phân tích của giai
đoạn hiện trạng, nên một phần của nhiệm vụ xác định các vấn đề đã được hoàn
thành rồi. 

Chúng ta sẽ cần nhận diện các tài nguyên và các yếu tố từ tổ chức có liên quan
trực tiếp hoặc gián tiếp và xác định phạm vi các vấn đề đối với tổ chức và đối với
các tài nguyên và các yếu tố trực tiếp và gián tiếp có liên quan, dù là nhân sự,
nguyên vật liệu, chức năng, tổ chức thủ tục hay công nghệ. Tất cả các yếu tố đó
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thường sẽ cho phép chúng ta phục hồi thông tin sống còn cho việc xác định hệ
thống mới, điều chúng ta có thể sử dụng, cùng với báo cáo hiện trạng, để thiết lập
một tập hợp tri thức cho việc đưa ra các quyết định. 

Đường lối theo đó thị trường đang hướng tới cũng là quan trọng khi nó đi tới việc
xác định các yêu cầu. Quen thuộc với các tính năng của các hệ thống tương tự, các
tổ chức từ khu vực y hệt, các đổi mới gần đây và các xu thế trong tương lai của
chủ đề dự án tất cả đều có thể hữu dụng khi liên quan tới việc chỉ định, đề xuất,
đánh giá và hiểu các yêu cầu của người sử dụng và lãnh đạo của tổ chức. 

Kết quả của pha đầu tiên này thường được trình bày trong một tài liệu làm việc
với một định nghĩa được chi tiết hóa về mục tiêu và phạm vi của dự án, một danh
sách các yếu tố phải cân nhắc, các nguồn thông tin nội bộ trong tổ chức và một
danh sách các yếu tố hoặc xu thế của thị trường có thể có các thông tin thích hợp
cho dự án. 

2.3.2. Đặc tả và cấu trúc

Mục tiêu của pha đặc tả và cấu trúc là để thu thập các dữ liệu thích hợp về tất cả
các yếu tố được chỉ ra ở trên và để tổ chức chúng bằng việc sử dụng các tiêu chí
có phương pháp luận để tạo ra một bộ sưu tập tri thức tin cậy được thể hiện chính
xác tỉ mỉ thực tế. 

Pha này dựa vào tài liệu làm việc được tạo ra trong pha trước, cung cấp một phác
thảo ban đầu các yếu tố và tài nguyên thông tin có thể có các thông tin thích hợp
cho dự án. Dù vậy, sự phát triển thực tiễn của nghiên cứu có thể dẫn chúng ta cân
nhắc các nguồn thông tin mới và các khía cạnh mới thích hợp cho dự án còn chưa
được tính tới trong pha trước đó. Cho phép thời hạn chót, chúng ta nên cố gắng
điều tra nghiên cứu tất cả các chi tiết có thể xuất hiện. 

Chúng ta có thể nhận diện 2 nhiệm vụ trong phát triển pha này: 

• Thu thập và đặc tả. Nhiệm vụ này cố gắng giải quyết các chức năng của

hệ thống. Nói cách khác, những gì hệ thống phải làm, chứ không phải làm
thế nào để thực hiện nó. Một vài nguồn thông tin có xu hướng tập trung
vào cách mà các hành động sẽ được làm thay vì việc xác định các tính
năng đặc thù của bản thân nhiệm vụ đó. 

• Cấu trúc và tổ chức. Điều này có liên quan tới việc tổ chức dữ liệu có

phương pháp và toàn diện. Có thể là hữu dụng để đặt ưu tiên cho các yêu
cầu nhất định so với các yêu cầu khác, tuân thủ với các yếu tố của hệ
thống được yêu cầu cho sự vận hành nó. 

Với nghiên cứu hiện trạng, thu thập dữ liệu có thể trả lời cho các tiêu chí định tính
và định lượng: 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 70/177



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

• Dữ liệu định tính. Chúng thường tới từ các phương tiện công nghệ và có

thể được xử lý theo bó để có được các kết quả thống kê để kiểm tra hợp lệ
và minh chứng cho các dữ liệu định tính và để mô hình hóa và ngoại suy
các kết quả đối với các chức năng mới. 

• Dữ liệu định lượng. Chúng thường được lấy từ các cuộc phỏng vấn và các

cuộc họp với những bên có liên quan và cung cấp cho chúng ta các kết quả
về chức năng và phi chức năng có liên quan tới hệ thống và các thủ tục và
các phương pháp dự án có ảnh hưởng tới. 

Các yêu cầu triển khai các hệ thống liên quan tới các yếu tố cơ bản của toàn bộ hệ
thống, như phần cứng, phần mềm, hạ tầng, nhân lực, các thủ tục, các chức năng và
thậm chí các ngôn ngữ, tài liệu, các định dạng và các tiêu chuẩn. 

Các yêu cầu thường được thể hiện như là văn bản, được tổ chức phù hợp với các
đặc tính của dự án, hệ thống và các tính năng đặc biệt của bản thân các yêu cầu.
Các bảng biểu, hình đồ họa và các đồ thị cũng có thể được sử dụng để cải thiện
cho định nghĩa, các lý lẽ và đánh giá các ý tưởng được đề cập tới. 

Kết quả của pha này thường có dạng một tài liệu làm việc mô tả tất cả các yêu
cầu, có tổ chức, có cấu trúc và có lý do tuân theo với các ý tưởng của dự án. Sự
làm sáng tỏ và tính chính xác của tài liệu này là sống còn cho toàn bộ dự án, vì tất
cả sự phát triển và sự chấp nhận của tổ chức tiếp sau đó đối với sự triển khai cuối
cùng đều phụ thuộc vào nó. 

2.3.3. Thẩm tra xác minh

Pha thẩm tra xác minh các yêu cầu sẽ đánh giá các yêu cầu được mô tả nằm trong
các pha trước và đánh giá chúng trong ngữ cảnh của sự gắn kết của hệ thống và
các mục tiêu của tổ chức. 

Pha này sử dụng tài liệu làm việc từ pha trước, nó tổ chức có phương pháp luận
các yêu cầu có được trong nghiên cứu. 

Thẩm tra xác minh chính thức các yêu cầu có thể chia thành 2 quy trình chính: 

• Phân tích công nghệ. Phân tích công nghệ các yêu cầu là một quá trình

nhằm vào việc phân tích và kết luận rằng tất cả các yêu cầu bổ sung cho
nhau và tạo thành một hệ thống logic mà sự triển khai của nó là khả thi. 

Các yêu cầu đối nghịch sinh ra từ sự đa dạng các nguồn thông tin thường
được tìm ra trong pha này. Sự mâu thuẫn này có thể được giải quyết bằng
việc kiểm tra các đặc tính khác được bao trùm bởi các yêu cầu và/hoặc
việc thẩm tra xác minh các lựa chọn với các bên có liên quan trực tiếp
hoặc với tổ chức. 
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• Phân tích chức năng. Phân tích chức năng các yêu cầu là quá trình nhằm

vào việc phân tích và kết luận rằng hệ thống bắt nguồn từ sự triển khai các
yêu cầu đáp ứng được các yêu cầu và các mục tiêu của dự án và tổ chức. 

Trong pha này, chúng ta có thể dò tìm ra các giả thiết không chính xác
trong các yêu cầu, chúng có thể mâu thuẫn với các mục tiêu của dự án.
Mâu thuẫn đó có thể được giải quyết bằng sự rà soát lại và tư vấn các khía
cạnh có vấn đề với những bên trực tiếp có liên quan và/hoặc với tổ chức. 

Thẩm tra xác minh các yêu cầu là nền tảng một quá trình công nghệ và phương
pháp luận phân tích sự cố kết mạch lạc và tính khả thi của sự triển khai và sự giới
thiệu trong tương lai hệ thống được xác định trong các yêu cầu đó. 

Có thể là thú vị để có một số người tham gia vào rà soát lại các yêu cầu. Các quan
điểm khác nhau có thể giúp xác định và giải quyết bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết
nào có hiệu quả hơn. 

Sự rà soát lại cũng có thể khuyến khích sự xuất hiện các vấn đề mới hoặc các tình
huống còn chưa được xem xét trước đó, điều có thể sinh ra một vòng lặp giữa sự
thu thập các yêu cầu và sự thẩm tra xác minh chúng cho tới khi sự hội tụ và gắn
kết mạch lạc được thiết lập trong các kết quả (một quá trình tương tự với phương
pháp luận từ trên xuống dưới). 

Phương pháp luận từ trên xuống dưới 

Phương pháp luận từ trên xuống dưới (top - down) lấy định nghĩa chung của một vấn
đề và tạo ra một vòng lặp bằng việc chỉ định và tinh chỉnh từng khoản cho tới khi một
mức đủ chi tiết được coi là đã đạt được. Kết quả thường được trình bày như một cây
quy trình. 

Kết quả của pha này là tài liệu làm việc với các yêu cầu, được tạo ra trong pha
trước, được cập nhật. Việc cập nhật này đã cho phép một rà soát lại chi tiết các
khái niệm triển khai và sự nhận diện và giải pháp của bất kỳ lỗi nào trong các yêu
cầu ban đầu. 

2.3.4. Kiểm tra hợp lệ 

Pha kiểm tra hợp lệ được thiết kế để đạt được một thỏa thuận về các yêu cầu triển
khai của hệ thống mới - theo sau sự nghiên cứu - với tổ chức. Việc đồng ý về các
yêu cầu là sống còn đối với sự chính thức hóa hợp đồng triển khai hệ thống. 

Pha này yêu cầu sự tham gia tích cực của tổ chức, điều phải tiến hành một phân
tích tỉ mỉ đề xuất các yêu cầu có từ các pha trước đó. Sự truyền đạt thông tin giữa
2 nhóm đó là cơ bản vì các đặc tính của triển khai hệ thống phụ thuộc vào sự hiểu
biết về nghiên cứu các yêu cầu. 

Tài liệu làm việc nội bộ có các yêu cầu có thể không hoàn toàn thích hợp để trình
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bày cho ban giám sát dự án. Trong trường hợp này, có thể là cần thiết để tạo ra các
tài liệu hoặc các trình chiếu mới để truyền đạt thông tin theo một cách thức rõ
ràng và hiệu quả hơn, bằng việc sử dụng các đồ thị và các sơ đồ. 

Sự kiểm tra hợp lệ các yêu cầu của tổ chức có thể kết thúc với các rà soát lại mới
các yêu cầu. Các rà soát lại hoặc các tinh chỉnh này thường có liên quan tới sự bổ
sung các chức năng mới vào hệ thống của tổ chức mà ban đầu còn chưa được lên
kế hoạch trong dự án. 

Dù vậy, các rà soát lại đó không thể tiếp tục vô hạn định vì chúng có thể có ảnh
hưởng trực tiếp lên tính khả thi của dự án và lộ trình triển khai của nó, chưa nhắc
tới ảnh hưởng về tài chính của sự gia tăng số lượng các yêu cầu phải triển khai. 

Kết quả của pha này có liên quan chặt chẽ với pha đánh giá cuối cùng của nghiên
cứu các yêu cầu hệ thống. Nó thường sinh ra sự rà soát lại cuối cùng của tài liệu
làm việc với các yêu cầu của hệ thống mới, được đồng thuận và được kiểm tra
hợp lệ bởi tổ chức và đội đã tiến hành nghiên cứu các yêu cầu đó. 

2.3.5. Đánh giá cuối cùng

Đánh giá cuối cùng của nghiên cứu các yêu cầu là điểm kiểm soát thứ 2 của dự
án, mục tiêu của nó là để xác định tính khả thi của dự án triển khai phù hợp với
các yêu cầu của hệ thống mới và vì thế, nhu cầu tiếp tục với dự án. 

Pha này có liên quan chặt chẽ tới sự kiểm tra hợp lệ các yêu cầu, vì tài liệu làm
việc chính trình bày định nghĩa cuối cùng của các yêu cầu để triển khai hệ thống,
được tổ chức đồng ý. Các pha kiểm tra hợp lệ và đánh giá cuối cùng có thể được
trộn với nhau để ra các quyết định về nhu cầu tiếp tục với dự án. 

Tính khả thi của các yêu cầu hệ thống được đánh giá bằng việc tính tới tính bền
vững của chúng đối với hệ thống hiện hành, tổ chức và hành động chiến lược đã
khởi xướng dự án. Nghiên cứu các yêu cầu là bước chính thức đầu tiên hướng tới
hệ thống mới và đánh giá sớm về lượng và chi phí của các thay đổi. 

Theo một cách, sự đánh giá các yêu cầu là tương tự với sự đánh giá hiện trạng mà
chúng ta đã xem xét trong phần đầu, nó dựa vào đánh giá các khía cạnh về tài
chính, công nghệ, chức năng và pháp lý. Chúng ta cũng có thể đánh giá các khía
cạnh khác có liên quan tới chiến lược của tổ chức, như khả năng tiến hóa sau này,
các lợi ích vô hình của sự thay đổi, chất lượng quản lý và đạo đức tập đoàn. 

Sự đánh giá các yêu cầu được đề xuất cho hệ thống mới có thể dẫn tới 3 nhóm kết
luận chính sau: 

• Dự án là không khả thi. Đánh giá các yêu cầu của hệ thống mới của tổ

chức kết luận rằng sự triển khai hệ thống mới là không khả thi và dự án bị
bỏ đi. 
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Có thể có một số lý do để đạt tới được kết luận này, một số trong số đó
thậm chí có thể nằm ngoài phạm vi của dự án. Kết quả đầu ra này thường
có liên quan tới kinh tế, tài chính, sự cạnh tranh hoặc việc từ bỏ chiến lược
đã khởi xướng dự án. 

• Dự án là khả thi một phần. Đánh giá các yêu cầu của hệ thống mới của

tổ chức kết luận rằng nó sẽ được triển khai một phần, có nghĩa là chỉ các
yếu tố nhất định của hệ thống mới sẽ được triển khai. 

Kết quả đầu ra này thường có liên quan tới kinh tế và tài chính. Trong một
vài trường hợp, triển khai một phần có thể được tiến hành tăng dần hoặc
theo các giai đoạn9. Trong các trường hợp đó, là quan trọng để đưa ra các
đảm bảo gắn kết giữa các triển khai khác nhau theo thời gian. 

• Dự án là khả thi. Tổ chức đã thực hiện một đánh giá tích cực các yêu cầu

của hệ thống mới và dự án sẽ tiếp tục không có các hạn chế và giới hạn lớn
nào có thể ảnh hưởng tới định nghĩa cơ bản của dự án. 

Kết quả của giai đoạn này là 2 điểm: 

• Trước hết, chúng ta có được một báo cáo đầy đủ về các yêu cầu của hệ

thống mới để triển khai, được đội và tổ chức kiểm tra hợp lệ. 

• Thứ 2, tổ chức ra quyết định như liệu có hay không tiếp tục dự án và về

phạm vi của triển khai hệ thống mới. 

2.4. Phân tích các giải pháp PMTD
Phần này sẽ xác định phân tích các giải pháp triển khai dự án và mô tả các đặc
tính chính và các tính năng đặc biệt của nó. Nó sẽ chi tiết hóa các pha khác nhau
của phân tích, các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển và các kết quả của nó mà giai
đoạn này sẽ sinh ra. 

Phân tích các giải pháp là một quá trình trong đó các lựa chọn công nghệ khác
nhau sẵn sàng được phân tích có phương pháp và khắt khe phù hợp với các yêu
cầu của dự án. 

Phân tích này có 3 mục tiêu bổ sung: 

• Để biết thị trường. Phân tích các giải pháp cho chúng ta nghiên cứu và

đánh giá hiện trạng thị trường về sự xác định, phạm vi và các mục tiêu của
dự án triển khai. Sự đa dạng các giải pháp hiện có sẵn có nghĩa là một
phân tích sâu sắc, thận trọng được yêu cầu. 

• Để tùy biến thích nghi giải pháp. Phân tích cho phép chúng ta lựa chọn
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các giải pháp phù hợp nhất cho các vấn đề của dự án và cho sự triển khai
hệ thống đó. Hơn nữa, bản chất mở của mã nguồn vốn có của PMTD cho
phép tinh chỉnh và tùy biến thích nghi cuối cùng của các giải pháp được
lựa chọn ở dạng của các sản phẩm phái sinh. 

• Để giảm thiểu các rủi ro. Phân tích các giải pháp cho phép chúng ta giảm

thiểu rủi ro của dự án và triển khai hệ thống vì nghiên cứu đó cho phép
chúng ta tùy biến thích nghi giải pháp đó và kiểm soát tác động qua lại của
sự triển khai nó. 

Với PMTD, giai đoạn phân tích các giải pháp diễn ra theo kịch bản bị 2 điều kiện
chính giới hạn: 

• Kiểu hình dự án. Kiểu hình dự án, các đặc tính và phạm vi của hệ thống

sẽ được triển khai sẽ xác định phạm vi của tìm kiếm và phân tích các giải
pháp có khả năng, cùng với tính khả thi của các đề xuất khác nhau. 

• Phân tích các yêu cầu. Phân tích các yêu cầu hệ thống phải xác định hành

vi chức năng và vận hành của giải pháp đối với các mục tiêu của dự án. 

Như chúng ta có thể kỳ vọng dựa vào những gì đã được thực hiện trước đó, giai
đoạn này sử dụng các tài liệu trong định nghĩa, các mục tiêu và phạm vi của dự án
và trong các yêu cầu hệ thống được đồng thuận với tổ chức. Báo cáo về đánh giá
hiện trạng cũng có thể hữu dụng ở đây vì nó chỉ ra các đặc tính, các tính năng đặc
thù, và các kết luận về tính trực quan của hệ thống hiện hành. Tất cả điều này phải
giúp chúng ta tập trung vào các đặc tính của phân tích đó. 

Giai đoạn này tập trung chủ yếu vào điểm mạnh và sự đa dạng cung ứng hiện
hành của thị trường các PMTD. Sự tìm kiếm và lựa chọn các giải pháp PMTD đáp
ứng được các yêu cầu là cơ bản cho dự án triển khai. 

Vì thế, sự phân tích của chúng ta phải phản ánh được các thuộc tính có tính cạnh
tranh của PMTD khi so sánh với các giải pháp riêng, với một nhấn mạnh đặc biệt
vào các quyền tự do về sử dụng và tùy biến thích nghi mã nguồn. 

2.4.1. Tìm kiếm các giải pháp

Pha tìm kiếm đầu tiên này được nhằm vào việc nhận diện các giải pháp mà sự
triển khai của nó theo khung công việc của dự án là khả thi. Nó được sử dụng để
tiến hành sự lựa chọn ban đầu các hệ thống với mục tiêu tương tự với các mục
tiêu của dự án. 

PMTD là một lựa chọn khả thi và có khả năng trụ vững được cho sự triển khai các
hệ thống vì nó đưa ra một dải rộng lớn các quyền tự do sử dụng, vận hành, truy
cập và sửa đổi mã nguồn, và việc cấp phép cho các phái sinh. 
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Các tính năng đó không chỉ cho phép chúng được các tổ chức và các cá nhân riêng
rẽ sử dụng tự do, mà chúng còn cho phép độc lập với các nhà cung cấp sở hữu độc
quyền, tiết kiệm về các giấy phép và phí bản quyền, học được từ mã nguồn gốc
ban đầu, giám sát sự lỗi thời với sự duy trì sản phẩm được đảm bảo, chất lượng và
độ tin cậy, và an toàn, tính riêng tư, tính tương hợp và sự hội tụ của phần mềm
được đảm bảo. 

Triển khai PMTD có thể theo truyền thống được chia thành 2 lĩnh vực chính: 

• Triển khai theo các dịch vụ hạ tầng10 

Vì nó nổi lên trước, PMTD đã duy trì một mối quan hệ rất chặt chẽ với
kiến trúc các hệ thống và các dịch vụ mạng. Chính bây giờ lãnh đạo không
bàn cãi của các lĩnh vực nhất định11, đứng trước cả các phần mềm sở hữu
độc quyền. 

• Triển khai cho những người sử dụng và các khách hàng hộ gia đình12. 

Như là kết quả của các sáng kiến khác nhau trong quá khứ, PMTD bây giờ
đã dấn thân vào con đường mới và lan tỏa sang môi trường của người sử
dụng đầu cuối, đi vào trong sự cạnh tranh với các tiêu chuẩn de facto của
môi tường gia đình. 

Thị trường bây giờ đưa ra các hệ thống PMTD rộng lớn khác nhau trong các lĩnh
vực rất đa dạng. Các dự án quan trọng nhất có các website của riêng chúng để
quảng bá tri thức, sự lan tỏa, việc tải về và sự cộng tác với dự án13.

Cũng có các kho14 công khai cho phép sự tạo ra và phát triển và sự cộng tác trong
các dự án PMTD mới, cùng với việc tải về các ứng dụng kết quả. Các kho đó
thường hành động như một bệ phóng cho các dự án cộng đồng. 

Nên nhớ rằng có thể không có giải pháp nào cho dự án triển khai, bất kể vì phạm
vi hay bản chất chuyên dụng của các mục tiêu. Trong các trường hợp đó, chúng ta
cần phân loại sự tìm kiếm các giải pháp của chúng ta thành nhiều kiểu dạng chung
hơn, sao cho một số hệ thống chuyên gia có thể được đặt vào cùng để tạo thành
một giải pháp chung cho các yêu cầu của dự án15. 

Tìm kiếm các giải pháp nên tạo ra một tài liệu với các kết quả tìm kiếm bao trùm
các khía cạnh sau: 

• Xác định và nhận diện sự tìm kiếm các giải pháp. Ở đây chúng ta chỉ ra

các đặc tính được sử dụng để chỉ dẫn cho chúng ta tìm kiếm, giải thích
mối quan hệ của chúng với định nghĩa của dự án, các mục tiêu và phạm vi,
và định nghĩa các yêu cầu được đồng ý.

• Danh sách các giải pháp. Tài liệu phải có một danh sách các giải pháp

chúng ta đã đi qua trong quá trình tìm kiếm, xác định ngắn gọn giải pháp
và mối quan hệ của nó với các mục tiêu của dự án cho từng giải pháp. 
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(10)Ví dụ, các máy chủ mạng 
cục bộ tạo thành một phần 
dịch vụ hạ tầng của tổ chức.

(11)Ví dụ, triển khai máy chủ 
web Apache trong các máy 
chủ web là siêu việt hơn so 
với các môi trường khác.

(12)Ví dụ, phát tán Ubuntu 
cạnh tranh trực tiếp với các 
hệ điều hành Windows, lật 
tẩy nhiều chuyện hoang 
đường về các khó khăn cài 
đặt, quản lý hoặc sử dụng 
các môi trường GNU/Linux.

(13)Ví dụ bao gồm phát tán 
Ubuntu (www.ubuntu.com), 
bộ phần mềm văn phòng 
OpenOffice.org 
(www.openoffice.org) và 
trình duyệt Mozilla 
(www.mozilla.org).

(14)Ví dụ, SourceForge.net 
(sourceforge.net).

(15)Ví dụ, nếu chúng ta đang 
tìm kiếm một giải pháp cho 
quản lý một cơ sở dữ liệu 
web, thì một lựa chọn có thể 
là tìm kiếm một hệ điều hành 
tách biệt, máy chủ, quản trị 
cơ sở dữ liệu và công cụ lập 
trình có thể làm việc cùng 
nhau để chào các chức năng 
được yêu cầu. Đây là trường 
hợp của môi trường LAMP 
(Linux, Apache, MySQL và 
PHP), nó hiện rất phổ biến. 



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

• Tóm tắt các tính năng kỹ thuật của các giải pháp. Tóm tắt các tính năng

kỹ thuật của từng giải pháp phải nói cho chúng ta về các đặc tính chính
của hệ thống, như định nghĩa dự án, các kho ở đó được tìm thấy, sự giám
sát và duy trì sản phẩm, các ngôn ngữ nó hỗ trợ, cộng tác cộng đồng, giấy
phép cuối cùng của nó và các yêu cầu khác đặc trưng cho sản phẩm, như
các nhân tố sử dụng tối ưu, các yêu cầu thực thi và các chức năng chính. 

Nếu không có giải pháp nào cho các vấn đề của dự án và chúng ta cần chia nó
thành các giải pháp khác nhau, thì tài liệu có thể được tổ chức theo các chủng loại
theo kiểu hình (ví dụ, các hệ điều hành hoặc các bộ phần mềm văn phòng) hoặc
theo chức năng (như một máy chủ cơ sở dữ liệu với giao diện web để truy cập và
lập trình). 

Một bảng SWOT cũng đôi khi được đưa vào cho từng lựa chọn được tìm thấy.
Bảng này là rất quan trọng trong các cuộc họp và ra quyết định chấp hành, và mục
tiêu của nó là để nhận diện và tóm tắt các đặc tính chính và các ưu và nhược điểm
của sự áp dụng các lựa chọn đó. 

2.4.2. Phân tích và đánh giá các ứng viên

Mục tiêu của pha phân tích và đánh giá các ứng viên là để nhận diện các giải pháp
phù hợp nhất cho sự án và tổ chức và đối với các tính năng đặc biệt của sự phát
triển, triển khai và chuyển đổi. 

Pha này sử dụng tài liệu từ pha trước, nó liệt kê các giải pháp hiện phù hợp nhất
cho dự án và các chi tiết về các đặc tính chính của chúng. Mục tiêu là để lựa chọn
có phương pháp và thận trọng các ứng viên tốt nhất cho sự triển khai trong số các
lựa chọn thay thế đa dạng được nhận diện. 

Một loạt các tham số công nghệ có liên quan trực tiếp tới dự án, tổ chức và quá
trình triển khai thường được phân tích, xem xét và đánh giá. Các đánh giá riêng rẽ
tạo ra một sự phân loại có tổ chức sẽ xác định mỗi giải pháp phù hợp tốt thế nào
cho dự án triển khai.

Chúng ta thường có thể sử dụng các tham số sau đây để đánh giá và ước lượng
một giải pháp: 

• Dự án và tổ chức. Chúng ta phải đánh giá sự thích nghi của nó cho các

mục tiêu dự án, tổ chức, định nghĩa các phương pháp và các thủ tục, các
tiêu chuẩn đạo đức và truyền thống của tổ chức và hành động chiến lược
đã khởi xướng dự án. 

• Tính tương hợp có hệ thống. Ở đây chúng ta cần đánh giá nó đáp ứng tốt

như thế nào cho các nhu cầu của hệ thống và khẳng định sự vận hành được
đảm bảo của nó với các tài nguyên hiện tại hoặc trong tương lai như phần
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cứng, phần mềm và các tài nguyên mạng, tính khả thi của các phương
pháp và các thủ tục, sự triển khai hành động chiến lược, tính tương hợp
với các hệ thống và các tiêu chuẩn đang tồn tại trong tổ chức và các khả
năng mở rộng và tiến hóa trong tương lai. 

• Chức năng và tối ưu các nhân tố. Chúng ta cần đánh giá nó đáp ứng tốt

như thế nào các nhu cầu chức năng và vận hành của dự án và tổ chức, và
khẳng định sự tối ưu các nhân tố trong sử dụng và triển khai các phương
pháp và các thủ tục với sự vận hành được đảm bảo và rằng nó sẽ đáp ứng
được những kỳ vọng của những người sử dụng và tổ chức. 

• Hiệu quả và hiệu năng. Chúng ta cần đánh giá liệu nó có thể đảm bảo

vận hành hiệu quả mọi lúc, sự sử dụng và hiệu năng của các tài nguyên
được phân bổ và sự duy trì cân bằng phù hợp giữa các tài nguyên và hiệu
năng qua thời gian, để cho phép tiến hóa hay không. 

• Hiệu lực và độ tin cậy. Chúng ta cần đánh giá liệu nó có đảm bảo hiệu

lực của tập hợp các chức năng được đặt ra trong các mục tiêu của dự án
hay không, duy trì sự tuân thủ về chức năng với các mục tiêu mọi lúc, giữ
được sự cân bằng giữa các tài nguyên và sự tuân thủ qua thời gian và cho
phép sự tiến hóa hay không. 

• Triển khai và chuyển đổi. Chúng ta cần xem xét nó phù hợp tốt như thế

nào cho quy trình triển khai hệ thống và khẳng định rằng nó cho phép sự
chuyển đổi có hiệu lực và hiệu quả từ một hệ thống trước đó, giảm thiểu
được các hậu quả tác động lên sự vận hành hàng ngày của tổ chức và rằng
nó đảm bảo các công cụ hỗ trợ, huấn luyện và thích nghi của những người
sử dụng và bất kỳ các hệ thống nào khác hiện có. 

• Duy trì và quản lý. Chúng ta phải đánh giá liệu nó sẽ trang bị cho hệ

thống với các công cụ quản lý và cấu hình được thích nghi cho các mục
tiêu của dự án, giảm thiểu các vận hành duy trì vật lý và logic, đảm bảo sự
cân bằng giữa vận hành và duy trì qua thời gian, và cho phép sự tiến hóa
hay không. 

• Hỗ trợ và cam kết. Chúng ta phải đánh giá liệu sự hỗ trợ và giám sát

những người tạo ra nó đối với hệ thống và những người sử dụng nó có
được đảm bảo hay không, và liệu nó có đóng góp cho cam kết của cộng
đồng hay không về sự tiến hóa, các cải tiến trong tương lai, việc giải quyết
các vấn đề và tất cả các khía cạnh thông thường có thể làm cho hệ thống
trở nên lạc hậu hay không. 

• Các giấy phép. Chúng ta phải đánh giá liệu nó có đảm bảo tuân thủ với

hiệu lực pháp luật, thiết lập một kịch bản để sử dụng và vận hành, cho
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phép phân biệt rõ ràng và có hiệu lực sẽ được thực hiện có liên quan tới
các hành động có thể được thực thi với hệ thống và chỉ định các giấy phép
cho bất kỳ sản phẩm nào phái sinh từ đó hay không. 

• Kinh tế. Chúng ta cần đánh giá nó thích nghi như thế nào về kinh tế của tổ

chức, việc cấp tài chính cho dự án có kế hoạch, các chi phí quản lý, duy trì
và sự vận hành có hiệu lực và hiệu quả thông qua vòng đời được kỳ vọng
của hệ thống và các chi phí huấn luyện và đào tạo những người sử dụng hệ
thống đó. 

Chúng ta có thể thấy từ danh sách ở trên, các tham số tìm cách đánh giá các ứng
viên trong các lĩnh vực khác nhau (công nghệ, chiến lược, vận hành, tài chính, ...),
để chi tiết hóa, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của sự triển khai lên tổ chức. 

Kết quả của pha này là một tài liệu phân loại và xem xét theo số lượng các ứng
viên khác nhau (có khả năng theo phân loại), việc tổ chức các giải pháp phù hợp
với việc chúng thích nghi tốt như thế nào cho dự án và tổ chức. 

Biết rằng các giải pháp khác nhau có thể giành được điểm số kỹ thuật y hệt nhau,
có thể là cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu khác về các lựa chọn đó mà, bất
chấp sự khác biệt trong các đặc tính của chúng, có các mức độ thích nghi tương tự
nhau cho dự án. Trong các trường hợp đó, có thể là hữu dụng để thiết kế một bảng
SWOT cho từng giải pháp để phát hiện ra những khác biệt có thể giúp chúng ta
đưa ra được sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta. 

2.4.3. Đánh giá cuối cùng

Đánh giá cuối cùng của phân tích các giải pháp PMTD là điểm kiểm soát thứ 3
của dự án và mục đích của nó là để xác định sự phát triển của dự án triển khai,
nghĩa là sự hình thành dự án và sự triển khai cuối cùng của nó. 

Pha này sử dụng các tài liệu từ pha trước, nó phân loại các giải pháp hiện đang tồn
tại dựa vào cách mà chúng phù hợp thế nào cho dự án, và các tóm tắt các đặc tính
kỹ thuật và/hoặc các bảng SWOT phân tích chúng chi tiết. 

Pha này có 2 mục tiêu chính: 

• Sự lựa chọn cuối cùng các ứng viên. Dù pha trước gián tiếp đề xuất các

giải pháp phù hợp nhất cho dự án và triển khai (bằng việc tính điểm và
phân loại), thì cũng có thể là cần thiết để đánh giá toàn bộ sự tích hợp của
tất cả các giải pháp. 

• Sự phát triển của dự án. Sự lựa chọn các giải pháp đáp ứng được các yêu

cầu dự án sẽ có các hậu quả trực tiếp lên sự phát triển của nó, như chi phí
của nó theo thời gian và các tài nguyên tài chính. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 79/177



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

Hãy nhớ là các thành phần của hệ thống sẽ không tách bạch khỏi nhau, nên các
giải pháp tốt nhất sẽ là các giải pháp sinh ra hệ thống ổn định và thực hành ngoài
việc đáp ứng được các yêu cầu dự án. 

Trong một số trường hợp, có lẽ là hữu dụng để triển khai các kiểm thử tích hợp để
xác định chất lượng và hiệu năng của sự gắn kết các yếu tố đa dạng, vì sự tích hợp
các giải pháp đã có được các số điểm cao trong các chủng loại tương ứng không
nhất thiết đảm bảo cho một hiệu năng tổng thể của mức y hệt nhau16. 

Sự lựa chọn các giải pháp sẽ sinh ra sự thích nghi trong dự án, đặc biệt trong pha
phát triển. Tổng thể, chúng ta có thể cân nhắc 3 dạng triển khai khác nhau:  

• Triển khai trực tiếp. Các giải pháp phù hợp nhất cho các nhu cầu của dự

án và tổ chức có thể được triển khai trực tiếp, hoặc vì chúng là sử dụng
chung hoặc vì các mục tiêu của dự án đáp ứng được các nhu cầu đặc thù
của một nhóm lớn. 

Dù vậy, những khác biệt giữa các yêu cầu của dự án và các chức năng của
giải pháp không tự động loại trừ sự áp dụng. 

• Sự tiến hóa của giải pháp. Các giải pháp phù hợp nhất cho các yêu cầu

của dự án và tổ chức có thể chỉ phát hiện được các khác biệt đáng kể ở các
điểm nhất định. Sự áp dụng của chúng đòi hỏi một sự tiến hóa mã nguồn
để tùy biến thích nghi các khiếm khuyết có khả năng của giải pháp ban
đầu trong trường hợp có các vấn đề với hệ thống. 

Các quyền tự do được PMTD cho phép làm cho nó trở thành sự lựa chọn
khả thi và có khả năng trụ vững được trong thực tế, trong khi các lựa chọn
phần mềm sở hữu độc quyền có thể đòi hỏi một sự phát triển mới hoàn
toàn, với việc đảm bảo cho các tác động về tài chính. 

• Sự phát triển mới. Không có các giải pháp thích nghi đủ cho các vấn đề

của dự án và tổ chức, nên một sự phát triển hoàn toàn mới được yêu cầu để
giải quyết chúng. 

Các trường hợp đó có thể xảy ra trong hệ thống với các yêu cầu rất chuyên
dụng, như người máy. Trong các trường hợp ngoại lệ khác, các giải pháp
sở hữu độc quyền có thể không tồn tại ở các kênh tiếp thị thông thường. 

Trong tất cả các trường hợp, sự tự do nghiên cứu, phân tích và sử dụng lại
mã nguồn của PMTD cho phép chúng ta cải thiện chất lượng, hiệu quả và
hiệu lực của sự phát triển mới và cắt giảm được các chi phí có liên quan. 

Đánh giá các giải pháp PMTD có thể dẫn chúng ta tới 3 dạng kết luận chính: 

• Dự án triển khai trực tiếp khả thi. Dự án là khả thi và các yêu cầu triển

khai có thể được các giải pháp hiện đang tồn tại đáp ứng. Bất kỳ các khác
biệt nào giữa các giải pháp sẽ được triển khai và các vấn đề trong dự án là
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(16)Ví dụ, liệu trình kết nối 
giữa 2 hệ thống có là không 
hiệu quả hoặc bị hạn chế vì 
tính tương thích với các hệ 
thống khác hay không.

Các giải pháp triển khai 
trực tiếp 

Các ví dụ của các giải pháp 
triển khai trực tiếp bao gồm 
các hệ điều hành, các gói tự 
động hóa văn phòng, trình 
thư điện tử máy trạm hoặc 
các trình duyệt web.

(17)Ví dụ, MS Word có thể 
được thay thế bằng 
OpenOffice.org và các khác 
biệt về chức năng có thể 
được làm với việc huấn 
luyện người sử dụng.
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vượt qua được17. 

• Dự án khả thi tuân thủ các điều kiện. Dự án là khả thi nhưng sự triển

khai đòi hỏi sử dụng một quy trình để tạo ra hoặc thích nghi các giải pháp. 

Các tác động của thời gian và tiền sẽ bị/được áp đặt bởi phạm vi của quá
trình, nó sẽ là lớn nhất khi một sự phát triển hoàn toàn mới được yêu cầu. 

• Dự án không khả thi. Dù không là lệ thường để bỏ qua dự án ở giai đoạn

này, tổ chức đôi khi có thể quyết định không tiếp tục với nó. Ví dụ, nếu
việc cấp tài chính cho một sự phát triển đặc thù là không sẵn sàng hoặc
nếu tổ chức thay đổi chiến lược.

Kết quả của giai đoạn này là ở 2 điểm sau:

• Một mặt, chúng ta có được các giải pháp PMTD được thích nghi cho các

yêu cầu của dự án và tổ chức. 

• Mặc khác, chúng ta có được một đánh giá sơ bộ về các chi phí có liên

quan trong giai đoạn phát triển của dự án (triển khai trực tiếp hoặc nhu
cầu phát triển tiếp). 

2.5. Chính thức hóa đề xuất
Phần này sẽ xác định sự chính thức đề xuất triển khai dự án và mô tả các đặc tính
chính và các tính năng đặc thù chính của nó. Nó sẽ chi tiết hóa các pha khác nhau
của quy trình, các yếu tố chính gây ảnh hưởng tới sự phát triển và các kết quả của
nó mà giai đoạn này sẽ sinh ra. 

Sự chính thức hóa đề xuất là giai đoạn của dự án mà ở đó chúng ta chi tiết hóa,
chỉ định và liên kết tất cả các kết quả có được trong các pha về phương pháp luận
trước đó của dự án - được gọi là các  giai đoạn thiết kế - với mục tiêu đặt lên
trước một giải pháp chính thức cho các vấn đề liên quan tới việc triển khai các hệ
thống trong tổ chức. 

Giai đoạn này có 3 mục tiêu đặc thù: 

• Để định rõ đặc điểm của dự án. Chính thức hóa đề xuất đối chiếu, làm rõ

và liệt kê tất cả các kết quả từ giai đoạn thiết kế ban đầu của triển khai các
hệ thống. Kết quả của giai đoạn này sẽ phục vụ như là chỉ dẫn cho sự phát
triển tuần tự của sự triển khai, vì thế nó là thành phần chủ chốt của dự án. 

• Để có được sự phê chuẩn từ tổ chức. Chính thức hóa dự án cũng phục vụ

để trình bày dự án triển khai cho tổ chức mà sau đó phải đánh giá nó. Kết
quả đánh giá sẽ xác định tương lại của dự án, khả năng trụ vững, sự phát
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triển và sự thực thi. 

• Giám rủi ro. Việc chính thức hóa đề xuất cho phép chúng ta làm giảm rủi

ro của dự án và sự triển khai hệ thống, và giới hạn kịch bản tiến hóa của
dự án bằng việc chi tiết hóa và phát triển sự triển khai đó. 

Giai đoạn này có liên quan tới quản lý chức năng của dự án vì nó cho phép chúng
ta chi tiết hóa các khía cạnh lên kế hoạch của dự án như quản lý thời gian, các tài
nguyên và các chi phí dự án bằng việc sử dụng thông tin có được từ các kết quả
của các giai đoạn trước. 

Tổng thể, đề xuất đó cần bao trùm 2 khía cạnh: 

• Các khía cạnh về phương pháp luận. Các khía cạnh về phương pháp

luận tham chiếu tới các kết quả của các giai đoạn phân tích và thiết kế triển
khai các hệ thống mà chúng ta đã thấy trong phần này. Đặc biệt, chúng là
các phân tích hệ thống hiện hành, phân tích các yêu cầu và phân tích các
giải pháp PMTD. Mục tiêu ở đây là để chi tiết hóa các đặc tính của hệ
thống sẽ được triển khai bằng việc sử dụng một quy trình khắt khe và có
phương pháp. 

• Các khía cạnh quản lý. Các khía cạnh quản lý bao trùm các tính năng đặc

thù của sự vận hành và thực thi của dự án, như lộ trình, kế hoạch tài chính
hoặc các khía cạnh khác có liên quan tới nguồn nhân lực cần thiết để kết
thúc dự án. Mục tiêu ở đây là để chi tiết hóa các tham số thực thi dự án để
có được tầm nhìn rõ ràng về các yêu cầu cần thiết đáp ứng các mục đích. 

