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1. Bài (chương, mục): Khảo sát - Xác định yêu cầu của hệ thống 

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

3. Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu sinh viên mục đích của công việc khảo sát xác 

định yêu cầu của hệ thống và các phương pháp khảo sát hệ thống. 

4. Nội dung:  

a) Nội dung chi tiết:  

1. Khảo sát hệ thống 

+ Khảo sát hệ thống là thu thập thông tin phản ánh hệ thống hiện tại, từ đó 

làm cơ sở cho việc phân tích và xây dựng hệ thống mới, giải quyết 

những tồn tại bất cập của hệ thống. 

+ Mục đích của khảo sát: 

� Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hệ thống. 

� Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm và và cách thức hoạt động của 

hệ thống. 

� Đưa ra các hạn chế, bất cập của hệ thống cần phải thay đổi. 

+ Nội dung khảo sát: 

� Mục tiêu hoạt động, các công việc và cách thức hoạt động để đạt 

được các mục tiêu đó. 

� Những thông tin cần thiết để thực hiện từng loại công việc. 

� Các nguồn dữ liệu bên trong và ngoài đơn vị, như: Hồ sơ, sổ sách, 

chứng từ, mẫu biểu, báo cáo, quy tắc, quy định, … 

� Tìm hiểu khi nào, như thế nào, và bởi ai thì các dữ liệu đó được 

tạo ra, di chuyển, biến đổi và được lưu trữ. 

� Thứ tự và sự phụ thuộc giữa các hoạt động truy xuất dữ liệu. 

� Các chính sách, hướng dẫn mô tả các hoạt động quản lý, thị 

trường và môi trường của hệ thống. 

� Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng. 

� Trình độ chuyên môn của đối tượng xử lý thông tin hệ thống. 



� Môi trường hệ thống: kinh tế, xã hội, cơ quan chủ quản,… 

� Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại; và các đề xuất giải 

quyết. 

+ Đối tượng khảo sát: 

� Người dùng 

� Tài liệu 

� Chương trình máy tính 

2. Các phương pháp khảo sát hệ thống: 

+ Nghiên cứu tài liệu và thủ tục.  

+ Phương pháp quan sát  

+ Phương pháp phỏng vấn  

+ Phương pháp sử dụng bảng hỏi, mẫu điều tra  

3.  Xác định yêu cầu hệ thống 

+ Tổng quan về hệ thống 

+ Xác định yêu cầu của hệ thống : 

� Yêu cầu là điều kiện hoặc khả năng mà hệ thống phải đáp ứng. 

� Phân loại yêu cầu: 2 loại  

� Yêu cầu chức năng (functional requirement) 

� Yêu cầu phi chức năng (nonfunctional requirement) 

+ Xác lập và hoạch định dự án : 

� Xác định phạm vi và các hạn chế của dự án, 

� Xác định các mục tiêu và ưu tiên cho dự án, 

� Đề xuất giải pháp thô và chứng tỏ tính khả thi của nó, 

� Dự đoán và đánh giá các nguy cơ có thể xảy ra, 

� Lập kế hoạch triển khải dự án: nhân sự, tài chính, lịch biểu,…  

b) Nội dung thảo luận: 

+ Các phương pháp khảo sát hệ thống 

+ Đánh giá các phương án khả thi 

c) Nội dung tự học 

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng): 

+ Khảo sát và viết báo cáo khảo sát theo đề tài môn học 

5. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang) 
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6. Câu hỏi ôn tập 
1. Mục đích của khảo sát hệ thống là gì? 

2. Cần tiếp cận những đối tượng nào trong quá trình khảo sát? 

3. Nội dung khảo sát là gì? 

4. Các phương pháp khảo sát truyền thống? Ưu và nhược điểm từng phương 

pháp? 

5. Yêu cầu là gì? Thế nào là yêu cầu chức năng và phi chức năng? 


