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Định nghĩa về quản lý dự án
Đặt vấn đề
- Để xây dựng được một hệ thống phần mềm thành công, cần thiết phải quản lý dự án
- Dựa trên hiểu biết của mình, hãy cho biết quản lý dự án là gì?
- Quản lý dự án phần mềm có giống quản lý các dự án khác không?
Quản lý dự án phần mềm là một phần quan trọng của công nghệ phần mềm. Nếu quản
lý tốt thì chưa chắc dự án đã thành công, nhưng nếu quản lý tồi thì chắc chắn dự án sẽ
thất bại. Dự án thất bại khi phần mềm chuyển giao chậm hơn so với kế hoạch, chi phí
lớn hơn dự tính, và không thoả mãn các yêu cầu đề ra.
Quản lý dự án phần mềm có liên quan tới những hoạt động nhằm đảm bảo chuyển giao
phần mềm đúng thời hạn, đúng kế hoạch và phù hợp với các yêu cầu của tổ chức phát
triển phần mềm.
Quản lý dự án phần mềm có một số đặc trưng khác biệt so với các loại dự án khác:
- Sản phẩm là vô hình. Sản phẩm có khả năng thay đổi linh động.
- Công nghệ phần mềm không được thừa nhận như một quy tắc công nghệ có trạng thái
chuẩn mực như các ngành công nghệ khác.
- Quy trình phát triển phần mềm không được chuẩn hoá.
- Nhiều dự án phần mềm là những dự án chỉ làm một lần.
Quản lý dự án là một yêu cầu cần thiết vì phát triển phần mềm luôn phải thoả mãn các
ràng buộc về kế hoạch và chi phí đã được xác định bởi tổ chức phát triển phần mềm.
Người quản lý dự án phải chịu trách nhiệm lập kế hoạch và theo dõi quá trình thực hiện
dự án.
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Các hoạt động quản lý
Đặt vấn đề
- Những công việc phải làm trong Quản lý dự án là gì?
- Hãy thảo luận về những công việc đó. Cho biết công việc nào là quan trọng nhất.
Các hoạt động quản lý dự án bao gồm:
- Viết kế hoạch dự kiến: Đây là một công việc khá phức tạp. Nó mô tả mục tiêu của dự
án, phương pháp thực hiện, ước lượng thời gian và chi phí …
- Lập kế hoạch dự án: liên quan đến việc xác định các hành động, các mốc thời gian và
các sản phẩm được tạo ra.
- Tính chi phí dự án
- Điều hành và xem xét lại dự án: người quản lý phải giám sát quy trình thực hiện dự án,
so sánh quy trình và chi phí thực tế với kế hoạch đã định. Nếu điều hành tốt, người quản
lý dự án có thể phát hiện và khắc phục được những rủi ro tiềm tàng.
- Lựa chọn và đánh giá cá nhân. Việc lựa chọn nhân viên thích hợp cho một dự án là rất
khó khăn. Khi lựa chọn đội dự án, người quản lý dự án có thể gặp phải một số vấn đề
sau: ngân sách của dự án không đủ để trả cho những nhân viên có mức lương cao, không
có được những nhân viên có kinh nghiệm và trình độ thích hợp, tổ chức muốn chỉ định
một số nhân viên mới tham gia vào dự án ...
- Viết báo cáo và trình bày.
Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có rất nhiều kỹ thuật và công cụ được sử dụng để hỗ trợ
cho việc quản lý dự án phần mềm.

Lập kế hoạch dự án
Mục tiêu
- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dự án
- Phải biết rằng ứng với mỗi hoạt động trong quá trình phát triển phần mềm, chúng ta sẽ
phải có một bản kế hoạch riêng.
- Nắm được cấu trúc của một bản kế hoạch dự án phát triển hệ thống phần mềm.
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Lập kế hoạch dự án có thể là hoạt động tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình quản lý
dự án. Nó liệt kê các hành động từ pha khởi tạo cho đến khi đưa ra được hệ thống. Kế
hoạch phải được theo dõi thường xuyên, nhất là khi có những thông tin hoặc những yêu
cầu mới xuất hiện.
Trong quá trình thực hiện dự án, chúng ta có nhiều loại kế hoạch được xây dựng để hỗ
trợ cho kế hoạch chính của dự án phần mềm như: kế hoạch chất lượng, kế hoạch thẩm
tra, kế hoạch quản lý cấu hình, kế hoạch bảo trì, kế hoạch phát triển nhân sự …
Cấu trúc của bản kế hoạch dự án gồm:
- Phần giới thiệu: mô tả các mục tiêu của dự án và các ràng buộc gây ảnh hưởng tới việc
quản lý dự án.
- Tổ chức dự án: mô tả cách tổ chức của đội dự án, bao gồm những ai và những nhiệm
vụ gì.
- Phân tích rủi ro: mô tả những rủi ro có thể xảy ra, dự báo khi nào chúng xảy ra và đề
xuất chiến lược giảm rủi ro.
- Các yêu cầu về tài nguyên phần cứng và phần mềm: xác định những phần cứng và
phần mềm nào cần thiết cho quá trình thực hiện dự án.
- Bảng thống kế công việc: xác định các công việc, từng mốc thời gian và kết quả của
từng công việc.
- Lịch biểu của dự án: lịch biểu cho thấy sự phụ thuộc giữa các hành động, thời gian ước
tính để đạt tới mốc và phân công công việc cho từng người. Mốc là điểm cuối của một
hành động trong quy trình. Ví dụ, trong mô hình thác nước cho phép ta định nghĩa các
mốc của tiến trình một cách rõ ràng.
- Các kỹ thuật điều hành và báo cáo
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Lịch biểu của dự án
Mục tiêu
- Phải hiểu rõ lập lịch biểu dự án là làm gì?
- Nắm được một số quy tắc và các gợi ý khi lập lịch biểu
- Có khả năng áp dụng biểu đồ cột, sơ đồ mạng để xây dựng lịch biểu
- Có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ lập lịch biểu như: M.Excel, M.Project …
Lập lịch biểu dự án là một trong những công việc khó khăn nhất đối với người quản lý
dự án. Người quản lý phải chia dự án thành nhiều nhiệm vụ, ước lượng thời gian và tài
nguyên cần thiết để hoàn thành từng nhiệm vụ.
Khi lập lịch biểu, người quản lý nên tổ chức các công việc song song để sử dụng tối ưu
lực lượng lao động và tối thiểu hoá sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhiệm vụ để tránh sự
chậm trễ khi một nhiệm vụ phải đợi nhiệm vụ khác hoàn thành.