Từ các đoạn trước, chúng ta có thể kết luận rằng giao tiếp truyền thông và cộng
tác với tổ chức là quan trọng nếu chúng ta sẽ truyền đạt tất cả các thông tin về dự
án một cách đúng đắn. Phần lớn, chúng ta có thể nhận diện 2 khía cạnh chính của
thông tin cần phải được truyền đạt: 

• Dự án. Hiểu về dự án, các kết quả có được từ phân tích và giải pháp phù

hợp nhất cho các đặc tính của dự án. Mối quan hệ giữa các đề xuất của dự
án và hành động chiến lược của tổ chức phải là rõ ràng. 

• PMTD. Hiểu về sử dụng PMTD, cơ sở triết học của nó và các tính năng

các giấy phép của nó, cùng với các tính năng đặc thù của các giải pháp
được đề xuất và các lợi ích mà tổ chức giành được. 

Nói rộng ra, chúng ta có thể chia sự chính thức hóa đề xuất thành 4 pha chính:
phác thảo, thiết kế, trình diễn và đánh giá cuối cùng. 
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Xem thêm

Xem các khía cạnh này khác 
của quản lý dự án trong mục 
“Quản lý các dự án PMTD” 
ở phần đầu. 
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2.5.1. Phác thảo đề xuất

Pha chính thức hóa đề xuất đầu tiên này được thiết kế để phục hồi tất cả các thông
tin có thể được kết hợp trong giải pháp được đề xuất. Ở đây, chúng ta nên có các
tài liệu là kết quả từ các giai đoạn khác nhau về nghiên cứu, phân tích và lên kế
hoạch dự án. 

Một trong những mục tiêu chính của pha đầu tiên này là để tạo ra các kết quả tiên
tiến từ các dữ liệu ban đầu. Nói cách khác, chúng ta sẽ tạo ra các tóm tắt, các sơ
đồ, các bảng biểu, các đồ thị và các đồ họa để làm rõ các khái niệm trong các tài
liệu kỹ thuật được thiết kế ra thông qua dự án. 

Một kết quả khác của pha này là việc cập nhật kế hoạch dự án bằng việc sử dụng
thông tin có được trong các tài liệu phân tích da dạng khác nhau. Các khía cạnh
quan trọng nhất đối với tổ chức thường là: 

• Giải pháp sẽ được triển khai. Xác định giải pháp sẽ được triển khai, các

mục tiêu và phạm vi của dự án, các vấn đề chiến lược được giải quyết và
các hệ thống sẽ được triển khai tất cả đều là quan trọng. 

• Các chi phí thời gian. Các chi phí thời gian có liên quan tới lộ trình các

tài nguyên của bản thân sự triển khai và chuyển đổi.  

• Các chi phí tài chính. Các chi phí tài chính có liên quan tới tác động trở

lại về tài chính của việc triển khai hệ thống trong tổ chức (các nguyên vật
liệu, các tài nguyên, thời gian, huấn luyện, ...) và quản lý dự án (đội quản
lý dự án). Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần tính tới các chi phí tài chính của dự án
ngay từ đầu18. 

Cũng có thể là hữu dụng để chuẩn bị các khía cạnh sau: 

• Tìm ra những quan niệm sai lầm kinh điển về PMTD, đặc biệt có liên quan

tới các giải pháp đề xuất, và cung cấp lý lẽ theo và chống. Mục tiêu của
công việc này là để cung cấp một cơ sở làm việc để minh chứng và thiết
lập các nền tảng cho đề xuất trong trường hợp có khả năng có sự ngần ngại
để thay đổi19 được quan sát thấy trong trình bày của nó. 

• Có được và trình bày thông tin về các kiểu dạng giấy phép PMTD trong

một nỗ lực chứng minh các giả thiết nhất định là sai và để truyền triết lý tự
do và mối quan hệ của nó với giải pháp được đề xuất theo một cách thức
phù hợp. 

• Thiết kế các bảng SWOT để trình bày và minh chứng cho các tình huống

nơi mà là cần thiết để ra các quyết định dựa vào nghiên cứu và đánh giá
các lựa chọn khác nhau. Trong các trường hợp đó, có thể là hữu dụng để
đánh giá và cân nhắc từng trong số các lựa chọn thay thế được trình bày. 
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Xem thêm

Xem mục “Quản lý thời 
gian” để có thêm thông tin 
về các chi phí thời gian của 
dự án. 

Xem thêm

Xem mục “Quản lý chi phí” 
để có thêm thông tin về các 
chi phí tài chính của dự án.

(18)Như được nêu ở mục “Các 
tài nguyên của dự án triển 
khai các hệ thống”, dự án bắt 
đầu khi nó được phân bổ các 
tài nguyên lần đầu tiên.

(19)Sợ hãi, không chắc chắn 
và nghi ngờ - FUD (Fear, 
Uncertainty and Doubt).
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Pha này sinh ra một loạt các tài liệu với các kết quả ở 2 khía cạnh chính: 

• Đầu tiên, một tập hợp các tham chiếu tới các tài liệu phân tích kỹ thuật từ

các giai đoạn thiết kế và các kết quả tiên tiến đa dạng và các thông tin có
liên quan tới dự án và PMTD. 

• Thứ 2, một bản cập nhật cho việc lên kế hoạch quản lý dự án, nó kết luận

tất cả các khía cạnh bắt nguồn từ các giai đoạn phân tích và thiết kế, hình
thành tính liên tục của dự án. 

2.5.2. Thiết kế đề xuất

Pha thiết kế đề xuất được sử dụng để thiết kế tất cả các tài liệu và các trình chiếu
phải được đệ trình cho tổ chức và tóm tắt công việc được triển khai trong các giai
đoạn nghiên cứu và phân tích các dự án triển khai các hệ thống. 

Pha này sử dụng các tài liệu từ pha trước, với các tham chiếu tới các tài liệu kỹ
thuật, thông tin về dự án và PMTD, các kết quả và các bản cập nhật tiên tiến cho
việc lên kế hoạch lộ trình và tài chính. Mục tiêu là để cấu trúc, tổ chức và trình
bày tất cả các thông tin sẵn có sao cho nó có thể phục vụ như một chỉ dẫn cho sự
phát triển tiếp sau của dự án. 

Phần lớn, chúng ta có thể sinh ra 2 dạng tài liệu chính: 

• Các báo cáo và các lịch trình: chúng là các tài liệu trình bày các kết quả

của một nghiên cứu sâu. Mục tiêu của chúng là để trình bày các nội dung
theo một cách thức có cấu trúc và phương pháp luận bằng việc sử dụng sự
chính xác, trật tự và tính chặt chẽ khắt khe sao cho chúng có thể được sử
dụng như một chỉ dẫn hoặc sổ tay cho dự án. 

• Các trình chiếu: chúng là các tài liệu phát hiện các đường nghiên cứu

chung. Mục tiêu của chúng là để mô tả các khái niệm chính của nghiên
cứu theo một cách thức có trật tự, tổng hợp và đồ họa minh họa, sao cho
chúng có thể được sử dụng như là tóm tắt dự án. 

Các báo cáo chỉ nên được trình bày sau việc soạn sửa và định dạng và chúng nên
sử dụng định dạng và ngôn ngữ chính xác. Các báo cáo thường có các điểm sau: 

• Tóm tắt: đầy là một tóm tắt ngắn gọn định vị dự án triển khai các hệ thống

và các nội dung của nó về thời gian, không gian, các mục tiêu và các giải
pháp của nó. 

• Giới thiệu: phần này mô tả vị thế chiến lược của tổ chức và nhu cầu triển

khai một dự án triển khai các hệ thống trong các hoàn cảnh đặc thù. 

• Phân tích hiện trạng: phần này sẽ đưa vào một tóm tắt nghiên cứu, một

phân tích và các kết luận về hệ thống hiện hành của tổ chức có liên quan
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tới chiến lược của nó. 

• Định nghĩa, mục tiêu và phạm vi: phần này mô tả dự án triển khai các hệ

thống, các khái niệm chung của giải pháp được đề xuất, minh chứng về sử
dụng PMTD và tính bền vững của nó đối với chiến lược của tổ chức. 

• Kiến trúc của hệ thống, hạ tầng và công nghệ: phần này mô tả chung và

chức năng của kiến trúc hệ thống, hạ tầng mà nó yêu cầu, công nghệ và
tiêu chuẩn nó sử dụng, và các giấy phép cuối cùng. Sự tích hợp kiểm thử
cho các yếu tố khác nhau cũng có thể được đưa vào. 

• Các tài nguyên con người và nguyên vật liệu: ở đây chúng ta mô tả các

nguồn nhân lực và nguyên vật liệu cần thiết cho sự vận hành hàng ngày
của hệ thống trong tổ chức. 

• Triển khai và duy trì: phần này mô tả sự triển khai và phương pháp luận

được sử dụng, các tính năng chuyển đổi, huấn luyện người sử dụng, thích
nghi của tổ chức và sự duy trì thiết lập cài đặt cần thiết qua thời gian
(thường qua một giai đoạn thời gian 5 năm). 

• Lộ trình: phần này chi tiết hóa việc giám sát và mối quan hệ giữa các giai

đoạn của dự án qua thời gian, tính tới các tài nguyên được phân bổ ở bất
kỳ lúc nào. Nó thường có ở dạng một đồ thị trong đó các giai đoạn được
vẽ cùng với trục tọa độ về thời gian. 

• Kế hoạch tài chính: phần này mô tả đánh giá chi phí tiến hành dự án, chi

chi phí triển khai thành các khoản khác nhau (như chi phí quản lý dự án,
nguồn nhân lực cần thiết, các phí tổn về nguyên vật liệu, sự phát triển và
tùy biến thích nghi của phần mềm, cài đặt hạ tầng, ...). 

• Sự đồng vận với cộng đồng và các dự án và các tổ chức PMTD: phụ

thuộc vào các đặc tính của tổ chức, chúng ta có thể đưa vào một phần mô
tả mối quan hệ giữa các giải pháp được sử dụng và lĩnh vực triết học tự do,
sử dụng các dự án và các mối quan hệ tương tự với các tổ chức khác hoặc
với cộng đồng PMTD. 

• Các kết luận: chúng ta cần nhấn mạnh các tính năng của dự án mà đáp

ứng được các nhu cầu chiến lược của dự án và các lợi ích có được từ sử
dụng PMTD. 

• Các phụ lục kỹ thuật: chúng có thể hữu dụng cho sự phát triển tiếp sau

của dự án. Ví dụ, để phân tích các yêu cầu hệ thống. 

Chúng ta có 2 tài liệu từ pha này: 

• Báo cáo hoặc kế hoạch dự án, được trình bày như là tài liệu kỹ thuật của

dự án. 
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• Bài trình bày, sẽ được sử dụng ở cuộc họp chấp hành trong pha tiếp sau. 

2.5.3. Trình diễn và đề xuất

Trong pha này, chúng ta trình bày đề xuất cho tổ chức, thường trong quá trình một
cuộc họp chấp hành với cơ quan quản lý. Mục đích là để thông báo cho tổ chức về
các kết quả cuối cùng của các giai đoạn phân tích sao cho tổ chức có thể đánh giá
đươc giải pháp được đề xuất và giám sát dự án, và cân nhắc tính liên tục của nó. 

Pha này thường được triển khai bằng việc trình bày tất cả các khía cạnh của dự án
ở dạng các đồ thị và các tóm tắt, có sử dụng tài liệu trình bày từ pha trước. Hơn
nữa đối với trình bày đó, chúng ta phải phân phối kế hoạch dự án với các kết quả
của các giai đoạn thiết kế. 

Là đặc biệt quan trọng trong pha này để tập trung vào giao tiếp truyền thông và
truyền đạt thông tin, nhấn mạnh tới mối quan hệ giữa đề xuất và các mục tiêu
chiến lược của tổ chức. Dù không phải là tiêu chuẩn, thì chúng ta vẫn có thể được
yêu cầu để tái tạo lại một vài khía cạnh của đề xuất, chúng sẽ, trong mọi trường
hợp, cần phải là khá nhỏ bé trong phạm vi có tính định tính và định lượng. 

Ban có trách nhiệm phê chuẩn sự triển khai hệ thống có thể là kiệm lời đối với sử
dụng PMTD, nên có thể là khôn ngoan để minh chứng cho đề xuất bằng việc truy
vấn các định kiến nhất định, giải thích các ưu điểm và các nhược điểm của việc sử
dụng nó và thậm chí thảo luận về triết lý tự do nói chung và các mô hình giấy
phép. Tài liệu được tạo ra trong pha thiết kế đề xuất về các vấn đề có liên quan tới
dự án và PMTD có thể chứng minh là hữu dụng ở đây. 

Pha này có liên quan chặt chẽ với pha tiếp sau, đánh giá cuối cùng, vì các quyết
định về việc liệu có hay không với dự án thường được thực hiện trong các cuộc
họp để trình bày. 

2.5.4. Đánh giá cuối cùng

Pha đánh giá cuối cùng sự chính thức hóa đề xuất là điểm kiểm soát thứ 4 của dự
án, được thiết kế để đánh giá công việc được triển khai trong các giai đoạn thiết kế
triển khai và giải pháp dự án được đề xuất. Nó cũng phải giải quyết tính khả thi và
tính liên tục của dự án cho các giai đoạn phát triển và triển khai hệ thống. 

Pha này có liên quan chặt chẽ với các pha trước vì sự trình bày kế hoạch dự án và
trao đổi thông tin giữa tổ chức và đội đi với thiết kế là cơ bản nếu chúng ta tính tới
tất cả các tác động của giải pháp được đề xuất. Các pha trình bày và thẩm tra xác
minh có thể trộn với nhau để đưa ra các quyết định về tính liên tục của dự án. 

Tầm quan trọng của điểm kiểm soát này nằm ở 2 điểm: 
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• Trước hết, vì sự chính thức hóa đề xuất đóng lại chu kỳ lý thuyết và khái

niệm về phân tích và thiết kế hệ thống và dự án triển khai có liên quan của
nó. Các giai đoạn tiếp sau chủ yếu sẽ là thực tiễn. 

• Thứ 2, vì tổ chức cuối cùng sẽ xác định liệu có hay không dự án sẽ được

tiến hành và đáp ứng được các mục tiêu của hành động chiến lược, triển
khai một loạt thay đổi được cân nhắc trong đề xuất. 

Vì thế, như được giải thích trong các phần trước, tổ chức phải đánh giá các khía
cạnh dự án mà nó xem xét cho phù hợp với chiến lược của nó; ví dụ, các đặc tính
của giải pháp sẽ được triển khai và các chi phí tài chính của dự án và sự triển khai
hệ thống đó. 

Cũng có thể là thời điểm tốt để phân tích, đánh giá và sử dụng các chi tiết đặc thù
nhất định của sự triển khai hệ thống trong tổ chức, cân nhắc và xác định các khía
cạnh nhất định về quản lý thay đổi, lộ trình triển khai, các kiểm thử thí điểm và
huấn luyện người sử dụng. 

Đánh giá đề xuất của tổ chức có thể kết thúc với 1 trong 3 dạng quyết định chính:

• Dự án khả thi. Tổ chức phê chuẩn giải pháp được đề xuất mà không làm

bất kỳ thay đổi chính nào đối với các đặc tả của nó. Bất kỳ sự tùy biến
thích nghi nào có liên quan tới lộ trình triển khai hoặc bao gồm các khoản
tài chính nhất định, ví dụ thế. 

• Dự án khả thi tuân theo các điều kiện. Tổ chức cân nhắc các tùy biến

thích nghi nhất định của giải pháp được đề xuất sẽ là cần thiết. Những thay
đổi đó có thể là nhỏ bé hay không, nhưng một phần của đề xuất sẽ phải
được thiết kế lại một lần nữa nếu dự án được cho phép đi tiếp. Các thay
đổi có thể có liên quan tới các công cụ triển khai hoặc sự thực thi một
phần dự án, ví dụ thế. 

• Dự án không khả thi. Tổ chức coi dự án là không khả thi và loại bỏ sự

triển khai hệ thống đó. Dù điều này không thường xảy ra ở giai đoạn này
trong dự án, thì sự thay đổi quyết liệt trong chiến lược của tổ chức hoặc sự
bất lực để đảm bảo tài chính để quyết định dự án là các lý do có khả năng
cho việc loại bỏ sự triển khai. 

Kết quả của giai đoạn này nằm ở 2 điểm: 

• Trước hết, chúng ta có được kế hoạch dự án tổ chức đồng ý và phê chuẩn. 

• Thứ 2, tổ chức ra quyết định về việc liệu có hay không tiếp tục triển khai

dự án.
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2.6. Phát triển
Phần này sẽ xác định giai đoạn dự án phát triển và mô tả các đặc tính chính và các
tính năng đặc thù của nó. Nó sẽ chi tiết hóa các pha khác nhau của quy trình, các
yếu tố chính gây ảnh hưởng tới sự phát triển và các kết quả của nó mà pha này sẽ
sinh ra. 

Sự phát triển hệ thống là giai đoạn ở đó các giải pháp được mô tả trong kế hoạch
dự án được triển khai, cùng với tất cả các yêu cầu để khởi tạo nó. Mục đích trước
hết là để tùy biến thích nghi, thu thập và tạo ra tất cả các yếu tố cần thiết để thực
thi sự triển khai với các đảm bảo tối đa hiệu quả và hiệu lực và giảm thiểu thời
gian can thiệp. 

Giai đoạn này sử dụng các tài liệu từ giai đoạn trước, chủ yếu kế hoạch dự án và
phân tích các yêu cầu hệ thống sẽ được triển khai. Các tài liệu đó là cơ bản để
chuẩn bị, cấu trúc và tổ chức sự phát triển của tất cả các thành phần cần thiết để
triển khai dự án. 

Giai đoạn này có 2 mục tiêu đặc thù: 

• Để triển khai giải pháp. Mục đích phát triển là để triển khai giải pháp

được đưa ra trong kế hoạch dự án và nghiên cứu các yêu cầu, bất kể kiểu
dạng phát triển. 

• Để giảm thiểu các rủi ro. Sự phát triển cũng cố gắng làm giảm toàn bộ

rủi ro của dự án bằng việc chuẩn bị, chỉ định và xây dựng giải pháp không
có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành của tổ chức. 

• Các khía cạnh về phương pháp luận. Các khía cạnh về phương pháp

luận có liên quan tới kiểu dạng của dự án, nên giai đoạn phát triển có liên
quan trực tiếp tới mục đích triển khai. Nói cách khác, phương pháp luận
phát triển sẽ được áp dụng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của dự án. 

• Các khía cạnh quản lý. Các khía cạnh quản lý đề cập tới những người có

liên quan trong sự phát triển, nghĩa là, những người triển khai các nhiệm
vụ được đặt ra trong kế hoạch dự án. Nói rộng ra, chúng ta có thể có sự
phát triển trong nội bộ (làm trong nội bộ) hoặc phát triển ở bên ngoài (thuê
ngoài làm). 

Nói chung, chúng ta có thể chia giai đoạn phát triển thành 3 pha chính: phân bổ
các tài nguyên, thiết lập cấu hình hoặc phát triển phần mềm và đánh giá tài chính,
dù sự tồn tại riêng rẽ của các giai đoạn đó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kiểu dạng của
dự án. 

Sự phân bổ các tài nguyên và các pha phát triển phần mềm có thể được thực thi
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Xem thêm

Mục “Các yêu cầu kiểm tra 
hợp lệ” của module này mô 
tả 3 kiểu dạng dự án: triển 
khai trực tiếp, sự tiến hóa 
của các công cụ đang tồn tại 
và sự phát triển của một giải 
pháp mới. 

Xem thêm

Để có thêm thông tin về các 
kiểu dạng của dự án dựa vào 
các mục tiêu, xem Phần 
1.2.2. “Phân loại theo mục 
tiêu dự án”. 

Xem thêm

Để có thêm chi tiết về sự 
phát triển trong nội bộ và 
bên ngoài, xem mục “Các tài 
nguyên của dự án triển khai 
các hệ thống” ở phần đầu. 
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cùng một lúc, phụ thuộc vào dạng dự án. Cũng có khả năng đối với 2 pha đó sẽ
chồng lấn nhau thay vì là cùng một lúc, có lẽ vì những khác biệt về ngày tháng
phân bổ các tài nguyên khác nhau. 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng giai đoạn phát triển có liên quan chặt chẽ với giai
đoạn tiếp sau: triển khai hoặc tích hợp hệ thống. Trong trường hợp này, một vài
nhiệm vụ có thể chồng lấn hoặc được triển khai cùng một lúc để cắt giảm lộ trình
của dự án, dù điều này có thể có các hậu quả về tài chính mà cần phải được tính
tới, các khía cạnh phát sinh như sự cần thiết có nhiều tài nguyên nguyên vật liệu
hoặc nhân lực hơn. 

2.6.1. Phân bổ các tài nguyên

Mục tiêu của pha phân bổ các tài nguyên đầu tiên này là để chọn và có được tất cả
các tài nguyên cần thiết để triển khai hệ thống trong tổ chức, để có được tất cả các
yếu tố trực tiếp được yêu cầu cho sự triển khai và vận hành của hệ thống mới. 

Một trong những mục tiêu chính của pha đầu này là để trang bị cho tổ chức hạ
tầng cần thiết để khởi tạo hệ thống, nghĩa là, tất cả các tài nguyên vật chất, các tổ
chức và các cấu hình sẽ cho phép hệ thống mới trở nên vận hành được20. Vì thế,
nếu dự án bao gồm sự chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần của hệ thống, thì có thể
là hữu dụng để liên kết pha này với pha lên kế hoạch chuyển đổi. 

Các tài nguyên vật chất thường được phân bổ sau việc đánh giá các đặc tính của
các đề xuất của nhà phân phối dựa vào một tập hợp các điều kiện đặc thù. Tập hợp
các điều kiện đó phải được tạo ra bằng việc sử dụng các yêu cầu hệ thống để đảm
bảo rằng nó thích nghi và tích hợp được với phần còn lại của dự án.  

Đánh giá các đề xuất đa dạng là đặc thù đối với dự án, hệ thống và tổ chức. Nói
rộng ra, chúng ta có thể đánh giá như sau: 

• Hệ thống và tính tương hợp: chúng ta cần đánh giá từng yếu tố riêng một

mình và sự thích nghi và tích hợp của nó với hệ thống, dự án và tổ chức. 

• Chức năng và tối ưu các nhân tố: chúng ta phải đánh giá sự dễ dàng điều

khiển và cấu hình của từng yếu tố và tri thức được yêu cầu cho việc tinh
chỉnh và sử dụng hàng ngày của nó. 

• Hiệu quả và hiệu năng: chúng ta nên đánh giá hiệu năng về chức năng và

việc vận hành phù hợp với các nhu cầu của hệ thống. 

• Hiệu quả và độ tin cậy: chúng ta phải đánh giá độ tin cậy và sự bao trùm

các mục tiêu có liên quan tới các yêu cầu của hệ thống. 

• Triển khai và chuyển đổi: chúng ta nên đánh giá sự dễ dàng của việc giới

thiệu yếu tố trong tổ chức và các công cụ mà nó chào để chuyển đổi từ giải

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 89/177

(20)Các ví dụ bao gồm việc 
cài đặt một mạng cục bộ, 
tuyển kỹ thuật viên địa 
phương hoặc mua các bộ 
chuyển mạch switch, các 
máy tính và các máy chủ.

Xem thêm

Để tìm ra nhiều hơn về việc 
lên kế hoạch chuyển đổi, 
xem các mục “Các chiến 
lược chuyển đổi”, “Các kiểm 
kê phần cứng và phần mềm” 
và “Mạng và sơ đồ cấu trúc”.
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pháp hiện hành. 

• Duy trì, hỗ trợ và đảm bảo: chúng ta phải đánh giá các nhu cầu vận hành

và duy trì yếu tố đó, và sự hỗ trợ và các đảm bảo được các nhà cung cấp
chào. 

• Kinh tế: chúng ta cần đánh giá chi phí của yếu tố đó đối với các kết quả

được hứa hẹn và các ưu điểm và các nhược điểm có ảnh hưởng tới sự vận
hành của tổ chức. 

Triển khai dự án cũng có thể đòi hỏi sự phân bổ nguồn nhân lực đối với tổ chức,
cả cho việc điều khiển hệ thống trực tiếp hoặc gián tiếp. Vì dự án bắt nguồn từ
một hành động chiến lược trong tổ chức, một sự thay đổi trong các phương pháp
và các thủ tục có thể đòi hỏi việc tái cấu trúc các nhân viên có liên quan. 

Những thay đổi lớn nhất về khía cạnh này có thể diễn ra trong các tổ chức mới
hoặc đang tồn tại mà không sử dụng trang thiết bị máy tính trong vận hành thường
ngày của họ. Yêu cầu về các hồ sơ công nghệ đi tay trong tay với mức độ triển
khai công nghệ, dạng dự án và các đặc tính của tổ chức. 

Trong tất cả các trường hợp, sự lựa chọn các nguồn nhân lực sẽ phải được tích
hợp vào phương pháp luận tuyển mộ điển hình của tổ chức nhưng chúng ta nên
nhấn mạnh nhu cầu về hồ sơ ứng viên cho tương xứng với các yêu cầu công nghệ
của tổ chức. 

2.6.2. Cấu hình và/hoặc phát triển phần cứng

Mục tiêu của pha phát triển phần mềm là để triển khai tất cả các tùy biến thích
nghi được giải pháp PMTD yêu cầu để sử dụng nó cho kế hoạch của dự án. Pha
này cũng có thể bao gồm sự phát triển các công cụ để giúp chuyển đổi các dữ liệu
hoặc các tệp khi chuyển đổi các hệ thống. 

Mục tiêu chính của pha này là để đảm bảo rằng giải pháp PMTD khớp với các yêu
cầu của dự án, với sự thích nghi và mã hóa tất cả các thay đổi cần thiết, tận dụng
ưu thế bản chất tự nhiên mở của mã nguồn và sự tự do để phát triển nó. 

Độ dài của pha này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các thay đổi cần phải được thực
hiện đối với đề xuất đó. Thông thường, chúng ta có thể phân biệt được giữa 3
trường hợp khác nhau: 

• Triển khai trực tiếp. Khi phần mềm sẽ được triển khai trưc tiếp, thì kịch

bản phát triển được giới hạn tới sự tùy biến thích nghi các tệp cấu hình
hoặc các tham số phần mềm. 

Ví dụ, cấu hình của hệ điều hành (ngôn ngữ, truy cập mạng, ...) hoặc các
tham số của các công cụ tự động hóa văn phòng (các mẫu template, ngôn

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 90/177
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ngữ, ...). Trường hợp này đòi hỏi đầu tư tối thiểu về thời gian và các tài
nguyên tài chính trong so sánh với 2 trường hợp khác.

• Sự tiến hóa của phần mềm. Sự tiến hóa của phần mềm bao quanh sự mở

rộng hoặc tùy biến thích nghi mã nguồn của một hoặc nhiều giải pháp
PMTD để thích nghi sự vận hành của nó với sự vận hành của tổ chức. 

Tầm quan trọng của các kết quả là chúng ta phải xử lý với sự chặt chẽ khắt
khe của việc thiết kế phần mềm, thiết lập một vòng đời thích hợp cho từng
sự sửa đổi; cũng có thể đưa vào việc tái thiết kế phần mềm. 

Một ví dụ có thể là sự giới thiệu các tính toán bổ sung trong phần mềm
quản lý kế toán hoặc sửa đổi của trình quản lý bản tải về của một trình
duyệt web. 

• Phát triển mới. Mã mới được phát triển khi không giải pháp nào có thể

được tìm thấy đáp ứng được các nhu cầu đặc thù của tổ chức. Dù vậy, có
thể vẫn chứng minh được là hữu dụng để nghiên cứu và sử dụng lại mã
nguồn của các ứng dụng mở để tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy. 

Các phát triển mới là nặng nhọc nhất về thời gian và chi phí. Điều này có
nghĩa là chúng ta phải xử lý bằng việc sử dụng các phương pháp luận kỹ
thuật phần mềm được tùy biến thích nghi cho dự án. Ví dụ, tạo ra phần
mềm kiểm soát thiết bị điện tử hoặc kiến trúc hoặc  thiết kế công nghiệp. 

Vì thế, bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào cũng sẽ được chỉ dẫn bằng vòng đời
đặc thù của nó và sẽ thiết lập các cột mốc kiểm soát và chất lượng thích hợp, trong
khi đánh giá việc giám sát và các kết quả bằng việc sử dụng phương pháp luận
thích hợp nhất. 

Bất chấp định dạng phát triển, trong pha này, là hữu dụng để sinh ra tài liệu về
quy trình tùy biến thích nghi của phần mềm với một danh sách và mô tả tất cả các
chi tiết tuân theo các sửa đổi, sử dụng sự chặt chẽ khắt khe y hệt như đối với các
phát triển mới. Trong các hoàn cảnh đó, chúng ta cần tính tới giấy phép cuối cùng
cho giải pháp tiến hóa, vì sự tự do của mã nguồn thường được kế thừa từ giải pháp
ban đầu. 

Có thể cũng là hữu dụng trong pha này để phát triển các tư liệu cho huấn luyện
những người sử dụng hệ thống và để tùy biến thích nghi các sách chỉ dẫn trợ giúp
các giải pháp PMTD, vì chúng ta bây giờ sẽ có tất cả các yếu tố cần thiết để thực
thi hoạt động này. Trong các trường hợp đó, chúng ta cũng cần tính tới các đặc
tính của các giấy phép đối với các sách chỉ dẫn mà chúng ta muốn soạn thảo. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 91/177

Xem thêm

Để có thêm thông tin về sản 
xuất phần mềm, xem chủ đề 
“Thiết kế phần mềm trong 
các môi trường PMTD”. 

Các sách chỉ dẫn hỗ trợ 

Các câu hỏi thường gặp - 
FAQ (Frequently Asked 
Questions) hoặc các sách chỉ 
dẫn tiêu chuẩn cho việc hoàn 
thành các nhiệm vụ đặc thù 
(How to... ), dù là kỹ thuật 
cao, có thể vẫn rất hữu dụng. 
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2.6.3. Đánh giá cuối cùng

Pha đánh giá cuối cùng của giai đoạn phát triển là điểm kiểm soát thứ 5 của dự án
và mục tiêu của nó là để đảm bảo rằng sự phát triển đáp ứng được các yêu cầu của
kế hoạch dự án. Nó cũng được thiết kế để làm giảm toàn bộ rủi ro của dự án bằng
việc kiểm tra tính khả thi và khả năng trụ vững được và sự tùy biến thích nghi của
sự phát triển đối với chiến lược của tổ chức. 

Đánh giá của giai đoạn này thường phụ thuộc vào kiểu dạng của sự phát triển: 

• Các tài nguyên, các thiết lập cài đặt và các hạ tầng: chúng được đánh

giá tùy vào việc liệu có hay không chúng đáp ứng được các mục tiêu thiết
kế và đề xuất của nhà cung cấp. Các thời hạn chót được đưa ra là rất quan
trọng ở đây khi mà chúng có sự tác động qua lại về lộ trình của các giai
đoạn khác. 

• Triển khai  phần mềm trực tiếp:  chúng ta  phải  đánh giá  liệu  có  hay

không các mục tiêu chỉ được sự tùy biến thích nghi được đề xuất về cấu
hình và vận hành đáp ứng. Đánh giá chính dựa vào các kiểm thử vận hành.

• Sự tiến hóa hoặc phát triển của phần mềm: sự phức tạp của đánh giá là

tỷ lệ với phạm vi các thay đổi được thực hiện. Kết quả đánh giá từ quy
trình kỹ thuật phần mềm thường được tính tới.  

Pha này có liên quan chặt chẽ tới sự triển khai và chuyển đổi hệ thống vì, phụ
thuộc vào dạng dự án, chúng ta có thể triển khai các giải pháp được tùy chỉnh để
kết thúc sự phát triển. Nó cũng có thể có liên quan tới việc huấn luyện người sử
dụng và các kiểm thử thí điểm vì có thể là hữu dụng để tìm ra các ý kiến của
người sử dụng để tinh chỉnh các khía cạnh nhất định của sự phát triển21. 

Tầm quan trọng của điểm kiểm soát này ở 2 điểm: 

• Trước hết, vì nó rà soát lại, đánh giá và ước tính sự phát triển định tính của

các giải pháp và sự tùy biến thích nghi của chúng cho các yêu cầu chiến
lược của tổ chức. 

• Thứ 2, vì nó giả thiết sự hoàn thành quy trình tạo ra và tùy biến giải pháp,

và bắt đầu triển khai và tích hợp dứt khoát hệ thống trong tổ chức. 

Pha đánh giá phát triển thường là thời gian tốt để giới thiệu cho những người sử
dụng các tính năng của hệ thống, và tình trạng đó có thể được xem là sự bắt đầu
của việc huấn luyện và sự thích nghi của những người sử dụng đối với môi trường
mới. Các hành động đó có thể diễn ra như một phần của sự quản lý thay đổi mà tổ
chức cần triển khai để vượt qua được bất kỳ sự lo ngại hoặc sợ hãi nào trong
những người sử dụng22. 

Đánh giá cuối cùng của giai đoạn phát triển có thể kết thúc ở 1 trong 3 dạng quyết
định chính sau: 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 92/177

(21)Ví dụ, giao diện đồ họa, 
câu trả lời của hệ thống hoặc 
các đặc tính của các thủ tục 
nó triển khai.

(22)Sợ hãi, không chắc chắn 
và nghi ngờ - FUD (Fear, 
Uncertainty and Doubt).
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• Triển khai hệ thống là khả thi. Đánh giá xác định rằng hệ thống đáp ứng

được các yêu cầu của tổ chức và rằng tất cả các sửa đổi của giải pháp gốc
ban đầu đã được phát triển và được tích hợp đúng. Triển khai hệ thống
trong tổ chức có thể bắt đầu. 

• Triển khai hệ thống là khả thi một phần. Đánh giá xác định rằng hệ

thống một phần đáp ứng được các yêu cầu của dự án về ngày tháng kiểm
soát. Tình huống này thường là vì sự sản xuất bị chậm trễ, điều có thể xảy
ra như là kết quả của các sự kiện không được mong đợi, như thiếu các tài
nguyên vật chất, sự chậm trễ phân bổ lâu ngày hoặc thiếu các nguồn nhân
lực cho sản xuất. Trong tất các các trường hợp, tính khả thi của dự án
không bị ảnh hưởng, nhưng chúng ta sẽ cần tính tới thực tế là sự triển khai
sẽ bị chậm trễ. 

• Triển khai hệ thống là không khả thi. Dù hiếm khi đối với sự phát triển

một giải pháp sẽ là không khả thi, thì có thể có những yếu tố ngoại lệ ảnh
hưởng tới quyết định có thể không thể giải quyết được trong giai đoạn này.
Dạng vấn đề này thường có liên quan tới các yếu tố bên ngoài phạm vi của
dự án, như những thay đổi bỗng nhiên hoặc thiếu ngân sách. Việc loại bỏ
dự án ở giai đoạn này sẽ có các ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính, chức
năng và đạo đức đối với tổ chức và sẽ là khó khăn để thực hiện bất kỳ
hành động nào trong tương lai. 

Kết quả của giai đoạn này nằm ở 2 điểm: 

• Trước hết, chúng ta có hệ thống sẽ được triển khai (được kiểm thử và được

tích hợp), điều sẽ đáp ứng được các yêu cầu của dự án và các nhu cầu
chiến lược của tổ chức. 

• Thứ 2, chúng ta sẽ đánh giá được tính khả thi của triển khai và đã thực

hiện được bất kỳ sự điều chỉnh nào cho lộ trình như là kết quả của sự đánh
giá các kiểm thử thí điểm.  

2.7. Triển khai và chuyển đổi
Phần này chi tiết hóa các khía cạnh kỹ thuật của chuyển đổi sang các hệ thống
PMTD và các triển khai của chúng. 

Hầu hết các dự án triển khai cũng là các dự án chuyển đổi vì chúng bắt đầu với
một kịch bản trong đó có một hệ thống máy tính dựa vào phần mềm sở hữu độc
quyền đang có sẵn rồi. Sự triển khai từ không có gì cả diễn ra trong các tổ chức
mới mà trông vào các giải pháp PMTD để bắt đầu hệ thống đầu tiên của họ hoặc
các tổ chức hiện không có hệ thống máy tính, là trường hợp rất hiếm thấy. 
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Triển khai từ không có gì cả luôn thẳng tiến hơn nhiều so với sự chuyển đổi đi với
các vấn đề kỹ thuật mà dự án sẽ cần phải giải quyết, chủ yếu vì sẽ không có bất kỳ
vấn đề tương thích nào với các hệ thống đang tồn tại. Dù vậy, chúng ta cần nhớ
trong đầu rằng những người sử dụng hệ thống mới thường sẽ quen với các hệ điều
hành và các ứng dụng sở hữu độc quyền, nên việc lên kế hoạch huấn luyện cũng
quan trọng y hệt như trong các dự án chuyển đổi. 

Phần này sẽ tham chiếu rõ ràng tới các dự án chuyển đổi vì chúng là khó nhất và
vì các dự án được triển khai từ không có gì có thể được xem là một tập con của
các dự án chuyển đổi với tính năng đặc biệt mà chúng cho phép sự tự do lớn hơn
để quyết định về kịch bản cuối cùng. Sự tự do này đi với điều kiện là sự chú ý
nhiều hơn phải được đưa ra cho các khía cạnh phi chức năng của hệ thống, như
việc định kích thước đúng. 

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc mô tả các dạng dự án chuyển đổi khác nhau và các
khía cạnh sống còn nhất của việc lên kế hoạch. Chúng ta sau đó sẽ đưa ra tư vấn
và chỉ dẫn cho việc thực thi sự chuyển đổi và việc đánh giá các kết quả của nó. Và
cuối cùng, chúng ta sẽ tiến hành một nghiên cứu chi tiết về tất cả các dịch vụ có
liên quan trong dự án chuyển đổi và các giải pháp PMTD phổ biến nhất cho từng
dự án. 

2.7.1. Các dạng chuyển đổi

Chúng ta có thể triển khai một dải các dạng chuyển đổi có khả năng đối với các hệ
thống PMTD trong các tổ chức: dựa vào các mục tiêu, hoặc phụ thuộc vào các yếu
tố của hệ thống sẽ được chuyển đổi; và dựa vào phạm vi, hoặc theo số lượng các
yếu tố sẽ được chuyển đổi. 

Dựa vào mục tiêu: 

• Chuyển đổi các dịch vụ và các máy chủ: điều này ảnh hưởng tới các máy

chủ của tổ chức, các ứng dụng chúng quản lý và các dịch vụ chúng triển
khai,  như các dịch vụ xác thực hoặc in ấn, trong số các dịch vụ khác.
Trong trường hợp này, không có sự thay đổi tới các ứng dụng của các máy
trạm, nên chúng ta chỉ cần lên kế hoạch cho việc huấn luyện các quản trị
hệ thống chứ không cho những người sử dụng đầu cuối. Đó là trong số các
chuyển  đổi  dễ  nhất  để  triển  khai.  Các  máy  chủ,  chúng  sử  dụng
GNU/Linux, các hệ điều hành từ họ BSD23 hoặc các hệ thống tự do khác
có xu hướng tin cậy hơn và chào hiệu năng tốt hơn, điều sẽ làm gia tăng
năng suất của tổ chức, cả đối với các quản trị viên hệ thống và những
người sử dụng đầu cuối (thời gian trả lời máy chủ thấp hơn). 
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• Chuyển đổi người sử dụng và các máy trạm: điều này ảnh hưởng tới các

máy trạm của những người sử dụng và các ứng dụng chạy trên chúng.
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cần huấn luyện và đi kèm theo những
người sử dụng đầu cuối, những người thường tiếp thu ít hơn đối với sử
dụng các ứng dụng mới và sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất vì sự thay đổi đó,
điều có thể gây ra sự mất năng suất tạm thời. 

• Chuyển đổi các ứng dụng: điều này chỉ ảnh hưởng tới vài ứng dụng đang

chạy trên các máy trạm hoặc máy chủ, hệ điều hành của chúng không nhất
thiết phải là GNU/Linux hoặc bất kỳ hệ điều hành tự do nào khác. Thường
thấy hơn, các hệ điều hành tiếp tục là sở hữu độc quyền. Đôi khi một bước
sơ bộ hướng tới sự chuyển đổi các hệ điều hành. Chúng là các chuyển đổi
khá thẳng tiến, như các chuyển đổi sang OpenOffice.org hoặc sang Máy
chủ Cộng đồng MySQL (MySQL Community Server). 

Dựa vào phạm vi: 

• Chuyển đổi toàn phần: đây là kết quả của việc kết hợp chuyển đổi cả ở

các máy chủ và các máy trạm. Dạng chuyển đổi này phải được lên kế
hoạch theo một cách thức sao cho đảm bảo được rằng các máy trạm không
bị để lại không có sự truy cập tới các dịch vụ được các máy chủ cung cấp
bất cứ lúc nào. Vì thế, bước đầu tiên thường là chuyển đổi toàn bộ hoặc
một phần các máy chủ, theo sau là sự chuyển đổi các máy trạm. 

• Chuyển đổi một phần: đây là kết quả của sự kết hợp của chuyển đổi một

phần các máy chủ hoặc một phần các máy trạm, có nghĩa là vẫn sẽ còn các
máy dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền trong hệ thống. Một kịch bản
phổ biến là ở những nơi mà một hệ thống duy nhất có chứa các máy trạm
dựa vào PMTD và các máy trạm dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền,
cấu hình của nó sẽ phụ thuộc vào các nhu cầu hoặc các ưu tiên của người
sử dụng đầu cuối. 

• Chuyển đổi dựa vào sự ảo hóa: điều này có thể được xem như một dạng

chuyển đổi một phần nơi mà chúng ta chuyển đổi các máy chủ và các máy
trạm cùng một lúc khi chúng ta vẫn tiếp tục cài đặt và chạy các ứng dụng
sở hữu độc quyền mà có thể không được đưa vào trong chuyển đổi đó, bất
kể vì không có các PMTD tương đương hay vì các lý do khác. Với ảo hóa,
chúng ta có thể khởi động một hệ điều hành sở hữu độc quyền trong một
hệ điều hành tự do và sử dụng nó bình thường như với các ứng dụng phần
mềm sở hữu độc quyền. 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng trong khi kịch bản chuyển đổi điển hình là kịch bản
nơi mà chúng ta chuyển từ một hệ điều hành sở hữu độc quyền sang GNU/Linux,
thì còn có những sự kết hợp có thể khác, như: 
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• Từ một hệ điều hành sở hữu độc quyền sang một hệ điều hành tự do, như

từ họ BSD. 

• Từ một hệ điều hành tự do sang một hệ điều hành tự do khác. 

2.7.2. Các chiến lược chuyển đổi

Như với bất kỳ dự án nào, việc lên kế hoạch đúng là cơ bản nếu chúng ta muốn
chuyển đổi thành công sang một hệ thống PMTD. Có nhiều cách để lên kế hoạch
như có các dự án và chúng tất cả sẽ khả thi ở một mức độ nếu chúng đáp ứng
được các yêu cầu và các tính năng của kịch bản chuyển đổi của chúng ta. Dù vậy,
phụ thuộc vào việc lên kế hoạch chuyển đổi, chúng ta có thể ngoại suy ra 4 chiến
lược chuyển đổi chính: 

• Chuyển đổi một bước duy nhất: điều này có liên quan tới việc triển khai

toàn bộ quy trình chuyển đổi trong một bước ngắn về thời gian, trong một
ngày duy nhất hoặc trong các ngày nghỉ lễ nếu có thể. Chiến lược này đòi
hỏi việc nhận diện và xác định tất cả các nhiệm vụ cần phải được thực
hiện, vì một sai sót trong bất kỳ điều gì cũng có thể làm cho toàn bộ hệ
thống không vận hành được, với rủi ro tiếp sau về sự chậm trễ và từ chối
của người sử dụng. Đây là chiến lược kinh tế nhất và thường được sử dụng
cho các hệ thống nhỏ với một ít máy tính trạm và một máy chủ duy nhất,
như trong trường hợp của các công ty nhỏ. 

• Chuyển đổi thí điểm: bước đầu tiên là chuyển đổi một phần nhỏ hệ thống,

nó sẽ được sử dụng cho việc trải nghiệm thực tế và đánh giá sự thành công
của chuyển đổi trước khi chúng ta triển khai phần còn lại của hệ thống. Hệ
thống thí điểm thường bao gồm một số máy chủ và máy trạm, nhưng nó
cũng có thể là 1 máy chủ duy nhất và một máy trạm duy nhất. Dù điều này
là rất quan trọng để lên kế hoạch đúng, thì chiến lược này đưa ra sự mềm
dẻo lớn hơn cho việc sửa đổi tiếp cận chuyển đổi và điều chỉnh các vấn đề
có khả năng.  Nhược điểm của  chiến  lược này là  nó  đòi  hỏi  nhiều  tài
nguyên hơn nhiều và vì thế thường được sử dụng trong các tổ chức với các
hệ thống cỡ vừa hoặc lớn. 

• Chuyển đổi nhóm: điều này liên quan tới việc xác định các nhóm người

sử dụng dựa vào các đặc tính chức năng của họ và triển khai sự chuyển đổi
tăng dần với từng nhóm. Một trong các ưu điểm chính của chiến lược này
là nó cho phép chúng ta tối  thiểu hóa các rủi ro và học được từ từng
chuyển đổi. Hơn nữa, vì chuyển đổi chỉ ảnh hưởng tới một phần của hệ
thống, chúng ta có thể giảm được sự mất mát về năng suất. Nhược điểm là
chúng ta thường cần phải giữ lại các hệ thống trước đó chạy trong khi
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chúng ta thiết lập hệ thống PMTD. Thường là thời gian tốt để mua mới
phần cứng khi triển khai theo nhóm, và ngược lại. 

• Chuyển đổi người sử dụng: điều này là tương tự với chuyển đổi nhóm,

sự khác biệt là chỉ một người sử dụng được chuyển đổi mỗi lần. Kết quả
là, chiến lược đòi hỏi rất ít các tài nguyên nhưng là không khả thi trong
các tổ chức trung bình và lớn, nơi mà sự chuyển đổi có thể mất rất nhiều
thời  gian vì  số lượng lớn những người sử dụng. Tuy nhiên,  nó có thể
chứng minh là hữu dụng cho chuyển đổi các hệ thống sống còn và những
người sử dụng mà đòi hỏi việc giám sát đặc biệt. 

Các chiến lược đó không loại trừ lẫn nhau và vài trong số chúng có thể được sử
dụng trong bất kỳ một dự án nào. Ví dụ, trong một tổ chức mà có vài phòng nhỏ
hơn và ít quan trọng hơn, thì chuyển đổi một bước duy nhất có thể được triển khai
ở đó, trong khi chuyển đổi thí điểm có thể được triển khai trong các phòng khác
trước khi chuyển sang triển khai hoàn chỉnh. Tương tự, chuyển đổi nhóm có thể
được xem là sự kết hợp của chuyển đổi 1 bước duy nhất và chuyển đổi thí điểm. 

2.7.3. Kiểm kê phần cứng và phần mềm

Để lên kế hoạch chuyển đổi, chúng ta cần nhận diện phần cứng và phần mềm có
sẵn ở tình trạng ban đầu mà chúng ta muốn duy trì sau chuyển đổi. Kết quả là,
chúng ta phải triển khai một kiểm kê chi tiết cả phần cứng và phần mềm. 

Kiểm kê phần cứng nên bao gồm tất cả các máy có sẵn cho chuyển đổi, bao gồm
cả các máy đã bị rút bỏ, vì chúng ta có thể có khả năng sử dụng một vài trong số
chúng lại một lần nữa. 

Phần cứng có thể được nhóm thành các chủng loại sau: 

• Phần cứng với sự hỗ trợ đầy đủ GNU/Linux: điều này bao gồm phần

cứng với sự hỗ trợ sử dụng được ngay (out-of-the-box support) trong nhân
Linux hoặc trong các trình điều khiển tự do, và phần cứng mà đối với
chúng, chúng ta cần sử dụng các trình điều khiển sở hữu độc quyền, hoặc
trực tiếp hoặc sử dụng các bộ chuyển đổi (adaptor). Hầu hết phần cứng có
sự hỗ trợ  tốt  trong  GNU/Linux,  nên  nó sẽ  nằm trong  chủng loại  này.
Chúng ta sẽ mô tả từng trong số các tình huống một cách chi tiết sau. 

• Phần cứng với sự hỗ trợ GNU/Linux có giới hạn: điều này bao gồm

phần cứng mà chỉ làm việc với các phiên bản cũ hơn của nhân Linux
không  được  sử  dụng  trong  hầu  hết  các  phát  tán  gần  đây  hơn  của
GNU/Linux, phần cứng mà chạy với các trình điều khiển rất cũ mà sự duy
trì của chúng đã hết hạn, và phần cứng với các trình điều khiển tự do mà
có những giới hạn về chức năng khi so sánh với các trình điều khiển24 sở
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(24)Ví dụ, các bộ chuyển đổi 
(adaptor) đồ họa tăng cường 
3D mà các trình điều khiển 
3D của nó chỉ sẵn sàng ở 2D.
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hữu độc quyền.

Phát tán GNU/Linux 

Sản xuất một phát tán GNU/Linux có liên quan tới việc kiểm tra xem tất cả các gói
được đưa vào trong phát tán đó có tương thích với nhau hay không và, quan trọng
nhất, với phiên bản nhân hay không. Vì thế sẽ luôn có một khoảng trống một vài
tháng giữa ngày tháng xuất hiện phát tán đó và ngày tháng nhân của nó, mà nhân là
cũ hơn. 

• Phần cứng không hỗ trợ GNU/Linux:  điều  này bao gồm phần cứng

không làm việc được trên GNU/Linux. Trong thực tế, có rất ít phần cứng
không hỗ trợ GNU/Linux nhưng khi điều này là đúng, thì hoặc vì phần
cứng rất mới và các trình điều khiển thích hợp còn chưa được phát triển,
hoặc vì phần cứng là rất cũ và không tương thích với các phiên bản mới
hơn của nhân Linux hoặc vì phần cứng đó phụ thuộc vào một hệ điều hành
đặc thù vì thế không thể sử dụng được với GNU/Linux25. 

Chúng ta cũng có thể phân loại phần cứng có hỗ trợ GNU/Linux theo dạng hỗ trợ,
như sau: 

• Phần cứng với sự hỗ trợ GNU/Linux dùng được ngay: hầu hết các trang

thiết bị có sự hỗ trợ thích hợp trong các phát tán GNU/Linux gần đây nên
không cần các trình điều khiển bên ngoài. Là dễ dàng để tìm ra các danh
sách các phần cứng với sự hỗ trợ của GNU/Linux trên Internet. 

• Phần cứng với sự hỗ trợ của các trình điều khiển tự do:  dù chúng

không có sự hỗ trợ GNU/Linux dùng được ngay, thì nhiều thiết bị làm việc
tốt với các trình điều khiển được cộng đồng PMTD duy trì. Các trình quản
lý gói đi với các phát tán GNU/Linux thường đề xuất cài đặt các trình điều
khiển đó khi chúng dò tìm ra phần cứng. 

• Phần cứng với sự hỗ trợ các trình điều khiển sở hữu độc quyền: cộng

đồng PMTD không duy trì các trình điều khiển cho dạng thiết bị này nên
chúng ta sẽ cần sử dụng các trình điều khiển sở hữu độc quyền, thường do
nhà sản xuất cung cấp. Đây thường là trường hợp phần cứng với các chức
năng rất đặc biệt, như các bộ tăng cường đồ họa. Dù vậy, sự hỗ trợ cho
dạng thiết bị này dần dần tăng và bản thân các nhà sản xuất thường mở ra
các trình điều khiển của họ. 

• Phần cứng với sự hỗ trợ của các bộ chuyển đổi (adaptor): phần cứng

này được các hệ điều hành sở hữu độc quyền hỗ trợ nhưng GNU/Linux thì
không. May thay, các công cụ được gọi là các bộ chuyển đổi là có sẵn nên
chúng ta có thể sử dụng các trình điều khiển của các hệ điều hành sở hữu
độc quyền trong GNU/Linux. 

Một khi đã phân loại được phần cứng đúng đắn, chúng ta sẽ có được một ý tưởng

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 98/177

(25)Tuy nhiên, trong trường 
hợp này, giải pháp ảo hóa có 
thể vẫn là có khả năng.

Website

Có thể tìm ra phần cứng nào 
có hỗ trợ GNU/Linux tại: 
http://hardware4linux.info/. 

Website

NDISwrapper là một dự án 
PMTD tạo thuận lợi để sử 
dụng các card mạng không 
dây với GNU/Linux thông 
qua sử dụng các trình điều 
khiển Windows. 
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rõ ràng về các tài nguyên có sẵn và sự cần thiết mua bất kỳ trang thiết bị mới nào.
Hơn nữa, như chúng ta đã nêu trước đó, các yêu cầu phần cứng của các hệ thống
GNU/Linux là thấp hơn đáng kể so với các yêu cầu của các hệ điều hành sở hữu
độc quyền, vì thế các máy đã lỗi thời có thể được sử dụng lại cho các dịch vụ như
in ấn hoặc thư điện tử. 

Một khi chúng ta đã hoàn thành việc kiểm kê phần cứng, chúng ta sẽ cần làm y
hệt như vậy với phần mềm. Chúng ta sẽ phải nhận diện tất cả các ứng dụng phần
mềm sở hữu độc quyền được sử dụng trong hệ thống trước khi chuyển đổi và các
ứng dụng PMTD tốt nhất để thay thế chúng. 

Có nhiều danh sách trên Internet chỉ ra các ứng dụng tự do tương đương và tự do.
Tuy nhiên, một nghiên cứu chi tiết về các chức năng của từng ứng dụng đôi khi
được yêu cầu để chọn được ứng viên tốt nhất từ các lựa chọn PMTD. 

Có nhiều lựa chọn cho các ứng dụng phổ biến hơn, như tự động hóa văn phòng,
nhưng thường có một ứng dụng hoặc gói các ứng dụng mà nổi bật hơn phần còn
lại. Có các cộng đồng các lập trình viên và những người sử dụng cho các ứng
dụng với các sử dụng đặc thù hơn và có thể thường là ý tưởng tốt để thỉnh cầu sự
tư vấn của họ hoặc thậm chí tham gia vào. 

Nếu không có các ứng dụng hoặc các dự án PMTD nào đáp ứng được các nhu cầu
của tổ chức, thì có thể cân nhắc phát triển một ứng dụng và mở nó ra với một giấy
phép tự do, miễn là nó có các tài nguyên để làm thế. Các lợi ích là rõ ràng: sự
đóng góp tiềm tàng của các lập trình viên bên ngoài và những người sử dụng và
tính trực quan được gia tăng cho tổ chức. 

2.7.4. Các sơ đồ mạng và cấu trúc

Phần này mô tả 2 yếu tố cơ bản của sự chuyển đổi các hệ thống: sơ đồ mạng, nó
minh họa tính kết nối giữa các yếu tố khác nhau của hệ thống, và sơ đồ cấu trúc,
nó chỉ ra vị trí vật lý của yếu tố đó. 

Vì thế, một khi chúng ta biết phần cứng và phần mềm nào sẽ bị sự chuyển đổi ảnh
hưởng tới, thì chúng ta có thể trình bày hệ thống theo một sơ đồ mạng. Sơ đồ này
phải có các yếu tố sau: 

• Các máy chủ. Chỉ tên của trang thiết bị, với các dịch vụ chính được từng

máy chủ chào. 

• Trang thiết bị máy trạm hoặc của những người sử dụng. Chỉ ra tên của

trang thiết bị và các dịch vụ mạng được bày ra cho các hệ thống khác. 

• Các máy in. Chỉ tên của máy in và máy chủ in hoặc máy tính trạm mà sự

in ấn dựa vào đó. 
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Website

Dự án SourcePYME xuất 
bản một danh sách khá toàn 
diện và cập nhật các ứng 
dụng và dịch vụ 
(http://www.sourcepyme.org/
?q=node/13). Cũng có nhiều 
nguồn sẵn bằng tiếng Anh. 

Xem thêm 

Mục “Đánh giá sự chuyển 
đổi” có các lựa chọn thay thế 
sẵn sàng cho việc chuyển đổi 
các dịch vụ cốt lõi của một 
tổ chức. 

Website

Một ứng dụng PMTD tuyệt 
vời cho việc tạo các sơ đồ 
mạng cũng như các dạng sơ 
đồ khác, là Dia 
(http://live.gnome.org/Dia). 
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• Trang thiết bị mạng khác. Chỉ trang thiết bị chính tạo ra hệ thống mạng

xúc tác cho sự kết nối giữa các máy khác nhau. Ví dụ, các hub, các bộ định
tuyến router, các bộ chuyển mạch switch và các điểm truy cập không dây. 

• Sự kết nối giữa các yếu tố. Chỉ ra các kết nối mạng có dây và không dây

giữa các yếu tố khác nhau của hệ thống. Chỉ ra kết nối mạng cục bộ của tổ
chức với  các mạng bên ngoài  như Internet,  các  mạng riêng ảo -  VPN
(Virtual Private Network) và các tổ chức ảo - VO (Virtual Organisation). 

Là rất quan trọng với từng máy để được nhận diện là duy nhất trong sơ đồ mạng. 

Trước hết, chúng ta cần thiết kế một sơ đồ mạng minh họa tình trạng của hệ thống
trước khi chuyển đổi. Sơ đồ này sẽ được sử dụng để nghiên cứu các khả năng tối
ưu hóa mạng hiện hành, như việc làm dịu bớt các nút nghẽn cổ chai máy chủ hoặc
việc kết nối các máy in cục bộ nhất định tới một máy chủ in trung tâm. Chúng ta
cũng sẽ quyết định trang thiết bị mới và các yếu tố mạng nào sẽ được giới thiệu
trong hệ thống như là các máy chủ mới để các trang thiết bị cũ có thể làm việc với
GNU/Linux hoặc thảo luận về triển khai một mạng không dây. 

Với các yếu tố đó chúng ta có thể tạo ra một sơ đồ mạng cho hệ thống sau chuyển
đổi. Sơ đồ này sẽ là cơ bản cho việc xác định kế hoạch và chiến lược của sự
chuyển đổi và sẽ phục vụ như một chỉ dẫn trong khi triển khai. Vì thế là ý tưởng
tốt để giữ cho sơ đồ mạng này được cập nhật, đảm bảo rằng nó đưa ra bức tranh
đúng về tình trạng của hệ thống. 

Như được giải thích ở đầu của phần này, sơ đồ cấu trúc phản ánh vị trí vật lý của
trang thiết bị bên trong tổ chức; nói một cách khác, nó nói cho chúng ta trang thiết
bị nào có ở đâu. 

Như chúng ta đã làm với sơ đồ mạng, chúng ta sẽ tạo ra một sơ đồ cấu trúc để
minh họa cho tình trạng hệ thống trước khi chuyển đổi, điều có thể sau đó được sử
dụng để quyết định về vị trí của trang thiết bị sau chuyển đổi. 

Một trong những kết quả phổ biến nhất của chuyển đổi là bày ra các máy chủ cho
một số lượng nhỏ các dịch vụ, đôi khi thậm chí là máy chủ duy nhất. Kết quả là,
các máy chủ thường được nhóm lại với nhau trong một vị trí vật lý y hệt (thường
là một phòng máy chủ) đáp ứng được các yêu cầu đặc thù về kiểm soát khí hậu,
cung cấp điện và khả năng truy cập, và các yêu cầu khác. Một ví dụ khác là kết
nối các máy in (tới nay là cục bộ) về một máy chủ in, cũng có thể được đặt trong
phòng đó. 

Dù các sơ đồ cấu trúc không phải là rất quan trọng trong các tổ chức nhỏ với chỉ
khoảng 10 máy tính, thì trong các kịch bản chuyển đổi lớn hơn, là cơ bản để biết
vị trí của từng mẩu trang thiết bị và thành phần mạng. 
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2.7.5. Thực thi chuyển đổi

Khi triển khai bất kỳ sự chuyển đổi nào, bất kể chiến lược nào được áp dụng, có
một loạt các nhiệm vụ kỹ thuật hầu như luôn được lặp đi lặp lại: cài đặt trang
thiết bị, chuyển đổi dữ liệu, tạo ra các tệp sao lưu, mô phỏng các ứng dụng, ...
Ngoài các nhiệm vụ kỹ thuật đó, là quan trọng để có một kế hoạch quản lý tại
chỗ để làm việc với bất kỳ rủi ro nào có thể xuất hiện trong quá trình chuyển đổi.

Phần này xem xét ngắn gọn từng nhiệm vụ một và đưa ra các chỉ dẫn để hoàn
thành chúng: 

• Cài đặt trang thiết bị. Các công cụ cài đặt trang thiết bị tự động là sẵn

sàng để dễ dàng cài đặt và thiết lập cấu hình của hơn một thiết bị trong
một khoảng thời gian ngắn. 

Một công cụ như vậy là SystemImager, nó tự động hóa sự cài đặt các bản nhái
theo hệ thống GNU/Linux được cài  đặt  trên một  mẩu trang thiết  bị  ban đầu.
SystemImager cũng cho phép chúng ta phân phối các ứng dụng hoặc dữ liệu mới
trên trang thiết bị hệ thống đó và thực hiện các thay đổi cho cấu hình hoặc cài đặt
các bản cập nhật hệ thống trong các mạng với trang thiết bị GNU/Linux. Tuy
nhiên, nếu phần cứng của trang thiết bị đó là không y như nhau, thì chúng có thể
cần phải được cấu hình bằng tay. 

• Chuyển đổi các dữ liệu của người sử dụng 

Các tên và địa chỉ của những người sử dụng thường được lưu trữ trong các dịch
vụ thư mục, thường truy cập được thông qua giao thức tiêu chuẩn LDAP, nó tạo
thuận lợi cho sự chuyển đổi các dữ liệu đó ở mức hệ thống. 

Tuy nhiên, trong trường hợp các ứng dụng sử dụng các dữ liệu đó, như các máy
trạm thư điện tử hoặc phần mềm nhóm làm việc (groupware), thì sơ đồ dữ liệu
khác nhau thường được sử dụng để cấu trúc thông tin. Kết quả là, các dữ liệu
hiếm khi tương hợp với nhau và các chương trình bên ngoài phải được sử dụng để
đồng bộ các dữ liệu giữa các ứng dụng. 

• Thực hiện sao lưu

Sao lưu là khái niệm thường được sử dụng để tham chiếu tới việc sao chép dữ liệu
để cho phép một hệ thống được phục hồi lại sau khi mất thông tin. Sự triển khai
các hệ thống GNU/Linux thường liên quan tới việc định dạng và phân vùng các
trang thiết bị có liên quan trong chuyển đổi, nên chúng ta cần phải tiến hành các
bản sao lưu các dữ liệu đang có để phục hồi chúng sau này trên hệ thống mới. 

Nếu tổ chức có một cơ chế sao lưu cập nhật, thì một lựa chọn là sử dụng nó để
phục hồi tất cả các thông tin cần phải được sao chép vào trang thiết bị mới. 
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Website

Bạn có thể tìm thấy nhiều 
hơn về SystemImager tại 
http://wiki.systemimager.org/

Xem thêm

Xem mục về “Các kiểm kê 
phần cứng và phần mềm” để 
có thêm chi tiết về các dịch 
vụ thư mục và chuyển đổi. 

SystemImager

SystemImager cho phép bạn 
lưu một bản sao hệ thống 
GNU/Linux trong sản xuất 
trước khi tiến hành các thay 
đổi cho hệ thống, điều có 
nghĩa là bạn có thể quay 
ngược về tình trạng gốc ban 
đầu nếu cần. 
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Nếu tổ chức không có cơ chế sao lưu, thì chúng ta có thể thiết lập một lựa chọn
dịch vụ lưu trữ rõ ràng để lưu trữ các dữ liệu cần phải được chuyển đổi. Một lựa
chọn khác là triển khai dịch vụ lưu trữ được dự tính trong kế hoạch dự án trước và
sau đó cung cấp sự truy cập tới những người sử dụng hệ thống sao cho họ có thể
lưu trữ các dữ liệu của họ trước khi trang thiết bị của người sử dụng được chuyển
đổi. Trong cả 2 trường hợp, sự tham gia của những người sử dụng là cơ bản. 

Một khi sự chuyển đổi được hoàn thành, chúng ta sẽ cần thiết lập một cơ chế sao
lưu dần dần từng chút một26. Như một quy tắc chung, hệ thống gốc ban đầu và sao
lưu phải càng độc lập có thể càng tốt sao cho một lỗi của chỗ này xảy ra sẽ không
ảnh hưởng tới chỗ kia. 

• Mô phỏng các ứng dụng và sự ảo hóa. 

Tiến hành kiểm kê phần mềm sẽ phục vụ để xác định các ứng dụng nào không thể
chạy bẩm sinh được trên GNU/Linux và không thể được một ứng dụng tự do
tương đương thay thế. Nếu các ứng dụng đó là cơ bản và chúng ta cần tiếp tục sử
dụng chúng, thì chúng ta có 2 giải pháp có thể: mô phỏng hoặc ảo hóa. 

Wine, giải pháp tự do phổ biến nhất

Wine là giải pháp tự do phổ biến nhất để chạy các ứng dụng bẩm sinh của Windows
trên một hệ thống GNU/Linux. Dù Wine (http://www.winehq.org/) thường được tham
chiếu tới như một trình mô phỏng, thì đúng hơn khi nói rằng Wine cung cấp một lớp
tương thích cho các ứng dụng của Windows. Wine trong thực tế là một cụm từ tiếng
Anh viết tắt Wine Is Not an Emulator (Wine Không Là một trình Mô phỏng). 

Wine không cần cài đặt một phân vùng Windows nhưng nó có thể là hữu dụng để có
vài thư viện bẩm sinh của Windows trong một số trường hợp. Các ứng dụng chạy với
Wine có thể truy cập hệ thống tệp, các dịch vụ mạng và in ấn theo một cách thức
hoàn toàn trong suốt. Website Wine có thông tin về các ứng dụng được hỗ trợ và mức
chức năng của chúng. 

Đối với các ứng dụng không chạy đúng được với Wine, có khả năng chạy chúng trên
một hệ điều hành được ảo hóa. Như được giải thích trước đó, ảo hóa cho phép chúng
ta chạy một hệ điều hành trên một hệ điều hành khác. Trong trường hợp này, chúng ta
có  thể  chạy  ứng  dụng  đó  trên  một  hệ  thống  Windows  trong  một  hệ  thống
GNU/Linux. Các giải pháp ảo hóa tự do phổ biến nhất là QEMU, Xen và KVM.
Trong tất cả các trường hợp, ảo hóa sẽ luôn được xem như một phương sách cuối
cùng vì chúng ta sẽ phải triển khai bằng việc sử dụng và trả tiền cho các giấy phép sở
hữu độc quyền và vì nó là một người tiêu dùng lớn các tài nguyên hệ thống.  

• Quản lý rủi ro 

Việc chuyển đổi sang một hệ thống PMTD là không phải không có các rủi ro, vì
thế là quan trọng để thiết kế một kế hoạch quản lý và giữ nó trong suốt quá trình
của dự án. 

Các rủi ro và tầm quan trọng tương đối của chúng sẽ phụ thuộc vào kịch bản

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 102/177

(26)Có nhiều giải pháp sẵn 
sàng, bao gồm RSync 
(http://samba.anu.edu.au/rsy
nc) và Amanda 
(http://amanda.org). 

Xem thêm

Xem mục về “Quản lý rủi 
ro” để có thêm chi tiết về 
cách để phác thảo một kế 
hoạch quản lỷ rủi ro.
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chuyển đổi và các tính năng của tổ chức. Ví dụ, vài tổ chức có thể coi nó là ưu
tiên để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của các dữ liệu bí mật nhất định, nên sự
đề phòng bất trắc này sẽ cần phải được cung cấp và một kế hoạch được thiết kế ra
để giải quyết điều đó trong trường hợp điều đó xảy ra. 

Như một quy tắc chung, chúng ta gợi ý rằng bạn hãy giữ cho quá trình chuyển đổi
có khả năng quay ngược lại được cho tới khi bạn đã thẩm tra đầy đủ hệ thống mới,
nghĩa là bạn sẽ có khả năng quay về được điểm khởi đầu trong trường hợp sự
chuyển đổi thất bại hoặc chứng minh là không khả thi. 

2.7.6. Đánh giá sự chuyển đổi

Trong bất kỳ dự án chuyển đổi nào, là cơ bản để đánh giá cả hệ thống đích và
quy trình chuyển đổi. Sự đánh giá này có thể được thực hiện một lần khi chúng
ta đã kết thúc sự chuyển đổi, nhưng nó cũng có thể được triển khai trong quá
trình đó, nếu nó không được hiểu như là một quy trình một bước duy nhất. 

Vì thế, kế hoạch dự án phải bao gồm một loạt các chỉ số rõ ràng. Các chỉ số đó có
thể bao gồm vài trong số các chỉ số sau đây, chúng tham chiếu tới hệ điều hành,
các máy chủ, các ứng dụng và những người sử dụng: 

• Các chỉ số hệ thống. Có độ tin cậy, hiệu năng và an toàn hệ thống được

gia tăng kể từ khi chuyển đổi hay không? Chi phí thực tế (đối nghịch với
được ước tính) của sự duy trì hệ thống đã thay đổi như thế nào? Các dịch
vụ mới đã được giới thiệu trong hệ thống ra sao? Các quản trị viên thấy hệ
thống mới như thế nào? Số lượng các vấn đề với các dịch vụ hệ thống đã
giảm ra sao kể từ khi chuyển đổi? 

• Các chỉ số hệ điều hành. Có bao nhiêu máy đã được chuyển đổi sang hệ

thống  mới?  Liệu  tất  cả  các  trang  thiết  bị  có  đang  làm việc  đúng hay
không? Liệu tất cả các phần cứng có được hệ thống mới hỗ trợ hay không?
Các giải pháp ảo hóa đã thường xuyên được yêu cầu thế nào?

• Các chỉ số ứng dụng. Bao nhiêu ứng dụng đang tồn tại có được một ứng

dụng tương đương trong PMTD được tìm thấy và được triển khai? Các
chức năng nào đã giành được và bị mất đối với các ứng dụng gốc ban đầu?
Có bao nhiêu ứng dụng là cần thiết phải sửa đổi? Có bao nhiêu ứng dụng
đã phải được phát triển từ không có gì?

• Các chỉ số người sử dụng. Có bao nhiêu người sử dụng đã được chuyển

đổi sang hệ thống mới? Quan điểm của họ về các khía cạnh chức năng và
phi chức năng của hệ thống mới và các ứng dụng mới là gì? Năng suất của
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họ đã thay đổi như thế nào trong ngắn và dài hạn? Số các vấn đề của người
sử dụng đã giảm ra sao sau khi hệ điều hành mới đã được cài đặt?

2.7.7. Chuyển đổi các dịch vụ của một hệ thống

Hầu hết các tổ chức có một loạt các dịch vụ cơ bản phải được chú ý đặc biệt khi
lên kế hoạch và thực thi sự chuyển đổi: 

• Hệ thống tệp 

• Dịch vụ in ấn 

• Các dịch vụ thư mục và xác thực 

• Dịch vụ mạng 

• Quản lý và quản trị hệ thống

• Các máy chủ web 

• Các cơ sở dữ liệu 

• Các môi trường máy để bàn và các ứng dụng tự động hóa văn phòng 

• Các ứng dụng của tập đoàn 

Phần này sẽ mô tả các đặc tính chính của các dịch vụ đó và chỉ ra các giải pháp
PMTD phổ biến nhất. Thường có nhiều hơn một lựa chọn thay thế sao cho sự lựa
chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các đặc tính và yêu cầu của từng kịch bản. 

Tầm quan trọng của từng trong số các dịch vụ cũng sẽ khác nhau, phụ thuộc vào
các đặc tính của tổ chức. Một vài dịch vụ có thể không tồn tại trong tình huống
ban đầu và vì thế sẽ không được đưa vào trong chuyển đổi. 

Dù vậy, chuyển đổi là một cơ hội tuyệt vời cho việc phân tích và rà soát lại hiện
trạng của hệ thống và việc thiết kế một kiến trúc đáp ứng được cả các nhu cầu của
tổ chức hiện nay và về lâu dài. Vì thế, chúng ta cần xem xét đưa vào các dịch vụ
mới còn chưa có trong hệ thống ban đầu. 

Hệ thống tệp 

Chúng ta có thể đối mặt với 2 tình huống khi chuyển đổi hệ thống tệp, phụ thuộc
vào việc liệu tất cả hay chỉ một số máy trạm đang được chuyển đổi: 
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Làm rõ 

Dù hầu hết các giải pháp 
PMTD được mô tả trong 
phần này là trong các giai 
đoạn phát triển chín muồi và 
được sử dụng trong nhiều 
kịch bản, thì công nghệ là 
tiến hóa không ngừng, nên là 
ý tưởng tốt để tới thăm các 
website các dự án đó để có 
được các thông tin kỹ thuật 
mới nhất và tìm kiếm các 
giải pháp khác có thể cải 
thiện được các giải pháp 
đang tồn tại. 
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Chuyển đổi máy chủ hệ thống lưu trữ nhưng không chuyển đổi máy chủ của
các máy trạm 

Trong trường hợp này, giải pháp phổ biến nhất là Samba, một triển khai giao thức
tự do được sử dụng trong các hệ thống tệp được chia sẻ của Microsoft Windows
cho các hệ thống Unix mà cho phép các máy tính với GNU/Linux hành động như
các máy chủ hoặc các máy trạm trong các mạng Windows. 

Chuyển đổi cả hệ thống lưu trữ và các máy chủ của các máy trạm 

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thường sử dụng NFS hoặc OpenAFS. 

NFS cho phép chúng ta truy cập các tệp từ ở xa trong mạng y hệt dường như
chúng là các tệp cục bộ vậy. NFS được đưa vào trong hệ điều hành GNU/Linux
một cách mặc định. Tương tự, OpenAFS27 là một hệ thống tệp phân tán thường
được sử dụng trong các bó máy và trong các kịch bản tính toán phân tán. 

Sự lựa chọn hệ thống này hay kia (hoặc lựa chọn hệ thống khác) sẽ phụ thuộc vào
các yêu cầu chuyển đổi.  Có khả năng sử dụng NFS hoặc OpenAFS trong các
mạng có cả các máy trạm Windows và GNU/Linux. 

Để chuyển đổi các máy chủ chạy với GNU/Linux, có vài hệ thống tệp nhưng phổ
biến nhất là Ext3 và XFS. Các chức năng của chúng bao gồm ghi nhật ký, chỉ định
chỉ tiêu (quota) và các quyền ưu tiên truy cập theo Danh sách Kiểm soát Truy cập
- ACL (Access Control List) các tệp và thư mục. 

Khi chuyển đổi các hệ thống tệp, chúng ta cần chú ý ánh xạ các Windows ACL
với các Posix ACL, vì chúng ta có thể đánh mất khả năng gắn kết ở đây. Trong
thực tế, điều này không thường xảy ra vì các tổ chức thường không sử dụng đầy
đủ tính gắn kết được Windows ACL cho phép. 

Dịch vụ in ấn 

Việc in ấn là một trong các nguồn phổ biến nhất các vấn đề trong các tổ chức,
thường vì các máy in được cài đặt không có kế hoạch nào, dẫn tới vài vấn đề kỹ
thuật và, rất thường xuyên, lãng phí tài nguyên (giấy, mực, điện). Chuyển đổi sang
một hệ thống PMTD thực sự là cơ hội tốt để tối ưu hóa dịch vụ in ấn. 

Đối với các giải pháp PMTD có sẵn, CUPS là máy chủ in được hầu hết các phát
tán GNU/Linux sử dụng và trong thực tế là lựa chọn tốt nhất cho hầu hết tất cả các
kịch bản chuyển đổi. Một trong các ưu điểm chính là nó cung cấp cho chúng ta
một dịch vụ in ấn cả cho các máy trạm GNU/Linux lẫn các máy trạm Windows, vì
nó triển khai Giao thức In ấn Internet - IPP (Internet Printing Protocol). 

IPP là một tiêu chuẩn in cho cả các mạng LAN và WAN mà hỗ trợ giao tiếp
truyền thông giữa các máy trạm và các máy chủ, giữa các máy chủ khác nhau và
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(27)OpenAFS là một triển 
khai tự do của một hệ thống 
tệp được Đại học Carnegie 
Mellon phát triển ban đầu 
cũng đã ảnh hưởng tới thiết 
kế của NFS.
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giữa máy chủ và máy in được chọn. Nó được tất cả các máy in hiện đại hỗ trợ. 

Trước khi triển khai sự chuyển đổi, chúng ta cần kiểm tra sự hỗ trợ và các trình
điều khiển cho từng máy in. 

 

Các dịch vụ thư mục và xác thực 

Mục đích của một dịch vụ thư mục là để đảm bảo rằng thông tin nhất định là sẵn
sàng cho tất cả những người sử dụng mạng. Thông tin này thường bao gồm các
đối tượng được tổ chức theo tôn ti trật tự, bắt nguồn từ một đối tượng gốc (root).
Giao thức truy cập phổ biến nhất là LDAP. 

Ví dụ, một sử dụng khá phổ biến cho một dịch vụ thư mục là để lưu trữ các tài
khoản người sử dụng hệ thống cùng với các quyền ưu tiên sao cho tất cả các ứng
dụng hệ thống và các dịch vụ có thể truy cập nó để có được dạng thông tin này,
điều sẽ là hoàn chỉnh với bản chất tự nhiên của nó.  

Vì thế, một dịch vụ thư mục cần đưa ra các chức năng sau: 

• Thông tin sẵn sàng phải được sửa đổi và được tổ chức thành cấu trúc có

tôn ti trật tự. 

• Sử dụng một sơ đồ dữ liệu tiêu chuẩn để đảm bảo tính tương thích và tính

tương hợp với càng nhiều ứng dụng có thể càng tốt. 

• Xác thực người sử dụng và tính tương hợp được đảm bảo với các dịch vụ

xác thực khác. 

• Quản trị các quyền truy cập tới thông tin trong dịch vụ thư mục. 

• Truyền an toàn thông tin giữa các máy trạm và dịch vụ thư mục. 

Đối với xác thực với một dịch vụ thư mục, giải pháp PMTD phổ biến nhất là sự
kết hợp giữa OpenLDAP và Samba, nơi mà Samba phục vụ như một cơ sở dữ liệu
các tài khoản của người sử dụng và OpenLDAP hành động như một dịch vụ thư
mục. Có nhiều ứng dụng tương thích với LDAP, bao gồm gói tự động hóa văn
phòng OpenOffice.org. 

Hệ thống GNU/Linux đưa ra các công cụ28 LDAP khác nhau cho việc sửa đổi
thông tin được lưu trữ trong dịch vụ thư mục và cả các giao diện đồ họa dựa vào
web để quản trị những người sử dụng và các nhóm. 

Một dịch vụ thư mục và xác thực dựa vào OpenLDAP và Samba cũng sẽ cho phép
cùng một lúc sử dụng các máy trạm Windows và GNU/Linux. Trong thực tế,
OpenLDAP cũng hành động như một phần của dịch vụ xác thực và như một công
cụ  tích  hợp  trong  các  kịch  bản  pha  trộn  với  các  máy  trạm  Windows  và
GNU/Linux.  Nếu  chúng  ta  đã  triển  khai  một  sự  chuyển  đổi  hoàn  toàn  sang
GNU/Linux, thì sự xác thực cũng có thể là với Kerberos. Kerberos là một giao
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Giao thức Truy cập Thư 
mục Hạng nhẹ - LDAP 
(Lightweight Directory 
Access Protocol) 

LDAP ban đầu được tham 
chiếu chỉ tới giao thức truy 
cập nhưng nó đã trở thành sự 
kết hợp của cơ sở dữ liệu 
chứa thông tin và giao thức 
để truy cập nó. 

(28)Chúng gồm ldapsearch, 
ldapad và ldapmodify.
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thức xác thực cho phép 2 máy tính phát hiện ra các nhận diện của chúng với nhau
một cách an toàn. 

Các dịch vụ mạng 

Toàn bộ hạ tầng mạng TCP/IP (DNS, DHCP, NTP, kết nối các bộ định tuyến
router, lọc, VPN) có thể dễ dàng được triển khai với các giải pháp PMTD, chủ yếu
vì thực tế là tất cả các giao thức Internet là các tiêu chuẩn mở, cả trong định nghĩa
và trong các triển khai của chúng. 

Một khía cạnh để cân nhắc khi chuyển đổi các dịch vụ mạng là sử dụng các tiêu
chuẩn mở, thậm chí khi chúng là không cần thiết (như trong trường hợp các mạng
cục bộ nhỏ) khi không có nhu cầu cho các sửa đổi đặc biệt từ các nhà sản xuất
phần cứng, điều rốt cuộc có thể gây ra các vấn đề về tính tương thích với các hệ
thống khác khi các dịch vụ mới được triển khai và thậm chí một sự phụ thuộc vào
nhà sản xuất. 