Chất lượng của lịch biểu phụ thuộc vào hiểu biết và kinh nghiệm của người quản lý. Tuy
nhiên, khi lập lịch biểu chúng ta phải chú ý tới các vấn đề sau:
- Việc ước lượng mức độ khó của một vấn đề nào đó và xác định chi phí để giải quyết
nó là rất khó khăn.
- Khả năng sản xuất không tương ứng với số lượng người làm việc trong một nhiệm vụ.
- Bổ sung thêm người vào dự án sẽ làm cho nó chậm hơn vì giao tiếp trong dự án trở lên
quá tải.
- Những sự việc xảy ra ngoài mong đợi.
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Chúng ta sử dụng các ký pháp đồ hoạ để minh hoạ cho lịch biểu của dự án. Sử dụng biểu
đồ giúp ta thấy rõ cách chia dự án thành nhiều nhiệm vụ. Các nhiệm vụ không nên quá
nhỏ, chúng nên được thực hiện trong vòng một hoặc hai tuần.
Ví dụ
Giả sử có một loạt các hoạt động Ti, thời gian thực hiện từng hoạt động và sự phụ thuộc
lẫn nhau giữa các hoạt động được liệt kê như bảng dưới đây. Hãy thực hiện các yêu cầu
sau:
1.Xây dựng mạng các hoạt động
2. Xây dựng biểu đồ nhằm biểu diễn các hoạt động theo dòng thời gian
3. Biểu đồ phân công công việc

Kết quả thực hiện ví dụ

Mạng
hoạt động

Theo
thời gian

Theo
công việc
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Quản lý rủi ro
Mục tiêu
- Phải hiểu được rủi ro luôn luôn có thể xảy ra trong dự án và không thể lường trước
được
- Nắm được một số loại rủi ro thường gặp
- Biết được các hoạt động cần thực hiện trong quản lý rủi ro.
Quản lý rủi ro liên quan tới việc xác định rủi ro và lập ra các kế hoạch để tối thiểu hoá
ảnh hưởng của chúng tới dự án.
Sau đây là một số loại rủi ro thường gặp trong quá trình phát triển hệ thống phần mềm:
- Rủi ro của dự án có ảnh hưởng tới lịch biểu và tài nguyên của dự án
- Rủi ro của sản phẩm ảnh hưởng tới chất lượng hoặc hiệu năng của phần mềm sẽ được
xây dựng.
- Rủi ro thương mại sẽ ảnh hưởng tới tổ chức xây dựng phần mềm.
Để quản lý rủi ro, chúng ta cần phải thực hiện các hoạt động sau:
- Phát hiện rủi ro: Phát hiện các loại rủi ro có liên quan đến: công nghệ, con người, tổ
chức, các yêu cầu, ước lượng.
- Phân tích rủi ro: Đánh giá các khả năng xảy ra rủi ro và tính nghiêm trọng của nó nếu
nó xảy ra.
- Lập kế hoạch rủi ro: Xem xét từng rủi ro và phát triển chiến lược để quản lý nó. Bao
gồm các chiến lược như: phòng tránh - giảm khả năng xảy ra rủi ro, tối thiểu hoá - giảm
ảnh hưởng của rủi ro, kế hoạch bất ngờ - kế hoạch này để dành cho khi rủi ro xảy ra.
- Kiểm soát rủi ro: Đánh giá từng rủi ro đã được xác định một cách thường xuyên để xác
định khả năng nó có thể xảy ra hay không và cũng đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng
của nó. Những rủi ro chính nên được thảo luận tại các cuộc họp quản lý tiến trình.
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