Các dịch vụ mạng bao gồm như sau: 

• Hệ thống tên miền DNS (domain name system)

Triển khai tham chiếu PMTD là Tên Miền Internet của Berkeley - BIND
(Berkeley  Internet  Name  Domain),  hiện  được  ISC  (Internet  Systems
Consortium) duy trì. BIND là máy chủ DNS phổ biến nhất trên Internet.
Phiên bản mới nhất của nó là BIND 9, bao gồm các Mở rộng An toàn DNS
-  DNSSEC  (DNS  Security  Extentions),  Chữ  ký  Giao  dịch  -  TSIG
(Transaction Signature), thông báo DNS, nsupdate và IPv6, và các chức
năng khác. Nó là có sẵn trong tất cả các hệ thống GNU/Linux. 

• Giao  thức  cấu  hình  máy  chủ  động  -  DHCP (Dynamic  Host

Configuration Protocol)

Sự triển khai tham chiếu trong PMTD là dhcpd, bây giờ cũng được ISC

duy trì.  dhcpd cho phép quản trị các máy trạm riêng rẽ và các cấu hình

nhóm cho các lớp và các mạng con (subnet). Hơn nữa, dhcpd đưa ra các

chức năng cân bằng tải và hiệu năng cao. Nó sẵn sàng trong tất cả các hệ
thống GNU/Linux. 

• Giao thức thời gian mạng - NTP (Network Time Protocol)

NTP là một giao thức Internet cho việc đồng bộ hóa đồng hồ các hệ thống
máy tính thông qua việc định tuyến gói, vì thế tránh được các vấn đề do độ
trễ khác nhau của mạng gây ra. Dự án NTP đưa ra sự hỗ trợ cho NTP và
một triển khai tham chiếu, sẵn sàng trong tất cả các hệ thống GNU/Linux. 

• Dịch vụ Tên Internet của Windows - WINS (Windows Internet Name
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Lưu ý

Để có thêm thông tin về các 
tiêu chuẩn mở, xem Phụ lục 
II của module này. 

Các hệ thống Internet 

Nhóm các Hệ thống Internet 
(Internet Systems 
Consortium) là tổ chức phi 
lợi nhuận đã kế tiếp Nhóm 
Phần mềm Internet (Internet 
Software Consortium), cũng 
được biết tới như là ISC. 
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Service) 

WINS cho phép chúng ta  giải  quyết  tên  các  dịch  vụ và  các  hệ  thống

Windows khác nhau. Chức năng này có thể được nmbd thay thế, được đưa

vào trong gói Samba. 

Quản lý và quản trị hệ thống 

Hầu hết các ứng dụng kiểm soát và quản lý hệ thống không phải là bẩm sinh dành
cho hệ điều hành và các nhà sản xuất thường cung cấp các phiên bản các ứng
dụng đó cho các hệ điều hành khác. Nhược điểm của điều này là trong khi có
nhiều ứng dụng quản lý các hệ thống cho GNU/Linux, thì chúng lại không dựa
vào PMTD. 

Trong tất cả các trường hợp, quản lý và kiểm soát các hệ thống PMTD là rất khác
nhau  so  với  của  các  hệ  thống  dựa  vào  phần  mềm  sở  hữu  độc  quyền,  như
Windows. Các quản trị viên các hệ thống PMTD thường sử dụng một loạt các
công cụ quản lý thay vì chỉ một, mỗi công cụ chuyên trong một phần của hệ thống
đó. Vì thế, các nhà quản trị có nhiều sự tự do hơn để thực hiện các tinh chỉnh và
hiệu chỉnh các vấn đề với các hệ thống của họ, đó là một trong những lý do về sự
tin cậy và an toàn nổi tiếng có liên quan tới PMTD. 

Lựa chọn ban đầu để tự động hóa các nhiệm vụ quản trị  các nhiệm vụ trong

GNU/Linux là sử dụng cron và at.  cron là một trình quản trị các tiến trình

nền tảng chạy các chương trình trong các khoảng thời gian định kỳ. Lệnh at cũng

cho phép các lập trình viên chạy được trong các thời điểm đặc biệt.

Tất cả các hệ thống GNU/Linux đưa ra chức năng quản trị cơ bản từ một máy đầu

cuối ở xa ssh trên một máy trạm hoặc máy chủ theo cách thức chính xác dường

như nó là một máy cục bộ, thậm chí qua giao diện đồ họa của máy để bàn. Sử

dụng kết hợp của ssh, cron và at bao trùm nhiều nhiệm vụ duy trì của người

quản trị. 

Các tiện ích hệ thống khác như  strace,  lsof và  netstat đưa ra các chức

năng khác nhau cho việc dò tìm và phân tích các lỗi, và có thể là hữu dụng trong
quản lý các máy chủ. 

Quản lý mạng 

Các giải pháp có sẵn để quản lý các mạng TCP/IP là PMTD bao gồm Nagios và
OpenNMS. 

Nagios cho phép chúng ta giám sát các máy chủ và các dịch vụ để dò tìm ra các
vấn đề mạng trong các hệ thống dựa vào GNU/Linux. Một tiến trình nền tảng
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kiểm soát các dịch vụ chuyên dụng và các máy chủ và gửi thông tin tới máy chủ
Nagios, nó thông báo cho quản trị viên hệ thống nếu nó dò tìm ra một vấn đề.
Bằng phương tiện của một loạt các trình cài cắm, Nagios có thể tích cực hay tiêu
cực giám sát các dịch vụ mạng điển hình như các dịch vụ web và thư điện tử, và
các dịch khác như các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. 

OpenNMS là một ứng dụng quản lý mạng sử dụng mô hình FCAPS và cho phép
chúng ta xác định tính sẵn sàng của các dịch vụ khác nhau, lưu trữ thông tin và tạo
ra các báo cáo, và thông báo các sự kiện. 

Tuy nhiên, quản lý các hệ thống và các mạng phức tạp hơn có thể đòi hỏi sử dụng
các công cụ còn chưa có sẵn như là PMTD. 

Quản lý phần mềm 

Quản lý phần mềm có liên quan tới cài đặt máy trạm và việc phục hồi, phân phối
các ứng dụng tiêu chuẩn và đặc thù và quản lý các bản cập nhật và các bản vá cho
toàn bộ hệ thống. 

Các giải pháp PMTD có sẵn bao gồm m23, một gói phần mềm cho các hệ thống

dựa vào phát tán Debian cho phép cài đặt máy trạm ban đầu, bao gồm sự xác định
các phân vùng và dò tìm phần cứng, phân phối và cập nhật các phần mềm và phục
hồi các máy trạm. 

Máy chủ web 

Apache là lựa chọn thay thế chính cho việc chuyển đổi và triển khai một máy chủ
web của tổ chức. Apache hiện thời chiếm hơn 60% các máy chủ web và được
phân phối tự do theo giấy phép Apache. 

Các chức năng và hiệu năng của nó là tuyệt vời và đã được kiểm thử tỉ mỉ trong
một dải rộng lớn các kịch bản sản xuất. Apache có một kiến trúc theo module gồm
một nhân chứa các chức năng cơ bản của dịch vụ và nhiều module dễ cài đặt cho
các ứng dụng đặc thù, như hỗ trợ các ngôn ngữ lập  trình nhất định (PHP, Java,
Perl, ...). 

Sự chuyển đổi của các dự án29 web sang một máy chủ web Apache đòi hỏi một
nghiên cứu các tính năng riêng rẽ của từng dự án, điều có thể đôi khi tạo ra các
chỗ không tương thích. Apache đưa ra sự hỗ trợ không gây lo lắng đối với cả các
nội dung tĩnh (được phát triển trong HTML) và nội dung động (được phát triển
trong các ngôn ngữ như PHP hoặc Perl). Các sửa đổi cần thiết để đảm bảo tính
tương thích của các dự án đó trong Apache là tối thiểu hoặc không tồn tại. 

Các dự án được phát triển trong các công nghệ sở hữu độc quyền như ASP là một
trường hợp đặc biệt, vì nỗ lực đáng kể được yêu cầu cho chúng để làm việc trong
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Dự án Apache 

Apache là một trong những 
dự án thành công nhất được 
cộng đồng PMTD phát triển 
mà, nhờ các tính năng nhất 
định giấy phép của nó, có thể 
được sử dụng trong các sản 
phẩm phần mềm sở hữu độc 
quyền.

(29)Khái niệm dự án web 
tham chiếu tới một website 
(ví dụ, website của tổ chức) 
và tới các ứng dụng web có 
thể được truy cập thông qua 
một trình duyệt. 
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Apache. Bất kỳ ở đâu có thể, là ưu tiên hơn để triển khai dự án web trong các
công nghệ lựa chọn thay thế như PHP để đảm bảo sự độc lập về công nghệ trong
tương lai. Điều này rõ ràng liên quan tới công việc nhiều hơn nhưng cơ hội đó có
thể được sử dụng để tối ưu hóa các ứng dụng và nội dung web của tổ chức. 

Bây giờ ngày càng phổ biến thấy PHP được sử dụng như một ngôn ngữ lập trình
web và các nền tảng LAMP (Linux, Apache, MySQL và PHP) đã trở thành phổ
biến những năm gần đây cho việc chào các nội dung và ứng dụng web. 

Các cơ sở dữ liệu 

Có nhiều lựa chọn PMTD thay thế cho triển khai các hệ thống quản lý cơ sở dữ
liệu, nhưng phổ biến nhất là MySQL, PostgreSQL, Firebird và MaxDB. Việc chọn
giải pháp này hay giải pháp kia sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu chuyển đổi. 

Trong tất cả các trường hợp, các cơ sở dữ liệu tự do là các sản phẩm chín muồi đã
được kiểm thử và thử thách trong các môi trường sản xuất và có thể trong thực tế
được  xem như  một  trong  những  lĩnh  vực  hàng  đầu  của  PMTD và  hệ  thống
GNU/Linux trong các môi trường doanh nghiệp. Các giải pháp đó cũng có các
phiên bản cho các hệ điều hành sở hữu độc quyền sao cho chúng có thể được sử
dụng khi chỉ tiến hành chuyển đổi các ứng dụng. 

Một vài cơ sở dữ liệu sở hữu độc quyền như Oracle30 cũng có một phiên bản cho
GNU/Linux, nên trong các trường hợp đặc biệt nơi mà không được khuyến cáo
chuyển đổi hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, thì chúng ta có thể chuyển đổi hệ điều
hành sang GNU/Linux. 

Hầu hết các cơ sở dữ liệu có các cơ chế quản trị và truy vấn khá tiêu chuẩn, về lý
thuyết nó thúc đẩy tính tương hợp và sử dụng các giải pháp đó cùng với sự dễ
dàng chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống quản lý này sang hệ thống quản lý khác. Điều
này có nghĩa là các ứng dụng có thể tiếp tục truy cập được tới dữ liệu một cách
trong suốt và không có nhu cầu cho các sửa đổi xa hơn. 

Vì thế, chuyển đổi cơ sở dữ liệu có liên quan tới 2 hoạt động: 

• Chuyển đổi các dữ liệu sang cơ sở dữ liệu mới. Nỗ lực được yêu cầu cho

hoạt động này sẽ phụ thuộc vào tình trạng ban đầu của dữ liệu. Nếu dữ liệu
có thể truy cập được bằng các truy vấn SQL, thì một hoạt động truyền
hoặc xuất dữ liệu với việc nhập sau đó sang cơ sở dữ liệu mới là đủ. Nếu
dữ liệu được lưu trữ trong một định dạng sở hữu độc quyền hoặc thậm chí
như các tệp văn bản, thì chúng ta sẽ cần phải triển khai một trình phân tích
cú pháp và nhập chúng sau đó vào cơ sở dữ liệu mới. 

• Thẩm tra truy cập dữ liệu từ các ứng dụng. Nếu các ứng dụng sử dụng

một cơ chế đọc dữ liệu tiêu chuẩn (như các truy vấn SQL), thì sự truy cập
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(30)Oracle thường được sử 
dụng trong các môi trường 
khá phức tạp với một loạt 
các yêu cầu mà các giải pháp 
tự do chưa thể luôn đáp ứng 
được.
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sẽ phải được thiết lập theo cách thức y hệt, trừ phi chúng ta đang sử dụng
các lệnh mà không làm thỏa mãn tiêu chuẩn đó. Nếu các ứng dụng đó sử
dụng các trình điều khiển tiêu chuẩn như ODBC hoặc JDBC, hoặc một
giao diện sở hữu độc quyền, thì sẽ là cần thiết để thay thế trình điều khiển
cơ sở dữ liệu gốc ban đầu bằng trình điều khiển của cơ sở dữ liệu mới
hoặc triển khai một giao diện mới. Trong cả 2 trường hợp, bước này có thể
đòi hỏi nỗ lực đáng kể và gây ra các vấn đề với tính tương hợp. 

Như một quy tắc chung, để chuyển đổi cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn, chúng ta cần
tránh càng xa càng tốt sử dụng các thủ tục truy vấn được xác định sẵn trước và các
mở rộng đặc thù của các nhà sản xuất cho việc truy cập dữ liệu từ các ứng dụng.
Thay vào đó, được khuyến cáo hãy sử dụng các trình điều khiển tiêu chuẩn như
ODBC và JDBC, chúng là dễ dàng thay thế được lẫn cho nhau, và để triển khai
các truy vấn SQL theo cách thức được module hóa nhất có thể và tách bạch khỏi
phần còn lại của chương trình. 

Các môi trường đồ họa và các ứng dụng tự động hóa văn
phòng 

Có 2 lựa chọn môi trường đồ họa chính trong các hệ thống GNU/Linux: GNOME
và KDE. 

Cả GNOME và KDE đều cung cấp một môi trường đồ họa trực quan với một
trình quản lý các cửa sổ thân thiện với người sử dụng, phù hợp cho tất cả những
người sử dụng và một nền tảng phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng được
tích hợp trong phần còn lại của môi trường đồ họa đó và giữa chúng với nhau. 

Sự lựa chọn môi trường đồ họa này hoặc khác phần lớn là vấn đề sở thích cá nhân.
KDE thường giống giao diện Windows hơn và có nhiều khả năng tùy biến hơn,
nhưng điều này có thể đưa ra những khó khăn xa hơn cho người sử dụng mới. 

Dù có nhiều ứng dụng tự động hóa văn phòng cho các hệ thống GNU/Linux mà
chào sự tích hợp tốt với các hệ thống đồ họa GNOME và KDE, thì có 2 giải pháp
đứng được trên phần còn lại: OpenOffice.org và StarOffice.

OpenOffice.org là một gói tự động hóa văn phòng nguồn mở, PMTD được phân
phối tự do. Nó là sẵn sàng cho nhiều nền tảng tự do và sở hữu độc quyền, nên nó
thường được trích dẫn như một ví dụ về chuyển đổi ứng dụng. Trong hầu hết các
trường hợp, nó là tương thích với Microsoft Office và hỗ trợ tiêu chuẩn trao đổi
dữ liệu OpenDocument của ISO, điều có thể được sử dụng tự do. 

OpenOffice.org thực sự được dựa vào dự án StarOffice. StarOffice là một gói tự
động hóa văn phòng sở hữu độc quyền của Sun Microsystems, được bán như vậy,
cùng với vài chức năng bổ sung31 không có sẵn trong OpenOffice.org mà Sun
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Microsystems tiếp tục hỗ trợ. 

OpenOffice.org và StarOffice có các ứng dụng khác nhau, từng ứng dụng đều có
chức năng đặc thù, nhưng chúng tích hợp tuyệt vờii với nhau: 

• Trình xử lý văn bản (Writer) 

• Các bảng tính (Calc)

• Các trình chiếu (Impress) 

• Trình soạn thảo công thức toán học (Math)

• Vẽ (Draw) 

• Cơ sở dữ liệu (Database)

OpenOffice.org32 sử dụng một định dạng tệp nén dựa vào XML cho tất cả các ứng
dụng của nó, điều khác biệt với các định dang nhị phân được các ứng dụng tự
động hóa văn phòng sở hữu độc quyền sử dụng. Với định dạng này, chúng ta có
thể dễ dàng tách bạch các nội dung của tệp với dữ liệu của nó, các kiểu, kiểm tra
phiên bản và các hình ảnh được đưa vào trong tài liệu. Hơn nữa, OpenOffice.org
cho phép chúng ta làm việc với các định dạng khác cũng dựa vào XML. 

Chuyển đổi các tệp trong định dạng của Microsoft Office 

OpenOffice.org có cơ chế chuyển đổi và nhập các tệp ở các định dạng sở hữu độc
quyền, như các tệp được bộ Microsoft Office sử dụng. Nó cũng cho phép chúng ta
lưu các tệp được tạo ra với OpenOffice.org trong các định dạng sở hữu độc quyền.

Tuy nhiên, tính tương thích này không là tuyệt hảo và trong khi chất lượng thường
là chấp nhận được trong hầu hết các trường hợp, thì đôi khi có các khác biệt trong
định dạng của các tài liệu, đặc biệt là các khác biệt có các yếu tố phức tạp, như
các macro hoặc các tính năng đặc biệt khác. Trong trường hợp này, có thể là cần
thiết để soạn sửa lại vài tài liệu nếu chúng ta đòi hỏi định dạng phải là y hệt nhau
như bản gốc. 

Vì thế, trước khi biến đổi và chuyển đổi các tài liệu, chúng ta cần nghiên cúu các
tính năng của chúng và phân loại chúng theo sử dụng và sự phức tạp về kỹ thuật: 

• Các tài liệu soạn thảo được: chúng cần phải được chuyển đổi sang một

định dạng tương hợp mới như ODT, sao cho chúng có thể soạn thảo được
trong tương lai. 

• Các tài liệu chỉ đọc: chúng có thể được chuyển đổi sang định dạng PDF,

đơn giản hóa đáng kể quy trình chuyển đổi. 

• Các tài liệu cơ bản: chúng có các macro, các hình đồ họa sở hữu độc

quyền, các định dạng hoặc các yếu tố hoặc các kiểu (style) phức tạp như
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lời chú cuối trang, các bảng và các chỉ số. Chúng có thể dễ dàng được
chuyển đổi bằng việc xử lý bó. 

• Các tài liệu phức tạp: chúng có các macro, các hình đồ họa sở hữu độc

quyền và các đồ họa véc tơ, các đối tượng OLE, các đối tượng tích cực,
các tham chiếu chéo, ... Chúng có thể được chuyển đổi nhưng sẽ hầu hết
có khả năng yêu cầu việc xử lý riêng rẽ. 

OpenOffice.org đưa ra khả năng chuyển đổi vài tài liệu theo xử lý bó. Tất cả các
tài liệu phải nằm trong một thư mục nguồn và chúng ta sẽ cần chỉ định một thư
mục đích tới đó tất cả các tài liệu được chuyển đổi sẽ được lưu lại. 

Trong tất cả các trường hợp, chúng ta được khuyến cáo kiểm tra sự chuyển đổi với
một ví dụ đại diện từ tất cả các tài liệu. Hơn nữa, chúng ta có 2 khả năng khi làm
việc với các tài liệu phức tạp.  

• Chuyển đổi từng tài liệu một sao cho chúng ta có thể hiệu chỉnh được bất

kỳ sự khác biệt nào với tài liệu gốc ban đầu trước khi lưu nó sang định
dạng mới. 

• Rà soát lại từng tài liệu một để loại trừ các yếu tố có thể ảnh hưởng tới quy

trình chuyển đổi và sau đó xử lý chúng tất cả theo bó. 

Các ứng dụng tập đoàn 

Khái niệm các ứng dụng tập đoàn được sử dụng để tham chiếu tới các ứng dụng
được phát triển để đáp ứng được các nhu cầu đặc thù của công ty hoặc tổ chức
trong đó sự chuyển đổi đang tiến hành.

Về các mục đích chuyển đổi, chúng ta có thể phân biệt giữa các dạng ứng dụng
tập đoàn sau: 

• Các ứng dụng có thể được chạy không có vấn đề gì trên một hệ điều hành

tự do, như các ứng dụng đa nền tảng (các ứng dụng được viết trong Java,
ví dụ thế) hoặc các ứng dụng dựa vào web (ví dụ, trong PHP, như chúng ta
đã thấy trong phần về các máy chủ web). 

• Các ứng dụng đòi hỏi các sửa đổi một chút để có khả năng chạy được trên

một hệ điều hành tự do, như các ứng dụng, ví dụ, điều chỉnh sự truy cập cơ
sở dữ liệu, như chúng ta đã thấy trong phần về chủ đề này, hoặc cho việc
thiết lập cấu hình các biến môi trường mới. 

• Các ứng dụng có thể chạy được bằng sự mô phỏng hoặc ảo hóa. 

• Các ứng dụng không thể chạy được trên một hệ điều hành tự do, như các

ứng dụng được triển khai trong các ngôn ngữ độc quyền cho hệ điều hành

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 113/177



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

sở hữu độc quyền. 

Hầu hết các ứng dụng tập đoàn là sở hữu độc quyền nên công ty sẽ không có sự
truy cập tới mã nguồn. Nếu không có khả năng chạy được ứng dụng bằng sự mô
phỏng hoặc ảo hóa, thì lựa chọn tốt nhất là triển khai ứng dụng đó lại một lần nữa
dựa vào PMTD, nếu có thể, trong một dự án PMTD đang tồn tại. 

2.8. Huấn luyện người sử dụng, giao tiếp 
truyền thông và hỗ trợ

Cho tới nay, chúng ta đã xem xét chủ yếu các khía cạnh kỹ thuật của triển khai các
hệ thống PMTD. Tầm quan trọng của công nghệ sẽ không làm lạc lối khỏi thực tế
rằng một trong những yếu tố trong thành công của bất kỳ dự án triển khai nào, đặc
biệt là chuyển đổi, là chấp nhận hệ thống mới từ những người sử dụng nó. 

Phần này trước tiên sẽ mô tả các yếu tố chính của kế hoạch huấn luyện PMTD của
một tổ chức và vài thực tiễn tốt để giới thiệu và khuyến khích sự chấp nhận của
người sử dụng. Để kết luận, chúng ta sẽ xem xét các kênh chính của sự giao tiếp
truyền thông và các yếu tố chính của một hệ thống hỗ trợ người sử dụng. 

2.8.1. Huấn luyện

Huấn luyện người sử dụng đúng đóng một vai trò rất quan trọng trong thành
công của dự án. Kết quả là, chúng ta nên đưa nó vào trong các kế hoạch dự án
của chúng ta ngay từ đầu. 

Để lên kế hoạch huấn luyện, chúng ta cần nhận diện trước tiên tất cả các nhóm
người sử dụng nào sẽ sử dụng các dạng ứng dụng đặc thù nào. Điều này sẽ tạo
thuận lợi cho chúng ta nghiên cứu các khác biệt giữa các ứng dụng sở hữu độc
quyền và tự do, và vì thế đánh giá được khó khăn trong áp dụng các ứng dụng mới
cho những người sử dụng. Các yếu tố đó sẽ cho phép chúng ta lên kế hoạch huấn
luyện người sử dụng để đáp ứng được các nhu cầu thực tế và cá nhân của họ. 

Một vài ứng dụng tự do, như các trình duyệt, các trình thư điện tử máy trạm và
các ứng dụng tự động hóa văn phòng, là rất tương tự với các đồ sở hữu độc quyền
tương đương của chúng. Rõ ràng, việc huấn luyện ít hơn sẽ là cần thiết trong các
trường hợp đó. 

Các tư liệu 

Có nhiều tư liệu trên Internet có thể được sử dụng để huấn luyện những người sử
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dụng hoặc để giúp chúng ta chuẩn bị các tư liệu của riêng chúng ta. 

Các sách chỉ dẫn và tài liệu thường chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, điều có thể là một
vấn đề cho vài người sử dụng, và các giao diện các ứng dụng nhất định không
được dịch hoặc bản dịch không hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, chúng ta có thể
nghĩ về việc xuất bản tài liệu của riêng chúng ta để vượt qua rào cản ngôn ngữ. 

Dự án SELF của châu Âu có một nền tảng cho việc tạo ra và chia sẻ các tư liệu
giáo dục có liên quan tới PMTD và các tiêu chuẩn mở. 

Trình quản lý huấn luyện

Việc huấn luyện có thể được tổ chức trong tổ chức, trong sự cộng tác với một
công ty bên ngoài hoặc sử dụng một nền tảng học tập trực tuyến. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, là quan trọng để tạo thuận lợi truy cập tới việc huấn
luyện và các tư liệu càng nhiều có thể càng tốt. Số người tham dự trong các hoạt
động huấn luyện có thể có hoặc không là bắt buộc khi mà điều này sẽ phụ thuộc
vào chính sách của tổ chức. 

Các nền tảng học tập trực tuyến có ưu điểm là những người sử dụng có thể thích
nghi quy trình học tập của họ và huấn luyện truy cập tới các nhu cầu của họ.
Moodle là một hệ thống quản lý khóa học tự do được sử dụng để tạo ra những gì
được biết tới như là các cộng đồng học tập trực tuyến trong đó các sinh viên có
thể đi theo việc huấn luyện và giao tiếp với nhau. 

Một lựa chọn tốt khác là kết hợp huấn luyện tại chỗ với một hệ thống học tập trực
tuyến. 

Cuối cùng, chúng ta nên không đưa ra khả năng chào cho những người sử dụng
một vài dạng động cơ để khuyến khích họ tham dự lớp huấn luyện, ví dụ, trao
giấy chứng nhận và thành tích đạt được. 

Dạng người sử dụng 

Không phải tất cả những người sử dụng là như nhau. Trước hết, sẽ luôn có một vài
người sử dụng dễ lĩnh hội hơn với các phần mềm mới so với những người khác.
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, một khi những người sử dụng vượt qua
được nỗi lo ngại ban đầu của họ về sử dụng PMTD, thì họ thấy nó rất tương tự với
phần mềm sở hữu độc quyền và được thỏa mãn với việc sử dụng nó, vì thế chúng
ta nên không quá lo nhiều nếu các kinh nghiệm ban đầu của họ là tiêu cực. 

Thứ 2, hãy nhớ là nhân viên kỹ thuật và phi kỹ thuật sẽ cần dạng huấn luyện và
giám sát khác nhau. 

Nhân viên kỹ thuật sẽ cần huấn luyện tăng cường hơn so với những người sử dụng
thông thường, đặc biệt nếu họ không có kinh nghiệm trước đó với PMTD và đã
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quen làm việc với một hệ thống sở hữu độc quyền mà, một cách tương phản, họ
rất thạo về nó. Sự tham gia của các nhân viên kỹ thuật cũng là chìa khóa cho việc
đảm bảo việc chạy trơn tru của hệ thống sau triển khai. Là thực tiễn tốt để động
viên họ và đưa họ tham gia vào quá trình triển khai sao cho họ có thể nắm bắt
được hệ thống trong khi nó còn đang được triển khai. 

2.8.2. Giới thiệu PMTD

Bổ sung thêm vào việc huấn luyện, một trong các thực tiễn khác có thể dẫn tới
một dự án chuyển đổi PMTD thành công là sự giới thiệu dần dần các ứng dụng và
dịch vụ mới. Điều này trao cho những người sử dụng thời gian làm quen với môi
trường và phương tiện mới khi họ không phải đối mặt với một hệ thống hoàn toàn
xa lạ. 

Cài đặt các ứng dụng bắc cầu 

Nhiều ứng dụng phổ biến cho máy để bàn bây giờ có sẵn trong GNU/Linux cũng
như  các  hệ  thống  sở  hữu  độc  quyền,  như  gói  tự  động  hóa  văn  phòng
OpenOffice.org, trình duyệt Firefox hoặc trình thư điện tử máy trạm Thunderbird.
Nhiều ứng dụng và dịch vụ máy chủ cũng có thể chạy được trên cả 2 hệ thống,
như hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL hoặc máy chủ web Apache. 

Các dạng ứng dụng đó được gọi là các ứng dụng bắc cầu và có thể rất hữu dụng
trong các giai đoạn sớm của chuyển đổi33 và cho việc đánh giá câu trả lời của
những người sử dụng và việc ước lượng các nhu cầu huấn luyện của họ được
chính xác hơn nhiều. 

Chuyển đổi so le các dịch vụ 

Mục tiêu ban đầu của bất kỳ sự chuyển đổi nào cũng là để đưa ra một sự biến đổi
trơn tru từ hệ thống này sang hệ thống khác mà người sử dụng không nhận thấy
được bất kỳ sự khác biệt lớn nào hoặc, nếu có thể, họ không nhận thấy được bất
kỳ sự khác biệt  nào cả.  Một chiến lược để đạt được mục tiêu này là bắt đầu
chuyển đổi trên các máy chủ, sao cho những người sử dụng có thể tiếp tục làm
việc bình thường cho tới khi hệ thống được chuẩn bị xong cho sự chuyển đổi của
các máy trạm. 

Các dịch vụ có thể dễ dàng được chuyển đổi ngay từ đầu bao gồm các dịch vụ
mạng (DNS, DHCP, ...), các máy chủ web và các máy chủ cơ sở dữ liệu. Có thể là
cần thiết để sử dụng các giải pháp công nghệ làm việc tốt được trên các hệ thống
hỗn hợp, như OpenLDAP kết hợp với Samba. 
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về các dạng chuyển đổi. 



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

Điều này cũng trao cho chúng ta đủ thời gian để huấn luyện các nhân viên kỹ
thuật, sự hỗ trợ của họ có thể rất hữu dụng cho việc chuyển đổi các máy trạm và
cung cấp sự hỗ trợ cho những người sử dụng khác. 

Cả 2 sự giới thiệu các ứng dụng cầu nối và chuyển đổi so le các dịch vụ sẽ được
tính tới trong việc lên kế hoạch dự án. 

2.8.3. Giao tiếp truyền thông của dự án

Như chúng ta đã thấy, sự triển khai một hệ thống PMTD và sự chuyển đổi sang hệ
thống này là một quá trình có liên quan tới tất cả những người sử dụng của tổ
chức, không chỉ các nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm về giới thiệu hoàn chỉnh và
sự duy trì của nó. 

Các cơ chế phải được đặt ra tại chỗ cho sự giao tiếp truyền thông có hiệu quả giữa
những người sử dụng và các nhà quản lý kỹ thuật và hành chính của tổ chức, và
chúng ta phải đảm bảo tính minh bạch qua quá trình đó. Kết quả là, các hoạt động
giao tiếp truyền thông phải được đặt ra trong kế hoạch của dự án, phải bao gồm: 

• Truyền đạt của nhóm ban đầu cho tất cả những người sử dụng. Chúng

ta nên sử dụng các cuộc họp có đủ thông tin, các lưu ý, các thư điện tử nội
bộ và các quảng cáo trên intranet của tổ chức để giải thích các lý do cho
dự án và chi tiết kế hoạch chung của nó trước khi nó được triển khai. 

• Truyền đạt thường xuyên về sự tiến bộ của dự án. Chúng ta nên giải

thích các phần nào của hệ thống sẽ được chuyển đổi và khi nào, cùng với
bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho dự án. Các cuộc họp với số lượng
nhỏ người sử dụng nên được tổ chức ở từng pha chuyển đổi. 

• Các cuộc họp thường xuyên sau kết luận của dự án. Chúng ta nên đánh

giá thành công của dự án và tiến hành việc giám sát chung các kết quả của
nó và các kinh nghiệm của những người sử dụng hệ thống. 

2.8.4. Hệ thống hỗ trợ những người sử dụng

Yếu tố chính của hệ thống mới là giới thiệu một hệ thống quản lý các vấn đề đối
với những người sử dụng, cho phép họ tìm các câu trả lời cho các câu hỏi của họ
và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nảy sinh theo tình huống. Là quan trọng để đưa
ra một câu trả lời nhanh và có hiệu quả cho tất cả các vấn đề đó, đặc biệt ngay sau
khi triển khai. 

Khi thiết kế hệ thống hỗ trợ người sử dụng, chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau
đây khi chúng sẽ xác định các tính năng chính của hệ thống: 

• Ai là những người sử dụng?
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• Tổ chức vận hành như thế nào?

• Dạng hỗ trợ mà những người sử dụng cần là gì?

• Dạng hỗ trợ được đưa ra cho từng dạng người sử dụng là gì?

• Bao nhiêu sự hỗ trợ sẽ được đưa ra?

• Sự hỗ trợ sẽ được đưa ra như thế nào? 

Các kiểm thử thí điểm có thể được sử dụng như là cơ sở để đặc trưng cho hầu hết
các vấn đề những người sử dụng gặp phải và để chuẩn bị một thủ tục giải quyết
cho từng vấn đề đó. 

Tương tự, chúng ta sẽ cần nhận diện được các dịch vụ sống còn và những người
sử dụng hệ thống, vì họ sẽ được nhận sự hỗ trợ ưu tiên. 

Chúng ta cũng cần nhớ trong đầu rằng nhiều hỗ trợ hơn có nghĩa là chi phí cao
hơn. Là có khả năng phải cung cấp nhiều hỗ trợ hơn trong các tuần ngay sau
chuyển đổi, khi mà số lượng các yêu cầu và vấn đề là cao. Trong tất cả các trường
hợp, mấu chốt đối với một hệ thống hỗ trợ người sử dụng có hiệu quả là giao tiếp
truyền thông trơn tru với những người sử dụng, để làm cho họ nhận thức được
rằng vấn đề của họ đang được xem xét giải quyết.

Cuối cùng, có thể có trường hợp hệ thống hỗ trợ người sử dụng đã có rồi trước khi
sự chuyển đổi diễn ra. Nếu hệ thống này từng dựa vào phần mềm sở hữu độc
quyền, thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá các lựa chọn tự do đa dạng khác. 
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sánh với một số, xem 
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3. Các công ty PMTD
Phần thứ 3 này về chủ đề “Triển khai các hệ thống PMTD” phác họa các khái
niệm và đặc tả chính có liên quan tới phía các doanh nghiệp PMTD. 

Kể từ khi nó xuất hiện, PMTD luôn hiện diện trong các CNTT và sự tiến hóa của
nó đã bị ảnh hưởng do những thay đổi về cơ cấu đã diễn ra trong công nghệ, kinh
tế và xã hội. 

Thời gian trôi đi, một số triết lý về sự sáng tạo, sản xuất và sự lan tỏa của phần
mềm đã được phát triển. Chúng ta có thể thường phân biệt được giữa 2 xu hướng
cơ bản và trái ngược nhau: 

• Một mặt, triết lý sở hữu độc quyền, nó chống đỡ cho sự bảo vệ phần mềm

bằng việc đóng lại và tư nhân hóa mã nguồn, kết hợp với sử dụng các giấy
phép với các hạn chế sự dụng nặng nề. 

• Mặt khác, triết lý tự do, nó chống đỡ cho sự tự do của phần mềm và mã

nguồn bằng các giấy phép đảm bảo các quyền của người sử dụng để chạy
chương trình, nghiên cứu và tùy biến thích nghi mã nguồn và phân phối lại
và xuất bản bất kỳ cải tiến nào được làm với nó. 

2 triết lý đó đã sinh ra các mô hình kinh doanh với các lý tưởng, sự vận hành sự
phát triển và kinh tế mâu thuẫn nhau: 

• Mô hình tư nhân hóa phần mềm thường thiết lập một giá trị tài chính phải

đáp ứng được bằng việc hạn chế sử dụng một bản sao định dạng nhị phân,
điều làm cho nó là không có khả năng đối với những người hoặc tổ chức
không có bản quyền hoặc sự ủy quyền rõ ràng của các chủ sở hữu bản
quyền để sử dụng, điều chỉnh hoặc cải thiện mã nguồn. Nhiều giấy phép sở
hữu độc quyền cấm truyền các quyền của người sử dụng cho các bên thứ 3
mà không có sự đồng ý trước đó của các chủ sở hữu bản quyền. 

• Mô hình PMTD có xu hướng tập trung vào sự phát triển và thích nghi các

giải pháp tự do và định tính để đáp ứng các nhu cầu của những người sử
dụng và các tổ chức, và trong các dịch vụ bổ sung cho sự triển khai và
hoạt  động  thường  ngày  của  họ.  Vì  thế,  mô  hình kinh  doanh  dựa  vào
PMTD cho phép các hành động bị cấm hoặc bị hạn chế trong mô hình
phần mềm tư nhân. 

Sự hiểu biết về triết lý độc nhất vô nhị của PMTD không chỉ có ảnh hưởng trực
tiếp trong mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh, mà còn trong định nghĩa,
quản lý, tổ chức và vận hành các công ty công nghệ. Các khía cạnh như độ chín
của PMTD, sự hiện diện của một cộng đồng thế giới của những người cộng tác
trong các dự án PMTD và khả năng trụ vững của các mô hình kinh doanh của nó
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nghi ngờ nghiêm trọng khái niệm truyền thống của một dự án kinh doanh. 

Phần đầu của tài liệu này xác định các mô hình kinh doanh khác nhau dựa vào
PMTD, khả thi và có khả năng trụ vững được để đưa vào thực tiễn như một chiến
lược kinh doanh. 

Phần 2 của tài liệu này tập trung hoàn toàn vào việc phác thảo dự án kinh doanh
và các chi tiết về các khía cạnh chính của sự sáng tạo, tổ chức, sản xuất và vận
hành của một công ty PMTD. 

Phần 3 giới thiệu sản xuất PMTD và mô tả các tính năng chính của sự sáng tạo, tổ
chức, giao tiếp truyền thông và phát triển của mã nguồn. 

Cuối cùng, tài liệu này có 2 phụ lục mô tả ngắn gọn và có hệ thống các giấy phép
tự do chính và các tiêu chuẩn mở có liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp PMTD. 

3.1. Các mô hình kinh doanh
Phần đầu giới thiệu các mô hình kinh doanh PMTD chính, cùng với các đặc tính
và các tính năng làm cho chúng khác với các dòng kinh doanh dựa vào phần mềm
sở hữu độc quyền. 

Phần lớn, sự khác biệt lớn nhất giữa PMTD và sở hữu độc quyền từ quan điểm
kinh doanh là giấy phép. Nói rộng ra, một giấy phép là một mô hình hợp đồng
theo đó tác giả của sản phẩm (hoặc bất kỳ thứ gì sở hữu bản quyền) thiết lập các
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng của sản phẩm và kịch bản trong đó nó có
thể được sử dụng. 

Dù vậy, các giấy phép tự do34 dựa vào 4 nguyên tắc cơ bản của quyền tự do có liên
quan tới phần mềm và mã nguồn của nó: 

• Tự do chạy chương trình vì bất kỳ mục đích gì. 

• Tự do nghiên cứu mã nguồn và thích nghi nó cho các nhu cầu của riêng

bạn. Ở đây, sự truy cập tới mã nguồn là cần thiết. 

• Tự do phân phối lại các bản sao của phần mềm. 

• Tự do để cải thiện phần mềm và phân phối các cải thiện. Vì thế, sự truy

cập tới mã nguồn là cần thiết. 

Các quyền tự do cơ bản của PMTD mâu thuẫn với mô hình riêng tư tập trung vào
bán các giấy phép cho sử dụng có hạn chế định dạng35 nhị phân, dù PMTD không
nhất thiết phải có được mà không trả tiền. Tuy nhiên, nhiều PMTD hiện có sẵn có
thể có được bằng việc tải về trực tiếp, tự do từ site trên Internet của tổ chức quản
lý nó. 
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(http://www.opensource.org) 
về các ảnh hưởng của các 
khái niệm tự do và mở.

Nguồn Internet 

Bạn sẽ thấy định nghĩa gốc 
của PMTD ở 
http://www.gnu.org/philosop
hy/free-sw.html 
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việc cấp phép quyền sử dụng
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Các bản tải về trực tiếp hoặc tự do 

Các ví dụ về tải về trực tiếp hoặc tự do bao gồm:

• Debian GNU/Linux từ http://www.debian.org/distrib/

• FreeBSD từ http://www.freebsd.org/where.html

• KOffice từ http://www.koffice.org/download/

• OpenOffice.org từ http://download.openoffice.org/

Việc mở ra theo triết lý của PMTD khuyến khích các mô hình kinh doanh dựa vào
vốn của con người, tri thức, sự tùy biến và thích nghi các sản phẩm, không nhắc
tới sự tiến hóa liên tục của phần mềm. Vì thế, chúng ta cần nhấn mạnh vai trò
cộng đồng của những người sử dụng PMTD, nó giúp giám sát chất lượng và sự
tiến hóa của các ứng dụng tự do với một mức thực thi có thể là khó đạt được trong
các mô hình sở hữu độc quyền. 

Qua thời gian, mô hình PMTD đã xử trí để tăng cường một lời chào bao trùm hầu
hết các lĩnh vực có sự hiện diện của phần mềm riêng tư, hình thành một thị trường
chín muồi, định tính và an toàn trong đó dựa vào một chiến lược kinh doanh có đề
cập tới cả sự phát triển phần mềm và các dịch vụ bổ sung. 

Ở mức độ nào đó, chiến lược kinh doanh của PMTD dựa bản thân nó vào các
khía cạnh làm cho nó khác với mô hình sở hữu độc quyền, như các chức năng
gia tăng, sự thích nghi được tùy chỉnh, các rà soát lại vô số và liên tục, an toàn
sản phẩm và vận hành chất lượng được đảm bảo, và toàn bộ một dải các dịch vụ
bổ sung cho sự triển khai của nó và sự vận hành hàng ngày. 

Các phần tiếp sau giới thiệu các mô hình kinh doanh chính bắt nguồn từ triết học
có tính khái niệm của PMTD: sự phát triển, tư vấn, cài đặt và tích hợp, chuyển
đổi, duy trì, hỗ trợ và huấn luyện. 

Các mô hình kinh doanh được mô tả sẽ được coi như là việc bổ sung thêm nữa
hơn là mô hình độc lập. Nói cách khác, một sự kết hợp của một hoặc nhiều mô
hình kinh doanh có thể là cần thiết để bao trùm chiến lược kinh doanh. 

3.1.1. Sự phát triển

Mô hình kinh doanh phát triển phần mềm có liên quan tới toàn bộ hoặc một phần
sản xuất một sản phẩm dựa vào PMTD để được thương mại hóa hoặc trực tiếp
hoặc một phần của dự án triển khai của một bên thứ 3, như các bên được mô tả
trong phần 2 của chủ đề này. 
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Các nguồn trên Internet 

Tại http://freshmeat.net/ và 
http://sourceforge.net/, bạn 
sẽ phát hiện ra một dải rộng 
lớn các dự án PMTD trong 
các lĩnh vực chính nơi mà 
công nghệ được sử dụng. 
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Định nghĩa của PMTD không tham chiếu tới chiến lược bán một sản phẩm tự do
với một giá thành cho từng bản sao được bán mà các đặc tính của các giấy phép tự
do làm cho điều này trở thành sự lựa chọn thứ 2, dù nó được một vài tổ chức sử
dụng một cách mạnh mẽ. 

Các sản phẩm tự do được đóng gói 

Vài tổ chức quyết định đưa ra các sản phẩm tự do của họ trong các gói (các hộp, các
đĩa, các sách chỉ dẫn, tài liệu, ...) để đổi lại sự thanh toán một lượng tiền mà, trong
khi là thấp hơn so với giá thành của các giải pháp lựa chọn thay thế, vẫn là lớn hơn
giá  gốc.  Ví  dụ,  phát  tán  Ubuntu  có  thể  được  bán  tại
http://www.ubuntu.com/getubuntu/purchase. 

Sản xuất PMTD chủ yếu là câu trả lời cho sự bán các dịch vụ bổ sung với giá trị
gia tăng cho các khách hàng, nó cũng phục vụ để mở rộng tính liên tục của phần
mềm, như sự tùy biến hoặc thích nghi cho một môi trường đặc thù. 

Tài liệu với chủ đề “Giới thiệu PMTD” bao gồm một sự phân loại các lựa chọn
thay thế có khả năng cho sự phát triển của PMTD, điều chúng ta sẽ tóm tắt ở dưới:

• Tri thức tốt hơn. Điều này là dựa vào ý tưởng làm kinh doanh với tri thức

của một hoặc nhiều sản phẩm, chào các phát triển được tùy biến, các sửa
đổi hoặc các thích nghi (trong số các điều khác mà chúng ta sẽ thảo luận
sau). Sự tham gia tích cực trong việc tạo ra và phát triển các sản phẩm tự
do là giá trị gia tăng được công ty giới thiệu trong con mắt của các khách
hàng và các đối thủ cạnh tranh.  

• Tri thức tốt hơn với các giới hạn. Điều này là tương tự với mô hình trước

(tri thức tốt hơn) nhưng với một sự triển khai pha trộn các giấy phép tự do
và sở hữu độc quyền (hoặc các bằng sáng chế) để giảm sự cạnh tranh. Mô
hình này có thể chứng minh là không trụ vững nếu sản phẩm tự do rẽ
thành một nhánh được cộng đồng tự do hỗ trợ, làm cho lợi thế cạnh tranh
mất dần. 

• Nguồn của sản phẩm tự do. Điều này là tương tự như với mô hình đầu

tiên (tri thức tốt hơn) nhưng với sự khác biệt là công ty sản xuất hầu như
tất cả mã. Khách hàng đánh giá vị thế và ưu thế có tính cạnh tranh qua sự
cạnh tranh. 

• Nguồn của sản phẩm với các giới hạn. Điều này dựa vào mô hình trước

(nguồn của sản phẩm tự do) nhưng với một triển khai nhằm vào việc giảm
sự cạnh tranh, như bắt đầu phân phối với một giấy phép riêng và mở nó ra
sau hoặc giới hạn sự phân phối ban đầu tới các khách hàng công ty. 

• Các giấy phép đặc biệt. Điều này liên quan tới sản xuất một sản phẩm

duy nhất được phân phối theo các giấy phép khác nhau (tự do và sở hữu
độc quyền). Sản phẩm sở hữu độc quyền đưa ra sự triển khai đặc biệt của
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Xem thêm 

Bạn sẽ thấy nhiều thông tin 
và các ví dụ hơn của phân 
loại này trong Phần 5.2 “Các 
mô hình kinh doanh dựa vào 
PMTD” trong các tư liệu với 
chủ đề “Giới thiệu PMTD”.
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sản phẩm, như tích hợp với các sản phẩm sở hữu độc quyền khác. 

• Bán thương hiệu. Điều này liên quan tới sự phân phối các sản phẩm tự do

bằng hình ảnh của một thương hiệu tập đoàn, đưa ra chất lượng và giá trị
gia tăng từ quan điểm của các khách hàng. Các sản phẩm đó thường được
nhiều dịch vụ bổ sung cho các khách hàng đi theo. 

Sự lựa chọn dạng kinh doanh phát triển phần mềm phải đi tay trong tay với chiến
lược kinh doanh và phải phù hợp với thị trường đích. Vì thế, một tổ chức có thể
quyết định sử dụng một kiểu hình được tùy biến cho từng trong số các sản phẩm
nó lên kế hoạch đưa ra thị trường, dựa vào chiến lược và thị trường đích cụ thể
của từng sản phẩm. 

Mô hình kinh doanh phát triển PMTD cũng đòi hỏi một sự lựa chọn thận trọng
các giấy phép mã nguồn mà nó sử dụng: 

• Giấy phép cho mã nguồn nó sửa đổi nếu sản phẩm cuối cùng cải thiện

được ứng dụng đang tồn tại. 

• Giấy phép cho mã nguồn mà nó liên kết tới nếu sản phẩm cuối cùng cần

phải triển khai các lời gọi hàm tới các thư viện bên ngoài để vận hành. 

• Giấy phép cho mã nguồn nó tạo ra, nghĩa là khi mã nguồn là hoàn toàn

mới. 

• Giấy phép cho mã nguồn của sản phẩm cuối cùng, nó bao gồm cả mã

nguồn được kết hợp của sản phẩm đầu cuối. 

Tầm quan trọng của việc thận trọng xác định các giấy phép có liên quan tới từng
phần của mã nguồn được sử dụng nằm trong các khác biệt giữa các giấy phép tự
do khác nhau. Nói cách khác, dù tất cả các giấy phép tự do đảm bảo 4 quyền tự do
cơ bản, thì chúng khác nhau theo các chính sách cấp phép cho sự phân phối lại mã
được sửa đổi, điều chính xác là chủ đề của mô hình kinh doanh phát triển PMTD. 

Phụ lục I của tài liệu này mô tả ngắn gọn các đặc tính quan trọng nhất của các
giấy phép PMTD chính và giải thích chính sách phân phối lại và tính tương thích
của tác phẩm liên kết và phái sinh.

Sự lựa chọn và sự kết hợp đúng các giấy phép sẽ có hiệu ứng trực tiếp lên sản
xuất PMTD và có thể có các ảnh hưởng nếu nó được thực hiện đúng phù hợp.
Phần cuối cùng của tài liệu này về sản xuất PMTD xem xét chi tiết cách lựa chọn
giấy phép thích hợp dựa vào các tham số sản phẩm. 

Cuối cùng, chúng ta nên nhận thức được rằng PMTD thúc đẩy và sử dụng các đặc
tả công khai được gọi là các tiêu chuẩn mở để thúc đẩy sự vạn năng và tính tương
hợp của các định dạng được xử lý. Phụ lục II của tài liệu này bao gồm một mô tả
ngắn gọn các đặc tính chính của các tiêu chuẩn mở cùng với vài ví dụ. 
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3.1.2. Tư vấn

Việc tư vấn mô hình kinh doanh dựa vào sự tạo ra các dịch vụ chuyên nghiệp để
bổ sung PMTD cho những người sử dụng và các tổ chức. 

Ở một mức độ nào đó, mô hình kinh doanh này là dựa vào việc cung cấp các dịch
vụ công nghệ chuyên nghiệp có chất lượng ở bên ngoài cho các tổ chức còn chưa
kiểm soát được đầy đủ sự tạo ra, quản lý, phát triển và đánh giá các dự án công
nghệ trong nội bộ của họ. 

Các cuộc tư vấn có thể đưa ra một dải rộng lớn các dịch vụ chuyên nghiệp, nó sẽ
phụ thuộc vào chiến lược và ngữ cảnh của doanh nghiệp. Dù vậy, chúng sẽ có liên
quan chặt chẽ tới nghiên cứu, phân tích, thiết kế và đánh giá dự án triển khai các
hệ thống PMTD được mô tả trong phần 2 của tài liệu này. 

Sau đây là một phân loại ngắn các dịch vụ chính mà các cuộc tư vấn có thể chào
cho các khách hàng của họ: 

• Quản lý dự án: điều này liên quan tới sự tạo ra và quản lý chức năng dự

án triển khai PMTD. Các nhiệm vụ được triển khai như một phần của dịch
vụ này đề cập tới vòng đời của dự án, quản lý các đội những người chuyên
nghiệp có liên quan trong từng giai đoạn của dự án, kiểm soát sự tiến bộ
có hiệu quả của dự án và thường tất cả các nhiệm vụ có liên quan tới sự
điều phối, thông tin, quản lý và giám sát dự án. 

• Thực thi các giai đoạn phân tích và thiết kế dự án: điều này đòi hỏi

triển khai một hoặc nhiều giai đoạn phân tích và thiết kế dự án triển khai
PMTD. Các tác vụ của dịch vụ này được tổ chức thuê ngoài làm về tư vấn,
như nghiên cứu hệ thống hiện hành, nghiên cứu các yêu cầu của hệ thống
mới, phân tích các giải pháp PMTD và/hoặc thiết kế hệ thống mới, tuân
theo với các giai đoạn được chỉ ra trong chương 2 của module này. 

• Đánh giá và kiểm toán: điều này đòi hỏi triển khai các đánh giá công

nghệ chuyên nghiệp của một hoặc nhiều hơn các đặc tính các hệ thống
trong vận hành. Các nhiệm vụ của dịch vụ này có thể là điển hình của một
dự án triển khai các hệ thống, như sự thực thi các giai đoạn mà chúng ta đã
thấy trước đó, nhưng chúng cũng có thể được triển khai độc lập và được
cách ly. Sự ước lượng hoặc kiểm toán đánh giá một hoặc nhiều hơn các
khía cạnh của hệ thống, như an toàn, hiệu năng, tính hiệu quả hoặc hiệu
lực,... , và có thể được thực hiện trước và/hoặc sau khi triển khai hệ thống. 

• Tư vấn: dịch vụ này là hướng tới việc cung cấp sự hỗ trợ và trợ giúp và tư

vấn chuyên nghiệp cho việc ra quyết định về công nghệ trong tổ chức. Các
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Xem thêm 

Để có thêm thông tin về kiểu 
hình các dự án sản xuất, xem 
nội dung “Phân loại theo 
phạm vi” của phần đầu của 
tài liệu này. 

Thêm nội dung 

Nội dung “Kiểu hình dự án” 
của phần đầu và nội dung 
“Vòng đời” của phần 2 tài 
liệu này có nhiều thông tin 
hơn về quản lý và vòng đời 
các dự án PMTD.

Xem thêm 

Các phần “Nghiên cứu hiện 
trạng”, “Nghiên cứu các yêu 
cầu triển khai”, “Phân tích 
các giải pháp PMTD” và 
“Phát triển” của phần 2 có 
nhiều thông tin hơn về 
nghiên cứu hệ thống hiện 
hành, nghiên cứu các yêu 
cầu hệ thống, phân tích các 
giải pháp PMTD và thiết kế 
hệ thống, một cách tương 
ứng. 
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nhiệm vụ đó có thể được triển khai trước khi bắt đầu bất kỳ dự án triển
khai nào hoặc trong quá trình các pha nghiên cứu, phân tích và thiết kế.
Trong mọi trường hợp, chúng tạo thành một phần của sự hỗ trợ chuyên
nghiệp được cung cấp cho việc ra quyết định về các khía cạnh công nghệ
có ảnh hưởng tới tương lai của tổ chức. 

Danh sách này không là vét cạn hay toàn diện vì mô hình kinh doanh có thể cung
cấp 2 hoặc nhiều hơn các dịch vụ để bao trùm chiến lược kinh doanh của nó. Hơn
nữa, việc tư vấn mô hình kinh doanh có thể được kết hợp với các mô hình kinh
doanh khác để đưa ra cho các khách hàng một dịch vụ công nghệ toàn diện. 

Vì thế, tri thức tốt nhất về nền tảng công nghệ tại chỗ (hoặc sẽ được triển khai), và
sự xuất sắc trong phân tích và trích xuất thông tin và các kết luận, hoặc phạm vi
và sự phức tạp của dự án, là các đặc tính có tính quyết định ảnh hưởng tới quyết
định của tổ chức để thuê ngoài thực hiện sự quản lý hoặc các giai đoạn triển khai. 

Công việc tư vấn thường được chính thức hóa thông qua các hợp đồng mở hay
đóng. Trong các hợp đồng mở, mối quan hệ bắt đầu khi một dịch vụ đặc thù được
ủy quyền và, phụ thuộc vào kết quả của dịch vụ này, hợp đồng có thể được mở
rộng với việc ủy quyền các dịch vụ mới. Ví dụ, các hợp đồng mở có thể được sử
dụng cho sự thực thi một hoặc nhiều hơn các giai đoạn của dự án. 

Ngược lại, các hợp đồng đóng được trao cho sự hoàn tất một mục tiêu, nhiệm vụ,
kết quả hoặc sự chỉ định đặc thù, và không có khả năng trực tiếp mở rộng hợp
đồng trong kịch bản y hệt. Ví dụ, các hợp đồng đóng có thể được sử dụng cho việc
kiểm toán độc lập một hệ thống, biết rằng các nhiệm vụ đó được triển khai trong
sự cô lập và ở các điểm đặc biệt theo thời gian. 

3.1.3. Cài đặt và tích hợp

Mô hình kinh doanh cài đặt và tích hợp là dựa vào sự triển khai trực tiếp của
PMTD cho những người sử dụng và các tổ chức, thường như một phần của các
dự án PMTD. 

Mô hình kinh doanh này coi PMTD như là đối tượng sản sinh ra các dịch vụ của
nó, hơn là một sản phẩm. Điều này tạo ra một thị trường chào các lợi ích đáng kể
cho các khách hàng: 

• Tổ chức không phải  trả  tiền cho các giấy  phép đối  với  các  sản phẩm

PMTD được phân phối tự do nên nó có thể cắt giảm chi phí triển khai
công nghệ. 

• Tổ chức không cần phải ăn cắp sản phẩm và vì thế sẽ không vi phạm pháp
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luật được áp dụng. 

• Tổ chức có thể tùy biến thích nghi trực tiếp các giải pháp tự do, vì thế cắt

giảm được chi phí triển khai các hệ thống chuyên gia. 

• Tổ chức có thể tùy biến thích nghi các gói triển khai trực tiếp được tích

hợp và vì thế giảm được rủi ro triển khai công nghệ. 

Một số dịch vụ có thể được chào theo mô hình kinh doanh này, các dịch vụ chính
của nó được liệt kê bên dưới, dù danh sách này chưa vét cạn và không loại trừ các
dịch vụ khác: 

• Thiết lập cấu hình: mô hình này triển khai các nhiệm vụ thiết lập và tinh

chỉnh36 một hệ thống có rồi tại chỗ để chính thức hóa thiết lập ban đầu, cải
thiện hiệu năng của nó hoặc thích nghi nó cho các mục đích mới không
được cân nhắc ban đầu. Trong tất cả các trường hợp, sự tinh chỉnh không
ảnh hưởng tới mã nguồn của ứng dụng, chỉ cấu hình của các thành phần có
thể được tùy biến thích nghi cho các tính năng đặc thù của cài đặt đó.  

• Các kiểm thử: mục tiêu của chúng là để cung cấp các kiểm chuẩn cho các

hệ thống, các ứng dụng hoặc các giải pháp PMTD, từ quan điểm được đưa
ra. Chúng ta có thể cần tiến hành một phân tích so sánh các giải pháp tự
do, kiểm thử thiết kế hệ thống mới hoặc kiểm thử phần mềm được triển
khai trực tiếp trong phần cứng đặc thù, hoặc như một phần của một dự án
triển khai hoặc như các kiểm thử độc lập. 

• Tích hợp: điều này có liên quan tới việc triển khai và/hoặc kiểm tra sự

tích hợp giữa 2 hoặc nhiều hơn các giải pháp để cung cấp một gói duy nhất
để giải quyết một chức năng vận hành đặc thù37. Sự tích hợp này thường
có thể được giải quyết với cấu hình để phù hợp với từng yếu tố và có thể
một thành phần bổ sung cho phép tích hợp hiệu quả hơn. 

• Cài đặt: điều này liên quan tới cài đặt phần mềm theo bó cho triển khai

trực tiếp trên các máy trạm hoặc máy chủ38. Dịch vụ này có thể yêu cầu sự
thiết lập cấu hình và tỉnh chỉnh cả PMTD sẽ được cài đặt và phần cứng sẽ
được cài đặt lên đó. Có thể cũng là cần thiết để tích hợp các giải pháp đa
dạng mà chúng ta muốn cài đặt. Khi các nhu cầu phần mềm y hệt sẽ được
triển khai trong một loạt các máy tính với các phần cứng y hệt nhau, thì có
thể là hữu dụng để sử dụng ảnh phát tán được thiết lập cấu hình sẵn trước
và phần mềm nhại theo mẫu sẵn để tiết kiệm thời gian và tiền và cải thiện
tính hiệu quả và hiệu lực của quy trình. 

• Phân phối: điều này liên quan tới việc tái phân phối PMTD cho các khách

hàng, hoặc ở định dạng39 gốc ban đầu hoặc trong các thiết lập cấu hình
được tùy biến có liên quan tới phạm vi của doanh nghiệp, như công cụ tích
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Thêm thông tin 

Các phần “Phân tích các giải 
pháp PMTD”, “Phát triển” 
và “Triển khai và chuyển 
đổi” của chương 2 có nhiều 
thông tin hơn về các giải 
pháp phân tích PMTD, thiết 
kế hệ thống và triển khai hệ 
thống và chuyển đổi, một 
cách tương ứng. 

(36)Còn được biết tới như là 
thiết lập hoặc tinh chỉnh.

(37)Ví dụ, LAMP (Linux, 
Apache, MySQL, PHP) là 
một gói phần mềm được tích 
hợp với các mục tiêu riêng rẽ 
khác nhau nhưng khi chúng 
làm việc cùng nhau như một 
tổng thể, sẽ giải quyết được 
vấn đề đặc thù có hiệu quả 
và hiệu lực. 

(38)Điều này là tương tự như 
khái niệm Installfest, dù 
được áp dụng ở đây cho một 
nghiệp vụ có cấu trúc.

(39)Tại http://freshmeat.net/ 
và http://sourceforge.net/, 
bạn sẽ phát hiện 1 dải rộng 
lớn các dự án PMTD trong 
các lĩnh vực chủ chốt nơi mà 
công nghệ được sử dụng.
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hợp, vận hành hướng tới các khách hàng, các máy chủ hoặc máy trạm, ...
Phân phối phần mềm được tích hợp tuân theo giấy phép các giải pháp đặc
thù. Phụ lục I mô tả các giấy phép chính của PMTD và tính tương thích
của chúng. 

Như chúng ta có thể thấy từ sự phân loại ở trên, các dịch vụ đó có liên quan chặt
chẽ tới các giai đoạn phân tích các giải pháp PMTD và triển khai và chuyển đổi
dự án triển khai được mô tả trong chương 2. Vì thế, một tri thức tốt hơn về các
nền tảng công nghệ và sự xuất sắc và hiệu quả của các dịch vụ hoặc phạm vi và
tính phức tạp của dự án là các đặc tính có tính quyết định có ảnh hưởng tới quyết
định của tổ chức để thuê ngoài làm việc cài đặt và tích hợp hệ thống của mình. 

3.1.4. Chuyển đổi các hệ thống

Mô hình kinh doanh chuyển đổi các hệ thống là dựa vào việc truyền chức năng
vận hành từ hệ thống hiện tại sang hệ thống sẽ được triển khai. 

Chuyển đổi là quy trình phức tạp phải được triển khai với độ chính xác và sự khắt
khe, vì dữ liệu và các cấu hình chúng ta đang làm việc là vốn đầu tư của tổ chức. 

Sự đa dạng các tình huống các công ty gặp phải với các hệ thống chuyển đổi là kết
quả của một sự kết hợp các nền tảng nguồn và đích của sự chuyển đổi. Một tri
thức tỉ mỉ về các nền tảng và kinh nghiệm trong chuyển đổi là cơ sở cho việc chào
giá trị gia tăng cho các khách hàng. 

Danh sách sau đây chỉ ra các dịch vụ chính được chào theo mô hình kinh doanh
này, dù nó chưa phải là vét cạn và không loại trừ các dịch vụ khác: 

• Các dịch vụ hệ thống tệp, cả cho máy chủ và các máy trạm. 

• Các dịch vụ in ấn, giữa các máy trạm và giữa các máy chủ. 

• Các dịch vụ thư mục và các dịch vụ xác thực tự động tập trung.

• Các dịch vụ mạng, đặc biệt các giao thức quản lý tự động cho kiểm soát

mạng, các giao tiếp truyền thông và các máy trạm. 

• Quản lý và quản trị hệ thống, cho quản lý mạng và phần mềm. 

• Các dịch vụ web, cho các nền tảng tĩnh và động. 

• Các cơ sở dữ liệu, để chuyển đổi dữ liệu và kiểm soát truy cập. 

• Các môi trường máy để bàn và các ứng dụng tự động hóa văn phòng, cho

các ứng dụng và dữ liệu của người sử dụng. 

• Các ứng dụng tập đoàn, cho các ứng dụng có thể được chạy trực tiếp và
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Xem thêm

Phần “Triển khai và chuyển 
đổi” của chương 2 chi tiết 
hóa các đặc tính của chuyển 
đổi các hệ thống. Trong phần 
“Chuyển đổi các dịch vụ hệ 
thống”, bạn sẽ thấy nhiều 
thông tin hơn về các dịch vụ 
được mô tả ở đây. 
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các ứng dụng đòi hỏi việc tinh chỉnh hoặc ảo hóa. 

Độ phức tạp và phạm vi của chuyển đổi, khả năng triển khai quy trình thận trọng,
hiệu quả, hiệu lực và nhanh chóng có thể, và tri thức tốt nhất về các nền tảng công
nghệ nguồn và đích của sự chuyển đổi là các khía cạnh có tính quyết định mà có
thể thuyết phục các tổ chức thuê ngoài làm chuyển đổi các hệ thống của họ. 

Như chúng ta có thể thấy từ sự phân loại các dịch vụ này, quy trình chuyển đổi có
thể cần các dịch vụ khác, như cài đặt, thiết lập cấu hình, tích hợp hoặc kiểm thử để
đảm bảo rằng chúng ta đáp ứng được các mục tiêu của chúng ta. 

PMTD sử dụng và thúc đẩy các tiêu chuẩn mở cho sự trao đổi dữ liệu tương hợp
được và vai trò của nó trong chuyển đổi các hệ thống là đặc biệt quan trọng. Ví
dụ, bắt đầu với một hệ thống mà không lưu trữ dữ liệu trong các tiêu chuẩn mở có
thể phức tạp hóa sự chuyển đổi vì phải chuyển đổi định dạng, đặc biệt nếu hệ
thống gốc là không có. Phụ lục II của tài liệu này giới thiệu các tiêu chuẩn mở,
định nghĩa chúng và các tổ chức đứng đằng sau chúng, và đưa ra một vài ví dụ. 

3.1.5. Quản trị và duy trì hệ thống

Mô hình kinh doanh quản trị và duy trì hệ thống có liên quan tới các nhiệm vụ
triển khai quản lý và giám sát cho một hệ thống đang vận hành và được triển
khai rồi. 

Mục tiêu chính của các dịch vụ được chào theo mô hình kinh doanh này là để giữ
cho toàn bộ hệ thống chạy được, tùy biến được cấu hình cho các thay đổi, giải
quyết được bất kỳ vấn đề gì có thể nảy sinh và sửa chữa được các trục trặc ảnh
hưởng tới vận hành bình thường của tổ chức. 

Danh sách sau đây chỉ ra các dịch vụ chính được chào theo mô hình kinh doanh
này, dù nó không vét cạn và không loại trừ các dịch vụ khác: 

• Quản trị: bao gồm việc cung cấp quản lý cơ bản hệ thống, các tinh chỉnh

được yêu cầu khi thời gian trôi qua, giám sát hoạt động của nó, triển khai
các chức năng mới và tiến hóa của hệ thống. Nhiều nhiệm vụ của hệ thống
quản trị có thể được triển khai từ ở xa40. 

• Duy trì và tiến hóa: bao gồm việc giám sát, kiểm tra và uốn nắn các vấn

đề trong hệ thống có thể ảnh hưởng tới sự vận hành của nó, cùng với sự
kiểm soát và tiến hóa của sự lỗi thời đối với các thành phần của nó. Các ví
dụ bao gồm các trục trặc và cấu hình không đúng về phần cứng hoặc phần
mềm, sự kiểm soát và cập nhật các phiên bản phần mềm, và kế hoạch tiến
hóa cho phần cứng và phần mềm. 
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(40)Ví dụ, thông qua sử dụng 
kết hợp của ssh, cron và 

at.
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• An toàn: điều này bao gồm việc quản lý an toàn hệ thống, việc kiểm soát

rủi ro, việc duy trì các chính sách ngăn ngừa, đề phòng bất trắc, chuẩn
đoán và gỡ lỗi. Các ví dụ bao gồm các bản sao lưu hoặc kiểm soát và duy
trì các khóa và các chứng thực. 

Đưa ra các đặc tính và các tính năng của các dịch vụ đó, nhiều tổ chức quyết định
giữ các nhân viên cho các nhiệm vụ đó, nhưng vài tổ chức vừa và nhỏ không có
khả năng tạo ra một vị thế như vậy.   

Việc thuê ngoài làm vài dịch vụ, như các máy chủ intranet và extranet, có thể
cũng dẫn tới việc hợp đồng các dịch vụ quản trị và duy trì với bên ngoài. Các dịch
vụ đó thường được hợp đồng với một phí cố định hàng tháng hoặc hàng năm và
đề cập tới một mức dịch vụ đặc thù. 

3.1.6. Hỗ trợ và huấn luyện

Mô hình kinh doanh hỗ trợ và huấn luyện có liên quan tới việc cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật chuyên nghiệp cho việc huấn luyện kỹ thuật của những người sử dụng
và giải pháp cho các vấn đề có liên quan tới sử dụng hệ thống. 

Sự triển khai các hệ thống PMTD ban đầu có thể đòi hỏi sự hỗ trợ và các biện
pháp huấn luyện người sử dụng, đặc biệt nếu hệ thống trước đó từng dựa vào phần
mềm sở hữu độc quyền. Như chúng ta đã thấy trong chương 2 của chủ đề này, dự
án triển khai phải tính tới nhu cầu huấn luyện người sử dụng để thúc đẩy quản lý
thay đổi tích cực, các tính năng của nó làm cho nó trở thành một dịch vụ có thể dễ
dàng được thuê ngoài làm cho các công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. 

Danh sách sau đây chỉ ra các dịch vụ chính được chào theo mô hình kinh doanh
này, dù nó không phải là vét cạn và không loại trừ các dịch vụ khác: 

• Huấn luyện:  dịch vụ này đưa ra giáo dục và huấn luyện các công cụ

PMTD, bao gồm các hệ điều hành và các công cụ tự động hóa văn phòng,
cho những người sử dụng đầu cuối. Dịch vụ đó cũng có thể bao gồm việc
huấn luyện phần mềm của các chuyên gia như là kết quả của sự phát triển
dự án triển khai các hệ thống, sao cho nó có thể là hữu dụng cho các mục
đích quản lý thay đổi để phối hợp nhiệm vụ này với đội triển khai. 

• Hỗ trợ: dịch vụ này đưa ra sự hỗ trợ kỹ thuật cho những người sử dụng để

giải quyết các vấn đề hàng ngày. Nhiều trong số các dịch vụ đó được cung
cấp từ các trung tâm gọi, nhưng có thể là ý tưởng tốt để cung cấp các địa
chỉ thư điện tử cho việc giải quyết các vấn đề hoặc thông điệp tức thời
(chat) với các chuyên gia. Cũng có thể là thuận tiện để kết hợp các nhiệm
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Intranet và extranet 

Các dịch vụ web của intranet 
và extranet dễ dàng được 
thuê ngoài làm vì sự nở rộ 
của các kho dữ liệu và các 
trung tâm dữ liệu.

Xem thêm

Phần “Huấn luyện người sử 
dụng, giao tiếp truyền thông 
và hỗ trợ” của chương 2 
chứa nhiều thông tin hơn về 
huấn luyện và hỗ trợ người 
sử dụng. 
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vụ đó với các nhiệm vụ của dự án triển khai các hệ thống để sửa các lỗi có
khả năng trong phần mềm được triển khai. 

Mô hình kinh doanh này thường đòi hỏi các tài nguyên nhân lực, công nghệ và
nguyên vật liệu được sử dụng cho các mục tiêu huấn luyện: 

• Nguồn nhân lực với một tri thức sâu về các vấn đề và khả năng chuyển

giao tri thức và giải quyết các vấn đề. 

• Nguồn công nghệ phù hợp cho việc huấn luyện và hỗ trợ, như các nền tảng

công nghệ cho các trung tâm học tập và gọi đang chào sự hỗ trợ kỹ thuật.

• Nguồn nguyên vật liệu được thích nghi cho việc huấn luyện, như tài liệu

và sách chỉ dẫn đặc thù về PMTD41 với các giấy phép tự do. 

Chất lượng các tham số đó là cơ bản nếu tổ chức thuê ngoài làm đối với các dịch
vụ huấn luyện và hỗ trợ của nó. Các dịch vụ huấn luyện thường được ký hợp đồng
ở dạng các khóa học mà cấu trúc của nó được đồng thuận trước đó, trong khi các
dịch vụ hỗ trợ được ký hợp đồng theo phí hàng tháng hoặc hàng năm, theo thỏa
thuận về các dịch vụ được đề cập. 

3.2. Kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh hoặc dự án là một công cụ nhận diện, mô tả và phân
tích cơ hội kinh doanh, nghiên cứu khả năng trụ vững của nó và phát triển các
thủ tục và chiến lược cho việc tạo ra công ty để khai thác cơ hội kinh doanh này. 

Tính tới định nghĩa này, các mục tiêu của kế hoạch kinh doanh sẽ là như sau: 

• Tiến hành một nghiên cứu thị trường để định vị kế hoạch kinh doanh và

xác định khả năng trụ vững được của nó về kỹ thuật, kinh tế và tài chính. 

• Phát triển các biện pháp được yêu cầu để đạt được các mục tiêu được đặt

ra trong kế hoạch kinh doanh. 

• Giám sát sự tiến hóa của công ty và phân tích các dẫn xuất từ kế hoạch

kinh doanh ban đầu. 

• Phục vụ như một lời gọi dự án và các doanh nhân để có được tài chính và

hỗ trợ của các bên thứ 3. 

Dù 3 mục tiêu đầu tiên chủ yếu là trong nội bộ, thì mục tiêu cuối cùng là ở bên
ngoài và mọi người thấy rõ được ai không tạo thành một phần của dự án, ít nhất là
về lý thuyết. Khi phác thảo kế hoạch kinh doanh của chúng ta, chúng ta luôn cần
xem xét mục tiêu 2 mang này: để hành động cả như một kế hoạch cho dự án và cả
như sự trình bày dự án. 
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Tài nguyên Internet 

Moodle là một ví dụ về một 
nền tảng học tập ảo dựa vào 
PMTD, http://moodle.org/.

(41)Dự án SELF của châu Âu 
có một nền tảng để tạo ra và 
chia sẻ các tư liệu giáo dục 
có liên quan tới PMTD và 
các tiêu chuẩn mở 
(http://selfproject.eu/).

Xem thêm

Phần 10.2 “Các giấy phép 
của các tài nguyên tự do 
khác” của tài liệu chủ đề về 
“Giới thiệu PMTD”  có 2 
giấy phép cho các tài liệu, tư 
liệu và tác phẩm văn học 
được sử dụng rộng rãi. 

Làm sáng tỏ 

Trong phần này, chúng ta sẽ 
sử dụng khái niệm kế hoạch 
kinh doanh vì mục tiêu của 
chúng ta là để mô tả các yếu 
tố được yêu cầu để thiết lập 
một công ty PMTD, như 
trong trường hợp của 
Cometa Technologies, mà 
chúng ta thấy trong phần 2. 
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Một cách tự nhiên, chúng ta cần tránh rơi vào cái bẫy của việc bỏ qua các rủi ro
hoặc các phần tiêu cực của dự án để làm cho nó hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.
Trên thực tế, việc bỏ qua các yếu tố đó có thể gây hại cho dự án kinh doanh của
chúng ta vì nó có thể dựa vào các giả thiết sai. Một bức tranh thật về các khía cạnh
kỹ thuật và kinh tế vì thế là bức tranh các yêu cầu cơ bản cho việc thiết kế kỹ
thuật một kế hoạch kinh doanh. 

Bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào cũng cần phải trả lời được một loạt các câu hỏi
về dự án mà chúng ta muốn giới thiệu: Ai? Cái gì? Vì sao? Ở đâu? Khi nào? và
Bao nhiêu tiền? 

• Ai?

Tên của công ty, nhãn hiệu của sản phẩm hoặc dịch vụ được chào, các tên và hồ
sơ theo dõi của các lập trình viên của doanh nghiệp đó. 

• Cái gì? 

Mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ được chào, các thị trường ở đó chúng được
ngắm tới và thị phần được đặt ra như là mục tiêu, trong số những điều khác. 

• Vì sao? 

Mỗi kế hoạch kinh doanh thường tìm cách có được và tối  đa hóa lợi
nhuận. Tuy nhiên, điều này là không tương thích với các mục tiêu khác,
như chất lượng cuộc sống trong xã hội hoặc tạo công ăn việc làm gia tăng. 

• Ở đâu? 

Vùng địa lý nơi mà các sản phẩm hoặc các dịch vụ sẽ được thương mại
hóa, điều có thể là mức vùng, quốc gia hoặc quốc tế. Các kênh phân phối
sẽ được sử dụng, bao gồm các thỏa thuận có khả năng với các công ty
khác mà sẽ cho phép vào các vùng khác. 

• Khi nào? 

Sự khởi đầu được kỳ vọng của doanh nghiệp và việc lên kế hoạch sau đó,
bao gồm các điều kiện hoặc các hạn chế tạm thời có thể ảnh hưởng tới
công ty, như các thủ tục để có được các giấy phép, thời gian sản xuất, sự
lỗi thời của các công nghệ nhất định hoặc tính thời vụ. 

• Bao nhiêu tiền?

Sự đầu tư ban đầu cần thiết để khởi tạo dự án kinh doanh, doanh số tối
thiểu và được mong muốn, ngưỡng lợi nhuận và mất mát, sự tái đầu tư của
lợi nhuận và việc chia cổ tức, và những điều khác. 

Các vấn đề đó được đề cập tới trong các khía cạnh sau, chúng được thấy trong hầu
hết bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào: 

• Tóm tắt 
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• Giới thiệu 

• Mô tả doanh nghiệp  

• Tổ chức sản xuất 

• Tổ chức nội bộ và nguồn nhân lực  

• Nghiên cứu thị trường 

• Kế hoạch tiếp thị  

• Phân tích tài chính  

• Dạng pháp lý 

• Quản lý rủi ro 

• Tóm tắt và đánh giá 

Phụ thuộc vào bản chất tự nhiên của công ty hoặc doanh nghiệp, các khía cạnh đó
sẽ có một tầm quan trọng lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong kế hoạch kinh doanh và có
thể được tổ chức theo các cách thức khác nhau. 

Các phần sau đây sẽ thảo luận về từng trong số các khía cạnh đó và nghiên cứu
mối quan hệ của chúng với các mô hình kinh doanh PMTD mà chúng ta đã thấy
trong phần trước. 

3.2.1. Tóm tắt

Một tóm tắt là một tuyên bố42 ngắn gọn xuất hiện ở đầu của kế hoạch kinh doanh
và tóm tắt các điểm chính của tài liệu đó. 

Nó trao cho các nhà đầu tư tiềm năng một ý tưởng toàn diện về kế hoạch kinh
doanh không phải đi qua các phần chi tiết khác nhau. 

Tóm tắt sẽ đề cập tới hầu hết các điểm của kế hoạch kinh doanh, chúng là: 

• Mô tả mô hình kinh doanh, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào chuỗi giá trị và

nguồn thu nhập.

• Mô tả ngắn gọn các lập trình viên dự án, việc huấn luyện, tri thức và các

kỹ năng, hồ sơ theo dõi nghề nghiệp và sự dành cho dự án mới của họ. 

• Mô tả ngắn gọn thị trường, bao gồm kích cỡ, các khách hàng, tiềm năng

tăng trưởng và các rào cản. 

• Phân tích các lĩnh vực chức năng của dự án: sản xuất, chất lượng và tổ

chức nguồn nhân lực. 

• Tóm tắt phân tích tài chính của dự án và sự đầu tư được yêu cầu để thiết
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(42)Trong tất cả các trường 
hợp, tóm tắt nên không nhiều 
hơn 3 trang giấy. 
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lập nó. 

• Tóm tắt các rủi ro của dự án và các kế hoạch ngăn chặn chúng và các biện

pháp giải quyết các hậu quả của chúng. 

Rõ ràng, tóm tắt nên nhấn mạnh các điểm mạnh của kế hoạch kinh doanh, đặc biệt
đối với mô hình kinh doanh mà chúng ta muốn áp dụng, chiến lược mà chúng ta
sẽ sử dụng để làm thế và đội phát triển ý tưởng. 

Chúng tôi khuyến cáo viết phần này sau khi kết thúc kế hoạch kinh doanh và làm
nó từ không có gì, đó là, không có các văn bản làm lại mà chúng ta đã viết rồi. 

3.2.2. Giới thiệu

Sau tóm tắt và chỉ số, phần đầu tiên của kế hoạch kinh doanh nên là một sự giới
thiệu chỉ ra tên của công ty43 trong tương lai và đội các lập trình viên, cùng với
những người chuyên nghiệp khác có liên quan trong việc phác thảo kế hoạch
kinh doanh đó. 

Như chúng ta đã thấy, sự trình bày đội các lập trình viên nên đề cập tới sự nghiệp
chuyên nghiệp của từng thành viên và tri thức họ sẽ mang tới cho dự án kinh
doanh. Thường thấy hơn, đội các lập trình viên sẽ có các thành viên với một hồ sơ
chuyên về quản lý doanh nghiệp và những người khác chuyên trong các lĩnh vực
công nghệ đặc thù, như trường hợp các công ty làm việc với PMTD. 

Cuối cùng, sự giới thiệu nên đưa ra một mô tả ngắn gọn các phần khác nhau của
kế hoạch kinh doanh mà sẽ được phát triển sau này. 

Nhiệm vụ và tầm nhìn

Phần giới thiệu là nơi mô tả nhiệm vụ và tầm nhìn của công ty mới vì nó cho phép
độc giả thấy được 2 khái niệm đó được phát triển như thế nào trong kế hoạch kinh
doanh. 

Nhiệm vụ và tầm nhìn của một tổ chức là một xác định ngắn gọn các tính năng và
mục tiêu chính của nó, và các chiến lược của nó để đáp ứng sau này. 

Nhiệm vụ làm một cụm từ ngắn gọn chứng minh sự tồn tại của tổ chức, nghĩa là
mục tiêu cơ bản của các hoạt động và các giá trị của nó chỉ dẫn cho hoạt động
của các nhân viên của nó. Nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ với các giá trị trong
nội bộ của tổ chức và cơ bản mô tả cách thức cạnh tranh và tạo ra giá trị cho các
khách hàng. 

Tầm nhìn cũng là một cụm từ ngắn gọn mô tả các mục tiêu trung và dài hạn của
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(43)Nếu kế hoạch mô tả một 
dự án hoặc dịch vụ mới cho 
một công ty đang tồn tại, thì 
đây là một ý tưởng tốt để 
đưa vào một tóm tắt hoạt 
động, lịch sử, sự tiến hóa, 
kích cỡ,... của công ty. 
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tổ chức. Nó đề cập tới thị trường và sẽ đưa ra một góc nhìn rõ ràng và tầm xa về
cách mà tổ chức đó mong muốn được thế giới thấy. 

Các khác biệt chính giữa nhiệm vụ và tầm nhìn có thể được tóm tắt như sau: 

• Nhiệm vụ mô tả các khía cạnh bên trong của tổ chức và sự vận hành của

nó, trong khi tầm nhìn mô tả các khía cạnh bên ngoài. 

• Nhiệm vụ có một thời gian ngắn tới dài theo chiều ngang và nhấn mạnh

các khía cạnh sẽ được đặt vào trong thực tế ngay lập tức trong tổ chức,
trong khi tầm nhìn được cố định trong trung tới dài hạn và đưa ra các
đường hướng chung của sự tiến hóa trong tương lai của tổ chức. 

Corcaribe Tecnología và eZ Systems

Công ty Corcaribe Tecnología chuyên trong các sản phẩm và dịch vụ dựa vào PMTD
và có nhiệm vụ sau: 

“Corcaribe Tecnología cung cấp các giải pháp công nghệ mà tạo ra giá trị gia tăng với
một mô hình kinh doanh cho phép chúng tôi chào chi phí tốt nhất cho các kết quả
được phân phối cho các khách hàng của chúng tôi, tạo ra các lợi ích đích thực cả hữu
hình và vô hình cho các thành viên và những người cộng tác của chúng tôi”. 

Và tầm nhìn như sau: 

“Để trở thành một tham chiếu của Mỹ Latin về thành công liên tục trong triển khai
các giải pháp công nghệ đồng bộ, áp dụng các nguyên tắc và giá trị của tri thức tự do
trong một mô hình phát triển bền vững”. 

Tương tự, eZ Systems, cung cấp phần mềm quản lý nội dung tự do tự đặt cho mình
nhiệm vụ sau: 

“Để trở thành nền tảng quản lý nội dung hàng đầu tới năm 2012”. 

Và tầm nhìn sau: 

“Để giúp các công ty quản lý, xuất bản và chia sẻ thông tin”. 

Là không cơ bản để xác định một nhiệm vụ và tầm nhìn trong kế hoạch kinh
doanh, nhưng nó có thể giúp tóm tắt các mục tiêu ngắn, trung bình và dài hạn của
dự án kinh doanh và để truyền đạt chúng một cách có hiệu quả tới các nhà đầu tư
tiềm năng. 

3.2.3. Mô tả doanh nghiệp

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bắt đầu phần này với một mô tả công ty bạn muốn
thành lập và một trình bày ngắn gọn về các lập trình viên dự án, thậm chí nếu bạn
đã làm thế rồi ở phần giới thiệu. 

Mục tiêu chính của phần này là để mô tả các sản phẩm hoặc các dịch vụ vì nó
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bạn đang thiết kế kế hoạch kinh doanh và mô hình kinh doanh được áp dụng để
chào chúng, như chúng ta đã thấy trong phần trước. 

Sự quan tâm đặc biệt nên được đưa ra khi giải thích các tính năng của các mô hình
kinh doanh dựa vào PMTD vì độc giả của kế hoạch kinh doanh sẽ không nhất
thiết quen với chúng. Điều này bao gồm các khía cạnh bảo vệ sở hữu trí tuệ và các
quyền đối với các sản phẩm và các dịch vụ. 

Cũng là ý tưởng tốt để mô tả các nhu cầu sẽ được các sản phẩm hoặc các dịch vụ
đáp ứng và chỉ ra các khác biệt chính với bản chào hàng hiện hành, để chỉ ra rằng
dự án kinh doanh được định vị tốt trong thị trường. 

Cuối cùng, chúng ta sẽ cần chỉ ra khả năng cho sự tạo ra và cung cấp các dịch vụ,
chúng sẽ phục vụ như một sự giới thiệu cho phần tiếp sau về tổ chức sản xuất. 

3.2.4. Tổ chức sản xuất

Phần này của kế hoạch kinh doanh về tổ chức sản xuất mô tả các nhiệm vụ kỹ
thuật của công ty trong tương lai. 

Cho tới nay, chúng ta đã xem xét kế hoạch kinh doanh từ quan điểm mô tả sự tiếp
thị các sản phẩm và dịch vụ mới, không phân biệt giữa chúng. Tuy nhiên, bây giờ
phần này của kế hoạch kinh doanh sẽ có một trong số các mẫu dạng sau, phụ
thuộc vào việc liệu nó quan tâm tới các sản phẩm hay dịch vụ như thế nào: 

• Nếu việc kinh doanh của công ty là phát triển, sản xuất và tiếp thị cho một

sản phẩm, thì chúng ta cần chi tiết hóa các pha phát triển và sản xuất. 

• Nếu công ty đưa ra dịch vụ không liên quan tới quy trình sản xuất, thì các

thủ tục cung cấp dịch vụ và các nhu cầu kỹ thuật sẽ được mô tả chi tiết. 

Không nói rằng 2 lựa chọn đó là không loại trừ lẫn nhau và kế hoạch kinh doanh
có thể có cả 2. Ví dụ, một công ty có thể chuyên về chuyển đổi các hệ thống sang
PMTD nhưng cũng cung cấp việc huấn luyện trong các công nghệ PMTD cho
những người sử dụng và các nhân viên kỹ thuật. 

Nói chung, một doanh nghiệp bao quanh các pha nghiên cứu, phát triển và sản
xuất sẽ phức tạp hơn nhiều và có liên quan tới các rủi ro lớn hơn: 

• Pha nghiên cứu và phát triển. Khi mô tả pha nghiên cứu và phát triển,

chúng ta cần chú ý đặc biệt tới thời gian ước tính đối với pha nghiên cứu
và phát triển và sự đầu tư cần thiết trong các tài nguyên về nhân lực và
nguyên vật liệu. 
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Đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, như với PMTD, thì kế hoạch
kinh doanh phải đánh giá các kỹ năng và tri thức của nguồn nhân lực cần
thiết cho sự hoàn tất thành công các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển. 

Phần này cũng nên chi  tiết  hóa sự phân công các vai  trò và các trách
nhiệm, các rủi ro vốn dĩ đối với tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát
triển, sự đồng vận tiềm năng giữa các dự án, quy trình đổi mới và sự cải
tiến sản phẩm liên tục và cách mà quy trình này sẽ được tích hợp vào quy
trình sản xuất. 

• Pha sản xuất. Mô tả quy trình sản xuất trước hết sẽ làm việc với chu kỳ44

vận hành, vị trí và các cơ sở sản xuất, chi phí và khả năng truy cập của
chúng. Thứ 2, chúng ta sẽ cần mô tả các cơ ngơi của doanh nghiệp, các tòa
nhà và trang thiết bị cần thiết để sản xuất hoặc cung cấp các dịch vụ. Đối
với từng pha, chúng ta sẽ cần chỉ ra các phương thức cung cấp tài chính và
mua sắm45, các tính năng, sự sẵn sàng, sự sống hữu dụng và sự khấu hao
tài sản của chúng. 

Phải chú ý đặc biệt tới quản lý chất lượng. Ở đây, chúng ta nên mô tả các tiêu
chuẩn và các chứng thực chất lượng sẽ được áp dụng cho cả các quy trình và các
kết quả của quy trình sản xuất.  

Cuối cùng, chúng ta cần đưa ra một tầm nhìn chiến lược về quy trình sản xuất; ví
dụ, nếu chúng ta đang thuê ngoài sản xuất các thành phần hoặc phần nhất định của
quy trình sản xuất46. 

Một lần nữa, mô tả quy trình sản xuất PMTD phát hiện một số khác biệt với phát
triển phần mềm sở hữu độc quyền, điều nên được giải thích chi tiết trong kế hoạch
kinh doanh, đặc biệt khi độc giả không quen thuộc với PMTD. Chúng ta cũng có
thể nhấn mạnh tới chất lượng bổ sung của PMTD khi so sánh với phần mềm sở
hữu độc quyền. 

Trong tất cả các trường hợp, hãy nhớ bạn nên luôn giải thích các ưu điểm và các
nhược điểm của các lựa chọn thay thế khác nhau và chứng minh từng quyết định
của bạn. 

3.2.5. Các tài nguyên tổ chức và nhân lực nội bộ

Phần này của kế hoạch kinh doanh chi tiết hóa tổ chức của đội cần thiết để phát
triển dự án kinh doanh và các hồ sơ được yêu cầu cho nó.  
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(44)Điều này bao gồm khả 
năng sản xuất theo số lượng 
các đơn vị và sự sản xuất 
được kỳ vọng, cùng với các 
nhân viên và số giờ hoặc số 
ca cần thiết cho sản xuất.

(45)Chúng ta cũng trình bày 
các kế hoạch mở rộng cho 
các cơ sở và mua sắm trang 
thiết bị mới.

(46)Ví dụ, một nhà xuất bản 
PMTD có thể thuê ngoài sản 
xuất các vật trung gian phân 
phối và đóng gói các chương 
trình của nó.

Thêm thông tin 

Phần “Sản xuất PMTD” của 
chương thứ 3 xem chi tiết 
các tính năng đặc biệt của 
quy trình sản xuất PMTD. 
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Trước hết, chúng ta cần đưa vào một mô tả các nghĩa vụ và các vị trí quản lý
chính, cùng với các hồ sơ cần thiết và thậm chí tên và khả năng47 chuyên môn của
những người sẽ nắm các vị trí đó nếu họ đã được lựa chọn rồi. Chúng ta sau đó
phải mô tả các chủng loại chuyên gia được yêu cầu của công ty, các trách nhiệm
của họ, các nhiệm vụ chính và dạng hợp đồng mà họ sẽ có. Là ý tưởng tốt để chỉ
ra lương của từng dạng nhân công, bất kể họ có ở các vị trí quản lý hay không.

Cấu trúc nội bộ công ty có thể dễ dàng được trình bày trong một đồ thị tổ chức
theo các phòng ban và lĩnh vực kinh doanh, nêu tên các cá nhân nắm các vị trí
quản lý, nếu các vị trí đó đã bổ nhiệm. 

Phần này sẽ kết thúc với một mô tả chính sách nguồn nhân lực chung của công ty
và chỉ ra liệu sự tạo ra một phòng nhân sự đặc thù có là cần thiết hay, như một sự
lựa chọn, chức năng này có thể được chia qua các phòng ban khác nhau. 

Nhu cầu về và tính sẵn sàng của các nhân viên có đủ điều kiện trong một lĩnh vực
được đưa ra và ở chi phí chấp nhận được đôi khi là một trở ngại chính, đây là
trường hợp của các chuyên gia trong PMTD48. 

Hơn nữa, một công ty mà dựa mô hình kinh doanh của nó vào PMTD có thể đòi
hỏi sự tạo ra các vị trí và các trách nhiệm phù hợp với các tính năng đặc thù của
nó. Ví dụ, ngoài các vị trí truyền thống của giám đốc kỹ thuật hoặc giám đốc bán
hàng, chúng ta có thể đi qua các vai trò như giám đốc cộng đồng, người sẽ quản lý
các mối quan hệ với các lập trình viên phần mềm và những người sử dụng, hoặc
giám đốc các dự án hợp tác, người quản lý và điều phối các dự án được phát triển
trong sự cộng tác với các công ty, các trung tâm nghiên cứu và các đại học khác. 

3.2.6.  Nghiên cứu tiếp thị

Các nghiên cứu thị trường là một phần cơ bản của các kế hoạch kinh doanh và vì
thế là một trong các chìa khóa cho sự thành công của nó. 

Một nghiên cứu thị trường tốt sẽ giúp chúng ta đánh giá tính khả thi về kỹ thuật
và tài chính của dự án kinh doanh đúng và để nhận diện các khách hàng và các
đối thủ tiềm năng để đến với chiến lược đúng đắn cho tiếp thị các sản phẩm hoặc
các dịch vụ được chi tiết trong kế hoạch kinh doanh. 

Khi phác thảo một kế hoạch kinh doanh, là hữu dụng để tiến hành trước nghiên
cứu thị trường, ít nhất như một phiên bản thô, vì các kết quả của nó có thể ảnh
hưởng tới các phần khác nhau của kế hoạch kinh doanh. 

Vì thế, phân tích thị trường cần cung cấp thông tin về các khía cạnh sau: 

• Hiện trạng thị trường. Chúng ta trước hết phải phân đoạn thị trường theo
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(47)Điều này bao gồm kinh 
nghiệm chuyên môn, đặc tả 
và các thành tích chuyên 
môn chính của họ. Mục đích 
của dạng thông tin này nằm 
ở 2 điểm: một mặt, nó 
khuyến khích sự tin cậy của 
các nhà đầu tư tiềm năng và, 
mặt khác, nó cho phép chỉ ra 
các điểm mạnh và yếu của 
đội quản lý.  

(48)Ví dụ, khi nói về việc xuất 
bản các tư liệu đó, dù PMTD 
là nổi tiếng và các công nghệ 
và các giải pháp dựa vào nó 
là khá phổ biến, là khó để 
tìm ra các chuyên gia đã tích 
cực tham gia trong các dự án 
PMTD, hay như các nhân 
viên của một công ty hay 
trong sáng kiến của riêng họ. 
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các tính năng thuận tiện nhất cho kế hoạch kinh doanh và xác định kích cỡ
của nó cùng với sự tiến hóa trong quá khứ của nó. Chúng ta cũng sẽ cần
xác định quy trình ra quyết định của thị trường và cách hành xử của các
khách hàng của nó, đặc biệt phản ứng của họ để khởi xướng các sản phẩm
hoặc các dịch vụ mới. Thứ 2, chúng ta cần đánh giá các nhu cầu có thể nảy
sinh như là kết quả của sự giới thiệu các sản phẩm và các dịch vụ được đề
xuất trong kế hoạch kinh doanh. Điều này phụ thuộc phần lớn vào việc
liệu sản phẩm hoặc dịch vụ có đưa ra thứ gì đó mới hay không và khả
năng của chúng ta để gây ảnh hưởng tới các thói quen của khách hàng. 

• Các dự đoán tăng trưởng của thị trường. Một khi chúng ta đã thiết lập

được hiện trạng của thị trường, chúng ta cần có khả năng để đoán trước sự
tiến hóa trong tương lai của nó. Liệu việc phát triển thị trường này, có ổn
định hay đang đi xuống? Thị trường được phân đoạn ra sao? Thị trường
đang trở nên tập trung như thế nào? Một lần nữa, chúng ta cần tính tới ảnh
hưởng tiềm năng của các sản phẩm hoặc các dịch vụ trong thị trường. Ví
dụ, sự giới thiệu của các giải pháp dựa vào PMTD có thể thay đổi có hiệu
quả thị trường vì chúng khuyến khích hình thành một lĩnh vực mới chuyên
trong PMTD. 

• Nhận diện và phân loại các khách hàng. Một trong những mục tiêu đầu

tiên của phân tích thị trường là để phát hiện ai là các khách hàng tiềm năng
của các sản phẩm hoặc các dịch vụ được đề xuất. Nhiệm vụ phân loại các
dạng khách hàng đa dạng dựa vào các tính năng phổ biến cũng là rất quan
trọng vì nó cho phép chúng ta xác định các chiến lược khác nhau cho từng
dạng. Ví dụ, một công ty triển khai các hệ thống PMTD ở các công ty sẽ
thể hiện bản thân mình khác với các khách hàng phụ thuộc vào việc liệu
đây có là một doanh nghiệp gia đình hay một tập đoàn lớn hay không.
Chúng ta cũng cần nhớ rằng một sản phẩm hoặc một dịch vụ có thể được
chào cho các khách hàng mà về lý thuyết họ là khác nhau. Tính mềm dẻo
và tính tương hợp của PMTD khuyến khích dạng hành động này. Hơn nữa,
chúng ta cần đánh giá từng dạng tiếp nhận của khách hàng đối với sản
phẩm hoặc dịch vụ. Việc liên tục với ví dụ trước của một công ty chuyên
trong triển khai các hệ thống PMTD, một công ty chính với các nhân viên
kỹ thuật chuyên tâm có thể là miễn cưỡng hơn để sử dụng PMTD, một
phần vì nỗi sợ hãi thay đổi, trong khi một doanh nghiệp gia đình có lẽ là
dễ chấp nhận hơn. Cuối cùng, nếu công ty trong tương lai có một hồ sơ
khách hàng rồi hoặc có các khách hàng đã bày tỏ sự quan tâm trong các
sản phẩm hoặc các dịch vụ của nó, thì điều này có thể được đưa vào trong
nghiên cứu thị trường. 
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• Phân tích sự cạnh tranh và các sản phẩm của nó. Một nghiên cứu thị

trường nên phát hiện các đối thủ cạnh tranh của một công ty trong tương
lai và nhận diện các điểm mạnh và yếu của họ cũng như các sản phẩm
hoặc các dịch vụ mà họ chào. Chúng ta phải chỉ ra các đặc tính của các sản
phẩm và các dịch vụ của họ, bao gồm cả giá thành và chất lượng, và thị
phần và chiến lược bán hàng của họ. Là rất quan trọng để nhận diện những
người dẫn dắt thị trường cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập tới
trong kế hoạch kinh doanh. 

Chúng ta cũng thận trọng không nên không để ý tới các đối thủ tiềm năng,
nghĩa là các công ty mà còn chưa nằm trong thị trường nhưng có thể tham
gia vào, hoặc các công ty từ các vùng địa lý khác. Trong môi trường hiện
hành của chúng ta, đặc biệt trong các lĩnh vực CNTT-TT, như trường hợp
của PMTD, thì sự cạnh tranh có xu hướng sẽ là toàn cầu và nhiều công ty
có thể chào các dịch vụ của họ trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ vị trí nào. 

• Phân tích các rào cản lối vào thị trường. Các rào cản lối vào thị trường

là các cản trở mà các công ty đối mặt khi bước vào thị trường mới, như
nhu cầu cho các khoản đầu tư lớn trong trường hợp các công ty mới thiếu
một thương hiệu vững chắc. Một ví dụ của điều này là PMTD có xu hướng
chịu từ sự thiếu thốn được thừa nhận chất lượng đối nghịch với các công
ty phần mềm sở hữu độc quyền hoặc các giải  pháp đã có rồi  trên thị
trường. Tuy nhiên, theo cách y hệt, chúng ta cũng có thể nghiên cứu các
rào cản lối vào nào chúng ta nên tập trung vào một khi chúng ta đang ở
trong thị trường để giữ chân các đối thủ cạnh tranh. 

• Ảnh hưởng của các chính phủ. Nghiên cứu thị trường nên thảo luận cách

mà ở đó các chính phủ địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế có thể gây
ảnh hưởng tới thị trường và, vì thế, tới khả năng trụ vững của kế hoạch
kinh doanh. Ví dụ, các chính phủ có thể hành động cả như những người
điều chỉnh thị trường và như các nhà cung cấp và các khách hàng. 

Điều này là đặc biệt đúng đối với PMTD, nó, như chúng ta đã thấy qua
chủ đề này, là một điểm quan tâm cho nhiều chính phủ, bao gồm cả chính
phủ vùng Extremadura và Chính phủ Liên bang Brazil. 

Các nghiên cứu thị trường cần được lên kế hoạch thận trọng vì chúng liên
quan tới một số pha, điều có thể được tóm tắt như sau: 

◦ Thu thập thông tin chung, theo đó chúng ta có được một lượng dữ liệu

lớn về thị trường theo nghiên cứu đó. 

◦ Phân tích thông tin có được. 

◦ Tìm kiếm có lựa chọn thông tin để giành được các thông tin còn thiếu
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theo yêu cầu để hoàn thành nghiên cứu thị trường, điều sẽ được nhận
diện trong phân tích trước đó. 

Để tiến hành nghiên cứu thị trường, chúng ta sẽ cần nhiều thông tin và điều này
luôn là không dễ dàng để có được. Có bất tận các cơ quan và các nguồn thông tin,
cả chung và chuyên ngành trong các khu vực và các lĩnh vực đặc thù: các chính
phủ và các cơ sở thống kê quốc gia, các chính phủ địa phương và vùng, các cơ sở
tư nhân như các phòng thương mại và các hiệp hội doanh nghiệp, các tạp chí và
các xuất bản phẩm chuyên gia. 

Một nghiên cứu thị trường tốt nên kết thúc bằng một phân tích49 chiến lược có liên
quan tới các kết quả nghiên cứu cho sự mô tả doanh nghiệp và các nguồn được lên
kế hoạch, và cũng nhấn mạnh tiềm năng của kế hoạch kinh doanh. 
(49)Phân tích này cũng có thể được hỗ trợ bằng việc sử dụng các công cụ chiến lược như phân
tích SWOT (http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO) hoặc Năm Lực lượng Phu
khuân  và  (Porter's  Five  Forces)  (http://es.wikipedia.org/wiki/An
%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas). 

3.2.7. Kế hoạch tiếp thị

Mục tiêu của kế hoạch tiếp thị là xác định các chiến lược thương mại sẽ tạo
thuận lợi cho chúng ta đạt được doanh số có thể đoán trước được của phân tích
tài chính, điều chúng ta sẽ xem xét chi tiết trong phần sau. 

Vì thế, kế hoạch tiếp thị chi tiết hóa các hành động chúng ta cần tiến hành để áp
dụng mô hình kinh doanh và cơ hội được mô tả trong kế hoạch kinh doanh và khai
thác ưu thế cạnh tranh của chúng. 

Vì thế, kế hoạch tiếp thị cần tính tới những điều sau: 

• Toàn bộ chiến lược thương mại. Toàn bộ chiến lược cần xác định cách

mà khía cạnh bán hàng được tích hợp vào dự án kinh doanh. Chúng ta cần
giải thích cách mà chúng ta sẽ nhận diện các khách hàng và cách chúng ta
sẽ liên hệ với họ, vì sao các khách hàng sẽ có quan tâm hoặc quyết định về
các sản phẩm và các dịch vụ chúng ta chào, và vì thế, các tính năng nào
của các sản phẩm hoặc các dịch vụ mà chúng ta sẽ nhấn mạnh tới để bán
hàng, như giá thành, chất lượng, đảm bảo, hỗ trợ kỹ thuật, ... 

PMTD là ví dụ hàng đầu về điều này, vì sự quyến rũ chính của nó đối với
các khách hàng tiềm năng là các chi phí được giảm xuống mà nó tạo ra
hơn là chất lượng của nó, điều thường là ưu thế hơn so với của phần mềm
sở hữu độc quyền. Ngược lại, các khách hàng thường nhận diện các giá
thành cao của phần mềm sở hữu độc quyền với chất lượng ưu việt hơn, và
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PMTD là kinh tế hơn, với chất lượng thấp hơn. Vì thế, khi thiết kế một kế
hoạch kinh doanh dựa vào một mô hình kinh doanh PMTD, là cơ bản để
nhấn mạnh chất lượng50 ưu việt hơn của PMTD. 

• Chiến lược bán hàng: xác định các mục tiêu bán hàng ngắn và dài hạn và

các lĩnh vực thị trường và về lâu dài. Trong tất cả các trường hợp, các
quyết định phải được chứng minh và được sao lưu bằng các kết quả của
nghiên cứu thị trường.  

• Chiến lược giá thành: trước hết, chúng ta phải xác định các giá thành ở

đó các sản phẩm và các dịch vụ sẽ được bán, so sánh chúng, nếu có thể,
với các giá thành của các đối thủ cạnh tranh, ước tính cận biên lợi nhuận
ròng và đánh giá liệu điều này có là đủ để duy trì bền vững cho toàn bộ
hoạt động51 kinh doanh của công ty hay không. 

Là rất quan trọng để chứng minh chính sách giá thành, đặc biệt khi so sánh
nó với chính sách cạnh tranh. Nếu giá thành các sản phẩm và các dịch vụ
được chào là cao hơn so với giá thành cạnh tranh, thì điều này nên được
giải thích về sự đổi mới và chất lượng, các tính năng và các đảm bảo được
cải thiện. Nếu giá thành là thấp hơn, chúng ta sẽ cần giải thích cách mà
chúng ta sẽ làm cho nó có lợi nhuận (ví dụ, các chi phí sản xuất thấp hơn
và hiệu quả lớn hơn). Một lần nữa, là rất quan trọng để giải thích các lý do
cho chi phí thấp của PMTD và các lợi ích mà điều này mang lại. 

Cuối cùng, chiến lược giá thành nên là tối ưu, nghĩa là nó nên tối đa hóa
cận biên lợi nhuận, và vì thế, khả năng sinh lợi nhuận. Giá thành cao hơn
có thể đôi khi sinh ra các lợi nhuận lớn hơn, thậm chí dù nó một phần làm
giảm bán hàng. 

• Chính sách bán hàng: điều này xác định cấu thành, tạo thành hợp đồng

và hồ sơ của đội bán hàng, bao gồm các đại diện, ở lúc khởi tạo công ty và
sự tiến hóa trong trung hạn tới dài hạn của nó. Nó bao gồm chính sách cận
biên bán hàng và các biện pháp khuyến khích sẽ được chào cho các đại
diện bán hàng và các nhà phân phối được ủy quyền. 

Chính sách bán hàng cũng bao gồm: bán hàng được ước tính cho từng đại
diện bán hàng, các khuyến khích, các giai đoạn thu thập được thỏa thuận
với các khách hàng, và các khuyến mãi như giảm giá, mua trước trả tiền
sau, giảm trừ bớt tiền mua hàng... 

• Khuyến mãi và quảng cáo: bạn nên mô tả các biện pháp sẽ được tiến

hành để lôi cuốn sự chú ý của các khách hàng tiềm năng đối với các sản
phẩm hoặc các dịch vụ được chào. Các biện pháp đó bao gồm gửi thư điện
tử đại chúng, tham gia trong các hội chợ triển lãm và các sự kiện thương
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mại, quảng cáo trên các website, ... 

Chúng ta rốt cuộc sẽ cần định lượng chi phí khuyến mãi và sự hoàn trả của
nó thông qua các tư vấn với các khách hàng và bán hàng đã hoàn tất. 

• Dịch vụ sau bán hàng và các đảm bảo: bạn nên mô tả dịch vụ sau bán

hàng và các đảm bảo của các sản phẩm hoặc các dịch vụ, ở những nơi áp
dụng được. Nói cách khác, dạng dịch vụ và đảm bảo nào được chào, thời
hạn và giá thành của chúng (nếu là tùy chọn) và chi phí của chúng đối với
công ty. 

Với PMTD, một phần của dịch vụ sau bán hàng được cộng đồng các lập
trình viên và người sử dụng cung cấp gián tiếp, nó luôn cải thiện các sản
phẩm thành công. Kế hoạch của công ty PMTD nên nhớ điều này trong
đầu và giải thích nó như một ưu thế, nhưng không bao giờ như dạng hỗ trợ
bổ sung duy nhất. Hãy nhớ là đa số lớn các khách hàng muốn dịch vụ sau
bán hàng sẽ được đưa vào và được đảm bảo trong các điều kiện bán hàng. 

Cuối cùng, chúng ta cũng cần đánh giá ảnh hưởng của dịch vụ sau bán
hàng và các đảm bảo trong quyết định cuối cùng của khách hàng và so
sánh dịch vụ của chúng ta với dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. 

• Chính sách phân phối: chính sách phân phối nên mô tả các kênh phân

phối sẽ được sử dụng và các chính sách giảm giá, hoa hồng và cận biên lợi
nhuận được áp dụng cho từng kênh phân phối. 

Trong các mô hình kinh doanh PMTD, chúng ta thường đi qua các chương
trình cho các công ty52 đối tác ở các dạng khác nhau: các nhà tích hợp hệ
thống, các nhà bán hàng phần mềm, ..., và những người được trả hoa hồng
và được chào các dịch vụ và sự hỗ trợ dành riêng và truy cập tới các kênh
khuyến mãi. 

Như chúng ta đã giải thích ở trên, các sản phẩm và các dịch vụ PMTD có
thể dễ dàng được chào trên thị trường toàn cầu, nên kế hoạch tiếp thị phải
nghiên cứu khả năng này và các tính năng tiềm tàng của nó, bao gồm ảnh
hưởng của các luật quốc tế lên hoạt động của công ty, quản lý thu thập ở
nước ngoài, ... 

3.2.8. Phân tích tài chính

Phân tích hoặc nghiên cứu tài chính cũng là một trong những phần cơ bản của
bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào, vì mục tiêu của nó là để đánh giá tính khả thi và
tiềm lực tài chính của dự án kinh doanh, tìm ra sự đầu tư cần thiết cho sự khởi
xướng của nó, nhận diện các tài nguyên sẵn sàng ban đầu và mô tả các khả năng
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khác về tài chính. 

Tương phản với những gì chúng ta có thể nghĩ, phân tích tài chính là một trong
các phần sáng tạo nhất của phác thảo kế hoạch kinh doanh. 

Các tuyên bố về tài chính hoặc các tiêu đề chính cần phải được phân tích tài chính
đề cập tới là: 

• Tình trạng tiền mặt trong một năm đầu, được chia thành các tháng để phản

ánh các hiệu ứng theo thời vụ53. 

• Phân tích vốn lưu động, nó cho phép chúng ta xác định tính thanh khoản

của công ty. 

• Tính toán điểm cân bằng và các lựa chọn nếu không đạt được mục tiêu bán

hàng. 

• Các nhu cầu tài chính và các lựa chọn, việc chọn các nhu cầu sinh lãi nhất

và bao gồm các yếu tố giải thích cho quyết định đó. 

• Bảng cân đối quyết toán với cái nhìn 5 năm và năm đầu được chia thành

các tháng. 

• Nguồn và đơn xin cấp vốn, cho phép chúng ta đoán trước được tình huống

rủi ro cho công ty và đánh giá được nguồn và sử dụng các nguồn vốn về
lâu dài.

Vốn lưu động

Vốn lưu động đo đếm cho một tổ chức trong việc cân đối tài sản và các trách nhiệm
và khẳng định rằng có nhiều tài sản thanh khoản hơn các khoản nợ ngắn hạn. Để có
thêm  thông  tin,  xem  http://www.innovaceei.com/es/knowledgebase/index.asp?
faqsRecid=385&faqRecid=385&show=4460. 

Phân tích có kết hợp các lệnh tài chính đó được khuyến cáo khi chúng ta có thể
đưa ra các kết luận về dự án kinh doanh như một tổng thể: lượng vốn được yêu
cầu và khi nào thì nó sẽ được yêu cầu, và khoản nợ cần thiết và khi nào thì nó nên
được thanh toán, và những điều khác nữa. 

Chúng ta cũng nên giải thích về sự hoàn vốn được kỳ vọng của chúng ta và chỉ ra
khi nào điều này sẽ giành lại được. 

Như được giải thích ở trên, chúng ta cần tránh rơi vào cái bẫy trình bày một phân
tích tài chính quá lạc quan cho các nhà đầu tư để giành chiến thắng, khi mà điều
này sớm hay muộn sẽ chống lại công ty và dấu hỏi sẽ được đặt ra về khả năng trụ
vững và sự đáng tin của nó.  
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kinh doanh công nghệ cao về 
PMTD, có thể bị ảnh hưởng 
vì tính thời vụ về kinh tế 
(giai đoạn nghỉ hè, ví dụ 
thế).
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3.2.9. Dạng pháp lý

Nếu mục tiêu cuối cùng của kế hoạch kinh doanh là để tạo ra một công ty 54 mới,
thì chúng ta cần phải chọn dạng pháp lý của công ty mới này, hệ thống thuế của
nó và các đối tác sáng lập của nó. Chúng ta cũng sẽ cần chỉ ra tên của tất cả các
đối tác và các nhà đầu tư cùng với sự tham gia của họ trong một xã hội mới. 

Là ý tưởng tốt để chi tiết hóa các thủ tục được yêu cầu để thiết lập công ty mới đó
từng bước một, cùng với các chi phí của chúng và thời gian cần thiết cho chúng.
Cũng phải chỉ ra liệu chúng ta sẽ có sử dụng các dịch vụ của các chuyên gia tư
vấn bên ngoài hay không và chi phí của chúng. 

3.2.10. Quản lý rủi ro

Tất cả các dự án kinh doanh, dù để tạo ra một công ty mới hay một dòng kinh
doanh mới, có liên quan tới vô số các rủi ro đôi khi là không thể tránh khỏi. Vì
thế, kế hoạch kinh doanh nên đưa ra một mô tả hoàn chỉnh về các rủi ro và các
hậu quả của chúng. 

Các rủi ro có thể được phân loại như là nội bộ (bắt nguồn từ trong công ty) hoặc
bên ngoài và theo lĩnh vực chức năng mà chúng gây ra ảnh hưởng: kỹ thuật,
thương mại, ... 

Ví dụ, các rủi ro bên trong có thể bao gồm các chậm trễ trong sản xuất hoặc thiếu
các nhân viên có đủ điều kiện, trong khi các rủi ro bên ngoài có thể là một sự điều
chỉnh thị trường mới mà một phần làm giảm đi sự hoàn trả hoặc sự nổi lên của các
công nghệ mới làm cho các sản phẩm hoặc các dịch vụ được chào trở nên lỗi thời.

Chúng ta cần xác định một kế hoạch đề phòng bất trắc cho từng rủi ro, điều bao
gồm cả một loạt các hành động ngăn chặn55 rủi ro, nghĩa là các biện pháp cố gắng
ngăn chặn rủi ro để không xảy ra, và một loạt hành động để giảm nhẹ hoặc chữa
trị56 rủi ro, sẽ được áp dụng nếu nó xảy ra. 

Một vài rủi ro có thể có các hiệu ứng tiêu cực, nhưng chúng cũng có thể là tích
cực. Ví dụ, các thay đổi trong khung pháp lý hoặc chính trị có thể ảnh hưởng tới
mô hình kinh doanh nhưng nó cũng đưa ra được các cơ hội kinh doanh mới. 

Sự nhận diện và đánh giá đúng các rủi ro trong một dự án kinh doanh và việc phác
thảo các kế hoạch đề phòng bất trắc phù hợp cho chúng, khác xa việc nhấn mạnh
các điểm yếu của dự án, thực sự nhấn mạnh các kỹ năng quản lý và sự đề phòng
của các lập trình viên của doanh nghiệp và cải thiện lòng tin của họ. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 144/177

(54)Nếu kế hoạch kinh doanh 
cho một công ty là đang có 
sẵn, thì phần này nên mô tả 
bản chất tự nhiên và những 
sửa đổi về pháp lý của nó mà 
sự triển khai kế hoạch kinh 
doanh có thể mang lại. 

Thông tin thêm 

Bạn sẽ thấy một sự giới thiệu 
chung cho chủ đề này trong 
phần “Quản lý rủi ro” của 
chương đầu. 

(55)Ví dụ, để ngăn ngừa sự 
xuất hiện của các công nghệ 
mới mà có thể để cho các 
sản phẩm hoặc các dịch vụ 
trong kế hoạch kinh doanh bị 
lỗi thời, chúng ta nên thực 
hành giám sát công nghệ tích 
cực, có khả năng cộng tác 
với các công ty hoặc các tổ 
chức làm việc trong lĩnh vực 
y hệt.

(56)Ví dụ, các nguồn nhân lực 
và nguyên vật liệu cho các 
phòng ban khác có thể được 
sử dụng để phục hồi sự chậm 
trễ trong sản xuất. 
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3.2.11. Tóm tắt và đánh giá

Phần cuối cùng của kế hoạch kinh doanh nên tóm tắt các điểm mạnh và yếu của
dự án kinh doanh, các ưu điểm và các cơ hội nó đưa ra và các rủi ro và các mối
đe dọa chính của nó. 

Tóm tắt đó là cơ hội cuối cùng của bạn để thuyết phục một nhà đầu tư tiềm năng
nên bạn cần phải rất thuyết phục và chộp lấy cơ hội để nhấn mạnh các lý lẽ có lợi
cho dự án kinh doanh và các lý lẽ mà các lập trình viên của nó tin tưởng. 

Tuy nhiên, sau khi phác thảo kế hoạch kinh doanh, các lập trình viên dự án có thể
thấy rằng nó sẽ không có nhiều lợi nhuận như họ đã hy vọng hoặc thậm chí phát
hiện ra rằng nó hoàn toàn là không khả thi. Điều này chỉ ra kế hoạch kinh doanh
là hữu dụng như thế nào như là một công cụ để nhận diện các cơ hội kinh doanh
tốt nhất. 

3.2.12. Các kế hoạch kinh doanh và PMTD

Việc phác thảo một kế hoạch cho một doanh nghiệp PMTD là không khác với thủ
tục cho việc phác thảo các kế hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực khác và chúng
ta đã thấy rồi vài tính năng của nó trong các phần trước. 

Nói chung, chúng ta cần nhớ rằng một kế hoạch kinh doanh có thể đề cập tới các
dạng độc giả khác nhau: các nhà tư vấn, các nhà đầu tư, các kỹ thuật viên, các chủ
ngân hàng, ... Vì thế, chúng ta cần sử dụng một ngôn ngữ mà tất cả họ có thể hiểu
được và tránh sử dụng các từ vựng kỹ thuật cao. Khi sử dụng thuật ngữ kỹ thuật là
không thể tránh khỏi, thì bạn nên giải thích từng khái niệm rõ ràng trong các khái
niệm đơn giản. Các nhà đầu tư không bao giờ đầu tư vào bất kỳ điều gì mà họ
không hiểu hoàn toàn đầy đủ cả. 

Chúng ta cũng cần có thời gian để giải thích các tính năng của PMTD, chỉ ra
những khác biệt giữa nó và phần mềm sở hữu độc quyền, và nhấn mạnh các ưu
điểm chính của nó. Đừng ngại sử dụng các ví dụ đời sống thực và các ví dụ thành
công để dự phòng các lý lẽ đặt lên trước trong kế hoạch kinh doanh. 

Dù PMTD đang thích nghi với một vai trò thích đáng ngày một gia tăng trong
truyền thông và xã hội nhờ cam kết của cộng động PMTD, thì đối với các công ty
và các cơ quan chính phủ, bản chất tự nhiên và các ảnh hưởng tài chính của nó là
còn chưa được phổ biến. 

Một lần nữa, chúng ta phải cần thời gian để giải thích các mô hình kinh doanh
PMTD một cách thận trọng và được chuẩn bị để trả lời và có khả năng thậm chí
biết trước các câu hỏi phổ biến nhất, như, làm thế nào bạn đầu tư vào và kiếm
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được tiền từ thứ gì đó mà bất kỳ ai cũng có thể sao chép được?

3.3. Sản xuất PMTD
Nhiều mô hình kinh doanh được mô tả trong phần đầu phụ thuộc vào sự phát triển
của PMTD ở một mức độ nhiều hơn hay ít hơn. 

Một trong các vấn đề với các dự án PMTD là chỉ các dự án thành công có được
tiếng vang trong cộng đồng và chỉ các dự án rất thành công với tới được truyền
thông phi chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, trước khi chúng ta chuyển sang xem xét sản xuất PMTD, chúng ta nên
nhớ rằng đa số lớn các dự án PMTD là thất bại vì các lý do đặc thù. Nó có thể đơn
giản là dự án thất bại để tạo ra phần mềm chất lượng và có tính cạnh tranh hoặc nó
không xử trí để lôi cuốn sự chú ý của cộng đồng các lập trình viên và những
người sử dụng. 

Không cần phải nói, như chúng ta đã thấy trong các tư liệu của chủ đề này, một dự
án PMTD nên được làm việc như một dự án phần mềm và chỉ trong trường hợp
cuối, như một dự án kỹ thuật đơn giản. Vì thế, một dự án PMTD sẽ đặt ra các rủi
ro và các vấn đề ban đầu y hệt như bất kỳ dự án nào khác. 

Tuy nhiên, biết rằng bản chất tự nhiên tự do của dạng dự án này, có các điểm
mạnh và điểm yếu phải tính tới.  Vì bản chất tự nhiên dường như phi chuyên
nghiệp của nhiều dự án phát triển PMTD, sự thực thi của chúng có thể dường như
là dễ dàng hơn so với các dự án phát triển phần mềm truyền thống, nhưng có thể
còn xa mới đúng sự thực. 

Mục tiêu của phần này là để mô tả các tính năng của các dự án phát triển PMTD,
tương phản chúng với sự phát triển của phần mềm sở hữu độc quyền và đưa ra
một loạt các thực tiễn tốt để khuyến khích sự thành công của chúng. Các thực tiễn
đó tương xứng với các lĩnh vực và các yếu tố chủ chốt được yêu cầu để thiết lập
và thực thi một dự án PMTD, ấy là: 

• Tạo và trình bày dự án 

• Hạ tầng cần thiết 

• Tổ chức cộng đồng 

• Phát triển 

• Phát hành và đóng gói 

• Lựa chọn các giấy phép 

Một cách tự nhiên, không phải tất cả các bước là bắt buộc. Như chúng ta đã thấy
trong các mô hình kinh doanh, một công ty PMTD có thể khởi tạo một dự án
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hoặc, như xảy ra trong hầu hết các trường hợp, nó có thể tham gia vào một dự án
đang tồn tại rồi. 

Lựa chọn cuối cùng này thường là được khuyến cáo nhất và, biết rằng bản chất tự
nhiên của PMTD, nó không loại trừ khả năng rằng một dự án mới có thể được tạo
ra từ một dự án đang tồn tại rồi dưới danh nghĩa của công ty hoặc tổ chức có quan
tâm trong việc dẫn dắt sự phát triển. 

3.3.1. Sự tạo ra và trình bày dự án

Phần này trước hết làm việc với các bước được yêu cầu để tạo ra một dự án
PMTD mới và đưa nó ra cho cộng đồng. 

Vì thế, bước đầu tiên phải thực hiện trước khi tạo một dự án mới là tìm ra liệu có
một dự án mà làm rồi những gì chúng ta đề xuất hay không, dù ít nhất một phần.
Nếu có một dự án PMTD tương tự mà chúng ta có thể đóng góp hoặc sử dụng lại
để khởi xướng một dự án mới, thì chúng ta có thể liên hệ với các với những người
dẫn dắt nó để khai thác các khả năng cộng tác và các kế hoạch của chúng trong
tương lai. 

Nếu chúng ta quyết định tạo một dự án mới, thì điều đầu tiên chúng ta nên làm là
chọn một cái tên mà sẽ nhận diện được nó trong cộng đồng. Nói chung, một cái
tên tốt sẽ đưa ra được một ý tưởng về những gì phần mềm đó làm hoặc ít nhất lĩnh
vực ứng dụng của nó, và nó nên là dễ nhớ.  

Dù chúng ta có muốn hay không, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức de facto của
Internet. Vì thế, nếu chúng ta muốn dự án của chúng ta có được một ảnh hưởng
toàn cầu - và điều này thường sẽ đúng - thì chúng ta nên cố đi với cái tên mà sẽ có
nghĩa nào đó trong tiếng Anh hoặc là trung lập57.

Chúng ta cũng nên chú ý tới các khía cạnh pháp lý, để đảm bảo rằng tên đó không
mâu thuẫn với các thương hiệu và các miền58 Internet mức cao có liên quan là vẫn
có sẵn.

Như chúng ta đã thấy trong phần về tạo ra các kế hoạch kinh doanh, tất cả các dự
án phải có một định nghĩa rõ ràng về nhiệm vụ của chúng mà sẽ lôi cuốn sự chú ý
của những người sử dụng và các lập trình viên và để họ quyết định liệu họ có nên
quan tâm hay không trong dự án. 

Cùng với nhiệm vụ của chúng ta, là quan trọng để nêu rõ ràng rằng dự án liên
quan tới PMTD, điều có nghĩa là việc tạo ra một tham chiếu rõ ràng tới PMTD
hoặc phần mềm nguồn mở [PMNM]).

Các yếu tố chính khác trong trình bày một dự án PMTD là: 
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Các máy tìm kiếm chung 

Các máy tìm kiếm chung là 
bước đầu tiên cho việc tìm 
kiếm các dự án đang tồn tại, 
cùng với các site mới, các 
thư mục và các xưởng sản 
xuất công khai, như 
http://freshmeat.net và 
http://www.sourceforge.net.

(57)Nói cách khác, một cái tên 
chung cho vài ngôn ngữ, như 
Apache, hoặc cái tên không 
có liên quan tới bất kỳ ngôn 
ngữ nào, như Ubuntu.

(58)Nói cách khác, .com, .net 
và .org.
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• Danh sách các chức năng59 và các yêu cầu hiện hành được lên kế

hoạch. Điều này nên được thiết kế theo các điều khoản đơn giản, không
sử dụng thuật ngữ kỹ thuật. Đây là dạng tóm tắt chi tiết của những gì phần
mềm làm và cho phép những người sử dụng tìm ra dễ dàng liệu nó có các
chức năng mà chúng đang tìm kiếm hay không. Các yêu cầu cũng nên là
dễ dàng để hiểu sao cho những người sử dụng biết liệu ứng dụng có được
cài đặt và được sử dụng trong hệ thống của họ hay không. 

• Tình trạng phát triển. Trong cộng đồng PMTD, những người sử dụng

thường rất quan tâm trong việc biết dự án đi tới cùng thế nào, cả nếu nó là
một dự án mới và nếu nó là một dự án cũ. Vì thế, chúng ta nên giải thích
các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của dự án, và các chức năng hiện đang
được phát triển và rằng sẽ là sẵn sàng trong các phiên bản trong tương lai,
…

• Các bản tải về sẵn sàng. Mã nguồn nên luôn có khả năng tải về ở các

định dạng tiêu chuẩn, bằng việc sử dụng một phương pháp trực tiếp không
phức tạp hóa quy trình đối với người sử dụng60. 

Quy trình cũng nên là đơn giản và, quan trọng nhất, tuân thủ với các tiêu
chuẩn ngay từ đầu. Ban đầu không nhất thiết phải cung cấp các gói nhị
phân hoặc các tệp thực thi trừ phi quy trình biên dịch là rất phức tạp. 

• Kho phát triển. Không giống như những người sử dụng, các lập trình

viên tiềm năng có quan tâm hơn trong việc truy cập kho làm việc, nơi họ
có thể tuân theo sự tiến hóa của dự án ngày này qua ngày khác và tham gia
vào nó, hoặc bằng việc bổ sung thêm các chức năng mới hoặc việc sửa các
lỗi. Vì thế, là ý tưởng tốt để cho phép mọi người có quyền truy cập đọc
nặc danh tới kho đó.  

• Việc theo dõi lỗi. Đối với kho, cơ sở dữ liệu của trình theo dõi61 lỗi cũng

nên là mở cho tất cả mọi người. Nghịch lý là, cơ sở dữ liệu dự án càng
chứa nhiều lỗi thì càng tốt vì điều này có nghĩa là càng nhiều người sử
dụng và tham gia nhiều hơn trong dự án. 

Sẽ không có nhiều lỗi khi bắt đầu dự án. Là thực tiễn tốt để lưu ký bất kỳ
lỗi nào được đội dự án sửa trong nội bộ trong cơ sở dữ liệu đó. 

• Các kênh giao tiếp truyền thông. Một trong những mục tiêu của bất kỳ

dự án PMTD nào cũng là để tạo ra một cộng đồng xung quanh nó và, đối
với cộng đồng đó để tự tổ chức, chúng ta cần tạo thuận lợi cho các kênh
giao tiếp truyền thông đúng. Điều này bao gồm các danh sách thư, các
kênh IRC, các diễn đàn, ... 

Trong pha  đầu của dự án,  là  khôn ngoan để  không đa dạng hóa hoặc
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(59)Chúng có thể được chỉ 
định cùng với các từ “đang 
tiến bộ” (in progress) hoặc 
“đang phát triển” (in 
development), lý tưởng với 
ngày tháng và phiên bản khi 
chúng sẽ là sẵn sàng.

(60)Ví dụ, được ưa thích để 
tránh các quy trình đăng ký 
người sử dụng truy cập tới 
khu vực tải về.

(61)Chúng ta thường đi qua 
các khái niệm trình theo dõi 
lỗi (bug tracker) và cơ sở dữ 
liệu lỗi (bug database).
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chuyên biệt hóa các kênh giao tiếp truyền thông quá nhiều. Một diễn đàn
hoặc danh sách phân phối duy nhất cho các lập trình viên và người sử
dụng có thể là đủ để khuyến khích sự tương tác giữa họ.

• Tài liệu cho những người sử dụng và các lập trình viên. Tài liệu là cơ

bản cho bất kỳ dự án PMTD nào, cả cho những người sử dụng và các lập
trình viên. 

Tài liệu người sử dụng tốt cần giải thích cách cài đặt phần mềm và cách sử
dụng các chức năng của nó. Bạn cũng có thể cung cấp cho những người sử
dụng một sách chỉ dẫn cơ bản, chứa một giải thích từng bước một về cách
để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến nhất. Việc duy trì một khu vực cho các
câu hỏi thường được hỏi hoặc FAQ (Frequently Asked Questions) là sự bổ
sung tuyệt vời cho tài liệu đó. 

Tài liệu của lập trình viên nên bao gồm các chi tiết liên hệ của các lập trình
viên chính của dự án, các chỉ dẫn cho việc gửi các báo cáo lỗi và các bản
vá, và một trình bày về tổ chức phát triển và quy trình ra quyết định được
các lập trình viên sử dụng. 

Chúng ta sẽ xem xét tất cả các yếu tố đó chi tiết trong các phần sau. 

Để kết thúc phần này, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện
- đó là, cộng đồng PMTD coi dự án như thế nào - đối với thành công hoặc thất bại
của một dự án PMTD. 

Nhiều lập trình viên thờ ở với nhiệm vụ giao tiếp và quan hệ công chúng này,
nhưng nó tạo thành như một phần cơ bản của hầu như bất kỳ dự án PMTD thành
công nào. 

Vì mục đích này, chúng ta sẽ cần xác định rõ các mục tiêu của phần mềm mới,
điều có thể thường được tóm tắt như sau:

• Để giải thích rõ ràng phần mềm làm được gì: các chức năng chính của

nó, hiện trạng sự phát triển và các kế hoạch tương lai, và vị thế của nó mặt
đối mặt với các giải pháp và các dự án hiện đang tồn tại. 

• Để đưa ra hồ sơ của phần mềm: đảm bảo rằng nó tới được cộng đồng

hoặc thị trường những người sử dụng và các lập trình viên tiềm năng. 

• Để thúc đẩy sử dụng phần mềm: đảm bảo rằng những người sử dụng và

các lập trình viên tiềm năng biết cách để sử dụng phần mềm mới và tùy
biến thích nghi nó thay vì các giải pháp thay thế. 

• Để đưa các lập trình viên mới vào dự án: cho phép họ đóng góp cho sự

phát triển của dự án thông qua sự triển khai các chức năng mới và nói lên
quan điểm của họ về đường hướng tương lai mà dự án sẽ theo. 

Hai mục tiêu cuối cùng, có được nhiều người sử dụng và nhiều lập trình viên,
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thường là các mục tiêu quan trọng nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần triển khai một
chiến lược cho những người sử dụng và một chiến lược cho các lập trình viên vì,
trong khi chúng tạo thành cùng một cộng đồng PMTD, thì chúng đại diện cho 2
khán thính phòng rất khác nhau. 

Chúng ta cần xác định rõ thông điệp mà chúng ta muốn truyền đạt cho nhau và
cấu trúc nó với một sự phức tạp dần dần để đảm bảo mức chi tiết tương xứng với
nỗ lực được độc giả yêu cầu. Ví dụ, không có nghĩa trong việc bão hòa người sử
dụng bằng kiến trúc phần mềm hoặc việc giải thích các chi tiết kỹ thuật cho các
lập trình viên mà trước đó không đưa ra cho họ tổng quan hợp lý về kiến trúc đó. 

Cuối cùng, thông điệp này nên là dễ dàng truy cập được, với tới được khán thính
phòng của nó thông qua các quảng cáo trên các diễn đàn hoặc các cộng đồng có
liên quan, trên website của dự án hoặc thậm chí trong tài liệu, với các ý kiến khác.

3.3.2. Hạ tầng

Tất cả các dự án PMTD cần một loạt các công cụ để quản lý thông tin được tạo
ra hàng ngày của dự án, từ mã được phát triển cho tới sự giao tiếp giữa các thành
viên của nó. 

Chúng ta đã giới thiệu một số công cụ đó trong phần trước vì chúng cần thiết để
triển khai dự án: 

• Website 

Nó cung cấp một nguồn thông tin tập trung về dự án và chào truy cập tới
các công cụ quản lý chuyên gia khác. 

• Các danh sách thư 

Đây là một trong những kênh truyền thông phổ biến nhất trong các dự án
PMTD. Các trao đổi thông điệp thường được lưu trữ và sử dụng như các
tham chiếu và tạo thành một cơ sở tri thức cho dự án. 

• Hệ thống kiểm tra phiên bản 

Điều này cho phép các lập trình viên kiểm soát sự tạo ra và quản lý mã, trở
về các phiên bản trước và trộn các phiên bản khác nhau. Với hệ thống
kiểm soát phiên bản, bất kỳ ai cũng có thể hình dung được hiện trạng của
mã và sự tiến hóa của nó qua thời gian. 

• Hệ thống theo dõi lỗi 

Điều này cho phép các lập trình viên theo dõi các chức năng và các lỗi họ
đang làm việc riêng rẽ và phối hợp bản thân họ và lên kế hoạch cho các
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phiên bản mới. Dù việc theo dõi lỗi là chức năng chính của nó, thì cơ sở
dữ liệu cũng có thể được sử dụng để theo dõi bất kỳ nhiệm vụ nào của dự
án, như các chức năng mới. 

Với hệ thống theo dõi lỗi, bất kỳ ai cũng có thể tìm ra nếu một lỗi đã được
sửa xong hoặc nếu nó đang được sửa. Kết hợp với hệ thống kiểm soát
phiên bản, nó nói cho chúng ta về sự năng động và hoạt động được lưu ký
của dự án. 

• Các đồ thị 

Chúng là một kênh truyền thông để giải quyết nhanh các truy vấn và các
vấn đề. Các cuộc hội thoại thường không đạt được nên là tốt hơn cho các
thảo luận phức tạp diễn ra trong các danh sách thư. 

Từng trong số các công cụ trả lời cho các nhu cầu đặc thù, chủ yếu có liên quan
tới quản lý thông tin và giao tiếp truyền thông. Kinh nghiệm và các đặc tính của
cộng đồng những người sử dụng và các lập trình viên có liên quan tới dự án sẽ chỉ
ra một vài khía cạnh có thể là hữu dụng trong hầu hết các dự án PMTD. 

Các danh sách thư là một phần cơ bản của bất kỳ dự án PMTD nào nên chúng ta
cần đặc biệt chú ý tới sự quản lý và sử dụng chúng của chúng ta. Hầu hết là phải
có một hệ thống quản lý cho các danh sách phân phối, cấu hình và sự duy trì của
nó có thể là phức tạp trong các giai đoạn sớm. 

Các tài nguyên Internet 

Các  hệ  thống  phổ  biến  nhất  bao  gồm  Mailman  (http://www.list.org),  Smartlist
(http://www.procmail.org),  Ecartis  (http://www.ecartisorg),  Listproc
(http://listproc.sourceforge.net)  and  Ezmlm
(http://subversion.tigris.org/hacking.html). 

Các lựa chọn và các chức năng chính của một hệ thống quản lý danh sách phân
phối là như sau: 

• Đăng ký thuê bao bằng thư điện tử hoặc giao diện web 

• Đăng ký thuê bao trong chế độ digest hoặc thông thường62 

• Tiết chế 

• Giao diện người quản trị 

• Cấu hình các tiêu đề (headings) thông điệp 

• Quản lý tệp và truy vấn 

Các danh sách thư cũng có thể được tích hợp vào các công cụ khác, như hệ thống
kiểm soát phiên bản hoặc hệ thống theo dõi lỗi, để thông báo các khía cạnh như
các thay đổi hoặc các sửa đổi mã nguồn cho tình trạng lỗi hoặc các nhiệm vụ
trong tiến trình. 
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Hệ thống kiểm soát phiên bản cũng là cơ bản cho bất kỳ dự án PMTD nào hy
vọng tạo ra một cộng đồng các lập trình viên. Hầu hết tất cả các hệ thống kiểm
soát phiên bản vận hành thông qua sự tồn tại của một bản sao ở xa, chung cho tất
cả các lập trình viên, phiên bản của nó tất cả có thể được tư vấn. Từng lập trình
viên có một bản sao cục bộ của bản sao ở xa này mà anh hoặc chị ta làm việc với
nó. Một cách ngẫu nhiên, lập trình viên gửi các sửa đổi của anh/chị ta tới bản sao
từ ở xa để chia sẻ chúng với những người khác. 

Các chức năng chính của các hệ thống kiểm soát phiên bản là: 

• Việc nhập mã (committing): tích hợp các thay đổi từ bản sao cục bộ tới

bản sao ở xa, nó sau đó sẽ được lưu ký trong cơ sở dữ liệu kiểm soát phiên
bản. 

• Việc cập nhật: tích hợp các thay đổi của các lập trình viên khác trong bản

sao cục bộ. 

• Kiểm tra đầu ra: có được một bản sao cục bộ từ bản sao ở xa. 

Bất kỳ tài liệu hoặc tệp nào được soạn thảo trong dự án cũng có thể và nên tuân
theo kiểm soát phiên bản, nó không nên bị hạn chế chỉ tới các tệp mã nguồn. Sử
dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản có thể rất thực tế cho việc soạn sửa và
chia sẻ tài liệu và các báo cáo kỹ thuật và thường thì bất kỳ tài liệu nào được tạo
ra và được duy trì chung. 

Như được giải thích ở trên, hệ thống theo dõi lỗi có nhiều chức năng khác ngoài
việc được cái tên của nó gợi ý. Chúng bao gồm việc theo dõi tất cả các dạng
nhiệm vụ, như triển khai các chức năng mới, chuẩn bị các phiên bản và hỗ trợ
người sử dụng. 

Vòng đời của một lỗi thường là như sau: 

• Lỗi được báo cáo: Tất cả các lỗi bao gồm ít nhất một tóm tắt và mô tả ban

đầu gồm, có khả năng ở đâu, các yếu tố cần để đưa nó ra. Hầu hết các hệ
thống theo dõi lỗi cho phép chúng ta thiết lập các trường đặc thù. Hãy nhớ
là các lỗi có thể tới từ cả cộng đồng những người sử dụng và cộng đồng
các lập trình viên. 

Một khi được lưu trữ, tình trạng lỗi vẫn là mở và nó còn chưa được chỉ
định cho bất kỳ ai. Trong thời gian đó, các cá nhân mà truy cập tới cơ sở
dữ liệu có thể đọc được mô tả lỗi và yêu cầu người sử dụng hoặc lập trình
viên đã báo cáo nó để biết thêm thông tin. 

• Lỗi được giới thiệu: dựa vào các chỉ dẫn trong mô tả lỗi, ai đó định giới

thiệu lỗi, vì thế thẩm tra nó. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có thể nói
rằng lỗi là hiện thực. 

• Chuẩn đoán lỗi: trong các pha trước, một lập trình viên có trách nhiệm về

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 152/177



Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. FTA xuất bản năm 2010 

việc sửa lỗi hoặc ai đó ở vị trí được ủy quyền trong dự án chỉ định nói cho
lập trình viên thích hợp nhất.

• Chỉ định lỗi:  điều này phải được đưa vào trong cơ sở dữ liệu sao cho

chúng ta không có hơn 1 lập trình viên làm việc về sửa lỗi y hệt mà không
nhận biết được nó. Cũng có khả năng báo cáo ngày tháng hoặc phát hành
dự kiến, theo đó lỗi sẽ được sửa. 

• Sửa lỗi: một khi lập trình viên đã sửa xong lỗi, anh hoặc chị ta sẽ đánh dấu

nó như được sửa rồi và đóng nó lại. 

Các lỗi có thể đôi khi được sửa nhanh chóng, nên một số pha có thể là không cần
thiết. Đôi khi, lỗi không thực sự là một lỗi và có thể đơn giản chỉ là do sử dụng
không đúng gây ra. Trong mọi trường hợp, bất kể giải pháp là dễ dàng thế nào,
luôn là một ý tưởng tốt để lưu ký lỗi và báo cáo nó đúng cho những người sử
dụng. 

Một tình huống phổ biến khác là khi vài người sử dụng báo cáo lỗi y hệt, thì được
tham chiếu tới như là các lỗi đúp bản. Khi này, là tốt nhất để nhóm tất cả các báo
cáo vào làm một sao cho chúng ta có thể tập trung các nỗ lực của chúng ta và đặt
tất cả các thông tin vào cùng một chỗ. 

Cuối cùng, một lỗi có thể được báo cáo như là được sửa rồi khi nó thực sự đã
được giải quyết, thường vì các bước tiếp sau để giới thiệu nó không giống với
những gì người sử dụng đã báo cáo lỗi. Trong trường hợp này, người sử dụng có
thể mở lại lỗi đó, thêm tất cả các thông tin cần thiết vào. Có nhiều xưởng công
cộng đưa ra các công cụ này và khác, sẵn sàng để sử dụng trong các dự án PMTD.
Các nền tảng đó đi cùng với một loạt các ưu điểm và nhược điểm. 

Các tài nguyên trên Internet 

Các  xưởng  công  cộng  phổ  biến  nhất  bao  gồm  SourceForge
(http://www.sourceforge.net),  Savannah  (http://savannag.gnu.org  và  BerliOS.de
(http://www.berlios.de). Một vài tổ chức cũng chào đặt chỗ cho các dự án trong lĩnh
vực  quan  tâm  của  họ,  như  Apache  (http://www.apache.org)  và  Tigris
(http://www.tigris.org). 

Các ưu điểm bao gồm khả năng của họ và băng thông rộng sẵn sàng: thành công
của dự án còn chưa thích đáng vì các máy chủ sẽ luôn trong tình trạng hoạt động.
Việc giữ cho một máy chủ có hiệu năng cao chạy sẽ đòi hỏi nhiều công việc thêm
khác. Hơn nữa, các công cụ có sẵn trong các xưởng đó đã được thiết lập cấu hình
rồi và thường rất dễ để sử dụng. Rõ ràng, nhược điểm chính là tính mềm dẻo và
các khả năng cấu hình của các công cụ bị giới hạn. 

Vì thế, trước khi bắt đầu dự án của chúng ta, chúng ta có thể muốn đặt chỗ cho nó
trong một xưởng công cộng mà là mở cho khả năng đặt chỗ hosting của riêng
chúng ta trong tương lai, bắt đầu bằng việc đăng ký tên miền có liên quan tới dự
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án. Ví dụ, trong khi không là giải pháp tuyệt vời, thì việc có một website thông
báo về dự án mà tái định tuyến tới một xưởng công cộng cho các khía cạnh phát
triển mã có thể là một sự thỏa hiệp tốt. 

3.3.3. Tổ chức cộng đồng

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa các dự án PMTD và các dự án phần mềm
sở hữu độc quyền là cách mà ở đó cộng đồng các lập trình viên được tổ chức. 

Trong các dự án phần mềm sở hữu độc quyền, cấu trúc thường là của một tổ
chức có tôn ti trật tự của đội hoặc phòng ban có trách nhiệm về sự phát triển
trong công ty. Dù tôn ti trật tự có thể đôi khi được coi là trong các dự án PMTD,
thì một phần vì các giá trị của các lập trình viên riêng rẽ, tổ chức của cộng đồng
các lập trình viên là mềm dẻo hơn và cũng là mạnh hơn. 

Nghịch lý là, một trong những lý do vì sao cộng đồng các lập trình viên làm việc
như một và gắn kết chặt chẽ như vậy lại có khả năng việc tạo ra một dự án mới và
độc lập63 từ dự án gốc ban đầu. Khả năng của một dự án PMTD rẽ nhánh thường
là tiêu cực cả đối với các lập trình viên và những người sử dụng. Điều này chính
xác là một mối đe dọa làm cho cộng đồng tự tổ chức nó và đấu tranh để đảm bảo
rằng các quyết định được tiến hành như một nhóm.  

Nói cách khác, khả năng rẽ nhánh làm cho cộng đồng đấu tranh để đạt được sự
đồng thuận ít nhiều dân chủ hơn trong các quyết định của dự án chính. 

Thường có 2 dạng tổ chức đối với các cộng đồng PMTD dù hầu hết các dự án kết
thúc việc áp dụng một quan điểm giữa đường với cả 2. Chúng là: 

• Tổ chức dựa vào một “nhà độc tài nhân từ” (benevolent dictator)

Một nhà độc tài nhân từ là một nhà cầm quyền đưa ra các quyết định cuối
cùng với các tác động trở lại cho sự phát triển của dự án. Dù vậy, các nhà
độc tài nhân từ thường không đưa ra trực tiếp các quyết định mà hành
động như là người điều tiết trong các cuộc thảo luận, cố gắng thu phục
được các quan điểm của các lập trình viên và nhận diện được các đóng góp
có giá trị nhất. Các hành động khác của nhà độc tài nhân từ là để làm đại
diện cho các chuyên gia làm việc với các quyết định hoặc các thảo luận
đang diễn ra. Các nhà độc tài nhân từ thường là các lập trình viên với kinh
nghiệm đủ trong dự án và có liên quan tới các công nghệ. Tuy nhiên, họ
không cần là các lập trình viên chuyên gia nhất; họ đơn giản phải có khả
năng hiểu được dự án như một tổng thể và nhìn nhận được các đóng góp
tốt nhất. 
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• Tổ chức dựa vào sự đồng thuận 

Khái niệm đồng thuận được sử dụng để tham chiếu tới các thỏa thuận
được chấp nhận ít hoặc nhiều ngầm định không nói ra của toàn bộ cộng
đồng, nghĩa là ở những nơi không có ai phản đối các quyết định hoặc
đường lối được dự án đưa ra. Kết quả là, quy trình đồng thuận thường
không là chính thống theo bất kỳ cách gì. Tuy nhiên, nếu một sự đồng
thuận không thể đạt được về một vấn đề nào đó được đưa ra, thì sự biểu
quyết có thể được tiến hành. 

Hầu hết các thảo luận diễn ra trong quá trình phát triển của một dự án
thường là về kỹ thuật, nên sự đồng thuận đạt được khi mọi người đồng ý
về một vấn đề, như thiết kế hoặc triển khai một chức năng hoặc cách thức
để sửa một lỗi. Trong các trường hợp đó, một thành viên cũng thường tóm
tắt lại thảo luận ở lúc kết thúc. 

Thường thì tất cả các cộng đồng, đặc biệt những cộng đồng dựa vào sự đồng
thuận, có sự hỗ trợ tuyệt vời trong hệ thống kiểm soát phiên bản, điều có nghĩa là
họ có thể quay ngược lại và hoãn bất kỳ quyết định nào mà hóa ra là không đúng. 

Các dự án thường bắt đầu với một tổ chức dựa vào một nhà độc tài nhân từ và tiến
hóa hướng tới một tổ chức dựa nhiều hơn vào sự đồng thuận khi cộng đồng đó mở
rộng. Điều này thường xảy ra ở các thời điểm nhất định trong sự phát triển của dự
án, như khi một nhà độc tài nhân từ từ bỏ vị trí của anh/chị ta và quyền được phân
tán khắp cộng đồng, đặc biệt trong số các thành viên được tôn trọng cao nhất của
cộng đồng đó. 

Sau một thời gian, các tục lệ và các thỏa thuận được thích nghi qua đồng thuận
của một cộng đồng có thể ngày càng trở nên rộng lớn, nên các điểm chính sẽ được
đưa ra trong tài liệu có thể được sử dụng như một chỉ dẫn và để tham chiếu trong
tương lai. Điều này có thể bao gồm cả dạng điều hành của cộng đồng và các quy
ước và các khuyến cáo cho các lập trình viên. 

Các tài nguyên Internet 

Hãy  xem  qua  các  chỉ  dẫn  cho  dự  án  Subversion
(http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/HACKING)  hoặc  của  quỹ  Apache
(http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html  và
http://www.apache.org/foundation/voting.html). 

Cuối cùng, chúng ta cần tự bản thân chúng ta vai trò nào các công ty có thể đóng
trong các cộng đồng PMTD. 

Một mặt, chúng ta có thể có một công ty mong muốn khởi động một dự án PMTD
và tạo ra một cộng đồng những người sử dụng và các lập trình viên. Và mặt khác,
chúng ta có thể có một công ty tham gia vào một dự án PMTD đang hoạt động rồi.
Trong cả 2 trường hợp, công ty phải xác định rõ các mục tiêu của nó với dự án
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PMTD đó và phải biết sự tham gia của nó trong cộng đồng là thế nào.

Có nhiều khả năng. Ví dụ, công ty có thể tìm một vị trí lãnh đạo trong cộng đồng
và dẫn dắt dự án, hoặc công ty có thể đơn giản tham gia vào trong các thảo luận,
tham gia tích cực vào sự triển khai các chức năng mới hoặc chỉ có một sự lựa
chọn của các lập trình viên của công ty làm việc với các vấn đề của các khách
hàng của nó. 

Việc nhớ trong đầu các khó khăn trong việc xây dựng một dự án PMTD thành
công, là rõ ràng rằng, ít nhất trong trường hợp của các dự án mà các công ty khởi
xướng, thì cộng đồng tồn tại rồi: nó được hình thành từ các lập trình viên trong
công ty và các khách hàng của nó.  

Trong các tình huống đó, mô hình nhà độc tài nhân từ có thể sẽ là dạng thích hợp
nhất của tổ chức, để bắt đầu với ít nhất, mà chúng ta vẫn sẽ cần xác định các quy
tắc cho sự tham gia trong cộng đồng. Thách thức nằm trong việc biến các khách
hàng đó thành những người sử dụng tích cực mà sẽ giúp để cải thiện dự án và làm
cho các lập trình viên khác tham gia vào. 

Giải pháp đó, dù là khó khăn, là để đưa ra các lợi ích hoặc vài dạng giá trị gia tăng
cho những người sử dụng và các lập trình viên mà tham gia vào trong cộng đồng. 

Là thực tiễn tốt cho đội phát triển của công ty sẽ được tích hợp đầy đủ vào trong
cộng đồng và để đi theo phương pháp luận phát triển dự án PMTD. Điều này có
nghĩa là các lập trình viên phải tham gia trong dự án qua một giai đoạn dài để trở
thành quen thuộc với hoạt động của cộng đồng và có được sự tin cậy trong nó. 

3.3.4. Sự phát triển

Phần này mô tả quy trình phát triển các dự án PMTD, không từ quan điểm kỹ
thuật, vì điều này sẽ phụ thuộc vào bản chất tự nhiên của các dự án riêng rẽ, mà từ
quan điểm quản lý dự án và sự điều phối của các lập trình viên. 

Với sự phát triển, chúng ta cần nhớ rằng một trong những khác biệt giữa các dự
án PMTD và các dự án phần mềm sở hữu độc quyền là sự thiếu tổ chức tập
trung. Ví dụ, khi ngày tháng của một phát hành tới gần, một công ty có thể chỉ
định một số tài  nguyên nhất định để chuẩn bị  cho nó. Các lập trình viên tự
nguyện tạo nên cộng đồng, mặt khác, là không dễ để chỉ huy. Các lý do cá nhân
của họ là khác và trong khi một số có thể có quan tâm trong việc xuất bản một
phiên bản mới đúng lúc, thì những người khác chỉ có thể có quan tâm trong một
chức năng đặc thù. 

Vì thế, phân công các nhiệm vụ trong một dự án PMTD chủ yếu dựa vào sự độc
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lập giữa họ, với quy tắc chung là từng lập trình viên làm việc trong những gì
anh/chị ta muốn và khi nào anh/chị ta muốn. 

Vâng tiếp cận này là lý tưởng một phần, và một người hoặc một đội là cần thiết
trong hầu hết các dự án PMTD để điều phối tất cả các lập trình viên tự nguyện.
Đội này có thể được hình thành rõ ràng từ những người khởi xướng dự án hoặc
nhà độc tài nhân từ hoặc ngầm hiểu từ các thành viên với kinh nghiệm và ảnh
hưởng lớn hơn đối với cộng đồng. 

Vài trong số các nhiệm vụ cơ bản của sự phối hợp, được yêu cầu để triển khai dự
án thành công, bao gồm: 

• Đại diện: một trong những nhiệm vụ chính của những người điều phối dự

án là ủy quyền các nhiệm vụ cho các lập trình viên khác. Khi ai đó ủy
quyền một nhiệm vụ cho một người khác và sau này chấp nhận nó, thì lợi
ích là ở 2 điểm: người điều phối thấy ai đó làm công việc cho anh/chị ta và
các nỗ lực của người này được thừa nhận theo nghĩa là họ được giao phó
với một nhiệm vụ. Vì thế, cách tốt nhất để ủy quyền một nhiệm vụ là
thông qua một kênh giao tiếp có thể được toàn bộ cộng đồng thấy được,
luôn trao sự lựa chọn để chuyển đề nghị đó.

Trong trường hợp này, người điều phối phải nhận thức được về các kỹ
năng và sự quan tâm của các thành viên cộng đồng và hướng những đề
nghị trên cơ sở này. Ví dụ, là không có nghĩa trong việc yêu cầu ai đó làm
điều gì đó nếu họ thiếu các kỹ năng cần thiết hoặc nếu họ đang có vài
nhiệm vụ đang làm rồi. 

• Khen và chê: sự đánh giá đúng các đóng góp từ từng lập trình viên dự án

là rất quan trọng cho sự tạo ra môi trường thân thiện trong cộng đồng. Hơn
nữa, các đánh giá từ những người điều phối hoặc các thành viên cao hơn
có tác động phản hồi lớn hơn trong cộng đồng. 

Vì thế, cả chê và khen nên được sử dụng rộng rãi. Sự chê trách liên tục
hoặc vô căn cứ không nghi ngờ gì sẽ xúi giục các phản ứng tiêu cực, cũng
như vài dạng khen ngợi. Tuy nhiên, trong một thảo luận kỹ thuật, sự phê
bình chi tiết có thể có tính xây dựng vì nó có nghĩa là người đang làm nó
đã mất thời gian phân tích bản thiết kế hoặc sự triển khai đang bị phê bình.

• Tránh tính lãnh thổ: một tình huống phải tránh xa là ở những nơi có vài

thành viên cộng đồng định chiếm đoạt dự án (“phần của họ”) và từ chối
chấp nhận phê bình hoặc các đóng góp từ các thành viên khác. Dù thái độ
này có thể là tích cực lúc đầu, vì các thành viên đó thường là các chuyên
gia và bỏ ra nhiều thời gian vào phần dự án của họ, thì kết quả về lâu dài là
không lập trình viên nào khác rà soát lại được mã đó, điều có thể có nghĩa
là sự mất chất lượng và dẫn tới sự phân mảnh cộng đồng. 
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• Các nhiệm vụ tự động hóa: hầu hết các lập trình viên thường làm việc

trong một phần của mã và không biết những gì những người khác đang
làm. Vì thế, những người điều phối phải biến nó thành nhiệm vụ của họ để
có được một phác thảo của dự án và nhận thức được về những gì từng
thành viên đang làm. Là dễ dàng để nhận diện một loạt các nhiệm vụ vốn
có cho sự phát triển mã mà tất cả các lập trình viên phải triển khai và
nhiệm vụ nào thường là hữu dụng để tự động hóa và tập trung hóa. 

Ví dụ rõ nhất của điều này là tự động hóa kiểm thử64, nó cho phép các lập
trình viên tiến hành các thay đổi và thí điểm với các phần mã mà họ quen. 

• Đối xử đúng mực với  người sử dụng:  sự tồn tại  của một cộng đồng

người sử dụng tích cực đóng góp thông tin có giá trị cho các lập trình viên
là chìa khóa để thành công đối với bất kỳ dự án PMTD nào. Tuy nhiên, các
lập trình viên và những người sử dụng thường nói các ngôn ngữ khác
nhau, phải đặt nó thành một. Nhiều người sử dụng không quen với sự phát
triển phần mềm hoặc cách mà các cộng đồng PMTD vận hành. Các lập
trình viên cần có khả năng đặt bản thân họ vào vị trí của những người sử
dụng và cố gắng từ mình giải thích càng rõ như họ có thể càng tốt. 

Hãy nhớ rằng bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể là một người đóng
góp cho cộng đồng và vì phần lớn những người sử dụng chưa bao giờ làm
việc với cộng đồng các lập trình viên, nên chúng ta cần dành sự ứng xử
đặc biệt cho cho những người làm (với cộng đồng các lập trình viên). Ví
dụ, khi một người sử dụng chỉ ra rằng tài liệu là không đầy đủ, thì chúng ta
có thể gợi ý rằng họ hãy hoàn chỉnh nó cho bản thân họ, hoặc khi họ báo
cáo một lỗi, chúng ta có thể yêu cầu họ cố gắng thử sửa nó. Và tất nhiên,
luôn cảm ơn họ vì sự đóng góp của họ, bất kể nó là gì. 

• Chia sẻ các nhiệm vụ quản lý: ngoài phát triển mã, mỗi dự án có một loạt

các nhiệm vụ quản lý trở nên ngày càng phức tạp khi dự án mở rộng.
Những người điều phối hoặc đội đã khởi xướng dự án thường nhận trách
nhiệm về chúng, nhưng là tốt để chia sẻ chúng với các thành viên khác của
dự án, như chúng ta đã thấy trong phần về đại diện. Các nhiệm vụ đó gồm:

◦ Quản lý bản vá. Kiểm soát các bản vá nào đã nhận được và phân tích

chúng để chấp nhận hoặc, thường là đúng, để dò tìm các vấn đề của
chúng và báo cáo chúng cho tác giả của bản vá. 

◦ Quản lý bản dịch. Điều phối bản dịch tài liệu và phần mềm. 

◦ Quản lý tài liệu. Giữ cho tài liệu và các câu hỏi thường gặp hoặc phần

FAQ được cập nhật, giới thiệu các thay đổi khi chúng xuất hiện. 

◦ Quản lý lỗi. Quản lý cơ sở dữ liệu lỗi, bao gồm việc đảm bảo tính toàn
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(64)Đặc biệt, chúng ta có thể 
tạo ra một gói kiểm thử, một 
chương trình quản lý phần 
mềm của dự án để tái tạo lại 
tất cả các lỗi được biết và 
được sửa trước đó. Điều này 
cho phép các lập trình viên 
chắc chắn rằng họ không 
giới thiệu lại các lỗi cũ mà 
bây giờ đã được sửa. 
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vẹn của nó và kiểm tra các lỗi đúp bản, và các chức năng khác. 

• Quản lý quyền. Một trong các nhiệm vụ quản lý quan trọng hơn là quản

lý các quyền, nghĩa là quyết định ai có quyền nhập mã (commit) và vì thế,
tích hợp mã của họ vào bản sao ở xa trong kho. Ngoài việc gắn các quyền,
cũng có trách nhiệm là chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng. 

Các lập trình viên mà không có quyền nhập mã tất nhiên vẫn có thể đóng
góp cho sự phát triển của dự án bằng việc sản xuất các bản vá hoặc sửa các
lỗi hoặc thêm các chức năng mới sẽ được các lập trình viên của dự án phân
tích và cuối cùng được hợp nhất. Trong thực tế, cơ chế phổ biến nhất để có
quyền nhập mã là để một lập trình viên đóng góp các bản vá cho dự án cho
tới khi đội các lập trình viên cân nhắc rằng các đóng góp của anh/chị ta và
tri thức của dự án là đủ có giá trị. 

Để khuyến khích sự tham gia của các lập trình viên mới, là hữu dụng để
tiến hành thủ tục để có được quyền nhập mã và thủ tục để rút quyền này
càng công khai và minh bạch có thể càng tốt. 

3.3.5. Phát hành và đóng gói

Việc chuẩn bị phát hành và đóng gói, ngoài sự phát triển mã, là một trong những
nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn bộ dự án PMTD. 

Phát hành mới có liên quan tới các thay đổi, đặc biệt đối với những người sử
dụng. Trước hết, tất cả các lỗi được biết từ phiên bản trước sẽ được giải quyết và
có khả năng cao sẽ có các lỗi mới. Cũng có thể là các chức năng và các lựa chọn
cấu hình mới. Thậm chí có thể là các chỗ không tương thích giữa phiên bản mới
của phần mềm và các phiên bản cũ, trong định dạng dữ liệu, ví dụ thế. 

Vì sự nhảy từ phiên bản này sang phiên bản tiếp sau có thể có các hệ quả quan
trọng - và không phải tất cả chúng đều tốt - nên một trong các khía cạnh đầu tiên
chúng ta cần quyết định là nhận diện thế nào từng trong số các phiên bản. 

Có vài quy ước cho điều này, một số là sáng tạo hơn số khác, nhưng phương pháp
phổ biến nhất là đánh số chúng với một loạt các chữ số được phân cách nhau bằng
các dấu thập phân. Ví dụ: 

• Phiên bản 3.4.1

• Phiên bản 3.4.2 

• Phiên bản 3.5 

• Phiên bản 4.0 
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Ý nghĩa của các số chữ số đó là khác nhau. Những thay đổi cho chữ số thứ 3
thường chỉ các lỗi được sửa hoặc các cải tiến nhỏ cho vài chức năng. Những thay
đổi trong chữ số thứ 2 thường chỉ ra sự giới thiệu các chức năng mới. Và cuối
cùng, các thay đổi tới chữ số đầu chỉ ra các nhóm chức năng mới và những thay
đổi quan trọng về tính tương hợp trong các phiên bản. 

Là ý tưởng tốt để chỉ ra ý nghĩa của việc đánh số các phiên bản trên website của
dự án. 

Bổ sung thêm, vài phiên bản thường được xác định với các từ alpha hoặc beta, chỉ
tình trạng phát triển của chúng. Ví dụ: 

• Phiên bản 3.4.1 (alpha 1) 

• Phiên bản 3.4.1 (alpha 2) 

• Phiên bản 3.4.1 (beta) 

Thông thường, các từ alpha được sử dụng để chỉ ra phiên bản ban đầu, điều cho
phép những người sử dụng truy cập phần mềm và tất cả các chức năng của nó mà
theo đó một số lượng đáng kể các lỗi được kỳ vọng. Những người sử dụng mà cài
đặt và chạy một phiên bản alpha thường làm thế để đánh giá phần mềm và báo
cáo các lỗi cho đội các lập trình viên. Một phiên bản beta, mặt khác, trải qua nhiều
gỡ lỗi cho tới nay và, nếu nó hầu hết không có các lỗi, thì sẽ trở thành phiên bản
chính thức: đây là những gì được biết tới như một phiên bản ứng viên. 

Đối với các lập trình viên, một dự án PMTD là trong một quá trình phát hành liên
tục và họ luôn sử dụng phiên bản mới nhất có sẵn trong kho để phát triển, nên có
thể là khó khăn để chỉ định thời điểm chính xác phát hành. 

Thực tiễn tốt nhất trong trường hợp này là giữ một nhánh trong kho có mã sẽ được
giới thiệu trong phiên bản tiếp sau, bất kể thế nào. Điều này cũng đảm bảo rằng
các lập trình viên nào không có liên quan trong quá trình chuẩn bị một phiên bản
có thể tiếp tục làm việc trong dự án đó. 

Vì thế, một trong các phần quan trọng nhất của quy trình chuẩn bị một phiên bản
là tính ổn định của nó, nghĩa là việc quyết định những thay đổi và chức năng nào
sẽ được tích hợp vào trong nhánh của phiên bản tiếp sau. Ở đây, cơ chế ra quyết
định của cộng đồng PMTD sẽ có tác dụng, trao cho chúng ta 2 lựa chọn cơ bản: 

• Chỉ ra một người chủ của phiên bản sẽ quyết định những thay đổi nào để

giới thiệu trong phiên bản tiếp sau. 

• Biểu quyết cho các thay đổi sẽ được giới thiệu trong phiên bản trong tương

lai, theo đó chúng ta sẽ cần xác định quy tắc biểu quyết. Một giải pháp
trung gian là thiết lập số lượng tối thiểu các lập trình viên cần thiết để biểu
quyết về sự thay đổi nhất định để nó sẽ được đưa vào. 
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Xem việc đặt phiên bản của 
dự án APR 
(http://apr.apache.org/version
ing.html). 
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Hơn nữa, 1 hoặc 2 người quản lý phiên bản có thể được chỉ định để tích hợp và
thẩm tra các thay đổi đối với nhánh của phiên bản đó.

PMTD thường được phân phối như là mã nguồn, được đóng gói và được nén thỏa
đáng vào một định dạng tiêu chuẩn. Tên của gói thường hình thành từ tập hợp tên
của gói, của số phiên bản và của tiền tố thích hợp cho định dạng đó. Ví dụ: 

• myproject-3.4.1.tar.gz 

• myproject-3.4.2.zip 

Thông tin nên đi theo bất kỳ phiên bản mới nào bao gồm giấy phép theo đó nó
được phân phối, các chỉ dẫn cài đặt và thiết lập cấu hình, và các thay đổi và các
tính năng được bổ sung kể từ phiên bản cuối cùng. Thông tin này được đưa vào
trong một loạt các tệp với ít nhiều các cái tên tiêu chuẩn: CẤP PHÉP hoặc cho
việc SAO CHÉP, ĐỌC TÔI hoặc CÀI ĐẶT, và CÁC THAY ĐỔI (LICENCE or
COPYNG, README or INSTALL, and CHANGES). 

Và cuối cùng, những người sử dụng cần biên dịch mã nguồn và cài đặt nó trên hệ
thống, điều nên luôn tuân theo một thủ tục tiêu chuẩn để đạt được càng nhiều
người sử dụng có thể càng tốt. Một khả năng khác, được sử dụng đặc biệt với
phần mềm chín muồi, là sự phân phối các gói nhị phân, hoặc như các tệp thực thi
hoặc các tệp cài đặt được, điều không đi với nhu cầu của những người sử dụng
triển khai quy trình biên dịch bằng tay65.  

Từ quan điểm của các công ty PMTD, chính sách các phiên bản là một trong
những công cụ chính để với tới những người sử dụng tiềm năng của phần mềm.
Việc lên kế hoạch đúng các phiên bản sẽ đáp ứng được các nhu cầu của người sử
dụng phần mềm. Việc lên kế hoạch đúng của các phiên bản sẽ đáp ứng các nhu
cầu của người sử dụng tại thời điểm đó, bất kể bằng việc bổ sung thêm các chức
năng mới hay bằng việc sửa các lỗi, nên chúng ta phải xác định tốc độ xuất bản
phù hợp cho các phiên bản mới. 

Ví dụ, việc xuất bản các phiên bản mới quá thường xuyên có thể làm bão hòa
những người sử dụng và họ có thể sẽ không cài đặt tất cả các phiên bản. Ngược
lại, để quá lớn khoảng thời gian giữa các phiên bản có thể khuyến khích những
người sử dụng tìm kiếm đâu đó các giải pháp khác. Cũng là ý tưởng tốt để đảm
bảo chất lượng các phiên bản mới bằng việc cố gắng sửa càng nhiều lỗi có thể
càng tốt trước khi xuất bản chúng. Tác động của một phiên bản có quá nhiều lỗi
đưa ra một hình ảnh rất xấu về dự án và công ty đứng đằng sau nó, điều có thể là
khó khăn để sửa chữa sau này. Chính vì thế rất quan trọng để tập trung vào bản
chất tự nhiên mở và cộng tác của PMTD để cải thiện chất lượng. 
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(65)Ví dụ, RPM hoặc hệ thống 
DEB với các hệ thống 
GNU/Linux và MSI hoặc 
các tệp thực thi tự cài đặt 
trong Windows.
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3.3.6. Sự lựa chọn các giấy phép

Những khác biệt và các ưu nhược điểm có liên quan tới các giấy phép PMTD
khác nhau làm cho điều này thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nóng
bỏng nhất. Một điều chắc chắn là sự lựa chọn một giấy phép đặc biệt nào đó đóng
một vai trò nhỏ trong áp dụng và thành công của dự án miễn là nó là một giấy
phép PMTD. Đa số lớn những người sử dụng chọn giải pháp dựa vào chức năng
và chất lượng mà nó chào, chứ không phải là giấy phép của nó. 

Điều quan trọng nhất là phải rõ ràng về các mục tiêu của dự án và các mục tiêu
của các công ty PMTD đối với dự án. Trên cơ sở của đó, chúng ta nên chọn giấy
phép phù hợp nhất hoặc tạo ra một giấy phép dựa vào các giấy phép PMTD đó66. 

Nhiều dự án PMTD có các giấy phép của riêng chúng, thích nghi được cho các
nhu cầu và mục tiêu của chúng67.

Các giấy phép và các mối quan hệ của PMTD và tính không tương thích tiềm tàng
giữa chúng có thể là rất phức tạp và chúng ta đôi khi phải viện tới các luật sư hoặc
các chuyên gia pháp lý chuyên ngành giúp đỡ. 

Một trong những nguồn không tương thích chính là sử dụng lại các thành phần tự
do theo các giấy phép có hạn chế. Một ví dụ điển hình là giấy phép GPL, nó đòi
hỏi bất kỳ phần mềm nào sử dụng các thành phần GPL sẽ phải được phân phối
theo một giấy phép GPL. 

Là thực tiễn tốt để tiến hành kiểm kê hoặc lập biểu đồ các giấy phép và các phần
mềm có ở bên ngoài được sử dụng trong dự án, mô tả các phần mã sử dụng chúng.
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(66)Phụ lục I bao gồm một 
danh sách ngắn các giấy 
phép chính được sử dụng 
trong sản xuất các PMTD.

(67)Các ví dụ bao gồm giấy 
phép Openbravo 
(http://www.openbravo.com/
product/legal/license/) hoặc 
giấy phép đôi của MySQL 
(ttp://www.mysql.com/about
/legal/licensing/).

Xem thêm 

Các khía cạnh pháp lý và các 
đặc tính khai thác chủ đề 
PMTD của Bằng Thạc sỹ về 
PMTD xem xét chi tiết các 
vấn đề đó. 
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Tóm tắt 

Dù công nghệ PMTD được kiểm thử, được sản xuất và được chạy trong các kịch
bản khác nhau và bất chấp thực tế là chúng ta có thể dễ dàng thấy được tin tức về
các sản phẩm, các sự kiện hoặc các số liệu có liên quan tới PMTD trong giới
truyền thông nói chung, thì vẫn còn nhiều sự sáo rỗng về triển khai thực tế và hiệu
quả của nó. 

Sự sáo rỗng và hiểu sai thường có ảnh hưởng tiêu cực trong triển khai các hệ
thống PMTD, cả trong các tình huống ở nhà và trong các tổ chức. Những người sử
dụng thường viết về PMTD nói rằng nó là dành cho các chuyên gia hay các cao
thủ máy tính hay các ứng dụng PMTD là không ổn định, không hoàn thiện hoặc
thiếu hỗ trợ cần thiết. Doanh nghiệp, mặt khác, có cái nhìn rằng PMTD không bảo
vệ sở hữu trí tuệ đủ, rằng nó đại diện cho sự mất tính cạnh tranh, hoặc là, với các
ngoại lệ nhất định, không có các mô hình kinh doanh khả thi cho PMTD. 

Chúng ta có thể tóm tắt hầu hết các ý tưởng đó như đang được quan tâm với sự
thiếu chất lượng trong các quy trình và các sản phẩm của PMTD, đặc biệt trong
chất lượng được những người sử dụng cảm nhận được. Tuy nhiên, ở một mức độ
nào đó, là công bằng để nói rằng lịch sử, văn hóa và bản chất tự nhiên của PMTD
và cộng đồng những người sử dụng và các lập trình viên đã thúc đẩy các ý tưởng
đó. 

Sự gia tăng cam kết của các chính phủ và các tổ chức chính đối với PMTD nên
khuyến khích mọi người thẩm vấn những sự hiểu sai đó. Hơn nữa, nhiều chuyên
gia và các nhà phân tích đã chỉ ra tiềm năng của PMTD trong việc chống đỡ cho
sự phát triển của các nền kinh tế địa phương, châu Âu và thế giới. Ví dụ, Gartner
đã nói rằng “PMNM là chất xúc tác sẽ cấu trúc lại nền công nghiệp, tạo ra phần
mềm chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn”. 

Các tư liệu cho chủ đề này cố gắng cung cấp một câu trả lời cho một vài sự sáo
rỗng đó, huấn luyện những người chuyên nghiệp để tiến hành các dự án triển khai
các hệ thống PMTD thông qua nghiên cứu chi tiết - từ quan điểm khái niệm,
phương pháp luận và thực tiễn - về dạng dự án này trong một loạt các kịch bản và
tình huống. 

Thông thường, bất kỳ dự án PMTD nào cũng phải được đối xử trước nhất và đầu
tiên như là một dự án phần mềm và thứ 2, như một dự án kỹ thuật, nên các tư liệu
này không thể và không nên là sự thay thế cho tri thức cần thiết của các chủ đề đó.

Hầu hết các tư liệu này đề cập tới các khái niệm, phương pháp luận và các công
cụ được yêu cầu để triển khai các dự án phát triển và triển khai PMTD. Đây là lý
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do cho giọng điệu chung của một vài nội dung, nó dần dần giới thiệu cho độc giả
trong các đặc tính phương pháp luận của các dự án PMTD, cố gắng tổ chức và cấu
trúc - theo khái niệm và chức năng - các giai đoạn chính và các cột mốc triển khai.
Chúng ta đã giải thích hoạt động kinh doanh nào có liên quan tới PMTD, dù là
phát triển phần mềm, tư vấn, tích hợp, triển khai hoặc hỗ trợ, có thể là chủ đề của
một mô hình kinh doanh có lợi nhuận, khả thi và trụ vững được. Tương tự, và dù
điều này từng không phải là mục tiêu ban đầu của chủ đề, chúng ta đã giới thiệu
các khía cạnh cơ bản mà một kế hoạch kinh doanh nên đề cập, đặc biệt các vấn đề
làm việc với PMTD. 

Sự tiến hóa liên tục của các công nghệ và các dự án PMTD, không nghi ngờ gì, sẽ
làm cho một số tư liệu trở nên lạc hậu, đặc biệt các tư liệu về các dự án và các giải
pháp cụ thể. Tuy nhiên, cả phương pháp luận lẫn các tham chiếu thư mục đều sẽ
giúp chúng ta tìm thấy giải pháp đúng cho từng dự án hoặc kịch bản triển khai. 

Hơn nữa, được hy vọng rằng sự chính thức hóa và việc cấu trúc các phương pháp
luận và các thủ tục được đưa vào ở đây, cùng với sự thu thập các thực tiễn tốt
trong các dự án PMTD sẽ tạo thành một sự đóng góp có chất lượng cho cộng đồng
và sự phát triển và mở rộng của PMTD nói chung. 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ không thể kết thúc mà không cảm ơn Quỹ của Đại học
Mở Catalunya (http://www.uoc.edu) vì sự hỗ trợ của nó trong việc sản xuất ra các
tư liệu giáo dục đó. Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả các độc giả có mong
muốn gửi các bình luận và các gợi ý của họ tới địa chỉ liên hệ của các tác giả sao
cho chúng tôi có thể cải thiện được các lần xuất bản trong tương lai tư liệu này và
thực tiễn hàng ngày của việc triển khai các hệ thống PMTD. 
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Bảng chú giải 

business model - mô hình kinh doanh Chiến lược kinh doanh mà xác định, lên
kế hoạch, sản xuất và đưa ra thị trường một hoặc nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ
hướng tới việc sinh lợi nhuận cho các nhà sản xuất ra chúng. 

direct implementation - triển khai trực tiếp Quy trình theo đó hệ thống sẽ được
giới thiệu không đòi hỏi các thành phần có liên quan để trải qua các thích nghi
hoặc các thiết lập cấu hình phức tạp. 

free software - phần mềm tự do Một loạt các chương trình và các ứng dụng máy
tính mà các điều kiện sử dụng chúng tuân theo một giấy phép tự do. 

free software community - cộng đồng PMTD Nhóm những người sử dụng và
các lập trình viên PMTD. 

free software licence - giấy phép PMTD Giấy phép đảm bảo 4 quyền tự do:
chạy phần mềm vì bất kỳ mục đích gì, nghiên cứu và tùy biến mã nguồn, tái phân
phối các bản sao phần mềm, cải tiến mã nguồn và phân phối các cải tiến. 

infrastructure - hạ tầng Một loạt các yếu tố hoặc thành phần cơ bản được cấu
trúc, được tổ chức và được điều phối đúng để tạo thuận lợi cho sự vận hành một
hệ thống. 

insourcing - làm trong nội bộ Mô hình chiến lược gồm sự ủy quyền hoặc sản
xuất các hoạt động hoặc các công việc trong một phòng ban bên trong tổ chức,
thường là chuyên ngành, thay vì thuê ngoài làm chúng cho một bên thứ 3 ở bên
ngoài tổ chức. 

licence - giấy phép Mô hình khái niệm theo đó tác giả của sản phẩm (hoặc người
chủ bản quyền) thiết lập các quyền và nghĩa vụ của những người sử dụng sản
phẩm và kịch bản ở đó họ có thể sử dụng sản phẩm. 

life cycle of a project - vòng đời của một dự án Quy trình đề cập tới, cấu trúc, tổ
chức và điều phối tất cả các giai đoạn và các pha hướng dẫn sự thực thi một dự án
và cho phép chúng ta làm việc với sự phức tạp các mục tiêu làm giảm rủi ro thất
bại. 

market study - nghiên cứu thị trường Phân tích được tiến hành như một phần
của dự án về sáng kiến kinh doanh với mục tiêu có được ý tưởng có khả năng
sống được về mặt  thương mại  của  hoạt  động kinh doanh,  dựa vào ngữ cảnh
chung, sự cạnh tranh và người tiêu dùng. 

methodology - phương pháp luận Phân tích hoặc nghiên cứu có hệ thống các
phương pháp và các thủ tục mà, đã từng hoặc có thể áp dụng được cho nguyên tắc
được đưa ra. 
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migration - chuyển đổi Quy trình thay thế các hạ tầng dựa vào phần mềm sở hữu
độc quyền cho những người  khác  bằng các  chức năng tương đương dựa vào
PMTD. 

open standard - tiêu chuẩn mở Định dạng hoặc giao thức tuân theo sự sử dụng
và đánh giá công khai mà không phụ thuộc vào các định dạng hoặc các giao thức
đóng. Nó không có các mệnh đề giới hạn sử dụng, được quản lý một cách độc lập
đối với các lợi ích đặc thù và là sẵn sàng trong các triển khai khác nhau (hoặc
trong một triển khai với sự truy cập công bằng). 

outsourcing - thuê ngoài làm Mô hình chiến lược bao gồm sự ủy quyền hoặc sản
xuất các hoạt động hoặc các công việc trong tổ chức bên ngoài một tổ chức,
thường được chuyên môn hóa, thay vì việc ủy quyền chúng cho phòng ban trong
nội bộ của một tổ chức. 

packaging - việc đóng gói Quy trình tự động hóa cài đặt, thiết lập cấu hình và bỏ
cài đặt các gói phần mềm trên máy tính. Các hệ điều hành GNU/Linux đặc biệt
thường sử dụng hàng ngàn gói khác nhau. 

project - dự án Quy trình có tổ chức, có cấu trúc và được lên kế hoạch để quản lý
các tài nguyên để đạt được một mục tiêu đặc thù, thường là chiến lược. 

project management - quản lý dự án Khuôn phép nghiên cứu cách tốt nhất để tổ
chức và quản trị các tài nguyên có sẵn để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ được
dự án yêu cầu sẽ được hoàn thành theo thời hạn chót được thiết lập với thời gian
và các chi phí được xác định trước. 

release or distribution - phát hành hoặc phân phối Quy trình làm cho sẵn sàng
một phiên bản đầu tiên hoặc cập nhật một sản phẩm phần mềm cho những người
sử dụng tiềm năng của nó. 

repository - kho Một kho, địa điểm hoặc nơi lưu trữ là một vị trí tập trung để lưu
trữ và duy trì các thông tin số, thường là các cơ sở dữ liệu hoặc các tệp máy tính.
Trong phát triển PMTD, các kho kết hợp với hệ thống kiểm soát phiên bản duy trì
lưu ký tất cả các công việc và các thay đổi được làm cho các kho lưu trữ (chủ yếu
là mã nguồn) tạo thành một dự án và cho phép các lập trình viên khác nhau (đôi
khi ở rất xa) cộng tác với nhau. 

risk - rủi ro Có khả năng sự kiện có thể ảnh hưởng tới tiến trình của dự án và có
khả năng cản trở các mục tiêu làm cho không đạt được theo đúng thời gian. 

strategic plan of the organisation - kế hoạch chiến lược của tổ chức Một loạt
các đề xuất xác định các mục tiêu hoặc các đường hướng trong tương lai của tổ
chức. Điều này thường được phát triển sau trong các lĩnh vực khác nhau và các
phòng chức năng của tổ chức. 

SWOT Viết tắt các từ đầu tiếng Anh của các điểm Mạnh, Yếu, Cơ hội, Thách thức
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(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Một phân tích SWOT là một
công cụ lên kế hoạch chiến lược được sử dụng để đánh giá các điểm mạnh, yếu,
cơ hội và thách thức ảnh hưởng tới một dự án.

system - hệ thống Một loạt các yếu tố hoặc thành phần logic liên quan với nhau
để hành động như một đơn vị chức năng, được tích hợp. 

system services - các dịch vụ hệ thống Một loạt các chức năng có thể được quản
lý, với hoặc không với sự can thiệp của người sử dụng, và nó được xem là cơ bản
cho sự vận hành của tổ chức. 

systems implementation - triển khai các hệ thống Quy trình thông qua đó một
hoặc nhiều đổi mới công nghệ được giới thiệu cho một tổ chức như là kết quả của
một hoạt động bắt nguồn từ kế hoạch chiến lược của nó. 

user support - hỗ trợ người sử dụng Một loạt các dịch vụ hoặc được gắn chặt
hoặc thông qua các phương tiện truyền thông chào khả năng quản lý và giải quyết
tất cả các vấn đề có khả năng diễn ra trong quá trình sử dụng một chương trình
hoặc ứng dụng. 

version - phiên bản Con số chỉ ra mức phát triển của một chương trình hoặc ứng
dụng. 
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kbst/Migrationsleitfaden/migration-guide-2nd-edition__pdf. 
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Phụ lục 

Phụ lục I: Các giấy phép PMTD 

Bây giờ đi theo một danh sách ngắn các giấy phép chính được sử dụng để sản xuất
PMTD. Một vài giấy phép được thảo luận chi tiết trong các tư liệu của các chủ đề
Giới thiệu PMTD và Các khía cạnh pháp lý và các đặc tính khai thác của PMTD
(Phần II). 

GNU/GPLv3 

GNU/GPL là một chữ viết tắt của General Public License (Giấy phép Công cộng
Chung) của dự án GNU. 

Nó có một chính sách phân phối mạnh được gọi là copyleft, theo đó tất cả các tác
phẩm phái sinh kế thừa giấy phép gốc ban đầu, thậm chí nếu chúng từng được kết
hợp với các giấy phép khác. Liên kết với các module với các giấy phép khác nhau
là không được phép. Chính sách bảo vệ bản quyền gốc, cùng với các quyền khác,
có nghĩa là giấy phép GNU/GPL là không tương thích với các giấy phép khác, bao
gồm cả giấy phép BSD gốc và các giấy phép sở hữu độc quyền. 

Phiên bản 3 của GNU/GPL không tương thích trực tiếp với phiên bản 2. Tuy
nhiên, nhiều chương trình được cấp phép theo phiên bản 2 cho phép sử dụng các
phiên bản tiếp sau của giấy phép này theo cùng y hệt các điều khoản. 

GNU/LGPLv3

GNU/LGPL là viết tắt của Giấy phép Công cộng Chung Ít hơn (Lesser General
Public License) của dự án GNU, nó là một giấy phép bắt nguồn từ GNU/GPL. 

Giấy phép này ban đầu đã được tạo ra để cho phép sử dụng, liên kết và tích hợp
các thư viện PMTD với các dạng giấy phép khác, đôi khi là sở hữu độc quyền, để
làm việc xung quanh các hạn chế của giấy phép GNU/GPL. Thực tiễn đó đã dẫn
tới việc cấp phép của nhiều chương trình, một vài trong số đó bây giờ là tràn lan.
Các chương trình được cấp phép theo GNU/LGPL bao gồm cả gói tự động hóa
văn phòng OpenOffice.org. 

Phiên bản 3 của GNU/LGPL không trực tiếp tương thích với phiên bản 2. Tuy
nhiên, nhiều chương trình được cấp phép theo phiên bản 2 cho phép sử dụng các
phiên bản tiếp sau của giấy phép này theo cùng y hệt các điều khoản. 
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Tài nguyên Internet 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép GNU/GPL, xem 
http://www.gnu.org/licenses/
gpl.html.

Tài nguyên Internet 

Bạn sẽ thấy danh sách đầy 
đủ các giấy phép tương thích 
tại: 
http://www.gnu.org/licenses/
license-list.html.  

Tài nguyên Internet 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép GNU/LGPL, xem 
http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html. 
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Giấy phép BSD

BSD là viết tắt từ giấy phép Phân phối Phần mềm Berkeley (Berkeley Software
Distribution) của Đại học Berkeley. 

Nó tạo thành một phần của một nhóm các giấy phép (các giấy phép dạng BSD
hoặc giống BSD, bao gồm cả giấy phép FreeBSD) được gọi là các giấy phép dễ
dãi vì chính sách các quyền của người sử dụng của chúng khá là dễ dãi. Chính
sách này, được gọi là copycenter để phân biệt nó với các giấy phép copyleft của
GNU, cho phép sử dụng sản phẩm thương mại, sự chuyển đổi của nó sang mã sở
hữu độc quyền và liên kết từ các module với một giấy phép khác, cùng các khả
năng khác. 

Giấy phép BSD gốc ban đầu kết hợp một mệnh đề quảng cáo làm cho nó không
tương thích với GNU/GPL. Mệnh đề đó đã bị loại bỏ trong các phiên bản sau này,
tạo ra những gì được biết  như là giấy phép BSD 3 mệnh đề,  tương thích với
GNU/GPL. 

MPL1.1 

MPL là viết tắt của  Giấy phép Công cộng Mozilla (Mozilla Public License) của
Quỹ Mozilla (Mozilla Foundation). 

Đây là một sáng kiến riêng mà là lai giữa các giấy phép BSD và GNU/GPL. Nó
được xem là một giấy phép nửa copyleft dễ dãi vì nó chào khả năng thiết lập các
giấy  phép sở hữu độc quyền từ các  tác  phẩm phái  sinh.  Việc  liên  kết  từ  các
module với các giấy phép khác nhau là được phép. Điều 13 cho phép việc cấp
phép của một hoặc nhiều phần mã với một giấy phép khác, được gọi là một giấy
phép lựa chọn thay thế. Chỉ khi giấy phép lựa chọn thay thế là GNU/GPL - hoặc
bất kỳ giấy phép tương thích nào khác - sẽ là một phần tương thích với GPL và có
khả năng liên kết được với các giấy phép khác nếu chúng cũng thế. 

Giấy phép Apache 2.0

Giấy  phép  Apache là  một  giấy  phép  của  Quỹ  Phần  mềm  Apache (Apache
Software Foundation). 

Giấy phép này rất tương tự với giấy phép BSD và được coi là dễ dãi vì nó cho
phép có khả năng thiết lập các giấy phép sở hữu độc quyền từ các tác phẩm phái
sinh và liên kết từ các module với các giấy phép khác nhau. Sử dụng các bằng
sáng chế của giấy phép này và các điều khoản về đền bù làm cho nó chỉ tương
thích với phiên bản 3 của GNU/GPL, duy trì tính không tương thích với 2 phiên
bản trước. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN Trang 170/177

Tài nguyên Internet 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép BSD, xem 
http://www.debian.org/misc/
bsd.license. Bạn cũng có thể 
xem ví dụ về một giấy phép 
bắt nguồn từ BSD gốc ở 
http://www.freebsd.org/copy
right/freebsd-license.html, 
được gọi là giấy phép BSD 2 
mệnh đề vì loại trừ 2 mệnh 
đề của giấy phép ban đầu. 

Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép MPL, xem 
http://www.mozilla.org/MPL
/MPL-1.1.html. 

Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép Apache, xem 
http://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0. 
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Giấy phép X11

Giấy phép X11, được tham chiếu không đúng tới như là giấy phép MIT, là một
giấy phép của Viện Công nghệ Massachussetts - MIT (Massachussetts Institute of
Technology). 

Nó là rất giống với giấy phép BSD 3 mệnh đề và được coi là dễ dãi vì nó cho
phép các tác phẩm phái sinh sẽ được cấp phép như là phần mềm sở hữu độc quyền
và có thể được liên kết tới dự án X.Org. Vì thế, vài phiên bản cũ hơn của XFree86
tiếp tục sử dụng nó trong khi các phiên bản hiện đại  hơn sử dụng giấy phép
XFree861.1, nó là không tương thích với GNU/GPL vì các yêu cầu của nó áp
dụng cho tất cả tài liệu có chứa các thừa nhận. 

CDDL1.0 

CDDL là  viết  tắt  của  Giấy  phép  Phát  triển  và  Phân  phối  Chung (Common
Development and Distribution License) của Sun Microsystems. 

Nó là dựa vào phiên bản 1.1 của giấy phép MPL. Các khác biệt chính có liên quan
tới 2 khía cạnh: 

• Tác giả (hoặc chủ của bản quyền) có thể hạn chế quyền tài phán pháp lý

của các quyền và nghĩa vụ của những người sử dụng phần mềm. 

• Giấy phép thiết lập yêu cầu nhận diện tất cả các tác giả đóng góp cho các

sửa đổi được làm cho các tác phẩm phái sinh. 

Nó cho phép liên kết từ các module với các giấy phép khác và việc cấp phép cho
các tác phẩm phái sinh bằng một giấy phép khác, có thể là sở hữu độc quyền. Các
tính năng sở hữu trí tuệ làm cho nó không tương thích với GNU/GPL. 

CPL1.0 

CPL là viết tắt của  Giấy phép Công cộng Chung (Common Public License) của
IBM. 

Mục tiêu của nó là để thúc đẩy phát triển nguồn mở, duy trì khả năng kết hợp mã
với các giấy phép khác, bao gồm các giấy phép sở hữu độc quyền, dù nó không
cho phép cấp phép các phái sinh với dạng giấy phép khác. Nó cũng cấm mã phái
sinh khỏi việc vi phạm các bằng sáng chế của giấy phép gốc, khi đòi hỏi thanh
toán bất kỳ phí bản quyền nào. Nó là không tương thích với GNU/GPL vì các
mệnh đề của nó về tính hợp pháp của các tác phẩm phái sinh. 

EPL1.0 

EPL là viết tắt của  Giấy phép Công cộng Eclipse (Eclipse Public License) của
Quỹ Eclipse (Eclipse Foundation). 
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Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép X11, xem 
http://www.opensource.org/li
censes/mit-license.php. 

Website 

Để có thêm thông tin về dự 
án X.Org, xem 
http://www.x.org/.

Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép CDDL, xem 
http://www.sun.com/cddl.  

Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép CPL, xem http://www-
128.ibm.com/developerwork
s/library/oscpl.html. 

Website 

Để có thêm thông tin về giấy 
phép EPL, xem 
http://www.eclipse.org/org/d
ocuments/epl-v10.php. 
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Điều này là dựa vào giấy phép CPL và có chính sách dễ dàng với trọng tâm kinh
doanh. Khác biệt chính giữa nó và CPL nằm ở ứng xử với vi phạm bằng sáng chế
đối với những người đóng góp của phần mềm. Tất cả mã được cấp phép theo EPL
duy trì giấy phép trong các tác phẩm phái sinh của nó. Tuy nhiên, nó cho phép cấp
phép riêng rẽ đối với các phụ lục theo các dạng giấy phép khác, bao gồm cả sở
hữu độc quyền. Liên kết từ các module với các giấy phép khác nhau là được phép.
Các đặc tính của nó về tính dễ dãi của các tác phẩm phái sinh và ứng xử của nó về
bản quyền làm cho nó không tương thích với GNU/GPL. 
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Phụ lục II: Các tiêu chuẩn mở 

Định nghĩa 

Dự án SELF định nghĩa một tiêu chuẩn mở như một định dạng hoặc giao thức mà:

• tuân theo đánh giá công khai đầy đủ và sử dụng không có ép buộc theo

một cách thức sẵn sàng như nhau đối với tất cả các bên; 

• không có bất kỳ thành phần hoặc mở rộng nào có các phụ thuộc vào các

định dạng và các giao thức mà không đáp ứng định nghĩa của một Tiêu
chuẩn Mở cho bản thân chúng; 

• tự do khỏi các mệnh đề pháp lý hoặc kỹ thuật mà hạn chế sự ứng dụng của

nó bởi bất kỳ hoặc trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào; 

• được quản lý và được phát triển tiếp sau một cách độc lập với bất kỳ nhà

bán hàng duy nhất nào trong một quy trình mở cho sự tham gia ngang
bằng nhau của các đối thủ cạnh tranh và các bên thứ 3; và 

• sẵn sàng trong nhiều triển khai hoàn chỉnh của các nhà bán hàng cạnh

tranh hoặc như một sự triển khai hoàn chỉnh sẵn sàng ngang bằng nhau
cho tất cả các bên. 

Tuy nhiên, không có định nghĩa về một tiêu chuẩn mở vì mỗi tổ chức thiết lập một
loạt các đặc tính hoặc thực tiễn phù hợp cho các mục tiêu đặc biệt của nó. Các tổ
chức đó có thể là các tổ chức phát triển các tiêu chuẩn, các hội đồng siêu quốc gia
hoặc các chính phủ bang. Vài định nghĩa đòi hỏi xuất bản theo các điều kiện hợp
lý và không phân biệt đối xử - RAND (reasonable and non-discriminatory), nghĩa
là không hoàn toàn miễn trừ khỏi các phí bản quyền. 

Các định nghĩa khác tập trung nhiều hơn vào các đặc tính của quy trình mà một
tiêu chuẩn sẽ tuân theo để được coi là mở, như các khuyến cáo của Nhóm World
Wide Web (W3C), Bruce Perens hoặc Ken Krechmer. 

Các tổ chức 

Các tổ chức, các hiệp hội, các cơ quan và các nhóm hàng đầu về các tiêu chuẩn
CNTT là: 

ANSI: Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (American National Standards Institute).

ETSI:  Viện  Tiêu  chuẩn  Viễn  thông  châu  Âu  (European  Telecommunications
Standards Institute) ( http://www.etsi.org/). 

FreeStandards - Nhóm các Tiêu chuẩn Tự do (The Free Standards Group): một tổ
chức độc lập mà thúc đẩy sử dụng và chấp nhận các công nghệ tự do thông qua
các tiêu chuẩn. (http://www.freestandards.org/). 
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Website 

Để có thêm thông tin về các 
tiêu chuẩn mở của dự án 
SELF, xem 
http://selfproject.eu/OSD. 

Ví dụ 

Các ví dụ về điều này là định 
nghĩa của Liên minh châu 
Âu hoặc ITU-T 
(http://www.itu.int/ITU-
T/othergroups/ipr-
adhoc/openstandards.html). 

Các tài nguyên Internet 

Để có thêm thông tin về các 
quy trình đó, xem: 
http://www.w3.org/Consortiu
m/Process. 
http://perens.com/OpenStand
ards/Definition.html. 
http://www.csrstds.com/open
stds.pdf. 

Website 

Để có thêm thông tin về 
ANSI, xem: 
http://www.ansi.org/.
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ICANN: Tập đoàn Internet về các Tên và Số được Chỉ định (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) (http://www.icann.org/).

IEC:  Ủy  ban  Điện  tử  Quốc  tế  (International  Electrotechnical  Commission)
(http://www.iec.ch/). 

IEEE: Viện các Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). (http://www.ieee.org/). 

IETF: Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force) (
http://www.ietf.org/ ).

ISO:  Tổ  chức  Tiêu  chuẩn  hóa  Quốc  tế  (International  Organization  for
Standardization) ( http://www.iso.ch/ ).

ITU: Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunications Union),
nó nhóm các tổ chức từ các khu vực tư nhân và nhà nước để điều phối các dịch vụ
viễn thông toàn cầu (http://www.itu.int/). 

JXTA ( JXTA Project ): sự kết hợp của các tiêu chuẩn điểm - điểm mở hoặc P2P
với các triển khai Java nguồn mở (http://www.jxta.org/). 

OASIS  Tổ  chức  về  Sự  tiến  bộ  của  các  Tiêu  chuẩn  Thông  tin  có  Cấu  trúc
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards): nhóm
phi lợi nhuận quốc tế mà chỉ dẫn cho sự phát triển, hội tụ và áp dụng các tiêu
chuẩn cho kinh doanh điện tử (http://www.oasis-open.org/). 

OpenGroup Nhóm Mở (The Open Group): Nhóm các nhà bán hàng quốc tế vì sự
tiến bộ trung lập của công nghệ (http://www.opengroup.org/). 

RossettaNet  (Các  tiêu  chuẩn  xử  lý  kinh  doanh  điện  tử  Mở [Open  e-business
process standards]): hiệp hội để thúc đẩy các tiêu chuẩn mở trong kinh doanh điện
tử (http://www.rosettanet.org/). 

VoiceXML Diễn đàn XML Tiếng (Voice XML Forum):  tổ  chức các nền công
nghiệp tạo ra và thúc đẩy Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng Tiếng nói - VoiceXML
(Voice Extensible Markup Language) (http://www.voicexml.org/).

W3C (Nhóm World Wide Web): nhóm toàn cầu thúc đẩy các tiêu chuẩn Internet
(http://www.voicexml.org/). 

WS-I Tổ chức về Tính tương hợp các Dịch vụ Web (Web Services Interoperability
Organization): (http://www.ws-i.org/). 

Các tiêu chuẩn mở 

Chúng ta bây giờ sẽ liệt kê các tiêu chuẩn mở chính được xác định trong dự án
SELF (http://selfproject.eu/en/system/files/D1_WP2.pdf). 

• Văn bản không được định dạng 
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ASCII,  ISO8859
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?
csnumber=28245) và UNICODE (http://www.unicode.org/). 

• Văn bản được định dạng 

ODT  Văn  bản  Tài  liệu  Mở  (Open  Document  Text)  và  DocBook
(http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office). 

• Văn bản khoa học 

ODF Công thức Tài liệu Mở (Open Document Formulae), Ngôn ngữ Đánh
dấu  Toán  học  -  MathML  (Mathematical  Markup  LanguAge)
(http://www.w3.org/Math/)  và  TeX/LaTeX  (http://www.tug.org/)  và
(http://www.latex-project.org/). 

• Các ảnh (các khung) 

JPEG  (Joint  Photographic  Expert  Group)  (http://www.jpeg.org/)  và
(http://www.w3.org/Graphics/JPEG/),  PNG (Portable  Network Graphics)
(http://www.libpng.org/pub/png/)  và (http://www.w3.org/Graphics/PNG/),
PNM (Portable  Any Map) (http://netpbm.sourceforge.net/doc/pnm.html),
GIF  (Graphics  Interchange  Format)
(http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt),  BMP  (Bitmap)
(http://atlc.sourceforge.net/bmp.html). 

• Các ảnh (vector) 

SVG  (Scalable  Vector  Graphics)  (http://svg.org/)  và
(http://www.w3.org/Graphics/SVG/), ODG (Open Document Graphics).

• Video

OpenEXR  (http://www.openexr.com/),  Theora  (http://theora.org/),  RIFF
(Resource  Interchange  File  Format)  (  http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms713231.aspx),  AVI  (Audio  Video  Interleave)
(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms779636.aspx).

• In ấn 

PDF  (Portable  Document  Format)  (http://www.adobe.com/devnet/pdf/),
PS  (PostScript)
(http://partners.adobe.com/public/developer/ps/index_specs.html). 

• Siêu văn bản 

HTML  (Ngôn  ngữ  Đánh  dấu  Siêu  Văn  bản  [Hyper  Text  Markup
Language]),  XHTML  (Ngôn  ngữ  Đánh  dấu  Siêu  Văn  bản  Mở  rộng
[Extended Hyper Text Markup Language]) (http://www.w3.org/MarkUp/). 

• Trình chiếu 
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ODP (Open Document Presentation).

• Âm thanh - Audio 

Vorbis  (OGG  Vorbis)  (http://www.vorbis.com/)  và  (http://xiph.org/),
FLAC  (Free  Lossless  Audio  Codec)  (http://flac.sourceforge.net/))  và
(http://xiph.org/),  RIFF,  WAV  (Wave)
(http://www.borg.com/~jglatt/tech/wave.htm). 

• Giáo dục và học tập 

LOM  (Learning  Object  Metadata)
(http://zope.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore),  SCORM  (Sharable  Content
Object  Reference  Model)  (http://www.conform2scorm.com/),  IMS
(http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html), LD (Learning Design)
(http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.html).

• Kinh doanh 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) (http://www.xbrl.org/). 
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